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Înființat în anul 2009, Premiul Uniunii 
Europene pentru Literatură își propune să 
pună în valoare creativitatea, diversitatea și 
bogăția literaturii europene contemporane, 
să promoveze circulația operelor literare în 
Europa, să crească gradul de interes, la nivel 
național, pentru literatura altor țări europene 
și să încurajeze dialogul internațional în 
sectorul cultural.

Premiul este finanțat de un program 
al Comisiei Europene – Europa Creativă – 
și este coordonat de un consorțiu format 
din Consiliul Scriitorilor Europeni (EWC), 
Federația Editorilor Europeni (FEP) și  Federația 
Europeană și Internațională a Librăriilor (EIBF). 

Premiul se acordă an de an, prin rotație, 
unor scriitori contemporani de ficțiune din 
toate cele 41 de țări participante la program.
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Sezonul secetos, al treilea roman al Gabrielei, a obținut 

Premiul Uniunii Europene pentru Literatură în 2013 și a fost 

tradus până în prezent în paisprezece limbi.

Sunt cum nu se poate mai diferiți, dar în același timp foarte asemănători.

Ea are 62 de ani, este o intelectuală rafinată din Europa Centrală care fuge în 

Africa pentru a scăpa de apăsarea unei vieți de familie neîmplinite. El are 27 de ani, 

este un tânăr african care a crescut pe stradă, victimă a sărăciei și a abuzurilor de 

tot felul. Ana și Ismael provin din universuri îndepărtate atât din punct de vedere 

geografic, cât, mai ales, cultural și rasial, dar îi apropie sentimentul acut de 

însingurare, viața de orfani tolerați în familii disfuncționale, copilăria nefericită în 

care, deși pentru o vreme au avut mame, nu au simțit nicio clipă iubirea maternă.

Născută în timpul armatanului, sub a cărui suflare fierbinte nu pot înflori nici 

natura, nici iubirea, povestea de dragoste dintre Ana și Ismael își caută febril 

împlinirea din dorința disperată a fiecăruia de a-și găsi refugiul în celălalt. 

Cu o scriitură sofisticată, modernă, în care alternează inteligent perspectiva 

narativă, planurile spațio-temporale și stilurile de reproducere a vorbirii, Gabriela 

Babnik reușește să redea în Sezonul secetos nu numai o poveste de iubire neobiș-

nuită, ci și o imagine vie a peisajului african, în care elementele socio-politice 

reale ale unei țări încă agitate se îmbină armonios cu realismul magic.

 

Sezonul secetos al naturii prevestește distanțarea sufletească sau personajele 

vor reuși să-și găsească în această relație salvarea mult visată? 

Gabriela Babnik s-a născut în 1979 
la Göppingen, în Germania. A studiat literatură 
comparată și teorie literară la Facultatea de 
Arte din Ljubljana, unde în 2010 a obținut și o 
diplomă de master cu specializarea „Romanul 
nigerian modern”. 

A tradus în slovenă romanul premiatei 
scriitoare nigeriene Chimamanda Ngozi Adichie 
Jumătate de soare galben. 

Începând cu 2002 publică în mod neîn- 
trerupt articole de critică literară, recenzii, 
interviuri și eseuri literare în reviste cultu-
rale de prestigiu din Slovenia. De asemenea,  
scrie comentarii politice și economice despre 
Africa pentru suplimentul de weekend al 
cotidianului Dnevnik. 

Din 2010 este membră a Asociației Scrii- 
torilor din Slovenia. În perioada 2015–2019 
a fost vicepreședinta acestei asociații, fiind 
implicată activ în numeroase proiecte literare. 
În prezent este vicepreședinta Consiliului 
Agenției Slovene de Carte, continuându-și 
astfel implicarea în dezvoltarea și promo-
varea literaturii slovene.

Opera literară: debutează ca roman-
cieră în 2007, cu Koža iz bombaža. Urmează 
V visoki travi (2009), Sušna doba (2012), 
Intimno (2015), Tri smrti (2019). De asemenea, 
Gabriela a scris și o carte de povestiri și mai 
multe piese de teatru radiofonic.
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Nu poți aprecia greutatea unui pui 
decât dacă îl iei în mâini și‑l cântărești.

Proverb african

Stăteam întinși pe pat, nelăsând soarele să intre în 
încăpere, dar chiar dacă am fi aprins lumina, nu știu dacă 
asta ar fi schimbat ceva – dacă eu aș fi redevenit cea care 
fusesem, iar el cel care fusese. M‑am apropiat de el. M‑am 
apropiat cât de mult am putut. De respirația lui șuierătoare 
și de pielea‑i caldă. Degaja o căldură neobișnuită. Mi‑a spus 
foarte serios – fapt care a dat un farmec aparte cuvintelor 
lui – că avea o inimă de taur. Pe acest taur eu l‑am înhămat, 
așa că acum îmi va fi greu să‑i mai dau drumul vreodată. 
Nu mă vor lăsa puterile să fac asta. Știu, scriu de parcă aș fi 
din secolul trecut, dar chiar sunt din secolul trecut. M‑am 
născut la puțin timp după cel de‑al Doilea Război Mondial. 
Am citit undeva că nu așa se încep romanele. Adică 
spunând „M‑am născut acolo sau dincolo“, dar lăsați‑mă să 
fac cum știu eu. Să‑mi fie cu iertare că m‑am întins pe pat, 
pe întuneric, lângă acest june al cărui chip pare desenat. 
Ochii, fruntea, nasul parcă sunt decupate din carton și 
lipite acolo unde se află acum.

Dormea cu pleoapele pe jumătate deschise și îmi 
doream să pot să i le închid. Știam anumite lucruri despre 
el chiar și așa, fără să‑l cunosc cu adevărat. Puteam să le 
ghicesc. De exemplu, atunci când am ajuns la hotel. În 
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timp ce m‑am aplecat să caut portofelul prin geantă, el se 
uita în altă parte. Sau când, pe stradă fiind, în toiul zilei, am 
vrut să‑l prind de mână, dar n‑am îndrăznit să fac asta decât 
mai târziu. Înainte, el doar mergea pe lângă mine, cu trupul 
lui zvelt de mecanic auto, deși… deși trebuie să fi făcut 
multe alte lucruri în viața lui. Se vedea după venele lui, nu 
doar de pe mâini, ci mai ales la tâmple – vene mari, groase, 
vene ca niște cabluri electrice, vene ca oțelul, ca sarea, ca 
apa, adică vene invincibile –, iar eu îl însoțeam cărându‑mi 
geanta galbenă cu imprimeu cu trandafiri, pe care undeva, 
pe la jumătatea drumului, am scăpat‑o oarecum din mână. 
La hotel, când stăteam sprijiniți cu spatele de scaunele de 
plastic, în timp ce trupurile ni se odihneau, a spus că m‑a 
remarcat tocmai datorită acestei genți. De pe cealaltă parte 
a străzii. Între noi curgeau râuri de mașini, de oameni, de 
comercianți, de femei cu și fără bagaj pe cap, de copii cu 
fețe zbârcite și mai puțin zbârcite. Totuși, m‑a remarcat din 
mulțime, iar imaginea mea i s‑a fixat pe retină. Ținea ochii 
întredeschiși, la fel ca acum, doar că în clipa de față îi are 
aproape complet deschiși. Numai că acum nu mai privește, 
cel puțin nu în direcția mea. Mi‑l imaginez privind în sine, 
la acea inimă de taur și la sângele fierbinte care îi curge prin 
vene precum valurile.

Probabil de aceea și respira greu în somn. Așa, grav, 
de parcă nu ar mai fi dormit de o veșnicie, ca și cum abia 
așteptase să‑l invite cineva în pat. Am simțit asta încă de 
când eram pe cealaltă parte a drumului. Și când în sfârșit 
am ajuns unul în fața celuilalt, a spus:

— V‑ați uitat la mine.
Îmi aduc aminte exact că mi‑a vorbit cu „dumnea‑

voastră“. Apoi i‑am spus și eu același lucru:
— Am observat că te uitai la mine.
— Și acum ce facem? a zâmbit el. 
Eu n‑am răspuns nimic, doar stăteam acolo cu geanta 

mea galbenă cu imprimeu, pentru că mi se părea că e stupid 
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să spun ceva și să mă uit în altă parte. Atunci am înțeles 
și că nu voi rezista să nu‑l privesc. Să nu mă uit la trupul 
acela înalt și zvelt. Dar cred că am mai spus asta deja, acum 
trebuie să spun ceva mai mult, să dau cărțile pe față; prin 
urmare, atunci când mi‑am luat privirea de la el, mi‑am 
imaginat cum îmi bagă mâna lui mare și închisă la culoare, 
pe care se oglindeau soarele și toate celelalte, pe sub tricoul 
transpirat și îmi ridică sânii, care o luaseră de un secol la 
vale, fiecare în altă parte. „Vă ajut eu cu geanta“, a mai spus, 
în timp ce îmi întorceam ușor privirea spre el.

I‑am zâmbit și eu. După ce că era aproape să mor tra‑
versând strada, acum vrei să‑mi duci geanta? Doar atât și 
nimic mai mult? Nu, nu se pune problema că nu aș ști cum 
merg lucrurile pe acest continent – fără sărutări în văzul 
lumii, fără ținut de mână pe stradă, cu atât mai puțin între 
două persoane de sex opus, și, ca regulă generală, fără 
niciun gest de intimitate în public –, însă doar să‑mi care 
geanta, când ceea ce‑mi trecea mie prin minte era un deget 
în gură sau o mâna pe pântec, era oricum prea de tot. Am 
dat din cap, ce altceva puteam să fac? Încă de când eram 
copil, de fiecare dată când îmi doream ceva, dădeam din 
cap. „Nu e nevoie, mă descurc.“ Dar bineînțeles că, printre 
rânduri, spuneam exact opusul și cred că el a înțeles 
perfect asta. Încă de pe cealaltă parte a drumului, scăldată 
de soare. Mai târziu, când mergeam unul lângă celălalt, 
atât de încet și de ușor, ca două flori de bumbac purtate de 
vârtejuri de praf, mi‑a luat oricum geanta.

Am mers la un hotel din apropiere, unde altundeva am fi 
putut să mergem? O femeie ca mine și un bărbat ca el. Stând 
în picioare, era cu două capete mai înalt decât mine. Dar 
eram obișnuită de acasă cu bărbați înalți. Pe mine nu mă 
deranja absolut deloc. Poate pe alții să‑i fi deranjat.  Faptul 
că o femeie de șaizeci și doi de ani și un bărbat de douăzeci 
și șapte se plimbă unul lângă altul. Poate o deranja pe 
recepționera de la hotel. Faptul că, în timp ce cotrobăiam 
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prin geantă, ne atingeam din greșeală coatele și apoi și 
umerii. Am văzut, i se citea pe față. Iată încă una care a 
venit pentru safari. Numai că aici, în acest hotel prăfuit, nu 
văd nici urmă de nori, ca să nu mai vorbim de iarbă sau de 
lei tolăniți în iarbă. Doar un hol îngust, întunecos și scări 
care duc spre cameră. Când deschizi ușa, în partea stângă 
este un pat; lângă pat, o noptieră stridentă, lucioasă; puțin 
în lateral, un frigider, iar pe el, o vază cu flori de plastic. Să 
spunem că mai erau acolo și două scaune, pe care ne‑am 
așezat sfioși, eu poate ceva mai mult decât el. Mi‑am îndoit 
picioarele sub mine, poziție pe care am adoptat‑o ulterior 
de mai multe ori în Africa, iar el s‑a dus la frigider, de unde 
a luat o sticlă cu apă. Eu mă prefăceam că mă uit spre geam 
și spre draperiile grele, care atârnau până jos, fiind cumva 
în contrast cu ceea ce se petrecea afară, cu soarele și cu acele 
gesturi exagerate și zâmbete ademenitoare ale vânzătorilor 
de pe stradă –, și încercam să‑mi împing gândurile spre 
lucrurile care s‑ar putea petrece între noi. Poate că îmi era 
teamă, da, îmi era teamă de cuvintele care puteau să iasă 
din gura lui. De faptul că se va întoarce brusc de la frigider, 
cu sticla de apă rece în mână, și că va spune: „Întinde‑te pe 
pat și desfă‑ți picioarele“ sau „Hai să te fut, că doar de‑aia 
m‑ai adus în hotelul ăsta, nu‑i așa?“ N‑aș ști ce să răspund la 
astfel de cuvinte.

— Vă este frig?
Am ridicat din umeri, cu toate că aș fi ridicat din umeri 

la orice altceva ar fi spus. Și întrucât întrebarea lui a lăsat 
loc tăcerii, m‑am uitat spre geantă și mi‑am dat seama că, 
atunci când am intrat în camera de hotel, am lăsat‑o pe 
jos, lângă pat. Ca și cum înțelegea de ce‑mi întorsesem 
ușor capul, ca și cum înțelegea mai multe decât aș putea 
înțelege eu vreodată, s‑a îndreptat din nou spre pat; m‑am 
gândit că se va așeza și că mă va invita să facem în sfârșit 
ceea ce voiam să facem acolo, dar el doar s‑a aplecat, 
mi‑a cules geanta de pe jos și mi‑a dat‑o ca și cum ar fi 
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fost ceva firesc, ca și cum florile acelea de plastic, covorul 
oarecum bătătorit și cuvertura aceea de mătase de pe pat 
nu însemnau nimic. Am strâns‑o la piept de parcă aș fi 
îmbrățișat un copil. 

— Dacă vă este frig, pot să vă dau tricoul meu.
Am clătinat din cap. Nu știu dacă a înțeles, deoarece în 

secunda următoare, printr‑o mișcare bruscă, și‑a tras tricoul 
din material subțire peste cap și a rămas așa, în picioare, în 
fața mea. Tot ceea ce îmi mai amintesc sunt acele fire de păr 
groase, negre, care i se întindeau din zona pubiană în sus 
spre abdomen, aproape până la gât. Chiar nu mă gândisem 
niciodată că bărbații cu piele închisă la culoare pot fi păroși 
sau, cel puțin, nu într‑o asemenea măsură.

În această scenă de așteptare – o scenă mută, sfioasă, 
aproape tremurândă, în care se putea întâmpla orice sau 
în care se putea refuza orice –, ne‑ar fi prins bine să mai 
fie cu noi o a treia persoană, dar având în vedere că ea nu 
părea să apară și că momentul dura deja prea mult, m‑am 
aplecat spre el și am luat cu două degete tricoul transpirat. 

— Te rog să nu‑mi mai vorbești cu „dumneavoastră“.
— A, nu?
Am clătinat din nou din cap. Cu siguranță a înțeles 

deja ce vreau să spun. Pe fiul meu gestul ăsta îl făcea să 
râdă. Mai ales când era mic. Mulți ani mai târziu, mi‑a 
spus că el a crezut toată copilăria că mama lui are coamă.  
O coamă de leoaică, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Și 
poate că din această cauză tinerelul cu piele măslinie și‑a 
trecut mâna peste fața mea. O mână mare și caldă verifica 
dacă fruntea, dacă adânciturile ochilor și nasului nu au 
fost pur și simplu lipite acolo, pe chipul meu. Decupate 
din carton și lipite. Am vrut să‑i spun că fiul meu este de 
o vârstă cu el și că de aceea era mai bine să mă tutuiască, 
dar apoi, după ce și‑a luat mâna de pe fața mea și a mers 
spre fereastră, unde a tras draperiile grele de catifea, am 
preferat să mă holbez la fundul lui. Cred că Madonnei i‑au 
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trebuit cincizeci de ani să pună mâna pe astfel de fese, însă 
eu probabil că nu voi reuși nici în următoarea mea viață.

— Hotelul nu e chiar așa de rău, am spus ca să zic și eu, 
în sfârșit, ceva, doar felul în care ne‑a privit recepționera...

A făcut un gest cu mâna, ca și cum voia să‑mi spună să 
mă opresc aici, că nu merita să continui. Și în timp ce se 
apropia de pat, când umbra lui s‑a suprapus peste a mea, 
m‑a străfulgerat gândul că îmi amintește de cineva. De 
cineva care nu mai era, dar care revenise în mine prin el, 
prin intermediul acelor blugi care îi cădeau de pe fund și 
prin degetele lungi. Nu a încetat să mă însoțească de când 
am plecat de acasă, după ce am spălat podeaua, am aranjat 
pernele, am împins scaunele spre masă și am încuiat ușa 
de la grădină. Astfel, întâlnirea sau, mai bine zis, schimbul 
de priviri de pe stradă s‑a petrecut nu pentru că l‑aș fi atras 
eu cu geanta mea galbenă, ori pentru că el ar fi avut pielea 
caldă – prea caldă – și o inimă de taur la vedere, ci pentru 
că în tot acest timp eram, de fapt, conectați unul cu celălalt. 
Abia pe aceste meleaguri fără nori, fără iarbă înaltă și fără 
lei tolăniți în iarbă am putut să ne dezlipim și să pășim de 
o parte și de alta a străzii. Poate că sunt nebună să cred 
în astfel de lucruri. Dar dacă sunt nebună, atunci chipul 
bărbatului care mi‑a cărat geanta până la cel mai apropiat 
hotel și care, după ce a băut apă din frigider, și‑a scos 
tricoul, apoi a tras draperiile și a adormit, pur și simplu nu 
există și, prin urmare, nu exist nici eu.
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PARTEA ÎNTÂI



Maastricht, 10 septembrie 1936

Dragă Egon,

Această scrisoare n‑are nevoie de timbru și sigur nu va 

rămâne necitită, fiindcă i‑o încredințez fiicei mele, care 

va veghea să o deschizi. Am încetat de mult să mai aștept 

un răspuns personal, însă inima‑mi tresaltă de bucurie la 

gândul că vei face cunoștință cu făptura cea mai dragă mie, 

Janna, născută într‑o perioadă pe care tu ai numit‑o ratată. 

Știu și că vei râde, cu acel chicotit al unuia care a uitat la 

ce servește râsul. Că tocmai fiica mea a fost cuprinsă de 

acea pasiune absurdă pe care tu o numești artă de a trăi, 

„arta de a trăi a uciderii” – de unde ai mai scos‑o și pe asta? 

M‑a contrariat. Să fie totuși adevărat că pământul pe care a 

bân  tuit un război nu poate zămisli decât conflicte? Janna – 

îți mărturisesc asta cu o anumită sfială – a fost concepută 

pe locul unde a fost câmpul de luptă. Am profanat astfel 

morminte? Nu asta mi‑a fost intenția. Pământul deja își 

aflase pacea atunci. Nu rămăsese nicio urmă, rănile se vin‑

decaseră, iarba crescuse frumos la loc. Era moale și mirosea 

proaspăt. Mirosul vieții imperturbabile.

Nu era la fel de cald ca în vremea aceea. Atunci nimeni 

nu a înțeles de unde venise brusc acea arșiță: de la soarele 

arzător sau de la pământul care exala miros de sânge 

proaspăt? Poate că nici măcar n‑a fost același loc, însă cu 

siguranță a fost un loc potrivit pentru a aduce viață nouă 

într‑o femeie focoasă, care mai târziu, după ce s‑a așezat 

praful, a păstrat pentru totdeauna o răceală de mormânt.
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Desigur, am fost acolo pentru altceva, n‑am uitat. Cre‑
de‑mă, am căutat peste tot. Am descusut țărani, potcovari, 
birjari. Nimeni n‑a știut să spună nimic. Ți‑am explicat 
tot, însă tu n‑ai considerat că explicațiile mele merită un 
răspuns. Am făcut tot ce mi‑a stat în puteri. Nu ți‑am găsit 
calul.

Acum, fiica mea îți împărtășește pasiunea pentru luptă. 
Am încercat să o împiedic. Ce crezi? Nicio fărâmă de șansă. 
E o fată cum în ziua de azi poți vedea adesea, care nu stă să 
aștepte să devină femeie. Odorul meu încăpățânat. Îți dai 
seama că te recompensez? Înainte de toate, maestre, îți ofer 
poate cel mai bun elev pe care‑l vei avea vreodată. Janna 
e într‑adevăr bună! Apoi îți ofer, prietene, îndoiala mea pe 
care ți‑am tăgăduit‑o când aveai așa de mare nevoie de ea. 
Pe mulți bărbați îi întărește îndoiala altor bărbați. Poate 
că scrima este într‑adevăr acea indispensabilă artă de a 
trăi din care eu nu înțeleg nimic. Între timp m‑am înțelepțit 
într‑atât cât să recunosc că nu pot ști nimic cu certitudine.

Asta încă nu e tot. Poate că, după ce te vei fi bucurat înde‑
ajuns de răul meu, vei fi fericit să afli că m‑am adâncit în 
studiul scrimei. Nu, n‑am ținut niciodată o armă în mână, 
însă un medic nu trebuie să fie bolnav pentru a stabili un 
diagnostic. Înainte de a da de această gravură, n‑am avut 
nicicum de gând să o trimit pe Janna la tine. Soarta e schim‑
bătoare. Te rog să te uiți bine la ea. E dintr‑o ediție rară a 
rimelor scrise de Bredero în germana de jos.

„O, nieuwe Wapenaar! die soo wel als verweent/De wyse 
Kunst met kracht versamelt en vereent.”1 

Gravura nu este doar o curiozitate. E cunoaștere uitată 
care poate salva vieți. Dacă vrei, poți afla mai multe despre 
asta. Bineînțeles, chiar din manual, minunat ilustrat. Cu 

1 „O, tu oştean din aste vremuri noi, / Cumpăt şi forță strângi în glorios 
altoi.” În limba germană de jos în original. (n. tr.)
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mănuși în mâini, l‑am răsfoit într‑o bibliotecă pustie din 
Amsterdam și mi‑am luat notițe. Este o carte miracu‑
loasă. Este știința scrimei. Ei o numesc o taină, cunoaștere 
ascunsă a intangibilității, dar să lăsăm misterele în plata 
Domnului, știi ce cred despre asta. E pur și simplu știința 
de a nu fi atins – desigur, nu‑i o materie simplă, însă poate 
fi studiată. Fă‑o, Egon! Ferește‑te pe tine, ferește‑ți țara  – 
din punctul meu de vedere, întreaga lume – de și mai multe 
nenorociri. Fiica mea e de‑o seamă cu pacea. De‑o seamă 
cu tine atunci când ai hotărât să te înrolezi în armată. Sper, 
nu, cred cu tărie că...



S‑ar putea spune că Von Bötticher era desfigurat, însă 
deja după o săptămână n‑am mai observat cicatricea. Aşa 
de repede ne obişnuim cu defectele exterioare. Chiar şi cei 
schilodiți groaznic pot avea noroc în dragoste dacă găsesc 
pe cineva care la prima vedere nu dă doi bani pe simetrie. 
Cei mai mulți oameni obişnuiesc însă, nesocotind natura, 
să împartă lucrurile în două jumătăți care trebuie să‑şi fie 
una alteia imaginea în oglindă.

Egon von Bötticher era frumos, cicatricea lui era urâtă. 
O rană neîngrijită, provocată cu o armă boantă de o mână 
nesigură. Fiindcă nu mi se spusese nimic, atunci când m‑a 
cunoscut, s‑a trezit în fața lui cu o fată speriată. Aveam 
optsprezece ani şi eram îmbrăcată prea gros în momentul 
în care am coborât din tren, după prima mea călătorie în 
străinătate. Maastricht – Aachen, o nimica toată. Tata mă 
condusese la gară. Încă îl văd stând în fața ferestrei vago‑
nului, surprinzător de mic şi de slab, în timp ce coloane 
de aburi se ridică în spatele lui. A făcut o mică săritură 
ciudată când conductorul, cu două lovituri de ciocan, a 
deblocat frânele. Pe lângă noi treceau vagoanele roşii ieşite 
din mină, în spate un şir de vagoane de vite mugind, iar 
în tot acest vacarm tata se făcea tot mai mic, până când, 
la curbă, a dispărut. Nu pui nicio întrebare, pur şi simplu 
pleci. În monologul lui, într‑o seară, după cină, nu se mai 
oprise nici măcar să respire. Era vorba de un vechi prieten, 
cândva un bun prieten, încă un bun maestru al armelor. 
Bon, mai departe, ca să fim sinceri, ştiam că trebuie să 

Capitolul 1
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profit de această ocazie pentru a obține ceva în sport, sau 
voiam cumva să mă fac menajeră? Bun, atunci s‑o privim 
ca pe o vacanță, câteva săptămâni de scrimă în frumoasa 
Renanie.

Între cele două gări erau patruzeci de kilometri, între 
cei doi prieteni, douăzeci de ani. Pe peronul din Aachen, 
Von Bötticher privea în altă parte. Știa că eu aveam să 
mă îndrept spre el, genul ăsta de bărbat era. Și eu am 
înțeles într‑adevăr că uriaşul cu pălăria clasică de culoare 
alb‑crem trebuia să fie el. Nu purta costum la pălărie, ci 
doar un tricou polo de lână fină şi un fel de pantaloni de 
marinar, cu bandă largă în talie. Foarte la modă. Și iată‑mă 
pe mine, fiica, într‑un sarafan peticit. Când a întors obrazul 
sfâşiat spre mine, am făcut un pas înapoi. Carnea sălbatică 
se mai decolorase odată cu trecerea anilor, însă rămăsese 
tot roz. Cred că sperietura mea l‑a iritat; evident că vedea 
deseori acea privire. Și‑a coborât ochii spre pieptul meu. 
Mi‑am pus mâna pe medalion ca să ascund ceea ce sub o 
astfel de rochie abia de poate fi văzut.

— Asta‑i tot?
Se referea la bagaj. Mi‑a pipăit sacul de arme, a simțit 

câte sunt înăuntru. Valiza a trebuit să mi‑o duc singură. 
S‑a estompat foarte repede imaginea plăcută pe care o avu‑
sesem despre maestrul meu înainte de a‑l cunoaşte.

Acea imagine avusese la origine o poză neclară din 
albumul nostru de familie. Doi bărbați, unul serios, celălalt 
tulburat. Dedesubt, o dată: ianuarie 1915.

— Ăsta sunt eu, spusese tata arătând spre bărbatul 
serios.

Și în legătură cu celălalt, la care nu se vedea decât că 
avea o manta descheiată şi o căciulă de blană:

— El e maestrul tău. 
Prietenelor mele le‑a plăcut enorm fotografia. Trăsă‑

turile vagi ale feței lăsau mult loc imaginației. Era puternic 
şi galant, asta conta, şi avea un domeniu unde puteam să 
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tai frunză la câini. Aşa ceva trebuia să se termine totuşi ca 
într‑un film. Eu nu vedeam decât un bărbat epuizat şi fără 
armă. Nu Gary Cooper sau Clark Gable, ci frații Nadi erau 
deasupra patului meu. O fotografie unică, pe care n‑am 
reuşit să o regăsesc nicăieri: Aldo şi Nedo, eroi olimpici, 
amândoi dreptaci, salutând înaintea unei partide. Se 
întâmplă rar ca scrimerii să fie fotografiați pozând astfel. 
Aici stau încă față în față, în aceeaşi poziție, între corpurile 
lor drepte ca lumânarea sunt exact patru metri, amândoi 
țin lama în dreptul feței fără mască. În fotografie pare că 
se măsoară unul pe celălalt privind de‑a lungul oțelului 
armelor lor, însă la competiții un astfel de ritual al salutului 
nu durează niciodată mult. Nu aşa de mult ca altădată, 
când dueliştii scrutau pentru ultima oară viața din ochii 
adversarului.

Herr Egon von Bötticher şi‑a căpătat un chip când 
citeam Război și pace; îl țineam printre foi ca semn de 
carte. Când deschideam cartea, se eschiva, aşa cum făcuse 
şi în fața obiectivului. În timp ce citeam, el căpăta formă. 
În ceața în care îi fusese imortalizată imaginea neclară îşi 
pierduse mândria. De fapt, nu purta nicio căciulă de blană, 
ci un tricorn, epoleți aurii pe umeri, o sabie într‑o teacă 
roşie în partea stângă a pulpanei. Asta ştiam sigur. În tren 
am încercat să citesc repede mai departe, însă atenția mi‑a 
fost distrasă de un pasager care mă spiona. De fiecare dată 
când îmi ridicam ochii, el îşi întorcea privirea în altă parte. 
Citeam câteva propoziții, apoi îi simțeam din nou privirea 
înfierbântată trecând prin geamul compartimentului şi 
rătăcind pe corpul meu, şi atunci începeam iar să citesc 
mai repede. Săream pasaje întregi ca să ajung unde voiam 
să ajung: la sărutul dintre Bolkonski şi Nataşa. Am ajuns 
exact la timp, tocmai când am intrat în tunel. Pasagerul dis‑
păruse. Fotografia am ascuns‑o. Nu mai aveam nevoie de 
niciun chip, pe Bolkonski al meu l‑aş fi recunoscut dintr‑o 
mie de oameni. În acea zi de sfârşit de vară din 1936, el 
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era cel mai distins dintre toți bărbații din gara Aachen. De 
aproape s‑a dovedit a fi un bădăran desfigurat, care nici 
măcar nu m‑a ajutat să‑mi duc valiza la maşină.

— Tatăl dumneavoastră v‑a spus care‑i planul?
— Da, domnule.
Ei bine, nu. Habar n‑aveam despre ce vorbeşte. Să 

învăț să scrimez mai bine, ăsta era planul meu, însă tata 
îl cunoştea pe maestru dintr‑un trecut care n‑avea să 
mai rămână mult timp întunecat. German, aristocrat, 
apar  ținând domeniului Raeren. Când auzea asta, mama 
începea să suspine clătinând din cap. Nu ne aşteptam la 
altă reacție. Pastorul o avertizase că naziştii s‑ar purta rău 
cu catolicii. Tata i‑a spus că nu trebuie să le mai pună pe 
toate aşa la inimă. Sincer, n‑am stat să ascult cu atenție. 
Naziştii nu mă preocupau în niciun fel. Von Bötticher, în 
schimb, era inevitabil. A condus afară din oraş fără să pună 
vreo frână, pe nişte serpentine neasfaltate; când schimba 
viteza, mâna i se izbea puternic de piciorul meu, în timp ce 
genunchiul lui, în dreapta volanului, s‑ar fi sprijinit de‑al 
meu dacă nu m‑aş fi aşezat de‑a curmezişul în maşina 
cabrio. Nu se îmbrăca potrivit vârstei lui. Purta sandale 
legate la glezne cu nişte sforicele. Tata ar fi spus: un pigeon1.

— Am ajuns, a fost a treia propoziție pe care mi‑a adre‑
sat‑o după cel puțin o oră de drum.

În fața porții a frânat aşa de brusc, încât am sărit de pe 
scaun. A închis trântind portiera în spatele lui, a alergat 
spre poartă, a deschis‑o bombănind, a sărit înapoi în 
maşină, a zvâcnit pe aleea de acces şi apoi a coborât din 
nou ca să închidă poarta. Din zgomotele acelor gesturi mi‑a 
fost limpede că deocamdată n‑aveam să mai ies de‑acolo. 
Printre castanii veştejiți de pe marginea aleii am văzut mai 
întâi vechiul turnuleț de pe acoperiş, folosit ca porumbar. 

1  Porumbel (în limba engleză în original). (n. tr.)



Fecioara olandeză19

Avea să‑mi ia o săptămână până să reuşesc să dorm în zgo‑
motul paşilor mărunți şi uguitul păsărilor.

Puneți două oglinzi una în fața celeilalte şi veți vedea 
că fiecare dintre ele se arată pe sine în cealaltă. Imaginea 
va fi din ce în ce mai mică şi mai vagă, însă niciuna nu va 
dispărea înaintea celeilalte. La fel se întâmplă şi cu unele 
amintiri. Nu se pot detaşa niciodată de acea primă impresie 
în care e conținută o amintire mai veche. Înainte de Anul 
Nou văzusem la cinematograf The Old Dark House, cu 
Boris Karloff, cunoscut din filmul cu Frankenstein, în rolul 
principal. Am recunoscut în Raeren domeniul din acel film 
sau cel puțin mi s‑a părut atunci că seamănă cu el. Știam 
deja că în amintirile mele aveam să continui să văd casa 
din film, că ferestrele aveau să fie întotdeauna deschise, cu 
perdele fluturând, că oglinzile aveau să rămână sparte, iar 
vița‑de‑vie din jurul uşii de la intrare, moartă şi uscată.
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Fecioara olandeză, cel de-al doilea roman al lui Marente de 
Moor, a obținut Premiul AKO în 2011 și Premiul Uniunii Europene 
pentru Literatură în 2014. Romanul a fost tradus până în 
prezent în douăsprezece limbi.

În vara anului 1936, Janna, o tânără olandeză, este trimisă în Germania să stu-
dieze arta scrimei cu un vechi prieten al tatălui ei, maestrul Egon von Bötticher. 
Întors din Primul Război Mondial cu răni pe care le poartă atât pe chip, cât și în 
suflet, ursuzul Egon își duce zilele pe un domeniu singuratic, în apropiere de fron-
tiera germano-neerlandeză. Aici le predă lecții de scrimă unor adolescenți gemeni 
nespus de frumoși și organizează dueluri sângeroase și ilegale între studenți – 
faimoasele Mensur.

Janna se simte stingheră în noul univers – unul masculin și aprig, în care se regă-
sesc doar două prezențe feminine, contrastante – și încearcă să se integreze. Între 
ea și Egon se naște la început o aversiune profundă, care se transformă treptat 
într-o iubire interzisă, asupra căreia planează secrete din trecut: un conflict vechi 
între tatăl ei și Egon, care i-a făcut să se evite reciproc. În căutarea răspunsurilor, 
Janna încalcă teritorii după teritorii.

Dar zorii schimbării se prefigurează la orizont, efectele ascensiunii lui Hitler 
pătrund și pe domeniul izolat al lui von Bötticher, iar lumea veche pe care au 
cunoscut-o cu toții se dezintegrează în mod dramatic.

Cu admirabilă măiestrie, Marente de Moor surprinde în imagini vii dinamica 
subtilă a unei perioade de tranziție: pacea lasă loc războiului, fecioara olandeză 
devine femeie, inocența se transformă în vinovăție, iar viața este mai fragilă decât 
oricând.

„Un roman captivant, de o frumusețe crudă... de ani de zile nu am mai citit un 
roman atât de fermecător.” [The New York Times]

www.edituradarclee.ro
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Geamul dublu

Traducere din limba islandeză şi note de
IRINA MARINESCU BERGMANN

Bucureşti, 2020



O pisică iscodeşte grădina prin care are drum adeseori. 
Micuțul animal nici măcar nu bănuieşte ce emoții îi trezeşte 
femeii care stă la fereastra bucătăriei – reminiscență pro‑
fundă, din timpuri imemoriale, a animalelor sălbatice din 
savană. Prin frunzişul colorat intens în nuanțele toamnei 
se întrezăreşte o blană tigrată, o încântare pentru ochii 
femeii. O tensiune subtilă se naşte în această orăşeană, 
un fior de bunăstare în spatele geamului dublu. Iată pisica 
întorcându‑se. Pare să fie într‑un du‑te‑vino nesfârşit. 
Acum se îndreaptă spre est.

Deasupra coroanei ofilite a copacilor se înalță Esja1, pe 
care mama ei îl considera mai frumos decât munții din sud. 
O sculptură impunătoare şi schimbătoare, presărată de 
umbre. Un  balast dur ce aminteşte de muzica lui Bach. Tatăl 
ei prefera munții din sud fiindcă îi aminteau de muzica 
lui Mozart. Un detaliu ce rezumă conflictul viu de opinie 
moştenit de urmaşa lor. Cu toate acestea, ea se mulțumeşte 
cu munții din nord pentru că nu are ce altceva să aleagă 
din apartamentul ei de pe strada Linda. De la fereastra 
sudică se văd doar casele, străzile şi oamenii. Apusul soa‑
relui de toamnă luminează muntele Esja dinspre vest. Ce 
frumoasă e lumina asta care cade pieziş, a spus fiul ei mai 
devreme, când a fost în vizită. Ca în filme! De la fereastră se 
vede binecunoscutul spectacol al luminii. În seara aceasta, 
nuanțele rozalii se îmbină cu cele galben‑roşiatice, iar pe 
alocuri se zăreşte chiar verdele. Binecuvântată privelişte!

1  Lanț muntos de origine vulcanică situat în sud‑vestul Islandei. (n. tr.)
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Gâștele zboară de parcă urmează un ordin

Se trezeşte în miez de noapte cu inima bătându‑i rapid. 
Ia un pahar cu apă şi se aşază la fereastra orientată spre 
sud. Priveşte oraşul adormit. Prin geamurile caselor se văd 
luminile aparatelor electrocasnice, încă aprinse. Cineva 
împinge o barcă pe pavaj, îndreptându‑se spre vest. Zgo‑
motul vâslelor se aude clar. Noaptea este adâncă şi stranie. 
La o privire mai atentă, observă un bărbat care trage un 
cărucior după el, poticnindu‑se la fiecare pas, mergând 
din uşă în uşă. Distribuie ziarul de weekend în toiul nopții. 
Dintr‑odată, bărbatul o zăreşte la fereastră. O studiază.

Rutina este totul. La orele nouă este în picioare. Întot‑
deauna la orele nouă. Îşi face o cafea, îşi unge o lipie cu 
unt şi brânză, dar azi, cu toate că e sâmbătă, nu‑şi fierbe 
ouă. De obicei, la sfârşit de săptămână mănâncă un ou la 
micul dejun. Numai că azi‑noapte a dormit destul de prost. 
În orice sens ai lua‑o, a încetat să mai facă ouă. S‑a oprit 
pe la cincizeci de ani. De atunci doarme ca un ventilator, 
abia moțăind. Bineînțeles că asemănarea cu un ventilator 
nu este suficient de bună, dar aşa se percepe ea.

A uitat sucul de fructe. Acesta îi conferă prospețime, 
culoare şi puțin aer tropical, ca să nu mai vorbim de 
dulceață, în privința căreia a devenit gurmandă. Între 
timp, va citi la micul dejun două ziare, a căror lectură va 
dura până la ştirile de la ora zece: „Cea mai mare creştere 
economică din istoria Islandei, potrivit analiştilor”, anunță 
crainicul. Perioada cu cea mai mare dezvoltare ar fi trebuit 
să fie mai distractivă, îşi spune sieşi şi radioului. Vorbeşte 
des cu radioul. Polul Nord se topeşte de cinci ori mai rapid 
decât s‑a estimat. Noaptea trecută, în centrul oraşului 
Reykjavík, o persoană a fost lovită brutal cu o crosă de golf. 
În rest, totul este la fel.

8 Halldóra Thoroddsen



Pe fereastra orientată spre sud: un bărbat alergând. 
A trecut mult timp de când nu a mai alergat și ea

Iată‑l pe bătrânul înalt, care o priveşte întotdeauna 
într‑un mod ciudat; şchiopătează puțin, merge aplecat, 
sprijinit în baston. Au schimbat câteva vorbe în vreo două 
rânduri, despre vreme. Ar fi trebuit să‑l invite înăuntru. 
Să‑i ofere o ceaşcă de cafea. N‑ar fi trebuit să‑l refuze aşa 
de rapid şi de categoric atunci când acesta i‑a sugerat să 
meargă la o seară de bingo. Este un bărbat chipeş, se ține 
încă bine şi se îmbracă frumos. Ce să facă ea la o seară de 
bingo? Ce fac persoanele în vârstă la serile de bingo? Ori 
participă la dansuri de grup cu alții de vârsta lor?

La urma urmei, ea e o casnică; o femeie obişnuită să 
stea acasă. O vedetă a gospodăriei. Și‑ar dori să locuiască 
şi afară, şi în interior, să lase uşa deschisă spre strada unde 
se perindă trecătorii. Să fie şi singură, dar şi înconjurată 
de mulțime. Cu toate acestea, îşi petrece cea mai mare 
parte a timpului la ferestra ei dinspre sud, singură. Poate 
să deschidă uşa balconului, care dă spre o clădire de apar‑
tamente, să privească grădinița de copii de vizavi şi să‑şi 
arunce ochii mai sus pe Laugavegur1, unde oamenii trec 
rânduri‑rânduri. În seara aceasta va merge la bar, pentru 
tradiționalul pahar de gin. 

Îşi permite asta din când în când.

1  Laugavegur (în traducere, „drumul spălătoreselor”) este principala 
arteră comercială din Reykjavík. Strada şi‑a căpătat numele de la depla‑
sările localnicelor către bazinele geotermale în care îşi spălau rufele în 
trecut. (n. tr.)
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Îngheț și aer rece, zilele scurte de iarnă
aprind luminile pe cer1

Sună Maggi. E petrecerea anuală a seniorilor la clubul 
de cupluri. Toată lumea se agață în continuare de această 
tradiție. Majoritatea nu şi‑au mai făcut prieteni noi de 
zeci de ani. Dinamica rolurilor a rămas neschimbată de la 
întâlnirea inaugurală. Beau până se amețesc puțin, apoi 
vorbesc despre „asta şi ailaltă”, modul lor de a numi viața 
şi existența. „Geniul” Einar continuă să se laude şi acum. 
Diva Kristín continuă să facă ravagii în inimile bărbaților ca 
odinioară (este singura necăsătorită din clubul de cupluri). 
Căpcăuna Maggi continuă să spună răspicat adevărul 
şi toată lumea îi permite (pentru că aşa e felul ei). Ca de 
obicei, singuraticul Stefán îşi ascunde talentele şi îl vene‑
rează pe „geniu”, aşa cum a făcut‑o mereu. Trei dintre ei au 
plecat, i‑a luat doamna cu coasa. Iar ea se simte aproape 
o străină acum, de când a murit Guðjón. Ea a avut mereu 
rolul de a‑l susține pe bufonul curții.

Răposatul Guðjón avea felul său unic de a se da în spec‑
tacol. Nimeni nu a ştiut vreodată ce atitudine să adopte în 
prezența lui. Putea să răstălmăcească adevărul până când 
îi băga pe toți în ceață. Unii nu l‑au tolerat defel pe Guðjón: 
se simțeau nesiguri în prezența lui. Alții îl considerau un 
neghiob, însă în general era îndrăgit. Tuturor le place puțin 
umor de calitate. Sigur că putea fi insuportabil, dar pe ea 
o distra pe cinste, se comportase frumos cu ea şi o mințise 
mai puțin decât se obişnuieşte. 

Scăpase de toate în toți anii aceştia, lăsase garda 
jos de mult timp. Drumul de întoarcere spre casă de la 
clubul unde s‑a ținut petrecerea anuală trece prin vestul 

1  În timpul iernii polare, în Islanda zilele sunt foarte scurte. Astfel, în 
cea mai scurtă zi a anului, între răsăritul şi apusului soarelui trec doar 
2 ore şi 14 minute. (n. tr.)
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oraşului, iar în Fischersund îşi dă seama că e urmărită. 
Iuțeşte pasul, dar bărbatul o prinde rapid din urmă. Îi 
oferă portofelul, dar el nu‑l vrea. Atunci înseamnă că 
ăsta este violatorul de care se temuse mereu. Prădătorul 
de care fetele trebuie să se ferească în această junglă 
modernă. Monstrul invizibil care i‑a limitat atâta vreme 
libertatea de mişcare. El o împinge brutal la perete, îi 
priveşte chipul îmbătrânit şi îngheață. Nu se aşteptase la 
asta. O plesneşte peste față şi o ia la fugă. În ciuda şocului 
şi a palmelor care‑i ardeau fața, în ea clocoteşte senti‑
mentul de libertate. A ieşit din joc. Din acest tip de joc. 
S‑a hotărât să‑şi cumpere un baston.

Timpul şi‑a înfipt colții. Experiența prin care a trecut 
a transformat‑o. E plină de răni (da, el a rămas şocat la 
vederea lor). Și‑a curățat rănile, le‑a dezinfectat şi le‑a aco‑
perit. Totul pentru a le transforma în cicatrice. Însă cele mai 
rele sunt cheloidele1... pentru că trebuie sparte. A făcut şi 
asta. Acum, în spatele geamului dublu, este protejată. Curi‑
ozitatea o atrage spre fereastră ca un magnet. Intensitatea 
experienței trăite a scăzut, bătăile inimii au încetinit, viața 
trece repede. Aproape că nici nu merită efortul să depo‑
zitezi scaunele de pe balcon de la o vară la alta. 

Tușește ca să‑și dreagă vocea și cântă o melodie

Tricotează. Mâinile ei se mişcă ritmic. Nu‑i dau voie 
să se oprească. Mâinile nu trebuie să se oprească. Natura 
stârpeşte imediat ceea ce nu funcționează. În aparta‑
mentul liniştit se aude sunetul uşor al andrelelor. Ca o 
harpă eoliană chinezească. Mănuşi decorate cu trandafirul 
fiordurilor, şosete tricotate cu fir unul peste altul, şaluri, 

1  Tumori ale pielii ce apar pe locul unei cicatrice. (n. red.)
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toate lucrate manual. Când tăcerea devine asurzitoare, este 

plăcut să te cufunzi în muzică. Astfel, zgomotul andrelelor 

devine acompaniament. Dar acum opreşte radioul, simte 

că este o formă de autoamăgire. Tot ceea ce cere este să 

existe puțină sinceritate pe fundal, ca să poată tricota mai 

bine. Binecuvântate sunt urechile.

Și‑a planificat bătrânețea înainte de a împlini şaptezeci 

de ani. A vândut apartamentul mare şi l‑a cumpărat pe 

acesta, mai mic. A dat o maşină plină de lucruri când s‑a 

mutat. Lucruri strânse o viață întreagă, ca depunerile de 

scoici pe fundul unei nave. Aici, în apartamentul nou, are 

tot ceea ce i‑a plăcut cel mai mult. Cărți, tablouri, mobi‑

lierul danez pe care ea şi Guðjón l‑au cumpărat cu mult 

timp în urmă şi care la vremea respectivă părea avan‑

gardist. Linia lui aerodinamică impresionase lumea veche. 

Iar asta amenința valorile creştine şi sistemul social. Acum 

vânăm ast   fel de lucruri vechi în moştenirile unor femei 

bătrâne, aşa ca ea. E bine să‑ți organizezi bătrânețea cât 

timp eşti încă în deplinătatea facultăților mentale.

Își pilește unghiile, mai întâi la mâna dreaptă,
apoi la stânga

O îngrijorează mersul lumii, o îngrijorează tinerii care 

se îndepărtează de lume şi nu se bucură de ea. Se pare 

că a reuşit în cele din urmă să separe inutilul de esența 

lucrurilor, grâul de neghină, şi ar fi dispusă să ajute şi 

noile generații, dar cine mai vrea să asculte înțelepciunea 

învechită a unei bătrâne ca ea? Când în sfârşit găseşti per‑

spectiva corectă, punctul de focalizare se mişcă. Timpul nu 

oferă un punct de ancorare, el vrea ca obişnuitul să devină 

mereu nou.
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Geamul dublu, primul roman al Halldórei Thoroddsen, a ob-

ținut Premiul pentru Literatură feminină din Islanda în 2016, 

iar în 2017, Premiul Uniunii Europene pentru Literatură. A fost 

tradus până în prezent în zece limbi.

De la geamul dublu al micului ei apartament din Reykjavík, o femeie de 78 de 

ani privește lumea exterioară, față de care se simte în același timp expusă și 

izolată. Rolul ei social s-a terminat, cu toate că își dorește să facă parte în conti-

nuare din mersul lucrurilor. Este singură, văduvă, copiii și nepoții sunt la casele 

lor și își văd de viețile lor. Mare parte din prieteni s-au dus și ei, iar cei rămași în 

viață sunt bolnavi ori neputincioși. Ea însăși își observă corpul cedând, memoria 

și simțurile degradându-i-se puțin câte puțin.

Cu toate acestea, în existența ei monotonă și solitară își face apariția un băr-

bat – un chirurg în vârstă divorțat, care o face să se simtă din nou vie, dorită și 

iubită. Dar oare este acceptabil, dezirabil sau măcar posibil să te îndrăgostești la 

bătrânețe? Legi sociale nescrise fac din iubirea la această vârstă un tabu sau un 

capriciu.

Geamul dublu este o fereastră deschisă către sufletul unei femei, o poveste 

emoționantă despre nevoia umană de conexiune, despre găsirea sensului în viață, 

despre tinerețea spiritului care ignoră neputințele trupului. Scris într-un limbaj 

poetic sensibil și empatic, romanul Halldórei Thoroddsen ne introduce într-un uni-

vers tulburător, cel al iubirii care se naște la apusul vieții, cântându-și, din leagăn, 

durerosul cântec de lebădă.
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1.

Avea cincisprezece ani. I‑ai fi dat mai puțini.
Trăia retrasă.

2.

Când i‑a murit soția, domnul d’Albrecht a refuzat să se 
despartă de trupul pe care aceasta îl părăsise. Rămăsese 
îngenuncheat, ținând mâinile nevestei în propriile mâini. 
Nu asculta rugăciunile preoților, nici apostrofările indig‑
 nate ale servitorilor. Se uita fix la pleoapele închise ale 
doamnei d’Albrecht. Le săruta în gând; îi mângâia sânii în 
penumbra dormitorului lor. Altfel spus, înlocuia un întu‑
neric cu altul. Două lumânări mari, așezate de o parte și de 
alta a patului, aruncau o lumină slabă asupra acestui ultim 
sfat de taină.

Fiul domnului d’Albrecht se apropie de tatăl lui, încercând 
să‑i vorbească. Tânărul nu se simțea deloc îndreptățit să‑i 
adreseze mustrările pe care fusese trimis să i le transmită. 
Stătea acolo încurcat, cu ochii ațintiți la cadavrul mamei 
lui. Văduvul nu‑i dădu nicio atenție. Băiatul așteptă un 
moment, apoi ieși.

Noaptea trecu.
La ziuă, au trimis‑o pe fetiță la domnul d’Albrecht. 

Mergea spre el cu mare încetineală. Avea obrajii rozalii. Nu 
a reușit să‑l distragă. Mai întâi, el s‑a ridicat, într‑un acces de 

Capitolul 1
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mânie. Apoi a rămas neclintit în fața copilei, asemenea unui 
bloc de gheață. I se părea că seamănă izbitor cu doamna 
d’Albrecht. Avea același fel de a‑și ține buzele întredes‑
chise. Genele ei se plecau și se ridicau cu aceeași repe‑
ziciune. Negrul intens al pupilelor ei era identic. Fetița a 
izbucnit în plâns. El a poruncit scurt, cu gura uscată, să fie 
luată din fața ochilor lui.

Domnul d’Albrecht era un bărbat arogant, foarte cul‑
tivat, taciturn. A fugit de fiica lui. A dat dispoziții ca ea să 
locuiască într‑un corp al casei îndepărtat de acela pe care‑l 
ocupa el și să nu‑și facă apariția pe nicăieri. Treceau săp‑
tămâni întregi, uneori luni, fără să dea ochii cu ea. 

Zece ani mai târziu, într‑o zi de vară, când își conducea 
niște musafiri până la curtea din față a reședinței sale, a 
auzit în stânga lui, venind dinspre o galerie de la etaj, o voce 
cu intonația acelei voci care noapte de noapte continua 
să‑i răsune în urechi. I s‑a întunecat cerul. A fost zguduit 
ca de un cutremur. A gemut. A chemat‑o pe vinovată la el. 
De la înălțimea lui, o domina în totalitate. Îi vedea calota 
bonetei. Nu‑și mai găsea cuvintele. Era privit. Și‑a revenit. 
Simțea o furie imensă. Ar fi vrut s‑o bată pe ființa de pe ale 
cărei buze scăpaseră sunetele, reînviindu‑i astfel, până la 
extaz, chinul pe care crezuse că‑l poate ascunde de lume. 

Pe ascuns, o copleșea cu daruri. 
Îi comanda rochii de brocart; îi prindea la lobul ure‑

chilor perle pe care însăși regina le râvnise. I‑a dăruit 
o carte adnotată abundent de mâna lui Petrarca. Când 
copila s‑a îmbolnăvit, medicii s‑au dat de ceasul morții s‑o 
salveze. El nu a vizitat‑o. Când i s‑a spus că scăpase, i‑a dus 
în cameră conduri brodați, veniți tocmai din China și bătuți 
în diamante. Dormea. Fără s‑o trezească, a așezat condurii 
pe scăunelul de la picioarele patului ei.

Domnișoara d’Albrecht a crescut înconjurată de doică, 
de servitorii intimidați de prezența ei și de preotul care‑i 
asculta spovedania. În această singurătate, umbla cu un 
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pas abia simțit, fustele ei foșneau ca bătăile de aripi ale 
unei păsări; era cumplit de sfioasă. 

Fericirea ei erau cărțile. Fetele din familia ei primiseră 
toate o educație aleasă. Erau atât de frumoase, încât aveau 
nevoie de multă minte ca să nu devină vanitoase și sen‑
sibile la atențiile bărbaților. Louise‑Catherine cunoștea 
la     tina, greaca, ebraica, aramaica. Învățase de asemenea 
ita   liana, spaniola și portugheza, limbi ale poeților. Descifra 
araba. Îi plăceau scrierile străine, prozele vechi și dificile. 
Regreta că nu fusese niciodată tare la matematici, astre, la 
toate științele care necesitau o strădanie pe care învățarea 
limbilor și a textelor nu i‑o solicitau. În acest dialog al ei 
cu necunoscutul, se punea singură la încercare. În timp ce 
citea, i se întâmpla să audă un sunet nedeslușit ce urca din 
adâncurile propriei ființe, deși nu putea să distingă în el un 
mesaj inteligibil, astfel încât bănuia că nu putea fi decât o 
simplă respirație. Îi pândea totuși revenirea. Simțea în acel 
moment un fel de bucurie vie, arzătoare, ca și cum întreaga 
ei persoană ar fi sporit brusc în valoare.

Plăcerea ei de a asculta muzică, de a auzi vocile ce aban‑
donau rostirea pentru a se deda cântului atingea intensi‑
tatea pasiunii.

Mergea la slujbele unde rugăciunile erau citite cu voce 
joasă.

Se temea că iubirea ei pentru Dumnezeu este impură.
Se gândea la viețile sfinților. Li se tăiau mâinile, li se 

retezau limbile. Pudoarea le era sfâșiată, atașamentele – 
violate. Și continuau să‑și sfideze călăii. Insolența stătea 
pe buzele lor până la durere, marele refugiu al mortifică‑
rilor. Alții plecau să tacă între munți de nisip. Se cuibăreau 
pe coloane. Plângeau de dorul lui Dumnezeu. Atâtea dez‑
ordini în numele reculegerii o fascinau. 

Se plictisea. O apuca amețeala la gândul a tot ce nu știa 
și se credea condamnată să nu știe niciodată.

Violentă, detesta violența. 
Ținea la mare cinste castitatea și toleranța. 
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3.

A fost ca o lumină orbitoare.
El se exprima cu inflexiuni străine a căror gravitate făcea 

să iasă în evidență, dintr‑odată, suspendarea debitului ver‑
bal, atenuarea tonului, concentrarea sensului cuvintelor. 
Avea fruntea înaltă, chipul prelung, barba întunecată și 
deasă. Părul îi era despărțit de o cărare în două plete care 
cădeau de o parte și de cealaltă a capului frumos, inte‑
ligent. Buzele subțiri aveau un aer de severitate. Emana un 
sentiment de rezervă și de forță. Fata a observat cutele ori‑
zontale de deasupra sprâncenelor și pe cele care‑i brăzdau 
fața între aripile nasului și comisurile gurii. Ochii erau 
luminoși, expresia lor – pătrunzătoare. O observa și el.

Stătea lângă tatăl ei, amândoi aflându‑se în fața ei. Cu 
talia țeapănă, ea făcu o reverență. Penumbra îi accentua 
ovalul trăsăturilor, subțirimea trupului și a mâinilor.

Fata se întrebă ce vedea în privirea lui: persiflare, 
dorință, o cunoaștere a ei totală. S‑au privit îndelung, fără 
să‑și întoarcă ochii, aproape fără să clipească.

El a dorit‑o din primul moment. Fiindcă îi era interzisă 
și fiindcă era improbabil ca el să o intereseze, pentru că 
era virgină și pentru că avea să roșească atunci când avea 
s‑o dezbrace. Avea să plângă la prima atingere. Spectacolul 
acesta avea să fie cea mai aleasă dintre plăceri.

Agustín Ramón y Cordoba și‑a salutat eleva.

4.

Ea cunoscu chipul iubirii.
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5.

Se întâlneau în bibliotecă. Vocile lor rezonau. Vorbeau 
în șoaptă.

Lecțiile lui erau lente. Nu o învăța nimic. Ea se străduia.
El se enerva în mod imprevizibil. Se așeza, se apleca spre 

ea și, cu ochii în ochii ei, rostea cuvinte aspre, desființând 
ceea ce îi plăcea. Îi spunea că detestă muzica ce abate gân‑
durile de la adevăr, ce înlocuiește căutarea adevărului cu 
o contemplare inertă. Mai bine tăcerea, care te obligă să‑ți 
auzi inepția. O fixa cu o expresie ostilă.

Fata era dezorientată, înspăimântată. Nu știa ce să 
răspundă. Ghicea că aceste atacuri erau mai bune decât 
indiferența. Își pleca fruntea. Rămânea tăcută.

El o supraveghea. Se minuna.
Tatăl îl chemă la el. Îl întrebă dacă ea face progrese. 
Domnul de Ramón se întorcea în cele două camere pe 

care le închiriase la o văduvă. Inima îi bătea. Era distrat. 
Gazda se învârtea în jurul lui. Îl îmbia cu pișcoturi, cu vin. 
Într‑o după amiază, i‑a băgat mâinile sub fuste. Ea a cot‑
codăcit mulțumită. S‑au întins. Cu greu a convins‑o să nu 
vină să‑l caute în fiecare noapte, ca și cum ar fi fost deja 
amanți.

6.

Louise‑Catherine deveni secretoasă. Visa. Doica trebuia 
să‑i repete întrebările pe care i le punea.

Începuse să se rușineze când o dezbrăcau ca s‑o îm ‑
băieze. Se ghemuia în aburii care se ridicau din apă.

După ce o spălau, iar slujnicele o înveleau într‑un 
cearșaf, le cerea să iasă. Se ducea și se așeza în fața unei 
oglinzi, lăsând să cadă bucata de pânză de pe ea. Își 
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examina trupul gol. Încerca să ghicească ce ar putea inspira 
el. Cunoștea elogiile pe care șoldurile, sânii și părul femeilor 
le binemeritaseră din partea poeților. Își privea cu atenție 
umerii, mameloanele palide ale sânilor, pântecul plat, în ‑
cheieturile, genunchii puțin cam osoși. Rămânea gândi‑
toare. Cum adolescentele ignoră de obicei senzualitatea, nici 
ea n‑avea nicio idee despre dorința pe care aceste contururi 
i‑o trezesc unui bărbat. Se considera banală, transparentă.

Credea că toată seducția pe care o putea exercita asupra 
cuiva n‑ar putea veni decât din inteligența ei. Se știa mai 
cultivată decât erau, de regulă, femeile și asta constituia o 
surpriză pentru persoanele cu care stătea de vorbă. Presu‑
punea că înțelegerea mută pe care o percepea între ea și 
maestru trebuie să se fi datorat unei aprecieri a inteligenței, 
unei complicități spirituale dintre ei. 

Aveau conversații îndelungi.
Domnul de Ramón îi spuse că nu credea să fi existat vre‑

o    dată prietenie între bărbați și femei, mai ales între bărbați 
și femeile foarte tinere. Că orice discuție între sexe era o 
paradă, un dans preliminar ce tinde spre posesia cărnii.

7.

El nu‑i povestea nimic care să fi avut cu adevărat vreo 
legătură cu el. După un prim elan de certitudine, ea simțea 
cum îi devine străin.

El văzuse multe orașe, traversase fluvii pe care ea le știa 
doar după nume, dormise la umbra domurilor și a cupo‑
lelor pe care ea nu avea să le vadă niciodată cu propriii 
ochi. Faptul că se născuse femeie o închidea în spații rare, 
mărginite. Contradicțiile acestea îi îndepărtau unul de 
altul. Ea nu știa cum să‑l înlocuiască în viața ei. Scăpând 
înțelegerii ei, el ațâța interesul pe care ea i‑l purta și între ei 
se adâncea o distanță despre care ea se întreba, uneori, dacă 
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ar fi posibil s‑o umple. Persistența acelei distanțe ar fi putut 
deveni ruptură. 

Domnul de Ramón povestea despre oamenii pe care‑i 
întâlnise: savanți, muzicieni, pictori, sculptori, bucătari, 
valeți, gentilomi cu spadă, curteni. Printre aceste siluete 
erau și femei: soții ale editorilor săi, care‑l opreau la cină, 
servitoare, prințese care‑l întreținuseră, patriciene melan‑
colice cărora ardoarea lui le provoca un frison între gelozie 
și plictis. Domnișoara d’Albrecht îl asculta pe domnul de 
Ramón. Acesta îi vorbi despre un bordel în care fetițe de 
doisprezece ani își primeau clienții cocoțate pe tocuri 
roșii și verzi, cu sânii goi, cu exigențe de văduvă de viță 
aleasă. Domnișoara d’Albrecht ar fi vrut ca el să‑i descrie 
amănunțit toate aceste persoane. Ar fi învățat să‑l cunoască 
prin intermediul lor. Însă ele erau doar umbre care treceau 
întâmplător prin cuvintele lui. El nu‑i vorbea decât despre 
operele bărbaților și despre ea însăși.

Ea s‑a enervat.
Voia să știe mai multe.
Pudibonderiile ei nu‑l interesau. Nici conturul obra‑

zului. Nici ezitările copilăriei când se sustrăgea. Copilăria 
nu i se părea un privilegiu.

Domnișoara d’Albrecht se disprețui pentru că devenise 
curioasă.

Își interzise să se mai gândească vreodată la viața dom‑
nului de Ramón de dinainte ca ea să‑l fi cunoscut și la 
lucrurile cu care se îndeletnicea când nu era lângă ea. Nu 
și‑ar fi imaginat că va încerca să afle frânturi din existența 
lui altfel decât din ce‑i destăinuia el însuși. Își spunea că 
discreția lui provenea din faptul că nu resimțea aceeași 
dorință ca ea de a instaura între ei sinceritatea. Hazardul 
i‑o scosese pe fată în drum. Nu el o alesese. Tot ce nu‑i 
va încredința el din proprie inițiativă – fiindcă va dori ca 
fiecare silabă a cuvintelor lui să fie o alegere meritată de 
ea, în freamătul unei prime dăruiri de sine – va fi impur și 
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înșelător. Ea aștepta ca el să simtă într‑o zi acest abandon 
în preajma ei.

Se gândea:
— Nu mă vede. Nu este un om împlinit. În el există un 

gol. Și nu mai observ decât golul acesta.
Înainta spre el cu băgare de seamă. În sinea ei, 

domnișoara d’Albrecht descoperea o neliniște nedefinită, 
necauzată de ceva anume, nervozități de o clipă, tresăriri 
de fericire înlocuite imediat de tristețe, goluri în inimă. 
Haosul acesta o înspăimânta. Încerca din răsputeri să‑i 
ascundă mișcările.

El vedea că tăcea. Nu știa dacă era efectul unei inte‑
riorizări firești, pe care nu o remarcase la început, sau o 
reținere ori o timiditate extraordinară la o persoană de 
vârsta și sexul ei. Uneori era înclinat să o considere glacială. 
Se întreba dacă nu era excesiv de rigidă. Ea observă că el se 
retrage. Neînțelegerea aceasta o aducea la disperare. Dacă 
s‑ar fi justificat și explicat, ar fi considerat că‑l trădează pe 
domnul de Ramón și propria imagine de sine. Nu putea 
să admită că perfecțiunea ar fi putut să nu fie ceva de la 
sine înțeles. Negoțul cu vorbe sau cu sentimente o oripila. 
Era convinsă de deșertăciunea acestui negoț și de faptul că 
îl va prejudicia pe destinar. Acest suflet pur se închipuia 
dual: era de două ori dezamăgită de sine.

Trăiau săptămâni lipsite de bucurie.

8.

Domnul de Ramón o întrebă dacă n‑o să se mărite. Ea 
roși.

Știa că este o moștenitoare foarte demnă de luat în 
considerare și că fusese vizată pentru averea pe care ar 
aduce‑o în mariaj. Tatăl ei îi respinsese pe toți pretendenții 
care se prezentaseră. N‑o mai cerea nimeni. Nu știa dacă 
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domnul d’Albrecht aștepta o ocazie mai bună sau nu avea 
de gând s‑o așeze la casa ei. Ea nu dorea să i se dea un soț.

Domnul de Ramón n‑a dat semne că ar fi auzit aceste 
ultime cuvinte.

Nu era niciodată acolo unde domnișoara d’Albrecht ar 
fi vrut să fie.

Remarcase, de asemenea, că el o privea deseori cu o 
expresie care‑o făcea să se simtă prost pentru lucrurile 
insignifiante pe care credea că le‑a spus și că tăcea 
toc    mai atunci când ea ar fi vrut să citească în sufletul lui. 
Își petrecea timpul stăruind cu gândul la el. Se mira. Îi 
intindea capcane. Se simțea urmărită. Se visa sfâșiată de 
haite. Era stupefiată; suferea. Rătăcea în păduri pline  de 
buturugi și de crengi care o biciuiau fără să le fi văzut 
dinainte. Capitula.

Toate aceste lupte se dădeau în ea.
Aproape în aceeași perioadă, domnul de Ramón îi dezvălui 

că, adeseori, cărțile nu formulează explicit conținul lor cel 
mai adevărat. Sunt enigme. Domnișoara d’Albrecht descoperi 
că‑și exersase degeaba atâta timp inteligența contemplând o 
lume care nu exista. Frumusețile care‑i luminaseră spiritul 
cedau în favoarea unor clarobscururi a căror frumusețe ea 
n‑o vedea încă. Lumea ei începea să se scufunde.

Simțea lacrimile umplându‑i ființa. Își dori să moară. Își 
dori să fie înflăcărată, exigentă, dură cu ea însăși.

Fără știrea ei, el nu o slăbea din ochi.

9.

Sânii ei începeau să prindă contur.
Când se trezea, când simțea cearșaful alunecându‑i 

pe gleznă și când vedea obiectele din camera ei prinzând 
contur în lumina azurie a dimineții, domnișoara d’Albrecht 
se gândea imediat la domnul de Ramón. Dejuna sub 



18  Laurence Plazenet

privirea lui. Răspundea obiecțiilor lui din ziua precedentă 
în timp ce o pieptănau. Îngenunchea pe pernuța ei de 
rugăciune alături de el. Dacă voalul i se agăța în portiera 
trăsurii, degetele lui erau acolo să‑l desprindă. Noaptea, 
somnul îi dispărea fiindcă ea îl asculta pe el. Era sub stăpâ‑
nirea unei imagini care avea vocea lui, blândețea mâinilor 
lui, pe care ea nici măcar nu știa că o remarcase, mângâ‑
ierea mătăsoasă a genelor lui de bărbat.

Fata se gândi că pesemne îl iubește. Se întrebă dacă va 
trebui să fie a lui.

10. 

Stăteau unul lângă celălalt. Domnișoara d’Albrecht 
purta o rochie cu mâneci mari, bufante, strânse pe antebraț 
cu un nod de catifea și tivită cu un fald de dantelă brodată 
cu fir de argint. Voind să ia o carte de pe masa din fața lor, 
ea făcu un gest care îi dezgoli mult încheietura. Se văzură 
pielea foarte fină pe osul proeminent, rețeaua de vinișoare 
pale de pe mână, o brățară bătută în pietre prețioase. 
Fără să‑și întrerupă vorbirea, domnul de Ramón atinse cu 
vârful degetelor de la mâna dreaptă această porțiune de 
piele mătăsoasă. Simți imediat catifelarea și căldura care 
se răspândeau în el. 

Nu‑și retrăgea mâna.
Domnișoara d’Albrecht își ridică privirea. El îi văzu 

pleoa  pele zbătându‑se, privirea care o căuta pe a lui. Îi 
adoră gravitatea. Nu‑i răspunse. Surâdea, vorbea și men‑
ținea apăsarea degetelor. Se gândea la partea interioară a 
încheieturii pe care o mângâia.

Când îi liberă mâna pe care i‑o ținuse prizonieră, o 
întrebă dacă dorea să continue lecția sau dacă aveau s‑o 
reia a doua zi.
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Numai iubirea, romanul de debut al lui Laurence Plazenet, 
a obținut Premiile Charles Oulmont și Thyde Monnier în 2005, iar 
în 2012 Premiul Uniunii Europene pentru Literatură. A fost tra-
dus până în prezent în paisprezece limbi.

Louise-Catherine d’Albrecht are numai cincisprezece ani când întâlnește iubirea. 
Orfană de mamă, respinsă de un tată căruia chipul fetei îi amintește de soția dispă- 
rută prematur și pe care remușcarea de a o izola îl face să o copleșească în secret 
cu daruri scumpe, tânăra aristocrată trăiește retrasă, înconjurată de cărți. Apariția 
domnului de Ramón, profesorul ei fără vârstă, îi trezește primii fiori ai iubirii. Între 
ei se înfiripă o relație secretă și pasională, nu lipsită de contradicții și respingeri.

Asemenea lui Pigmalion, domnul de Ramón o învață pe domnișoara d’Albrecht atât 
bucuriile sufletului, cât și pe cele ale trupului, dar amândoi visează la  o iubire absolută 
nepământeană. Drumurile celor doi amanți se vor despărți în curând, dar focul mistuitor 
din inimile lor îi va face să se caute unul pe celălalt în cărți, în vise, în fantasme, în singu-
rătatea lor mereu crescândă. Va reuși flacăra dragostei neîmplinite să-i aducă iarăși 
împreună? Și dacă da, pentru cât timp?

Scris într-un limbaj poetic pur și riguros, cu personaje admirabil creionate, Numai 

iubirea este un roman de dragoste tulburător despre pierderea inocenței și desă-
vârșirea iubirii.


