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Unu

Sparg ușa la sfârșitul lui decembrie și duc cadavrul de-acolo.

Aerul e rece și încordat, cerul albastru abraziv ca un ochi de 
oțel, copacii albiți ca osul în lumina glazurată a soarelui. Stăm 
grămadă în fața ușii încuiate.

Strada pare, de aici, liniștită. Aburul suie cu unduiri și sus-
pine dintr-un coș de încălzire centrală. Un televizor pâlpâie în-
tr-o încăpere alături. Cineva bocăne într-un stâlp al gardului de 
pe latura din fund a terenurilor de sport din spatele locuințelor.

Un jgheab cu o buză dolofană de gheață ce se topește picu-
ră pe alee de la înălțimea a trei etaje, apa băltind și înghețând 
la umbra unui zid scund de cărămidă.

Trec mașini, când și când, cu geamurile încețoșate și moto-
rul căznindu-se în ger.

Vedem pe cineva coborând dintr-un taxi oprit mai sus pe deal. 
Ea lasă portiera deschisă, și vedem două pungi ticsite cu haine 
și cărți și accesorii de machiaj pe bancheta din spate. Vine ur-
când cele câteva trepte și bate cu putere în ușă. E Laura. Strigă 
prin fanta cutiei poștale. Îi face semn taximetristului să aștepte 
și dă ocol clădirii. O vedem cum se suie pe acoperișul unui ga-
raj și prin fereastra bucătăriei apartamentului. Stă în bucătărie 
câteva clipe. Pare că vorbește cu cineva. Se dă jos, sare de pe 
acoperișul garajului și intră înapoi în taxi.

Mai târziu, în seara aceleiași zile sau în următoarea, când ce-
lelalte apartamente radiază auriu și albastru dinapoia draperii-
lor subțiri și a cearșafurilor prinse în pioneze, îl vedem pe Mike 
cum se cațără pe acoperișul garajului. Auzim strigăte și ceva 
spărgându-se. Îl vedem pe Ben, alergând pe deal în jos spre oraș.
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O vedem pe Heather, într-o altă dimineață, aburcându-se ane-
voie pe trepte și izbind în ușă, cu o cutie de bere desfăcută în-
tr-o mână. Strigă prin fanta cutiei poștale și se uită pe geamul 
ușii. Bătrâna din apartamentul de alături iese și spune ceva. Se 
ceartă, și Heather mai izbește o dată în ușă înainte să porneas-
că la vale spre oraș.

Îl vedem pe Mike, vorbind la telefon, haina lui cea lungă 
fâlfâindu-i în jurul picioarelor când iese în drum cu pași mari.

Se aprind felinarele, lent, roșii și apoi oranj, și apoi pâlpâ-
ind se sting în vreme ce se dezvăluie zorii. Chiciura se formea-
ză peste terenurile de sport și marginile cu iarbă, și e mânjită de 
urme de pași și de cauciucuri și de lumina slabă a soarelui de-
părtat. Timpul pare să treacă.

Îl vedem pe Danny cum taie în fugă terenurile de sport cu 
Einstein șchiopătând pe lângă el. Ne ițim pe după colțul clădirii 
și-l vedem urcându-se pe acoperișul garajelor. Einstein se uită în 
sus, lătrând și zgrepțănând la poarta garajului, și auzim scârțâitul 
unei ferestre care se deschide.

Își face apariția bătrânul în scaunul cu rotile. Îl știm, dar 
nu-i știm numele. Nici nu-i atât de bătrân, dar îi zicem așa. 
Avansează încet pe caldarâm, apucând roțile cu mâini înfășurate 
în zdrențe și mănuși roase, chipul zvâcnindu-i de truda fiecărei 
mici împinsături. Abia icnind în mers. Huh. Hah. Huh. Ne arun-
că o privire scurtă, dar nu se oprește. Huh. Hah. Huh.

Fereastra se deschide din nou, și îl vedem pe Danny cum 
sare de pe acoperișul garajelor, cum cade, aterizând neîndemâ-
natic, și se poticnește când încearcă să se ridice. Își culege sacul 
și păturile și se îndepărtează degrabă în josul străzii către oraș, 
depășindu-l pe bătrânul în cărucior și strigând-o pe Einstein să 
vină după el, cu păturile azvârlite peste umăr și atârnându-i pe 
jos, și din mers nu se uită înapoi.

Se face întuneric, și lumină, și iar întuneric, și ne întrebăm 
dacă va mai veni careva. Acum suntem mai mulți, și stăm în tă-
cere la ușă, uitându-ne în susul și-n josul străzii.

Nu se aude nicio sirenă când sosește în fine poliția. Mașina 
rulează încet pe pantă în sus, ocupanții cercetând atent de la 
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geam plăcuțele numerotate. Parchează la baza scărilor și mai 
zăbovesc acolo câteva clipe cu motorul mergând, vorbind prin 
stație.

Cineva se uită de la o fereastră de la etajul al doilea și se dă 
înapoi, trăgând draperiile.

Ușa de la intrarea apartamentului alăturat se întredeschide.
Cei doi polițiști ies din mașină, frecându-și mâinile înmă-

nușate, mijindu-și ochii de frig și de soarele jos de sfârșit de du-
pă-amiază. Unul dintre ei, cu aspect tineresc, cu ochii albaștri 
pali și nasul subțire, se duce la portbagaj și scoate două lanter-
ne lungi. Urcă amândoi cu grijă către apartament, ferindu-se de 
gheața care s-a prelins pe trepte în jos, iar noi ne dăm la o parte 
din fața ușii. Răsuflarea li se adună nori în jurul obrajilor și se 
destramă ușor în văzduh.

Ușa apartamentului de alături se deschide mai mult, și apare o 
bătrână. Îi urmărește pe cei doi bărbați cum luminează cu lanter-
nele prin ochiurile de geam ale ușii de la intrare și cum strigă prin 
fanta cutiei poștale. Poartă un capot ecosez și o pereche de pa-
puci ca niște labe de tigru. Le spune ceva, încrucișându-și brațele. 
Polițistul cel tânăr se întoarce spre ea și încuviințează din cap, 
iar atunci când femeia mai spune ceva, ei n-o mai bagă în seamă.

O mașină care trece încetinește, oprindu-se pentru o clipă, 
apoi continuându-și drumul.

De ce le-o fi luat atâta. Unde au fost.

Încearcă ușa cu umerii, apoi polițistul cel tânăr se dă înapoi 
și izbește încuietoarea. Ușa cedează. Intră amândoi, dar apoi se 
trag deoparte, acoperindu-și nasul și gura. Se privesc și își ridică 
lanternele să lumineze ceva în vestibulul întunecos al apartamen-
tului. Bătrâna își târâie picioarele mai aproape, strângându-și 
brațele un pic mai tare la piept, iar noi privim dincolo de ea 
în bezna luminată. Locul arată dezastruos, dar știam asta deja. 
Pereții sunt mâzgăliți și pătați, cu sârme goale care spânzură din 
tencuiala putrezită. Podeaua e acoperită cu sticle și doze și pături 
și haine, o stivă de pneuri, cioburi de sticlă. Iar mirosul trebuie 
să fie oribil, mâinile celor doi bărbați apăsate încă peste nas și 
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gură, iar fața încă pe jumătate întoarsă. Cel tânăr tușește, ca și 
cum i-ar fi rămas ceva în fundul gâtlejului. Cel mai în vârstă îl 
apucă de braț, vorbindu-i calm.

Ei nu ne văd cum ne îmbulzim și ne împingem în jurul lor. 
Firește că nu ne văd. Cum ar putea. Dar ne-am obișnuit. Ne-am 
obișnuit de mult, chiar dinainte. Dinainte de asta. 

Bocancii lor scrâșnesc și trosnesc pe podeaua acoperită de 
sfărâmături. Se mișcă lent și se lasă conduși de lumina lanter-
nelor. Din când în când mai strigă, ceva gen Alo, poliția, alo. 
Schimbă priviri și pătrund mai adânc în apartament.

Cel care e mai tânăr, apucând-o la dreapta la capătul holului, 
unde colegul său a luat-o spre stânga, descoperă cadavrul care 
zace pe podeaua camerei de zi. Se uită preț de o secundă sau 
două, nu mai mult, cu ochii măriți, și dă alarma, bătând în retra-
gere, cu pumnul la gură. Cel mai în vârstă apare din bucătărie, 
măcinând cu picioarele și mai multă sticlă spartă când pășește 
în camera de zi și vede ce e acolo. Tresare ușor și dă din cap. 
Luminează cu lanterna cadavrul, hainele umede, carnea sfârteca-
tă și plină de bășici. Indică ceva care arată a sânge, băltind peste 
linoleum, și o dâră care duce la bucătărie. Cel tânăr, stând încă 
în pragul ușii, vorbește în stație. Nu discută între ei. Așteaptă. 
Se uită la cadavru. Ne îmbulzim cu toții în încăpere și ne uităm 
la cadavru. Pielea buhăită și înmuiată, ochii scofâlciți, băltoaca 
uleioasă care se întinde pe dușumea. Spasmul și colcăiala vieții 
nou eclozate, hrănindu-se.

E Robert. Dar știam asta deja.

Cerul se întunecă, o zmângălitură roșie și ștearsă de-a lun-
gul liniei copacilor de la râu, norii lungindu-se joși și subțiri 
spre pământ.

Polițistul mai în vârstă își smucește gulerul cămășii, tră-
gându-și cravata de la gât, mormăind ceva spre colegul său în 
timp ce-și croiește drum prin coridorul înțesat, iese la aer cu-
rat și rece.

http://www.all.ro/pana-si-cainii.html



13

Afară, femeia cu papucii labe de tigru și capot ecosez 
așteaptă. Îi întreabă ceva, iar ei ridică mâinile și dau din cap. Cel 
mai în vârstă aduce o rolă de bandă alb-albastră de la mașină și 
delimitează zona din jurul ușii. Femeia îi privește, mestecându-și 
interiorul buzei. Pielea ei e uscată și-i atârnă pe chip, adunată 
în pliuri mici pe la fălci. Vorbește cu polițistul mai tânăr vreo 
câteva clipe, clătinând din cap, scrutând cu privirea dincolo de 
el înspre ușa deschisă. Se întoarce și își târâie picioarele înapoi 
spre apartamentul ei.

Cei doi bărbați stau în fața cordonului. O lampă fluorescentă 
pe zidul de deasupra lor bâzâie încetișor încălzindu-se. Pâlpâie 
lumini de-a lungul aleii, mai multe deodată. Cerul se întunecă 
spre un violet învinețit. Bărbații bat din picioare, își freacă mâi-
nile ca să alunge frigul și discută. Noi ne uităm în susul și în jo-
sul străzii, iar Danny ne povestește cum a fost atunci când l-a 
găsit, când s-a suit pe fereastră prin spatele clădirii și l-a găsit 
pe Robert întins pe podea.

Penny stătea în pragul ușii, privind în sus scuturată de frisoa-
ne în vreme ce Danny s-a suit pe fereastra bucătăriei și a sărit 
jos pe podea. Întâi n-a zărit-o, apoi, când a văzut-o, nu a price-
put de ce nu hămăie ca de obicei, de ce stă așa potolită. Doar tre-
mura așa. A știut imediat că ceva nu-i în regulă, era prea liniște. 
Niciodată nu fusese așa liniște înainte. Mereu lătrau, Penny și 
ceilalți câini, și răsuna muzica, și oamenii strigau ca să se facă 
auziți. Penny nici măcar nu s-a întors când a trecut el. N-avea 
putere. Sac de oase. Doar zăcea acolo, iar Danny s-a întors în 
fugă din cameră și a vomitat pe jos, înainte să se urce pe fereas-
tră, și n-a mai privit înapoi.

Alte trei vehicule opresc în față. Mai târziu asta. Femeia cu 
papucii labe de tigru le-a adus bărbaților două căni cu ceai, le-a 
pus întrebări la care ei au refuzat să răspundă și a luat înapoi 
cănile goale. Un grup de copii s-a adunat la apartament, încer-
când să vadă dincolo de polițiști, pe coridor, încercând să se 
strecoare pe sub cordon. Dar acum au plecat și e liniște. Un băr-
bat și o femeie coboară din primul vehicul și transportă lăzi cu 
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echipamente pe scări, discutând cu polițiștii în timp ce se schim-
bă în combinezoane albe foșnitoare și își pun mănuși transpa-
rente de plastic. O femeie în blugi și palton lung cenușiu vine pe 
scări ; aduce o geantă de piele. Doi bărbați scot niște reflectoare 
și trepiede din spatele altei dube și le stivuiesc în vârful scărilor. 
Toți iau câte o pereche de acoperitori de plastic pentru picioa-
re dintr-o cutie, balansându-se pe un picior și apoi pe celălalt, 
în vreme ce polițistul mai tânăr le trece numele într-un registru, 
răsuflările lor aburind pe deasupra capetelor și îngălbenindu-se 
în lumina fluorescentă.

Femeia cu geanta de piele pătrunde în apartament, prin ves-
tibul, în camera în care zace cadavrul lui Robert. Se ghemuiește 
lângă el, atingându-i pielea rece, observând ochii înfundați și bu-
zele umflate, insectele, bășicile plângătoare de pe trup. Dă din 
cap, consultându-și ceasul și notând ceva într-un caiet sau jurnal 
cartonat, spunându-i polițistului ce oră să treacă în notițele lui în 
timp ce iese, aplecându-se pe sub cordon, scoțându-și mănușile 
și coborând iute pe trepte la mașina ei. Își pune geanta la loc pe 
scaunul din față și pornește radioul. Se uită la telefonul mobil, o 
licărire albăstrie lucindu-i pe chip, apoi îl pune la loc în poșetă 
și demarează.

Bărbații cu reflectoarele intră în casă și le fixează pe lângă 
pereți, păstrând distanța față de cadavru, conectând acumulato-
rii și clemele, și deodată încăperea e uriașă în lumina albă stră-
lucitoare care irupe din toate colțurile și evidențiază fiecare de-
taliu șerpuitor. Bărbatul și femeia cu combinezoanele albe in-
tră în cameră, și li se alătură un alt bărbat cu o chică deasă de 
păr brunet care are aerul c-ar fi șeful. Primul bărbat face poze 
în vreme ce femeia cercetează cu atenție cadavrul, desfăcându-i 
lui Robert hainele de la gât, trecându-i degetele înmănușate prin 
păr și cercetând podeaua pe lângă el. Îi arată fotografului pete-
le întunecate de sânge mânjite pe linoleum. Polițistul mai tânăr 
e în vestibul, iar bărbatul cu chica brunetă îi pune întrebări. El 
dă din cap, arătând către ușa de la intrare, zâmbind un pic la un 
comentariu al fotografului, și pentru o clipă camera pare aglo-
merată din nou, aglomerată așa cum era ultima oară când am 
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fost toți aici, cu Robert întins pe podea, așa cum ajungea să fie 
mereu la capătul nopții, cu acea expresie pe chip pe care o avea 
doar atunci când dormea. Și iată-l, sforăind, bolborosind cu stro-
pi, întinzând o mână sub cap de parcă ar căuta ceva de care să 
se agațe. Cineva dintre noi, poate că Heather, se apleacă să-i 
tragă haina mai bine peste pieptul lat, peste umeri, aranjându-i 
la loc pălăria pe cap înainte să vadă cum ne uităm noi ceilalți. 
Noi ceilalți care dormim. Danny și Ben și Laura și Mike și Ant 
și cine s-o mai fi nimerit pe-acolo. Sau nu chiar dormind, ci în-
chizând ochii și ascultând muzica ce vine de la casetofonul lipit 
cu scotch din bucătărie, un soi de cântec de leagăn paradit care 
ne ține rezemați de pereți unul într-altul, pe când mâinile ni se 
deschid și dau drumul lingurilor și pipelor și cutiilor goale de 
bere, resturilor de poleială și hârtie și vată. Firimiturile consolă-
rii noastre împrăștiindu-se pe podea. Mâinile noastre deschise.

Sună un telefon, și polițistul care stă lângă ușă îl scoate din 
buzunar și le face un semn celorlalți înainte să iasă grăbit din în-
căpere, prin coridorul distrus și pe ușa turtită a apartamentului, 
și în vreme ce ușa se închide în urma lui îi zărim pe Robert și pe 
Yvonne cum lucrează spate în spate să dea jos vechiul tapet, co-
jindu-l și pigulindu-l cu o rașchetă și un cuțit, iar buclișoare și 
fulgi mititei curg pe jos ca niște confetti. Așezați lângă ușa des-
chisă de la intrare ca să înfulece sandvișuri cu șuncă și roșii și să 
se uite la copiii care aleargă pe trepte în sus și-n jos. Atârnând ta-
petul cel nou peste rămășițele sfâșiate ale celui vechi, măsurând 
și tăind și lipind, după-amiaza scurgându-se în vreme ce stau sau 
nu de vorbă ori cântă deodată cu radioul, iar la ora ceaiului cel 
din urmă colț al hârtiei a fost netezit la locul lui, durerea din brațe 
și din grumaz cuprinzându-i pe amândoi în timp ce stau deoparte 
ca să se uite la munca lor, cu mâini lipicioase de pap și sudoare.

N-am cunoscut-o niciodată pe Yvonne, dar o vedem acum. 
Acum vedem altfel lucrurile. Îi vedem îndepărtând urmele celor 
care locuiseră mai înainte acolo, zugrăvind și tapetând peste cră-
pături. Aruncând afară lucrurile abandonate, teancurile de revis-
te și tinichelele care s-au adunat, cursele ruginite de șoareci din 
dulăpiorul de sub chiuvetă. Gesturile simple ale unui cuplu care 
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își întemeiază o gospodărie. Aducând înăuntru mobila nouă prin 
ușa îngustă : un pat, un fotoliu, o sofa, o comodă. Adaptându-și 
prezența unul la celălalt, mișcările unul la celălalt, în strâmte-
le spații ale vieții lor. Felul în care calcă el și se întinde, felul 
în care ea se ghemuiește pe scaun, sunetul pașilor lor, mirosu-
rile aparte ale trupurilor lor contopindu-se și umplând atmosfe-
ra. Iar acum ea îl întreabă ceva, curățându-și ațele de lipici us-
cat de pe mâini și suflându-și părul din ochi. El ridică privirea, 
zâmbind, în vreme ce ea închide ușa din spatele ei, în vreme ce 
ea își scoate tricoul și își desface sutienul. Se sărută iute, strâns 
lipiți, bâjbâind după nasturi și după fermoare, iar noi ne retra-
gem în camera de zi, cu pereții ei proaspăt zugrăviți și fereastra 
cu vedere panoramică ce dă spre terenurile de sport, spre copa-
cii plantați recent, spre râul de dincolo. Îi putem auzi pe cei doi 
cum gâfâie și murmură lipiți de ușa zornăitoare. Putem vedea 
în dormitorul principal și putem să vedem patul dublu înghesuit 
lângă șifonier, cei doi saci de dormit cu fermoarele închise îm-
preună pe salteaua goală, scrumiera care dă pe afară și maldă-
re de haine peste tot, iar atunci când ne întoarcem în camera de 
zi vedem fotograful cum întinde metrul gradat lângă cadavru, 
notându-și alte observații și punându-i întrebări polițistului care 
s-a întors de afară. Unul dintre bărbații cu reflectoarele o obser-
vă pe Penny, în sfârșit ; are capul proptit între lăbuțele din față 
și urechile aplatizate pe lângă gât. Trupșorul ei cafeniu rece și 
țeapăn. Polițistul mai în vârstă spune ceva din ușa de la intrare, 
iar ei trec în bucătărie la indicațiile lui, în vreme ce Robert se 
întoarce de pe stradă cu o grămăjoară de cartofi prăjiți aburinzi 
stropiți cu oțet, pe care el și Yvonne îi mănâncă direct din amba-
laj, ștergându-și pe haine mâinile cleioase înainte să termine de 
strâns și de dezbrăcat încă o dată și de făcut loc într-o cadă care 
se revarsă, în care își săpunesc reciproc ostenitele trupuri și ge-
nele lor se ciocnesc înăuntrul ei.

Stau acolo, în cadă, cu oglinda încețoșându-se de la aburi 
și robinetul picurând încetișor în apa cea liniștită, iar noi pri-
vim tapetul cel nou cum prinde a se decolora. Lumina soarelui 
intră pe fereastra bucătăriei și pe ușa deschisă de la bucătărie, 
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cade pe modelul vărgat de la capătul îndepărtat al coridorului 
și albește culoarea. Ușa de la intrare se deschide cu putere, și 
gaze de eșapament de pe stradă dau buzna înăuntru și se șterg 
pe pereți, depunând straturi subțiri de mizerie lipite de dârele 
de grăsime lăsate de mâini târâtoare.

Dau iarăși drumul la apă, al cărei șuvoi plonjând umple din-
tr-odată de zgomot mica încăpere liniștită. Sunt tăcuți acum, 
încălziți, somnoroși, iar aerul primăvăratic adie prin fereastra 
deschisă și aduce cu el glasurile care cheamă copiii acasă la cul-
care, și muzică, și depărtatele chiote ale partidelor de fotbal de 
pe terenurile de sport. El își bălăbănește picioarele peste mar-
ginea căzii, iar ea își reazemă capul pe gleznele lui, și amân-
doi închid ochii.

Aburul din baie se încolăcește spre coridor, slăbind tapetul 
de pe perete. Spori de mucegai se îndesesc în picățele și se răs-
pândesc spre tavan. Apa de ploaie se insinuează prin mortarul 
ponosit de pe fațada clădirii și își croiește drum prin tencuială, 
umezeala lățindu-se în afară precum o julitură veche. Lustrul de 
pe tocul ușii crapă, în vreme ce lemnul se umflă și se înmoaie 
și putrezește treptat.

Mai târziu, când apa s-a răcit iar, ea se ridică în picioare, gre-
oaie, apa șiroindu-i în jos pe trupul schimbat și împroșcând în 
cadă. Sânii ei sunt acum mai rotunzi, mai grei, iar stomacul i s-a 
umflat, pielea i s-a întins încordată. Se ține de marginea chiuve-
tei când iese și își apasă cu o mână curbura dureroasă a spină-
rii. El ia un prosop din cârligul de pe ușă și i-l înfășoară în jurul 
corpului, întinzându-i brațul pentru sprijin în timp ce ea se tam-
ponează cu grijă.

Apar mâzgălituri de creioane colorate, jos pe tapet, lângă 
mormanele de pantofi și cutii cu jucării. Dungi de cariocă da-
tate se furișează în sus pe perete lângă tocul ușii, consemnând 
creșterea fiicei lor cu câte un deget odată. Pantofiori micuți își 
fac loc între cei ai adulților, și pantofi mai mari le iau locul. Pete 
de ceai de culoarea pozelor vechi împroașcă pereții, dăinuind 
mult după ce au fost măturate ceștile sparte. O adâncitură de 
mărimea unui pumn sau a unei tâmple e ascunsă în dosul unui 
portret de școlar. Peticele jilave se extind mai departe, și hârtia 
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se încovoaie pe zid, și tavanul e pătat cu un galben întunecat de 
nicotină. Ușa zboară din țâțâni și e montată la loc. Alte fotogra-
fii înrămate sunt puse pe perete.

Își extrag fiica din baie. E Laura, ne dăm seama. O poartă afa-
ră din încăpere în îmbrățișarea albă și comodă a unui prosop, iar 
ea gângurește fericită și se joacă cu părul maică-sii. El se aplea-
că și-i sărută fruntea umedă, respirându-i mireasma de săpun, și 
se uită cum soția lui o duce în dormitorul cel mic și o culcă, și el 
înșfacă o sticlă de whisky de sub chiuveta din bucătărie.

În baie, dâre întunecate de mucegai se furișează de-a lun-
gul chitului dintre plăcile de faianță, iar plăcile crapă și pică de 
pe pereți. Chiuveta e smulsă de pe stative și se sparge în două 
bucăți, conductele plesnite inundând podeaua, până ce sunt as-
tupate și scoase din uz. Vasul de veceu nu mai funcționează, se 
blochează și dă pe dinafară, iar apa mocirloasă băltește în colțul 
încăperii, unde podeaua se înclină ușor. Oglinda de deasupra 
chiuvetei e făcută țăndări.

În bucătărie, bărbatul și femeia cu combinezoane albe lumi-
nează cu lanternele prin încăpere și încearcă fereastra. Aceasta 
se deschide, scârțâind. Se apleacă amândoi, constatând cât de 
largă e deschizătura, uitându-se la acoperișul garajului de de-
desubt. Se uită la petele de sânge din chiuvetă și iau probe. Își 
notează în carnete, fac fotografii, luminează atent cu lanterne-
le blatul și podeaua.

Când se întorc în camera de zi, au apărut încă doi, în costu-
me negre și pantofi negri cu acoperitori de plastic. Lipesc saci 
de plastic peste mâinile și capul lui Robert, îi înfășoară tot tru-
pul într-o folie de plastic și-l înghesuie într-un sac gros de plas-
tic alb. E nevoie de patru inși ca să-l bage în sac, și unul dintre 
ei pare să glumească pe tema asta. Sigilează fermoarul cu un la-
căt cu cifru. Îl saltă greoi pe o targă, și e nevoie de șase inși ca 
să-l transporte la duba care așteaptă.

Fotograful rămâne în urmă și face poze camerei din care 
lipsește el. Locul gol de pe podea, care pare enorm acum. 
Semnele și urmele din preajma locului în care a zăcut. Pălăria, 
care i-a alunecat probabil de pe cap atunci când s-a prăbușit.
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Cei doi bărbați care au aranjat reflectoarele stau pe hol, dis-
cutând calm, așteptând să termine fotograful. El le face semn din 
cap ieșind, iar ei sting luminile, polițistul mai în vârstă luminând 
cu lanterna în timp ce strâng echipamentul. Becurile fierbinți mai 
lucesc slab câteva clipe, și ei își duc tot restul lucrurilor la dubă, 
așteptând să se stingă ultimul flux luminos.

Noi stăm laolaltă pe hol, nesiguri. Îi auzim pe cei doi polițiști 
cum discută afară, pocnetele și murmurul stațiilor radio. Auzim 
pași la etaj, și pe cineva care râde. Îi auzim, slab, pe Robert și 
pe Yvonne în cadă, împroșcându-se cu apă, cerând săpunul. Însă 
când ne uităm nu-i nimeni acolo, iar plăcile de faianță sunt tot 
crăpate, căzute în cada cea goală, și chiuveta e tot scoasă din pe-
rete. Agățătorile de pe ușă au fost smulse. Ușa care dă spre ca-
mera mică a fost scoasă din țâțâni și rezemată de perete. Pozele 
înrămate au fost date jos, sticla făcută țăndări pe podea și foto-
grafiile rupte în bucățele fâlfâitoare, pe fiecare pătrat de tapet 
mai deschis la culoare s-a căscat câte o gaură mare cât pumnul. 
Sticle de vin au fost sparte de tocurile ușilor, sângerând pete lun-
gi în jos pe pereți. Carourile de linoleum au fost țintuite cu arsuri 
de țigară, și jumătate dintre ele dezlipite de pe podea. Lumea a 
venit și a plecat, și a venit și a stat, și a lăsat gunoiul grămadă pe 
hol. Așteptăm, fără să ne privim, fără să știm ce urmează să fa-
cem acum. Unul sau doi dintre noi pleacă, să-l însoțească pesem-
ne. Timpul pare să treacă. Putem să-i auzim în tăcerea din baie, 
robinetul picurând în apă, murmurul static și grav al vocilor lor.

Afară se face mai lumină, și mai întuneric, iar când cerul 
prinde a se lumina din nou înapoia draperiilor de la camera 
Laurei, mama ei se furișează înăuntru și se așază pe pat. Ne ui-
tăm cum dă la o parte părul de pe ochii fiicei adormite. Laura 
se trezește și se încruntă. Mama îi pune un deget la buze, aple-
cându-se să tragă de sub pat o sacoșă în care a împachetat haine 
și bani în seara precedentă și în vreme ce Laura se îmbracă ea 
îi adună câteva cărți și jucării și le îndeasă și pe astea în sacoșă. 
Laura se ghemuiește pe podea ca să se încalțe, apoi ies tiptil 
amândouă din cameră și din apartament, închizând ușa de la in-
trare cu o apăsare și un clic aproape inaudibile, și apoi duse sunt 
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amândouă. Lumina dimineții începe să pătrundă prin perdelele 
portocalii subțiri, iar urma superficială a corpului Laurei de pe 
saltea dispare lent. Mireasma ei mai stăruie în fibrele găunoase 
ale pernei mototolite, și în plapuma întoarsă pe spate, și în ves-
tele și pantalonii și tricourile ce se revarsă din sertare în mănun-
chiuri amare. Cartea din care citea a rămas neterminată, cu spi-
narea frântă pe podea. Se așterne praful. Și duse sunt amândouă.

El se trezește. Robert, adică. Se trezește, și în fiecare zi e ca 
și când de-abia au plecat. Se trezește cu o smucitură, ca de la 
zgomotul ușii ce se închide ușurel, și își amintește că duse sunt 
amândouă.

Camera este dintr-odată mult mai întunecoasă. Ne lăsăm la 
podea. Priveliștea de la fereastră s-a înnorat de la condensul neo-
biș nuit de pe geam. Căldurii degajate de luminile și vocile și 
corpurile bărbaților și femeilor care au fost în cameră îi ia câte-
va ore ca să dispară. Iar când acest lucru se întâmplă și întregul 
apartament începe să se răcească, condensul se întărește într-un 
desen subțire de gheață, și așchii din lumina zorilor de afară își 
crapă încetișor drum înăuntru.

Ne ridicăm și părăsim locuința. Nu prea știm ce am mai pu-
tea face. Pe stradă, bărbații împing cadavrul lui Robert într-o 
dubă cu geamuri fumurii, și ne urcăm cu toții lângă el. Nu-i loc 
suficient, dar pare-se că aici e locul unde se cade să fim. Date 
fiind împrejurările. Ușile se trântesc și se închid. Atmosfera 
înăuntru e calmă și liniștită, podeaua de oțel strălucește în frig. 
Doi dintre bărbați stau afară, de vorbă cu polițistul mai tânăr și 
cu fotograful, și cu bărbatul cu chica brunetă. În vârful scări-
lor, femeia cu capot ecosez stă cu mâinile încrucișate, privind, 
cu polițistul mai în vârstă alături. A ieșit lume pe alee, și pe la 
ferestrele de la etaje. O ceată de copii stau pe caldarâm, împin-
gându-se, strigând întrebări. Cei doi bărbați și polițistul mai tâ-
năr se urcă în dubă în față, și vine o pală de aer rece și umed 
până să închidă ușile. Pornește motorul, iar pneurile lunecă și 
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