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Capitolul unu
Numele meu este Kathy H. Am treizeci gi unu de ani 9i
sint ingrijitoare de peste unsprezece ani. Pare destul de mult,
o qtiu, dar adevirul este ci am fost rugati si mai continui
inci opt luni, adici pinl la sfirqitul anului. Agadar, in total
vor fi exact doisprezece ani. $tiu, faptul ci sint ingrijitoare
de atita timp nu se datoreazi neapirat extraordinarelor calit[1i
pe care se spune ci le-ag avea. Cunosc cazuri de ingrijitori
excelenli la serviciile c[rora s-a renunlat dupi doar doi sau
trei ani. Pe de aiti parte, gtiu cel Putin un ingrijitor care a
continuat vreme de paisprezece ani, in ciuda faptului ci era
o persoani care Pur Ei simplu nu-qi avea locul in profesia
uria. Nu mi inlelegefi greEit, n-o sPun ca si mi laud' insi
qtiu sigur ci sint foarte incintali de treaba Pe care o fac, aqa
ci, incet-incet, am inceput sI fiu 9i eu. Donatorii mei s-au
comportat intotdeauna mai bine decit era de aqteptat' S-au
recuperat uimitor de repede qi aproape nici unul dintre ei
nu a fost catalogat drept ,,agitat", nici micar inainte de a
patra donalie. In sffrEit, Poate ci acum chiar mi laud' Dar
pentru mine e foarte important si imi fac treaba cit se poate
de bine - qi in primul rind partea in care trebuie s6-i ajut
pe donatori si rimini ,,calmi". Mi-am dezvoltat un fel de
instinct care intri automat in funcliune atunci cind m[ aflu
in preajma donatorilor. $tiu 9i cind si stau cu ei 9i s[-i alin,
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las singuri; qi cind si ascult tot ce-mi spun, gi
ridic din umeri gi si le zic si termine cu prostiile.

cind si
in fine, n-are nici un rost si mi laud singuri. Cunosc
ingrijitori carelucreazi qi astizi qi care sint cel pulin Ia fe1
de buni ca mine, frri a se bucura micar de jumitate din
aprecierea de care am parte eu. Dacl sinteli cumva unii
dintre ei, vi ingeleg foarte bine frustrarea - legati de camera
in care stau, de faptul ci am maqini qi, mai presus de toate,
legati de faptul ci am voie si mi-i aleg singuri pe cei de
care si am grij[. in plus, mai sint gi fosti elevi la Hailsham,
ceea ce e suficient pentru a stirni antipatia pe loc. Lui Kathy H.,
se spune, i se di voie si-gi aleagi singuri pacientul pe care
si-l ingrijeasci qi mereu qi-i alege pe-ai ei: persoane de la
Hailsham sau din alte locuri privilegiate de genul lsta. Nu-i
de mirare ci are o rati aga mare de succes. Am auzit-o de
mii de ori, deci sint siguri ci o voi mai auzi gi de acum
incolo gi e posibil si existe un griunte de adevir in afirmafia
asta. Dar nu sint cea dintii cireia i s-a ingiduit si-gi aleagi
pacientul pe care si-l ingrijeasci qi mi indoiesc ci voi fi
cea din urmi. Si, oricum, mi-am fbcut norma qi am ingrijit
donatori venifi din toate pir{ile. Nu uita(i, atunci cind voi
termina, voi fi fhcut deja asta vreme de doisprezece ani,
insi doar in ultimii gase mi-au permis si aleg.
$i de ce si n-o faci? ingrijitorii nu sint maqini. incerci
si faci tot ce poli pentru fiecare donator, dar pini la urmi
oboseqti. Nu poli avea ribdare qi energie la nesfirgit. Aga
c6, fireqte, atunci cind fl se oferi gansa de a alege, [i-i alegi
pe ai tii. E normal. Mi-ar fi fost absolut imposibil si fac
asta atit de mult timp daci aq fi incetat si lin in fiecare
secundi la donatorii mei. $i, in orice caz, dacd nu mi-ar fi
fost dati posibilitatea de a alege, cum m-ag mai fi apropiat
iar de Ruth gi de Tommy dupi toli aceEti ani?
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sint destul de limitate. Cum am mai spus, e mult mai greu
atunci cind nu ai acea legituri profundi cu donatorul qi
chiar daci o sl-rni fie dor de zilele cind eram ingrijitoare,
mi se pare absolut firesc ca totul si se termine Ia finele
acestui an.
intimplarea face ca Ruth s[ fi fost doar al treilea sau al
patrulea donator pe care l-am ales de cind mi s-a permis
re o f".. in momentul respectiv i se repartizase deja un
ingrijitor gi imi amintesc c[ mi-a trebuit ceva curaj pentru
i.r. aga ceva. Dar pini Ia urmi am reuqit 9i, in clipa in
"care am dat ochii cu ea la centrul acela de recuperare din
Dover, toate vechile noastre divergenle, chiar dacl nu pot
spune ci s-au evaporat cu desivirgire, au pirut brusc mult
mai pulin importante ca restul - cum ar fi faptul ci am
crescut impreunl la Hailsham sau c[ qtiam qi ne aminteam
lucruri de care nimeni altcineva nu avea habar. Blnuiesc ci
din clipa aceea am lnceput si caut donatori exclusiv printre
cei din trecutul meu qi, in misura in care era posibil' am
ales si am de-a face doar cu Persoane de la Hailsham'
in decursul anilor au fost mai multe momente in care
am incercat si las Hailshamul in urma mea, in care mi-am
spus ci n-ar trebui si'mi intorc atita spre trecut' Dar apoi
a venit o clipi cind pur Ei simplu am incetat s[ mai opun
rezistenfi. Acest lucru a avut legituri cu un anume donator
de odinioare, din al treilea an de cind eram ingrijitoare' 9i cu
reaclia lui din momentul in care am pomenit c[ am crescut
Ia Hailsham. Era dupl a treia donafie, care nu decursese
chiar foarte bine, qi probabil gtia ci n-o va rnai duce prea
mult. Abia respira, dar s-a uitat la mine qi mi-a zis;
Hailsham. Pun pariu ci era un loc foarte frumos'

-
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Apoi, a doua zi diminea{a, in timp ce fhceam conversa{ie
pentru a-i abate atenfia de la situafia lui, cind l-am intrebat
unde-a crescut, mi-a spus de nu Etiu care loc din Dorset gi,
in spatele pustulelor, chipul i s-a schimonosit intr-o noui
grimas[. $i mi-am dat seama cu citi disperare igi dorea si
nu-Ei aminteasci. in loc de asta, voia si afle despre Hailsham.
Aga ci pe parcursul urmitoarelor cinci sau gase zile i-am
spus tot ce dorea si gtie, iar el a stat intins in pat, conectat
la aparate, cu un zimbet blind pe fa![. Mn intreba qi despre
lucrurile importante, gi despre cele mai pufin insemnate.
Despre paznicii noqtri, despre cum fiecare dintre noi avea
propriul cufhr cu colecfii personale sub pat, despre fotbal,
despre rounderst, despre poteca ce inconjura clidirea principali gi despre toate ascunzigurile de pe traseu, despre iazul
cu rate, despre mincare, despre priveligtea ce se vedea pe
fereastra Clasei de Arti, peste cimpuri, intr-o dimineali
cefoasi. Uneori mi fhcea sI repet iar gi iar aceleaqi lucruri,
lucruri pe care i le spusesem cu doar o zi in urm6, de parci
nu i-ag fi vorbit niciodati despre ele. ,,Avea[i sali de sport?"
,,Cine era paznicul tiu preferat?" La inceput am crezut ci
e din cauza medicamentelot apoi insi mi-am dat seama ci
mintea ii era suficient de limpede. El nu voia doar si audi
despre Hailsham, ci sd-;i aminteascd despre Hailsham, ca
gi cum qi-ar fi petrecut acolo gi propria copil[rie. $tia ci
sintem aproape de final, aga ci asta ficea: mi punea si-i
descriu lucrurile ca si gi le fixeze cit mai bine in minte,
probabil pentru ca in timpul acelor nop{i ftri somn, datorate amestecului de medicamente, durere qi epuizare fizicd,,
granifa dintre amintirile mele gi ale lui si se gteargi incet.

1. )oc

englezesc cu mingea, aseminitor baseballului qi oinei

(n.tr.).
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Abia atunci am inleles pentru Prima dati cu adevlrat cit
ceilal1i'
de norocoqi am fost noi - Tommy, Ruth, eu qi tofi
latul lirii' vid lucruri
qi
$i azi, gofind de-a lungul de-a
trec pe
care inci mi-amintesc de Hailsham. Atunci cind
lingi marginea incefoqati a unui cimp ori cind' in timp ce
.oio, inti-o vale, vid de departe anumite pirli ale unei
de plopi
case imense sau chiar gi un anume aranjament
pe un deal, mi gindesc ,,Poate ci aici e! L-am glsit! Asta
L H"il.hu*!" Dupi care imi dau seama c[ e imposibil 9i
aiurea'
pornesc mai departe la volan qi gindurile imi zboari
tot
peste
vld
Le
E lrorba mai ales de acele pavilioane'
prin !ari, la capitul indepirtat al terenurilor de joaci: mici
iiaairi din prefabricate, cu un gir de ferestre nefiresc de
inalte, upro"p. lipite de streaqini' Cred ci au construit
qi'60' de
foarte multe pavilioane de felul acesta in anii'50
weunul'
cind probabil c[ data 9i al nostru' Cind trec pe ling[
un pom
de
ma uit la el indelung Ei intr-o zi o si mi izbesc
Nu cu mult
sau de altceva, insi nu m[ pot abline nicidecum'
timp in urmi treceam pe o strad[ pustie din Worcestershire
unul
gi am vizut de partea tealalta a unui teren de crichet
pur
incit
iare semena intr-atita cu al nostru, din Hailsham'
mai bine
qi simplu am intors maqina qi m-am dus si mi uit
la el.

fiindci
Ne plicea foarte mult sala noastri de sport' poate
de cisuqele acelea atit de drigule in care stiteau
"rrrirt.u
pe care le vedeam in clrlile cu poze

.r.
odinioarl oamenii 9i
cind eram copii. Mi-aduc aminte cum, atunci cind eram
ora urm[si
|uniori, ne rugam de paznici si ne lase [inem
Apoi' cind
toare in pavilion, nu in sala de clasi obiqnuiti'
eram

ani -,

gi aveam doisprezece spre treisprezece
pavilionul devenise locul ideal in care si te ascunzi

in Senior 2 -
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cu cei mai buni prieteni daci voiai s6 scapi de restul celor
de la Hailsham.
Pavilionul era destul de mare ca si incapi in el doui
grupuri separate ftri si se deranjeze unul pe celilalt, iar in
timpul verii pe verandi putea si stea chiar gi un al treilea
grup. insi, evident, fiecare igi dorea locul doar pentru el qi
prietenii lui, aga ci intotdeauna ne ciondineam gi ne certam
din cauza asta. Paznicii ne spuneau mereu si ne purtim
civilizat, dar in practici trebuia si ai nigte personalitili foarte
puternice in grup pentru a izbuti s6 pui stipinire pe pavilion
in timpul unei pauze sau al unei ferestre. Bine, nici eu nu
eram chiar lipsiti de vlagi, dar cred ci Ruth era cea datoriti
cireia reugeam si prindem locul ista atit de des cum o
frceam.
De obicei ne mulgumeam si ne lifiim pe scaune gi pe
binci - eram cinci, qase daci venea gi fenny B. - gi si tragem
o porlie zdravini'de birfl. Era genul de conversalie care
nu putea avea loc decit daci erai ascuns in pavilion. Discutam
despre un lucru care ne ingrijora sau sfirqearn intr-un ris
isteric ori intr-o cearti aprinsi. in principiu, era o cale de
a ne descirca un pic in compania celor mai buni prieteni.
In dupi-amiazalacare m6 gindesc stdteam in piiioare pe
taburete gi pe binci, inghesuite la ferestrele inalte. Acestea
ne ofereau o panorami limpede asupra terenului de joaci,
unde weo doisprezece bnieli din anul nostru qi din Senior 3
se adunaseri si joace fotbal. Soarele strilucea intens gi
probabil ci pulin mai devreme plouase, fiindci imi amintesc
perfect cum lumina lui se reflecta in suprafelele de iarbi
noroioase.
Cineva a spus ci ar trebui s6 avem griji si nu ne vadi,
dar nici una dintre noi nu s-a clintit din loc. Apoi Ruth a
zis:
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Nu binuiegte absolut nimic. Uite la el! Chiar nu binuiegte absolut nimic.
Cind a spus asta, m-am uitat la Ruth, aqteptind si observ
pe fafa ei vreun semn cit de mic de dezaprobare fali de
lucrurile pe care blie{ii a\reau de gind si i le faci lui Tommy.
insi in clipa urmitoare Ruth a pufnit in ris qi a zis:

-

-

Ce idiot!

$i mi-am dat seama ci pentru Ruth gi celelalte, indiferent
ce aveau de gind si faci biiefii, era un lucru extrem de
indeplrtat, iar faptul ci aprobam sau nu acliunile lor nu
avea nici cea mai mic6 importanfi. in acel moment eram
strinse in fala ferestrelor nu pentru ci am fi agteptat cu
ner[bdare si-l vedem pe Tommy umilit din nou, ci fiindci
auziserlrn despre ultimul lui plan de rizbunare gi eram uqor
curioase si il vedem desfbgurindu-se. Pe vremea aia nu cred

mult la ce-gi fhceau unul altuia'
Ruth, ca qi celelalte, privea totul cu detaqare qi e destul de
posibil ca gi eu sI fi fbcut la fel.
Sau poate ci nu-mi amintesc cum trebuie. Poate ci pini
gi atunci, cind l-am vdzut pe Tommy stribitind in fugl
terenul, cu incintarea de a fi fost acceptat din nou in rindul
celorlalli vizibili pe chipul lui, gata si joace iar jocul la care
excela, voi fi simlit o mici impunsituri dureroasl. Ce-mi
aduc sigur aminte e ci am observat cI Tommy are pe el
tricoul bleu, cu guler, pe care gi-l luase de la Solduri cu o
luni in urm[ gi de care era extrem de mindru. imi amintesc
ca m-am gindit: ,,Doamne, ce timpit e sd gi-l ia la fotbal!
O sn gi-l strice gi pe urm[ se te fli!" Am zis cu voce tare,
tird si mI adresez cuiva anume:
Tommy are pe ei tricoul cel nou. Tricoul lui preferat,

ci biielii

-

se gindeau prea

cu gulerag.
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Nu cred ci m-a auzit cineva, pentru ce toate erau ocuPate
rid[ de Laura - marele miscirici din grupul nostru -,

care reproducea pe rind toate expresiile de pe fala lui Tommy
in timp ce alerga, frcea semne, striga gi ataca' Ceila[i biieli

fugeau pe teren in ritmul ila leneq pe care il adopti atunci
cind se incilzesc, dar Tommy era atit de innebunit de
incintare, ci pirea gata si se avinte in orice clipl in joc.
Am zis, de data asta mai tare:
O si sufere groaznic daci iqi strici tricoul.
Acum Ruth m-a auzit, dat probabil cd mi-a interpretat

-

vorbele ca pe un soi de glumi, fiindci a inceput si ridi
destul de tare, apoi a comentat qi ea ceva.
Dupi aceea bliefii au incetat si mai dea in minge 9i au
rimas intr-un grup comPact in noroi, cu piepturile ridicindu-li-se qi coborindu-le incet, in timp ce aqteptau si
inceapl alegerea jucitorilor. Cei doi cipitani aleqi erau
amindoi din Senior 3, deEi toati lumea gtia ci Tommy e
cel mai bun jucitor din an. Au dat cu banul pentru prima
alegere, apoi cel care a ciqtigat s-a uitat lung Ia grup.
la el, a zis cineva din spatele meu. E absolut
- Uitl-te
convins ci el o si fie primul ales! Uitali-vi la el!
Adevirul e ci Tommy chiar arita destul de comic in
momentul ila, iar asta te ficea si-1i spui in gind, ei bine,
da, dacl e chiar atit de tembel, atunci meriti si i se intimple
toate astea. Ceilalli biieli se prefhceau ci nu sint deloc atenli
la procesul selecliei, ci nu Ie pasi absolut deloc in ce ordine
sint alegi. Unii vorbeau in goaptl intre ei, allii igi legau mai
bine qireturile, iar allii se mullumeau si se uite in jos, Ia
picioarele care bituceau noroiul. Dar Tommy avea privirea
pironiti asupra biiatului din Senior 3, de parci acesta i-ar
fi strigat deja numele.
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Laura gi-a continuat rePrezentalia tot timpul cit a durat
alegerea jucltorilor, imitind fiecare expresie de pe chipul
lui Tommy: cea intens fericiti de la inceput; cea de ingrijorare nedumerit[ din clipa in care deja fuseser[ aleqi patru
biieli, dar el nu se numira printre ei; durerea 9i panica din
momentul in care incepuse si iEi dea seama ce se intlmpli
de fapt. Nu o priveam intruna pe Laura, pentru ci mi uitam

fiindci toate celelalte continuau
si ridi qi s-o incuraieze sd continue. Apoi, cind Tommy a
r[mas complet singur gi toli biie{ii din jurul lui au inceput
si ridl batjocoritor, am auzit-o pe Ruth:
Stali aEa! $apte secunde. $apte, qase, cinci'..
- incepe.
Dar n-a mai continuat. Tommy a izbucnit in zbierete 9i
urlete, iar biielii, acum rizind fr1ig, au luat-o la fugl spre
Terenul de Sud. Tommy a pornit cu paqi mari pe urma lor.
Era greu de spus daci instinctul il indemna si porneasci
dupi ei furios, pentru a-i pedepsi, sau daci era doar speriat
si nu rimini in urmi. in orice caz, dapi pulin timp s-a
oprit qi a rlmas pe loc, stacojiu, uitindu-se dupi ei. Apoi
a inceput si lipe qi s[ strige un talmeg-balmeq fhri sens,
compus din injurituri gi insulte.
Pin[ la ora respectiv[ avuseserlm ocazia si asistim la
multe izbucniri violente de-ale lui Tommy, aga ci ne-am
dat jos de pe taburete gi ne-am imprlgtiat prin camerl. Am
incercat si incropim o conversalie despre altceva, dar in
tundal Tommy continua si vocifereze, apucat de pandalii,
5i, cu toate ci la inceput ne-am mulpmit si dim ochii peste
cap qi si-l ignorim, in cele din urmi - probabil la cel pu{in
zece minute de cind ne diduserim jos - am urcat iar la

la Tommy. $tiam ins[ ce face,

fereastri.
Acum nu se mai vedea nici unul dintre ceilalli biieli, iar
Tommy nu mai incerca si comenteze citre cinrjva anume.
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Pur gi simplu urla isteric, dind din miini spre cer, spre vint,
spre cel mai apropiat par al gardului. Laura a zis ci poate
,,repeti din Shakespeare". Altcineva a remarcat cum, de
fiecare dati cind striga ceva, ridica un picior de la p[mint
qi gi-l lntindea, ,,ca un ciine care face pipi". Adevirul e ci
gi eu remarcasem miqcarea asta a lui, dar ceea ce mi izbise
fusese faptul c[ de fiecare dati cind b[tea din picior cu
obid6, improgca bucilele de noroi, care ii acopereau gleznele. M-am gindit iar la tricoul la care finea atit de mult,
dar era prea departe ca s[ vid daci aruncase noroi gi pe el.
E un pic cam crud din partea lor c5. igi bat mereu joc
de el in felul ista, a spus Ruth. Dar e vina lui. Daci ar invila
si-qi pistreze cumpitul, l-ar lisa in pace.
Ba nu l-ar lisa deloc in pace, a spus Hannah. $i
Graham K. face urit, dar din cauza asta cu tofii sint extrem
de grijulii in preajma lui. Motivul pentru care se iau in halul
ista de Tommy e ci e prea lasi-mi-sl-te-las.
Apoi toati lumea a inceput si vorbeascl simultan despre
cum Tornmy nu a incercat niciodati s[ fie creativ Ei cum
nu avea nimic de dat la Schimbul de Primivari. Cred ci
adevirul era cL in acel moment ne doream toate din suflet
si vini un paznic gi s[-l ia in casi. $i, deEi noi nu avuseserlm nici o leglturl cu aceasti noul sceni de umilire a lui
Tommp stituserim toate cu ochii lipifi de geam gi incepeam
si ne simlim un pic vinovate. Dar nu se vedea nici urmd
de paznic, aga ci am continuat si ciutim motive pentru
care Tommy merita si pi[eascI aqa ceva. Apoi, cind Ruth
s-a uitat la ceas gi a zis ci, in ciuda faptului ci mai avem
timp, ar trebui si ne intoarcem in casi, nimeni nu s-a opus.
Cind am ieEit din pavilion, Tommy inci nu se potolise.
Casa se afla in stinga noastrl gi, pentru ci Tommy stitea
in picioare pe terenul din fa[i, nu era nevoie s[ trecem pe
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lingl el. in orice caz, el privea in cealalti direcfie gi plrea
ci nici nu ne-a vilzut. $i totuqi, in timp ce prietenele mele
lungul marginii terenului, eu am pornit spre
el. $tiam ci asta Ie va nedumeri, dar am continuat si merg
in direc[ia respectivi chiar gi dupl ce am auzit goaptele
insistente ale lui Ruth, care mi indemnau si mi intorc.
Blnuiesc ci Tommy nu era obignuit si fie intrerupt in
timpul acceselor sale de violenfi, fiindci prima lui reaclie
atunci cind am ajuns ling[ el a fost s[ se holbeze la mine
pre! de o clip[, dupi care a continuat s[ vocifereze. Eta
ca qi cum el interpreta Shakespeare, iar eu intrasem pe
sceni in mijlocul reprezentaliei. Nici micar cind i-am spus
,,Tommy, tricoul tiu cel frumos. O si $-l strici", nu mi-a
dat nici cel mai mic semn ci m-ar fi atzit.
Aqa ci m-am apropiat qi i-am pus o palmi pe bra!.
Ulterior celelalte au crezut ci a fbcut-o dinadins, dar eu sint
siguri c[ a fost ceva neintenlionat. Continua si dea din
miini in toate pdr[ile qi n-avea de unde si qtie ci eu am de
gind si intind palma spre el. Oricum, in clipa in care gi-a
ridicat bralul cu putere, mi-a aruncat mina in lateral gi m-a
lovit in obraz. Nu m-a durut deloc, dar am icnit instinctiv,
odati cu aproape toate fetele din spatele meu.
au luat-o de-a

Abia atunci Tommy a devenit congtient de prezenfa mea,
a celorlalte, de sine, de faptul ci se afli in mijlocul terenului,
cuprins de nibidii, qi m-a privit cu un aer ugor tirnp.
Tommy, am zis destul de aspru. Ji-ai dat cu noroi pe

-

tricou.

$i ce? a murmurat el.
Dar chiar in clipa in care a rostit aceste cuvinte s-a uitat
in jos, a remarcat petele maronii gi s-a abqinut cu greu s[
nu inceapiL si lipe ingrozit. Apoi am v6zut surpriza de pe

-

