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Prefaţă 

În vara lui 2008, am nimerit întâmplător la una dintre nu-
meroasele vânzări de vechituri dintr-una dintre suburbiile
pline de pomi înfrunziţi din nordul Londrei.

Părea o vânzare de vechituri ca oricare alta, până când
am observat luciul unei cuşti mici sub un pupitru. Nu-mi
dau seama ce m-a atras la ea, dar, după ce i-am deschis
uşiţa laterală, privirea mi s-a oprit imediat asupra unui do-
cument mic – scris atât de mărunt, încât nici nu i-am
putut citi tot titlul. Am descifrat doar cuvântul „Edward“,
aşternut cu o caligrafie chinuită.

Nu era o descoperire oarecare. 
N-a trecut mult până să pricep că documentul pe care-l

ţineam în mână avea să transforme literatura contempo-
rană – pe-a oamenilor şi pe-a rozătoarelor deopotrivă. Căci
tocmai pusesem mâna pe jurnalul hamsterului Edward.

Avem de-a face cu o operă extraordinară: meditaţii pro -
funde cu privire la natura captivităţii şi la suflet, împletite
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cu banalităţi mistuitoare ale vieţii de zi cu zi, iluminează
micile pagini ale documentului. Edward destramă textura
blazării şi ne sileşte să discutăm despre imboldul care-l
face pe oricare dintre noi să pună tocul pe hârtie. Scurta
lui viaţă se înfăţişează pe de-a-ntregul aici, dar cu siguran -
ţă că vocea lui va avea ecou şi în secolele care vor urma.
Dacă vă veţi face timp să parcurgeţi acest jurnal intens şi
totodată intim, s-ar putea să vă daţi seama că Edward nu
este doar un hamster, ci şi o stare de spirit.

Doctor M. E. Rodentstein, specialist în lingvistica
şi filozofia hamsterilor

la Universitatea din Mousachusetts, 2012





Miercuri, 30 aprilie 

E ziua mea, dar nu pare să fi observat nimeni. Azi împli-
nesc şase luni. Şase luni de când m-au cumpărat de la ma-
gazinul de animale de companie Sniffles.

Sâmbătă, 3 mai

M-am hotărât să nu mai folosesc deloc roata.
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Duminică, 4 mai

M-am hotărât să folosesc totuşi roata, însă numai noaptea,
când ceilalţi dorm. O să zgârii, o să mă târăsc şi-o să zgâlţâi
cuşca, doar ca să-i enervez, ca să le-arăt că n-am chef de
giumbuşlucuri – şi că dacă fac ceva e pentru mine, nu pen-
tru ei.
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Aia mică a venit azi după mine şi-a încercat să mă prindă,
dar am fugit şi m-am ascuns în fân. În scurt timp, s-a lăsat
păgubaşă.
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