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FRAGMENTE DIN CARTE





Capitolul 1 
(Nicol)

cu 7 ani în urmă

Când ești pe fugă, nu te mai gândești la ce 
lași în urmă, la persoanele pe care s-ar putea să 
nu le mai vezi, la locurile frumoase prin care 
nu o să te mai plimbi, la prieteni în compa-
nia cărora nu o să mai bei o bere, la cartea pe 
care nu ai mai returnat-o la bibliotecă. Și cu 
siguranță nu te gândești că ai uitat pe noptieră 
CD-ul cu formația preferată.

Nu, atunci când fugi, tot ce vrei e să scapi, 
să ajungi cât de repede posibil într-un loc în 
care nimeni să nu te cunoască și nimeni să nu 
știe ce ai făcut. Singurele lucruri la care îți stă 
gândul sunt: cum să schimbi vitezele mai repe-
de, cum să depășești mașina din fața ta și cum 
să menții echilibrul roților pe șoseaua udă.

Ștergătoarele rablei în care ne aflam se 
opriseră și m-am văzut nevoită să lovesc cu 



pumnul de bordul mașinii. Mi-a scăpat și o 
înjurătură. Sau mai multe. Totul era împotri-
va noastră în noaptea aceea, până și vremea. 
Ploaie de vară cu tot tacâmul: fulgere, tunete, 
vijelie, mai lipsea o tornadă și era perfect. Îmi 
simțeam inima cum stă să-mi sară din piept, 
dar încercam să rămân calmă. De dragul meu, 
dar și de dragul fetei aflată în dreapta mea.

Tremura și plângea încontinuu de când 
plecasem din parcarea acelui fast-food jegos. 
Părul îi era murdar, ud și plin de noroi, iar 
câteva frunze se încâlciseră în buclele ei blon-
de. Nu avea părul vopsit, era natural. În alte 
circumstanțe poate aș fi privit-o cu invidie, eu 
trebuia să-mi decolorez părul ca să obțin cu-
loarea asta. Am aruncat câteva priviri spre ea, 
dar nu am îndrăznit să o întrerup din plâns. 
Am ținut cu o mână volanul și cu cealaltă am 
aprins o țigară. Nu m-am deranjat să deschid 
geamul, nu aveam chef să-mi ud tricoul cu 
Iron Maiden, era nou, ce dracu’!

Încercam să înțeleg ce se întâmplase în 
ultima oră, dar nu reușeam. Era... să zicem... 
complicat. Tot ce voiam era să pun o distanță 
cât mai mare între noi și locul accidentului. 
Poate accident nu e cel mai bun cuvânt care să 
descrie corect, nu a fost o greșeală, undeva în 
sinele meu am anticipat ce avea să se întâmple. 
Și totuși am fi putut să ne oprim. Să încetăm. 
Dar nu! Singurul lucru care s-a oprit a fost ini-



ma lui. A fost cel mai idiot lucru pe care l-am 
făcut.

A meritat! A meritat! A meritat! Repetam 
asta în gând la intervale de câteva secunde. 
Nu avea nimeni cum să afle că noi două eram 
vinovate. Nu avea nimeni cum să explice ce 
s-a întâmplat, nici eu nu-mi puteam explica 
exact. În scurt timp, cineva va găsi trupul unui 
bărbat de patruzeci de ani în parcarea de tiruri 
și va chema poliția. Vor cerceta zona, vor face 
o anchetă, iar în câteva zile un medic legist va 
spune că omul suferise un atac de cord sau 
ceva asemănător.

Și atunci de ce fugeam? 
Nu mă temeam de închisoare, nu aveam 

să ajung acolo. Și chiar dacă prin absurd aș fi 
ajuns la închisoare, era oricum o opțiune mult 
mai bună decât să mă găsească ei. Până în seara 
aceasta reușisem să nu ies în evidență, să nu 
am tangențe cu lumea lor, să mă feresc de cei 
ce dădeau de bănuit. Însă lucrurile se schim-
baseră. O persoană murise, și indiferent din 
ce neam făcuse parte, eram convinsă că cei 
rămași aveau să vină după mine... după noi. 
Mi-am întors privirea spre fata de lângă mine, 
aproape uitasem că și ea era implicată în toată 
treaba. Îmi treceau o mulțime de întrebări prin 
cap, doar că îmi era cu neputință să le rostesc. 
Nici nu știam cu ce să încep. Ceva îmi spunea 
că nici ea nu știa prea multe, era mult prea spe-



riată. Eu măcar aveam habar cât de cât.
În mintea mea câteva imagini scurte înce-

peau să se lege, începeam să-mi aduc aminte 
cum am ajuns aici. Băusem până târziu bere 
cu câțiva tipi la fast-food-ul de de pe șoseaua 
principală, am ieșit până la mașină ca să îmi 
iau un pachet de țigări, ceața se lăsase, am au-
zit pe cineva țipând, apoi... furia din ochii lui, 
chipul întunecat, pielea pământie, venele din 
jurul gâtului său înnegrindu-se...

Nu, nu, nu! Concentrează-te! Nu puteam să 
las panica să îmi distragă atenția. Degetele îmi 
tremurau pe volan. Încercam să disting linia 
albă de pe șosea. Ploaia, întunericul, farul ars 
de pe dreapta și faptul că îmi uitasem ochelarii 
acasă nu ajutau. Puteam să văd fără ei, dar nu 
pentru mult timp.
 — Morții... ahhh! Nu, nu acu’. Mă-ta! am 
spus eu când am văzut în oglinda retrovizoare 
pâlpâind niște lumini roșu cu albastru. Acum 
ți-ai găsit?!
 — Ce e? reacționă fata. Vin după noi? Deja?
 — Stai calmă, orice ai face. Bine?
 — Dar... dar poliția!
 — Mi se rupe de ei, tu fă bine și calmează-
te. Și ține-ți dracu’ cumva cămașa aia, că se 
vede că e ruptă, nu am chef să ne ia la întrebări!

Fata își șterse lacrimile și își împreună mâi-
nile. A murmurat ceva în palme, cred că o ru-
găciune. Ai fi zis că după seara asta s-a lecuit 



de spiritualitate și alte tâmpenii. Știam că vin-
de lumânări la biserica din sat. Mă mai târa și 
pe mine bună-mia când mă prindea duminică 
dimineața acasă. De obicei adormeam pe la 
vreun prieten sâmbăta. Sau pe la cineva necu-
noscut. Depinde unde se ținea cheful.

De când îi murise al doilea bărbat, bunica 
devenise foarte religioasă. Mergea des la bise-
rică și din când în când simțea nevoia să mă 
târască și pe mine. Mergeam din respect pen-
tru ea, nu fiindcă simțeam nevoia să mă rog. 
Mergeam, stăteam câteva minute, apoi o tu-
leam la birtul de vis-a-vis, să beau o cafea cu 
nea Sandu. Un moș de vreo 63 de ani care era 
patronul/ospătarul/femeia de serviciu a infec-
tului birt, singurul de altfel din satul nostru. 

Bunica mă crescuse de la șapte ani, atunci 
când mama anului a câștigat loteria vizelor și a 
fugit în State. Și tot ea, sau mai bine zis pensia 
ei, era principala mea sursă de venit pentru al-
cool și țigări.
 — Caută te rog în bord, i-am spus eu fetei. 
Sunt actele de la mașină și permisul meu.
 — Ai permis? Ești de vârsta mea.

Acum îi picase fisa? Cam târziu pentru o 
olimpică la mate. Adică știu că a fost de vreo 
două ori în generală pe la olimpiade, cred că la 
mate. La partea cu vârsta avea dreptate. Eram 
în clase paralele la școala din orașul vecin, dar 
nu ne cunoscusem niciodată oficial. Nu cred 



să fi schimbat două vorbe până în seara asta. 
Oricum, majoritatea colegilor mei mă evitau. 
 — Am un prieten, care are un prieten, care 
știe pe cineva, a cărui văr se ocupă cu așa ceva, 
am răspuns eu. Mi-a făcut rost de un permis 
astă iarnă. Și de un buletin, în cazul în care 
vreun vânzător îmi face probleme când vreau 
să cumpăr un pet de bere, țigări, ceva. Oricum, 
mai sunt câteva luni și fac optișpe. So, nu e 
such a big problem.

Am tras mașina pe dreapta și am așteptat să 
se apropie. Mi-am pus actele în ordine și m-am 
rugat și eu, recunosc, să nu ne facă probleme. 
Am dat de manivela rablei și am tras geamul 
jos. Polițistul s-a apropiat și a bolborosit un 
nume, un rang și mi-a cerut actele. Nu am 
înțeles nimic din ce a zis. Încercam să par cal-
mă, să nu fac nimic care să dea de bănuit.
 — Cine e Gheorghe Leontina? întrebă el 
sec.
 — E bunică-mea, am spus eu. E mașina ei, 
adică a fost a mamei... acum e a ei... e compli-
cat.
 — Și țigara e tot a ei? a întrebat el fleg-
matic. Știți că nu e voie să fumați la volan, 
domnișoară? Și, mă rog, unde e bulina?

Mama mă-sii de semn! Nu aveam idee de 
unde dracu’ pot cumpăra una.
 — Și revizia e expirată de trei luni, conti-
nuă el pe același ton. Vă rog să vă dați jos din 



mașină și să mă însoțiți.
Făcu câțiva pași în spate, luând cu el actele. 

Am simțit-o pe partenera mea cum se foiește. 
Nici mie nu îmi picase bine întâlnirea. După 
toate lucrurile din seara aceea, o amendă și un 
dosar penal era tot ce-mi mai trebuia. 

— Stai liniștită, i-am spus ei. Mă ocup eu.
 — Doar nu vrei să...
 — Nu! Mai devreme a fost... a fost o 
greșeală, ok?! Doar o greșeală. Ai să vezi că o să 
scăpăm cu bine. Eu mereu ies teafără din orice.
 — Dumnezeule, a zis ea gâfâind. O să ne 
închidă! O să ne ducă la închisoare. Doamne, 
ce am făcut să merit asta?!
 — Nu știu ce ai făcut tu, dar eu am vreo 
zece lucruri pentru care merit să ard în iad.

A făcut ochii mari și a dus mâna la gât. Nu 
băgasem de seamă până atunci, dar purta o 
cruciuliță de aur pe care o strângea o dată la 
câteva minute.
 — O să fie bine, am spus eu într-un final.
 — Să dea Domnu'! completă ea și își făcu 
cruce.

Cu greu am schițat un zâmbet și mi-am luat 
haina de piele pe mine. Nu eram genul care să 
judec persoanele pe baza religiei lor, dar mi se 
părea cel mai nepotrivit moment să cer ajuto-
rul unei divinități care nu îmi inspira încrede-
re. Cum am deschis ușa, m-am și văzut nevoită 
să îmi trag haina pe cap. L-am urmat pe polițist 
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