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Cu un picior proptit în uşa de sticlă, ca s-o ţină deschisă, 
trase de valiză spre scările ce duceau în parcarea subterană. 
Sudoarea îi şiroia domol pe piept şi pe spate, pe sub tricou; 
aici era doar puţin mai răcoare decât pe străzile îmbâcsite şi 
lucind de arşiţă de afară. Mirosul puternic de mâncare stri-
cată venind de la un ambalaj de sendviş aruncat pe jos nu 
ameliora cu nimic aerul din jur.

Nu exista lift. Pas cu pas, cără valiza grea cu braţele, 
ducând-o către nivelul inferior unde parcase, numai că, odată 
ajunsă, îşi dădu seama că nu era dispusă s-o bage în maşină 
fără să ştie ce ascunde. Ochi un loc mai ferit în spatele unor 
tomberoane şi se adăposti de camerele de filmat şi de privirile 
curioase ale trecătorilor. Valiza nu era încuiată, ci doar prinsă 
cu două catarame şi cu o cureluşă foarte rezistentă. Îi tremu-
rau mâinile, ba una îi şi amorţise şi se făcuse lividă de la cât 
cărase povara. Cu toate astea, izbuti să desfacă şi cureluşa, 
şi cataramele.

În valiză era un băiat: gol, cu părul bălai, destul de firav, 
cam de trei anişori. Şocată, femeia se clătină pe călcâie şi se 
prăvăli peste un tomberon de plastic. Băieţelul avea genun-
chii lipiţi de piept, de parcă l-ar fi împăturit cineva ca pe o 
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cămaşă. Altfel, se gândi ea, probabil că n-ar fi încăput. Avea 
ochii închişi şi pielea îi strălucea uşor în lumina orbitoare şi 
albăstruie a becurilor fluorescente din tavan. Numai în clipa 
în care văzu cum buzele i se deschid uşor, îşi dădu seama că 
era în viaţă.
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August

Casa se afla pe un povârniş de stâncă, având o vedere 
neîngrădită asupra golfului. Jan ştia prea bine că localni-
cii o numeau Fortăreaţa. dar nu de-asta se uita la zidurile 
ei albe cu o oarecare nemulţumire. oamenii erau liberi să 
creadă orice; nu ei contau.

Construcţia era, fireşte, proiectată de un arhitect 
renumit, într-un stil modern, clasic-funcţional, o copie 
contemporană după trendul suedez „funkis“. neo-funkis. 
aşa îi spunea anne, care-i arătase fotografii şi alte case la 
fel până ce se lămurise, măcar parţial, cu privire la ce-şi 
dorea. linii drepte şi niciun ornament. Priveliştea spunea 
totul, prin ferestrele imense pătrunzând în cameră toată 
lumina şi frumuseţea din jur. aşa se exprimase arhitectul, 
iar Jan pricepuse unde voia să ajungă: totul trebuia să fie 
inedit şi neîntinat. Jan cumpărase pământul şi pusese să 
fie dărâmată vechea casă de vacanţă; se luptase cu cei din 
consiliul municipal, făcându-i să înţeleagă că era bine 
să-l aibă drept contribuabil în zonă şi, prin urmare, îi 
dăduseră acordul dorit; ba chiar o cucerise şi pe reprezen-
tanta filialei din zonă a Societăţii pentru natură, făcând o 
donaţie în urma căreia femeia fusese cât pe-aci să se înece 
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cu un ceai de plante. Ce motiv ar fi avut să nu-şi dorească 
protejarea naturii sălbatice? nu-l interesa să-i ştie şi pe 
alţii construind acolo şi nici să vadă cârduri de indivizi 
veniţi la picnic, cutreierând locul de colo-colo. iată deci 
că acum avea casa lui, delimitată de ziduri imaculate, 
înalte şi senine, cu linii drepte şi neîncărcate, în stil neo-
funkis. exact aşa cum o visase.

Şi totuşi, nu o visase aşa. nu aşa ar fi trebuit să fie. Încă 
era cu gândul la celălalt loc, nutrind o speranţă neînţeleasă 
şi incertă. o clădire mare şi veche, o fermecătoare combi-
naţie între decadentismul din 1912 al proaspăt-îmbogăţi-
ţilor şi acareturile nespus de respingătoare ale anilor ’60, 
dar şi incredibil de scumpă, întrucât se afla în Strandvejen, 
alături de reşedinţele de pe ţărm ale elitei bogătanilor din 
Copenhaga. dar nu de asta şi-o dorea, codul poştal nu în-
semna nimic pentru el. Îl atrăgea pentru că era aproape de 
casa în care copilărise anne, aflată dincolo de un gard de 
mărăcini înalt şi neîngrijit. nu putea să nu-şi imagineze 
cum ar fi fost: o familie mare adunată sub meri, la grătar, 
el şi tatăl lui anne înfăşuraţi într-un nor de fum de tutun 
Virginia, ţinând în mână două pahare pline cu scotch de 
calitate. Fraţii lui anne aşezaţi la o masă lungă şi albă, în 
curte, alături de copiii lor. Maică-sa, într-un scaun-balan-
soar, cu un superb şal de caşmir peste umeri. Copiii lui şi ai 
lui anne, patru sau cinci la număr, cu mezinul dormind în 
poala mamei. Şi, mai presus de toate, şi-o închipui pe anne 
fericită, liniştită şi zâmbind. adunarea ar fi fost prilejuită, 
poate, de ziua de Sânziene şi ar fi făcut cu toţii un foc de 
tabără, iar printre ei s-ar fi aflat destui care să aibă voce şi 
să intoneze un cântec armonios. ori poate că s-ar fi adunat 
laolaltă într-o zi normală de joi, din dorinţa tuturor, şi ar fi 
mers pe chei să caute creveţi proaspeţi.
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trase cu nesaţ din ţigară, cuprinzând golful cu privi-
rea. apa era de un albastru-închis mohorât, brăzdată de 
spumă, iar vântul îi înfoia părul şi-i făcea ochii să lăcri-
meze. Îl convinsese până şi pe proprietar să vândă. actele 
erau gata de semnat. numai că se împotrivise ea.

nu înţelegea. Până la urmă, era familia ei. nu aşa se 
zice, că femeilor le pasă de chestiile astea? Să fie aproape 
de familie, de locul de baştină, să menţină legătura cu 
cei dragi? Şi tot aşa. Şi când te gândeşti ce familie avea 
anne. atât... de corectă. de sănătoasă. de iubitoare. de 
puternică. Keld şi inger, încă vizibil îndrăgostiţi după 
aproape patruzeci de ani. Fraţii lui anne, care treceau 
pe-acasă regulat, uneori cu soţiile şi cu copiii, alteori sin-
guri, înfiinţându-se pe nepregătite, pentru simplul fapt 
că-şi doreau să facă o partidă de tenis la vechiul club. 
Să-ţi fie atât de uşor şi de la îndemână să fii aproape de ei, 
să locuieşti chiar vizavi, la distanţă de un simplu gard... 
cum de refuzase aşa ceva? ei bine, uite că o făcuse. tacit, 
cu încăpăţânare, cum numai ea era în stare, fără argu-
mente şi explicaţii. rostind un simplu „nu“.

Şi iată-i ajunşi unde erau. aici locuiau ei, ea şi 
aleksander, pe un povârniş de stâncă. Vântul şuiera pe 
lângă zidurile imaculate de fiecare dată când bătea spre 
nord-vest, iar ei erau singuri. Mult prea departe pentru 
ca vreunul din familie să se înfiinţeze pe neaşteptate, să 
le fie alături şi să poată întreţine lesne o relaţie apropiată 
cu ei, fără un aranjament din timp, făcut când şi când, de 
patru–cinci ori pe an.

trase adânc din ţigară şi o aruncă, strivind chiştocul cu 
piciorul, ca să se asigure că nu ia foc iarba uscată. rămase 
locului, aşteptând ca vântul să-i împrăştie mirosul din 
haine şi din păr. anne nu ştia că se apucase iar de fumat.

Baiatul din valiza_BT.indd   11 2/28/2013   11:36:07 AM



Lene Kaaberbøl şi Agnete Friis

fiction connection
12

Scoase fotografia din portofel. o ţinea acolo din sim-
plul motiv c-o ştia pe anne mult prea bine-crescută ca 
să-i cotrobăiască prin buzunare. Probabil c-ar fi fost mo-
mentul să scape de ea, numai că simţea nevoia s-o mai 
privească din când în când, să simtă speranţa şi groaza 
pe care i le inspira.

Băiatul îl privea fix din fotografie. Îşi ţinea umerii goi 
aplecaţi în faţă, de parcă s-ar fi ferit din calea unui pericol 
nevăzut. nu puteai să-ţi dai seama unde era făcută foto-
grafia; detaliile se pierdeau în întunericul care-l învăluia. 
era murdar la gură, semn că mâncase ceva de curând. 
Poate ciocolată.

Jan îşi trecu uşor degetul peste fotografie. apoi o 
ascunse cu grijă la locul ei. Îi trimiseseră un mobil, un 
nokia vechi, pe care el nu şi l-ar fi cumpărat niciodată. 
Probabil, furat, se gândi. Formă numărul şi aşteptă.

— domnule Marquart.
Glasul suna politicos, dar avea un accent particular.

— Bună ziua. V-aţi hotărât?
În ciuda faptului că luase deja o decizie, ezită. aşa că 

vocea se văzu nevoită să-l îmboldească.
— domnule Marquart?

Îşi drese glasul.
— da, sunt de acord.
— Perfect. Şi-acum, instrucţiunile.

ascultă indicaţiile scurte şi precise, notă numere şi 
scheme. Fu politicos, asemenea omului de la telefon. 
după încheierea conversaţiei însă, îşi dădu seama că 
nu-şi mai putea ascunde sila şi ostilitatea. aruncă furios 
telefonul, care descrise un arc peste gard şi-apoi dispăru 
în prăpastia năpădită de buruieni de sub el.

Se urcă la loc în maşină şi o luă spre casă.
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aproape o oră mai târziu, se târa pe povârniş, în că-
utarea obiectului blestemat. anne ieşi pe terasa din faţa 
casei şi se aplecă peste balustradă.

— Ce faci? îi strigă ea.
— am pierdut ceva, răspunse el.
— te-ajut să-l cauţi?
— nu.

rămase câteva clipe ţintuită locului. Vântul îi în-
foia rochia de pânză de culoarea piersicii, iar curentul 
de aer venind de jos îi răvăşea părul blond şi lung până 
la umeri, acoperindu-i chipul, ca şi cum ar fi stat să cadă 
peste balustradă. În gol, fără paraşută, se gândi el, iar apoi 
îşi întrerupse temător şirul gândurilor. o să fie bine. anne 
n-o să afle niciodată.

Îi luă aproape o oră şi jumătate să găsească afurisitul 
ăla de telefon. apoi sună la compania aeriană. Pentru aşa 
o călătorie, rezervarea nu putea fi sub nicio formă lăsată 
pe seama secretarei.

— Unde pleci? îl întrebă anne.
— dau o fugă până la Zürich.
— e totul bine?
— da, se grăbi el să răspundă.

Frica se oglindi instantaneu în ochii femeii şi el în-
cercă, din reflex, s-o liniştească.

— e ceva legat de afaceri. trebuie să mă ocup de nişte 
fonduri. luni sunt înapoi.

Cum de sfârşiseră împreună? Îşi aminti numaidecât, 
cu nespusă emoţie, că în urmă cu mai bine de zece ani, 
într-o sâmbătă de mai, îl zărise pe Keld însoţind-o pe alee. 
ea era ca o zână din poveşti, cu o rochie albă şi uimitor 
de simplă şi cu boboci de trandafir roz şi albi în păr. Şi-a 
dat seama imediat că buchetul pe care-l alesese era mult 
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prea mare şi ţipător, dar nu s-a cramponat de asta. Peste 
câteva minute, avea s-o audă spunând „da“. Privirea lui şi 
cea a lui Keld s-au intersectat preţ de o clipă şi i s-a părut 
că a întrezărit un „bun venit“ şi o binecuvântare în ochii 
celuilalt. Socrul său. o să am grijă de ea, îi promisese el, 
în gând, bărbatului înalt şi zâmbitor. Şi mai rostise, în 
sinea lui, încă două promisiuni ce nu ţineau de jurămin-
tele căsătoriei: avea să-i ofere tot ce-i poftea inima şi avea 
s-o ferească de tot răul din lume.

la fel îmi doresc şi-acum, se gândi el, vârând paşa-
portul în servieta pe care avea s-o ia la Zürich. Şi-o să fac 
asta cu orice preţ.
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Uneori, Jucas visa o familie. o mamă, un tată şi doi 
copii, un băiat şi o fată. de regulă, stăteau la masă şi se 
înfruptau din ceea ce gătise mama. locuiau într-o casă cu 
grădină, unde aveau meri şi zmeură. Zâmbeau, deci era 
limpede că erau fericiţi.

el stătea afară şi se uita pe fereastră la scena dină-
untru. avea necontenit sentimentul că, dintr-o clipă-n 
alta, ceilalţi aveau să-l zărească, iar tatăl, deschizând uşa 
şi zâmbind larg, o să-i spună: „iată-te în sfârşit! Haide, 
intră!“

Jucas habar n-avea cine erau. nu-şi putea aminti nici 
cum arătau. dar, de fiecare dată când se trezea, îl cuprin-
dea un sentiment nedefinit de nostalgie şi speranţă care-l 
bântuia cât era ziua de lungă, ca o apăsare în piept.

În ultima vreme începuse să viseze familia aceea din 
ce în ce mai des. dădu vina pe Barbara. Pentru că ţinea 
mereu să-i spună cum ar fi fost — el cu ea, în căsuţa din 
imediata vecinătate a Cracoviei, suficient de aproape pen-
tru ca mama ei să vină în vizită luând doar un autobuz şi, 
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în acelaşi timp, destul de departe cât să aibă şi ei puţină 
intimitate. Şi mai erau şi copiii, fireşte. Pentru că asta-şi 
dorea Barbara: copii.

Cu o zi înainte de întâmplare, sărbătoriseră. totul era 
gata, lucrurile erau puse la punct. Maşina era încărcată şi 
pregătirile, încheiate. Singurul lucru care-i mai putea opri 
era să se răzgândească scorpia. Şi chiar de-ar fi fost aşa, nu 
le rămânea decât să mai aştepte o săptămână.

— Să mergem la ţară! zise Barbara. Să mergem într-un 
loc unde să ne tolănim în iarbă numai noi doi, singuri.

la început o refuză, pe motiv că nu e bine să-ţi 
schimbi planurile. oamenii ţineau minte. numai atâta 
vreme cât continuai să faci acelaşi lucru ca întotdeauna 
puteai să rămâi neremarcat. dar apoi realiză că, dacă totul 
mergea conform planului, aceea avea să fie ultima lui zi 
în lituania. Şi parcă n-avea chef s-o petreacă vânzându-le 
sisteme de securitate oamenilor cu venituri medii din 
Vilnius.

Îl sună pe clientul cu care trebuia să se întâlnească şi 
anulă totul, spunându-i că firma avea să trimită luni sau 
marţi pe cineva în locul lui. Şi Barbara sună la muncă, 
învoindu-se pe motiv că e „gripată“. oamenii lui Klimka 
aveau să-şi dea seama abia luni, adică oricum prea târziu, 
că amândoi chiuliseră în acelaşi timp.

Conduseră spre lacul didžiulis. Pe vremuri, aici fu-
sese o tabără de vacanţă pentru copiii pionieri. acum era 
o tabără de cercetaşi şi, în acea zi obişnuită de şcoală de la 
sfârşitul lui august, locul era complet pustiu. Jucas parcă 
Mitsubishiul la umbra unor pini, în speranţa că vehiculul 
n-avea să se transforme într-un cuptor până la întoarce-
rea lor. Barbara se dădu jos şi se întinse, iar cămaşa albă 
i se ridică puţin, dând la iveală o porţiune din pântecele 
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bronzat. Fu suficient pentru ca bărbatul să aibă o erecţie. 
nu cunoscuse nicio altă femeie care să-l excite aşa uşor 
ca Barbara. de fapt, nu cunoscuse pe nimeni ca ea. Încă 
se întreba cum de-l alesese pe unul ca el.

Se ţinură la distanţă de colibele din pădure, care, ori-
cum, păreau dărăpănate şi aveau un aer trist. aleseră, în 
schimb, cărarea ce ocolea dealul şi se afunda în pădure. 
Jucas se desfătă cu mirosul de răşină şi de copaci arşi de 
soare, întorcându-se pentru o clipă în timp la bunica 
edita şi la ferma de lângă Visaginas. acolo îşi petrecuse 
primii şapte ani de viaţă. iarna era pustiu şi foarte frig, dar 
vara, familia rimanta se muta cu bunic cu tot la ferma 
vecină, iar codrul des de pini dintre cele două proprietăţi 
se transforma în jungla africană a lui tarzan sau în ne-
sfârşitele păduri mohicane ale lui Hawkeye.

— Uite, cred că putem înota.
Barbara arătă spre ţărmul din depărtare. Pe apa lacu-

lui se zărea o veche platformă de înot semănând cu un 
deget uşor încovoiat.

Jucas îşi ascunse gândul la Visaginas înapoi în sertă-
raşul de care aparţinea, etichetat cu „trecut“. nu-l deschi-
dea des, iar acum avea mai puţine motive decât oricând 
s-o facă.

— Probabil că-s lipitori, zise el, s-o tachineze.
ea făcu o grimasă.

— nu sunt! altfel, cum i-ar lăsa pe copii să înoate?
Într-un târziu, îşi dădu seama că n-avea niciun motiv 

să n-o lase să se dezbrace.
— da, cred că ai dreptate, zise el numaidecât.

Barbara îi aruncă un zâmbet scurt, de parcă i-ar fi 
ghicit gândurile. Sub privirile lui, îşi desfăcu alene nastu-
rii de la cămaşă şi-şi dădu jos fusta de culoarea nisipului 
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şi sandalele cu bretele, rămânând în picioarele goale pe 
plajă, având pe ea numai o pereche de chiloţi albi şi un 
sutien simplu de aceeaşi nuanţă.

— Vrei mai întâi să înotăm? o întrebă el.
— nu, zise ea, apropiindu-se. Putem s-o facem şi dup-aia.

o dorea atât de aprig, că uneori devenea la fel de 
neîndemânatic precum un adolescent. dar azi se forţă să 
aibă răbdare. Să se joace cu ea. S-o sărute. Să fie sigur că 
era la fel de excitată ca el. Bâjbâi după prezervativ, care, la 
insistenţele ei, era nelipsit din portofel. dar acum Barbara 
îl opri.

— e-aşa de frumos azi, zise. Şi suntem într-un loc atât 
de frumos. nu crezi c-am putea face un copil frumos?

Jucas rămase fără cuvinte. Puse portofelul deoparte şi 
o ţinu în braţe câteva minute, iar apoi o lăsă jos, pe iarbă 
şi încercă să-i ofere ceea ce-şi dorea cu atâta ardoare.

apoi înotară în apele adânci şi reci ale lacului. ea nu 
era o înotătoare foarte pricepută, nu învăţase niciodată 
mişcările, aşa că mai mult dădea din picioare ca un căţel, 
stropind şi lovind apa. În cele din urmă, îşi încolăci bra-
ţele pe după gâtul lui şi se lăsă purtată pe ape, în timp ce 
Jucas înota pe spate, plutind împreună. Se uită în ochii 
lui.

— Mă iubeşti? îl întrebă.
— da.
— Chit că-s o femeie bătrână, bătrână?

era cu nouă ani mai mare decât el şi lucrul ăsta o 
incomoda. Însă lui nu-i păsa.

— te iubesc ca un nebun, zise el. Şi nu eşti deloc 
bătrână.
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— Să ai grijă de mine, spuse ea, punând capul pe piep-
tul lui.

Bărbatul fu surprins de intensa tandreţe care îl 
cuprinse.

— Voi fi mereu la dispoziţia ta, murmură.
Şi se gândi că, poate, familia din vis era chiar a lor, 

poate că asta era toată ideea — el şi Barbara, în casa din 
imediata vecinătate a Cracoviei. Curând.

Mai avea de făcut un singur lucru.
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Sâmbetele erau cele mai singuratice zile pentru Sigita.
Săptămâna trecea repede; avea munca, îl avea pe 

Mikas, pe care îl lua din când în când de la grădiniţă, cu 
puţin înainte de ora şase. totul se derula după o rutină 
strictă: gătitul, mâncatul, îmbăiatul şi îmbrăcatul copilu-
lui, pregătitul hainelor pentru dimineaţă, curăţenia, spă-
latul vaselor, răstimpul în care se uita la televizor. Uneori 
adormea cu bâzâitul ştirilor în urechi.

Mai puţin sâmbăta. Când lumea mergea la bunici. 
dis-de-dimineaţă, parcarea din faţa clădirii în care locu-
iau vuia de maşini pline cu copii, sacoşe şi coşuri goale. 
Se întorceau duminică seara, cu ele încărcate cu cartofi, 
salată şi varză, iar uneori cu ouă proaspete şi miere. toată 
lumea „se ducea la ţară“, chit că asta însemna un simplu 
lot de pământ sau o adevărată fermă ţinută de bunici.

Sigita nu se ducea nicăieri. Îşi făcea toate cumpărătu-
rile la supermarket. iar uneori, când o vedea pe micuţa 
Sofija, în vârstă de patru ani, de la apartamentul 32, 
luând-o la goană şi sărind în braţele bunică-sii cu pielea 
arsă de soare şi cu părul vopsit cu henna, o durea nespus 
de rău, de parcă şi-ar fi pierdut un membru.
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În sâmbăta asta avea să facă acelaşi lucru ca-ntot-
deauna — o să pregătească un termos mare cu cafea şi un 
pachet cu puţină mâncare, iar apoi o să meargă cu Mikas 
la terenul de joacă de la grădiniţă. Mestecenii de lângă 
gard sclipeau în nuanţe verzi şi albe sub razele soarelui. 
Peste noapte plouase şi câţiva grauri se scăldau în noroiul 
brun-roşcat de sub balansoar.

— Uitemami sescaldăpăsările! zise Mikas, arătând entu-
ziast cu degetul.

În ultima vreme începuse să vorbească repede şi 
aproape fără oprire, însă nu foarte clar. nu era întot-
deauna uşor să pricepi ce spunea.

— da, probabil că vor să fie drăguţe şi curate. Crezi că 
ştiu că mâine e duminică?

Sperase să găsească încă unu–doi copii pe terenul de 
joacă, dar sâmbăta asta erau singuri, ca mai mereu, de 
altfel. Îi dădu lui Mikas camionul, lopăţica şi găletuşa 
roşie de plastic. Încă îi plăcea groapa cu nisip şi se juca 
acolo ore-ntregi, construind, cu încăpăţânare, şanţuri 
şi drumuri, cu rămurele înfipte în pământ, în chip de 
copaci, uneori ridicând chiar şi cetăţi. Sigita se aşeză pe 
marginea gropii, închizând ochii câteva clipe.

era aşa de obosită.
Se trezi cu o ploaie rece de nisip pe faţă. deschise 

ochii.
— Mikas!

o făcuse dinadins. Văzu cum îşi înăbuşă râsul. Îi li-
căreau ochii.

— Mikas, încetează!
Băieţelul înfipse lopăţica în nisip şi o răsuci — o 

nouă ploaie de nisip o lovi, de data asta, direct în capul 
pieptului, iar o parte i se strecură pe sub bluză.
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