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Pentru Thomas din Nappanee.
Nu ştiu dacă vei citi vreodată această dedicaţie, însă aş vrea să

ştii că această carte ţi se adresează.
Anii au trecut repede, iar acum ai ajuns la maturitate.

Te asigur că mă gândesc adesea la tine şi te amintesc în
rugăciune.

DEDICAÞIE



— Mama? Mama, de ce nu stai câteva clipe liniştită? Ai stat în
picioare toată ziua.

— Ei, cu mulţimea asta de oameni aici, e nevoie de cât mai multe
mâini cu putinţă ca să-i hrănim pe toţi. Hohotul înăbuşit de râs care
urmă acestor cuvinte fu mai grăitor decât cuvintele în sine. Mamă şi
fiică cuprinseră cu privirea bucătăria în care câteva femei trebăluiau
agitate la pregătirea mesei. Marty privi pe fereastră. În curtea casei
copiii alergau de colo-colo, într-o explozie frenetică de energie.
Dinspre veranda din spate, unde Clark şi „băieţii” săi se adunaseră la
taifas, se auzeau hohote zgomotoase de râs. Probabil că unul dintre ei
le povestise celorlalţi vreuna din numeroasele amintiri amuzante ale
familiei.

Marty zâmbi şi strânse afectuos braţul lui Missie. Era atât de bine
să-i vadă pe toţi laolaltă. Acasă.

Nu, nu chiar toţi. Nu reuşiseră să vină toţi. Dacă ar fi fost cu toţii
acolo, Marty n-ar mai fi ştiut unde să-i aşeze. Familia Davis crescuse
ca număr - „un mic batalion”, cum îi plăcea lui Clark să spună, iar
Marty nu putea decât să clatine tăcută şi mulţumită din cap, în semn
de aprobare. Dumnezeu fusese bun cu ei.

Marty fu scoasă din visare de cuvintele lui Missie:
— Mama, stai acolo jos şi urmăreşte pregătirile de pe scaun. Altfel

te vei istovi până diseară.
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Marty se lăsă condusă până la scaun şi se aşeză încetişor. Era
obosită. Îşi simţea obrajii încinşi de căldura focului din bucătărie, aşa
că scoase o batistă de bumbac din buzunarul şorţului şi-şi şterse
fruntea. Era o zi de toamnă neobişnuit de călduroasă. Se bucura că nu
plouă – sau ninge. Căldura însă nu era deloc de partea celor care
trebuiau să pregătească masa familiei.

Privi din nou la femeile ce trebăluiau în bucătărie, râzând şi
tăifăsuind.

Fetele ei – nu mai erau copii. Şi erau toate acasă. Toate, cu excepţia
lui Nandry, fiica lor înfiată. Nandry murise în urmă cu patru ani.
Marty încă mai simţea durerea pierderii ei. Fiicele lui Nandry, Mary
şi Jane, se căsătoriseră, însă Tina încă mai locuia acasă şi avea grijă de
tatăl lor. Acesta se înstrăinase oarecum, de când îşi pierduse soţia.
Niciun alt copil al lor nu reuşise să vină astăzi aici.

Însă Clae, sora lui Nandry, era aici. Clae şi soţul ei Joe,
predicatorul, la pensie acum din cauza unor probleme de sănătate.
Era palid şi slab, aşa i se părea lui Marty. Tare ar mai fi vrut să-l ţină
aici şi să pună ceva carne pe oasele alea, deşi ştia că Clae deja
încercase s-o facă. Se gândi că nu e uşor să slujeşti oamenilor, să
răspunzi la multele şi marile lor nevoi – o treabă grea pentru orice
om. Iar Clae şi Joe trecuseră prin propriile lor încercări. Unul dintre
copii, mic fiind, se îmbolnăvise de tuse convulsivă şi murise, iar unul
dintre nepoţi se îndepărtase de familie şi se răzvrătise, lucru ce
provocase mare durere părinţilor şi bunicilor. Însă ceilalţi – iar acum
erau paisprezece membri în familia lui Clae – păreau a se descurca
bine. Unul dintre băieţi se remarcase în domeniul cercetării medicale
şi devenise un cercetător de renume.

Missie, care era acum la soba cea mare şi amesteca în cratiţa cu
fasole, împlinise şaizeci de ani. Avea câţiva nepoţi şi acum aştepta
naşterea unui strănepot. Missie, însă, nu-şi arăta vârsta. Vestul le
priise celor doi, Missie şi Willie. Clark spunea, glumind, că doar
familia lor formează o întreagă comunitate acolo şi era adevărat că
multe dintre fermele de vite din acea zonă se aflau în proprietatea
fiilor şi nepoţilor lor. Unul dintre „băieţi” se ocupa acum de ferma de
vite a părinţilor. Willie spunea, cu o sclipire jucăuşă în ochi şi cu glasul
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încărcat de mândrie, că nu i se mai dădea acum voie să facă nimic
altceva decât să aibă grijă de registre.

Însă majoritatea membrilor familiei lui Missie, treizeci şi şapte la
număr, rămăseseră acasă. Doar Willie, Missie şi Melissa – care venise
de pe coasta de Vest împreună cu soţul ei, care lucra în domeniul
comerţului naval – reuşiseră să facă lungul drum spre Est.

Marty auzi vocea răsunătoare a fiului ei, Clare, ce susţinea sus şi
tare că se bucura să-şi odihnească oasele de când cu pensionarea. El
şi Kate, soţia lui, se mutaseră de la fermă în orăşelul din apropiere,
lăsându-l pe Dack să aibă grijă de gospodărie. Marty zâmbi în timp
ce se gândi la fiul ei. Adesea se întrebase cu voce tare, în auzul lui
Clark, pentru ce făcea mereu drumul din oraş la fermă şi înapoi? Să
fi fost doar pentru „ca să mai vadă cum stau lucrurile”, aşa cum
spunea el? Marty bănuia că motivul principal pentru care Clare
plecase de la fermă era Kate. Kate suferea de o artrită severă, iar dacă
ar fi rămas la fermă ar fi insistat să-şi planteze grădina şi să-şi „facă
partea de treburi” în gospodărie. Marty ştia că Clare era îngrijorat
pentru Kate.

Clark şi Marty erau obişnuiţi să-i aibă pe Clare şi Kate împreună cu
fiii lor, Dan, Davey, Dack şi Stan şi familiile lor, la obişnuitele întruniri
de familie. Fiii lor şi cei şaptesprezece urmaşi nu plecaseră departe de
casă. Însă nu la fel stăteau lucrurile cu fiica lor, Amy Jo. Aceasta se
mutase într-un oraş mare de pe coasta de Vest ca să-şi poată continua
studiile în domeniul artei. „Cel mai frumos oraş din lume”, aşa
spunea Amy Jo. Soţul ei, care avusese o fermă de vite, îşi vânduse
animalele şi se implicase în domeniul imobiliar, în timp ce Amy Jo se
ocupa de pictură. Aveau doi copii, însă niciunul nu moştenise talentul
artistic al mamei lor.

Arnie, fiul lui Clark şi Marty, împreună cu Anne, soţia sa, locuiau
în apropiere. Arnie îl tachina pe fratele său, Clare, spunând că „s-a
domnit” şi că s-ar simţi mult mai bine dacă ar pune mâna pe furcă
sau ar curăţa grajdul. Marty ştia însă că Arnie înţelegea alegerea
dificilă pe care o făcuse Clare. Ea însăşi îşi dorea ca Arnie să nu mai
lucreze atât de mult. Umerii i se încovoiaseră parcă mai mult în ultima
vreme. Familia lui Arnie număra acum douăzeci şi doi de membri.
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Silas, John şi Abe aveau şi ei ferme în împrejurimi. Trudy şi Anne
Louise se căsătoriseră şi ele cu fermieri.

Fiica lui Clark şi Marty, Ellie, alături de Lane, soţul ei, veniseră cu
trenul, împreună cu Missie şi Willie. Niciunul dintre ai lor, care acum
numărau douăzeci şi nouă de oameni, punând la socoteală şi nurorile
şi ginerii, nu reuşiseră să vină cu ei în această călătorie.

Ellie era încă subţirică şi sprintenă, cu toate că buclele ei odinioară
aurii deveniseră argintii. Încărunţire prematură, aşa o numea ea. Însă
Missie zâmbea şi o tachina spunându-i că era destul de bătrână pentru
un astfel de „trofeu”, doar era de-acum bunică. Familia lui Ellie
număra nouă nepoţi.

Luke, cel mai tânăr fiu al familiei Davis, era mereu ocupatul doctor
al oraşului lor. Tocmai îi făcuse lui Abbie o casă nouă. Nu-şi mai avea
cabinetul acasă acum, un lucru despre care Abbie, soţia lui, spunea că
se întâmplase cu o întârziere de douăzeci de ani. Sărmana Abbie,
fusese nevoită să suporte ciocănituri în uşă la orice oră din zi şi din
noapte. Fiul lor, Aaron, se căsătorise cu o fată din zonă şi avea un
birou de pompe funebre, lucru ce stârnise multe glume pe seama
doctorului Luke şi a fiului său de la pompele funebre. Thomas alesese
să meargă pe urmele tatălui său şi studiase medicina, iar acum se afla
la studii. Fiica lui Luke, Ruth Ann, se căsătorise cu farmacistul
oraşului, alt motiv de glume din partea concetăţenilor. „Dacă te duci
la un consult la doctorul Luke, te trimite la ginerele lui, la farmacie; şi
dacă ce-ţi dă el nu funcţionează, eşti client sigur al fiului său”,
spuneau cu mare haz oamenii. Georgia era contabilă la biroul
primarului, încă necăsătorită, dar foarte curtată. Clark obişnuia să
spună că fetei îi făcea atâta plăcere să-i joace pe degete pe sărmanii
tineri, încât probabil că niciodată nu se va aşeza la casa ei. Luke şi
Abbie fuseseră, de-a lungul anilor, prezenţi la mesele de duminica ale
familiei Davis. La această întâlnire specială nu lipsea decât Thomas şi
tânăra lui mireasă.

Belinda, ultimul copil al lui Clark şi Marty, se căsătorise cu Drew
Simpson, avocatul, şi locuiau într-un orăşel din apropiere. Aveau cinci
copii. Belinda îşi făcuse apariţia în familie când Marty trecuse de
patruzeci de ani, aşa că era considerată încă o femeie tânără. Belinda
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nu împlinise încă patruzeci de ani. Copiii ei, mai mici decât verişorii
lor, erau răsfăţaţi de aceştia.

Clara, fiica cea mare a Belindei, avea deja un peţitor. Marty spera
că fata nu se va căsători degrabă. Avea doar optsprezece ani, prea
tânără pentru a-şi asuma îndatoriri de gospodină. Rodney, născut la
scurtă vreme după Clara, era un elev capabil şi silitor. Tatăl său,
Drew, era încântat de realizările fiului său mai mare. Virginia, pe care
părinţii o numiseră astfel în amintirea doamnei pe care Belinda o
îngrijise şi o iubise ca pe o bunică, avea treisprezece ani. După
Virginia se născuse Daniel, care avea acum doisprezece ani. Belinda
glumea adesea spunând că îşi născuse copiii „perechi”, cât mai
apropiaţi unul de altul, fără însă a fi gemeni. Ultima pereche adusese
familiei atât durere, cât şi bucurie. Pearl, micuţa ce se născuse după
Daniel, murise la doar două luni. Nu aflaseră niciodată care fusese
cauza morţii ei, nici măcar după ce Luke îi sfătuise s-o ducă pe micuţă
la un spital mare, unde putea beneficia de cea mai bună îngrijire.
Micuţa Pearl nu se mai întorsese acasă. A urmat Francine, dolofană,
sănătoasă şi tare dragă tuturor. Belinda îşi ştersese lacrimile şi se
dedicase în totalitate îngrijirii micuţei. Francine, acum în vârstă de
şapte ani, era la fel de dragă celor din familie. Gropiţele din obraji şi
sensibilitatea ei îi aminteau adesea bunicii Marty de micuţa Belinda,
care-i surprinsese pe toţi cu sosirea ei pe lume în familia Davis, cu
mulţi ani în urmă.

— Mama, unde e ghimbirul?
Întrebarea o trezi din reverie pe Marty. Trebuia să se con-

centreze la cele ce se întâmplau în bucătărie. Ghimbirul? Unde-l
pusese oare?

— În cămară. Pe al doilea raft. În dreapta, răspunse ea în cele din
urmă.

Ellie se îndreptă, graţioasă, într-acolo.
Uşa bucătăriei se întredeschise, iar Clark îşi vârî capul înăuntru.

Părul său odinioară negru, era acum presărat din belşug cu fire
argintii, iar chipul îi era brăzdat de şanţuri fine, urme ale bucuriilor şi
întristărilor ce-i marcaseră viaţa de-a lungul anilor. Însă ochii săi încă
mai sclipeau jucăuşi.
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— Cât mai aveţi de gând să ne ispitiţi stomacul flămând cu
mirosurile astea şi cu farfuriile goale? întrebă el în glumă. Nu ştiu care
dintre noi e mai nerăbdător – eu sau copilandrii ăştia.

Marty îi zâmbi şi-i făcu semn să iasă din bucătărie.
— Dacă te mai plângi mult, îţi dăm şi ţie ceva de făcut, spuse ea în

timp ce Clark închise degrabă uşa. Se ridică de pe scaun şi se duse din
nou la fereastră. Toţi „copilandrii” pe care-i putea zări erau total
absorbiţi de joaca lor. Patru băieţandri aruncau cu potcoave de cai la
ţintă, lângă coteţul de găini. Cei mai mici alergau încoace şi încolo,
într-un joc doar de ei ştiut. Trei fetiţe stăteau liniştite pe balansoar,
ascultând o poveste pe care le-o citea una dintre verişoarele mai mari.
Un alt grup mai mic de fete, erau aşezate sub crengile arţarului,
jucându-se cu pisoiaşii aduşi din şură. Doi băieţi veneau dinspre izvor,
cu cracii pantalonilor suflecaţi şi încălţările legate de şireturi şi
atârnate pe umăr. Unul dintre ei căra în mână o găleată. Marty se
întrebă dacă în găleată erau broaşte sau broaşte ţestoase, sau poate un
şarpe. Alţi doi veneau grăbiţi dinspre căpiţa de fân, cu câte un ou în
fiecare mână. Se pare că descoperiseră un cuib ascuns.

Mai la o parte însă, făcând abstracţie de toată agitaţia din jur, se
afla o siluetă singuratică, retrasă. Era rezemată de trunchiul unui măr
bătrân, ignorând total roadele ce atârnau pe crengile sale. Virginia.
Virginia, cea mai „nouă” adolescentă. Virginia, cu toate frământările
devenirii ei. Trecerea de la copilărie la tinereţe părea a fi dificilă şi
confuză pentru Virginia. O cută apăru pe fruntea lui Marty în timp
ce murmură o rugăciune.

„Doamne, fii cu ea. Ajut-o să treacă cu bine prin perioada asta.”
Simţi cum i se pune un nod în gât. O lacrimă îi apăru în ochi.

Întinse mâna după batistă. De-a lungul anilor se rugase pentru toţi
copiii şi nepoţii ei. Acum venise rândul Virginiei.

— Mama, suntem gata. Abbie s-a dus să sune clopoţelul pentru
masă.

Marty se întoarse şi-şi înghiţi lacrimile ce ameninţau să-i umple
ochii. N-o să plângă. Nu acum, când împlinea optzeci de ani. De fapt,
nu astăzi împlinise optzeci de ani. Familia fusese nevoită să găsească
o dată care să fie pe placul tuturor – căci era al optzecilea an de viaţă
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al ei. Optzeci. Optzeci de ani şi atât de binecuvântată. Avea o sănătate
destul de bună. O familie minunată. Şi pe Clark. Încă-l mai avea pe
Clark. Atât de multe femei de vârsta ei erau văduve. Era atât de
recunoscătoare că încă-l mai avea pe Clark al ei.

— Ţi-am rezervat un loc special, spunea Anne. Am aşezat mesele
la umbra pomilor. Vrem să stai la mijloc – cu tata lângă tine.

Marty aprobă printr-o aplecare a capului şi luă braţul oferit de
Anne.

— Virginia, spuse ea dintr-odată. De partea cealaltă vreau să stea
Virginia.

...Aceasta este povestea Virginiei.
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N-avea niciun rost să se mai grăbească acum. Întârziase atât de
mult, încât nu mai putea recupera minutele pierdute, chiar dacă era
atât de aproape de casa cea albă de la colţul străzii. Neliniştea însă, o
făcea să se grăbească spre casă.

— Ai întârziat iar, domnişoară? se auzi o voce hodorogită undeva
în dreapta ei, în spatele gardului.

Încetini paşii. Dădu din cap, apoi îl zări pe domnul Adamson la
umbra mărului cu trunchiul noduros din grădina sa. Îl vedea adesea
legănându-se în balansoarul de pe veranda din faţa casei.

Nu putea să treacă grăbită pe lângă el. Ar fi fost urât din partea ei.
Se îndreptă spre gard şi-l privi pe bătrân, în timp ce se ridica încet,
scuturându-şi pământul de pe pantalonii murdari. O privi pe sub
borul pălăriei umezite de sudoare.

Fata îşi puse amândouă mâinile pe gard şi se apropie şi mai mult.
— Nu e prea devreme pentru grădinărit, domnule Adamson?

întrebă ea încruntată. Pământul încă nu s-a dezgheţat. O să aveţi
probleme şi mai mari cu genunchiul bolnav, dacă staţi îngenunchiat
pe pământul rece. Priviţi acolo. Zăpada încă nu s-a topit peste tot.

Blânda ei mustrare aduse un zâmbet pe chipul bătrânului, dezve-
lindu-i câţiva dinţi îngălbeniţi. Ochii lui obosiţi se însufleţiră o clipă.

— Vorbeşti ca mama ta, răspunse el cu vioiciune. Te vei face şi tu
soră medicală când vei fi mare?

15
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Fata clătină din cap, scuturându-şi buclele de culoare închisă. Nu.
Nu-şi dorea să fie soră medicală. Meseria avea prea mult de-a face cu
lucruri urâte. Mirosuri urâte. Dureri urâte. Îndatoriri urâte. Nu-şi
dorea asta. Dacă-şi dorea să fie ceva – în domeniul acesta, al medicinei
– atunci ar fi preferat să fie doctor, ca unchiul ei, Luke. Doctorul lăsa
cele mai urâte treburi pe seama sorei medicale. Doctorul Luke punea
la loc oase rupte, scotea polipi şi prescria medicamente. Poate că nu
era chiar aşa de rău să fii doctor.

Însă înlătură rapid ideea din mintea ei. Nu şi-ar fi dorit să fie nici
doctor.

Bătrânul îşi îndreptă, pe cât posibil, umerii încovoiaţi, şi-şi
frământă buzele, gata să schimbe subiectul. Întotdeauna făcea aşa
înainte de a spune ceva.

— Aşa deci – de data asta ce-i vei spune mamei tale? întrebă în cele
din urmă şoptit, pe un ton conspirativ.

Fata ezită. Se miră din nou de faptul că bătrânul părea a cunoaşte
atât de multe lucruri despre ea. Părea că-i citeşte şi cele mai tainice
gânduri. Trina Hughes, o colegă de şcoală care locuia pe aceeaşi
stradă, spunea că bătrânul e un spiriduş. Mai spunea şi că este cel mai
murdar om din oraş. Trina nu se oprea ca să vorbească cu el, cu toate
că îi era vecin. „E dezgustător”, exclama Trina. „Aşa este. Cum poate
un om odinioară respectabil şi curat, să trăiască precum un pustnic?
Nu cred că face vreodată baie, sau că îşi spală hainele.”

Virginia se gândi la cuvintele colegei sale în timp ce-l privi mai
îndeaproape pe bătrânul lor vecin. Ştia că omul se schimbase de când
murise doamna Adamson. Mama ei spunea că sărmanul bătrân se
simţea tare singur. Însă Trina, când îi spusese acest lucru, îi replicase
că şi alţi oameni şi-au pierdut partenerii de viaţă. Asta nu i-a
transformat în porci mizerabili.

E adevărat, recunoscu Virginia în sinea ei, că domnul Adamson
nu-şi purta de grijă. În ultimele câteva săptămâni îl văzuse îmbrăcat
cu aceiaşi pantaloni murdari de pământ şi pătaţi. Pantalonii păreau
atât de ţepeni, încât se întreba dacă nu cumva, puşi în poziţie
verticală, n-ar fi rămas aşa, în loc să cadă la pământ ca o haină
obişnuită. Trina spusese că probabil, când şi-i dădea jos seara,
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înainte de culcare, îi întindea pe jos – dacă nu cumva îi rezema de
perete.

Privirea i se îndreptă spre pantalonii cu pricina. La petele mai vechi
se adăugaseră acum cele de pământ reavăn. Bătrânul părea că nici
măcar nu-şi dă seama de asta. După expresia de pe chipul lui, îşi dădu
seama că omul aştepta un răspuns. Înghiţi în sec. Scuza pe care şi-o
pregătise de data asta era ridicolă. Până şi ei i se părea aşa. Ce ar fi
spus mama ei despre o asemenea scuză?

— Am fost... cu Jenny, reuşi să îngaime, plecându-şi privirea în
pământ.

— Cu Jenny? Acea copilă cu părul roşcat care se hlizeşte tot
timpul?

Virginia aprobă cu o mişcare a capului. Cuvintele o descriau bine
pe prietena ei, Jenny.

— Şi ce-aţi mai pus la cale de data asta? întrebă bătrânul pe un ton
nevinovat.

— Am... păi... câţiva prieteni au avut ceva mărunţiş. Ne-am dus la
cofetărie.

Bătrânul făcu un pas spre ea şi-şi puse mâinile pe gard. O întrebă
cu voce şoptită:

— La un sirop cu sifon?
Ea clătină aprobator din cap. Scuza pregătită cu atâta grijă n-o s-o

scoată din încurcătură. Siropul cu sifon nu era o scuză bună pentru
întârziere. Mama spunea că asta nu face altceva decât să-i distrugă
pofta de mâncare şi să amâne pe mai târziu responsabilităţile pe care
le avea de îndeplinit după şcoală. Treaba în casă trebuia făcută. Iar
timpul se scurgea atât de repede. Fiecare clipă petrecută alături de
bătrân însemna încă un minut pe cadranul orologiului din hol, dăruit
de bunicul.

— Cireşe?
— Nu, spuse ea încet. Am luat ciocolată şi Jenny a luat... a luat

căpşuni.
Bătrânul îşi trecu limba peste buzele uscate.
— Mie mi-a plăcut întotdeauna vanilia. Fără altă aromă.
— Ar trebui să plec. Mama va...
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