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Vreau să îmi amintesc, vreau atât de mult și cu o așa de mare tărie încât aș putea probabil 

să mă întorc în timp, în acea zi de vară din 1942, și să le interzic accesul pe plajă, timp de două 

ore, tuturor arabilor din țara asta. Sau să fiu în sfârșit judecat, în timp ce privesc cum sala de 

audiențe e nimicită de arșiță. Delirând, între infinit și gâfâitul propriului corp închis în celulă, 

luptând cu trup și suflet împotriva zidurilor și întemnițării. Îi port pică mamei mele, îi port pică. 

Ea mă ținea de mână, în timp ce Moussa o ținea de mână pe ea, și tot așa până la Abel sau 

fratele lui. Oare filosofez? Cum să nu. Eroul tău a înțeles într-adevăr, omorul este singura 

întrebare valabilă pe care trebuie să și-o pună un filosof. În rest, doar vorbe goale. Totuși, nu 

sunt decât un om care stă într-un bar. E sfârșitul zilei, stelele răsar una câte una și noaptea a dat 

deja cerului o adâncime amețitoare. Îmi place deznodământul ăsta obișnuit, noaptea cheamă 

pământul spre cer și îi încredințează o parte de infinit aproape egală cu a ei. Am ucis în timpul 

nopții și de atunci imensitatea ei îmi e complice. 

Ei! Pari uimit de limbajul meu. Cum și unde l-am deprins? La școală. Singur. Cu 

Meriem. Mai ales ea m-a ajutat să îmi perfecționez limba eroului tău, și tot ea m-a făcut să 

descopăr și să citesc iar și iar cartea asta pe care o ții în ghiozdan ca pe un talisman. Limba 

franceză a devenit astfel instrumentul unei anchete amănunțite și obsesive. O plimbam 

împreună ca pe o lupă peste locul crimei. Cu limba mea și gura lui Meriem am devorat sute de 

cărți! Mi se părea că mă apropii de locurile unde a trăit ucigașul, că îl apuc de haină în timp ce 

se îndreaptă spre neant, că îl forțez să se întoarcă, să se uite bine la mine și să mă recunoască, 

să îmi vorbească, să îmi răspundă, să mă ia în serios: tremura de frică în fața învierii mele după 

ce a spus lumii întregi că am murit pe o plajă din Alger! 

Să revenim totuși la omor, pentru că nu o să am alt proces – cred – în afară de cel pe 

care mi-l ofer aici, în barul ăsta mizerabil. Ești tânăr, dar poți să-mi fii judecător, procuror, 

public, jurnalist… Deci, după ce am ucis, nu inocența mi-a lipsit cel mai mult, ci granița care 

exista până atunci între viață și moarte și care, odată încălcată, e greu de restabilit. Celălalt este 

o măsură pe care o pierzi când ucizi. De atunci, am simțit adesea o amețeală nemaipomenită, 
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aproape dumnezeiască, când voiam – cel puțin în vise – să rezolv într-un fel totul prin crimă. 

Lista victimelor mele era lungă. Să încep cu unul din vecinii noștri care își spunea “fost 

mujahedin” când toți știu că e un hoț și un nemernic, care și-a băgat în buzunar cotizațiile 

adevăraților mujahedini. Urmează un câine maro, slabănog, aproape turbat, care n-are somn și 

care-și târăște oasele prin cartierul meu, mai e și un unchi din partea mamei care ani de-a rândul, 

de fiecare Eid, după Ramadan, a venit să ne promită că va plăti o datorie veche, fără să o facă 

vreodată; în fine, primul primar din Hadjout care mă trata ca pe un neputincios pentru că nu am 

luat calea maquis-ului precum ceilalți. M-am obișnuit deci cu gândul ăsta, după ce l-am ucis pe 

Joseph și l-am aruncat într-un puț – un fel de-a spune, desigur, de vreme ce l-am îngropat. La 

ce bun să suporți greutățile, nedreptatea sau chiar ura unui dușman când totul se poate rezolva 

cu câteva împușcături? O oarecare preferință pentru trândăvie pune stăpânire pe ucigașul 

nepedepsit. Dar și ceva ireparabil: crima compromite pentru totdeauna iubirea și posibilitatea 

de a iubi. De când am ucis, viața nu mai e sfântă pentru mine. De atunci, trupul fiecărei femei 

întâlnite își pierde repede senzualitatea, posibilitatea de a îmi oferi iluzia absolutului. Când mă 

copleșea dorința, știam că viața nu se sprijină pe nimic solid. Puteam să îi pun capăt cu atâta 

ușurință încât nu puteam să o ador, ar fi însemnat să mă amăgesc. Am ucis o dată și toate 

trupurile din lume s-au răcit. De altfel, dragul meu prieten, singurul verset din Coran care a 

găsit răsunet în inima mea este acesta: “Dacă ucideți un singur suflet, este ca și cum ați ucide 

omenirea întreagă.”   


