
                                                                                                                   

 

                                                                                                                                     

 

 

 

                                                    Un tren către nicăieri 
 

 

 

   În timp ce străbătea Central Park, Nathan Fink simți pentru prima oară după multe luni prezența 

îngerilor. Cu toată amărăciunea, trebuia să recunoască eficacitatea scrisorii de adio primită cu două zile 

în urmă. Câteva rânduri așternute în grabă pe o foaie de hârtie ruptă neglijent dintr-un caiet, urmate de 

o linie orizontală ondulată ce ținea loc de semnătură. Cel mai tare îl duruse nuanța ironică transmisă de 

acea trăsătură puțin stângace, a cărei blândețe rustică contravenea mesajului irevocabil pe care îl 

conțineau cuvintele. Nu poseda calitățile necesare pentru a merge mai departe, Rachel găsise, poate fără 

voia ei, această modalitate de a i-o spune, lipsită de orice echivoc. 

   Nathan se gândise foarte puțin la îngeri în anul care trecuse, copleșit de tot ceea ce presupunea noua 

sa relație, apărută în cel mai neașteptat mod cu putință, Își amintea cu precizie faptele acelei zile de 

mai, când călătorise pe ruta obișnuită cu trenul de șapte și douăzeci din Penn Station, care îl lăsa în mai 

puțin de trei sferturi de oră în gara fistichie din Somerville, un orășel cu mai puțin de zece mii de 

locuitori, unde Nathan preda științele naturii. 

   Ziua era însorită, cum puține sunt zilele începutului de mai în ținuturile joase de la vest de Mountain 

Lakes, bântuite până spre sfârșitul lui iunie de vânturile umede dinspre ocean, însoțite de nori cenușii, 

alungiți ca niște fuse. Pe durata călătoriei citise aproape fără întrerupere, încântat de soarele blând, cât 

și de senzația unică transmisă de povestirile lui Salinger, de care îl legau plăcerea solitudinii și 

vecinătatea Manhattan-ului. Prin urmare, nu luase în seamă faptul că trenul era mai gol ca de obicei, 

lipsit de zumzetul neobosit al navetiștilor, de mulțimea pardesielor din tweed și a costumelor cenușii, 

sau de cea a servietelor din piele, îndeobște umplute până la refuz. Remarcase, oarecum apatic, 

însoțitoarele din compartimentul său, o bătrânică îmbrăcată ca în vremea prohibiției, într-o rochie 

vineție cu talie joasă, marcată de un brâu lat de mătase neagră și fetița, probabil nepoata ei, un copil 

neobișnuit de liniștit, ce rămăsese tăcută pe toată durata drumului, răsfoind o carte cu coperți colorate, 

singurul semn remarcabil al prezenței sale fiind reflexiile razelor de soare în pantofii bej de lac. 

    Peronul gării sclipea de curățenie, plăcile micuțe de caolin udate de curând căpătaseră o nuanță 

deșertică. Toate acestea, precum și liniștea, întreruptă numai de semnalul trenului care își anunța 



plecarea, îi treziră atenția lui Nathan. În afara lui, mai coborâse un singur călător, o tânără femeie mică 

de înălțime, îmbrăcată modern, într-un taior albăstrui strâns pe corp. Pășea cu grijă, era nevoie de o 

adevărată măiestrie pentru a te descurca pe pavaj cu tocurile acelea înalte și subțiri. Tocmai o ajunsese 

din urmă când femeia făcu o mișcare neașteptată, micul geamantan zbură cât colo, corpul i se 

contorsionă o clipă pentru a se frânge într-o mișcare descendentă, care o trânti în genunchi. Mâinile i se 

proptiră în treptele ce legau peronul de clădirea gării și primul lucru pe care Nathan îl observă atunci 

când se aplecă să o ajute, era acela că purta mănuși albe de voal, asemenea bunicii sale din 

Pennsylvania. 

     -Dați-mi voie să vă ajut, domnișoară, spuse el, în timp ce începuse deja să o ridice pe tânăra 

prăbușită la pământ. Se mai întâmplă, sper că nu v-ați lovit prea tare. 

     Ea se sprijini cu o mână de umărul lui și, în mod inevitabil, părul ei răsfirat atinse  obrazul 

bărbatului, o mângâiere fugară și parfumată, atât de neașteptată în împrejurările acelea încât Nathan 

simți un fior nedeslușit, ca de bucurie amestecată cu spaimă. Apucă hotărât geamantanul, oferindu-i 

fetei mâna liberă, de care aceasta se prinse fără ezitare. Pășiră împreună, braț la braț, prin porticul cu 

trandafiri agățători ce dădea în Urban Drive, în lumina scânteietoare a dimineții, imagine care echivala 

cu un anunț la rubrica matrimoniale din Somerville Post, cea mai citită dintre gazetele locale. 

     Dar lui Nathan nu-i păsa, nu îl nelinișteau nici absența forfotei obișnuite de pe trotuare, nici strada 

unde, la acea oră, defilau de obicei Buick-urile mari ale afaceriștilor în drum spre New York, acum atât 

de pustie, încât tocurile domnișoarei Dickinson răsunau limpede, în ritmul lor cadențat. Făcuseră 

prezentările, ea îi dăduse adresa  hotelului Somerset, pe East Main Street, o clădire din cărămidă roșie  

cu aspect de depozit, pe fațada căreia proprietarii adăugaseră cinci coloane cu capiteluri corintice, 

complet nepotrivite cu restul. Obținuse un post de dactilografă la Tribunalul Districtual și rezervase o 

cameră, până când reușea să găsească o gazdă potrivită. 

     Genunchiul tinerei sângera ușor, așa că se opriră pe una dintre băncile de lemn maroniu înșirate de-a 

lungul bulevardului. Fata scoase din buzunar o batistă albă, cu care Nathan îi legă piciorul sub rotulă, 

încercând să nu strângă prea tare nodul. Privită de aproape, pielea albă, rămasă la vedere acolo unde 

ciorapul de nylon se rupsese, cerea parcă mângâiere.   

     -Noroc că abia mâine trebuie să vă prezentați la post, spuse pentru a-și ascunde tulburarea. Până 

atunci, este timp berechet să vă pansați rana, veți evita astfel întrebările indiscrete. Eu, în schimb, va 

trebui să mă grăbesc, peste o jumătate de oră încep cursurile. 

    Ea îl privi mirată, acea privire pe care și-o reamintea Nathan, albastră, plină de o uimire amuzată, 

puțin răscolitoare. 



    -Din câte știu, astăzi nu se țin cursuri. De altfel, în toate instituțiile este zi liberă. Cred că ați încurcat 

datele, domnule Fink. Este Memorial Day. 

    Pronunțase cuvintele țuguind puțin buzele, cu un aer pedant și prețios, poate cu o abia simțită notă 

ironică. Trei luni mai târziu, se amuzau în timp ce el încerca să o imite, așezați cu câte o cană mare de 

cafea în mână,  în patul înalt din apartamentul pe care Nathan îl moștenise de la mătușa Daisy, la 

ultimul etaj al unei clădiri de piatră gălbuie de pe 68th Street, chiar în spatele Colegiului Presbiterian. 

Duminica leneveau până târziu, un obicei însușit imediat de Rachel, ca un fel de prelungire a singurei 

nopți din săptămână petrecute împreună. 

    Viața își recăpătase sensul, singurătatea nu i se mai părea atât de atrăgătoare, însă, cu toată dorința lui 

de a petrece mai mult timp împreună, trebuia să se mulțumească cu plimbările de seară pe 1th Avenue 

unde, pierdut în mulțimea care înțesa trotuarele, privea vitrinele magazinelor, în special ale celor cu 

obiecte casnice, gândindu-se nu numai la următoarea zi de sâmbătă, ci și la toate celelalte zile pe care 

destinul se pregătea să i le ofere. Până în joia în care o întâlnise pe Roberta Drake. 

   -Domnule Fink, ce plăcere să vă revăd. Se oprise în fața lui, chiar în dreptul florăriei Bowen, 

indiferentă la mulțimea care, obligată să îi ocolească, îi împingea tot mai aproape unul de celălalt. Purta 

un mantou din stofă de lână cărămizie, împodobit cu un guler de nurcă și o pălărie cu boruri mari, care 

îi ascundea jumătatea de sus a feței. Se cunoscuseră la un dineu organizat de Asociația Văduvelor de 

Război, mama lui i-o prezentase, sugerându-i că ar fi o partidă dintre cele mai bune, familia Drake 

făcuse avere de pe urma furnizării de uniforme armatei americane. Nathan fusese sufocat de insistența 

ei, de invitațiile cu subînțeles și de felul superior în care i se adresa, ca si cum avea de gând să îl 

cumpere. După două întâlniri formale, când nu ajunseseră nici măcar să-și spună pe numele mic, 

Nathan invocase o boală care îl țintuia la pat și întrerupsese orice legătură. 

   Se prefăcu la fel de încântat să o revadă și, până să bâiguie o scuză pentru a-și continua drumul, fu 

apucat de braț și tras înăuntru la Ritz Diner, o cafenea deschisă de curând în apropierea Universității 

Rockefeller. Urma o jumătate de oră pierdută, așa că ascultă distrat ultimele bârfe din lumea mondenă, 

însiropate cu regretul că el nu voia să se urce în acel carusel al vieții adevărate și nu se dezmetici decât 

atunci când ea repetă cuvântul dansatoare. 

    -Iertați-mă, domnișoară Drake, dar nu înțeleg la ce vă referiți. 

    -Domnule Fink, nu am de gând să ascund că sunt o mare admiratoare a dumneavoastră. Chiar dacă, 

pentru moment, vă irosiți talentul predând într-o școală de provincie, am credința că nu peste mult timp 

veți ajunge un mare scriitor. Asta dacă nu veți pierde timp prețios în legături frivole, cu persoane de un 

nivel, cum să-i spun, mediocru mi se pare cuvântul cel mai puțin jignitor. Mama dumneavoastră mi-a 



povestit câteva lucruri și, cu relațiile pe care le am, am aflat că domnișoara Dickinson, înainte de a se 

angaja ca dactilografă, a fost dansatoare într-unul dintre cabaretele de pe Broadway. 

   -În primul rând, pe Broadway sunt doar teatre, este adevărat că unele dintre ele prezintă music-hall-

uri, dar a le denumi cabarete mi se pare deplasat. Să fii dansatoare într-un asemenea loc nu 

presupune ... 

    -Să fim serioși, i-o reteză ea, știm cu toții ce fel de fete dansează acolo, ca să nu mai vorbim ce se 

întâmplă după spectacole. 

    -Cred că viața mea intimă nu vă privește, spuse Nathan, și aș considera o adevărată favoare dacă 

atenția deosebită pe care mi-o acordați ar înceta. Se ridică furios, scoase din buzunar o bancnotă de un 

dolar, pe care o așeză pe tăblia lăcuită a mesei și se îndreptă către ieșire. 

     Colindă străzile până târziu, încercând să-i găsescă locul potrivit informației primite, dar ceea ce 

tocmai aflase semăna cu o cărămidă mare și grea, care nu se potrivea niciunde în proaspăta construcție 

a relației sale cu Rachel. Pe de o parte se întreba dacă era adevărat, sau Roberta își bătuse joc de el, 

răzbunarea i se potrivea ca o mânușă. Pe de altă parte, nu se putea împiedica să și-o imagineze pe 

Rachel pe scenă, cu picioarele dezgolite până sus de o rochie scurtă cu multe zorzoane și, mai mult de 

atât, ridicată până la brâu în ritmul antrenant al french can-can-ului, lăsând la vedere chiloțeii de 

dantelă și panglica portjartierului întinsă peste pielea alba a coapselor. În noaptea aceea nu dormise, 

imaginându-și cum o va aștepta la gară cu o figură gravă, abia așteptând ca ea să-l întrebe ce s-a 

întâmplat, pentru a-i relata cele aflate pe tonul cel mai sarcastic cu putință. Ar fi însemnat sfârșitul, 

putea fi sigur de asta. Trebuia să ia o hotărâre, altfel mintea sa iscoditoare nu avea să-i dea pace, așa că 

până dimineață hotărî să nu spună nimic. Va ține totul pentru el, până în ziua în care ea îi va povesti 

într-o doară despre acea perioadă din trecutul ei, iar el îi va răspunde simplu, da, știam, oferindu-i 

înțelegerea sa ca pe cea mai bună dovadă de iubire. 

    Trecuseră astfel câteva luni, dar Nathan, în ciuda alegerii făcute, nu reușise să se împace cu ideea. La 

început, o pândise pe Rachel când ieșea de la slujbă, pentru a o însoți nevăzut în drumul către casă, 

continuând să supravegheze din parcul de vis-à-vis, până după ceasul înserării, ferestra camerei 

închiriate de puțină vreme, în locuința familiei Kinslow. Odată chiar scăpase ultimul tren și fusese 

nevoit să doarmă peste noapte într-una dintre camerele sărăcăcioase ale hotelului Somerset. Devenise 

morocănos, răspundea în doi peri, la început dăduse vina pe o indispoziție, dar acea stare se prelungise 

nepermis și Rachel începuse să bănuiască ceva. 

    Aproape că răsufla ușurat când o conducea la gară, duminică după-amiază, pentru a rămâne singur cu 

fantasmele sale întunecate. Poate că în acele momente îi trecuse prin cap să ceară îngerilor un sfat, așa 

cum făcea încă de mic, dar plăcerea de a se bălăci în haznaua resentimentelor era prea mare, nu mai 



putea trăi fără durerea aceea surdă, pricinuită de senzația că dragostea îi fusese înșelată, deși nu-și putea 

explica cum reușise acel lucru din trecutul lui Rachel să afecteze relația lor. Ar fi fost deajuns să discute 

cu ea, să pună lucrurile la punct, dar un sentiment de rușine amestecat adăugat încăpățânării îl 

împiedica să facă primul pas și, cu cât treceau zilele, înțelegea că îi va fi tot mai greu să repare ceea ce 

întâmplarea, prin mijlocirea Robertei Drake, stricase iremediabil. 

    Încă mai spera la o posibilă rezolvare, încercând să o descopere pe Rachel în mulțimea călătorilor 

coborâți din trenul de doisprezece și treizeci, în acea sâmbătă mohorâtă de aprilie, când își simți umărul 

atins de un domn înalt, cu figură severă. 

    -Domnul Fink? 

    Răspunse cu o înclinare a capului, privindu-l curios pe necunoscutul cu păr alb și umeri puternici, 

ușor aplecat de spate. 

    -Numele meu este Kinslow, Benjamin Kinslow. Domnișoara Dickinson își cere scuze, dar nu a putut 

veni și m-a rugat să vă înmânez această scrisoare. 

    Citise scrisoarea câteva minute mai târziu, temându-se de tot ce putea fi mai rău. Astăzi, la o distanță 

de două zile, îi era recunoscător lui Rachel că avusese tăria să încheie, în felul acela aproape 

impersonal, ceea ce el nu fusese în stare și, mai ales, că nu folosise cuvântul gelozie.  

Poate că lucrurile ar fi stat altfel, dacă ar fi dat mai multă importanță nopții când luase hotărârea aceea 

prostească, la care nu avusese destulă putere să renunțe, hotărâre ce schimbase totul, încercând să se 

ascundă imediat în spatele uitării. Cu ochii la lumina celestă, izvorâtă parcă din substanța cenușie a 

norilor, intuia o dojană binemeritată, dar și un imbold pentru a merge mai departe. Spuse în gând o 

rugăciune scurtă și plecă smerit capul, pentru a primi binecuvântarea de care avea nevoie. 
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