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Dacă atunci nu eram decât un copil, acum ce eram ? 
Când m‑am dus la culcare, remarcile lui Irene nu mă lăsau 
să adorm. Bineînţeles că acum cunoşteam mai bine oame‑
nii decât atunci şi ştiam cum să‑i abordez, ce le datoram 
şi care erau limitele mele, ce înseamnă să negociezi şi cum 
trebuia să mă port într‑un tribunal. Dar chestiile astea le 
ştiam încă de pe atunci şi copil nu mă simţisem niciodată.

Camera mică în care îmi făcuse Irene patul dădea spre 
mare. Dacă ascultam cu atenţie, auzeam valurile lovindu‑se 
de mal ; se năpusteau spre plajă şi se retrăgeau zgomotos 
printre pietricele. Camera era perfect luminată de lună ; 
distingeam limpede dulapul, scaunul, oglinda.

Dacă ascultam atent, aveam impresia că aud şi respira‑
ţia Irenei. De fapt, n‑aveam cum ; camera mea era despăr‑
ţită de a ei de încă o cameră. Dar dacă nu era respiraţia 
ei, înseamnă că auzeam respiraţia casei, şi aşa ceva era 
chiar imposibil. O inspirare şi o exhalare constante, gre‑
oaie. Apoi am auzit un ţipăt de animal de undeva de afară, 
un răcnet de parcă l‑ar fi trezit ceva dintr‑un coşmar sau 
s‑ar fi speriat de ceva îngrozitor.

Poate că se speriase de vântul care se înteţise brusc. Nu 
şi‑a vestit nicicum prezenţa ; a apărut parcă de nicăieri, 
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zguduind casa şi făcând grinzile să scârţâie. M‑am dat jos 
din pat şi m‑am dus la geam, aşteptându‑mă să văd primii 
stropi de ploaie. Dar cerul era senin şi luna strălucea. Vântul 
nu aducea ploaie ; doar îndoia copacii şi făcea casa să suspine.

Mi s‑a părut un vânt sinistru. Nu aducea nici nori, nici 
ploaie ; n‑avea, deci, nici un drept să se ambaleze aşa, cu 
toate astea o făcea. Nu bătea drept spre mine, ci doar mă 
încercuia şi părea că suflă prin mine, scoţându‑mi în evi‑
denţă slăbiciunea, la fel cum scotea în evidenţă şi fragili‑
tatea casei. Dar în clipa următoare m‑am înfiorat şi mai 
tare. Pe balcon se ghemuise cineva, cu faţa spre mine. Era 
un băiat cu pielea închisă la culoare, păr scurt, nas lat şi 
buze cărnoase, care stătea cu picioarele pe pământ, genun‑
chii îndoiţi şi fundul pe jos. Dacă aş sta în poziţia aceea, 
aş fi atacat pe la spate, mi‑am spus. Şi ochii lui trebuie să 
fi fost înfundaţi în orbite, din moment ce nu le vedeam 
albul. Nu discerneam decât că are privirea aţintită asupra 
mea, perfect imobilă, imposibil de pătruns.

Oare s‑o trezesc pe Irene ? Să fi vrut să ne atace, singur 
sau împreună cu alţi complici ? Faptul că stătea liniştit ghe‑
muit, sub razele lunii şi în şoaptele vântului, nu mă lăsa 
să cred una ca asta. Nu mă înfiorasem din cauza fricii. Mă 
înfiorasem pentru că nu înţelegeam ce se petrece, cine era 
băiatul ăla, de ce bătea vântul, ce‑mi reproşase Irene, ce 
mă ţinea în locul acela.



5

Când m‑am trezit, cerul era încă palid. Am auzit un 
şuierat strident şi, când m‑am apropiat de fereastră, am 
văzut un roi de păsări negre bătând agitate din aripi, încer‑
cuind vârfurile copacilor, când aproape şi zgomotos, când 
departe şi fără zarvă. Când se îndepărtau şi nu se mai 
auzeau decât puţin, auzeam alte păsări care scoteau tot 
timpul aceleaşi două‑trei sunete, aceleaşi cârâieli scurte 
sau acelaşi staccato tremurat, cu ciocurile deschise, dispe‑
rate – cel puţin aşa mi se părea mie –, până când roiul se 
năpustea din nou asupra lor şi le acoperea vocile.

Pe scaun atârna o salopetă, la fel cum cu o zi înainte 
atârnase pe pat o pijama. Am auzit‑o pe Irene coborând 
scările cu grijă şi apoi dereticând prin bucătărie. M‑am 
îmbrăcat.

La cafea, Irene mi‑a spus că jeepul ei avea un cauciuc 
dezumflat şi cricul se rupsese, aşa că mă ruga să ridic eu 
maşina ca ea să poată să o sprijine cu un pietroi şi să 
schimbe cauciucul.

— Mi s‑a spus că nu ajunge nici un drum până la tine.
— Drumurile au fost abandonate când zona a fost decla‑

rată rezervaţie naturală. Punctul în care se unesc cu reţeaua 
de pe insulă a fost blocat. Dar un jeep poate să circule fără 



Bernhard Schlink98

probleme pe traseele vechi şi barajele rutiere pot fi ocolite. 
Noi, cei de aici, ştim pe unde să le evităm. Din fericire, cei 
de‑afară nu s‑au prins încă.

— Noi ?
— Mai există două gospodării. Trebuie să trec pe acolo 

mai târziu.
Jeepul era prea greu pentru mine. Parul pe care voiam 

să‑l folosesc drept pârghie s‑a rupt. Până la urmă, am găsit 
o ţeavă din fier cu care am reuşit să‑l ridic şi Irene a împins 
un pietroi sub el. Restul a fost floare la ureche, cu toate că 
nu‑mi amintesc când schimbasem ultima oară o roată.

Pe drum, am întrebat‑o pe Irene de băiatul pe care‑l 
văzusem în noaptea de dinainte pe balcon. Kari locuise la 
ea mai demult şi trecea uneori pe acolo ca să verifice dacă 
totul e în regulă. Irene şi‑a dat seama că voiam să aud mai 
multe.

— Mai demult, am adăpostit la mine câţiva copii aban‑
donaţi, vagabonzi, dependenţi de droguri sau de alcool. 
Nu oficial, prin serviciile sociale sau protecţia copilului, 
că nici eu nu stau aici legal, ci, pur şi simplu, pentru că 
puştii de aici au răspândit zvonul. Unii veneau pentru 
câteva zile sau săptămâni, ca să‑şi tragă sufletul, alţii rămâ‑
neau un an, doi. Unii au reuşit să se întoarcă la şcoală sau 
şi‑au găsit un loc al lor. Alţii se întorceau şi mai rău decât 
veniseră prima oară. Dacă n‑aveau încă optsprezece ani, 
îi primeam înapoi. Nu acceptam pe nimeni peste optspre‑
zece ani. Asta era regula de aur.

— Câţi copii au stat la tine ?
— Casa are şapte camere şi în fiecare stătea câte un 

copil ; uneori, rar, câte doi. Eu stăteam la parter.
— Şi din ce trăiaţi ?
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— Ţineam capre şi găini, cultivam tot ce se putea cul‑
tiva, ne mai ajutau şi fermele de prin preajmă, şi uneori 
copiii veneau acasă cu lucruri furate. Au învăţat repede că 
n‑au voie să fure doar pentru ei înşişi, că trebuie să împartă 
tot cu grupul.

Era o conversaţie tărăgănată. Irene conducea cu viteză 
şi cu încredere, trecând peste toate hârtoapele şi pietrele, 
peste albii de pârâu şi iezere secate, uneori chiar şi peste 
tufăriş, dar de fiecare dată reuşea să se orienteze. Mă zgâl‑
ţâia în sus şi‑n jos, în stânga şi‑n dreapta, mă sprijineam 
cu piciorul şi mă ţineam de scaun, gândindu‑mă că m‑aş 
simţi mult mai bine dacă jeepul ar fi avut măcar acoperiş 
sau vreo uşă. Dar era complet deschis, ca un jeep vechi 
dintr‑un film de război.

— De unde ai jeepul ăsta ?
Irene a râs.
— E furat. La început, a trebuit să cărăm totul singuri. 

Într‑o zi, Arunta şi Arthur au venit cu jeepul ăsta care 
stătuse în garajul unui colecţionar de maşini. Au stat la 
mine un an şi aveau deja optsprezece ani, aşa că ştiau că 
nu pot să mai rămână. Dar voiau să ne uşureze viaţa, a 
spus râzând din nou. Eu, una, n‑am nimic împotriva strân‑
sului. Dar tu ?

Apoi am ajuns la o vale cu un râu firav, aproape secat, 
şi am văzut pajişti, flori şi vaci care se adunaseră la umbra 
unei sălcii, ca într‑un tablou pictat de un olandez din 
secolul XVII. În capătul văii se afla prima gospodărie. O 
casă mare din lemn, două hambare, câţiva bărbaţi şi femei 
tinere, o grămadă de copii, porci şi găini – m‑au întâmpi‑
nat scurt, după care m‑au ignorat complet. Irene a intrat în 
casă şi, după un timp, am urmat‑o şi eu. Am găsit‑o în 
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bucătărie. Scotea pansamentul unei fete care era acciden‑
tată la umăr. A verificat rana, a uns‑o cu nişte unguent 
dintr‑o cutiuţă şi i‑a pus un bandaj nou.

— Voia să treacă prin perete cu umărul, a spus când 
m‑a văzut, dar n‑o să mai repete figura. N‑o mai repeţi, 
nu‑i aşa ?

Fata a scuturat din cap.
Cealaltă fermă părea părăsită. Bătrâna care a deschis 

uşa mi‑a aruncat o privire bănuitoare, duşmănoasă, a luat‑o 
pe Irene de mână, a tras‑o în casă şi a închis uşa. Am 
aşteptat în jeep, privind casa dărăpănată, hambarul şubred 
şi uneltele agricole ruginite şi am încercat să mă apăr de 
năpasta care se abătuse asupra fermei şi care voia să se 
aştearnă şi asupra mea.


