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Nu te teme de întuneric, în el se odihneºte lumina.
Vezi oare stele acolo unde nu sunt tenebre?

Pupila neagrã e-mbrãþiºatã de irisul luminos,
Cãci toatã lumina nãdejdea în întuneric ºi-o are.

Nu te teme de întuneric, în el se odihneºte lumina.
Nu te teme de întuneric, fiindcã în miezul lui 

lumina se coace.

ERIK BLOMBERG
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Ar fi putut fi paradisul.
O dimineaþã absolut liniºtitã, cu roua umezind iar-

ba. Razele soarelui pun stãpânire tandru pe faþada art nou-
veau proaspãt vopsitã.

O îmbrãþiºeazã cu cãldura lor, dãruindu-i lumina
alungatã de noapte.

De parcã nimic nu s-ar fi întâmplat.
De parcã acea dimineaþã de varã ar fi fost semnalul

de început al unei zile oarecare, plinã de viaþã, de tru-
puri asudate cocoþate pe biciclete, hohote de râs înãbu-
ºite în faþa vânzãtorului de îngheþatã din port, umeri
arºi de soare, amestecuri care sã-þi taie respiraþia de vin
alb ºi limonadã sorbite în boschetul de pini din spate-
le pizzeriei. Apa rece a mãrii învãluind copiii, cu coas-
tele lor atât de clar pronunþate, de parcã ar da sã le sarã
din piept, sã le treacã prin pielea moale, finã, albã ca
laptele.

Adolescenþii, într-un continuu du-te-vino dinspre ºi
înspre insulã, se miºcã prin apa întunecatã, maronie, ca
niºte oameni-broascã, niºte vehicule-amfibie. Aerul rãsu-
nã de þipetele celor care se aruncã în valuri de pe stâncã.
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Miroase a carne friptã. Din depãrtare ajunge zgomot de
vase cu motor.

Þânþari. Viespi. Insecte fãrã nume în pãr, în gurã, pe
trupurile jilave.

Tipic suedez.
O varã fãrã sfârºit.
De parcã nimic nu s-ar fi întâmplat.
Pânã ºi casa pare indiferentã. Greoaie ºi apaticã, tro-

neazã în mijlocul grãdinii, înconjuratã de verdeaþa ceþoa-
sã, umedã. Masivã, înaltã, se deseneazã cu cele trei etaje
ale ei pe fondul albastru al cerului de varã. Vopseaua nu
s-a scorojit pe nicãieri. Marginile ferestrelor ºi uºile au
fost ºi ele revopsite, aºa cã strãlucesc în verde-cenuºiu.
Niciun fir de praf, nicio crãpãturã în sticla coloratã, prin-
sã în reþeaua de plumb ºi împodobitã cu flori rãsucite. O
placã verzuie de aramã þine loc de acoperiº, lucru care nu
se mai poate vedea decât rar în zilele noastre.

Ar fi putut fi paradisul.
Dar ceva scârþâie.
Un jeep negru e tras în parcarea pavatã cu grijã, care

ºi ea strãluceºte de curãþenie, fãrã vreo umbrã de zgârie-
turã pe jos. În caroserie se reflectã o clematitã cu florile
de un alb imaculat, cãþãratã pe un mãr bãtrân, noduros,
ºi chiar acolo, lângã trunchiul scurt, sub ramurile rãsuci-
te, e întinsã ea.

Fata.
Ghemuitã ca o pasãre, cu pãrul la fel de înrourat ca

iarba dimprejur. Cu braþele subþiri, vineþii, desfãcute, cu
palmele întoarse cãtre cer într-un gest de abandon. Sân-
gele care i s-a scurs din trup s-a închegat în pete maro-
nii în iarbã ºi pe blugi. Ochii deschiºi par sã priveascã
ramurile mãrului.

Camilla Grebe & Åsa Träff
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Acolo, sus, bobocii sunt pe punctul de a se deschide.
ªi sunt mulþi. În câteva luni, pomul va avea o mulþime
de roade. Lãstunii ºi pescãruºii planeazã nepãsãtori pe
deasupra coroanei: în definitiv, de ce i-ar interesa un co-
pil mort?

Sub trupul acestuia, fãrã a fi vãzuþi nici de pãsãri, nici
de oameni, cei mai mãrunþi locuitori ai grãdinii au des-
coperit de multã vreme ceea ce nicio fiinþã omeneascã
nu a observat încã. Un scarabeu fragil, negru îi aleargã pe
sub pantaloni, pe pielea albã ºi rece, în cãutarea a ceva
de mâncare, musculiþe minuscule se opresc în pãdurea
zburlitã ºi roºcatã a pãrului, insecte microscopice înain-
teazã fãrã grabã ºi fãrã a-ºi pierde din vedere obiectivul,
afundându-se prin meandrele urechilor.

În curând, cei din casã se vor trezi ºi vor pleca în cãu-
tarea fetei. Cum nu vor da de ea în casã, vor ieºi în grã-
dinã, unde o vor descoperi la piciorul arborelui, cu ochii
privind fix cerul.

O vor zgâlþâi ca pentru a o smulge dintr-un somn
adânc ºi, observând lipsa de eficienþã a efortului depus,
unul o va plesni tare peste obraz, care i se va colora în
roºu din cauza sângelui coagulat ce va pãta ºi mâna bãr-
batului.

O vor strânge la piept, o vor legãna uºurel, unul îi va
ºopti la ureche, altul îºi va afunda chipul în pãrul ei.

Ceva mai târziu vor veni dupã ea niºte oameni care
nu au vãzut-o în viaþa lor, care nici numele nu i-l ºtiu.
Cu mâini nepãsãtoare o vor prinde de încheieturi, de
coapsele subþiri ºi rigide, o vor ridica nesimþitori ºi o vor
întinde pe targa rece. O vor acoperi cu o prelatã ºi o vor
duce departe, foarte departe de casã.

Ar fi putut fi paradisul
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O vor depune pe o masã de metal, alãturi de instrumen-
tele chirurgicale ce o vor despica ºi — aºa ar fi de nãdãj-
duit — vor descifra enigma, vor explica inexplicabilul,
vor readuce echilibrul. Vor face luminã în ceea ce nimeni
nu reuºeºte sã înþeleagã.

Vor dobândi un final ºi, poate, chiar liniºtea.
Un simulacru de liniºte.

Camilla Grebe & Åsa Träff
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Data: 14 august
Ora: 15:00

Locul: cabinet, Sala verde
Pacient: Sara Matteus

— Aþi avut o varã frumoasã?
— Pot sã fumez?
— Normal.

Sara scormoneºte prin geanta de lânã împletitã ca sã
scoatã pachetul de Prince roºu ºi bricheta. Degetele fragi-
le tremurã când îºi aprinde þigara, din care trage douã fu-
muri înainte de a-ºi îndrepta privirea spre mine. Mã scru-
teazã în tãcere câteva secunde, suflând un nor gros care
se aºazã între noi ca o perdea de ceaþã cancerigenã ºi care
îi ascunde pentru o clipã ochii rimelaþi. Gestul dovedeº-
te o anume hotãrâre, ceva în acelaºi timp jucat ºi provo-
cator, care mã face sã nu o scap din ochi.
— Ce spuneaþi? întreabã plictisitã parcã.
— Ziceam de varã…
— A, da. Vara. A fost bine. Am lucrat în barul din cen-

tru, ºtiþi dumneavoastrã, din piaþa Järntorget.
— Îl ºtiu. ªi cum vã mai simþiþi?
— Bine, chiar bine. Super. Fãrã probleme.

Sara amuþeºte ºi îmi aruncã o privire indescifrabilã.
Are douãzeci ºi cinci de ani, dar nu pare trecutã de ºap-
tesprezece. ªuviþele în nuanþe amestecate de alb ºi de
blond coboarã în cascadã pe umerii subþiri, în bucle mari

15

Paradis_BT_376p_27 iulie.qxp  7/27/2012  4:32 PM  Page 15



pe care, când se plictiseºte, ºi le rãsuceºte necontenit. Bu-
clele ba îi intrã, ba îi ies din gurã; le umezeºte cu limba,
le prinde între dinþi. Când nu îºi bagã în gurã pãrul, fu-
meazã. Lasã senzaþia cã þine neîncetat o þigarã gata sã fie
aprinsã între degetele cu pielea crãpatã.
— Frica nu a mai reapãrut?
— Neee… În sfârºit, poate doar câte un pic… uneori. La

Midsommar1, de exemplu, sau la alte rahaturi de genul.
Dar toatã lumea se sperie în asemenea momente, nu? Pe
cine nu-l dã peste cap solstiþiul de varã?

Se uitã la mine în tãcere. Schiþa unui zâmbet îi face
buzele sã tresarã.
— Sigur cã m-am speriat.
— ªi cum aþi reacþionat?
— În niciun fel, îmi rãspunde Sara, dãruindu-mi privi-

rea ei goalã, de dincolo de ecranul de fum.
Pare anormal de liniºtitã în faþa sentimentelor de an-

goasã ºi de singurãtate pe care e limpede cã le-a trãit în
timpul sãrbãtorii Midsommar.
— Nu v-aþi mai tãiat?
— Nooo… În fine, doar o datã. Doar un pic, acolo, pe

braþe… Doar pe braþe. Am fost obligatã, altfel nu puteam
sã suport chestia aia. Dar… nu cine ºtie ce. Nu v-am pro-
mis cã nu mã mai tai niciodatã? De obicei, pe bune, chiar
îmi þin promisiunile. Mai ales când vi le fac dumnea-
voastrã.

Realizez cã Sara îºi ascunde, cu un gest probabil in-
conºtient, antebraþele.
— De câte ori v-aþi tãiat?

Camilla Grebe & Åsa Träff
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— Cum adicã? Vreþi sã ºtiþi în câte locuri?
— Nu, de câte ori.
— Ei, nu chiar aºa de des. De douã–trei ori toatã vara.

Nu-mi mai aduc aminte…
Vocea Sarei se stinge, iar fata striveºte þigara în vaza

de pe mãsuþa joasã, aºezatã acolo în ideea de a da încã-
perii un aer mai primitor. Cred cã sunt unicul psiholog
din întreaga Suedie care permite unui pacient sã fumeze,
însã fãrã acest privilegiu conversaþia cu Sara ar fi aproa-
pe imposibilã, fiindcã nu ar reuºi sã stea o clipã locului.
— Sara, chiar e important. Vreau sã ne întoarcem la mo-

mentele în care v-aþi tãiat. Încercaþi sã vã amintiþi ce s-a
petrecut înainte. Ce a cauzat starea care v-a incitat sã o
faceþi.
— Pãi…
— Haideþi sã începem cu prima oarã. Nu vã grãbiþi. Mai

întâi spuneþi-mi când s-a întâmplat.
— Cu siguranþã la sãrbãtoarea de Sfântul Ion.
— Ce aþi fãcut înainte?
— Am trecut pe la mama. Era singurã. Doar ea ºi cu

mine. Gãtise ºi fãcuse tot ce mai trebuia. Pânã ºi vin cum-
pãrase.
— Deci nu v-aþi dus la nicio petrecere?
— Nooo, fiindcã e, cum îi zice… o metaforã. O metafo-

rã pentru rahatul ãsta de Midsommar. Când se dã toatã
lumea cãzutã pe spate de atâta fericire. Când se presupu-
ne cã sãrbãtoreºti în familie ºi eºti bucuros cât încape. Ce
sã zic, e o treabã aºa de forþatã… mã rog…
— Dar voi douã aºa, împreunã, eraþi fericite?

Sara nu zice nimic o bunã bucatã de vreme ºi, mãcar
o datã, îºi þine ºi mâinile pe genunchi, gândindu-se. Nu
se aude decât zumzetul camerei video care ne înregistreazã

Ar fi putut fi paradisul
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conversaþia. Ofteazã adânc ºi, când începe iarãºi sã vor-
beascã, îi pot simþi iritarea în pofida tonului calm, reþi-
nut al vocii.
— Nu, dar nu e cazul sã vã miraþi. Cinstit, nu vãd unde

ajungem aºa. Am mai vorbit despre mama de vreo mie
de ori. Doar ºtiþi cã e o beþivã. Trebuie sã vã dau scris sau
ce? A fost aºa, ca de obicei. Totul a început bine ºi pe
urmã… A luat-o pe ulei ºi-a dat drumul la bâzâialã. Cum
face de fiecare datã când e mangã. Se-ntristeazã ºi… în
fine, dã-n regrete. De parcã i-ar pãrea rãu de tot ºi de toa-
te. De parcã aº fi obligatã sã o iert cã e o mamã naºpa.
Ori credeþi cã ar trebui s-o iert?
— Dumneavoastrã ce credeþi?
— Cã nu. Mi se pare cã ce mi-a fãcut ea mie e de ne-

iertat.
— ªi atunci cum aþi reacþionat?

Sara ridicã din umeri ºi pot vedea din întreaga ei ati-
tudine cã nu mai are chef sã vorbeascã nici despre mama
ei, nici despre ea însãºi. Glasul îi alunecã spre tonuri înal-
te ºi mici pete roºii îi apar pe gât, ca atunci când verºi vin
pe faþa albã de masã.
— M-am cãrat. Nu suport sã o aud urlând.
— ªi pe urmã?

Sara se rãsuceºte pe scaun ºi îºi mai aprinde o þigarã.
— M-am întors acasã.
— ªi?
— Ce naiba, doar ºtiþi foarte bine ce s-a întâmplat mai

departe! Bãtrâna a fost de vinã. Nici sã… respir nu mai
pot când vin de acolo…

De acum Sara chiar s-a supãrat. Perfect, am sã încerc
sã o menþin în starea asta. Aud, de obicei, multe adevã-
ruri când se supãrã. Carapacea manipulãrii dispare pe

Camilla Grebe & Åsa Träff
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datã, lãsând loc unei onestitãþi complete, ca la persoane-
le care nu mai au nimic de pierdut, cãrora nici cã le mai
pasã ce s-ar putea crede despre ele.
— V-aþi tãiat?
— Normal cã m-am tãiat, ce mã-sa!
— Povestiþi-mi!
— Nu! Pe bune, doar ºtiþi exact ce s-a întâmplat.
— Sara, e important.
— M-am tãiat pe braþe. Sunteþi mulþumitã?
— Sara, vã rog sã mã ascultaþi! Ceea ce aþi descris, ceea ce

mi-aþi povestit este cu totul de înþeles. E Midsommar, v-aþi
dus sã vã vedeþi mama, e beatã ºi vã tot cere iertare, ceea
ce vã provoacã o grãmadã de sentimente. Mã urmãriþi?

Sara coboarã privirea, examinându-ºi unghiile. Pe
urmã dã din cap, ca pentru a confirma cã sentimentele
ºi reacþiile au o ºansã sã îi fie înþelese.
— Problema e cã vã faceþi rãu când lãsaþi sã vã cuprin-

dã frica, soluþie care numai bunã nu e pe termen lung.
Sara dã încã o datã din cap. Doar ºtie cã rãnile, alco-

olul sau multiplicarea experienþelor sexuale nu sunt de-
cât un subterfugiu ºi cã dispreþul faþã de ea însãºi, ca ºi
durerea, se întorc imediat dupã, cu o violenþã încã ºi mai
mare. Tentativele disperate de a-ºi amuþi angoasele par
numai sã le întãreascã.
— Aþi încercat pânã acum sã faceþi ceea ce am vorbit?

Sã fiþi stãpâna propriei neliniºti? Cauzele i le cunoaºteþi.
În sine angoasa nu este niciodatã periculoasã. Doar pare.
Asta e de învãþat. Trebuie sã învãþaþi sã vã suportaþi pro-
priile sentimente. Starea nu þine decât o clipã, dupã care
dispare.
— ªtiu.
— ªi celelalte ocazii?

Ar fi putut fi paradisul
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— Care ocazii?
— În care v-aþi tãiat.

Ofteazã ºi se uitã enervatã pe geam. În voce nu i se
mai citeºte furia, ci oboseala.
— Mda, o datã a fost când m-am fãcut muci. Nu se

pune. Când e aºa, nu mai sunt chiar eu — eu. A fost la
Haninge, un chef la un coleg de serviciu.
— La cheful acela s-a întâmplat ceva deosebit, care sã fi

putut declanºa emoþiile respective?
Sara ridicã din umeri ºi striveºte a doua þigarã în vaza

de pe mãsuþã. Buchetul de flori clar mi-a decedat din su-
pradozã de nicotinã.
— Faceþi un efort, Sara. E important. Trebuie sã vã daþi

ºi dumneavoastrã un pic interesul. ªtiu, ºtiu cã e greu!
— Era un gagiu pe-acolo…
— ªi?
— Pãi, cam semãna cu Göran.
— Tatãl vitreg?
— Da, zice Sara aprobând ºi din cap. M-a atins exact

cum o fãcea Göran de fiecare datã. Dintr-odatã… ªtiþi
bine cã nu-mi place sã mã gândesc la chestii de-astea…
ªi când s-a apucat sã mã pipãie cu labele alea ale lui îm-
puþite, totul mi-a revenit în minte. L-am împins tare de
tot într-o masã. Era destul de luat, aºa cã a cãzut ºi ºi-a
spart o arcadã.
— Dupã care ce s-a mai întâmplat?
— Eh, i-au sãrit toþi dracii… A început sã urle ºi sã aler-

ge dupã mine.
Deodatã, Sara pare sãtulã de subiect, aproape absentã.

— ªtiþi, nu era chiar aºa de grav cum pãrea. Era mangã,
cum v-am mai zis. Normal cã nu m-a prins. ªi m-am în-
tors acasã.

Camilla Grebe & Åsa Träff
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— ªi?
— Bine, bine: ºi-am fãcut-o. Acum putem vorbi ºi de-

spre altceva?
— Încercaþi sã descrieþi cât mai exact ce aþi simþit îna-

inte de a vã tãia.
— Cum adicã: ce am simþit? Terminaþi odatã, ºtiþi bine

ce am simþit. M-am gândit la porcul ãla ºi la mâinile lui
împuþite, ºi pe urmã la Göran, ºi pe urmã mi s-a pãrut cã
mã fac þãndãri ºi nu mai pot sã respir. ªi pe urmã am fã-
cut-o ºi m-am simþit mai bine. Mai curatã, într-un fel. ªi
mai calmã. ªi-am putut sã adorm. OK? Acum putem
vorbi ºi despre altceva? Oricum, mai e puþin ºi trebuie sã
plec. Am o întâlnire pentru un curs de formare. Nu con-
tinuãm mai bine data viitoare?
— Pânã atunci, m-aº bucura dacã aþi face exerciþiile de-

spre care am vorbit.
— Sigur cã da. Acum pot sã plec?
— Da. Pe sãptãmâna viitoare.

Închid camera video ºi mã las pe spãtarul scaunului.
Sunt epuizatã, ca de obicei dupã întâlnirile cu Sara. Nu
doar din cauza ororilor pe care mi le povesteºte, dar ºi
fiindcã sunt obligatã sã fiu continuu la pândã. A fi psiho-
logul Sarei înseamnã un serios exerciþiu de echilibristicã.

Din pãcate, istoria ei nu are nimic nemaipomenit.
A crescut într-o familie din clasa de mijloc, aparent
normalã, fata mijlocie din cele trei. Unicul lucru anor-
mal în familie era problema mamei cu alcoolul, nu atât
de serioasã încât sã nu poatã avea o viaþã socialã
obiºnuitã. Sara spune cã, uneori, era chiar un avantaj
la vremea respectivã. De pildã mama ei nu zicea nici
pâs la ºedinþele cu elevii, conºtientã cã s-ar trãda doar

Ar fi putut fi paradisul
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