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„Iubirea-i băiatul care stătea pe puntea arzând 
încercând să recite «Băiatul stătea pe puntea arzând». Iubirea-i fiul 
care bolborosea cuvinte, 
în vreme ce biata corabie în flăcări se scufunda 
…Şi iubirea-i băiatul arzând...“ 
Elisabeth Bishop, Casabianca 
 

 

PARTEA ÎNTÂI 

 

 

Ai crede că nimic nu mă mai supără acum. Familia Burnes s-a mutat de mult. Au trecut doi ani de-

atunci. Cu toate acestea, nu pot să stau întinsă pe bolovanii de lângă cariera de piatră, nici să-mi vâr 

degetele de la picioare în apa rece şi limpede sau să le aud pe celelalte fete cântând, fără să nu 

conştientizez în tot acest timp că, de fapt, Cassie a plecat. Apoi îmi vine să spun ceva, știți, dar nu pot. E 

ca şi când ea n-ar fi existat niciodată. 

Aşa că, fie nu mă duc acolo deloc, fie vin direct acasă, îmi arunc bicicleta pe peluza din spate, cu 

roţile învârtindu-se încă, şi lovesc în uşa exterioară cu atâta putere, încât mama tresare de fiecare dată. 
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Străbate în grabă bucătăria şi se uită la mine cu ochii plini de trăiri, iar eu zăresc perindându-se una după 

alta iubirea, teama, frustrarea, dezamăgirea, dar de fiecare dată iubirea. De obicei, ea rosteşte un singur 

cuvânt – „Însetată?“ –, cu semn de întrebare, iar acest cuvânt creează un pod de la ea până la mine; eu 

răspund fie „Da“, fie „Nu“. Atunci, ea îmi toarnă apă din carafa din frigider – sau nu. Începem de-aici şi 

mergem mai departe. 

Astfel trec zilele şi vor trece mereu – oare nu Cassie obişnuia să spună: „Totul se rezumă la timpul 

care trece“? – şi vom ajunge la sfârşitul acestei veri aşa cum am ajuns şi la sfârşitul verii trecute, aşa cum 

am trecut prin toate câte s-au întâmplat în ultimii doi ani. Cu fiecare zi care trece, distanţa dintre acum şi 

atunci se măreşte câte puţin, aşa că pot să cred – trebuie să cred – că, într-o bună zi, voi privi în urmă, iar 

„atunci“ nu va fi decât un punct la orizont. 

Povestea poate fi diferită în funcţie de cum o începi: cine-i bun, cine-i rău, ce înseamnă toate 

astea. Fiecare dintre noi îşi modelează povestea astfel încât să ne reflecte aşa cum credem noi că suntem. 

Eu aş putea începe cu perioada în care Cassie şi cu mine eram cele mai bune prietene; sau aş putea începe 

cu perioada în care nu mai eram prietene; sau aş putea începe cu sfârşitul întunecat şi să spun povestea 

de la coadă la cap. 

Nu există niciun început „înainte de“. Cassie şi cu mine ne-am cunoscut la grădiniţă şi nu-mi 

amintesc să fi existat vreun timp în care eu să nu o cunosc, în care să nu îi zăresc părul bălai în mulţime, 

în care să nu știu unde se află exact în încăpere şi să nu mă gândesc că, într-un fel sau altul, îmi aparţine. 

Cassie era micuţă, cu oase ca de pasăre. A fost întotdeauna cea mai mică fată din clasă. Circumferinţa 

gleznei ei era cât aceea a încheieturii mele. Avea părul mătăsos şi blond-deschis, aproape ca acela al 

albinoşilor, iar pielea îi era străvezie şi roz. Însă ar fi o greşeală să luaţi mărimea şi paloarea ei drept 

fragilitate. Nu trebuia decât s-o priveşti în ochi – avea niște ochi albaştri care deveneau cenuşii, ca apa din 

cariera de piatră, atunci când vremea era mohorâtă – şi îţi puteai da seama că era dură. Cred că 

„puternică“ ar fi un cuvânt mai potrivit. Cu toate că, fireşte, într-un final ea nu a fost suficient de puternică. 

Însă, încă de când eram mici, ea avea acea atitudine de „fie ce-o fi“, „nu sunt o laşă, tu eşti?“ 

Din spusele mamei şi ale lui Bev, mama lui Cassie, se pare că ne-am împrietenit în a doua 

săptămână de grădiniţă, când aveam patru ani. Aceasta a fost întotdeauna povestea, cu toate că acum 

nu-mi mai dau seama dacă mi-o amintesc de atunci sau dacă nu cumva mi s-a spus asta de atâtea ori, încât 

am născocit această amintire. Eu mă jucam cu un grup de copii în groapa cu nisip, iar Cassie stătea în 

mijlocul locului de joacă, având mâinile pe lângă corp ca o stafie, holbându-se la noi, aparent liniştită, dar 

complet detaşată. Mi-am lăsat prietenii, m-am dus la ea, i-am atins cotul şi i-am spus – aşa mi s-a povestit 

– „Hei, vii să construim un castel?“ Ea a afişat acel zâmbet rar şi larg al ei, un zâmbet faimos, care a devenit 

tot mai frumos pe măsură ce creştea, datorită strungăreţei din faţă. Apoi m-a însoţit la groapa cu nisip. „Şi 

asta a fost tot“, obişnuia să spună mama. 

Atunci când eşti la grădiniţă, nu te gândeşti prea mult la asta. Fiind amândouă nişte copile, 

spuneam fiecare că cealaltă este sora pe care n-am avut-o niciodată. Nimeni nu ne lua drept rubedenii – 

eu eram înaltă pentru vârsta mea şi la fel de lungană pe cât era Cassie de scundă. Eu am părul negru şi 

cârlionţat. Însă aveam amândouă ochii albaştri. „Uitaţi-vă la ochii noştri, suntem surori secrete“, spuneam 

noi. 
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Îi cunoşteam casa şi camera la fel de bine cum le cunoşteam pe ale mele. Cassie locuia cu mama 

ei pe o stradă înfundată de lângă Ruta 29, la intrarea în oraş, într-un cartier nou, construit în anii ’90, când 

economia era înfloritoare. Perfectă pe dinafară, căsuţa părea să fi fost ridicată de altundeva şi plantată pe 

o bucată simplă de pământ: era o casă albă cu obloane roşii, cu lucarne, cu un acoperiş lung, înclinat şi 

negru şi cu o peluză în faţă, puţin cam neglijată şi tot mai năpădită de buruieni în fiecare an, până când a 

ajuns să fie plină doar de buruieni şi de trifoi. Avea un gărduleţ alb – doar o bucată în formă de „U“, cu o 

portiţă ce dădea în aleea din faţă – care nu înconjura toată casa; cred că îi spune „gard ornamental“. 

Dincolo de gard şi în spatele casei se întindea natura sălbatică, hasmaţuchi luxurianţi şi puieţi de arţar, 

salcâmi şi tufe de soc care se înălțau spre cer, şi, dincolo de această pustietate, se afla întunecata pădure 

nord-estică, la nu mai mult de şase metri în spatele casei, o reamintire constantă a faptului că şoimii şi 

copacii, căprioarele şi urşii – odată, am văzut o mamă cu puii ei pe asfaltul fundăturii îndreptându-se spre 

containerele de gunoi – au fost acolo cu mult înainte să vină oamenii şi că aveau să rămână, cu siguranţă, 

mult după plecarea acestora. 

Cuvântul care îmi vine în minte este „cotropire“: impresia era că pădurea cotropea perimetrul 

casei familiei Burnes, când, de fapt, situaţia era invers: dezvoltatorii îi determinaseră pe oameni să 

invadeze natura. Casele înşiruite de o parte şi de cealaltă a casei familiei Burnes erau mai mari decât a lor, 

mai degrabă din şindrile simple de cedru decât albe şi înconjurate de tufişuri dese. Familia Aucoin, care 

locuia alături, avea doi ciobăneşti germani care stătea mai mult pe-afară şi care ne speriau de moarte 

atunci când eram mici. Cassie susţinuse mereu că Lottie, căţeaua, îl muşcase pe unul dintre musafirii 

familiei Aucoin de fund, însă acum îmi dau seama că nu putea fi adevărat, pentru că, în acest caz, stăpânii 

ar fi trebuit să o eutanasieze. Lui Cassie îi plăcea o poveste bună şi nu avea importanţă dacă era sau nu 

adevărată. 

Mama lui Cassie, Bev, era asistentă, însă nu o asistentă obişnuită de spital. Ea lucra într-un azil şi, 

în fiecare zi, îşi conducea mașina, o Honda Civic vişinie, burduşită de dosare şi de echipament, spre casele 

muribunzilor, ca să se asigure că aceştia se simţeau confortabil sau cât se putea de confortabil, având în 

vedere starea lor. Tatăl meu, care nu este o persoană religioasă – nu ne însoţea, pe mine şi pe mama, la 

biserică nici măcar de Crăciun –, spunea că Bev înfăptuia „lucrarea lui Dumnezeu“. 

Bev era mereu veselă – sau aproape mereu – şi cât se poate de serioasă în privința muncii ei. O 

bună creştină, ea nu vărsa lacrimi atunci când pacienţii ei mureau – obișnuia mereu să spună „trecere în 

nefiinţă“ – şi vorbea ca şi când i-ar fi pregătit mai degrabă pentru o călătorie misterioasă și uimitoare decât 

pentru o groapă în pământ. 

Bev avea sâni generoși şi moi şi fundul mare. Purta fuste lungi şi vaporoase, care foşneau atunci 

când păşea. Doar mâinile ei delicate şi picioarele îmi aminteau de Cassie. Mâinile erau cea mai mare 

vanitate a lui Bev. Avea mereu o manichiură perfectă: unghiile îi erau ovale, pilite şi date cu ojă în culori 

frumoase, ca acadelele. Mai era şi părul, care semăna cu un nor de culoarea mierii şi care mirosea frumos. 

Atunci când o îmbrăţişai pe Bev, îi simțeai mirosul părului. 

Mama mea era complet diferită de Bev, la fel cum casa mea era complet diferită de cea a lui 

Cassie. Plus că eu am tată, iar în această privinţă am fost mereu diferite. O vreme, Cassie preferase să vină 

acasă la noi, fiindcă aşa se putea preface că eram într-adevăr surori secrete, că familia mea era şi familia 

ei. 
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Părinţii mei se mutaseră în Royston la scurt timp după ce tata terminase şcoala, înainte să mă nasc 

eu. Atunci când cumpăraseră casa, aceasta trebuie să li se fi părut mare cât un castel: era o casă  

dărăpănată, veche de o sută cincizeci de ani, din epoca victoriană, cu cinci dormitoare, o verandă de jur 

împrejur şi o anexă în spate, folosită drept grajd. Nu era extravagantă, ci doar veche. Bucătăria, datând 

din 1950, are dulapuri albe, ale căror uşi nu se închid bine, şi un linoleum alb cu negru, în formă de tablă 

de şah – iar atunci când este pornit cuptorul, ai senzația că eşti pe un vas de croazieră. 

Tata este medic stomatolog şi îşi are cabinetul în grajd. Pe peluza mare, pe o şindrilă în formă de 

scut, stă scris cu litere de tipar: „DR. RICHARD ROBINSON, STOMATOLOG, DDS, FACS“. Când suflă vântul, 

aceasta scârţâie. Atunci când merge la serviciu, el parcurge treizeci de metri de la uşa din spate. Pe de altă 

parte, atunci când cineva are o durere de măsea la 10.00 seara, ştie exact unde să îl găsească. Tracy Mann, 

igienistul dentar, vine lunea, miercurea şi vinerea, iar asistenta tatei, Anne Boudreaux, vine în fiecare zi 

de când o ştiu. Este cam de aceeaşi vârstă cu părinţii mei, dar pare mai bătrână, poate pentru că se 

machiază strident. Are o aluniţă deasupra buzei superioare, ca Marilyn Monroe, însă pe Anne nu o face să 

pară mai sexy. 

Mama este jurnalistă liber-profesionistă, un termen atât de vag, încât ar putea însemna că poate 

fi jurnalistă doar atunci când are chef. Scrie recenzii despre restaurante şi filme pentru Essex County 

Gazette, iar în ultimii ani ţine și un blog literar care are urmăritori, inclusiv o clasă de engleză pentru adulţi 

din Tokio, care lasă comen-tarii politicoase. Biroul ei se află la al treilea etaj al casei noastre – tatăl 

prietenei mele, Karen, l-a renovat când eu eram în clasa întâi. Karen s-a mutat în Minneapolis când noi 

aveam nouă ani. 

Camera mea se află lângă baie, la etajul din mijloc, în lateral, iar ferestrele dau spre casa familiei 

Saghafi, vecinii de alături. Aceștia și-au instalat o piscină în urmă cu vreo câteva veri, iar eu îi aud pe copii 

bălăcindu-se pe parcursul întregului sezon. Cât timp este suficient de cald ca să îmi las fereastra larg 

deschisă, copiii sunt afară. Soţii Saghafi ne-au spus că putem merge oricând să înotăm în piscină, dar eu 

n-o mai fac, pentru că odraslele lor sunt cu mult mai mici decât mine şi-şi petrec tot timpul în apă. 

Obișnuiam să merg la piscină în prima vară când au instalat-o. Tata spunea că piscina e o 

„pacoste“, însă mama zicea: „Lasă-i pe oameni să se distreze“. Ea mi-a zis că ar trebui să accept invitaţia 

vecinilor, ca să nu părem neprietenoşi. În vara aceea, eu şi Cassie am mers aproape în fiecare zi. Abia 

împlinisem doisprezece ani: era vara dinaintea clasei a şaptea. Copiii Saghafi, care erau încă prea mici ca 

să înoate fără supravegherea mamei lor, nu stăteau atât de mult prin zonă pe-atunci, iar Cassie şi cu mine 

ne petreceam după-amiezile înotând, bronzându-ne şi sporovăind extrem de însufleţite, de parcă am fi 

urmat pas cu pas o reţetă complicată. 

Dacă aş putea da timpul înapoi, aş nota totul: secretele pe care ni le-am împărtăşit şi planurile pe 

care ni le-am făcut. Melodiile pe care le ascultam, chiar dacă, atunci când dădeam mai tare volumul iPod-

ului ei, acesta suna ca un radio portabil care cârâia: California Gurls de Katy Perry şi hitul acela pe care 

Rihanna îl cânta cu Eminem, deopotrivă captivant și înfiorător dacă erai atent la cuvinte: „Stai aici şi 

priveşte-mă cum ard…“ Mama schimba postul atunci când urma cântecul acesta, scuturând din cap şi 

spunând: „Fetelor, îmi pare rău, dar, pentru că sunt feministă, mă opun“. 

A fost vara în care am purtat costum de baie cu stele şi dungi – în partea de sus, stele; în partea 

de jos, dungi –, fiind mândră că, atunci când stăteam pe spate, partea de jos se întindea de la un os al 
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şoldului la celălalt. Între ele se afla o adâncitură – stomacul meu era o adâncitură – şi, dacă îmi ridicam 

puţin capul şi priveam în jos, zăream cârlionţii negri dintre picioarele mele, care tocmai răsăreau. Cassie, 

care avea tenul deschis la culoare, trebuia să se dea cu o tonă de cremă de protecţie solară şi, chiar şi aşa, 

soarele o ardea imediat atunci când omitea o porţiune de piele. Îmi amintesc noaptea în care a dormit la 

mine şi era aproape vineţie pe partea din spate a coapselor, lângă genunchi. Mama a înmuiat câteva cârpe 

în oţet şi le-a aşezat pe arsură ca să mai aline senzaţia de fierbinţeală. Cassie a ţipat când mama i-a aplicat 

prima cârpă, dar nu a plâns. Cassie plângea rareori. 

În aceeaşi vară, ne-am oferit să facem voluntariat la un adăpost pentru animale, în afara oraşului, 

pe Ruta 29, şi am adoptat fiecare câte un pui de pisică. Puii erau două surori abia fătate, cu blana de 

culoarea carapacei de broască-ţestoasă şi suficient de micuţe încât să le poţi ţine în palmă. Aveau dinţişori 

albi şi gheare opalescente pe care le înfigeau convulsiv în blugii noștri atunci când le aşezam în poală, dar 

fără să provoace durere. Cassie a botezat-o Electra pe-a ei, iar eu Xena pe a mea, după prinţesa războinică, 

pentru că suna bine alături de Electra. Acum, Xena este un ghem de blană grăsun şi blând, între două 

vârste, a cărui fire războinică se rezumă la a fugări păsări şi şoareci la lăsarea întunericului – uneori, ea ne 

aduce ofrande mutilate şi le aşază pe pardoseala din bucătărie, de parcă ar trebui să le prăjim la micul 

dejun –, însă Electra, în mai puţin de un an, pe când era încă mică, a dispărut fără urmă într-o noapte. 

Era o aventurieră şi obișnuia să cutreiere încă de pui pădurea din spatele casei lui Cassie. La scurt 

timp după ce Anders Shute a intrat în vieţile celor două Burnes, Electra pur şi simplu nu s-a mai întors 

acasă. Dacă ar fi fost lovită de o maşină pe Ruta 29, i-am fi găsit trupul. Ne-am întrebat dacă nu cumva 

fusese răpită de cineva, sau înhăţată de vreun şoim, sau dacă scheletul ei nu zăcea cumva printre frunzele 

putrede din „Pădurea Cotropitoare“. Lui Cassie îi plăcea să îşi imagineze că Electra fugise ca să se alăture 

unei alte familii, care locuia, poate, la un kilometru sau doi depărtare, şi că devora fericită tonul dintr-un 

bol din argint: o nouă viaţă mai bună. „Dacă tot e să-ţi imaginezi, atunci de ce să te gândești la ceva rău?“ 

spunea ea. Eu eram singura convinsă că pisica murise. 

În vara aceea, amândouă voiam, printre altele, să devenim doctori veterinari. Eu voiam să mă fac 

doctor veterinar, cântăreaţă şi scriitoare – deşi uneori mă gândeam că ar fi fost suficient să scriu versuri 

pentru melodiile pop; apoi doream să fiu doar doctor veterinar şi cântăreaţă, iar Cassie voia să se facă 

doctor veterinar, actriţă şi stilistă. Răsfoiam în mod repetat Tiger Beat – mama îmi făcuse abonament 

pentru că mă interesa muzica, la fel ca şi pe ea în tinereţe. Pe mine mă preocupa cum cântau trupele; 

Cassie le dădea note după cum arătau. Mama ei ne spusese că la Hollywood sau la New York existau 

oameni care îşi câştigau existenţa alegând ţinutele pentru celebrităţi, dar nu ne povestise asta ca şi când 

ar fi fost neapărat ceva bun; fusese mai mult ceva de genul: „Trăim într-o lume atât de nebună, încât unii 

oameni cred că acesta este un mod acceptabil de a-ţi trăi viaţa!“ Cassie însă înţelesese aceste cuvinte 

altfel. Ea iubea moda. Zăboveam pe culoarul cu cosmetice din magazinul Rite Aid în timp ce ea încerca 

toate fardurile de pleoape pe dosul palmei. Eu mă prefăceam interesată de farduri doar pentru că ei îi 

plăceau atât de mult. Ea era de părere că Lady Gaga era mişto nu atât pentru cântecele ei, cât mai ales 

pentru modul ei de a se îmbrăca: încălţămintea ciudată, rochia aceea din hălci de carne... Şi, parţial, pentru 

că nimeni nu era mai diferită de Bev Burnes decât Lady Gaga. 

Bev a aprobat dorinţa noastră de a ne face doctori veterinari. Ba chiar ne-a încurajat. Ea a fost cea 

care a abordat-o pe mama şi i-a sugerat că, dacă ne-ar fi dus pe rând cu maşina, nu ne-ar fi fost greu să 

lucrăm la adăpostul pentru animale. Mama a fost de acord, zicând că aşa vom şti ce înseamnă 
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„responsabilităţile unui adult“. „În tinereţe, când locuiam în Philadelphia, făceam voluntariat la spital“, 

ne-a spus ea. Voluntarii purtau şorţuri cu dungi albe şi roşii. „Transportam pacienţii în scaune cu rotile prin 

spital, îmi amintea ea, din saloanele lor la ecografie sau de la Urgenţă în saloanele lor. La fizioterapie. Ba 

chiar la coafor, uneori. O bătrânică bătea din palme atunci când mă vedea şi striga: «Fetiţa mea! Fetiţa 

mea!»“ Ea ne-a povestit cum, odată, luase colţul cu viteză şi o făcuse pe femeia din scaun să se lovească 

de perete cu piciorul întins, pus în ghips. Chiar şi după atâţia ani, nu reuşea să-şi înăbuşe râsul stânjenit: 

„După cât de tare a ţipat, sunt sigură că a durut-o crunt“. Cred că ea considera că ar fi fost mai sigur să ne 

ocupăm de animale, dar tot în spiritul „serviciului“. Bev şi mama se dădeau în vânt după ideea de 

„serviciu“, de „a da înapoi“, expresii care trebuiau să ne reamintească permanent cât eram de norocoase. 

Royston nu este un oraş bogat, în ciuda fabricii Henkel, care se află în apropiere; şi în ciuda faptului 

că oraşele din jur, cum ar fi Newburyport şi Ipswich, se află pe apă şi atrag oamenii bogaţi, în special vara. 

Dacă în Boston, să zicem, familia Robinson este modestă, în Royston noi suntem o familie destul de 

privilegiată. Până şi Bev şi Cassie sunt privilegiate, cu traiul lor modest. 

Adăpostul pentru animale, o clădire din bolţari, cu un etaj, mi s-a părut o combinaţie între un 

cabinet veterinar şi un coteţ. Încăperea din faţă, care avea aer condiţionat, era prevăzută cu scaune 

bleumarin din plastic, aranjate pe linoleum ca într-o sală de aşteptare, şi o tejghea înaltă în spatele căreia 

stăteau doi angajaţi cu dosare şi computere. Înăuntru mirosea a plasturi şi era mereu frig, ca într-o 

încăpere frigorifică. Pe pereţii zugrăviţi în cenuşiu atârnau postere despre îngrijirea animalelor şi despre 

vaccinuri („Dirofilarii: ucigaşul de inimi“; „Boala Lyme şi animalul tău“), iar pe un perete al încăperii se 

întindea un avizier mare, pe care erau prinse fotografii cu pisici şi câini alături de noii lor stăpâni. 

Marj, persoana responsabilă cu adăpostul – o femeie măruntă, vânjoasă şi oacheşă –, avea părul 

cărunt, scurt, arătând de parcă s-ar fi tuns singură, şi o voce răguşită. Maiourile largi pe care le purta îi 

lăsau la vedere braţele musculoase. Dedesubt, sânii de femeie vârstnică îi atârnau plaţi, undeva deasupra 

buricului. Cassie şi cu mine ne imaginam că, atunci când aveam să devenim doctori veterinari, urma să 

purtăm halate albe şi elegante și pantofi cu toc jos. Dar, deşi nu era doctor veterinar (atunci când era 

nevoie de un veterinar, venea doctorul Murphy din Haverhill, un bărbat blajin cu barbă şi cu un abdomen 

plat pe sub halatul alb), Marj ne-a arătat cum poţi să-ți faci treaba cu iubire, fără să-ți pese de ce crede 

lumea. 

Marj iubea cu adevărat animalele acelea. Mâinile ei erau dibace, iar când îl atingea pe mopsul 

Stinky, cel plăpând şi cu un ochi, pe burtica lui încreţită, o făcea cu blândețe, când ţinea la pieptul ei moale 

un pisoi speriat, cum era Loulou, ochii sălbatici ai pisicii deveneau grei, trupul, moale și începea să toarcă 

încet. 

Marj era bună în special cu pitbullii şi corciturile pit, care se aflau în număr mare la adăpost. Mulţi 

oameni se temeau de aceștia, iar Cassie şi cu mine eram considerate prea mici ca să avem grijă de ei; Marj 

îl trata pe fiecare ca pe un prieten vechi şi le vorbea tuturor în şoaptă, cu precauţie, dar cu siguranţă în 

glas. I se spunea „Îmblânzitoarea de pitbulli“, deşi lucrurile nu decurgeau întotdeauna bine. Avea cicatrice 

care dovedeau acest lucru. 

În adăpostul pentru animale se intra printr-o uşă grea din metal, care se afla exact lângă biroul 

administrativ. Crescătoria de pisici, care venea prima, fiind prevăzută cu aer condiţionat, deși mai puţin 

răcoroasă, era o încăpere mare, plină de jos până sus cu numeroase cuşti, de circa doi metri pătrați, în 
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care pisici de toate formele, mărimile şi culorile moţăiau, îşi făceau toaleta sau se plimbau de colo colo în 

aerul îmbâcsit de miros de litieră şi de antiseptic dulce. Uneori, un iepure dădea târcoale ţopăind în celălalt 

capăt al încăperii, iar un dihor pe nume Fred se agita în cuşca lui de parcă ar fi întârziat la o întâlnire. 

De acolo puteai auzi câinii prin pereţi – aceştia nu se opreau niciodată din lătrat. Era ca o nesfârşită 

discordanţă răsunătoare. La adăpost, câinii erau cei importanţi. Când intrai în încăperea unde se aflau 

aceştia, pătrundeai într-o lume plină de zgomote, căldură şi mişcare. Aerul înăbuşitor de vară te izbea în 

faţă, iar zgomotul era asurzitor. Pe timpul verii, ferestrele adăpostului erau deschise, iar aerul pătrundea 

înăuntru. Printr-o simplă tragere a zăvorului, fiecare câine se putea furişa afară până la plasa de sârmă 

care împrejmuia clădirea. Câinii erau ţinuţi câte doi sau trei într-o cuşcă: multe animale fugare sau 

abandonate erau luate de pe străzi sau lăsate aici pentru că stăpânii lor nu mai puteau avea grijă de ele. 

Câinii mici şi bătrâni veneau aici pentru că stăpânii lor vârstnici muriseră, sau se îmbolnăviseră, sau se 

mutaseră în apartamente unde nu erau acceptate animalele de companie. Era greu să le găseşti un cămin 

acestor animale – Stinky se număra printre acestea; la fel şi Elsie, o shih tzu de zece ani, care avea 

probleme cu vezica; sau Fritzel, şoricarul gârbovit şi surd care lătra aproape necontenit. Câinii mici erau 

cel mai aproape de uşa din metal; apoi veneau cei de talie mijlocie, tineri şi neastâmpăraţi, corcituri cu 

feţe frumoase, câini care voiau să hoinărească; şi, în cele din urmă, mai departe de intrare, erau cei din 

rasa pit şi rudele acesteia, cu fălcile lor puternice şi blana scurtă şi netedă. Unul sau doi erau atât de răi, 

încât aveau botniţe. 

Cassie şi cu mine mergeam la adăpost două dimineţi pe săptămână, de la 9.00 la 13.00. Sarcina 

noastră era să hrănim animalele şi să le curăţăm cuştile. De aceea purtam cizme şi mănuşi din cauciuc; 

treptat, ne-am obişnuit şi cu mirosul – era o victorie atunci când vreun câine speriat şi timid se obişnuia 

cu tine şi, în loc să se ferească, se apropia încet şi se apleca sau se rostogolea pe spate ca să îl mângâi. În 

general, câinii erau blânzi. Voiau să fie iubiţi, iar când le ofereai iubire, îţi răspundeau şi ei la fel. 

Aveam preferaţii noştri – al meu, Delsey, era un labrador cu blana ciocolatie, lucioasă şi îngrijită, 

cu faţa pătrăţoasă şi cu ochi negri şi trişti, care tocmai trecuse de vârsta copilăriei şi îşi mişca trupul de 

parcă mărimea lui l-ar fi surprins în continuare. Deşi ochii îi erau trişti, avea o fire jucăuşă; îi plăcea la 

nebunie să se joace în ocolul câinilor cu o minge veche de tenis sau cu un băţ. Îţi aducea obiectul plin de 

bale şi puteai observa cum se gândește dacă să-i dea drumul sau nu, şovăind între a-şi păstra premiul sau 

a fugi din nou după el. Uneori, o lua la sănătoasa cu obiectul în gură, având capul sus şi coada ridicată, 

asemenea unui atlet care făcea un tur de onoare în jurul ocolului. 

Preferata lui Cassie, Sheba, era o corcitură pit. Aveam voie să-i dăm de mâncare, însă nu ne era 

îngăduit să intrăm în cuşca ei decât atunci când Marj era acolo; nu din cauza Shebei, a cărei faţă pestriţă 

era aproape zâmbitoare şi care dădea din ciotul ei de coadă atunci când ne vedea, ci din cauza colegului 

său de cuşcă negru şi morocănos, Leo, care nu alerga după beţe, ci le făcea aşchii cu colţii ori de câte ori 

avea ocazia. 

Cassie o plăcea pe Sheba pentru că era frumoasă și puternică, o adevărată supravieţuitoare. Se 

spunea că Sheba fusese găsită sfrijită şi înfometată într-un ţarc de lângă o casă mobilă abandonată, la vreo 

cincisprezece kilometri în inima pădurii. Stăpânii ei îşi luaseră tălpăşiţa – Cassie şi cu mine inventam 

poveşti despre ce se întâmplase cu ei –, iar câţiva vânători auziseră chelălăitul ei. Aceştia îi chemaseră pe 

cei de la „Controlul animalelor“, care veniseră să o salveze. Cassie o întrebase pe mama ei dacă n-ar fi 

putut s-o adopte pe Sheba, însă Bev refuzase categoric, motivând că ar fi fost prea greu pentru ele să aibă 
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grijă de un câine, mai ales de unul ca Sheba: după toate cele prin care trecuse, căţeluşa avea nevoie de o 

familie care să poată să petreacă mult timp cu ea, s-o răsfeţe şi să o facă să se simtă iubită. 

Cassie se prefăcea că Sheba era câinele ei. Nu părea să fie nimic rău în asta. Într-o dimineaţă, când 

Leo ieşise din cuşca lor, Cassie a tras zăvorul şi a intrat în cuşcă. Extaziată, Sheba a început să se agite şi să 

chelălăie, iar când Cassie s-a aşezat turceşte pe beton, Sheba a fugit la ea ca s-o mângâie. Căţeluşa a făcut 

ochii mari şi s-a rostogolit pe spate, lăsându-şi la vedere stomacul pătat și mameloanele mici, iar Cassie a 

început să o frece cu fervoare, timp în care amândouă scoteau gemete de plăcere. 

Eu pândeam pe coridor, cu ochii la uşa din metal: dacă o prindea cineva, am fi fost trimise acasă 

acoperite de ruşine. 

– Grăbeşte-te, Cassie… ieşi de-acolo… Cred că vine cineva! i-am spus în şoaptă, dar ea nu m-a băgat în 

seamă, apoi s-a enervat. 

– Care-i problema ta, Juju? Nu suntem aici ca să le facem vieţile mai frumoase? Uite ce-i place, nu-i aşa, 

Sheba? Nu-i aşa, draga mea? 

Cassie n-a fost prinsă – de fapt, noi n-am fost prinse. Când Nancy şi Jo, de la recepţie, au venit cu 

nişte posibili viitori stăpâni, ne aflam deja în capătul celălalt al adăpostului. Cassie spăla cuşca lui Stinky, 

în timp ce eu îi ţineam în braţe trupul mic şi neastâmpărat de mops. Cassie însă se purta de parcă ar fi 

avut vreun drept asupra câinelui. După aceea, pândea orice ocazie să intre în cuşca Shebei, ca şi când 

aceasta ar fi fost iubitul ei „rău“. 

Într-o joi, la începutul lunii august, când lucram deja de două luni la adăpost și ne simţeam ca și 

cum am fi fost pentru toți la fel de familiare ca mobila, Leo se afla în ocol, bucurându-se de puţin aer – 

dacă zăpuşeala din acea zi putea fi numită „aer“. Era singur – nu erau prin preajmă alţi câini sau alți oameni 

care să îl supravegheze, căci Marj se dusese să vorbească la telefon cu furnizorul de mâncare pentru 

animale, în legătură cu o livrare ce fusese încurcată în ziua precedentă. 

– Fetelor, faceţi-vă treaba în continuare, ne spusese ea. Mă întorc imediat. 

De îndată ce uşa s-a închis în urma lui Marj, Cassie s-a grăbit să îi facă o vizită pe furiş Shebei. Avea 

în buzunar o jucărie din cauciuc pe care o adusese de acasă și pe care o cumpărase din banii ei. Jucăriile 

din cauciuc nu erau permise la adăpost, din simplul motiv că ar fi putut rămâne în gâtul vreunui câine, iar 

acesta s-ar fi putut îneca; însă lui Cassie nu prea părea să îi pese. Îi furişase deja Shebei vreo două şi ştia 

că acesteia îi plăceau atât de mult, încât le-ar fi putut ronţăi şi înghiţi în trei minute. La fel ca și în celelalte 

dăţi, Cassie a tras zăvorul şi s-a furişat în cuşcă, ţinând jucăria sus, în joacă. Mai făcuse acest lucru și înainte. 

Când se juca, Sheba nu era agresivă din fire, aşadar nici măcar nu ne-am gândit că lucrurile s-ar fi putut 

schimba. 

Nu am văzut ce s-a întâmplat în continuare. Eram cu ochii pironiţi pe uşa din metal, în aşteptarea 

lui Marj. Nu mă gândeam nici la Cassie, nici la Sheba. 

Şi, cu siguranţă, nu mă gândeam la Leo. Pentru că poarta care despărţea ocolul de exterior părea 

închisă, nu ne-a trecut prin cap să verificăm zăvorul. Care erau şansele ca Leo să se sature, tocmai în acel 

moment, să hoinărească de unul singur, să vrea să se întoarcă acasă şi să deschidă poarta, împingând-o 

cu botul? Însă exact asta a făcut, cândva în scurtul interval de timp în care Cassie ţinea jucăria în mână. 
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El a sărit spre jucărie, cu fălcile deschise şi cu picioarele ridicate. Apoi a muşcat-o de mâna stângă, 

umplându-i imediat de sânge partea interioară a antebraţului. Slavă Cerului că a primit pe loc jucăria. Slavă 

Cerului! Cassie abia dacă a scâncit – mârâitul lui Leo şi lătratul strident şi disperat al Shebei m-au făcut să 

mă întorc şi să mă uit; Cassie nu scotea niciun sunet. Nu ştiu ce s-ar fi putut întâmpla dacă n-aş fi tras-o 

afară din cuşcă, ținându-și fundul înainte, şi dacă n-aş fi închis uşa cu piciorul în urma noastră. 

Părea să-și fi vârât mâna într-un tocător – pielea îi era sfârtecată de la încheietură în sus, iar 

sângele ţâşnea atât de abundent, încât picura pe pardoseală. 

– Îţi poţi mişca degetele? am întrebat-o, așa cum mă întreba mama atunci când mă loveam. Îţi poţi mişca 

încheietura? Cât de grav e? Te doare? 

– Nu ştiu, la naiba! S-a rezemat de sârma cuştii din faţă, în spatele căreia Opie, un pitbull cu botul alb care 

suferea de artrită, se holba la noi cu mare interes. Nici măcar nu ştiu cum doare. 

– Rahat, rahat, rahat! 

Nu ştiam ce altceva să spun. Mama spune mereu că înjurăturile vădesc un vocabular nepotrivit şi 

o imaginaţie săracă; în cazul acesta însă, păreau să fie singurele cuvinte potrivite. M-am aplecat spre mâna 

rănită a lui Cassie ca şi când aş fi vrut s-o ating, dar când am văzut cum zvâcnea şi sângera, n-am mai putut 

s-o fac. Abia dacă observam că Leo şi Sheba mârâiau unul la celălalt în cuşca pe jumătate deschisă de lângă 

noi, însă Cassie era atentă. Apoi și-a închis ochii şi a început să tremure. 

– Totul e în regulă. Totul va fi bine. Mă duc după Marj. 

M-am ridicat în picioare şi am verificat încă o dată zăvorul. Parcă eram un observator tăcut, care 

privea ceva ce li se întâmpla altora. Apoi, în tăcerea din interiorul meu, am început să aud brusc zarva pe 

care o făceau câinii pe coridor. Toţi lătrau în acelaşi timp, extrem de tare și m-am mirat că, preţ de câteva 

minute, fusesem izolate ca într-o bulă. 

În timp ce mă apropiam de uşa din metal, eram practic cu spatele la Cassie, dar simţeam că ea 

făcea parte din mine. În tot amalgamul acela de lătrături, câini care puţeau şi briza fierbinte şi umedă care 

pătrundea de afară, aducând un miros vag de fân, ea şi cu mine eram legate printr-un fir invizibil, iar acel 

fir nu era mai puţin real decât orice altceva. Simțeam, datorită acelui fir, că ea se va face bine: Cassie va fi 

bine. De fapt, ea nici nu a rămas singură atunci când eu am ieşit de acolo şi am pătruns în clădirea 

principală, pentru că eram legate printr-un cordon ombilical, eram inseparabile. 

Dar Marj a intrat pe uşă înainte ca eu să ajung la ea. A văzut într-o clipită ce se întâmplase sau, 

oricum, suficient. În timp ce fugea spre Cassie, i-a strigat lui Jo să aducă trusa de prim ajutor. Apoi i-a 

înfăşurat lui Cassie o pătură în jurul umerilor, din pricina şocului. A pus-o apoi să-şi ridice braţul ca să se 

oprească sângerarea, iar când şi-a dat seama cum decurseseră lucrurile, mai mult sau mai puţin, singurele 

cuvinte pe care mi le-a adresat au fost: „De ce-ai lăsat-o?“ De parcă întreaga poveste, de la început şi până 

la sfârşit, se întâmplase, cumva, din vina neatenţiei mele. 

După ce i-a spălat rana, Marj a hotărât că prietena mea trebuia să meargă la spitalul din Haverhill 

ca să o vadă un doctor. Marj a sunat-o pe Bev, dar – cum a intrat direct mesageria – a decis s-o sune pe 

mama. După ce i-a explicat situaţia, mama a fost de acord s-o ducem noi pe Cassie la spital. Era logic. 

Nimeni n-a precizat în momentul acela dacă ni se va mai permite să ne întoarcem la adăpost – la urma 
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urmei, încălcaserăm cele mai importante reguli şi, deşi nu recunoscusem, Marj trebuie să fi ştiut că nu era 

prima oară; dar am simţit planând deasupra noastră dezaprobarea adulţilor, având totodată senzaţia că 

eram ajutate şi pedepsite în acelaşi timp. 

Când am revenit după un timp la adăpostul de animale, am aflat că Leo fusese eutanasiat. Era 

mort. Fusese un câine neiubit, care atacase un copil – nu putea scăpa basma curată. Fireşte că noi ştiam 

– iar Marj, fără să o spună cu voce tare, s-a asigurat că ştiam – că Leo nu greşise cu nimic: îi încălcaserăm 

teritoriul cu o jucărie din cauciuc ademenitoare, iar el nu făcuse decât să se comporte conform moştenirii 

sale genetice, conform firii sale violente şi nerăbdătoare. Nu trebuie să uităm niciodată că fapta lui Cassie 

– şi a mea, presupun, pentru că fusesem complicea ei, precum spărgătorul de bănci care conduce maşina 

– i-a adus lui Leo moartea. Era ca şi când i-am fi sucit gâtul cu mâinile noastre. 

Dar asta a fost mai târziu. În primă instanţă, mama a venit cu maşina şi ne-a dus la Urgenţă. Cu 

faţa încruntată, ea a deschis radioul la volum tare și l-a lăsat astfel tot drumul, ca să nu facem conversaţie. 

Am parcurs drumul până la Haverhill ascultând o intervenţie telefonică despre obiceiul de migrare al 

bufniţelor, apoi povestea unui apelant care lovise o bufniţă cu maşina pe coama unui deal, pe un drum 

lăturalnic, la asfinţit. Era deja prea mult pentru acea zi, aşa că mama a oprit radioul. Apoi am ascultat 

sunetul aerului condiţionat. Eu stăteam cu mâinile băgate sub mine, poziţia instinctivă a unui copil care se 

simte vinovat, însă Cassie era evident că nu se simțea astfel.  

La spital, asistenta care i-a desfăcut lui Cassie bandajul a făcut o grimasă la vederea rănii. Cassie 

avea braţele foarte delicate şi, în ciuda faptului că stătuserăm mult la soare, pielea ei era încă foarte albă. 

Mâna îi era umflată şi plină de vânătăi şi de sânge închegat, iar în partea de sus a braţului carnea îi era 

zgâriată adânc, aproape sfârtecată. Nu îşi putea ţine degetele drepte, nici nu şi le putea mişca deloc – sau 

aproape deloc. Asistenta i-a curăţat rana cu grijă – deşi și Marj făcuse asta, rana sângerase în continuare, 

iar Cassie a ţipat când antisepticul a început s-o usture. N-a ţipat prea tare, totuşi. În cea mai mare parte 

a timpului însă, a stat liniştită şi şi-a privit braţul cu ochii ei albaştri, mari de uimire, de parcă acesta ar fi 

fost desprins de restul trupului. 


