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Prolog

Fata st`tea în genunchi [i lustruia podeaua. Era îmbr`cat` într-o

salopet` decolorat`, f`r` form`. {or]ul imaculat pe care-l purta era

semnul sp`l`toriei în care era întemin]at`. De trei ore se str`duia s`

dea luciu podelei. {tia c` nu va termina pân` când nu-[i va vedea chi-

pul reflectat în ea. Sim]ea amintirea copilului la care fusese nevoit` s`

renun]e ca pe o ran` în suflet care-i ardea rug`ciunile pe care încerca

s` le rosteasc`. 

O cuprinse un val de ame]eal` [i se aplec` înainte. Î[i tampon`

fruntea cu o cârp` de sub mânec`. Auzi pa[i [i zgomot de tocuri pe po-

deaua de lemn. Se apropia o c`lug`ri]`. Vocea o plesni ca un bici.

– Cine ]i-a zis s` te opre[ti, curv` lene[`?

{tia s` nu r`spund`, dar î[i ridic` privirea o clip` ca s` vad` care

dintre c`lug`ri]e era. {iragul de m`t`nii negre [fichiui prea repede ca

s` se mai fereasc`. O lovi în plin` figur`, o t`ie pe obraz [i îi l`s` o



vân`taie deasupra ochiului. Sângele ]â[ni [i p`t` podeaua curat`.

C`lug`ri]a ridic` iar m`t`niile [i zise:

– Uit`-te în ce hal arat` podeaua, vagaboand` p`gân` ce e[ti.

Fata î[i mu[c` buza de jos str`duindu-se s` nu plâng`. Plân -

sul p`rea s` le incite mai tare la violen]`. Strig` \n gând dup` un 

Dumnezeu care o abandonase demult. S`rmana nu mai avea nici 

familie la care s` apeleze. C`lug`ri]a ridic` m`t`niile pentru a treia [i

ultima lovitur`. 
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Decembrie e o lun` dur`. La dracu’ cu toate preg`tirile de

s`rb`toare. Dac` e[ti singur, \[i bate joc de tine pe unde te prinde. S`

zicem c` deschizi o carte veche [i g`se[ti o list` de prieteni c`rora le-ai

trimis cândva felicit`ri. Acum sunt cu to]ii mor]i sau disp`ru]i. La tele-

vizor sunt tone de juc`rii pe care tu nu le-ai avut când erai mic [i, evi-

dent, acum e cam târziu. La radio se cânt` balade care cândva aveau

sens sau chiar d`deau speran]`.

Se spune c` singur`tatea te love[te cel mai tare când e[ti în

buc`t`rie [i preg`te[ti masa pentru o singur` persoan`. O singur` 

chestie din toate: o singur` cea[c`, un singur set de tacâmuri, o farfu-

rie [i, probabil, un unic plan jalnic. Dac` tr`ie[ti singur suficient de

mult, dezvol]i obiceiuri obsesive. Imediat ce termini de mâncat speli

farfuria. De ce? Cine m`-sa are s` se plâng`? Las` toate rahaturile s` se

adune timp de o s`pt`mân` [i vezi dac`-i pas` cuiva. Dar n-o faci pen-

tru c` nu po]i. Ritualurile astea sunt singura leg`tur` pe care o mai ai

cu rasa uman` [i partea cea mai proast` e s` con[tientizezi c` le faci.

Trecusem prin mai multe case în ultimii ani. Avusesem un aparta-

ment lâng` canal [i, dac` nu fusesem fericit, cel pu]in acolo am fost pe

cât de aproape de mul]umire era posibil. Dar m-au evacuat [i m-am

mutat la Bailey’s Hotel, unul dintre pu]inele r`mase înc` independente

din Galway.

Apoi, ca urmare a cazului pe care-l anchetam, am r`mas pu]in lef-

ter [i m-am mutat într-o cas` din Hidden Valley. Era mi[to. M-a prins

o vreme. Podele de piatr`, [emineu, rela[ pe termen lung, vecini,

c`r]i... într-un raft de lemn... Ca un cet`]ean respectabil. Dar s-a dus

dracului totu’ când am luat cea mai proast` decizie din cariera mea

pestri]`. Înc` simt vina [i remu[c`rile. {irul de mor]i care m` acuz` de

fiecare dat` cånd apuc s` a]ipesc, însp`imânt`tori, apropiindu-se în
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t`cere [i fixându-m` cu privirea în timp ce m` zvârcolesc [i gem, spe-

rând zadarnic s` scap.

A[a c` beau. Mi-am dep`[it demult data expir`rii [i sunt pe timp

împrumutat. Ar fi trebuit s` dispar cu mult timp în urm`. Deseori îmi

doresc s-o fi f`cut.

Primele dou` s`pt`mâni din decembrie am stat pe uscat. M`

preg`team. {tiam c` n-o s` pot trece treaz prin toat` debandada a[a

c` st`team cuminte deocamdat`. Înc` o iluzie de-a alcoolicilor. Min-

ciunile astea sunt aproape la fel de vitale ca [i alcoolul. Te ag`]i de ele

ca de rug`ciuni, dar sunt de dou` ori mai candide. Ploaia continu` [i

frigul crâncen î]i ajung pân`-n oase. La un moment dat fusesem de-

pendent r`u de cocain`, dar m` ab]ineam pân` [i de la asta. A[a c`

aveam frisoane [i tremurici [i, bineîn]eles, depresii masive.

Locuiam din nou la Bailey’s Hotel. Situat lâng` oficiul pentru turi[ti,

nu e u[or de g`sit, dar supravie]uie[te în chip nea[teptat. Proprietara

e o v`duv` de optzeci [i ceva de ani care ]ine la mine dintr-un motiv

sau altul [i îmi p`streaz` în continuare o camer`, în ciuda exceselor

mele cele mai rele. Are impresia c` am ajutat-o cândva. Dac` a[a e,

am uitat cum sau chiar [i când. Sunt recunosc`tor c` nu m` judec`.

Poate pentru c` amândoi facem parte din specia aia pe cale de dis-

pari]ie din „vechiul Galway” [i chiar nu mai avem mult timp. Când om

disp`rea, hotelu’ o s` fie transformat într-un bloc cu apartamente de

lux [i vreun mar]afoi de bani gata o s` ne calce oasele-n picioare, su-

flete am`gite ce-am fost. 

Personalul ei e compus în principal din Janet, o femeie la fel de

b`trân` ca [i ea, care are rol de sp`l`toreas`, menajer`, con[tiin]`, fe-

meie de serviciu [i este una dintre cele mai religioase femei pe care

le-am întâlnit. Pentru c` citesc atât de mult, Janet are impresia c` sunt

cineva. E o veche idee irlandez` care, din p`cate, p`c`le[te tot mai

pu]in` lume. Aveam un calendar pe perete. Pe copert` era Catedrala

Sacred Heart [i fiecare zi avea câte-o zic`toare cu miez care s`-]i fac`

ziua mai bun`. N-a[ zice c` pe-ale mele le f`ceau mai bune. Marcat` cu
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ro[u, ziua de 18 ie[ea în eviden]` ca un far. Ziua tat`lui meu. Ziua în

care urma s` beau din nou. Simplul fapt c` [tiam când o s` mai duc pa-

harul la gur` m` ajuta s` trec prin multe ore imposibile. M` aprovi-

zionasem bine. Patru sticle de Bushmill’s negru, 24 de doze de

Guinness [i o uncie de coca. Nu glumesc când v` zic c` `sta era ape-

ritivul. {i dat fiind c`-n zilele de Cr`ciun totu’ urma s` fie-nchis, mi se

p`rea o provizie bunicic`.

A venit [i ziua cu pricina. Am intrat în ele parc`-n r`zbunare. Am

reu[it s` intru în com` dup` o s`pt`mân` [i m-am trezit iar la spital.

N-au fost încânta]i s` m` revad` [i s`-mi ]in` prelegeri despre ce se

întâmpl` dac` mai fac pe rebelu’. Da’ n-o ziceau cu convingere, [tiau

c` o s` beau din nou. Pe la jum`tatea lui ianuarie eram la Bailey’s, în-

cercând s` ra]ionalizez b`utura, f`când abstinen]` de la cocain` [i su-

ferind de o depresie neagr` ca dracu’. St`team pe marginea patului [i

m` gândeam la ni[te versuri de Ann Kennedy.

Instruc]iuni de înmormântare

Versurile:

S-ar putea s` [tii locul
Pentru c` acolo au pus
Cenu[a lui Marilyn
Într-o cript` palid` de marmur`
Dincoace de familia noastr`.

Ca s` vezi.

Nu-l [tiu.
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