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Capitolul 1
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.
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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 astfel 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 obținut 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 continuare 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 bărbat – 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 univers tulburător, cel al iubirii care se naște la apusul vieții, cântându-și, din leagăn,
durerosul cântec de lebădă.
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