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Lui Sue Hahn, Fran Kane şi Donzella Schlager…
tovarăşele mele de călătorie
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T rei persoane foarte speciale au contribuit la apariţia acestei 
povestiri: Sue Hahn, Fran Kane şi Donzella Schlager, toate 
iubitoare de aventură, care au împărtăşit visul meu de a 

parcurge Oregon Trail*. Cu binecuvântarea soţilor noştri, ne-am 
urcat într-un Suburban şi am condus din Sebastopol, California, 
până în Independence, Missouri. De aici am urmat Oregon Trail 
până în Th e Dalles, Oregon. Peste cinci mii de mile puse cap la cap. 
Am descoperit frumuseţea şi vasta întindere a ţării noastre, am oprit 
la fi ecare obiectiv istoric (şi popas) pe care l-am întâlnit pe drum, am 
vizitat fi ecare muzeu posibil (din oraşele mai mari sau mai mici) şi 
am adunat sufi ciente informaţii care să ne ţină interesul treaz faţă de 
lectură pe următorii câţiva ani.

Vă mulţumesc, fetelor. A fost una dintre cele mai frumoase 
perioade din viaţa mea.

Când ne apucăm şi de traseul Lewis şi Clark?
Multe mulţumiri şi lui Ryan MacDonald, pentru faptul că ne-a 

oferit sfaturile sale de expert în jocurile de calculator şi târgurile de 
specialitate.

* Vestit traseu istoric ce traversează S.UA. de la est la vest, traseu ales de 
colonişti pentru a ajunge în Oregon în perioada anilor 1840-1860; vezi 
harta ataşată (n.trad.)

M u lţ u m i r i
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Sierra Clanton Madrid nu se putea opri din tremurat. Stomacul 

îi era numai noduri. O apucă o migrenă chinuitoare din clipa 
în care Alex îi dădu vestea.

Nu o mai duruse capul atât de îngrozitor din seara banchetului de 
absolvire a liceului. Alex venise să o ia în Chevy-ul răblăgit al tatălui 
său cu trei minute înainte ca tatăl ei să intre cu maşina pe alee. A 
fost pentru prima oară în viaţa ei când tatăl său venise acasă devreme 
de la lucru. Ar fi  trebuit să ştie că așa se va întâmpla. Îşi amintea 
şi-acum faţa pe care o făcuse tatăl ei când dăduse cu ochii de Alex 
– un băiat hispanic, frumos foc, cu plete, îmbrăcat într-un smoching 
de împrumut – care stătea pe veranda spaţioasă a casei victoriene pe 
care o deţinea familia ei pe Matheson Street. Şi ca şi când asta n-
ar fi  fost de-ajuns, Alex tocmai se întindea să-i prindă o orhidee de 
rochia ei elegantă de banchet. Când Sierra auzi trântitul portierei de 
la maşina tatălui ei, aproape că leşinase de frică.

Atunci o apucase migrena, care fusese înteţită mai apoi de privirea 
întrebătoare de pe faţa lui Alex. 

— Ce s-a întâmplat? o întrebase el. 
Ce-ar fi  putut spune? Îi spusese tatălui ei despre Alex; doar că nu-i 

spusese tot.
Urmase apoi un schimb de cuvinte, dar, din fericire, mama ei 

fusese acolo să intervină şi să-l liniştească pe tatăl ei.

1
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În cele din urmă, Alex o însoţise la maşina sa împrumutată şi o 
ajutase să urce în ea, în timp ce tatăl ei stătea pe primele trepte ale 
verandei, fi xându-l cu privirea. Alex nu o privise deloc în timp ce băga 
în marşarier şi apoi se îndepărtase de trotuar. Ajunseseră aproape de 
jumătatea drumului spre Santa Rosa înainte să zică ceva.

— Nu i-ai spus cine te însoţeşte la banchet, nu-i aşa?
— Ba da, i-am spus.
— Da, sigur. Doar că ai uitat câteva amănunte importante, nu-i 

aşa, chiquita? Nu o mai numise niciodată aşa până atunci, şi asta nu 
prevestea nimic bun pentru seara ce se întindea înaintea lor. Nu mai 
spusese nimic până ajunseră la restaurantul scump din Santa Rosa. 
Ea comandase ceva ieftin, ceea ce-l înfuriase şi mai rău.

— Îţi imaginezi că nu-mi permit să-ţi plătesc decât o salată?
Cu faţa roşie ca racul, îşi comandase atunci o porţie de coaste 

afumate ca şi el, dar asta nu păru să-l bine-dispună cu nimic.
Lucrurile erau tot mai jalnice pe măsură ce orele serii se scurgeau. 

Pe la ora zece, Alex nu mai vorbea deloc, nici cu ea, nici cu altcineva. 
Sfârşi într-o toaletă din Villa de Chanticlair, unde vomitase toată 
cina gustoasă pe care i-o cumpărase el.

Era îndrăgostită nebuneşte de Alejandro Luís Madrid. Nebuneşte 
era cuvântul cheie. Tatăl ei o avertizase. Iar ea ar fi  trebuit să-l 
asculte.

Pe Sierra o usturau acum ochii înlăcrimaţi, în timp ce conducea 
pe Old Redwood Highway, care făcea legătura între Windsor şi 
Healdsburg. Cu toată tulburarea de care avusese parte, prefera să se 
agaţe mai degrabă de trecutul ce acum îi părea romantic, decât de 
prezentul şi viitorul ce erau nesigure şi înspăimântătoare.

Seara banchetului fusese un dezastru total. În timp ce aproape 
toate prietenele ei se duseseră în Santa Rosa la petreceri ce urmau 
să ţină până în zori, Alex o condusese acasă mult înainte de miezul 
nopţii. Luminile din faţa casei erau aprinse şi parcă mai luminoase 
decât până acum. Probabil că în timpul cât fusese plecată de acasă, 
tatăl ei schimbase becul de 60 de waţi într-unul de 250. În seara aceea 
erau aprinse chiar şi luminile din casă.

Avea sufi cientă lumină să vadă cât de furios era Alex. Însă expresia 
feței lui trăda ceva mai profund decât furie. Îi putea simți durerea ce 
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zăcea ascunsă în spatele expresiei reci şi distante. Se gândea că probabil 
va pleca de îndată ce vor ajunge la ea acasă. Dar din nefericire însă el 
nu intenţiona să se ducă înainte să spună tot ce avea pe sufl et.

— Am ştiut de la bun început că e o greşeală şi numai să te invit 
în oraş.

Cuvintele lui o loviră ca o mitralieră drept în inimă. Şi nu se oprise 
aici.

— Nu sunt cine ştie ce personaj din vreo dramă de Shakespeare, 
Sierra. Nu sunt Romeo pentru rolul tău de Julieta. Şi nu te-am invitat 
pentru că aveam chef să mă joc! 

Acestea fi ind spuse, se întorsese şi aproape ajunsese la trepte 
înainte ca ea să reuşească să-şi înfrângă lacrimile ce o sugrumau.

— Te iubesc, Alex.
El se întoarse atunci şi o privi.
— Ce-ai zis?
Ochii îi erau întunecaţi şi pătrunzători, fără să-i fi  trecut încă 

supărarea pe ea – pe bună dreptate. Nu se gândise cum avea să-l 
afecteze tăinuirea unor detalii în ce-l privea. Nu se gândise la nimic 
altceva decât să evite confruntarea cu tatăl ei.

Alex rămase aşteptând.
— Ă… am spus că te iubesc.
— Spune-o în spaniolă, îi spusese el pe acelaşi ton pe care-l folosea 

când o ajuta la teme.
Ea înghiţise în gol, întrebându-se dacă nu cumva nu avea nicio 

altă intenţie decât să o umilească şi mai rău înainte să iasă defi nitiv 
din viaţa ei.

— Te amo, Alejandro Luís Madrid. Corazón y alma. Atunci pufnise 
în plâns, hohotind de-i sărea cămaşa pe ea. El o prinsese atunci şi-şi 
vărsase inima înaintea ei în spaniolă. Cu toate că nu-i înţelesese toate 
cuvintele, i-o citise în priviri şi o simţise în atingerea lui că şi el o 
iubea.

Folosise limba sa maternă de puţine ori de-a lungul anilor, în 
momente deosebit de intense sentimental. Îi vorbise în spaniolă când 
făcuseră dragoste în noaptea nunţii lor şi din nou atunci când ea-i 
împărtăşise faptul că era însărcinată. Plânsese şi îi vorbise în spaniolă 
în zorii zilei când Clanton venise cu greu pe lume, şi din nou atunci 
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când se născuse Carolyn. Şi îi vorbise din nou în spaniolă, printre 
lacrimi, în noaptea în care murise tatăl ei.

Dar în noaptea aceea pe verandă, amândoi uitaseră cu desăvârşire 
de toate luminile. De fapt, uitaseră de toate până în clipa în care se 
deschise uşa din faţă, iar tatăl ei îi porunci lui să dispară de acolo.

I se interzisese să-l mai vadă pe Alex. În acel moment, tatălui ei 
nu-i păsa de faptul că Alex era al patrulea într-un an cu două sute de 
elevi. Singurul lucru care conta era faptul că Luís Madrid, tatăl lui 
Alex, era „unul din sărăntocii ăia“ care lucra ca muncitor în viile din 
Sonoma County. Tatălui ei nu-i păsa de faptul că Alex lucra patruzeci 
de ore pe săptămână la o benzinărie locală pentru a-şi strânge bani să 
poată merge la colegiu.

— Noroc îi doresc, spuse el, deşi era clar că norocul era ultimul 
lucru pe care i-l dorea în realitate lui Alex.

Ea începu să se justifi ce, să îl linguşească, să se văicărească şi să-l 
implore. Apelă la mama ei, care refuză brusc să-i mai ţină partea. În 
disperarea ei, ameninţă că avea să fugă de acasă sau să se omoare. Iar 
cu asta reuşise să le atragă atenţia.

— De îndrăzneşti şi numai să stai de vorbă cu sărăntocul acela la 
telefon, chem poliţia! urlase tatăl ei la ea. Ai cincisprezece ani. El are 
optsprezece. Pot pune să-l aresteze!

— N-ai decât, şi eu o să le spun poliţiştilor că mă siluieşti!
Tatăl ei o sunase atunci pe mătuşa ei din Merced şi făcu toate 

pregătirile ca ea să-şi petreacă câteva săptămâni acolo, pentru „a-i 
veni minţile la cap“.

Când se întoarse, Alex o aştepta, însă se dovedi şi mai puţin 
maleabil decât părintele ei patern. Nu-i oferi decât câteva cuvinte 
succinte în spaniolă când îi auzi ideea de a se întâlni în taină cu el. 
Alex era un luptător care prefera lupta făţişă. Dar nu se aşteptase 
vreodată din partea lui că va lua problema în propriile mâini. Doar 
îl văzu într-o zi că-şi face apariţia la casa lor cu numai cinci minute 
după ce sosise tatăl ei de la lucru. Afl ase mai târziu de la un vecin 
că Alex aşteptase ceva mai jos pe drum mai bine de o oră. Mama ei, 
foarte înţelegătoare cu problema lor, îl invită pe Alex în foaier înainte 
ca tatăl ei să apară pe verandă şi să-l alunge de pe proprietatea lor.

Strângând în mâini volanul maşinii ei Honda Accord, Sierra îşi 
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aminti cum se simţise în ziua aceea, văzându-l pe Alex stând în holul 
de la intrare, între mama şi tatăl ei. Era aproape convinsă că tatăl ei 
avea să-l ucidă sau cel puţin să-l snopească în bătaie.

— El ce caută aici? 
Încă auzea furia din tonul vocii tatălui ei când acesta îşi aruncă 

geanta diplomat pe podea. Sierra se gândise că nu făcuse altceva decât 
să-şi elibereze mâinile ca să îl apuce cu ele pe Alex de gât.

Alex păşi din spatele mamei ei şi-l privi în faţă.
— Am venit să vă cer permisiunea de a mă întâlni cu fi ica 

dumneavoastră.
— Permisiunea! La fel cum mi-ai cerut permisiunea să o însoţeşti 

la banchet?
— Credeam că Sierra a lămurit lucrurile cu dumneavoastră. 

Greşeala mea.
— Aici ai dreptate! Mare greşeală. Acum piei din faţa mea!
— Brian, dă-i tânărului o şansă să…
— Nu te-amesteca în asta, Marianna!
Alex însă nu se lăsă bătut.
— Nu cer nimic altceva decât dreptul de a-mi susţine cererea. Nici 

măcar nu sesizase prezența ei pe scări, deasupra lor.
— Nu vreau să aud nimic din ce ai avea tu de spus.
Erau ca doi dulăi zburliţi.
— Tati, te rog… spuse ea, începând să coboare scările. Ne iubim.
— Iubire. Mă îndoiesc că asta simte dumnealui pentru tine.
— Nu înţelegi, începu ea să suspine.
— Ba înţeleg foarte bine! Dispari în camera ta!
— Nu plec nicăieri decât cu Alex, spuse ea, ajungând în hol 

şi luându-şi poziţia alături de prietenul ei, şi în clipa aceea avea 
convingerea că dacă tatăl ei s-ar fi  năpustit la el, ar fi  făcut orice-ar fi  
fost necesar să-l oprească. Nu mai fusese niciodată atât de furioasă!

Alex o apucase însă de încheietura mâinii ei şi o împinsese hotărât 
înapoia sa.

— Asta este între tatăl tău şi mine. Nu te amesteca.
Cât timp vorbise, Alex nu-şi dezlipise nicio clipă ochii de la tatăl 

ei.
— Ieşi afară din casa mea.
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— Tot ce vă cer este să-mi daţi voie să vă vorbesc câteva minute, 
domnule Clanton. Dacă îmi veţi spune mai apoi să dispar de aici, o 
voi face.

— Şi te duci înapoi în Mexic?
— Brian!
De îndată ce tatăl ei rostise aceste vorbe, faţa i se făcu roşie ca 

racul. Alex, cu propriile sale prejudecăţi, nu avea de gând să se lase 
alungat cu uşurinţă.

— M-am născut în Healdsburg, domnule Clanton. La fel ca şi 
dumneavoastră. Tatăl meu a obţinut cetăţenia acum zece ani. Nu că 
asta ar conta. A luat testul cu brio. Cel dintâi. Nu a primit niciun 
singur dolar ca ajutor social în toată viaţa lui şi lucrează din greu în 
meseria pe care o are, probabil mai greu decât aţi lucrat dumneavoastră 
vreodată în biroul acela capitonat de la agenţia imobiliară pe care-l 
aveţi în centru. Nu locuim într-o casă victoriană, spuse el aruncând o 
privire grăitoare în jurul său, dar nici într-o cocioabă nu trăim.

Cuvântarea lui nu schimbase cu nimic starea lucrurilor.
— Ai terminat? spuse tatăl său şi orice urmă de stânjeneală îi fu 

spulberată de furia ce-l copleşea.
— Poate că v-aţi bucura să ştiţi că tatăl şi mama mea sunt în egală 

măsură împotriva Sierrei, cum sunteţi şi dumneavoastră în privinţa 
mea.

Ea rămase cu gura căscată.
— Împotriva Sierrei? făcu tatăl ei jignit. De ce?
— Dumneavoastră de ce credeţi, domnule Clanton? E albă, şi 

protestantă.
— Poate că ar trebui să-i asculţi.
— Îi ascult. Îi respect mult pe părinţii mei, dar am şi eu capul 

pe umeri. După cum văd eu lucrurile, un bigot rămâne un bigot, 
indiferent ce culoare are pielea lui.

O tăcere prelungă, tensionată, părea să se fi  lăsat peste foaier.
— Deci, spuse Alex simplu. Stăm de vorbă, sau pot să plec?
Tatăl ei o privi o clipă, apoi îl privi din nou pe Alex, cu o resemnare 

plină de resentimente. 
— Stăm de vorbă. Arătă cu capul spre o cameră din capătul 

holului. Dar mă îndoiesc că o să-ţi placă ce am eu de spus.
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Apoi petrecură următoarele două ceasuri în biroul micuţ din 
partea din faţă a casei, în timp ce ea şedea în bucătărie împreună 
cu mama ei, când plângând, când revoltându-se şi ameninţând cu ce 
avea să facă dacă tatăl ei nu o lăsa să se întâlnească cu Alex. Mama ei 
nu prea spusese mai nimic în ziua aceea.

Când tatăl ei veni în bucătărie, îi spuse că Alex plecase. Înainte 
să apuce să-i arunce toate învinuirile din lume în faţă, el o informă 
că avea voie să-l întâlnească, dacă acceptă să respecte regulile pe care 
le stabiliseră amândoi. O singură convorbire telefonică pe seară, 
nu mai lungă de treizeci de minute, şi numai după ce-şi terminase 
temele. Fără întâlniri de luni până joi. Vineri seara trebuia să fi e 
acasă până la ora unsprezece. Sâmbătă înainte de ora zece. Da, zece. 
Trebuia să fi e odihnită pentru serviciul de duminică de la biserică. 
Dacă notele ei dădeau semne de scădere, cât de mică, nu mai avea 
voie să se întâlnească deloc cu Alex. Dacă lipsea de la biserică, la 
fel.

— Şi Alex a fost de acord?
— Da, a fost de acord.
Nu-i plăcuse nimic din toate astea, dar fusese atât de îndrăgostită 

încât ar fi  fost gata să accepte orice, iar tatăl ei ştia bine asta.
— Puştiul acesta o să-ţi frângă inima, Sierra.
Acum, paisprezece ani mai târziu, exact asta se întâmplase.
Ştergându-şi lacrimile din ochi, Sierra traversă podul de peste 

Russian River şi viră la dreapta.
Ştia că tatăl ei sperase ca lucrurile să se liniştească, dacă lăsa relaţiei 

lor sufi cient timp să apară primele fi suri. Însă pe atunci nu-l cunoscuse 
pe Alex şi nu-i înţelesese nici hotărârea şi nici forţa ce-l mistuia. 
Alex absolvi cu bine liceul şi intră la colegiul local. Sierra ar fi  vrut 
să renunţe la şcoală şi să se căsătorească cu el, gândindu-se că avea să 
fi e foarte romantic să lucreze şi să-l susţină pe timpul colegiului. El îi 
spulberă această idee. Îi spusese în termeni fără echivoc că intenţiona 
să absolve colegiul cu forţe proprii şi cu siguranţă nu voia să aibă o 
soţie care nu-şi încheiase studiile. Termină doi ani la Santa Rosa 
Junior College în doar un an şi jumătate şi se transferă la Berkeley, 
Universitatea din California, unde urmase facultatea de ştiinţe 
economice, cu specializarea în tehnologie informatică. Ea absolvi 
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liceul şi intră la colegiul local, la specialitatea ştiinţe economice, apoi 
număra zilele până la absolvirea lui.

De îndată ce Alex se întoarse la Healdsburg, găsi o slujbă la 
Hewlett-Packard în Santa Rosa, cumpără o maşină la mâna a doua şi 
închirie un bungalou micuţ în Windsor.

Cum nu reuşiră să-şi pună părinţii de acord asupra stilului nunţii, 
fugiră pe ascuns la Reno. Nimeni nu agrease alegerea lor.

Erau căsătoriţi de zece ani. Zece ani minunaţi. În tot acest timp se 
gândise că Alex era la fel de fericit ca şi ea. Niciodată nu îşi imaginase 
ce se petrecea în realitate. De ce nu-şi dăduse seama? De ce nu-i 
spusese din capul locului că nu era satisfăcut?

Sierra viră maşina pe aleea ce ducea la casa victoriană de pe 
Matheson Street şi se rugă ca mama ei să fi e acasă. Mama fusese 
întotdeauna în stare să îi ţină piept tatii. Poate că o putea ajuta şi pe 
Sierra să-şi dea seama cum să-l facă pe Alex să se răzgândească cu 
privire la planurile pe care le avea legat de viitorul lor.

Sierra descuie uşa de la intrare, intră în foaierul pardosit cu lemn 
lustruit.

— Mamă? 
Închise uşa în spatele ei şi parcurse tot coridorul ce ducea spre 

bucătărie. Aproape că îl chemă şi pe tatăl ei, dar se opri la timp.
Îşi aminti dintr-odată telefonul pe care-l primiseră ea şi Alex la 

ora trei dimineaţă în urmă cu doi ani. Niciodată până atunci nu mai 
auzise pe mama ei vorbind astfel şi nici de atunci încoace.

— Tatăl tău a făcut infarct, dragă. Salvarea este aici la noi acasă.
Se întâlniseră cu ea la Spitalul din Healdsburg, dar fusese prea 

târziu.
— De dimineaţă s-a plâns de indigestie, spusese mama ei pierdută, 

şocată. Şi-l durea umărul.
Acum, Sierra se opri în dreptul uşii ce dădea spre biroul său şi 

privi înăuntru, aproape aşteptându-se să-l vadă şezând la biroul său, 
citind rubrica de vânzări imobiliare din ziar. Încă îi era dor de el. Şi în 
mod ciudat, şi lui Alex îi era. El şi tatăl ei deveniseră apropiaţi după 
ce se născuseră Clanton şi Carolyn – uimitor cum reuşesc nepoţii să 
dărâme zidurile dintre oameni. Înainte să rămână însărcinată, ea şi 
Alex nu-i prea întâlniseră pe părinţii ei. Tatăl ei găsea întotdeauna 
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câte o scuză să le refuze invitaţia la cină; iar părinţii lui Alex nu erau 
mai prejos.

Totul se schimbase când o apucaseră durerile. Toţi ajunseseră la 
spitalul Kaiser în seara când născuse. Alex o sărutase şi îi spusese că 
poate trebuiau să-şi numească fi ul Makepeace.* Se hotărâseră mai 
apoi să-l numească Clanton Luís Madrid, sudând ambele familii la 
un loc. După un an, când se născu şi Carolyn María, familia Clanton 
şi familia Madrid avuseseră deja o mulţime de ocazii să se cunoască 
reciproc şi să descopere că de fapt aveau mult mai multe în comun 
decât şi-ar fi  putut imagina cineva vreodată.

— Mamă? o strigă din nou Sierra, după ce nu o găsi în bucătărie. 
Privi afară pe geam în curtea din spate, unde obişnuia să lucreze mama 
ei adesea. Nu era nici acolo. Maşina ei Buick Regal era pe alee, aşa că 
ştia că mama ei nu plecase la unul din multele proiecte caritabile în 
care era implicată sau la biserică.

Sierra parcurse tot culoarul înapoi şi apoi sui scările.
— Mamă? 
Poate că dormea. Aruncă o privire în dormitorul părinţilor ei. O 

pătură de culoare deschisă, din pătrăţele croşetate**, era împăturită 
frumos la picioarele patului.

— Mamă?
— Sunt în pod, dragă. Vino sus.
Surprinsă, Sierra traversă holul şi urcă pe scările înguste.
— Ce faci aici? spuse ea, pătrunzând în podul afl at într-o dezordine 

totală. Geamurile minuscule erau deschise, lăsând un vânticel călduţ 
să pătrundă în încăperea plină de praf şi slab luminată. Particule de 
praf dansau în razele de soare. Locul acela mirosea a umed, după 
atâţia ani de nefolosinţă.

Podul o fascinase din totdeauna pe Sierra, şi în timp ce privea în 
jurul ei acum, îşi lăsă pentru moment toate îngrijorările deoparte. În 
spate erau stivuite mai multe şezlonguri de grădină. Imediat lângă 
uşă era o canistră de lapte, plină cu umbrele vechi, două bastoane 
şi o cârjă ruptă. Pe o etajeră înaltă erau aranjate tot felul de coşuri 

* împăciuitorul (n.trad.)
**  granny-square afghan, în original (n.trad.)
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din nuiele, de toate mărimile şi formele. Cutiile erau stivuite într-o 
ordine aleatorie, în stive ciudate, cu un conţinut misterios.

De câte ori se apucaseră ea şi fratele ei să facă curat prin camerele 
lor, sortând lucruri şi strângându-le în cutii, ca mai apoi să le 
depoziteze în pod? Când muriseră bunica şi bunicul Clanton, cutiile 
de la proprietatea lor îşi găsiseră locul în obscuritatea tăcută a podului 
lor. Cărţi vechi, cufere şi cutii cu vase şi argintărie erau răsfi rate prin 
tot podul. Un cuier pentru pălării stătea în colţul din spate pe un 
covoraş împletit din fâşii de cârpe, pe care-l făcuse străbunica Sierrei. 
Cutia cu rochii vechi cu care obişnuia să se îmbrace când fusese mică 
era încă acolo. La fel şi oglinda mare şi ovală în care se admira după 
fi ecare nouă schimbare de înfăţişare.

În apropiere, în căruciorul roşu Red Flyer* al fratelui ei, se afl au 
o duzină sau mai multe fotografi i înrămate, rezemate unele de altele 
de perete. Unele erau tablouri originale picate în ulei de bunicul ei, 
după ce ieşise la pensie. Altele erau fotografi i de familie ce fuseseră 
făcute cu mult timp înainte. Cutii cu vopsele rămase după lucrările de 
renovare a casei erau îngrămădite pe o etajeră, în caz că erau necesare 
retuşuri la lemnăria vopsită în culori. Un corp de bibliotecă era ticsit 
cu cutii de pantofi , fi ecare purtând câte o etichetă pe care se putea 
vedea scrisul ordonat al tatălui ei, în care erau păstrate documente şi 
chitanţe din ultimii douăzeci de ani.

Un căluţ vechi din lemn, cu vopseaua scorojită, stătea părăsit 
într-un colţ îndepărtat.

Mama ei mutase câteva piese de mobilier prin jur, încât acum 
canapeaua bunicului Edgeworth, cea veche și cu picioarele în formă 
de labe de leu, stătea drept în mijlocul podului. În faţa sa se afl a 
fotoliul uzat al tatii. Două taburete cu tapiţerie din goblen serveau 
drept suport pentru lucrurile pe care le scosese mama ei dintr-o valiză 
veche ce stătea acum deschisă înaintea ei.

Marianna Clanton îşi legase un prosop de bucătărie în jurul 
părului.

* Cunoscută companie producătoare de jucării din Statele Unite, devenită 
faimoasă mai ales pentru cărucioarele-remorci roşii pe care le produc 
(n.trad.)
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— M-am gândit că ar trebui să sortez puţin prin lucrurile astea şi 
să iau nişte decizii.

— Ce fel de decizii? întrebă Sierra, îngândurată.
— Ce să arunc, ce să păstrez.
— De ce tocmai acum?
— Trebuia să mă apuc de asta cu ani în urmă, spuse mama ei cu un 

zâmbet trist. Doar că am tot amânat. Privi în jur la încăperea afl ată în 
neorânduială. E puţin copleşitor. Frânturi din atâtea vieţi.

Sierra îşi trecu mâna peste un scaun vechi care se afl ase în 
bucătărioară înainte de renovare. Îşi amintea când venea de la 
grădiniţă şi se suia pe el, la masa unde serveau micul dejun, ca să o 
poată urmări pe mama ei în timp ce pregătea prăjiturele cu bucăţele 
de ciocolată.

— M-a sunat Alex ceva mai devreme şi mi-a spus că a acceptat o 
slujbă în Los Angeles.

Mama ei îşi ridică privirile la ea, cu o expresie suferindă pe faţă.
— Cred că era de aşteptat.
— De aşteptat? Cum aşa?
— Alex a fost din totdeauna ambiţios.
— Are o slujbă bună. A avut parte de promovarea aceea serioasă 

anul trecut şi câştigă bani frumoşi. I-au oferit o asigurare de sănătate 
şi un plan de pensionare avantajoase. Avem o casă nouă minunată. 
Ne plac vecinii pe care-i avem. Clanton şi Carolyn sunt fericiţi la 
şcoală. Suntem aproape de familiile noastre. Nici n-am ştiut că Alex 
şi-a depus cererea pentru un nou loc de muncă până când m-a sunat 
azi… Vocea i se frânse. Era atât de încântat, mamă. Ar fi  trebuit să-l 
auzi. Spunea că această companie nouă îi făcuse o ofertă fantastică şi 
că o acceptase fără ca măcar să stea de vorbă cu mine.

— Ce fel de companie?
— Computere. Jocuri. Genul acela de jocuri cu care-i place lui 

Alex să-şi petreacă timpul pe acasă. I-a întâlnit pe oamenii aceştia 
la o conferinţă de marketing primăvara trecută la Los Vegas. Nu 
mi-a povestit niciodată despre ei. El spune că mi-ar fi  spus, dar eu 
nu-mi amintesc. Alex își perfecta o idee a sa, un joc de rol pentru 
un program pentru internet. Jucătorii se pot alia între ei şi pot crea 
armate şi scenarii de luptă. Spunea că este exact ceea ce căutau. Şi 
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nici măcar nu-l deranjează faptul că nu au încă patru ani de când 
au apărut pe piaţă şi nici faptul că au început într-un garaj.

— La fel a început şi Apple Computers.
— Dar asta-i altceva. Băieţii ăştia nu există de sufi cient timp 

pentru a demonstra că pot rămâne în afaceri. Nu-mi dau seama cum 
poate da Alex cu piciorul la zece ani de seniorat la Hewlett-Packard 
când oamenii îşi pierd slujbele pe capete în zilele noastre! Nu vreau 
să plec la Los Angeles, mamă. Tot ce iubesc este aici.

— Îl iubeşti pe Alex, draga mea.
— Pe Alex îmi vine să-l împuşc! Cum poate să ia o decizie ca asta 

fără ca măcar să o discute cu mine?
— Dar l-ai fi  ascultat dacă ar fi  inițiat o discuție?
Nu-i venea să creadă că mama ei o întreba una ca asta.
— Sigur că aş fi  ascultat! Nu-şi dă seama că asta mă implică şi pe 

mine? Îşi şterse lacrimile de supărare de pe obraji. Ştii ce mi-a spus, 
mamă? Mi-a spus că a sunat deja la agenţia imobiliară, iar angajata 
lor va trece deseară să evalueze casa. Îţi vine să crezi? Numai ce am 
plantat narcise de-a lungul gardului din spate. Dacă plecăm, așa cum 
și-a propus el, nici n-o să mai fi u aici să le văd înfl orind!

Multă vreme mama ei nu spuse nimic. Îşi împreună mâinile în 
poală în timp ce Sierra începu să scotocească prin poşetă după un 
șervețel.

Îşi sufl ă nasul.
— Nu-i corect. Niciodată n-a ţinut cont de ce simt eu, mamă. N-a 

făcut decât să ia decizii de unul singur şi apoi să mă anunţe şi pe mine. 
Uite-aşa. Indiferent dacă-mi place sau nu, ne mutăm în Los Angeles. 
Nici măcar nu-i pasă cum mă simt eu, pentru că asta este ceea ce-şi 
doreşte el.

— Sunt convinsă că Alex nu ia decizii în mod arbitrar. Întotdeauna 
a analizat lucrurile din toate unghiurile.

— Nu şi din unghiul meu. Tulburată şi supărată, traversă încăperea 
şi culese un ursuleţ vechi din pluş pe care fratele ei obişnuia să-l 
poarte cu sine când era mic. Îl strânse la piept. Alex a crescut aici la 
fel ca mine, mamă. Nu înţeleg cum poate să întoarcă acum spatele la 
tot şi să fi e atât de fericit.
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— Poate că Alex n-a avut parte de o viaţă la fel de plăcută ca şi a 
ta, Sierra.

Sierra o privi surprinsă pe mama ei.
— Părinţii lui nu l-au abuzat niciodată.
— Nu mă refeream la Luís sau la María; ei sunt oameni minunaţi. 

Mă refer la presupunerile pe care prea mulţi oameni le fac când vine 
vorba despre hispanici.

— Ei bine, va putea adăuga la asta toate celelalte lucruri pe care le 
va avea de oferit Los Angelesul. Smog. Trafi c. Revolte. Cutremure.

Mama ei zâmbi.
— Disneyland. Staruri de cinema. Plaje, recită ea, reuşind evident 

să vadă o faţă mult mai pozitivă a lucrurilor. Tatăl ei obişnuise să 
numească aceasta  atitudine gen Pollyanna, mai ales când era nervos 
şi nu avea niciun chef să vadă partea bună a lucrurilor. La fel cum de 
altfel se simţea şi Sierra acum.

— Toţi cei pe care-i iubim sunt aici, mamă. Familia, prietenii.
— Nu vă mutaţi în Maine, dragă. Nu e cale decât de-o zi între 

Healdsburg şi Los Angeles. Și trăim în epoca telefoanelor.
— Vorbeşti de parcă nici nu ţi-ar păsa de faptul că plecăm. Sierra 

îşi muşcă buza şi privi în altă parte. Mă gândeam că măcar tu o să mă 
înţelegi.

— Dacă ar depinde de mine, atunci sigur, aş prefera să fi i aici. 
Dar înţeleg, să ştii. Bunicii tăi erau departe de a fi  bucuroşi când 
m-am mutat din Fresno la San Francisco. Zâmbi. Pe atunci trebuia să 
conduci zece ore dintr-un loc în celălalt, dar ai fi  spus că m-am mutat 
de-a dreptul pe lună.

Sierra schiţă un zâmbet.
— Mi-e greu să mi te imaginez trăind ca un beatnic la San 

Francisco, mamă.
Ea râse.
— Nici mie nu mi-e deloc mai uşor să mi te imaginez ca o tânără 

cu un soţ minunat şi doi copii de şcoală.
Sierra îşi sufl ă încă o dată nasul.
— Soţ minunat, mormăi ea. E un necioplit şovin. Probabil că Alex 

nici nu s-a sinchisit să le pomenească părinţilor săi despre asta.
— Luís va înţelege. La fel cum ar fi  înţeles şi tatăl tău. Cred că 
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Alex a rămas aici zece ani de dragul tău. E timpul acum să-i îngădui 
şi tu lui să facă ceea ce trebuie să facă pentru a-şi folosi la maxim 
talentele pe care le are.

Era ultimul lucru pe care şi l-ar fi  dorit Sierra să-l audă. Nu răspunse 
în timp ce-şi trecu mâna de-a lungul cărţilor aliniate pe raftul vechi 
de bibliotecă. Ştia că ceea ce spusese mama ei era adevărat, dar asta 
nu însemna că era dispusă să plece urechea la vorbele ei. Alex primise 
alte oferte şi le refuzase pe toate după ce discutase cu ea. Se gândise că 
deciziile pe care le luaseră împreună erau mutuale, dar acum începu 
să se îndoiască. Păruse atât de încântat şi de fericit când îi împărtăşise 
despre acest loc de muncă…

Scoase cartea cu Winnie Pluş* şi sufl ă praful ce se pusese pe cotorul 
acesteia. Mângâind coperta din faţă a cărţii, îşi amintea cum şedea 
cândva în poala mamei, ascultând povestea pe care i-o citea aceasta. 
De câte ori o auzise oare? Coperta era uzată de atâta folosire.

Şi numai gândul plecării şi a faptului că nu va mai putea s-o vadă 
pe mama ei şi să povestească cu ea tot la câteva zile o făcu pe Sierra 
să se simtă pustiită. Lacrimile îi înceţoşară privirea.

— Alex şi-a depus demisia azi dimineaţă. Vârî cartea la loc de unde 
o scosese. A fost primul lucru pe care l-a făcut după ce a primit apelul 
din Los Angeles. Apoi m-a sunat şi pe mine să-mi dea vestea cea mare. 

Îşi îngropă faţa în mâini şi plânse. Simţi o oarecare consolare când 
o cuprinse mama ei în braţe.

— Va fi  bine, dragă. O să vezi. Mama ei o mângâia pe spate, de 
parcă ar fi  fost încă doar un copil. Lucrurile au felul lor de a lucra spre 
bine. Domnul are planurile Lui pentru tine şi pentru Alex, planuri 
spre binele vostru, nu spre nimicirea voastră. Ai încredere în El.

Domnul! De ce trebuia mama ei să aducă întotdeauna vorba 
despre Domnul? Ce fel de plan mai era şi acesta să destrame vieţile 
oamenilor?

Se desprinse din braţele mamei ei.
— Toţi prietenii noştri sunt aici. Tu eşti aici. Nu vreau să plec. Nu 

are nicio logică. Ce-şi imaginează Alex că va găsi la Los Angeles şi 
nu are deja aici?

*  Winnie the Pooh (n.trad.)




