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CAPITOLUL I

Vara anului 2020, dezastrul de la herghelia cu cai a
Matușii Mia a adus tristețe în familia noastră. Mătușa Mia
decedată, șapte cai morți, cinci dispăruți, herghelie distrusă

Mătușa Mia era un om cu un caracter puternic, poate
chiar mai puternic decât al tatălui meu, care sub ochii mei mi
se părea cel mai puternic om. Draga mătușă, care acum zăcea
printre rămășițele hergheliei, era un om bun și credincios. În
fiecare duminică se prezenta la biserică, cu rochia veșnic
lungă până la glezne și baticul negru care abia-abia că se
vedea pe părul ei ca de abanos. Acei ochi ca sticla de
transparenți mă speriau câteodată, până și acum o văd aievea.
Era subțirică, plăpândă. Să se odihnească în pace!

A DOUA ZI

-Hannah, vii la joacă cu noi?

Nu aveam chef de joacă dar...
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-Sigur, așteptați-mă.

Părinții mei erau la muncă așa că puteam ieși oricând
afară fără permisiunea lor, chiar așa mi-a zis tata. Asta am
făcut. Ghiozdanul pregătit cu o sticlă cu apă, ceva gustări și
poza împreună cu mine și familia. Aveam o presimțire ciudată
legată strâns de ieșirea la joacă...
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CAPITOLUL II

În timp ce mergeam spre locul de joacă mă gândeam la
toate cele întâmplate. Dezastrul, un cuvânt de înlocuire a ceea
ce se întâmplase de fapt. Știu că s-a întâmplat ceva grav dar nu
știam ce, pentru că părinții mă menajau mereu. Presimțirea,
instinctul care l-am avut azi și încă îl am. Ar putea fi ...

-Hannah! a țipat dintr-o dată Emily

-Ah.. Da?

-La ce te gândești? Aproape am ajuns, nu mai fi abătută.

-Nu mă gândeam la nimic...

Am ajuns după vreo 10 minute la acel loc de joacă și am
decis să ne jucăm Ascunsa. Eu mă ascundeam mereu după
tufișul de lângă un bolovan mare care era prietenul meu
necuvântător, dar acum m-am ascuns după o bancă pentru că
ceva sau cineva îmi spunea asta .

-10... cine nu e gata, îl iau cu lopata! zise Emily
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Odată cu aceste vorbe se apropiase silențios un om înalt,
sumbru și cu o pălărie cunoscută oarecum

-Hannah, mătușa ta a supraviețuit. Vino cu mine și ai să
te convingi!

-De.. De unde îmi știți numele, și de unde știți de
Dezastru...

-Ai încredere în mine, acum trebuie să plec.

Îi căzuse o poză, în care era o fetiță cu păr bălai dar pe
spate era un nume, șters.

Am ieșit din ascunzătoare, și am plecat acasă fără să spun
nimic. M-am tot gândit la acel om, toată ziua...
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CAPITOLUL III

Părinții mei au încercat să vorbească cu mine. I-am
mințit pentru prima dată, că doar adevărul nu-l puteam spune.
Nu îmi puteam scoate imaginea acelui om din minte, așa că
am mers în același loc unde m-am ascuns data trecută.

Am așteptat, am așteptat dar tot nu se ivea. Când mi-am
pierdut răbdarea, s-au auzit niște pași, apăsați și iritați. Sigur el
era, dar am văzut că mă înșelam. Era alt domn, mai tânăr care
îmi spusese că în seara asta, la nouă, șeful lui (cred că era acel
om care îl văzusem ieri) o să mă aștepte în același loc.

Am plecat, am ajuns acasă și am început să îmi fac un
mic băgăjel cu lucruri de folos și poza cu familia mea. Știam
că o să simt pe pielea mea expresia “Totul sau nimic!”. Poate
că nici părinții și nici prietenii nu o să îi mai văd. Îmi asum tot
riscul!

Era 8:40, am închis poarta și mă uitam pentru ultima dată
la casa mea, la tot ce las în urmă. Apoi, cu poza familiei în
buzunar, am plecat la locul de joacă, de unde voi pleca mai
departe.
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CAPITOLUL IV

Cum mergeam eu așa, mă gândeam că, poate, nu trebuia
să plec, nu trebuia să mă încred în acel om. Nu era treaba mea
să rezolv acest caz, era treaba familiei mele, a poliției. Mă
bătea gândul să mă întorc, dar era prea târziu. Era 8:58 și mai
aveam 2 minute, care și acelea, se scurgeau repede.

A ajuns. Era acolo la vreo 10 pași de mine. Mă vedea și
zâmbea în colțul gurii spunându-mi:

-Am uitat să mă prezint. Eu sunt George!

Am dat din cap aprobator, alt gest nu știam să fac. Se uita
la geanta mea ca și cum ar spune să o las aici, jos. Asta am și
făcut, apoi am urcat într-o mașină neagră. Nu mă simțeam
confortabilă nici dacă voiam.

-Erai atașată de ea, nu? spune deodată George

-De ea, Mătușa Mia? Nu prea, dar era un om credincios și
puternic.

-Nu a fost din totdeauna așa. spuse el cu un oftat
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-De unde știți? spun eu dându-mi seama că am fost prea
curioasă

El tăcea, nu spunea nimic, doar tăcea. Văzând asta, am
început să mă uit pe geam, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
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CAPITOLUL V

Tot ce era mai rău mi se arăta în fața ochilor minții,
gânduri și sentimente ciudate pe care nu le-am cunoscut până
atunci. Îmi veneau în minte prima dată amintirile cu familia,
prietenii. Asta nu era un lucru rău dar, din ce în ce ne
îndepărtam, simțeam că ele se duceau iar cele rele veneau.
Sentimentele erau amestecate. Erau ca niște mici furnici în
mușuroi, care nu stăteau o clipă și se ciocneau din 2 în 2
minute.

Mâinile îmi erau reci, de la aerul condiționat, dar nu am
avut curaj să spun ceva. Uitându-mă la mâini, mi-am reamintit
că aveam o poză cu familia mea. Începusem să îi caracterizez
pe toți.

Eu, din totdeauna făcând o caricatură, tata care mereu mă
făcea să râd la poze cu nu știu câte glume, mama frumoasă
mereu în po...
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CAPITOLUL VI

Adormisem, cred, dar mă deranja ceva la nas. Nu știam
ce putea fi. Era un amestec de motorină și benzină. Simțeam
că eram luată pe sus de cineva, dar îmi era prea somn să
deschid ochii. Până la urmă mă desmeticisem și am văzut că
eram afară, pe o pătură. Văzând asta, am întrebat:

-Ce fac afară... Aaaaadică ce facem afară?

-Mașina nu funcționează, vom sta afară până găsim o
soluție pentru a o repara, replică George, îngrijorat din cauza
mașinii.

Era o mașină puternică... nu, nu “puternică” era cuvântul.
Poate “frumoasă”, la prima vedere dar nu puternică.

George îmi pregătise pătura, căci era invadată de multe
insecte și scoase o pernă gonflabilă din mașină. Nu aveam cu
ce mă înveli, ceea ce era un dezavantaj fiindcă era frig, dar am
încercat să mă autoîncălzesc. Nu a funcționat, dar mi-am pus
jacheta de blugi cu care plecasem pe aproape întregul corp
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ceea ce îmi aduse cât de cât căldură. De-abia așteptam
dimineața deoarece mereu diminețile erau mai calde decât
nopțile și puteam vedea gândacii de pe pătură.
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CAPITOLUL VII

Era vreo 4 dimineața (după cer) când nu mai aveam somn.
Mă uitam în stânga la George, care dormea dus și cu gura
deschisă doar pe jumătate, la fel ca mama și Mătușa Mia. Mă
trecea un fior pe șira spinării că George ar putea fi unchiul
meu, dar mă mințeam singură, evident.

Se apropia un miros mai urât decât cel precedent. Era... b-
benz-zină arsă... și dintr-o dată botul mașinii luă foc, iar în 2
secunde toată mașină a picat pradă flăcărilor flămânde. Am
strigat din toate puterile. Aproape era să fiu înghițită de flăcări
pentru că eram la un metru de mașină. Deodată am izbucnit
spunând:

-Poza cu familia mea e acolo, e singura amintire cu ea!
am spus eu plângând în hohote și încercând să mă duc în
calvarul acela

George a început să mă țină strâns ca să nu pot să scap și
să mă duc în mașină. Dar mi-a dat drumul și s-a dus în
incendiu. Am început să strig din toate puterile văzând asta:
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-Nu te du! Ce mă fac fără tine! Cum o să o găsesc pe
Mătușa Mia fără tine!

Am țintit repede un ochi de apă, am luat cu mâna câtă apă
puteam și am dat în locul unde se duse George după poză, dar
era prea puțină apă. Am încercat să meșteresc ceva cu care să
iau multă apă. Mi-am luat jacheta de blugi, am făcut-o pungă
și am început să iau apă din pâlcul acela. Am dat pe mașină,
iar flăcările se mai domoleau.

George a ieșit din mașină cu multe arsuri dureroase la
vedere dar mai ales pe piele. Salvase cam un sfert din acea
poză, dar din fericire încă se putea vedea toată familia în ea.

I-am pansat rănile pe corp, iar apoi am văzut că piciorul
stâng era atât de afectat încât nu putea să se sprijine în el. De
acum de-abia puteam gusta din greul ce se va abate spre mine.
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CAPITOLUL VIII

-N-ai pățit nimic nu? îmi spusese George

-Nu, sunt bine. Dar piciorul tău nu. O să te sprijini de
mine dacă vrei să mergi, că doar e vina mea.

-Nu, nu este vina ta. Trebuia să fac asta. Familia merită
sacrificii, chiar dacă nu e familia mea.

-Dar, familia ta unde este? spun eu dându-mi seama că
am pus o întrebare ce nu își avea locul.

Nu mi-a răspuns. Se uita la cer, să își dea seama, bănuiesc,
cât era ora. Se uită în jur de parcă ar căuta un mijloc de
transport cu care să plecăm și spuse:

-Undeva pe aici trebuie să fie o stație de tren, așa că ar
trebui să mergem înainte să se înnopteze, spuse el dintr-o dată.

Așa că am luat-o la pas, ușor și greu pentru că eu eram un
copil de doar 13 ani și el un adult care era rănit și depindea de
mine. Eu trebuia urgent să mă maturizez fiindcă acum aveam
o mare responsabilitate.
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Ne opream des, ca să îmi trag sufletul, ori ca să îmi
liniștesc râsul de la glumele lui George. După pauze, o luam la
pas serios, și încercând să nu ne mai oprim atât de des. Luam
multe curbe când am văzut un marfar dar nu cele moderne de
la mine din oraș fără nicio deschizătură. Era opusul acestora.
Nu era complet învelit, ci într-o parte era dezvelit și puteai
vedea ce era în acel vagon. Alergam repede la vederea
acestuia, dar George nu putea ține pasul, așa că eram nevoită
să merg mai încet.

Marfarul începea să se miște încet, iar noi am încercat să
ne urcăm în el. Marfarul mergea și mai repede, și mai repede,
iar George mai avea puțin și urca. Până la urmă a reușit să
urce, dar a rămas fără pantofi. Măcar era în marfar cu mine.
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CAPITOLUL IX

Era bine în acel vagon, totul mergea bine până când
soarele își arătă doar fruntea. Țânțarii și muștele apăreau când
erai nepregătit. Îmi era milă de George, fiindcă din rănile lui,
insectele se înfruptau pe săturate. Încercam să mă ascund după
baloții de fân și să stau pe ei, dar nu era atât de comod ca în
desenele animate pe care le vedeam sau filmele cu fermieri.

A venit noaptea. George a adormit în timp ce eu stăteam
și ascultam cum mergeau roțile marfarului pe șină. Dintr-odată
mi-am amintit de poza cu fata aceea necunoscută. Pentru o
clipă voiam să îl trezesc pe George dar el dormea profund, așa
că am renunțat. Am întors poza încercând să deslușesc scrisul
în lumina slabă a serii. Puteam citi un M și o dată. Era 1985,
chiar cu 4 ani înainte ca mătușa mea să se nască (știu asta de la
tata). Apoi chiar când eram aproape de ultima literă se trezi
George și îmi smulse poza din mână strigând la mine:

-Nu știi unde îți e locul? De ce te bagi în treburile
oamenilor?

-Scuzați-mă, nu știam că aveți secrete.
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“Secrete” nu era cuvântul potrivit, dar, din cauza panicii,
nu puteam să analizez cuvintele corect. Corect era “lucru
intim”. Da, acesta era corect.

Ne-am certat mult și am adormit plângând, intrându-mi
fân în coaste. Dormind, mă tot gândeam la acea fată și de ce e
așa de importantă pentru George. Dar mintea mea nu putea să
gândească pe stomacul gol.
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CAPITOLUL X

Trezirea a fost dată de un păianjen care se urcase pe mine
dar care, din fericire, nu mă mușcase. După cer era 6
dimineața, iar stomacul meu cerea hrană în continuu, dându-
mi o stare de moleșeală. Fânul arăta bine, dar nu era bun.
Prima înghițitură a fost oribilă. Fânul mă înțepa în gât, dar
când ajunse în stomac îmi potolea foamea. Tot aveam senzația
că nu mâncasem cât trebuia, dar nici nu mai puteam mânca.

M-am dus la George să îmi cer iertare pentru ieri și
răspunsul a fost:

-N-ai pentru ce. Am reacționat cam brutal dar, de-abia mă
trezisem, și când se trezește un moș, tare morocănos mai e!
spuse el cu vocea ca și cum ar fi vorbit cu un bebeluș

-Nu ești moș! Dar, cine este fata asta? am spus eu arătând
spre poză.

-Nu pot să îți spun, dar, în schimb aș putea să îți răspund
la altă întrebare.
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Mă gândisem un pic. Aveam multe întrebări, cum ar fi:
De unde o cunoaște pe mătușa mea sau pe mine? Suntem rude?
Mă urmărise? Cine era omul cu care mă întâlnisem a doua
oară? Unde este mătușa mea? Dar atunci îmi venise întrebarea
perfectă. Așa că am spus:

-Poți să îmi spui ce a fost dezastrul din 2020?

-Dezastrul... nu voiam să afli de la mine ce a fost de fapt
Dezastrul. Ar fi mult de povestit. Acum mulți ani, eu eram
prieten cu mătușa ta. Ne știam de mici, am fost la grădiniță cu
ea, la școală chiar și la facultate. Dar prin clasa a 8 a mă
îndrăgostisem de ea, și ea de mine. Relația a durat până în
ultimul an de liceu când Mia a spus că își găsise pe altcineva.
Nu am putut trece peste acea despărțire, așa că încercam să
vorbesc cu ea, dar nu voia. Am aflat de la niște prieteni mai
vechi că a rămas văduvă, iar atunci am insistat să ne dăm o
șansă dar ea nu a vrut, a spus că pleacă în alt oraș. Nu puteam
trăi cu acest gând așa că am dat foc hergheliei...
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CAPITOLUL XI

-Eu... Eu nu pot să cred așa ceva... inventezi, nu vrei să
îmi spui adevărul, vrei ca eu să nu sufăr dar... dar nu sufăr
dacă îmi zici adevărul. Spuneam eu cu lacrimi nerăbdătoare să
evadeze din ochi

-Hannah nu pot să te mint. Acesta e adevărul

Deodată mă maturizazem la o viteză nemaipomenită. Nu
mai auzeam nici scârțâitul marfarului, doar vorbele omului
acela, că George nu îi mai puteam spune. Emoțiile mi se
schimbară de la tristețe la furie fără să îmi dau seama. Dacă nu
era individul care stătea în fața mea, eram fericită cu familia
mea și cu prietenii mei fără să am de a face niciodată cu acel
om. Furia se năpustea, și am început să țip și să bat cu pumnul
într-un balot de fân.

-Dacă nu erai tu era mai bine, nici nu știi cât suferă
familia mea. Trebuia să îți vezi de treaba ta! i-a spus mânia din
mine
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-Ai tot dreptul să fii furioasă, dar trebuie să colaborăm ca
să o găsim pe mătușa ta.

-Nu, o să plec singură, sar din marfar, văd eu. Cu tine nu
am ce discuta! i-am spus, apoi toată ziua am stat pe fân
gândindu-mă ce se întâmpla dacă nu era dezastrul sau, mai
bine zis incendiul.
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CAPITOLUL XII

Trecuseră 9 zile de când am fugit de acasă. Eram atât de
departe. Voiam să continui singură, dar nu puteam. Nu știam
unde era herghelia cu cai a mătușii, așa că, trebuia să
colaborez cu acel om.

-Nu... nu, nu, nu! Ne-am îndepărtat cu un kilometru
jumate de herghelie, trebuie să sărim din marfar! spuse el

-Bine, atunci ține-mă de mână și sărim în același timp.
am spus.

L-am luat de mână, am numărat până la 3 și am sărit. Din
cauza piciorului grav rănit al omului, el a dat cu capul de
marginea marfarului, lăsându-i o rană mare și deschisă din
care curgea sânge din plin. Era o imagine cutremurătoare care
nu se ștergea ușor din mintea mea. Nu îmi venea să cred, până
la urmă era și el om, chiar dacă a făcut ce a făcut. Ochii lui
erau cât unghia degetului mic atunci când mi-a zis ultimele lui
cuvinte:
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-Du-te doar acolo unde soarele răsare mereu, și vei vedea
o statuie cu un cal când vei fi aproape. Lasă-mă pe mine.
spuse el închizându-și ochii

-Tu meriți să trăiești, deschide ochii pentru mine dacă nu
pentru mătușa mea, te rog! Nu fă așa, știu că poți să deschizi
ochii, poți! Am spus eu plângând și țipând

Capul i se lăsă în mâinile mele, deveni rece, era palid,
declarat mort pentru mine. Mă simțeam vinovată pentru ce s-a
întâmplat. Sigur avea și el familie care îl căuta, poate mama
lui voia să îi gătească ceva atunci când se va întoarce. Poate că
avea și un cățel care îl aștepta nerăbdător să vină acasă.

Cu toate ideile astea ale mele, am pornit-o unde răsărea
soarele. Greul urma să vină, acum nimeni nu mai are să îmi
zică o glumă sau doar să am cu cine sta.
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CAPITOLUL XIII

S-a înserat. Mi-am pus geaca de blugi pe iarbă ca să am
pe ce dormi. M-am pus la somn devreme pentru că îmi era
foame și nu aveam ce mânca și pentru că voiam să o iau la pas
dis de dimineață.

Eram singură pe un deal, încercând să dorm și să îmi
alung toate gândurile negre din minte, cum ar fi cel al lui
George, care era mort. Încă nu îmi venea să cred că asta se
întâmplase. Trebuia să îmi schimb perspectiva vieții, trebuia
să mă schimb complet.

Adormisem cu gândurile astea.

Dimineața a venit brusc, de la un coșmar. M-am ridicat
încet fiindcă înțepenisem. Stomacul ghiorăia fără oprire. Mă
gândisem să mănânc iarbă și, chiar dacă suna stupid, am
mâncat. Nu avea niciun gust dar mi-a potolit foamea pe un
sfert. Nu aveam carne cu care să mă hrănesc, așa că încercam
să mănânc câtă iarbă puteam. Veni setea, o sete cumplită.
Voiam să uit de ea așa că am luat-o la pas. Găsisem un copac,
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m-am adăpostit în el. Bine înțeles am încercat să mănânc
frunze, dar apoi am găsit apă! Apă, venită de nu știu unde dar
era apă, doar asta conta. Am început să beau, nesătulă ca și
cum asta venea dintr-un paradis ca în filmele văzute cu mama.

Dintr-o dată m-a apucat dorul de famile. Înainte când mă
pupa mama nu stăteam, dar acum, voiam măcar o îmbrățișare.
Când tata voia să vorbească cu mine despre tot ce făcusem
ziua, eu îl refuzam și mă duceam afară cu prietenii, dar acum
voiam să vorbesc cu el câte-n lună și-n stele. De toate astea
îmi era dor. Atunci înțelesesem că doar atunci când nu mai ai
pe cineva drag îi simți lipsa.
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CAPITOLUL XIV

Mergeam și tot mergeam, încercând să nu mă opresc. Era
o liniște ca de mormânt. Păsări nu erau, copii prin apropiere
nici atât. Doar vântul ce își mai amintea să șuiere câteodată.
Eram singură, neputând să vorbesc cu cineva sau doar să stau
prin preajma cuiva. Eram singură și nu puteam suporta asta.

Ajunsesem la capătul puterilor și, chiar când mă
întorsesem cu spatele, am auzit ceva. Îmi era frică să mă întorc
fiindcă eram sigură că era în spatele meu. M-am pus jos, încet,
să nu se sperie și m-am prefăcut moartă, dar când am deschis
ochii, era acolo. Era un șarpe de câmp, neveninos din câte
înțelesesem de la tata. Mă speriasem îngrozitor, așa că am
fugit până mi-au luat foc picioarele. Venea după mine, încet,
dar tot venea. M-am ascuns după primul copac pe care l-am
văzut. Am stat acolo ceva timp.

Am văzut ceva, scris pe scoarța copacului. Am încercat
să descurc acele litere amestecate cu cifre. Scria “PĂ40R3”.
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Prima dată am crezut că e “PĂAORE” dar mi-am dat seama că
scria “PĂDURE”.

Era un semn. Sigur era un semn. Poate mătușa mea a
scris asta, dar mă îndoiesc fiindcă poporul nostru scrie doar cu
litere. Lucrul rău era că pădurea era spre sud, iar eu am mers
mult spre est, unde răsare soarele.

Am pornit-o spre sud, făcându-mi multe gânduri bune că
o să îmi găsesc mătușa, o să ne întoarcem acasă și toată lumea
va fi fericită. “Totul va fi bine!” Cu acest gând voi pleca
„Totul va fi bine!”
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CAPITOLUL XV

După 3 nopți și 4 zile am ajuns la intrarea în pădure.
Eram prea entuziasmată că o să o găsesc pe Mătușa Mia încât
am uitat că pădurea e un loc primejdios, plin de făpturi poate
necunoscute de mine.

Am intrat. Pădurea nu m-a primit bucuroasă. Muște se
abătuseră asupra mea ciupindu-mă de față și lăsându-mi bube
care mă usturau la atingere. M-am împiedicat de un ciot și am
căzut julindi-mi piciorul.

Îmi era foarte sete, simțind că mă sufoc și că până aici
mi-a fost.

Am alergat, căutând neîncetat apă când am văzut o mini
cabană. Nu părea să fie locuibilă sau cel puțin întreținută.

Am intrat. Înăuntru era un mic hol având pe partea stângă
un cuier. Nu erau pantofi, și nici măcar o haină agățată. Pe
partea dreaptă era bucătăria. M-am dus la chiuvetă și am
început să beau apă până am simțit nevoia de a vomita. Pe
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masă nu era mâncare dar în dulăpioare da. M-am înfruptat cu
aproape tot ce am găsit. Am intrat pe ușa din hol și acolo era
sufrageria. Acolo era și un televizor. Eram fericită că puteam
auzi vocea cuiva. Am văzut o sobă lângă o ușă, cred că era ușa
de la debara dar de fapt acea ușă ducea spre baie. Cabana nu
avea dormitor, dar puteam dormi pe canapea.

A venit seara și eu stăteam în pat gândindu-mă că eram o
fată norocoasă. Eram norocoasă că încă aveam poza cu familia
mea, eram norocoasă că aveam ce mânca și ce bea, eram
norocoasă că aveam unde dormi, unde sta.



DEZASTRUL, de Alexandra-Maria Mihu

CAPITOLUL XVI

A venit și dimineața. Îmi era dor de un tâcâit de ceas,
cum se auzea acum, dar nu vedeam niciun ceas. Asta mă
neliniștea.

M-am dus la baie să mă spăl pentru că eram murdară dar
am scăpat săpunul pe jos. M-am aplecat să îl iau și am văzut
un buton negru. L-am apăsat, și după un perete gol din baie
era o cameră ascunsă, un dormitor ascuns. Era un ceas acolo,
deci de acolo venea sunetul.

Am încremenit de frică când am văzut că un bărbat
dormea în pat. Cred că dormea profund fiindcă nu m-a simțit
când am intrat în cameră. Cred că avea vreo 22-23 de ani. Era
pădurar. I-am văzut legitimația și pălăria.

Deodată, el se trezi și spuse:

-Pu! Doamne! Ce cauți aici? Cine ești? spuse el
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-Scuzați-mă... am... Eu sunt Hannah Brandson și o caut
pe... pe Mătușa mea.

-Sfinte... Eu sunt Lincoln Brandson, fiul Miei Brandson...

-Minți! Fiul ei e mort!

-Nu e! Părinții tăi spun asta fiindcă lor nu le place
meseria mea! Nu le place că sunt pădurar pentru că vânez
animale. Ei nu pot înțelege că din asta îmi câștig existența!
spus el parcă sătul de explicația asta.

În minte îmi spuneam multe lucruri. De ce aflam asta
deabia acum, era mai bine dacă știam lucrurile astea de mai
devreme. Nu mă lovea așa de tare.

Lovită de toate lucrurile astea, am leșinat.
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CAPITOLUL XVII

-Hannah! Hannah! Trezește-te! țipă Lincoln

După 10 minute mă trezesc. Mă uit în jur debusolată
pentru câteva secunde. Îmi dau seama unde sunt, apoi aud
înfundat:

-Lincoln, am ajuns acasă! Să nu uiți să îmi pui sevă de
copac pe răni!

-E... E mătușa! Mătușa Mia! strig eu

Mătușa Mia intră în dormitorul secret, și rămâne
încremenită când mă vede. Mă ia în brațe și îmi zice:

-Nu te mai dau la nimeni! spuse ea plângând

-Cum... Cum adică nu mă mai dai la nimeni?

-Când aveai 4 luni te-am dat soției fratelui meu, fiindcă
nu puteam să te cresc. Aveam o problemă gravă de sănătate.
Le-am spus să te țină doar 2 ani dar ei nu au vrut să te dea
înapoi. Eu sunt mama ta, Hannah!
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-Ce? spun eu și Lincoln deodată

-De astăzi, vei sta cu mine și cu fratele tău, aici, în pădure!

Ne-am îmbrățișat cu toții, plângând și de fericire și de
uimire.

SFÂRȘIT!


