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Pentru noi, fizicieni convinºi, deosebirea dintre trecut, prezent
ºi viitor este doar o iluzie, chiar dacã una stãruitoare.

Albert Einstein, în scrisoarea de condoleanþe
adresatã familiei lui Michelangelo Besso

Spunea cã am putea face faþã la ce-i mai rãu, dacã pur ºi simplu
am renunþa sã mai cãutãm certitudinea. Dar care dintre noi este
capabil sã renunþe la aºa ceva?

Michael Ignatieff, The Needs of Strangers
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Într-un viitor posibil, Ansel s-ar rãsuci spre ea, pe jumãtate
treaz, pe jumãtate adormit. Ar lua-o în braþe ºi cãldura lui Gail
l-ar trimite înapoi în lumea viselor. Dimineaþa ar deveni dupã-a-
miazã, restul lumii ar aºtepta afarã, iar el ºi Gail de-abia s-ar scula
din pat ºi ar bâjbâi dupã haine, ºtiind cã ziua e aºa de lungã.

O parte din munca ei, casete ºi benzi magnetice, e în casã.
Altã parte e în podul casei pãrinþilor ei, iar alta în fostul sãu
birou. Fie cã sunt terminate, fie cã nu, calitatea înregistrãrilor
este atât de bunã, încât, atunci când le ascultã, lui Ansel i se
pare cã Gail e în camerã, cã vocea ei, de pe o bucatã de bandã de
8 mm, e vie.

Ansel obiºnuieºte sã îºi bea cafeaua pe veranda însoritã din
partea din faþã a casei. Peste drum, vecina lor stã pe vine ºi tunde
iarba cu o foarfecã de grãdinã. Din cauza zgomotului, spune ea.
O maºinã de tuns iarba face mult prea mult zgomot. Are cam
ºaizeci ºi cinci de ani ºi borul larg al pãlãriei de soare îi umbreºte
faþa. Gail, care crescuse într-o casã la o stradã mai încolo, îi spu-
sese cândva lui Ansel cã ºi-o aminteºte tunzând iarba ºi când era
ea micã. „Toþi copiii veneau cu foarfeci de plastic ca sã o ajute. Era
ca o tunsoare colectivã.“ Din când în când, doamna Cho se
îndreaptã de spate ºi îºi freacã mijlocul. Se uitã spre Ansel, care
stã singur la geam, ºi ridicã mâna în semn de salut.

Cafeaua e caldã ºi dulce. Închide ochii ºi ia o sorbiturã, iar
când îi deschide, Gail este tot acolo, în gândurile lui.

E aproape ºapte. Soarele e sus ºi scaldã casele într-o luminã
caldã ºi aurie. Seara trecutã n-a putut sã doarmã, iar acum îºi simte
corpul stors, ca o cârpã. Pe masa din faþa lui, un teanc de hârtii:

11



buletinul radiologic al lui Gail, EKG-ul, pagini ºifonate de prea
multe rãsfoiri. Afarã, crengile cireºului Sakura se miºcã în bãtaia
vântului. Pomul înfloreºte în martie, iar în aprilie crengile atârnã la
pãmânt de greutatea florilor. În mai, curtea e ninsã de atâtea petale.

Ansel ºi Gail au cumpãrat casa aceasta cu zece ani în urmã, la
începutul anilor ’90. El tocmai îºi terminase rezidenþiatul, iar
Gail era realizatoare de emisiuni radiofonice, specializatã pe edito-
riale ºi documentare. Casa este în Strathcona, cea mai veche sub-
urbie a Vancouverului. Chiar ºi în ziua de azi, cãsuþele de lângã
Hastings Mill, unde acum un secol locuiau muncitori, sunt încã
în picioare. Dupã ce scapi de aglomeraþia din Chinatown, centrul
oraºului se profileazã asemenea unui tablou pe fundalul Munþilor
Coastei. La est se vãd morile, Portul Ballentyne cu containere
colorate puse unele peste altele ºi macarale portuare înalte.

Casa lor, o construcþie în stil Queen Anne restauratã, are
ferestre cu fronton la etajele de sus. O casã solidã, obiºnuitã. În
zilele vântoase, i se pare cã aude grinzile cum se leagãnã.

Pânã atunci locuiserã în apartamente mici, la demisol sau la
mansardã, înghesuiþi printre lucrurile lor. Aici au însã ºi cãrþi, ºi
înregistrãri, chiar ºi un pian vechi. Cutia indonezianã din lemn
sculptat a lui Gail. Microscopul antic al lui Ansel; odatã se uitaserã
prin el, o zi întreagã, la tot felul de lucruri. Îºi amintea o coajã de
ceapã, atât de elegantã în simplitatea ei, cu celule una lângã alta
precum cãrãmizile dintr-un zid.

Înþelege cã ea nu mai este, cã s-a întâmplat brusc, iremediabil,
însã conºtientizarea acestui fapt e ca o fulgerare întinsã pe o mie
de ore, un gând continuu, care încearcã singur sã se dea uitãrii ºi,
când nu reuºeºte, încearcã sã negocieze, sã schimbe totul, sã se
afunde în somn pentru a se întoarce în timp. „Timpul“, spusese
Gail cândva, pe cale sã adoarmã în braþele lui, „este singurul lucru
de care avem nevoie.“

La ºcoala generalã din Strathcona, ora de tai chi de duminicã
dimineaþã este în plinã desfãºurare. Îi zãreºte prin gard – bunici
în treninguri fluorescente miºcându-se pe teren la unison, un ecou
fluid de cauzã ºi efect. Pasãre ciugulind o frunzã dintr-un copac.
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Mâini despãrþind cerul de pãmânt. Gail trecuse în revistã toate
acestea pentru el. Denumiri epice pentru cele mai mãrunte gesturi.
Împreunã pãºeau hotãrâþi peste chenarele trasate cu creta ale
jocurilor de ºotron ºi tenis de picior.

Ansel îºi cumpãrã gustarea de dimineaþã de la New Town
Bakery, unde o femeie cu un ecuson pe care nu scrie nimic îi dã
o pungã de hârtie plinã cu chifle calde. Îºi continuã drumul prin
Chinatown, trece de tarabele cu peºte. Pieþele gem de legume, iar
felinarele, de curând vopsite festiv în roºu, strãlucesc în aerul
proaspãt al dimineþii.

Dupã slujbã, florile merseserã în urma ei de-a lungul oraºului,
de pe Hastings Street pânã pe 49 Avenue. Casele fãcuserã loc
Parcul Central, iar apoi cimitirului. Groparii aranjaserã coroanele
mari în cercuri concentrice în jurul mormântului, alcãtuind o
pãdure de miresme. A intrat în pãdure ºi în mijloc a gãsit-o pe ea.
În fiecare noapte ploaia le dobora, vântul împrãºtia petalele prin
tot cimitirul ºi în fiecare zi el le ridica la loc. Într-o dupã-amiazã
a ajuns la cimitir în toiul unei furtuni. A ridicat din nou coroa-
nele, dar s-au prãbuºi peste el. Le-a mai ridicat o datã.

O jumãtate de an se scursese de-atunci, dar în dimineaþa asta,
în timp ce trecea pe drumul pietruit de lângã False Creek, gân-
durile i s-au întors la acel mic petic de pãmânt ºi la florile pe care
le aºternuse ieri acolo. Ed Carney, prietenul lui, îi împãrtãºise o
dimineaþã întreagã gândurile sale despre scurgerea timpului. Sãgeata
timpului îndreptatã spre ambele direcþii, trecutul zburând din
faþa ta ºi dispãrând în zare, în timp ce te împleticeºti de-a-ndã-
ratelea spre viitor, îngerul istoriei, dupã Walter Benjamin. Ed îi
vorbise ºi despre cercetãtori care experimentaserã pe ei ciclurile
circadiene, reglându-ºi bioritmul la ziua de douãzeci ºi ºase de ore.
„De multe ori s-au trezit cu poliþia pe capul lor, sã vadã ce pun
la cale.“ Conversaþia se oprise acolo. Ed se întorsese la tunsul
peluzei, iar Ansel îºi continuase plimbarea.

Acum îºi mãnâncã micul dejun pe malul golfului, unde bãr-
cile acostate se leagãnã în curent. E duminicã dimineaþã ºi oraºul
încã doarme, dar ea e acolo, lângã el, bãlãcindu-ºi picioarele în apã.
Alt reper în timp, dimineaþa ultimei aniversãri a lui Gail, toamna,
nu vara. Ultima lor conversaþie a fost o convorbire telefonicã
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interurbanã. Amintirile lui se zbat sã rãmânã la suprafaþã, timpul
se miºcã înainte, iar Ansel simte cum trupul i se rupe în douã. O
parte e dusã de curent, trãind clipã dupã clipã, cealaltã parte e
pierdutã pentru el din ziua în care ea a murit.

Dupã-amiazã, o ia pe jos pe Keefer, apoi pe Princess, pânã la
casa cu etaj a pãrinþilor lui Gail. În drumul lui, trece pe lângã peluze
uscate, aspersoare, ºotroane desenate strâmb, o sãgeatã trasatã cu
creta, indicând pentru o clipã spre picioarele lui: „exemplu de
Homo Sapiens“. Când ajunge, pãrinþii lui Gail sunt în bucãtãrie.
Matthew e aplecat deasupra chiuvetei, iar Clara, la masa de lucru.
Ansel îºi lasã sandalele la uºa bucãtãriei ºi intrã în picioarele goale.
Imediat tãlpile i se umplu de fãinã.

— Ai ºi venit, spune Clara încântatã.
Masa e un morman de legume. Ceva cu miros dulce ºi picant

fierbe pe plitã. Îi rãspunde:
— Am venit sã dau o mânã de ajutor.
Tatãl lui Gail se întoarce spre el cu un cuþit de tranºat în

mânã. Pare speriat de idee.
— Grozav, adaugã Clara. Mai avem o grãmadã de timp.
Îi face semn sã se aºeze pe scaunul din faþa ei.
În cei zece ani cât fusese cu Gail, casa pãrinþilor ei nu se

schimbase cine ºtie ce. Chiar ºi Matthew ºi Clara stau la locurile
lor obiºnuite, cu radioul dat încet, în încãperea cufundatã într-o
tãcere plãcutã. Clara face gãluºte umplute ºi, cum a spus Gail odatã,
dacã te uiþi la ea, parcã vezi o pasãre cum îºi face cuibul. Nu pare
sã se întâmple mare lucru ºi dintr-odatã o structurã îºi face apariþia.

Ajutã ºi el cum poate, fãcând gãluºte din cocoloaºele de aluat
de pe planºetã. Astãzi se împlinesc ºase luni de la moartea lui Gail.

În vremea asta, Clara îi povesteºte despre restaurantul pe care
îl avea tatãl ei când era micã ºi despre cele patru surori ale ei care
acum sunt rãspândite în lumea largã. Îºi dã la o parte o ºuviþã de
pãr cãrunt de pe frunte ºi degetele sale lasã o urmã uºoarã de fãinã
pe piele. Pe frigiderul din spatele ei e o carte poºtalã, un fulg de
zãpadã fotografiat de aproape, trimisã de ce-a de-a treia sorã din
Sankt Petersburg, unde e plecatã. El îi spune cã un fulg de zãpadã
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este exemplul perfect al dependenþei senzoriale de condiþiile
iniþiale.

— Dependenþã de ce? întreabã Matthew, uitându-se prin
lentilele ochelarilor bifocali.

Ansel explicã cum forma unui fulg de zãpadã este înregistrarea
exactã a tuturor schimbãrilor condiþiilor climatice prin care trece
în drumul lui spre pãmânt. Lucruri precum temperatura, umi-
ditatea sau impuritãþile din atmosferã. Dar mai ales temperatura.

— Deci, conchide el dând din umeri, oamenii au avut tot
timpul dreptate, nu existã doi la fel.

Ansel dã din cap, zâmbind. Fiecare nouã transformare a ful-
gului de nea depinde de secunda exactã în care s-a nãscut ºi de
locul lui în atmosferã. Chiar ºi o schimbare minorã, cum ar fi o
rãsuflare sau o fluturare de mânã, va da naºtere la o altã formã,
altã secvenþã de ordine ºi complexitate. Matthew se opreºte din
lucru ºi cade pe gânduri. Clara se uitã la Ansel ºi dã din cap apro-
bator la gãluºtele fãcute de el.

— N-ai idee ce de mâncare am fãcut, spune, scuturându-ºi
fãina de pe mâini.

— Cred cã Gail ar fi fost încântatã sã ne vadã pe toþi împreunã.

Masa este pusã pentru opt persoane. Glyn Madden, o veche
prietenã ºi colegã de la radio de-ale lui Gail, stã lângã Ansel. De
la înmormântare o mai vãzuse doar de câteva ori, ca sã discute
despre documentarul la care lucra Gail înainte de-a muri. În faþa
lor stã Ed Carney, al cãrui fiu, Scott, este aºezat lângã doamna
Cho. Clara ºi Matthew stau unul lângã altul. În dreapta lui Ansel
se aflã scaunul gol ºi tacâmul destinate spiritului celor dispãruþi.
Mâncarea este adusã toatã o datã, peºte dulce-acriºor, supã de
cocos picantã, tãieþei cu alune ºi încã vreo ºase feluri, masa pare
sã se clatine sub greutatea bucatelor.

Ansel toarnã vin ºi aproape cã varsã pe faþa de masã, când Ed
anunþã cã ºi-a adus banjoul.

— Poate cineva sã mã acompanieze? întreabã. Parcã tu cântai
la pian, nu, Glyn?

— Da, dar niciodatã în duet cu un banjo.
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