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Pentru nepotul meu, William Gage Cameron 



Unu

De la început am fost conştientă de existenţa pisicilor. 
Peste tot, numai pisici. 

Nu prea le vedeam – aveam ochii deschişi, însă când erau pisicile 
prin apropiere, nu percepeam decât nişte siluete care se tot mişcau 
prin întuneric. Dar le simţeam mirosul, la fel de clar cum îl simţeam 
şi pe-al mamei mele, în timp ce mă hrăneam, sau pe-al fraţilor mei, 
care stăteau lângă mine în timp ce-mi croiam drum ca să ajung la 
laptele care mă hrănea. 

Bineînţeles, nu ştiam că sunt pisici. Ştiam că sunt nişte făpturi 
care nu semănau cu noi, prezente în culcuşul nostru, dar care nu 
încercau să se hrănească lângă mine. Mai târziu, când am văzut că 
erau mici, iuţi şi suple, mi-am dat seama nu doar că „nu erau câini“, ci 
că erau un cu totul alt soi de animal. 

Trăiam sub o casă răcoroasă şi întunecoasă. Pământul emana 
mirosuri ciudate, vechi. Îmi făcea plăcere să le inhalez, umplându-mi 
nasul de miresme dense. De deasupra, de pe un tavan din lemn 
cioplit, pluteau particule de rumeguş prin aer. Acoperişul era atât de 
mult lăsat în jos, încât de fiecare dată când mama se ridica în scobitura 
din pământ care ne servea drept culcuş, lăsându-ne singuri pe mine şi 
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pe fraţii mei –, care scheunam a protest şi ne înghesuiam unii-n 
ceilalţi – coada dreaptă-i ajungea până la căpriori. Nu ştiam unde 
mergea mama noastră când pleca, ştiam doar cât eram de neliniştiţi 
până se întorcea. 

Singura sursă de lumină din culcuş venea dintr-o deschizătură 
pătrată din capăt. Prin acea fereastră spre lume ne veneau mirosuri 
uluitoare de rece, de ud, de fiinţe vii, de locuri şi lucruri mult mai 
îmbietoare decât simţeam în culcuş. Dar deşi vedeam câte-o pisică 
dispărând fulgerător prin acea spărtură şi ieşind la aer sau revenind 
din vreun loc necunoscut, mama mă împingea mereu înapoi când 
încercam să plec şi eu. 

Pe măsură ce prindeam putere în picioare şi vederea mi se 
ascuţea, mă jucam cu pisoii la fel cum mă jucam şi cu fraţii mei. 
Adesea puneam ochii pe aceeaşi familie de pisici care stătea prin 
colţurile din spate ale adăpostului nostru comun. Doi dintre pisoi 
erau deosebit de prietenoşi, iar mama lor mă lingea din când în când. 
În capul meu, ea era Mama Pisi. 

După o bucată de vreme petrecută cu micile feline, mama mea 
venea şi mă lua înapoi, apucându-mă de ceafă şi scoţându-mă din 
grămada de pisoi. Fraţii mei mă adulmecau cu toţii, suspicioşi, când 
mama îmi dădea drumul lângă ei. Din reacţiile lor îmi dădeam seama 
că nu-i deranja damful de pisici ce rămăsese pe mine. 

Aceasta era viaţa mea distractivă şi minunată, şi n-aveam niciun 
motiv să bănuiesc că avea să se schimbe. 

* * * 

Mă hrăneam, moleşită, ascultând scheunatul fraţilor şi surorilor 
mele, care făceau la fel, când, deodată, mama mea a sărit în picioare. 
Mişcările ei au fost atât de bruşte, încât picioarele mi s-au ridicat de la 
pământ înainte să dau drumul mamelonului. 

Am ştiut imediat că se întâmpla ceva rău. 



 Drumul unui câine către casă 9

Panica a început să se răspândească prin culcuş, trecând de la o 
pisică la alta, ca o briză. Alergau nebuneşte spre partea din spate a 
adăpostului. Mamele-şi cărau puii care miorlăiau, apucându-i de 
ceafă. Eu şi fraţii mei am pornit în goană spre mama noastră, 
scheunând după ea, speriaţi de faptul că şi ea era speriată. 

Raze puternice de lumină au trecut peste noi, făcându-mi ochii 
să mă usture. Veneau din acea văgăună, la fel ca sunetele:

– Iisuse! Sunt sute de mâţe în spaţiul ăsta îngust de aici!
Nu am simţit cine scotea sunetele astea, şi nu ştiam de ce se 

umpluse culcuşul de lumini ce pâlpâiau. Mirosul unei creaturi cu 
totul diferite a venit spre mine dinspre deschizătură. Eram în pericol, 
iar acele creaturi nevăzute reprezentau pericolul. Mama a gâfâit, 
ferindu-şi capul, dând înapoi, iar noi ne-am străduit cât de mult am 
putut să mergem după ea, implorând-o cu glasurile noastre să nu ne 
părăsească. 

– Ia să văd. Hristoase, ia te uită câte sunt! 
– O să avem o problemă? 
– Cum naiba să n-avem o problemă? 
– Şi ce vrei să facem?
– Trebuie să sunăm la exterminator. 
Am reuşit să percep o diferenţă de nuanţă şi ton între cele două 

sunete, deşi nu eram sigură ce însemna. 
– Dar nu putem să le otrăvim noi?
– Ai ceva în camion?
– Nu, dar pot să mă duc să iau. 
Mama refuza în continuare să ne dea alinare de la mameloanele ei. 
Muşchii îi erau încordaţi, urechile date pe spate, atenţia îi era 

concentrată asupra sursei sunetelor. Voiam să sug, ca să ştiu că 
suntem în siguranţă. 

– Păi, dacă facem asta, o să avem tot cartierul plin de pisici 
moarte. Sunt prea multe. Dacă vorbeam de una sau două, era în 
regulă, dar aici e o întreagă colonie de mâţe. 

– Ai vrut să terminăm demoul până la sfârşit de iunie. Aşa n-o să 
avem prea mult timp să scăpăm de ele. 
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– Ia uite, vezi bolurile alea? Cineva a hrănit drăcoveniile astea. 
Luminile au devenit mai slabe, adunându-se la un loc într-un 

punct incandescent de pe podea, chiar în interiorul văgăunii. 
– Mda, păi, foarte tare, ce să zic. Ce au, măi, frate, oamenii ăştia? 
– Vrei să încerc să aflu cine a fost?
– Nuu. Când dispar mâţele, dispare şi problema. Sun eu pe 

cineva. 
Luminile iscoditoare au mai pâlpâit o dată peste tot, apoi s-au 

stins. Am auzit pământul cum se mişca şi paşi greoi, clari, mult mai 
zgomotoşi decât paşii silenţioşi ai pisicilor. Încet, creaturile noi s-au 
îndepărtat de ascunzătoare, iar pisoii şi-au reluat jocul fericiţi. Mi-am 
luat porţia de lapte alături de fraţii mei, apoi m-am dus să-i văd pe 
pisoii Mamei Pisi. 

Ca de obicei, când lumina zilei care pătrundea prin orificiul 
pătrat începea să dispară, pisicile adulte ieşeau toate afară, iar noaptea 
le auzeam umblând, şi uneori simţeam mirosul sângelui de animale 
mici pe care le omorau şi le aduceau puilor lor. 

Când mama vâna, nu mergea mai departe de bolurile mari cu 
hrană uscată care erau puse chiar în orificiul pătrat. Simţeam mirosul 
mâncării din respiraţia ei, de peşte, plante şi carne, şi am început să 
mă întreb ce gust ar avea. 

Lucrul care ne făcuse să intrăm în panică, orice ar fi fost, încetase. 

* * *

Mă jucam cu pisoii neobosiţi ai Mamei Pisi când lumea noastră 
s-a rupt în bucăţi. De data asta, lumina nu era o singură rază, era o 
explozie care făcea totul să strălucească.  

Pisicile s-au împrăştiat îngrozite. Eu am încremenit. Nu eram 
sigură ce să fac. 

– Pregăteşte plasele; când fug, o să fugă toate odată! 
Un sunet din afara orificiului. 
– Suntem gata!
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Trei fiinţe mari s-au strecurat în urma luminii. Au fost primii 
oameni pe care i-am văzut vreodată, dar mi-am dat seama că mai 
simţisem mirosul oamenilor – doar că nu reuşisem să văd niciodată 
cum arătau. Am simţit înlăuntrul meu o scânteie aprinzându-se, de 
parcă i-aş fi recunoscut – m-am simţit atrasă de ei, în mod ciudat. Am 
vrut să alerg spre ei în timp ce se târau înainte în culcuş. Dar faptul că 
pisicile erau atât de alarmate încât o luaseră razna m-a ţinut 
încremenită.

– Am prins unul. 
Un motan a scuipat şi a miorlăit. 
– Iisuse!
– Ai grijă, c-au scăpat două!
– Ei, pe toţi dracii! a venit un răspuns de afară. 
Am fost despărţită de mama şi am încercat să-i disting mirosul 

pe lângă cel al pisicilor. Apoi m-am lăsat moale când am simţit nişte 
dinţi ascuţiţi în ceafă. Mama Pisi m-a târât înapoi, în adâncul 
umbrelor, spre un loc în care peretele din piatră era despărţit de o 
crăpătură mare. S-a înghesuit prin crăpătură, într-un spaţiu mic, 
strâmt, şi m-a pus jos, lângă pisoii ei, ghemuindu-se lângă noi. Pisoii 
tăceau mâlc, aşa cum făcea şi Mama Pisi. M-am întins lângă ei în 
întuneric, ascultând oamenii cum strigau unul la altul. 

– Sunt şi căţeluşi aici!
– Tu mă iei peste picior? Bă, prinde-l pe ăla!
– Iisuse, ce repede se mişcă. 
– Hai, pisi-pisi, nu-ţi facem nimic. 
– Uite căţeaua. 
– Vezi că-i foarte speriată. Ai grijă să nu te muşte. 
– E-n regulă. O să fii bine, fetiţo! Haide! 
– Gunter n-a zis nimic de câini. 
– N-a zis nimic nici de faptul că ar fi atâtea mâţe, în pana mea. 
– Măi, voi le prindeţi cu plasele alea, acolo, afară? 
– E greu ca toţi dracii! A strigat cineva de afară. 
– Haide, cuţu! Fir-ar! Aveţi grijă! Vine căţeaua! 
– Iisuse! Bun. Am prins câinele! a strigat vocea de afară. 
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– Hai, cuţu, hai, cuţu! Ce mici sunt!
– Şi e mai uşor cu ei decât cu afurisitele alea de mâţe, asta-i sigur. 
Am auzit aceste zgomote fără să înţelegem ce anume însemnau. 

Puţină lumină a ajuns în spaţiul nostru din spatele peretelui, trecând 
prin crăpătură, dar mirosurile oamenilor nu s-au apropiat de noi. 
Amestecul de miros de felină şi de teamă s-a pierdut în aer, la fel ca 
sunetele. 

În cele din urmă, am adormit. 

* * * 

Când m-am trezit, mama mea dispăruse. Fraţii mei dispăruseră. 
Scobitura din pământ unde ne născuserăm şi unde mama avusese 
grijă de noi încă purta mirosul familiei noastre, dar sentimentul de 
gol care m-a copleşit când am adulmecat după mama mi-a provocat 
un scâncet, un suspin din gâtlej, pe care n-am reuşit să mi-l înăbuş. 

Nu înţelegeam ce se întâmplase, dar singurele pisici care mai 
rămăseseră în spaţiul nostru erau Mama Pisi şi pisoii ei. Agitată, 
căutând răspunsuri şi consolare, m-am dus la ea, plângând de teamă. 
Îşi adusese pisoii de după zid şi-i adunase pe pătrăţelul din stofă pe 
care eu îl credeam casa lor. Mama Pisi m-a examinat cu grijă cu nasul 
ei negru. Apoi s-a ghemuit în jurul meu, întinzându-se, iar eu m-am 
luat după mirosul ei şi am început să sug. Senzaţia de pe limba mea 
era nouă şi ciudată, dar eu tânjeam după căldură şi după hrană, şi 
m-am hrănit cu recunoştinţă. După câteva minute, pisoii ei mi s-au 
alăturat. 

* * *  

În dimineaţa următoare s-au întors câţiva dintre motani. S-au 
apropiat de Mama Pisi, care a scuipat ca să-i avertizeze, apoi s-au 
întors în zona lor, ca să doarmă. 
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Mai târziu, după ce lumina din gaură fusese în cea mai 
strălucitoare formă a ei şi apoi începuse să slăbească, am simţit izul 
unui alt om, unul diferit. Acum că puteam face deosebirea, mi-am dat 
seama că mai avusesem acel miros în nas. 

– Pisi? Pisi?
Mama Pisi ne-a lăsat pe neaşteptate pe pătratul nostru din stofă. 

Senzaţia bruscă, rece şi ciudată, care a venit odată cu plecarea ei, ne-a 
şocat pe toţi, şi ne-am întors unii spre ceilalţi, căutând alinare, 
înghesuindu-ne într-o grămadă alcătuită din pisoi şi-o căţeluşă. O 
vedeam în timp ce se apropia de scobitură, dar nu a înaintat până să 
ajungă cu totul la ea – doar a rămas pe loc, în lumina slabă. Motanii 
erau în alertă, dar nu au urmat-o spre om. 

– Tu eşti singura care-a rămas? Nu ştiu ce s-a întâmplat, n-am 
fost aici să văd, dar am văzut urme în pământ, deci ştiu c-au fost nişte 
camioane. Le-au luat pe toate celelalte pisici? 

Omul s-a târât prin scobitură, blocând pentru moment lumina. 
Era mascul – puteam simţi după miros, deşi aveam să învăţ abia mai 
târziu care era diferenţa dintre bărbat şi femeie. Părea un pic mai 
mare decât primii oameni pe care-i văzusem. 

Din nou, m-am simţit atrasă de acea creatură deosebită, tânjind 
după ceva ce nu puteam explica. Dar amintirea groazei din ziua 
trecută m-a ţinut lângă fraţii mei pisoi. 

– Bun, v-am văzut. Salut, cum aţi scăpat? Şi v-au mai luat şi 
bolurile. Fain. 

S-a auzit un foşnet, iar un miros delicios de mâncare a început să 
plutească prin aer. 

– Ia uite, ceva pentru voi. Mă duc să aduc un bol. Şi puțină apă.
Imediat ce a plecat el, pisicile au năvălit, hrănindu-se cu lăcomie 

din orice ar fi fost vărsat pe pământ. 
Am simţit aceeaşi persoană apropiindu-se mai repede decât o 

simţiseră pisicile, de parcă ele nu mai erau în stare să-i identifice 
mirosul, pe măsură ce devenea mai puternic. Dar masculii au 
reacţionat cu toţii când el a apărut din nou la ascunzătoare, fugind 
înapoi în colţ. Numai Mama Pisi a rămas fermă pe poziţie. Cineva a 



14 W. BRUCE CAMERON

împins un bol nou în faţă, şi era mâncare în el, dar Mama Pisi nu s-a 
apropiat de el, ci a rămas pe loc, aşteptând. Îi simţeam tensiunea şi 
ştiam că era gata s-o rupă la fugă, dacă el încerca să o prindă, aşa cum 
făcuseră şi ceilalţi. 

– Uite şi nişte apă. Ai pisoi? Pare că alăptezi. Ţi-au luat puiuţii? 
Îmi pare tare rău, pisi. O să dărâme ăştia casele astea şi o să 
construiască un complex de apartamente. Tu şi familia ta nu puteţi 
rămâne aici, bine?

În cele din urmă, bărbatul a plecat, iar pisicile adulte au continuat 
să mănânce. I-am adulmecat gura Mamei Pisi când s-a întors, dar 
când am vrut să o ling pe faţă, s-a ferit brusc. 

Simţeam trecerea timpului după lumina schimbătoare care venea 
din ascunzătoare. Au mai venit nişte pisici; câteva care locuiseră cu noi 
înainte, şi o femelă nouă, a cărei sosire a iscat o bătaie între masculi, pe 
care am urmărit-o cu foarte mult interes. Doi luptători rămăseseră 
prinşi unul de altul atât de mult timp, încât singurul motiv pentru care 
ştiam că nu adormiseră era că micile lor cozi se mişcau repede, nu de 
fericire, ci de o tulburare foarte mare. După ce şi-au dat drumul din 
prinsoare, s-au întins pe jos. Nasurile aproape că li s-au atins. Au emis 
unul către celălalt nişte sunete care nu semănau deloc a sunete scoase 
de nişte pisici. Într-o altă luptă, un mascul stătea întins şi-l trosnea pe 
altul, care era în patru labe. Cel care stătea în picioare îl lovea uşor peste 
vârful capului pe cel culcat, iar acela răspundea zgâriindu-l repede. 

De ce nu se ridicau iar în picioare şi nu se atacau unul pe altul? 
Felul ăsta de-a se purta, pe lângă faptul că stresa toate animalele din 
culcuş, mi se mai părea şi fără rost. 

În afară de Mama Pisi, nu m-am apropiat deloc de ceilalţi adulţi, 
care se purtau de parcă nici măcar n-aş fi existat. Mă zbenguiam cu 
pisoii, ne hârjoneam, ne căţăram şi ne fugăream toată ziua. Uneori 
mârâiam la ei, pentru că mă enerva felul lor de a se juca. Mi se părea 
ceva greşit în el, pur şi simplu. Voiam să mă urc în spinările lor şi să-i 
muşc uşor de gât, dar ei parcă nu se prindeau de jocul ăsta, şi se lăsau 
moi când îi doboram sau când săream pe trupşoarele lor. Uneori îmi 
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acopereau botul cu corpurile lor încolăcite, sau mă loveau peste faţă 
cu gheruţele lor mici şi ascuţite, sărind pe mine din toate părţile. 

Noaptea simţeam lipsa mamei. Simţeam lipsa fraţilor mei. Îmi 
făcusem o familie, dar înţelegeam că pisicile erau diferite faţă de 
mine. Aveam o haită, dar era o haită de pisoi, ceea ce nu părea a fi în 
regulă. Mă simţeam neliniştită şi nefericită, şi uneori scoteam câte-un 
scheunat chinuit, iar Mama Pisi mă lingea, şi mă simţeam un pic mai 
bine, dar lucrurile nu erau, pur şi simplu, aşa cum ar fi trebuit să fie. 

Aproape în fiecare zi, bărbatul venea şi aducea mâncare. Mama 
Pisi mă pedepsea plesnindu-mă repede peste nas când încercam să mă 
apropii de el, şi am învăţat repede regulile culcuşului: nu trebuia să fim 
văzuţi de oameni. Niciuna dintre celelalte feline nu părea a fi tentată să 
fie atinsă de oameni, dar eu îmi doream din ce în ce mai mult să fiu 
ţinută în braţe de el şi îmi era greu să ţin seama de legile culcuşului. 

Când Mama Pisi a încetat să ne mai alăpteze, a trebuit să ne 
obişnuim să mâncăm ce ne aducea bărbatul, adică bucăţele delicioase 
de hrană uscată şi, uneori, o carne umedă, ciudată. Imediat ce m-am 
obişnuit cu schimbarea, mi-a fost mult mai bine – fusesem atât de 
flămândă atât de mult timp, încât mi se părea o stare firească, dar, în 
clipa aceea, puteam să mănânc pe săturate şi să lipăi câtă apă încăpea 
în mine. Consumam mult mai mult decât fraţii mei pisoi la un loc, şi 
devenisem mult mai mare decât oricare dintre ei, dar nu erau 
impresionaţi de mărimea mea şi refuzau cu hotărâre să se joace 
frumos, dându-mi cu ghearele pe la nas în continuare. 

Am imitat-o pe Mama Pisi şi ne-am îndepărtat de scobitură când o 
acoperea omul, dar îndrăzneam să stăm exact pe margine, simţind 
toate mirosurile îmbietoare de afară. Mama Pisi ieşea uneori noaptea, şi 
simţeam că pisoii voiau să i se alăture. Pe mine mă atrăgea mai mult 
lumina zilei, dar ţineam seama de Mama Pisi şi ştiam că avea să 
pedepsească repede orice încercare de a mă aventura dincolo de limite. 

Într-o zi, bărbatul, ale cărui mirosuri îmi erau deja la fel de 
cunoscute precum cele ale Mamei Pisi, a apărut chiar în faţa găurii, 
scoţând sunete. Simţeam că erau şi alţi oameni cu el. 
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– De obicei, sunt tocmai în spate. Mama se apropie când îi aduc 
mâncare, dar nu mă lasă să pun mâna pe ea. 

– Mai poţi să ieşi pe undeva din spaţiul ăla îngust în afară de geam? 
Era o voce diferită, însoţită de mirosuri diferite – o femeie. Fără 

să-mi dau seama, am început să dau din coadă. 
– Nu cred. Cum o să meargă treaba asta?
– Avem mănuşile astea mari ca să ne protejăm, şi dacă rămâi aici 

cu plasa, o să prinzi pisicile care reuşesc să treacă de noi. Câte sunt?
– Nu ştiu acum. Până de curând era evident că femela alăpta, dar 

dacă are pisoi, nu ies la lumina zilei. Mai sunt şi altele, nu ştiu ce sex 
au. Erau multe, dar cred că s-a descotorosit dezvoltatorul de ele. O să 
dărâme şirul ăsta de case şi o să facă un complex de apartamente. 

– N-o să obţină autorizaţia de demolare dacă trăiesc pisici fără 
stăpân aici. 

– Probabil că de-aia a şi făcut-o. Crezi că le-a făcut rău celor pe 
care le-a prins? 

– Ăă, bun, deci nu există vreo lege care să împiedice prinderea şi 
omorârea pisicilor fără stăpân care trăiesc pe proprietatea cuiva. Că 
mă gândesc că ar fi putut să le ducă la vreun adăpost, ceva, nu?

– Erau foarte multe. Toată proprietatea colcăia de pisici. 
– Chestia e că eu n-am auzit nimic de-o droaie de pisici care să 

apară pe undeva. Comunitatea salvatorilor de animale e destul de 
unită; noi vorbim între noi. Dacă ajungeau douăzeci de pisici în 
sistem, aş fi aflat de ele. Eşti bine? Îmi pare rău, poate nu trebuia să zic 
nimic.  

– Sunt în regulă. Dar mi-aş fi dorit să fi ştiut că o să se întâmple asta. 
– Dar ai procedat corect când ne-ai sunat, Lucas. Căutăm case 

potrivite pentru toate pisicile pe care le găsim. Eşti pregătit?
Mă plictisisem de zgomotele monotone şi mă hârjoneam de zor 

cu pisoii, când am simţit-o pe Mama Pisi încremenind. Panica i se 
răspândea prin tot corpul. Ţinea ochii aţintiţi asupra găurii, fără ca 
măcar să clipească, iar coada îi zvâcnea. Avea urechile date pe spate. 
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Am privit-o curioasă, fără să-l bag în seamă pe motănelul care a venit 
la mine, m-a plesnit peste gură şi a fugit de acolo. 

Apoi, o lumină puternică a strălucit, iar eu am înţeles de ce îi era 
teamă. Mama Pisi a fugit spre peretele din spate, părăsindu-şi puii. 
Am văzut-o strecurându-se fără zgomot prin crăpătura ascunsă, 
chiar în timp ce doi oameni intrau în ascunzătoare. Pisoii s-au adunat 
la un loc, confuzi, motanii au fugit spre partea din spate a culcuşului, 
iar eu m-am ferit, speriată. 

Lumina parcă dansa pe pereţi. Apoi m-a găsit, strălucindu-mi 
puternic în faţă. 

– Hei! Aici e un căţel!



Doi 

Hai, pisi-pisi!
Femeia s-a târât înainte, întinzând mâinile. Stofa 

groasă de pe mâinile ei purta mirosurile multor animale, mai ales al 
pisicilor. 

Pisicile au reacţionat zbughind-o de frică. Fugeau haotic, fără 
ţintă, şi niciuna nu a alergat spre crăpătura din perete, unde se 
ascundea Mama Pisi, deşi îi simţeam mirosul înăuntru, speriată şi 
ghemuită cum era. Celelalte pisici adulte erau puţin mai bine, deşi 
cele mai multe erau încremenite, holbându-se cu groază la omul care 
se apropia. Una dintre ele a luat-o la goană spre deschizătură şi a 
rânjit când femeia a prins-o cu mănuşile ei grele. Ea a dat-o cu grijă 
unei alte perechi de mâini acoperite cu stofă. Încă doi adulţi au reuşit 
să treacă de ea şi să ajungă în libertate. 

– Le-ai prins? a întrebat femeia, tare. 
– Pe una am prins-o! a venit răspunsul strigat. Cealaltă a scăpat! 
Cât despre mine, ştiam ce trebuia să fac. Trebuia să merg şi să 

stau cu mama mea. Dar ceva din mine se împotrivea acelei reacţii – în 
schimb, m-am simţit atrasă de femeia care se târa spre mine, fiind 
fascinată de ea. O dorinţă de neoprit a pus stăpânire pe mine: deşi 
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niciodată nu mai fusesem atinsă de un om, am simţit foarte puternic 
cam cum ar fi, de parcă mi-aş fi adus aminte de ceva de de mult. 
Femeia a făcut un gest spre mine cu ambele mâini, chiar dacă pisicile 
adulte rămase o luaseră la goană prin spațiul din spatele ei. 

– Haide, cuţu! 
Am alergat cu paşi mari în faţă, drept în braţele ei, dând din codiţă. 
– Doamne, cât eşti de drăguţă!
– Am mai prins două! a strigat o voce de afară. 
Am lins-o pe femeie pe faţă, bâţâindu-mă şi foindu-mă. 
– Lucas! Am prins căţeluşul, poţi să te-ntinzi tu să-l iei? 
M-a ridicat şi s-a uitat la burtica mea. 
– S-o iei, adică. E fetiţă. 
Bărbatul care ne adusese hrana de pus în boluri s-a apropiat de 

ascunzătoare. Mirosul lui cunoscut a pătruns puternic înăuntru. El a 
întins braţele şi m-a cuprins cu blândeţe, apoi m-a scos în lume. 
Inima îmi bubuia, dar nu de groază, ci de bucurie desăvârşită. Încă 
simţeam pisoii în spatele meu, le simţeam frica, iar mirosul Mamei 
Pisi se simţea tare în aer, dar în clipa aceea nu-mi doream decât să mă 
ţină bărbatul în braţe, să-i rod degetele şi să sar pe el când m-a pus jos 
şi m-a rostogolit prin pământul rece. 

– Ce zăpăcită eşti! Ce căţeluşă zăpăcită eşti! 
Cât ne-am jucat noi, femeia a adus pisoii afară, unul câte unul şi 

i-a dat la doi bărbaţi care i-au băgat în cuşti, în spatele unui camion. 
Pisoiaşii au mieunat tulburaţi. Strigătele lor mă întristau, pentru că 
eram sora lor mai mare, dar nu puteam să fac nimic ca să-i ajut. Mă 
aşteptam ca mama noastră să li se alăture în curând, şi ştiam că aveau 
să se simtă mai bine atunci. 

– Cred că i-am luat pe toţi, a zis femeia, venind la locul unde mă 
jucam cu bărbatul. În afară de ăia care au fugit afară. 

– Da, îmi pare rău pentru asta. Băieţii tăi i-au prins pe-ai lor, dar 
eu n-am reuşit să-i prind. 

– E în regulă. E nevoie de mult exerciţiu pentru treaba asta. 
– Ce-o să se întâmple cu cei care au fugit?
– Păi, să sperăm că n-o să se întoarcă dacă muncitorii au de gând 

să demoleze casele. 
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Femeia a îngenuncheat ca să mă mângâie după urechi. Faptul că 
mă bucuram de atenţia a doi oameni deodată era pur şi simplu cel 
mai frumos lucru care mi se întâmplase vreodată. 

– Nu mai erau alţi câini. Habar n-am ce făcea micuţa asta acolo, jos. 
– N-am mai văzut-o până acum. Întotdeauna am văzut numai 

pisici. Ce vârstă are?
– Nu ştiu, vreo opt săptămâni? O să fie mare, îţi poţi da seama de 

asta. Uită-te la lăbuţele alea. 
– Ce-o fi, ceva ciobănesc? Mastiff?1

– Nu, adică, s-ar putea să fie ceva mastiff în ea, dar eu văd ceva de 
staffordshire2 sau poate de rottweiler, în faţa ei. E greu să-mi dau 
seama, poate are un cockteil de ADN canin în ea. 

– Pare sănătoasă. Adică, dacă a trăit în văgăuna aia, a observat 
bărbatul. 

El m-a luat în braţe, iar eu m-am lăsat moale în mâinile lui, dar 
când m-a adus mai aproape, am încercat să-l muşc de nas. 

– Da, păi, mă îndoiesc că a trăit acolo, a zis femeia. Probabil că nu 
o fi făcut decât să se ia după vreun pisoi sau după pisica adultă. Că 
veni vorba, când ai văzut-o ultima oară pe pisica mamă? 

– Au trecut vreo câteva zile. 
– Nu era în spaţiul ăla îngust, deci probabil c-am venit noi la 

momentul nepotrivit, iar ea a ieşit la vânătoare. Dacă o vezi cumva, să 
mă anunţi, în regulă, Lucas? 

– Ai vreo carte de vizită sau ceva de genul ăsta? 
– Sigur că da. 
Bărbatul m-a lăsat jos, iar femeia s-a ridicat. I-a dat ceva bărbatului. 

Mi-am pus lăbuţele pe picioarele lui, vrând să miros obiectul. Eram 
interesată de tot ceea ce făcea bărbatul şi, mai presus de orice, îmi 
doream să se ghemuiască iar şi să se mai joace un pic cu mine. 

1 Rasă de câine de origine britanică, de talie mare. Are ca strămoși câinii 
de luptă ai romanilor, cunoscuți în antichitate cu denumirea de molossi (n.tr.) 

2 American staffordshire terrier, rasă de câine de talie medie spre mare, 
asemănătoare cu pitbullul, dar cu un cap mai masiv și mai pătrățos decât al 
acestuia. La începutul secolului XX, această rasă a devenit simbolul virtuții 
americane. Colocvial, este cunoscută sub numele de amstaff (n.tr.) 
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– Audrey, a spus bărbatul, uitându-se la obiectul mic pe care-l 
ţinea între degete. 

– Dacă nu sunt eu acolo, vorbeşte cu oricine răspunde. Toţi ştiu 
de casa asta. O să venim şi-o să încercăm să prindem oricâte pisici ar 
fi rămas în urmă. Aa, am mai întrebat lumea, şi n-a adus nimeni 
recent ditamai colonia de pisici în Denver1. Cred că putem să ne 
aşteptăm la ce-i mai rău. 

– Cum poate face cineva aşa ceva? a întrebat bărbatul. Părea că 
suferă. I-am sărit pe picioare, ca să ştie că, dacă era trist, avea o 
căţeluşă acolo jos, care să-l ajute să uite de toate grijile. 

– Nu ştiu. Uneori, pur şi simplu nu înţeleg oamenii. 
– Mă simt foarte prost. 
– Nu ai de ce. Nu ştiai ce avea de gând să facă. Deşi nu înţeleg de 

ce nu s-au sinchisit să ducă animalele alea la un adăpost, undeva. Am 
fi putut găsi un cămin pentru câteva, şi ţinem legătura cu oameni care 
ştiu locuri sigure pentru pisici sălbăticite. Unii nu-şi bat capul să facă 
lucrurile cum trebuie. 

Femeia m-a ridicat în braţe. 
– Bun, micuţo. Eşti gata să plecăm?
Am dat din coadă, apoi mi-am răsucit capul ca să-l văd pe bărbat. 

După mâinile lui tânjeam mai mult decât după ale oricui. 
– Ăăă, Audrey?
– Da? 
– Mi se pare că ea e căţeluşa mea. Adică, teoretic, eu am găsit-o. 
– Aa! 
Ea m-a pus jos, iar eu m-am dus la bărbat ca să-i rod pantofii. 
– Păi, eu nu ar trebui să dau un animal spre adopţie aşa. Adică, 

există o procedură. 
– Doar că dacă e căţeluşa mea, atunci nu e vorba de nicio adopţie. 

1 Capitala și cel mai populat oraș din statul american Colorado 
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– Bun. Fii atent, nu vreau să devină penibilă situaţia asta, sau ceva 
de genul ăsta. Eşti, măcar, în stare să iei un căţel acasă? Unde locuieşti?

– Chiar acolo, în apartamentele alea de peste stradă. Aşa am 
văzut pisicile; trec mereu pe-aici. Într-o zi, m-am hotărât să le 
hrănesc, pur şi simplu. 

– Locuieşti singur?
În comportamentul bărbatului a apărut o schimbare foarte subtilă. 

I-am aruncat o privire vioaie. Îmi doream să mă ia din nou în braţe. 
– Nu, locuiesc cu mama. 
– Aa!
– Nu, nu-i cum crezi tu. E bolnavă. E cadru militar, şi când s-a 

întors din Afganistan, a avut nişte simptome. Deci, eu merg la şcoală 
şi lucrez cu Biroul de Administrare al Veteranilor1, ca să încerc să 
obţin ajutorul de care are ea nevoie. 

– Îmi pare foarte rău să aud lucrul ăsta. 
– Urmez cursuri on-line. Vreau să intru la medicină. Deci stau 

mult pe acasă, şi mama la fel. Îi putem acorda căţeluşei toată atenţia 
de care are nevoie. Şi cred că amândurora ne-ar prinde bine să avem 
un câine. Mama nu poate încă să aibă o slujbă. 

S-a aplecat şi m-a ridicat. În sfârşit! M-a ţinut în braţe, iar eu 
m-am relaxat şi i-am privit faţa. Se întâmpla ceva important; simţeam 
asta, deşi nu eram sigură despre ce anume era vorba. Culcuşul, locul 
în care mă născusem, şi în care Mama Pisi încă stătea ghemuită de 
spaimă, părea a fi un loc pe care aveam să-l las în urmă. Urma să fiu 
alături de acel bărbat, oriunde m-ar fi dus. Asta-mi doream mai mult 
decât orice: să fiu cu el. 

– Tu ai avut vreodată un căţeluş? Îţi dau mult de furcă, a zis 
femeia. 

1 United States Department of Veterans Affairs, agenție federală 
americană, fondată în 1989, care se ocupă de problemele veteranilor din 
teatrele de război ale Statelor Unite ale Americii. (n.tr.) 
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– Am locuit cu mătuşa mea când eram copil, a spus bărbatul. 
Avea doi yorkie1.

– Asta e deja mai mare decât un yorkie. Îmi pare rău, Lucas, dar 
nu pot. Este lipsit de etică. Avem un proces de aprobare – unul dintre 
motivele pentru care avem parte de atât de puţine returnări e faptul că 
protocoalele noastre de plasament sunt atât de stricte. 

– Ce vrei să spui cu asta?
– Vreau să spun că nu. Nu te las să o adopţi. 
Bărbatul a coborât privirea spre mine şi a zâmbit. 
– I-auzi, cuţu, ăştia vor să mi te ia. Tu vrei aşa ceva? 
El şi-a apropiat faţa de a mea, iar eu l-am lins. El a zâmbit. 
– Cuţu şi cu mine votăm că ea rămâne cu mine. Doi la unu, i-a 

spus el femeii. 
– Hm, a răspuns ea. 
– Cred că lucrurile se întâmplă cu un motiv, Audrey. Fetiţa asta 

micuţă se ascundea acolo cu pisoii dintr-un motiv anume, şi cred că 
acel motiv era ca să o găsesc eu. 

– Îmi pare rău, dar există anumite reguli. 
El a aprobat din cap. 
– Există întotdeauna anumite reguli şi există întotdeauna 

anumite excepţii de la reguli. Asta-i una dintre excepţiile alea. 
Au rămas în tăcere o clipă. 
– Câştigă lumea? Când se contrazice cu tine, vreau să zic. 
El a clipit. 
– Păi, sigur. Dar nu şi de data asta. 
Ea a clătinat din cap şi a zâmbit. 
– Păi, cum ai spus, tu ai găsit-o. O duci imediat la veterinar? 

Adică, mâine? Dacă promiţi că faci asta, presupun că-i în regulă... Stai 
să-ţi dau nişte lucruri, am lese, zgărzi şi mâncare pentru căţeluşi. 

– Hei, cuţu! Vrei să vii să locuieşti cu mine? 

1 Yorkshire terrier, rasă de câini de origine britanică, de talie mică, 
apărută în secolul al XIX-lea în regiunea Yorkshire din nordul Angliei. În 
ciuda dimensiunilor reduse, rasa este cunoscută drept una dintre cele mai 
temperamentale și încăpățânate rase canine, nefiind recomandată familiilor 
cu copii mai mici de 10 ani. (n.tr.) 
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Pe faţa lui a apărut un zâmbet, dar simţeam în vocea lui ceva ce 
nu înţelegeam. Îl deranja ceva, era neliniştit. Orice avea să se întâmple 
în continuare, îl îngrijora. 

* * *

Mama Pisi nu a ieşit. I-am simţit mirosul când bărbatul m-a dus 
de acolo, şi mi-am închipuit-o încă în ascunzătoarea îngustă, 
făcându-se mică de frica oamenilor. Nu prea înţelegeam lucrul ăsta – 
ce anume era de temut? Mă simţeam de parcă n-aş mai fi văzut 
vreodată ceva atât de uimitor precum bărbatul care mă ţinea în braţe, 
de parcă n-aş mai fi simţit vreodată ceva atât de minunat precum 
mâinile lui pe blana mea. 

Când oamenii au închis uşa maşinii lor, sunetele scoase de fraţii 
mei pisoi s-au întrerupt brusc, apoi camionul s-a îndepărtat, lăsând în 
urmă doar mirosul familiei mele de feline. Mă întrebam când aveam 
să-i revăd, dar nu aveam timp să mă gândesc prea mult la acea 
despărţire ciudată, în care fraţii mei mergeau într-o direcţie, mama în 
alta, iar eu în a treia. Erau atâtea sunete şi imagini noi, încât mă 
apucase ameţeala. Când bărbatul m-a dus în locul pe care aveam să 
învăţ să-l numesc „casă“, am simţit miros de mâncare, de praf, de 
chimicale şi de femeie. Podeaua avea un covor îmbietor de moale. 
Bărbatul m-a pus jos. Am alergat după el când traversa camera şi 
i-am sărit în braţe când şi-a îndoit picioarele şi s-a aşezat lângă mine. 

Simţeam neliniştea bărbatului crescând, o simţeam pe pielea lui, 
la fel ca pe a Mamei Pisi când se încorda, ştiind că oamenii se apropiau 
de văgăună. 

– Lucas?
O voce de femeie. Am făcut legătura între ea şi mirosul ei, care se 

simţea pe fiecare obiect din cameră. 
– Bună, mamă. 
O femeie a intrat în cameră şi s-a oprit. Am alergat în 

întâmpinarea ei şi am dat din coadă, vrând s-o ling pe mâini. 
– Ce? 
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A rămas cu gura căscată, iar ochii i s-au făcut mari. 
– E un căţeluş. 
A îngenuncheat şi a întins mâinile, iar eu m-am repezit la ele, 

rostogolindu-mă pe spate şi rozându-i degetele. 
– Păi văd că e un căţeluş, Lucas. Ce caută ăsta aici?
– E fetiţă. 
– Ăsta nu e un răspuns la întrebarea mea. 
– Au venit oamenii de la asociaţia pentru salvarea animalelor să 

ia restul pisicilor. Cel puţin, pe cele mai multe dintre ele. Erau nişte 
pui nou-născuţi de pisică şi căţeluşa asta era sub casa aia, cu ei, spuse 
el. 

– Şi ai adus-o acasă pentru că...
El a venit şi s-a ghemuit lângă femeie. Mă atingeau amândoi! 
– Pentru că... uită-te şi tu la ea. Cineva a părăsit-o, a reuşit cumva 

să ajungă în spaţiul ăla îngust, şi ar fi murit de foame, probabil. 
– Dar tu nu poţi să ai un câine, Lucas. 
Teama bărbatului trecuse, dar simţeam altceva fremătând în el, o 

emoţie diferită. Corpul îi era mai ţeapăn, faţa i se înăsprea. 
– Ştiam că o să spui asta. 
– Normal că asta spun, Lucas. Abia ne descurcăm. Tu ştii cât de 

scump e un câine? Cu facturile de la veterinar, cu hrana pentru câini, 
se adună cheltuielile destul de repede, a spus ea. 

– Am un al doilea interviu la AV, şi mi-au zis că doctorul Gann o 
să mă accepte în mod sigur – acum ştiu pe toată lumea de-acolo. O să 
am de lucru. O să am bani. 

Mâinile lui mă mângâiau, şi am simţit cum mă relaxez şi îmi vine 
să adorm. 

– Nu e vorba numai despre bani. Am mai discutat despre lucrul 
ăsta. Chiar vreau să te concentrezi pe intrarea la Facultatea de 
medicină. 

– Dar sunt concentrat!  
Vocea-i era ascuţită şi m-am trezit din toropeală. 
– Ai ceva cu notele mele? Dacă notele sunt problema, hai să 

vorbim despre ele. 
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– Normal că nu, Lucas. Notele, fii serios. Faptul că te descurci cu 
toate pe care le ai pe cap şi ai şi note maxime e uluitor pentru mine.

– Deci e vorba despre faptul că nu vrei să am un câine sau e vorba 
despre faptul că nu vrei să iau o decizie atât de importantă de unul 
singur? 

Tonul lui mă neliniştea. L-am atins cu nasul, sperând să se joace 
cu mine şi să uite de ceea ce-l supăra. 

A urmat o tăcere lungă. 
– Bun. Ştii ce? Eu tot uit că tu ai aproape douăzeci şi patru de ani. 

E pur şi simplu prea uşor să mă duc cu gândul la relaţia mamă-fiu pe 
care am avut-o întotdeauna. 

– Întotdeauna. 
Vocea lui era seacă. 
O altă perioadă de tăcere. 
– Da, în afară de cea mai mare parte a copilăriei tale. Ai dreptate, 

a spus ea cu tristeţe. 
– Îmi pare rău. Nu ştiu de ce am adus vorba despre asta. N-am 

vrut să sugerez nimic. 
– Nu, nu, ai dreptate. Şi putem să vorbim despre asta oricând ai 

nevoie, şi o să fiu mereu de acord cu tine, pentru că am luat foarte, 
foarte multe decizii greşite la viaţa mea, şi foarte multe dintre ele au 
legătură cu faptul că te-am părăsit pe tine. Dar încerc să mă revanşez 
acum.

– Ştiu că încerci, mamă. 
– Ai dreptate în legătură cu căţeluşa. Din reflex, mă comport de 

parcă ai fi încă adolescent, nu colocatarul meu adult. Dar hai să ne 
gândim un pic la treaba asta, Lucas. Proprietarul nici măcar nu 
permite prezenţa animalelor de companie în clădire. 

– Şi cine o să ştie? Poate că singurul avantaj al faptului că avem cel 
mai nasol apartament din toată clădirea e că uşa se deschide spre 
stradă, nu spre curte. O iau în braţe, ies cu ea, şi, până o pun jos, nu-şi 
dă nimeni seama nici măcar de unde-am venit. N-o scot niciodată în 
curte şi o ţin mereu în lesă. 

M-a întors pe spate şi m-a pupat pe burtă. 
– N-ai avut niciodată un câine. E o responsabilitate mare. 
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Bărbatul nu a spus nimic, ci a continuat să mă gâdile cu nasul. 
Apoi femeia a râs, scoţând un sunet uşor, vesel. 

– Cred că dacă există ceva despre care să nu trebuiască să-ţi ţin 
lecţii, acel ceva e responsabilitatea. 

* * * 

În următoarele câteva zile, m-am obişnuit cu noua mea viaţă 
minunată. Am aflat că pe femeie o chema Mama, iar pe bărbat îl 
chema Lucas.

– Vrei ceva bun, Bella? Bun? 
Am ridicat privirea spre Lucas, simţind că aştepta ceva din partea 

mea, dar neînţelegând ce anume. Apoi a scos mâna din buzunar şi 
mi-a dat o bucăţică de carne, dezlănţuind un potop de gusturi 
delicioase pe limba mea. 

Bun! Curând a devenit cuvântul meu preferat. 
Dormeam cu Lucas, cuibărită chiar lângă el, pe o grămadă de 

pături moi, pe care le-am cam făcut ferfeniţă până când am înţeles cât 
de tare-l supăra treaba asta. Să stau întinsă lângă el îmi plăcea chiar 
mai mult decât să stau cuibărită lângă Mama Pisi. Uneori, când 
aţipea, îi luam cu blândeţe degetele în gură, nu ca să-l muşc, ci doar ca 
să i le rod uşor. Eram atât de plină de iubire că mă durea falca. 

Mă striga Bella. De câteva ori pe zi, Lucas aducea lesa, cum îi 
spunea el chestiei pe care-o prindea de „zgardă“. Se folosea de lesă ca 
să mă tragă în direcţia în care voia el să meargă. La început, mă 
enerva chestia aia, pentru că nu înţelegeam de ce eram trasă de gât 
într-o direcţie, când mie-mi mirosea ceva foarte bine în alta. Dar pe 
urmă am învăţat că atunci când lesa era desprinsă din locul de lângă 
uşă, mergeam la „plimbare“, şi era o încântare pentru mine să fac asta! 
Îmi plăcea mult şi când veneam acasă, Mama era acolo, şi fugeam la 
ea să mă îmbrăţişeze, şi-mi plăcea când Lucas îmi punea mâncare-n 
bol şi se aşeza ca să mă joc cu picioarele lui. 

Îmi plăcea să mă hârjonesc şi-mi plăcea cum mă ţinea în poală. Îl 
iubeam. Lumea mea îl avea în centru pe Lucas, iar când aveam ochii 
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deschişi, iar nasul avid de mirosuri, îl căutam. Fiecare zi aducea noi 
bucurii, noi lucruri de făcut alături de Lucas, omul meu. 

– Bella, tu eşti cea mai bună căţeluşă din lume, îmi spunea el 
adesea, pupându-mă. 

Numele meu era Bella. Aşa am şi ajuns să mă ştiu: Bella. 
Cel puţin o dată pe zi, mergeam la culcuş. Erau câteva case 

înşiruite, fără oameni care să locuiască în ele, dar numai într-una se 
găseau pisici. Erau izolate de un gard de sârmă, dar Lucas avea să 
tragă de sârmă în locurile în care era fixată de stâlp, apoi aveam să 
intrăm. 

Mirosul Mamei Pisi încă se simţea puternic în culcuş, deşi urmele 
prezenţei pisoilor se pierdeau. Ştiam şi că unii motani se întorseseră. 
Lucas punea mâncare şi apă pe jos, dar n-aveam voie s-o mănânc. Şi 
nici n-aveam voie să intru nici în culcuş ca să-mi văd mama. 

– O vezi? O vezi pe pisicuţă? E chiar acolo, ne priveşte, Bella. 
Abia se vede, în umbre, spunea Lucas încet. 

Îmi plăcea mult să-mi aud numele. Simţeam o întrebare în vocea 
lui Lucas, dar nu primeam nimic bun. Poate că nu înţelegeam întru 
totul ce spunea, dar eram cu Lucas, şi asta conta cel mai mult. 

Într-o după-amiază stăteam întinsă pe piciorul lui Lucas, unde 
căzusem în urma unui joc aprig de-a „atacă pantofii“. Nu-mi era 
comod să stau acolo, dar mă simţeam prea obosită ca să mă mişc  
de-acolo, aşa încât capul îmi era mult mai jos decât corpul. 

Am auzit un huruit zgomotos, ce devenea tot mai puternic şi, în 
cele din urmă, Lucas s-a mişcat într-un fel care îmi spunea că şi el îl 
auzise. 

– Ce se aude, Bella? 
M-am ridicat greoi în picioare. Plimbare? Bun? Lucas s-a dus la 

fereastră şi a privit afară. 
– Mamă! a strigat el alarmat. 
Mama a ieşit din camera ei. 
– Ce s-a întâmplat?
– Ăştia descarcă un buldoexcavator! Vor dărâma casa, şi mai sunt 

pisici care trăiesc acolo! 
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S-a dus la un sertar şi a tras tare de el ca să-l deschidă, iar Mama 
s-a apropiat de fereastră. 

– Bun, fii atentă aici. Uite cartea de vizită. Sună la asociaţie. 
Întreabă de Audrey, dar dacă nu-i ea acolo, zi-le pur şi simplu că 
dezvoltatorul o să dărâme casa şi pisicile vor fi omorâte!

Simţeam limpede teama care se revărsa din Lucas în timp ce 
mergea să ia lesa. A prins-o de zgarda mea. M-am scuturat, trează 
de-a binelea. 

– O să sun. Tu ce-o să faci? a întrebat Mama. 
– Trebuie neapărat să îi opresc!
A deschis uşa. 
– Lucas!
– Trebuie neapărat să-i opresc!
Împreună, am alergat afară. 


