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Câinele îşi întinsese gâtul parcă într‑o încercare disperată de a 
mai adulmeca încă o dată parfumul vieţii. Însă era în zadar, botul 
lui nu mai putea ajunge la florile de migdal. Acest lucru i se oglin‑
dea în ochii vlăguiţi în lumina slabă a răsăritului. Totul se termi‑
nase demult, de ceasuri întregi lanţul i se strânsese în jurul gâtului 
din cauza greutăţii trupului.

Aprigul vânt andaluz de februarie sufla peste lacul de acumu‑
lare Guadalhorce‑Guadalteba şi legăna încolo şi încoace câinele ce 
se lăsa greu. Un nor de flori fu ridicat în aer aidoma unor fulgi roz 
de nea.

O floare se aşeză uşor, ca un tardiv sărut de adio, pe limba câi‑
nelui, care îi atârna din gură.

Lumina soarelui îşi făcu loc prin bolta plutitoare de flori, iar 
silueta maronie se văzu din ce în ce mai bine. Era un câine mare, 
un Rottweiler mascul.

Mai sus pe deal, în spatele unui pâlc de migdali şi pini, erau 
câteva clădiri albe. Spre ele ducea un drum închis cu o poartă de 
fier, lângă care era fixată o tăbliţă pe care scria Finca Frederiksen.

Localnicii – încă numeroşi, în ciuda invaziei de străini bogaţi – 
îşi mai aminteau că acea fermă, desprinsă parcă dintr‑o poveste, se 
numise mai demult Finca Fernandez. Noul nume era, cu siguranţă, 
suedez, norvegian, german sau danez. În orice caz, proprietarii, 
care locuiau lângă apă de patru sau cinci ani, veniseră de undeva 
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de prin nord. Localnicilor le era indiferent de unde anume. Însă 
schimbarea numelui li se părea o lipsă de respect, şi nimeni nu avea 
de‑a face cu ei. Bogaţii aceia stăteau în spatele gardurilor înalte şi nu 
contribuiau la bunăstarea comunităţii.

Cu puţin timp înainte de miezul nopţii, proprietarul fermei, 
Hannibal Frederiksen, ieşise din casă pentru a‑şi striga câinele. Însă 
acesta nu îşi făcuse apariţia. Pentru prima oară, Señor nu se întor‑
sese după obişnuita lui hoinăreală de seară. Ceea ce pe Hannibal 
Frederiksen îl îngrijoră.

Dormi prost şi a doua zi se trezi pe la ora şapte, se îmbrăcă fără 
să facă zgomot şi merse din nou afară. Voia să‑şi caute câinele.

Însă după o jumătate de ceas, când ajunse la migdalii de pe 
malul apei, înţelese de ce Señor nu se întorsese acasă.

Priveliştea îl paraliză.
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Mişcările bărbatului, pe când cerceta împrejurimile asemenea 
unui radar, aminteau de cele ale unui spărgător obişnuit. Îşi trase 
gluga peste beretă şi se uită în jur. Spre dreapta, spre stânga, în 
spate. Și apoi încă o dată. Se căţără uşor peste gardul înalt de sârmă, 
în vreme ce câinele lui, un Samoyed alb, stătea cuminte la umbra 
zidului, aproape invizibil.

Sări şi ateriză cu supleţe pe ambele picioare. Bine, poate nu cu 
aceeaşi supleţe ca pe vremuri, însă aproape fără să se clatine. Știa 
unde trebuia să ajungă şi fugi până la cel mai apropiat container. 
Cu un cleşte făcut chiar de el prinse bara de fier cu trei laturi, o 
învârti spre stânga şi deschise astfel capacul greu.

Prima dată fusese un adevărat chin. O experienţă limită de‑a 
dreptul. O simţea ca pe o înjosire care îl făcuse să nu mai poată acţi‑
ona câteva secunde. Umilinţa îi pătrunsese aidoma unui parazit pe 
sub piele, unde rămăsese săptămâni în şir, rozându‑l întruna. După 
un timp dispăruse şi nu mai revenise niciodată. În urma ei nu mai 
rămăsese decât raţiunea care îi spunea: „Dacă ţi‑e foame, mănâncă!“

Se căţără peste pragul ruşinos al societăţii abundenţei, acolo 
unde opulenţa i se arăta înaintea ochilor asemenea unei comori de 
aur. În primul container erau legumele.

Îşi aprinse lanterna şi începu să caute. Pipăirea locului îi trezi o 
amintire veche. Se gândea cum fusese în trecut, pe când îşi făcea cum‑
părăturile în supermarket, într‑o dimineaţă de sâmbătă aglomerată, 



8       JENS HENRIK JENSEN

mişcându‑se printre familiile zgomotoase. Exact ca acum. Doar că 
acum îi lipseau coşul de cumpărături şi copilul în scaunul rabatabil 
al coşului. Mereu făcuse alegeri în virtutea impulsurilor.

Castraveţi? De ce nu? Roşii? Ei... Salată verde? O idee excelentă! 
Ceapă? În regulă. Și, fireşte, cartofi.

Toate acestea ajungeau în încăpătorul lui rucsac. Ultimul lucru 
ales fu o caserolă cu ciuperci, care expirase de trei zile.

Se căţără din nou afară, deschise următorul container şi sări 
înăuntru. Carnea. Data expirării răspândea ciuma în întuneric, dar 
lui nu‑i prea păsa de asta. În cazul cărnii, trebuia să fii puţin mai 
precaut, asta era tot. Lua ambalajele, le întorcea pe toate părţile în 
lumina lanternei, ridica degetul mare sau îl lăsa în jos. Se părea că 
în seara următoare va mânca chiftele. Probabil cu ceapă călită.

Fura şi mânca toate aceste alimente pe care niciun alt danez nu 
s‑ar fi gândit să le bage în gură. Tot ce expirase de două sau de trei 
zile. Și aceasta fie şi numai din cauza faptului că ai săi conaţionali 
îşi făcuseră o obişnuinţă din a lua produsele din partea din spate a 
raftului, cele mai proaspete, în loc să le ia pe cele aşezate în faţă, 
care expirau mai curând. În acest fel, fiecare contribuia la muntele 
de gunoaie cu produse încă bune de mâncare. Judecând astfel, 
acţiunile sale nu erau în niciun caz în afara legii.

Îşi puse în rucsac o jumătate de kilogram de carne tocată. Se 
transformase într‑un scafandru profesionist al gunoaielor.

Aşa îi denumeau tinerii pe oamenii ca el – scafandrii gunoaie‑
lor. Îi venise ideea în timp ce ascultase, într‑o staţie de autobuz, o 
discuţie între doi băieţi. Termenul l‑a dus mai târziu la o pagină de 
internet şi, de acolo, la un grup pe Facebook, unde puteai împăr‑
tăşi ponturi şi unde găseai recomandări pentru cele mai bune 
locuri de plonjat în adâncul resturilor de mâncare. Și aşa a aterizat 
în curtea din spate a unui magazin de discounturi din nord‑vestul 
oraşului Copenhaga.
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De altminteri, nu îi mai rămânea nimic altceva de făcut. Îşi 
cheltuise de multă vreme banii. În ultimele luni îşi plătise chiria 
strângând sticle şi ajutându‑l pe prostovanul ăla de proprietar la 
diferite reparaţii prin casa aia dărăpănată.

Era mereu la fel. În fiecare zi, după lăsarea întunericului înce‑
pea o nesfârşită căutare, de‑a lungul aceloraşi rute. Ziua care urma 
să se încheie în curând îi adusese aproape o sută de coroane numai 
din vânzarea sticlelor. Strânsese de la locul de întâlnire al beţivani‑
lor de la Utterslev Mose până la cimitirul Bispebjerg şi până în 
spate la Parcul Fælled şi apoi, din nou în sus, până la Nordhavn. 
Știa exact unde trebuia să caute. Pe băncile din parcuri, în garajele 
subterane şi prin staţiile de autobuze. La adăpostul întunericului. 
Sticlă cu sticlă. Coroană cu coroană.

Sări afară din container şi vru să se îndrepte spre cel de‑al trei‑
lea, pentru a‑şi mai lua nişte ouă sau puţină brânză, când cineva 
strigă la el:

– Hei, tu! Ce faci aici?
Din spatele ultimului container îşi făcură apariţia doi indivizi. 

Unul scund şi lat în umeri, iar celălalt, înalt şi musculos. Nu îi 
auzise când săriseră peste gard.

– Alo? Eşti mut? Sau tâmpit? Aici e teritoriul nostru. Cară‑te 
imediat sau o iei pe coajă, vagabond împuţit ce eşti!

Cel îndesat ridică pumnul.
Probabil că îi alunecase gluga când sărise afară din container, 

fiindcă individul începu să‑l ia cu dulcegării greţoase.
– Opaaa, ce văd eu aici...? Ai cumva o codiţă? Păi eşti o adevă‑

rată cosânzeană! Am vrut dintotdeauna să mi‑o trag cu o micuţă 
cosânzeană.

Ezită preţ de o clipă. În cap i se luptau zgomotoase două voci şi 
observă cum i se încordează muşchii.

– Ei, hai odată, cosânzeana mea drăguţă! sâsâi cel îndesat.
– Lasă‑l în pace! bombăni musculosul încet. Pe urmă strigă: Hei, 

gunoiule! Pentru ultima dată – aici noi suntem şefi. Fă bine şi cară‑te!
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Aşa că se hotărî. Îşi ridică gluga, îşi aruncă rucsacul pe umeri şi 
se aplecă supus.

– Bine, bine, scuze... Mă car imediat.
Dar cu toate acestea, cel îndesat continuă să îl provoace.
– Și asta vrei să sune a scuză, cosânzeano?
– Îmi pare rău. Serios, scuze.
Se târî ca un câine râios, făcând un cerc mare în jurul acelor 

două făpturi ameninţătoare, se căţără pe gard şi sări în stradă.
Îşi trezi câinele cu un şuierat scurt şi dispăru apoi în întuneric.
Mormăind încet, ca pentru el, se felicită, în vreme ce o porni spre 

casă, însoţit de câine. Faptul că fusese capabil să ia o decizie în urma 
unei analize corespunzătoare i se părea deja a fi un imens triumf.

– Ce spui de asta, Whitey? A fost destul de bine, nu? Și când te 
gândeşti că ăia doi m‑au provocat în fel şi chip... Ar fi trebuit să‑i 
auzi. Ce împuţiţi!

Câinele ascultă şi dădu din coadă. Intrară pe poartă şi se îndrep‑
tară spre uşa din spate.

Uşa din faţă era lângă o scară care ducea în beci şi fusese blocată 
cu mai multe scânduri bătute în cuie în cadru. Și cea din spate era tot 
aşa atunci când se instalase pentru prima dată, în urmă cu, cel puţin 
aşa avea el impresia, o veşnicie, în acest domiciliu domnesc.

Uşa din spate se oprea în pardoseala dură din beton şi avea 
nevoie de toată puterea lui pentru a o deschide complet. Păşi pe 
culoarul de la intrare şi zări mormanul de pliante şi de ziare gratuite 
care devenea de la o zi la alta tot mai mare.

Cu multă vreme în urmă, într‑o altă lume, pe un alt culoar, el 
îşi sorta corespondenţa. Da, la început, încă o mai deschidea...

Nu mai ţinea minte exact când încetase să o mai facă, dar nu 
putea să remarce nicio diferenţă. Până atunci nu dusese dorul scri‑
sorilor şi la adresa lui actuală nu primise niciuna. Însă el, ce‑i drept, 
nici nu le comunicase autorităţilor că se mutase.

– Hai, înăuntru cu tine, Whitey!
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Câinele ascultă docil, trecu în fugă prin uşa deschisă, sări pe 
canapea şi se culcă oftând obosit.

Îşi goli rucsacul în chicineta îngustă şi, pe drumul spre cameră, 
îşi dezbrăcă hainele, mai întâi jacheta, apoi puloverul. La sfârşit îşi 
trânti cizmele într‑un colţ şi se lăsă să cadă pe canapea alături de 
Domnul Whitey. Domnul White era, de fapt, numele corect al com‑
panionului său.

„Domnul“ îi dădea formulei sale de adresare un iz de respect şi 
de politeţe de modă veche. „Whitey“ era, dimpotrivă, informal. 
Uneori îi zicea pur şi simplu „White“.

Fusese o seară profitabilă, uşor umbrită de cei doi idioţi agre‑
sivi, care îl împiedicaseră să îşi mai facă rost şi de ouă şi brânză.

Deschise televizorul, butonă telecomanda la întâmplare şi se opri 
la o emisiune pe Animal Planet, unde câţiva vulturi dăduseră peste o 
parte dintr‑un cadavru în Parcul Naţional Serengeti din Tasmania.

În curând se va duce în bucătărie şi va pregăti pentru el şi pen‑
tru câine un sendviş cu lebăr.

Se holbă timp de câteva minute la acea dramă africană, până 
când îl părăsi concentrarea şi privirea lui îşi căută un punct de refu‑
giu pe peretele alb, murdar, unde prinsese cu două piuneze o bucată 
dintr‑un ziar. Titlul şi cuprinsul le ştia pe de rost.

Articolul acela atârna acolo de foarte multă vreme, dar încă se 
mai gândea la el. Ar putea fi oare salvarea lui acolo?

Moartea sau salvarea lui? Sau aterizarea în cine ştie ce loc bine‑
cuvântat dintre ele?


