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Pentru mama





„Orice lucru e bun sau rău, numai după cum îl face 
închipuirea noastră.“

– Hamlet, William ShakeSpeare





partea întâi 
şmecheria
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şmecheria

Se face că sunt doi copii, doi băieţi, care stau vârâţi 
unul în altul, strânşi în braţele late ale unui fotoliu. Tu 
eşti cel din stânga.

Celălalt băiat îţi ţine de cald, aşa că te laşi în el, iar 
el se uită când la televizor, când la tine, aşa, în reluare.

„Îţi place?“ te întreabă el.
Tu încuviinţezi din cap. El te cuprinde cu braţul pe 

după umeri şi se uită mai departe la ecran.
După aceea vreţi să încercaţi şi voi chestia din film. 

Şterpeliţi cutia mare de chibrituri din bucătărie şi fugiţi 
cu ea în pădure.

Tu eşti primul. Aprinzi chibritul şi‑l ţii între degetul 
mare şi arătător, îl laşi să se mistuie de tot, până se stinge. 
Ai degetele arse, dar n‑ai scăpat chibritul înnegrit.

Şmecheria chiar ţine.
Încearcă şi celălalt băiat. Însă el nu reuşeşte. Scapă 

chibritul.

Apoi te trezeşti şi‑ţi aminteşti unde te afli.
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cuşca

Şmecheria e să nu‑ţi pese. Să nu‑ţi pese că te doare, 
să nu‑ţi pese de nimic.

Şmecheria cu nepăsarea e cheia, alta nu mai e în ora‑
şul ăsta. Numai că nu‑i un oraş, e o cuşcă lângă o casă de 
ţară înconjurată de dealuri, copaci şi văzduh.

E cuşca din care nu te scoate decât o singură 
şmecherie.
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flotările

Nu‑i rău să faci aceleaşi lucruri în fiecare zi. Nu‑i rău 
să te trezeşti sub cerul liber, în aer liber. Te trezeşti în 
cuşcă, legat cu cătuşe, dar asta e situaţia. Nu trebuie să 
laşi cuşca să te demoralizeze. Cătuşele ţi se freacă de piele, 
dar te vindeci repede şi uşor, aşa că de ce te‑ar deranja?

E mult mai bine în cuşcă de când cu pieile de oaie. 
Şi când sunt ude ţin de cald. Şi prelata întinsă peste ză‑
brelele dinspre nord a îmbunătăţit simţitor lucrurile. Te 
poţi adăposti ca să mai scapi de vânt şi de ploaie. Şi ai un 
pic de umbră dacă e prea cald şi soarele bate prea tare. 
Glumesc! Nu trebuie să‑ţi pierzi simţul umorului.

În fiecare zi te trezeşti la crăpatul zorilor, când se 
luminează cerul. Nu trebuie să mişti un deget, nu trebuie 
nici măcar să deschizi un ochi ca să‑ţi dai seama că se 
luminează de ziuă; poţi să zaci nemişcat şi să simţi totul 
pe pielea ta.

E cel mai frumos moment al zilei.
Nu sunt prea multe păsări în jur, sunt câteva, dar nu 

multe. Ar fi bine să ştii cum se cheamă, dar măcar o ştii 
pe fiecare după cântecul ei. Nu‑i niciun pescăruş printre 
ele, ceea ce‑ţi dă de gândit, şi nu se văd nici dâre de la 
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vreun avion pe cer. De obicei nu bate deloc vântul în 
liniştea de dinaintea zorilor şi cumva aerul deja pare mai 
cald pe măsură ce se luminează.

Acum poţi să deschizi ochii şi câteva minute poţi 
savura răsăritul, care azi e o dungă roz, subţire, profilată 
deasupra unei panglici înguste de nori ce‑mpodobeşte 
colinele verzi întinate. Îţi mai rămân vreun minut, două 
ca să te‑aduni până îşi face ea apariţia.

Îţi trebuie neapărat un plan şi cea mai bună idee e 
să‑l pui la punct de cu seară, ca să‑l îndeplineşti imediat, 
fără să mai stai pe gânduri. De obicei planul e să faci tot 
ce ţi se spune să faci, însă nu chiar în fiecare zi, nu azi.

Aştepţi să apară ea şi să‑ţi arunce cheile. Le prinzi, 
îţi eliberezi picioarele, îţi mângâi gleznele ca să‑i dai de 
înţeles cât suferi din cauza ei, apoi descui cătuşa stângă, o 
descui pe cea dreaptă, te ridici, descui uşa cuştii, îi arunci 
cheile, deschizi uşa cuştii, ieşi — cu capul plecat, fără s‑o 
priveşti niciodată în ochi (decât dacă ai pus la cale ceva 
anume) —, îţi freci spinarea, poate gemi un pic, te duci 
la stratul de zarzavat şi faci pipi.

 Desigur, uneori încearcă să te dea peste cap schim‑
bând ordinea lucrurilor. Uneori te pune la treabă înainte 
să‑ţi faci exerciţiile de dimineaţă, însă de cele mai multe 
ori începi cu flotări. Nici n‑o să apuci să te‑nchei la şliţ, 
şi‑ţi spune ce urmează.

„Cincizeci.“
O spune încet. Ştie că stai cu urechile ciulite.
Ca de obicei, nu te grăbeşti. Partea asta e‑n plan de 

fiecare dată.
Fă‑o să aştepte.
Îţi freci braţul drept. Cercul de metal îţi intră în piele 

când porţi cătuşa. Începi să te vindeci şi parcă te furnică. 
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Îţi roteşti capul, umerii, apoi iarăşi capul, şi mai rămâi aşa 
în picioare câteva clipe, o zgândări până aproape nu mai 
rezistă, apoi te laşi la pământ.

unu    Şmecheria e
doi    să nu‑ţi pese.
trei    E singura
patru   şmecherie.
cinci    Însă există
şase    o groază de
şapte   tactici.
opt    O groază.
nouă   Fii pe fază
zece    tot timpul.
unsprezece    Tot timpul.
doisprezece   Nimic mai
treisprezece   uşor de‑atât.
paisprezece    Pentru că 
cincisprezece   oricum n‑ai
şaisprezece    altceva de făcut.
şaptesprezece   La ce să fii pe fază?
optsprezece   La ceva.
nouăsprezece  Orice.
douăzeci    O
douăzeci şi unu   ri
douăzeci şi doi  ce.
douăzeci şi trei   O greşeală.
douăzeci şi patru   O şansă.
douăzeci şi cinci   O scăpare.
douăzeci şi şase   Cea 
douăzeci şi şapte  mai mică
douăzeci şi opt  greşeală
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douăzeci şi nouă  a
treizeci    Vrăjitoarei
treizeci şi unu  Albe
treizeci şi doi   din
treizeci şi trei  Iad.
treizeci şi patru  Pentru că şi ea
treizeci şi cinci  greşeşte.
treizeci şi şase  O, da.
treizeci şi şapte   Şi dacă nu se alege
treizeci şi opt   nimic
treizeci şi nouă  din greşeală
patruzeci   o aştepţi
patruzeci şi unu   pe următoarea
patruzeci şi doi    şi pe următoarea
patruzeci şi trei   şi pe următoarea.
patruzeci şi patru   Şi tot aşa
patruzeci şi cinci  până când
patruzeci şi şase  reuşeşti.
patruzeci şi şapte  Până când
patruzeci şi opt  eşti
patruzeci şi nouă  liber.

Te ridici. Ea a socotit odată cu tine, dar o altă tactică 
e să nu slăbeşti deloc ritmul.

Nu spune nimic, doar vine la tine şi‑ţi trage un lat de 
palmă peste faţă.

cincizeci   „Cincizeci.“

După flotări nu‑ţi rămâne decât să aştepţi în picioare. 
Mai bine stai cu ochii în pământ. Eşti lângă cuşcă, pe 
cărare. Cărarea e plină de noroi, dar n‑o s‑o mături, nu 
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azi, când ai alt plan în minte. A plouat mult în ultimele 
zile. Vine toamna, de la o zi la alta. Însă azi nu plouă, 
deja totul merge şnur.

„Dă un cerc mare.“
Iar vorbeşte încet. Nu‑i nevoie să ridice glasul.
Şi începi să alergi… însă nu imediat. Trebuie să 

creadă că eşti neschimbat, că faci tu pe dificilul, dar eşti 
ascultător, ca de obicei, aşa că‑ţi cureţi noroiul de pe 
ghete, frecându‑ţi tocul ghetei stângi de bombeul ghe‑
tei drepte, apoi tocul ghetei drepte de bombeul ghetei 
stângi. Ridici mâna şi te uiţi în sus de parcă încerci să‑ţi 
dai seama dincotro bate vântul, scuipi în stratul de car‑
tofi, te uiţi în stânga şi apoi în dreapta de parcă aştepţi 
să nu mai treacă maşini… laşi să treacă un autobuz… şi 
o iei din loc.

Sari zidul de piatră netencuită dintr‑o mişcare, apoi 
străbaţi terenul mlăştinos îndreptându‑te spre copaci.

Libertate.
Ţi‑ai găsit!
Dar ţi‑ai făcut planul şi ai învăţat o groază de lu‑

cruri în patru luni de zile. Cel mai repede ai făcut cercul 
cel mare în patruzeci şi cinci de minute. Poţi să‑l faci şi 
mai repede, poate în patruzeci de minute, pentru că te 
opreşti lângă pârâul de la margine, te odihneşti un pic, 
bei apă, tragi cu urechea în jur, cercetezi şi odată ai reuşit 
să ajungi până pe creastă şi de‑acolo ai văzut alte dealuri 
şi copaci şi un lac scoţian (s‑ar putea să fie un lac din altă 
parte, dar iarba‑neagră ce creşte pe‑aici şi zilele lungi de 
vară îmi dau de înţeles că e un lac scoţian).

Azi planul e să prinzi viteză când nu te mai vede. E 
floare la ureche. Floare la ureche. Regimul e minunat. 
Ce‑i al ei e‑al ei, eşti foarte sănătos, foarte în formă. 
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Carne, legume, iar carne, iar legume, başca aer curat cât 
cuprinde. Ah, ce viaţă!

Te descurci perfect. Menţine ritmul, ritmul cel mai 
alert.

Te furnică pielea, îţi vindeci obrazul pălmuit de ea şi 
te furnică, te furnică.

Deja ai ajuns la capăt, de unde poţi s‑o iei înapoi ca 
să faci cercul mic, adică jumătate din cercul mare. Dar ea 
nu vrea să dai cercul mic şi oricum aveai de gând să dai 
un cerc mare, indiferent ce zicea ea.

Niciodată n‑ai mai prins viteza asta.
Apoi urci creasta.
Apoi te laşi purtat de gravitaţie în paşi mari spre pâ‑

râul ce duce către lac.
Acum e‑acum. Acum ai ieşit din cerc şi curând o 

s‑ajungi chiar departe. Ea n‑o să ştie c‑ai plecat decât 
atunci când o să vadă că întârzii. Aşa că ai la dispoziţie 
douăzeci de minute după ce‑ai ieşit din cerc — poate 
treizeci, poate treizeci şi cinci, dar hai să zicem douăzeci 
şi cinci —, după care o s‑o pornească pe urmele tale.

Dar nu ea e problema, brăţara e problema. O să se 
rupă dacă te depărtezi prea mult. Nu ştii ce‑o fi asta, dacă 
e vrăjitorie sau ştiinţă, sau amândouă, dar de rupt, o să 
se rupă. Ţi‑a zis din Prima Zi, ţi‑a zis că în cătuşă e un 
lichid, un acid. Lichidul o să se scurgă dacă te depărtezi 
prea mult de la cale şi o să‑ţi mistuie încheietura.

„O să rămâi fără mână“, după cum s‑a exprimat ea.
Acum o iei la vale. Se aude un clincănit… şi începe 

să te ardă.
Dar ţi‑ai făcut planul.
Te opreşti şi‑ţi cufunzi mâna în pârâu. Apa sfârâie. 

Ajută, deşi e un soi de poţiune tare ciudat, e vâscoasă, 
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lipicioasă, care nu se spală aşa de uşor. Se scurge tot mai 
mult lichid şi tu trebuie să alergi mai departe.

Îţi căptuşeşti brăţara cu muşchi verde şi turbă. O scu‑
funzi iar în apă. Mai îndeşi nişte căptuşeală. Îţi mănâncă 
prea mult timp. Ia‑o din loc.

Tot la vale.
În jos pe lângă pârâu.
Şmecheria e să nu‑ţi pese de încheietură. Picioarele 

nu te dor deloc. Străbat cu repeziciune terenul. 
Şi oricum, ce mare chestie să rămâi fără mână. Poţi să 

pui ceva ca lumea în loc… un cârlig… sau trei gheare me‑
talice, ca tipul din Intrarea dragonului… sau un dispozitiv 
cu lame pliabile pe care le scoţi când lupţi, chi‑ding… sau 
poate chiar flăcări… în niciun caz o proteză, asta‑i sigur… 
nici nu se pune problema.

Ţi se‑nvârte capul. Şi simţi vibraţia în corp — în‑
cearcă să‑ţi vindece încheietura. Cine ştie, poate scapi cu 
mâinile tefere. Oricum, şmecheria e să nu‑ţi pese. Oricum 
ar fi, ai scăpat.

Trebuie să te opreşti. Vâră‑ţi iar mâna în apă, îndeasă 
nişte turbă şi ia‑o iar din loc.

Aproape ai ajuns la lac.
Aproape.
A, da. Rece ca dracu’.
Te mişti prea încet. Înaintezi încet, dar e plăcut să‑ţi 

ţii braţul în apă.
Nu te opri.
Nu te opri.
E ditamai lacul, al naibii. Dar nu‑i nimic. Cu cât e 

mai mare, cu atât e mai bine. Înseamnă că poţi să‑ţi ţii 
mai mult mâna în apă.

Ţi‑e rău… ahhh…



Sally Green

fiction connection
20

Rahat, mâna e varză. Dar nu mai curge acid din că‑
tuşă. O să scapi. Ai învins‑o. Poţi s‑o cauţi pe Mercury. O 
să primeşti trei daruri.

Doar nu te opri.
Imediat ajungi la malul celălalt.
Te descurci, te descurci.
Nu mai e mult.
Curând o să vezi valea şi…
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fierul de călcat

— Era să rămâi fără mână.
Zace pe masa din bucătărie, cu oasele, muşchii şi car‑

tilajele încă prinse de restul braţului, care se întrezăresc 
în rana deschisă şi vie săpată în încheietură. Pielea roasă 
s‑a închegat în pârâiaşe ca de lavă ce ţi se preling pe de‑
gete, de parcă s‑a topit şi s‑a întărit la loc. Toată mâna se 
umflă într‑o veselie şi doare de parcă… ei, de parcă ţi‑a 
curs acid pe ea. Poţi să‑ţi mişti toate degetele, în afară de 
cel mare, care nu mai funcţionează.

— S‑ar putea să se vindece şi să‑ţi foloseşti iar degetele. 
Sau nu.

Ţi‑a scos brăţara la lac şi ţi‑a stropit rana cu o loţiune 
care ţi‑a potolit durerea.

Era pregătită. Mereu e pregătită.
Cum de te‑a ajuns din urmă atât de repede? A fugit? 

A zburat pe o afurisită de coadă de mătură?
Oricum o fi ajuns la lac, tot a trebuit să faci cale‑ntoarsă 

cu ea. A fost greu.
— De ce nu vorbeşti cu mine?

Ţi se bagă în suflet.




