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Un noU TiTLU de exCePție 
La ediTURa Rao

Stilul fantastic al scriiturii și mesajul foarte puternic fac 
din romanul Fetele unul dintre cele mai bune volume 
publicate în România, în 2016.

☮

inspirat din întâmplări petrecute în vara anului 1969, 
romanul propune o temă extrem de actuală: un moment 
scăpat de sub control îți poate schimba iremediabil viața.

☮

emma Cline este o autoare care a cucerit publicul încă 
de la debut. Toți criticii internaționali au fost de acord: 
„scriitura este atât de bună încât, îți dorești să o poți purta 
ca pe o bijuterie“.

☮

Campania de promovare va fi una de amploare. afișele 
și semnele de carte prezente în librăriile din toată țara, 
cele 60.000 de bookleturi cu primul capitol publicat în 
avanpremieră, articolele publicate în principalele reviste 
și cotidiene vă vor transporta în vara tumultuoasă a anului 
1969 și în lumea de poveste a romanului.

☮

Fetele este o carte scrisă într-un mod atât de personal, 
încât te face să te identifici cu personajele conturate de 
emma Cline cu ușurință și cu naturalețe. 
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Am ridicat privirea din cauza râsetelor și am continuat să privesc 
din cauza fetelor. 

Mai întâi le-am remarcat părul lung și nepieptănat. Apoi 
bijuteriile care reflectau soarele. Erau toate trei destul de departe, 
așa că nu le-am văzut decât o parte din trăsături, dar nu conta – 
știam că erau altfel decât toţi ceilalţi oameni din parc. Familiile 
se înșirau la o coadă dezorganizată, așteptând cârnații și burgerii 
de la grătarul deschis. Femei cu bluze cadrilate care se lipeau de 
iubiții lor, copii care aruncau fructe de eucalipt la puii care păreau 
sălbatici și invadau promenada. Fetele astea cu părul lung păreau 
să plutească deasupra a tot ceea ce se întâmpla în jurul lor, tragice 
și distante. Ca fețele regale în exil. 

Le studiam cu o uimire vizibilă, nerușinată: părea imposibil să 
se uite și să mă vadă. Hamburgerul rămăsese uitat în poală, iar 
briza sufla duhoarea de plevușcă dinspre râu. Eram la vârsta la care 
scanam și evaluam imediat alte fete, ținând scorul permanent în ce 
privințe eram inferioară, așa că am remarcat imediat: cea cu părul 
negru era cea mai frumoasă. Mă așteptam la asta, chiar înainte să 
le disting fețele. Avea un aer de parcă venea de pe altă lume și o 
rochie murdară care abia dacă-i acoperea fundul. Era flancată de o 
roșcată slăbănoagă și o fată mai mare, îmbrăcată la fel de neîngrijit. 
De parcă ar fi fost scoasă acum dintr-un lac. Purtau inele ieftine 
care le dublau oasele degetelor. Dansau pe marginea unui prag, 
frumusețe și urâțenie în același timp și un val de teamă le urma 
prin parc. Mamele se uitau după copii, mânate de o senzație pe 
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care nu o puteau numi. Femeile își luau iubiții de mână. Soarele 
pătrundea printre copaci, ca întotdeauna – sălciile erau moleșite, 
vântul fierbinte trecea peste păturile pentru picnic –, însă ziua care 
se anunţa obişnuită era deranjată de cărarea croită de cele trei fete 
printre oamenii simpli. Atrăgătoare și nepăsătoare ca rechinii care 
spintecă apa. 



1

Era sfârșitul anilor ’60 sau vara dinaintea sfârșitului, o vară care părea 
să nu se mai termine, lipsită de formă. Cartierul Haight era populat 
de membrii Procesiunii, îmbrăcați în alb și împărțind pamflete de 
culoarea ovăzului, iar iasomia înflorea în anul acela nemaipomenit de 
frumos de-a lungul drumurilor. Toți erau sănătoși, bronzați, încărcați de 
podoabe, iar dacă nu erai și tu la fel – era și asta o chestie –, puteai să fii 
o creatură selenară, pânză peste abajurul veiozei, făcând detoxificări cu 
kitchari1 care-ți murdărea vasele de turmeric. 

Dar toate astea se întâmplau în altă parte, nu în Petaluma, unde 
fermele aveau acoperișurile înclinate, unde camioneta acoperită era 
mereu parcată în fața restaurantului Hi-Ho. Trotuarele erau prăjite de 
soare. Aveam paisprezece ani, dar arătam mult mai matură. Oamenilor 
le plăcea să-mi spună asta. Connie jura că păream de șaisprezece ani, dar 
ne spuneam multe minciuni una alteia. Eram prietene încă din gimnaziu, 
când Connie mă aștepta în fața clasei, răbdătoare ca o vacă, iar energia 
noastră se consuma în exagerările prieteniei dintre noi. Era durdulie, 
dar nu se îmbrăca potrivit proporţiilor, purta bluze de bumbac tăiate, 
cu broderii mexicane, fuste prea strâmte care-i lăsau o dungă furioasă 
pe coapse. Îmi plăcuse mereu de ea, într-un fel la care nu trebuia să mă 
gândesc, un lucru la fel de firesc ca propriile mâini. 

În septembrie am fost trimisă la aceeași școală cu internat la care 
învățase și mama. Construiseră un campus îngrijit în jurul vechii 
mănăstiri din Monterey, cu peluze înclinate și netede. Dimineața 
apăreau fâșii de ceață, semne efemere ale apropierii de apa sărată. Era 
1 Mâncare tradițională indiană din orez și fasole mung sau linte (n.tr.)
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o școală numai pentru fete și trebuia să port uniformă – pantofi cu toc 
jos și fără machiaj, bluze marinărești și cravate bleumarin. De fapt, era 
o pușcărie împrejmuită de un zid de piatră și populată cu fiice șterse, 
cu fața ca o lună. Fetele de la Focul de Tabără și Viitoarele Profesoare 
trimise să învețe să dactilografieze o sută șaizeci de cuvinte pe minut. 
Să-și facă promisiuni visătoare și înflăcărate că vor fi domnișoare de 
onoare una pentru cealaltă la nunțile în stilul regal hawaiian. 

Plecarea mea iminentă a impus o distanță nouă și gravă în prietenia 
mea cu Connie. Începusem să observ anumite lucruri, aproape împotriva 
voinței mele. După cum spunea ea: „Cel mai bun lucru ca să uiți de 
cineva este să te culci cu altcineva“, de parcă eram vânzătoare din Londra 
în loc de adolescente neexperimentate de la fermele din comitatul 
Sonoma. Lingeam baterii ca să simțim pe limbă impulsul electric, despre 
care se zvonea că era a optsprezecea parte dintr-un orgasm. Mă durea 
să-mi imaginez cum ne vedeau ceilalți pe noi, etichetate drept fetele 
care-și aparțineau una alteia. Accesoriile acelea asexuate din licee. 

În fiecare zi după școală intram pe nesimţite în rutina după-amiezilor. 
Pierdeam orele cu vreo sarcină destoinică: ne luam după sugestiile lui 
Vidal Sassoon – sucuri cu ouă crude pentru întărirea firului de păr, ne 
scobeam punctele negre cu ace de cusut sterilizate. Proiectul permanent 
al eului nostru de fete necesita atenții ciudate și precise. 

Ca adult, mă minunez de cât de mult timp pierdeam. Festinul și 
foametea pe care eram învățate să le așteptăm de la lume, numărătorile 
inverse în revistele care ne cereau să ne pregătim cu cel puţin o lună 
înainte pentru prima zi de școală. 

Ziua 28: Aplicați pe față o mască de miere și avocado. 
Ziua 14: Testați-vă machiajul la diferite lumini (naturală, de birou, la 

amurg). 
Pe atunci eram deprinsă cu atenția. Mă îmbrăcam ca să atrag iubirea, 

trăgându-mi decolteul mai jos, așternându-mi pe față o expresie 
visătoare de câte ori ieșeam în public, expresie ce sugera gânduri 
profunde și promițătoare, în caz că se uita cineva la mine. În copilărie 
făcusem parte dintr-un eveniment caritabil canin și plimbasem în lesă 
un collie frumos cu un batic de mătase la gât. Cât de încântată fusesem 
de prestația bine primită: felul în care mergeam la persoane străine și 
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le lăsam să admire câinele, cu zâmbetul indulgent și constant al unei 
vânzătoare, cât de goală mă simţisem pe urmă, când nimeni nu mai 
trebuia să se uite la mine! 

Așteptam să mi se spună ce aveam eu mai bun. M-am întrebat 
mai târziu dacă acesta era motivul pentru care erau mult mai multe 
femei la fermă decât bărbați. În tot acel timp pe care l-am petrecut 
pregătindu-mă şi citind articole care mă învățau că viața era o 
anticameră până când cineva te lua în seamă, băieții deveniseră ei înșiși. 

Ziua aceea în parc a fost prima dată când le-am văzut pe Suzanne 
și pe celelalte. Ajunsesem acolo pe bicicletă, mă îndreptam spre fumul 
făcut de cărnuri.. Nimeni nu a vorbit cu mine în afară de cel care apăsa 
burgerii pe grătar cu un sfârâit umed și plictisit. Umbrele stejarilor 
treceau peste brațele mele goale, bicicleta stătea înclinată în iarbă. Când 
un băiat mai mare cu pălărie de cowboy a dat peste mine, am încetinit 
înadins ca să mă împingă din nou. Genul de flirt pe care l-ar fi făcut 
Connie, pus în practică de parcă era o manevră militară. 

– Ce-i cu tine? a mormăit el. 
Am deschis gura să-mi cer scuze, dar băiatul se îndepărta deja. De 

parcă știa că nu avea de ce să asculte ce aveam de zis. 
Vara se căsca dinaintea mea – risipirea zilelor, marșul orelor, mama 

care bântuia prin casă ca o străină. Vorbisem cu tata de câteva ori 
la telefon. Păruse dureros și pentru el. Îmi pusese întrebări ciudat 
de formale, ca un unchi îndepărtat care mă știa doar dintr-un șir de 
informaţii primite indirect: Evie are paisprezece ani, Evie e scundă. 
Tăcerile dintre noi ar fi fost mai bune dacă erau colorate cu tristețe sau 
regret, dar era mai rău – auzeam cât de fericit era că plecase. 

M-am așezat singură pe o bancă, cu șervetul întins pe genunchi, și 
am mâncat burgerul. 

Era prima dată după multă vreme când mâncam carne. Mama mea, 
Jean, încetase să mai mănânce carne în cele patru luni de la divorț. 
Încetase să facă multe alte lucruri. Nu mai exista mama care se asigura 
că-mi cumpăr lenjerie nouă în fiecare anotimp, care îmi rula șosetele 
albe ca pe niște ouă. Care cosea pijamale pentru păpuși care se asortau 
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cu ale mele, folosind chiar și aceiași nasturi perlați. Era gata să se ocupe 
de noua ei viață cu nerăbdarea unei școlărițe care se lupta cu o problemă 
dificilă la matematică. Ardea tămâie învelită în folie de aluminiu care-mi 
făcea ochii să lăcrimeze. Începuse să bea un ceai nou, făcut dintr-o 
scoarță de copac aromată, se foia prin casă sorbind ceaiul, atingându-și 
neatentă gâtul de parcă–și revenea după o boală prelungită. 

Suferința era vagă, dar leacul era clar. Noii ei prieteni îi sugerau 
masajul. Îi sugerau apele sărate din bazinele de deprivare senzorială. 
Îi sugerau electropsihometrul, gestaltismul, consumarea alimentelor 
bogate în minerale care fuseseră plantate în nopțile cu lună plină. Nu-mi 
venea să cred că mama le urma sfaturile, dar ea îi asculta pe toți. Dornică 
de o țintă, de un plan, crezând că răspunsul putea veni din orice direcție, 
în orice moment, numai să se străduiască îndeajuns. 

A căutat până nu i-a mai rămas decât căutarea. Astrologul din 
Alameda care o făcea să plângă, vorbindu-i despre umbra nefavorabilă 
făcută de semnul zodiacal în creștere. Terapiile care presupuneau să se 
arunce de colo-colo printre străini într-o cameră cu pereți capitonați, 
învârtindu-se până se lovea de ceva. Venea acasă cu urme neclare pe 
sub piele, cu vânătăi care se adânceau până căpătau aspectul cărnii. O 
vedeam atingând vânătăile de parcă îi erau dragi. Când ridica ochii și 
mă vedea privind-o, se înroșea. Avea părul proaspăt vopsit în blond, 
duhnind a chimicale și a trandafiri artificiali. 

– Îți place? mă întreba ea trecând vârfurile tunse printre degete. 
Dădeam din cap că da, deși culoarea îi făcea pielea să arate de parcă 

avea icter. 
Se schimba mereu, zi de zi. Lucruri mărunte. Aducea cercei făcuți de 

femei din grupul ei, se întorcea cu bucăți primitive de lemn în urechi, 
cu brățări smălțuite de culoarea bomboanelor mentolate de după cină. 
Începuse să se dea la ochi cu un dermatograf pe care îl încălzea la flacăra 
unei brichete. Învârtea vârful până se înmuia și își putea desena la fiecare 
ochi linii care o făceau să pară somnoroasă și să semene cu o egipteancă. 

Se oprea în cadrul ușii înainte de a ieși seara, îmbrăcată cu o bluză 
roșie care-i dezgolea umerii. Trăgea întruna de mâneci. Avea umerii dați 
cu sclipici. 

– Vrei să te machiez și pe tine, iubito? 
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Dar nu aveam unde să merg. Cui îi păsa dacă ochii mei păreau mai 

mari și mai albaștri? 
– E posibil să mă întorc târziu. Așa că, somn ușor!
 Mama se apleca și mă săruta în creștetul capului. 
– Suntem în regulă, nu-i așa? Noi două?
Mă mângâia zâmbind, iar fața părea să i se crape și să dezvăluie pe 

deplin nevoile pe care le avea. O parte din mine se simțea într-adevăr 
bine sau poate confundam familiaritatea cu fericirea. Pentru că acest 
lucru exista chiar și atunci când nu era dragostea, plasa de siguranță a 
familiei, puritatea obiceiului și a căminului. Era atât de mult timp 
pe care-l petreceai acasă și poate tocmai acesta era cel mai bun lucru pe 
care-l puteai obține, senzația aceea de îngrădire nesfârșită, ca atunci când 
cauți capătul rolei de scotch și nu reușești să-l găsești. Nu erau cusături, 
nu erau întreruperi, doar pietrele de hotar ale vieții tale, care deveneau 
atât de mult o parte din tine, încât nici nu le mai remarcai. Farfuria din 
care îmi plăcea să mănânc la cină habar n-am de ce, o farfurie ciobită, 
cu o salcie pictată pe ea. Tapetul din hol care-mi era atât de cunoscut, 
încât altcuiva nu-i mai spunea nimic – fiecare crâng de palmieri colorați, 
personalitățile diferite pe care le atribuiam fiecărui hibiscus înflorit. 

Mama încetase să mai impună orele fixe pentru masă, lăsând struguri 
într-o sită deasupra chiuvetei sau aducând acasă borcane de sticlă cu 
supă miso cu mărar de la cursul ei de gătit rețete macrobiotice. Salate 
de alge pline de ulei grețos de pojarniță. „Mănâncă în fiecare zi asta la 
micul dejun, spunea ea, și nu o să mai ai niciodată vreun coș.“

Băteam în retragere, luând degetele de la coșul de pe frunte. 
Avusesem multe ședințe nocturne de planificare cu mama și cu Sal, o 

femeie în vârstă pe care o cunoscuse în grup. Sal era mereu disponibilă 
pentru mama, venea la ore ciudate, așteptând dramele cu nerăbdare. 
Purta tunici cu guler mandarin, avea părul cărunt tuns scurt, așa că 
i se vedeau urechile, făcând-o să arate ca un băiat îmbătrânit înainte 
de vreme. Mama vorbea cu Sal despre acupunctură, despre mișcarea 
energiilor în jurul meridianelor. Despre diagrame.

– Vreau doar puţin spaţiu pentru mine, spunea mama. Lumea cere 
atât de mult de la tine, nu-i așa?
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Sal se foia pe dosul greoi și dădea din cap. Supusă ca un ponei cu 
căpăstru. 

Mama și Sal beau ceaiul cu arome lemnoase din boluri, o nouă fiță pe 
care o preluase mama. 

– E o chestie europeană, mi-a spus ea apărându-se, deși nu-i 
spusesem nimic. 

Când am intrat prin bucătărie, au tăcut brusc amândouă, dar mama 
a înclinat capul. 

– Fetițo, a spus ea făcându-mi semn să mă apropii. 
A mijit ochii. 
– Fă-ți cărarea spre dreapta. Te avantajează mai mult.
Îmi aranjasem părul așa ca să acopăr un coș care făcuse coajă de la 

atâta zgândărit. Îl acoperisem cu ulei cu vitamina E, dar nu mă puteam 
abține să umblu acolo, folosind hârtie igienică pentru a absorbi sângele. 

Sal era de acord. 
– Are față rotundă, a spus ea pe un ton autoritar. Cred că bretonul nu 

e deloc o idee bună pentru ea. 
Mi-am imaginat cum ar fi dacă o răsturnam pe Sal cu scaun cu tot, 

cum greutatea ei ar fi pus-o repede la pământ. Ceaiul din scoarță de 
copac vărsat pe linoleum. 

Și-au pierdut repede interesul pentru mine. Mama și-a reluat vechea 
poveste, asemenea supraviețuitorului șocat al unui accident de mașină. 
Rotea umerii ca și cum se obișnuia și mai mult cu tristețea. 

– Iar partea cea mai amuzantă, a continuat mama, partea care mă 
enervează cel mai mult? 

A zâmbit uitându-se la propriile mâini. 
– Carl câștigă bani, a spus ea. Chestiile alea cu valută. 
A râs din nou. 
– În sfârșit. Chiar a funcționat. Dar cu banii mei i-a plătit ei salariul, 

a zis ea. Banii din filmele mamei mele. Cheltuiți cu fata aia. 

Mama vorbea despre Tamar, asistenta pe care tata o angajase la firma 
lui cea nouă. Avea ceva de-a face cu schimbul valutar. Cumpăra bani 
străini și-i schimba încoace și încolo, plimbându-i suficient încât să 
rămână, după cum insista el, doar cu profit, o scamatorie la scară mare. 
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Pentru asta fuseseră casetele din mașina lui de pe care învăța franceză: 
încerca să facă o afacere cu franci și lire. 

Acum, el și Tamar locuiau împreună în Palo Alto. O întâlnisem doar 
de câteva ori: o dată m-a luat de la școală, înainte de divorț. Îmi făcea 
leneș cu mâna din mașina Plymouth Fury. Avea vreo douăzeci și ceva 
de ani, era zveltă și veselă, făcând mereu aluzii la planuri de weekend, 
la un apartament mai mare pe care şi-l dorea, la viața ei aranjată într-un 
fel pe care nu mi-l puteam imagina. Avea părul atât de blond, încât 
era aproape gri și-l purta liber, spre deosebire de mama, care îşi făcea 
bucle. La vârsta aceea, priveam femeile cu o apreciere brutală și lipsită 
de emoție. Le evaluam curbura sânilor, imaginându-mi cum arătau în 
diverse poziții deocheate, le priveam cu lăcomie umerii goi. Tamar era 
foarte frumoasă. Își aduna părul cu un pieptene de plastic și își pocnea 
gâtul, zâmbindu-mi în timp ce conducea. 

– Vrei gumă? 
Am desfăcut două lame din învelitorile argintii. Mă simțeam cumva 

asociată cu iubirea lângă Tamar, cu coapsele alunecând pe scaunul de 
vinilin. Doar fetele își pot acorda cu adevărat atenție una alteia, genul de 
atenție pe care-l echivalăm cu a fi iubite. Fetele observă ceea ce dorim să 
se observe. Și asta făceam eu în ceea ce o privea pe Tamar – reacționam 
la simbolurile ei, la coafură, la haine și la mirosul parfumului ei L’ Air 
du Temps, ca și cum acestea erau informațiile care contau, semnele care 
reflectau ceva din personalitatea ei. Luam frumusețea ei foarte personal. 

Când am ajuns acasă, iar pietrișul a scârțâit sub roțile mașinii, a cerut 
voie să meargă la toaletă. 

– Desigur, i-am spus, încântată oarecum că intră la mine în casă, de 
parcă mă vizita un demnitar. 

I-am arătat baia frumoasă, lângă dormitorul părinților mei. Tamar a 
aruncat o privire către pat și a strâmbat din nas. 

– Urâtă cuvertură, a spus ea încet.  
Până atunci fusese doar cuvertura părinților mei, dar am simțit 

deodată o rușine indirectă pentru mama, pentru cuvertura de prost 
gust pe care o alesese, pentru faptul că fusese atât de fraieră încât să fie 
mulțumită de asta. 
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M-am așezat la masa din sufragerie, ascultând sunetul înăbușit al 
urinatului, al apei de la robinet. A stat mult timp acolo. Când Tamar 
a ieșit, în sfârșit, din baie, ceva era diferit. Mi-am dat seama după o 
clipă că se dăduse cu rujul mamei, iar când a văzut că o observasem 
a fost ca și când am întrerupt-o din vizionarea unui film. Avea pe față 
presentimentul unei alte vieți. 

Fantezia mea preferată era vindecarea prin somn despre care citisem 
în Valea păpușilor. Doctorul inducea un somn prelungit într-o cameră 
de spital, singura soluție pentru săraca și zgomotoasa Neely, devenită 
confuză de la atâta Demerol. Părea perfect – trupul meu ținut în viață de 
aparate liniștite, de încredere, creierul odihnindu-se într-un spațiu apos, 
netulburat ca un peștișor într-un bol de sticlă. Aveam să mă trezesc după 
câteva săptămâni. Și chiar dacă viața redevenea dezamăgitoare, rămânea 
totuși întinderea aceea rigidă a nimicului. 

Internatul trebuia să fie corecțional, să-mi dea impulsul de care 
aveam nevoie. Părinții mei, chiar și în lumile lor separate, acaparatoare, 
erau dezamăgiți de mine, supărați din pricina notelor mediocre. Eram 
o fată obișnuită și asta era cea mai mare dezamăgire – nu aveam 
strălucirea măreției. Nu eram destul de frumoasă ca să iau notele pe 
care le luam, balanța nu se înclina suficient de mult nici în direcția 
aspectului, nici în cea a inteligenței. Uneori mă copleșeau impulsurile de 
a fi mai bună, de a încerca mai mult, dar, desigur, nimic nu se schimba. 
Alte forțe misterioase păreau să fie la mijloc. Fereastra de lângă banca 
mea era deschisă, așa că pierdeam ora de matematică privind zbuciumul 
frunzelor. Stiloul îmi curgea, așa că nu puteam lua notițe. Lucrurile la 
care mă pricepeam nu puteau fi puse în practică: scriam adrese pe plic 
cu litere cu bucle și vietăți zâmbitoare pe clapă. Făceam cafea cu mult zaț 
şi o beam cu un aer afectat. Găseam un anumit cântec dorit la radio, ca 
un medium care asculta știrile să afle despre decese.

Mama spunea că semănam cu bunica, dar acest lucru părea suspect, 
era o minciună menită să-mi dea speranțe false. Știam povestea bunicii, 
îmi fusese repetată ca o rugăciune reflexivă. Harriet, fiica fermierului, 
smulsă din obscuritatea arsă de soare din Indio și adusă la Los Angeles. 
Obrazul fin și ochii umezi. Dinții mici, drepți și ușor ascuțiți, ca ai unei 
pisici stranii și frumoase. Răsfățată de studiouri, hrănită cu ouă bătute 
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cu lapte, cu ficat fript și cinci morcovi, aceeași cină pe care a luat-o 
bunica în fiecare seară a copilăriei mele. Familia s-a adunat în ferma 
mare din Petaluma după ce s-a pensionat bunica, iar ea creștea cai și 
trandafiri din lujeri de Luther Burbank pentru a participa la concursuri. 

Când a murit bunica, eram ca o țară de sine stătătoare pe dealurile 
acelea, trăiam din banii ei, deși puteam merge cu bicicleta până în oraș. 
Era mai mult o distanță psihologică – la vârsta maturității am ajuns să 
mă minunez de izolarea noastră. Mama mergea pe vârfuri pe lângă tata, 
la fel făceam și eu – privirile lui piezișe pentru noi, încurajările de a 
mânca mai multe proteine, de a citi Dickens și de a respira mai profund. 
Mânca ouă crude și fripturi sărate și păstra în frigider o farfurie de biftec 
tartar, luând câteva lingurițe de cinci sau șase ori pe zi. „Corpul reflectă 
sinele interior“, spunea el făcând gimnastică pe o saltea japoneză lângă 
piscină, câte cincizeci de flotări cu mine urcată pe spatele lui. Era ca o 
magie să fii ridicată așa în aer, cu picioarele încrucișate. Iarba de ovăz, 
mirosul pământului răcorit. 

Când cobora câte un coiot de pe dealuri și se bătea cu un câine – 
sâsâitul urâcios și iute care mă încânta –, tata împușca animalul. 
Totul părea simplu. Caii pe care-i copiam dintr-o carte de desenat cu 
creionul, umbrindu-le coamele cu grafit. Desenam un linx care fugea 
cu un șoarece de câmp între dinți, colțul ascuțit al naturii. Mai târziu 
aveam să-mi dau seama că teama fusese acolo mereu. Agitația care mă 
cuprindea când mama mă lăsa singură cu bona, Carson, care mirosea 
a umezeală și stătea pe scaunul nepotrivit. Cum îmi spuneau că mă 
distram mereu și că nu puteam spune că nu era așa. Chiar și momentele 
de fericire erau urmate de o dezamăgire – râsul tatei, apoi graba cu care 
alergam după el când mi-o lua înainte. Mâinile mamei pe fruntea febrilă, 
apoi singurătatea disperată a camerei de convalescență, convorbirile 
telefonice cu o persoană a cărei voce mi-era necunoscută. O tavă cu 
biscuiți Ritz și supa de pui cu tăieței care se răcise, carnea sălcie, aproape 
grasă. O goliciune astrală care părea, chiar și în copilărie, că seamănă cu 
moartea. 

Nu mă întrebam cum își petrecea mama zilele. Cum trebuie să fi 
stat în bucătăria goală, la masa mirosind a putreziciunea domestică a 
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buretelui, așteptându-mă să vin gălăgioasă de la școală, așteptând să 
vină tata acasă. 

Tata, care o săruta atât de formal încât ne jenam toți, care lăsa pe 
trepte sticle de bere care atrăgeau viespi, își bătea pieptul cu pumnii 
dimineața ca să-și mențină plămânii puternici. Se agăța zdravăn de 
realitatea brută a corpului său, cu șosetele groase cu dungi ivindu-se 
deasupra pantofilor, pătate de săculeții cu cedru pe care-i ținea în 
sertar. Felul în care glumea, verificându-și imaginea în capota mașinii. 
Încercam să păstrez lucruri pe care să i le spun, depănând zilele în 
căutarea unui lucru care să-i stârnească o fărâmă de interes. Nu mi-a dat 
prin gând decât la maturitate că era ciudat că știam atâtea lucruri despre 
el când el nu părea să știe ceva despre mine. Știam că-i plăcea Leonardo 
da Vinci pentru că descoperise energia solară și se născuse sărac. Faptul 
că putea identifica orice mașină după sunetul motorului și credea că toți 
ar trebui să știe numele copacilor. Îi plăcea când eram de acord că școala 
pentru afaceri era o înșelătorie sau că aprobam din cap când spunea că 
adolescentul din oraș care-și pictase semne de pace pe mașină era un 
trădător. Spusese odată că ar trebui să învăț chitară clasică, deși nu-l 
auzisem niciodată ascultând muzică, în afară de trupele acelea artistice 
de cowboy care băteau ușor cu cizmele verzi și cântau despre trandafiri 
galbeni. Credea că înălțimea lui fusese singurul lucru care-l împiedicase 
să aibă succes. 

– Și Robert Mitchum e scund, mi-a spus odată. Îl pun să stea pe cutii 
cu portocale. 

De îndată ce am văzut fetele traversând parcul, am rămas cu privirea 
ațintită spre ele. Fata cu părul negru împreună cu însoțitoarele ei și 
râsul lor erau ca un reproș adus singurătății mele. Așteptam ceva fără 
să știu ce anume. Atunci s-a întâmplat. Repede, dar tot am văzut: fata 
cu părul negru și-a tras decolteul rochiei preț de o clipă, arătând sfârcul 
roșu al sânului gol. Chiar în mijlocul parcului plin de lume. Înainte să 
mă conving că era adevărat, fata și-a tras rochia la loc. Râdeau toate, 
grosolane și nepăsătoare; niciuna nu s-a uitat dacă le observase cineva. 

Fetele au ajuns pe aleea de lângă restaurant, ceva mai departe de 
grătar. Cu mișcări exersate și curgătoare. Nu mi-am mutat privirea. Cea 
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mai mare a ridicat capacul unui coș de gunoi. Roșcata s-a aplecat, iar fata 
brunetă a folosit genunchiul celeilalte ca pe o treaptă, ridicându-se peste 
margine. Căuta ceva înăuntru, dar nu-mi imaginam ce anume. M-am 
ridicat să arunc șervețelele și m-am oprit lângă tomberon, privindu-le. 
Bruneta scotea lucruri din coș și le dădea celorlalte: o pungă cu pâine, 
încă în ambalaj, o varză anemică pe care au mirosit-o, apoi au aruncat-o 
înapoi. O procedură ce părea obișnuită – oare chiar voiau să mănânce 
lucrurile acelea? Când bruneta a ieșit ultima oară, urcându-se pe 
margine și lăsându-și greutatea pe pământ, ţinea ceva în mână. Avea o 
formă ciudată și culoarea pielii mele, așa că m-am oprit. 

Când am remarcat că era un pui crud învelit în plastic, m-am holbat 
probabil ceva mai tare, fiindcă bruneta s-a întors și mi-a surprins 
privirea. Mi-a zâmbit și am simțit un gol în stomac. Părea că se transmite 
ceva între noi, o mișcare subtilă a aerului. Felul direct, lipsit de rușine, 
în care mi-a susținut privirea. Dar a redevenit atentă când ușa cu sită a 
restaurantului s-a deschis cu o izbitură. A ieșit un bărbat robust care deja 
striga. Le-a gonit ca pe câini. Fata a apucat punga cu pâine și puiul și a 
rupt-o la fugă. Bărbatul s-a oprit și s-a uitat o vreme după ele. Își ștergea 
mâinile mari cu șorțul, iar pieptul i se ridica din pricina efortului. 

Fetele erau deja departe, cu pletele fluturând în urma lor ca niște 
steaguri, iar când autobuzul şcolar vopsit negru a apărut lângă ele și a 
încetinit, au dispărut toate trei înăuntru. 

Apariția lor, aspectul fetal înfiorător al puiului, cireașa sfârcului fetei. 
Totul era atât de țipător, poate de aceea mă gândeam necontenit la ele. 
Nu reușeam să pun lucrurile cap la cap. De ce aveau fetele astea nevoie 
de mâncare dintr-un tomberon. Cine conducea autobuzul, ce fel de 
oameni l-ar fi vopsit în culoarea aceea. Văzusem că-şi erau dragi una 
alteia, fetele astea, că intraseră într-un contract familial – erau sigure de 
ce reprezentau una pentru alta. Noaptea lungă care mă aștepta, noaptea 
în care mama ieșea cu Sal, mi s-a părut brusc insuportabilă. 

Aceea a fost prima dată când am văzut-o pe Suzanne – ieșea în 
evidență din pricina părului negru, chiar și la distanță, ca fiind diferită, 
cu un zâmbet direct și scrutător. Nu puteam să-mi explic strângerea 
de inimă pe care o simțisem uitându-mă la ea. Părea la fel de stranie și 
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crudă ca florile care înfloresc ca o explozie o dată la cinci ani, tachinarea 
vulgară și înțepătoare a unui lucru aproape identic cu frumusețea. Ce 
văzuse fata asta când se uitase la mine? 

Am mers la toaleta din restaurant. Cu camionu’ tot înainte scria pe un 
perete cu markerul. Tess Pyle o suge! Ilustrațiile care însoțeau cuvintele 
fuseseră tăiate. Toate semnele caraghioase și misterioase ale oamenilor 
resemnați că trebuiau să stea închiși într-un loc, legați de ordinea 
superficială a lucrurilor. Care voiau să protesteze un pic. Cel mai trist: 
La dracu’, scris cu creionul. 

În timp ce mă spălam pe mâini și mă ștergeam cu un prosop țeapăn, 
mă analizam în oglinda de deasupra chiuvetei. Preț de o clipă, am 
încercat să mă văd prin ochii fetei cu părul negru sau chiar ai băiatului 
cu pălărie de cowboy, studiindu-mi trăsăturile și căutând o vibrație pe 
sub piele. Efortul era vizibil pe fața mea, ceea ce mă făcea să mă rușinez. 
Nu era de mirare că băiatul păruse dezgustat: probabil văzuse dorința 
din mine. Văzuse pe fața mea că eram copleșită de dorință, ca farfuria 
goală a unui orfan. Și asta era diferența dintre mine și fata brunetă – fața 
ei răspundea singură la propriile întrebări. 

Nu voiam să știu lucrurile astea despre mine. Mi-am dat cu apă pe 
față, cu apă rece, cum îmi spunea Connie cândva. „Apa rece îți închide 
porii“, poate era adevărat: simțeam că mi se contractă pielea, cu apa 
curgând pe față și pe gât. Cât de mult credeam amândouă că dacă 
îndeplineam aceste ritualuri – ne spălam fața cu apă rece, ne pieptănam 
părul cu frenezie înainte de culcare, folosind o perie din păr de porc – se 
rezolva o problemă și o nouă viață apărea dinaintea noastră. 
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Cartea este inspirată din povestea reală a 
temutului Charles Manson, încarcerat de 

peste 40 de ani pentru o serie de infracţiuni, 
inclusiv pentru conspiraţie la uciderea 

actriţei Sharon Tate.

Vara anului 1969
☮  apariţia Festivalului de la Woodstock

☮  incidentele violente dintre poliţia newyorkeză 
şi membrii comunităţii LGBT, revoltă considerată 
începutul luptei pentru drepturile minorităţilor 
sexuale.

☮  câţiva adepţi ai lui Charles Manson i-au ucis pe 
actriţa Sharon Tate (soţia regizorului Roman Polanski, 
însărcinată în opt luni), trei prieteni ai acesteia, dar şi 
pe un apropiat al paznicului reşedinţei unde a avut loc 
crima.


