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Cum a  a j un s  N obod y  `n  c im i t i r

~
n bezn\ era o mân\, [i mâna ]inea un cu]it. Cu]itul
avea pl\sele din os negru [lefuit [i o lam\ mai fin\ [i
mai ascu]it\ decât a unui brici. Dac\ te t\ia, se putea

s\ nici nu-]i dai seama c\ te-a t\iat, cel pu]in nu imediat.





Cu]itul f\cuse aproape toate cele pe care trebuia s\ le fac\
`n cas\, [i atât pl\selele, cât [i lama sa erau ude.

U[a de la strad\ era `nc\ deschis\, doar un pic, ar\tând
locul pe unde se strecuraser\ cu]itul [i omul care-l ]inuse `n
mân\, iar [uvi]e de cea]\ nocturn\ se furi[au [i se `mpleteau
`n cas\ prin u[a deschis\.





Individul numit Jack se opri pe palier. Cu mâna stâng\
scoase o batist\ mare, alb\ din buzunarul hainei sale negre [i
[terse cu ea cu]itul [i mâna sa drept\, `nm\nu[at\, cu care `l
]inea; apoi arunc\ batista. Vân\toarea era aproape terminat\.
O l\sase pe femeie `n patul ei, pe b\rbat pe podeaua dormi-
torului, [i pe feti]a mai mare, `n dormitorul ei `n culori lu-
minoase, `nconjurat\ de juc\rii [i de modele asamblate doar
pe jum\ tate. Singurul de care mai trebuia s\ se ocupe era cel
mic, un prunc. ~nc\ unul, [i-[i termina complet treaba.



~[i `ndoi [i dezdoi degetele. Individul numit Jack era,
`nainte de orice, un profesionist sau a[a se considera el [i
nu-[i permitea s\ zâmbeasc\ pân\ când treaba nu era ter-
minat\ complet.

Avea p\rul negru, ochii `i erau negri [i
purta m\nu[i de piele neagr\, din cea mai
sub]ire piele de miel.

~nc\perea pruncului se afla `n partea cea
mai de sus a casei. Individul numit Jack urc\
sc\rile, p\[ind cu pa[i t\cu]i pe covor. Apoi
deschise u[a mansardei [i intr\. Pantofii s\i
erau din piele neagr\ [i lustrui]i atât de bine
`ncât ar\tau ca ni[te oglinzi negre: puteai s\
vezi luna reflectat\ `n ei, mititic\ [i plin\ doar
pe jum\tate.



Luna cea adev\rat\ lumina prin fereastr\. Lucirea ei nu
era puternic\, fiind estompat\ de cea]\, dar individul numit
Jack nu avea nevoie de prea mult\ lumin\. A lunii `i era su-
ficient\. Se descurca.

Deslu[ea silueta copilului ̀ n ]arc: capul, membrele [i torsul.
}arcul avea laturi ̀ nalte, ridicate, ca s\-l ̀ mpiedice pe copil

s\ ias\ din el. Jack se aplec\, ridic\ mâna dreapt\, cea care
]inea cu]itul, ]inti pieptul...

...apoi cobor` mâna. Silueta din ]arc era un ursule] de
plu[. Acolo nu se g\sea niciun copil.

Ochii individului numit Jack erau obi[nui]i cu lumina
slab\ a lunii, a[a c\ nu avea niciun chef s\ aprind\ lumina elec-
tric\. {i, la urma urmei, lumina nu era foarte important\.
El avea alte talente.

Individul numit Jack adulmec\ aerul. Ignor\ mirosurile
care p\trunseser\ ̀ n camer\ odat\ cu el, ̀ nl\tur\ mirosurile pe
care le putea ignora f\r\ niciun risc, se cufund\ `n mirosul
f\pturii pe care venise s-o g\seasc\. Sim]i mirosul copilului:
un miros de lapte, ca al pr\jiturilor cu fulgi de ciocolat\, [i
duhoarea acr\ a unui scutec ud, de unic\ folosin]\, pentru
timpul nop]ii. Sim]i mirosul [amponului pentru copii `n
p\rul lui [i ceva mic [i cauciucat pe care `l avea copilul –
o juc\rie, `[i zise el, apoi, nu, e ceva pentru supt. 
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Copilul fusese acolo. Fusese acolo cu pu]in timp ̀ n urm\.
Individul numit Jack se l\s\ condus de nasul s\u pe scara
din mijlocul casei ̀ nalte, ̀ nguste. Verific\ baia, buc\t\ria, du-
lapul mare [i, `n cele din urm\, holul de la parter, `n care nu
era nimic de v\zut `n afar\ de bicicletele familiei, o gr\mad\
de pungi goale pentru cump\r\turi, un scutec c\zut pe
du[umea [i tentaculele vagabonde de cea]\ care p\trunse-
ser\ `n hol din strad\, prin u[a deschis\.

Individul numit Jack scoase un sunet, un morm\it ce
con]inea atât frustrare, cât [i satisfac]ie. ~[i strecur\ cu]itul
`n teaca din buzunarul interior al hainei sale lungi, apoi ie[i
`n strad\. Aici era lumina lunii, erau lumini stradale, dar
cea]a se `ntinsese pretutindeni, reducea lumina [i amortiza
sunetele, f\când noaptea `ntunecat\ [i ̀ n[el\toare. Individul
privi `n josul colinei, spre luminile magazinelor `nchise,
apoi ̀ n susul str\zii, unde ultimele case ̀ nalte suiau pe colin\
`n calea lor c\tre `ntunericul vechiului cimitir.

Individul numit Jack adulmec\ aerul. Apoi, f\r\ s\ se
gr\beasc\, `ncepu s\ mearg\ `n susul dealului.

~nc\ de când `nv\]ase s\ mearg\, copilul fusese disperarea
[i ̀ ncântarea mamei [i a tat\lui s\u, pentru c\ nu mai existase
un copil atât de `nclinat s\ hoin\reasc\, s\ se ca]\re pe tot
felul de lucruri, s\ intre [i s\ ias\ din tot felul de chestii. ~n
noaptea aceea, copilul fusese trezit de zgomotul f\cut de ceva
care c\zuse la etajul de sub el. Dup\ ce se trezise, se plictisise
curând [i `ncepuse s\ caute o cale de a ie[i din ]arc. Acesta
avea laturile `nalte, ca ni[te pere]i, dar copilul era convins c\
poate s\ le escaladeze. Avea nevoie doar de o treapt\...

~mpinse ursule]ul s\u mare, auriu, de plu[ `ntr-un col] al
]arcului, apoi, ]inându-se de balustrad\ cu mâinile sale
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micu]e, puse piciorul `n poala ursule]ului, cel\lalt picior pe
capul ursule]ului [i se `mpinse `n pozi]ia de drep]i, apoi
pe jum\tate se c\]\r\, pe jum\tate se rostogoli peste balustrad\,
ie[ind din ]arc.

Ateriz\ cu un boc\nit surd pe o movili]\ de juc\rii ju-
mulite, unele dintre ele fiind cadouri primite de la rude la
prima sa zi de na[tere – care fusese cu mai pu]in de [ase luni
`n urm\ –, altele mo[tenite de la sora sa mai mare. Fu sur-
prins când se lovi de podea, dar nu plânse: dac\ plângi, o s\
vin\ [i o s\ te pun\ la loc `n ]arc.

Se târ` afar\ din `nc\pere.
Scara care ducea `n sus era `n[el\toare [i dificil\, nu reu[ea

s-o st\pâneasc\ pe deplin. Descoperise `ns\ c\ treptele care
duceau `n jos erau destul de simple. Le cobor` ]op\ind din
treapt\ `n treapt\, pe fundule]ul s\u dolofan.

Supse din suzet\, obiectul de cauciuc despre care mama
sa `ncepuse s\-i spun\ c\-i prea mare ca s\-l aib\.

Scutecul se desf\cuse `n timpul c\l\toriei sale pe fund, `n
josul sc\rilor, iar când copilul ajunse pe ultima treapt\, când
ajunse `n holi[or [i se ridic\, scutecul c\zu. Copilul r\mase
`mbr\cat doar `ntr-o c\m\[u]\ de noapte. Sc\rile care du-
ceau `napoi, `n camera sa [i c\tre familia sa, erau abrupte [i
dificile, dar u[a c\tre strad\ era deschis\ [i-l invita...

Copilul ie[i din cas\, ezitând un pic. Cea]a se `nf\[ur\ `n
jurul s\u ca un prieten pierdut cu mult timp ̀ n urm\. Apoi,
nesigur la `nceput, dar cu vitez\ [i cu `ncredere din ce `n ce
mai mari, b\iatul merse iute c\tre deal.

Cea]a era tot mai rar\ cu cât te apropiai de culmea dea -
lului. Luna nou\ lucea, nu la fel de tare ca soarele, dar sufi-
cient cât s\ se vad\ cimitirul, suficient pentru asta.
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Uite!
Puteai s\ vezi capela funerar\ abandonat\, u[ile de fier

cu lac\t, iedera de pe laturile clopotni]ei [i un cop\cel ce
crescuse `n jgheabul de scurgere, la nivelul acoperi[ului.

Puteai s\ vezi pl\ci funerare, morminte, cripte [i pl\ci
memoriale. Puteai s\ vezi ]â[nitul sau goana ocazional\ a
unui iepure sau un [oarece-de-câmp sau o nev\stuic\ stre-
curându-se din tuf\ri[uri [i traversând aleea.

Ai fi putut vedea aceste lucruri la lumina lunii, dac\ ai fi
fost aici noaptea. 

N-ai fi v\zut o femeie alb\, dolofan\ care mergea pe
c\rare `n apropierea por]ilor din fa]\, iar dac\ ai fi v\zut-o
[i ai fi privit-o mai atent ]i-ai fi dat seama c\ erau doar raze
de lun\, cea]\ [i umbr\. Femeia alb\, dolofan\ era totu[i
acolo. Mergea pe c\rarea care ducea c\tre poarta din fa]\,
printre o mul]ime de pietre funerare pe jum\tate c\zute.

Por]ile erau `ncuiate. Erau `ntotdeauna ̀ ncuiate, iarna de
la ora patru dup\-amiaza, vara de la opt seara. Un gard din
fier, cu vârfuri ascu]ite `n partea superioar\, `nconjura o
parte din cimitir, restul fiind m\rginit de un zid `nalt din
c\r\mizi. Barele por]ii erau foarte apropiate: l-ar fi `mpie-
dicat pe un adult s\ treac\ printre ele, ar fi oprit chiar [i un
copil de zece ani.

– Owens! strig\ femeia cea alb\, cu o voce care ar fi putut
s\ fie fo[netul vântului prin iarba `nalt\. Owens! Vino [i
uit\-te la asta!

Femeia se ghemui [i privi ceva de pe sol, `n timp ce o
pat\ de umbr\ se mut\ `n lumina lunii, dovedindu-se a fi un
b\rbat ̀ nc\run]it, de vreo patruzeci [i cinci de ani. B\rbatul
se uit\ `n jos – spre so]ia sa –, apoi se uit\ la ce se uita [i ea,
dup\ care se sc\rpin\ `n cap.
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Dacă v-a plăcut acest fragment de carte, mai multe detalii despre 
modalităţile de livrare şi plată puteţi găsi în paginile Nemira.ro.

http://www.nemira.ro/nemira-junior/cartea-cimitirului--1520

