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HARUKI MURAKAMI 

1Q84 
III 

Traducere din limba japoneză şi note de 

Iuliana Oprina şi Florin Oprina 

POLIROM 
2012

Unul dintre cei mai populari scriitori japonezi contemporani, 
HARUKI MURAKAMI s-a n scut în 1949. A studiat literatura la 



 

Universitatea Waseda din Tokio. Experien a de proprietar al unui 
bar din Tokio în care se cânta jazz (reflectat  în romanul s u din 
1992, La sud de graniţă, la vest de soare; Polirom, 2003, 2004) şi cea de 
traduc tor al operelor lui F. Scott Fitzgerald, John Irving, Truman 
ţapote şi Raymond Carver îşi vor spune cuvântul în formarea sa ca 
mesager al unei Japonii occiden- talizate - un inut am gitor, lipsit 
parc  de suflet şi suflu, al c rui spirit str vechi pare s  fi disp rut 
aproape în întregime. Primul s u roman, Ascultă cum cântă vântul 
(1979), i-a adus Premiul Gunzo, fiind urmat de Automatul 1973 
(1980) şi în căutarea oii fantastice (1982, distins cu Premiul Noma; 
Polirom, 2003, 2005, 2011). în 1987 public  Pădurea norvegiană 
(Polirom, 2002,2004,2011), bestseller interna ional, tradus în 
numeroase limbi şi vândut în peste patru milioane de exemplare. 
Murakami a mai publicat volumul de interviuri Underground. 
Atentatul de la Tokio şi spiritul japonez (1997; Polirom, 2008) şi 
romanele La capătul lumii şi în ţara aspră a minunilor (1985, pentru 
care a primit Premiul Tanizaki; Polirom, 2005), Dans dans dans 
(1988; Polirom, 2004,2006), Cronica păsă- rii-arc (1994, nominalizat la 
prestigiosul ÎMPAC Dublin Literary Award; Polirom, 2004), Iubita 
mea, Sputnik (1999; Polirom, 2004), Kafka pe malul mării (2002; 
Polirom, 2006) şi în noapte (2004; Polirom, 2007), precum şi 
volumele de povestiri sau eseuri Elefantul a dispărut (1993; Polirom,- 
2005), După cutremur (2000; Polirom, 2006), Salcia oarbă, fata adormită 
(2006; Polirom, 2007) şi Autoportretul scriitorului ca alergător de cursă 
lungă (2007; Polirom, 2009). 
R mânem în 1Q84 sau exist  o porti  înapoi c tre 1984? Menit s  
ofere o finalitate poveştii lui Tengo şi a lui Aomame, ultimul volum 
din 1Q84 aduce o serie de complica ii narative. Deşi continu  cu 
acelaşi suspans nebun din primele dou  volume, povestea trece 
acum într-un registru mai cald, mai protector. Optica se schimb , 
miza se schimb  şi ea. Structura c r ii urmeaz  acum nu dou , ci 
trei fire narative, care tind tot mai mult s  se intersecteze. Se 
creeaz  pun i, se ofer  r spunsuri, dar sunt r spunsuri care doar 
deschid calea c tre noi întreb ri. ţine este încasatorul care nu sun  
niciodat  la sonerie, ci bate insistent în uş , cerând s  i se pl teasc  
taxa cuvenit ? ţine se ascunde în noua crisalid  de aer? Se mai 
poate pleca din oraşul pisicilor?

octombrie-decembrie



 

Capitolul 1 Ceva îl sâcâia 

— V-aş ruga s  nu fuma i, domnule Ushikawa, spuse b rbatul 
scund. 

Ushikawa arunc  o privire scurt  c tre interlocutorul aşezat de 
partea cealalt  a biroului, apoi se uit  la igara Seven Stars, 
neaprins , pe care o inea între degete. 

— Nu v  sup ra i, ad ug  b rbatul politicos. 
Ushikawa arbor  o expresie nedumerit , de parc  nici nu 

în elegea cum de-i ap ruse igara între degete. 
— Ah, pardon! Sigur c  nu. Ţineîn eles c  n-o aprind. Nici nu 

mi-am dat seama ce fac, mi s-au mişcat mâinile singure. 
F r  s -l sl beasc  din priviri pe Ushikawa, b rbatul d du din 

cap cu o mişcare aproape imperceptibil . Ushikawa puse igara la 
loc în sertar. 

ţel lalt b rbat, înalt şi cu p rul prins în coad , st tea în picioare 
în dreptul uşii, sprijinindu-se foarte uşor de toc. îl privea pe 
Ushikawa cu aerul c  se uit  la o pat  de pe un perete. Nişte tipi 
foarte dubioşi, amândoi, îşi spuse Ushikawa. Se întâlnea cu ei a 
treia oar , dar, de oricâte ori i-ar fi v zut, nervozitatea nu-i 
disp rea. 

Se aflau în camera de lucru a lui Ushikawa, o înc pere nu foarte 
spa ioas . De partea cealalt  a biroului, şedea cheliosul cel scund. 
El era cel care vorbea. Pletosul nu scotea nici un cuvin el. ţa una 
din statuile care p zesc intrarea unui templu, st tea perfect 
nemişcat, privindu-1 fix pe Ushikawa. 

— Se fac trei s pt mâni, spuse ţheliosul.
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Ushikawa lu  calendarul de birou şi verific  data notat  în el, 
apoi încuviin . 

— Aşa e. De când ne-am întâlnit data trecut  azi se fac fix trei 
s pt mâni. 

— In tot acest r stimp, nu am primit nici un raport de la 
dumneavoastr . ţred c  v-am spus şi data trecut , suntem într-o 
lupt  cu timpul. Nu putem irosi nici o clip , domule Ushikawa. 

— în eleg foarte bine, spuse Ushikawa, care, în locul ig rii, se 
juca în mân  cu bricheta sa aurie. Nu e timp de z bav , am în eles 
cât se poate de clar. 

ţheliosul aştepta ca Ushikawa s  continue. 
— Numai c  nu vreau s  v  dau informa iile cu ârâita. Nu-mi 

place s  zic pu in de-aici, pu in de-acolo, spuse Ushikawa. Prefer s  
am o imagine complet , în care lucrurile se leag  şi care se bazeaz  
pe dovezi clare. Dac  povestea e doar pe jumate închegat , nu e 
exclus ca asta s  ne aduc  necazuri nedorite. Poate c  nu v  convine 
ce spun, domnule Onda, dar aşa lucrez eu. 

Chelul pe nume Onda îl privi cu ochi reci pe Ushikawa. Era clar 
c  b rbatul nu-1 pl cea deloc, dar asta nu-1 deranja pe Ushikawa în 
mod deosebit. De când se ştia pe lume nu inea minte s  fi l sat 
impresie bun  cuiva. Era pentru el o situa ie obişnuit . Acas  nu-1 
pl cuser  nici p rin ii, nici fra ii, iar la şcoal  nici profesorii sau 
colegii. Nu-1 iubiser  nici nevasta sau copiii. Dimpotriv , dac  
cineva ar fi avut sentimente calde pentru el, s-ar fi sim it stingher. 
Invers, îns , era obişnuit. 

— Domnule Ushikawa, am vrea s  v  respect m metodele de 
lucru. Şi adev rul este c  vi le-am respectat pân  acum. De data 
asta, îns , lucrurile stau altfel. Din p cate nu ne permitem s  
aştept m pân  când strânge i toate informa iile. 

— Chiar dac  spune i asta, domnule Onda, nici pân  acum nu 
a i aşteptat în linişte s  v  contactez, f r  s  face i nimic, zise 
Ushikawa. îri paralel cu investiga iile mele, a i întreprins şi dum-
neavoastr  diverse ac iuni. Am dreptate? 

Onda nu r spunse. Ţuzele sale r maser  lipite într-o linie 
orizontal  şi nici pe chipul s u nu se înregistr  vreo schimbare, îns  
Ushikawa sim i c  nimerise drept la int . întreaga lor organiza ie 
încercase în aceste trei s pt mâni s  dea de urma femeii, probabil 
pe alte c i decât Ushikawa. Nu avuseser  îns  nici un rezultat 
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concret. De aceea se trezise acum în fa  cu aceşti doi indivizi 
scârbavnici. 

— Şti i cum se zice, c  pe drumul şerpilor cu şerpi te întâlneşti, 
spuse Ushikawa desf cându-şi larg palmele, de parc  dest inuia 
cine ştie ce secret interesant. Şi s  nu ne ascundem dup  deget, eu 
sunt şarpele acela. Vede i bine c  nu ar t grozav, dar s  şti i c  am 
nas bun. Pot s  iau o urm  şi s  m  in dup  ea pân  la cap t. Dar 
asta e, fiind eu şarpe, nu pot s  lucrez decât în felul şi în ritmul 
meu. în eleg c  timpul ne preseaz , dar v  rog s  mai aştepta i 
pu in. Dac  nu ave i înc  pu in  r bdare, s-ar putea s  r mânem cu 
mâinile goale. 

Onda privi r bd tor cum Ushikawa învârte bricheta în palme. 
Apoi îşi ridic  privirile şi spuse: 

— Nu pute i totuşi s  ne da i detaliile pe care le ave i pân  
acum? V  în eleg situa ia, dar dac  nu ne întoarcem cu nişte 
rezultate concrete, cei de sus nu vor fi satisf cu i. Şi noi suntem 
într-o pozi ie dificil . în plus, nici dumneavoastr  nu sunte i într-o 
situa ie tocmai comod . 

Şi lor li se sufl  în ceaf , îşi spuse Ushikawa. Erau excep ional 
de pricepu i la lupt  şi de aceea fuseser  promova i drept gorilele 
personale ale Liderului. Cu toate acestea, Liderul fusese asasinat 
chiar sub ochii lor. E adev rat c  pe de alt  parte nu exista nici o 
dovad  c  fusese ucis. ţâ iva doctori din interiorul sectei 
examinaser  cadavrul, dar nu g siser  nimic care s  arate a ran . în 
incinta sectei îns  nu aveau la dispozi ie decât aparatur  simpl , iar 
timpul le era foarte limitat. Poate c  o autopsie medico-legal  
complet  ar fi scos la iveal  ceva, dar acum era deja prea târziu. 
înl turaser  deja cadavrul în mare secret, în interiorul sectei. 

în orice caz, deoarece nu reuşiser  s -l apere pe Lider, cei doi 
erau într-o pozi ie delicat . Li se d duse îns rcinarea s  o g seasc  
pe femeia disp rut . Ordinul fusese s  o scoat  şi din gaur  de 
şarpe, dar ei înc  nu reuşiser  s -i ia urma. Erau pricepu i în 
probleme de securitate şi de ap rare, dar nu aveau cunoştin ele 
necesare pentru a g si pe cineva care se f cuse nev zut. 

— Am în eles, zise Ushikawa. Hai s  v  povestesc atunci ce am 
reuşit s  aflu pân  acum. înc  nu e nimic complet, dar nişte 
informa ii par iale tot v  pot oferi. 

Onda se uit  cu privirea încordat  o vreme. Apoi încuviin : 
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— E în regul . Mai avem şi noi câteva date pe care poate c  le-
a i aflat deja şi dumneavoastr  sau poate c  înc  nu. Putem s  ne 
complet m reciproc informa iile. 

Ushikawa l s  bricheta şi îşi împreun  degetele pe birou. 
— Tân ra pe nume Aomame a fost chemat  în apartamentul 

din hotelul Okura pentru o şedin  de stretching cu Liderul. Asta s-a 
întâmplat la începutul lui septembrie, în noaptea în care a fost 
furtuna aceea teribil  în oraş. Şi-a f cut treaba într-o camer  
separat , timp de o or , apoi a plecat, l sându-1 pe Lider adormit. 
V-a rugat s -l l sa i s  se odihneasc  vreo dou  ore, iar dum-
neavoastr  a i f cut dup  cum vi s-a cerut. Numai c  Liderul nu 
dormea, ci era mort. Nu prezenta nici un fel de ran . P rea s  fie 
vorba de un infarct. Ins  imediat dup  povestea aceasta, femeia s-a 
f cut nev zut . îşi golise deja apartamentul şi îl p r sise. A doua zi, 
la clubul sportiv a ajuns şi demisia ei. Totul fusese planificat. In 
situa ia asta, nu se poate vorbi de un simplu accident. Nu putem 
decât s  ajungem la concluzia c  aceast  Aomame l-a omorât cu 
premeditare pe Lider. 

Onda încuviin . Pân  aici nu avea nimic de obiectat. 
— Misiunea dumneavoastr  este s  scoate i adev rul la lumin , 

iar pentru asta ave i nevoie s  o g si i pe aceast  femeie. 
— Trebuie s  afl m dac  aceast  Aomame într-adev r i-a 

provocat moartea, iar în cazul în care aşa s-a întâmplat, din ce 
motiv. 

Ushikawa îşi privi cele zece degete de la mâini, împreunate pe 
birou, de parc  vedea ceva cu totul neobişnuit. Apoi îşi ridic  ochii 
spre interlocutor. 

— I-a i verificat deja leg turile de familie. Aşa-i? Toat  lumea 
din familia ei este membr  fervent  a Ţisericii Martorilor. P rin ii ei 
înc  se ocup  cu ardoare de prozelitism. Fratele mai mare al lui 
Aomame, care are treizeci şi patru de ani, munceşte la sediul 
central, din Odawara. E c s torit şi are doi copii. So ia sa e şi ea 
membr  a Ţisericii Martorilor. Din întreaga ei familie, doar 
Aomame s-a desprins de aceast  sect . Şi-a renegat credin a, ar 
spune ei, şi a t iat orice leg tur  cu familia. De aproape dou zeci de 
ani nu a mai avut nici un fel de leg tur  cu ei. E de negândit c  
familia ei ar ascunde-o pe fugar . De la vârsta de unsprezece ani, 
femeia aceasta a t iat leg tura cu familia şi s-a descurcat prin for e 
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proprii. O vreme a avut grij  de ea un unchi, dar cam de când a 
intrat la liceu a fost, practic, independent . sta-i mare lucru. E o 
femeie cu un spirit puternic. 

ţheliosul nu spunea nimic. Pesemne aveau şi ei deja infor-
ma iile acestea. 

— Nu pare plauzibil ca Ţiserica Martorilor s  fie implicat  în 
incidentul de fa . Ţiserica Martorilor e cunoscut  pentru pacifism 
şi nonviolen . E imposibil ca organiza ia lor s  încerce s -l 
asasineze pe Lider. ţred c  sunte i de acord şi dumneavoastr ? 

Onda încuviin : 
— Biserica Martorilor nu are nici un amestec în povestea asta. 

Ştim şi noi. Am discutat şi cu fratele ei mai mare. Doar ca s  fim cât 
se poate de siguri. Dar nu ştia nimic. 

— Şi ca s  fi i cât se poate de siguri, i-a i smuls cumva şi 
unghiile? zise Ushikawa. 

Onda ignor  întrebarea. 
— Era o glum . O glum  proast , nu v  uita i atât de fioros la 

mine. în orice caz, individul nu ştia absolut nimic despre ac iunile 
ei sau despre locul în care se ascunde Aomame, spuse Ushikawa. 
Eu sunt pacifist pân  în m duva oaselor, aşa c  nu fac nimic brutal, 
dar am aflat şi eu lucrul sta. Aomame nu are nici un fel de 
leg tur  nici cu Ţiserica Martorilor şi nici cu familia ei. ţu toate 
astea, nu putem crede c  a f cut singur  ce a f cut. 
O asemenea ac iune dificil  nu e posibil  de unul singur. Lucrurile 
au fost aranjate cu pricepere, iar ea a urmat cu sânge rece nişte paşi 
prestabili i. ţhiar şi modul în care s-a f cut nev zut  e un adev rat 
miracol. Pentru aşa ceva e nevoie de bani şi de ajutor din afar . în 
spatele lui Aomame se afl  o persoan  sau o organiza ie care a 
dorit neap rat asasinarea Liderului, dintr-un anume motiv. A 
preg tit totul în scopul acesta. în privin a asta b nuiesc c  suntem 
de acord? 

— în mare parte, încuviin  Onda. 
— Numai c  nu avem nici o idee despre ce fel de organiza ie ar 

putea fi vorba, spuse Ushikawa. Desigur, a i investigat şi rela iile ei 
personale? 

Onda încuviin  t cut. 
— Dar uite c  ea nu are nici un fel de rela ie care s  merite 
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men ionat , spuse Ushikawa. Nu are nici prieteni, ba chiar nici 
iubit, din câte se pare. Sigur c  are colegi de munc , dar odat  ce 
pleac  de la serviciu, dispare orice fel de leg tur  personal . ţel 
pu in, eu nu am reuşit s  g sesc nici un fel de urm  c  Aomame ar 
între ine vreo rela ie apropiat  cu cineva. ţum se face asta? Doar e 
tân r  şi s n toas  şi nici nu arat  tocmai r u. 

Ushikawa se uit  c tre Pletos, care st tea în dreptul uşii. Acesta 
nu-şi modificase câtuşi de pu in nici pozi ia şi nici expresia de pe 
chip. De la bun început nu i se citise nimic pe fa  şi nici nu p rea 
c  o s  se schimbe ceva. Ushikawa se întreb  dac  b rbatul avea un 
nume. Nu l-ar fi mirat deloc s  nu aib . 

— Dumneavoastr  sunte i singurii care au v zut-o pe Aomame 
la fa , spuse Ushikawa. ţe crede i? A i observat ceva aparte la ea? 

Onda cl tin  uşor din cap. 
— Dup  cum spunea i, este o tân r  care are farmecul ei. Dar 

nu se poate spune c  e o frumuse e care s  atrag  privirile 
oamenilor. E t cut  şi calm . Aş spune c  are destul  încredere în 
propriile sale talente. Totuşi, în afar  de asta n-am observat nimic 
care s -mi atrag  aten ia. Aspectul ei nu prea- i las  nici 
o impresie. Nici nu-mi pot aminti în am nunt tr s turile fe ei ei. 
De-a dreptul neobişnuit. 

Ushikawa mai arunc  o privire c tre Pletosul din cadrul uşii. 
Poate c  voia s  spun  ceva. Pletosul îns  nu d dea nici un semn c  
ar deschide gura. 

Ushikawa se uit  la ţhelios. 
— Desigur, a i verificat şi cu cine a vorbit Aomame la telefon în 

ultimele luni, nu? 
Onda cl tin  din cap. 
— Nu am ajuns înc  pân  acolo. 
— V  sf tuiesc s-o face i. Trebuie s  încerca i neap rat, spuse 

Ushikawa zâmbind. Oamenii primesc şi dau tot felul de telefoane. 
Ajunge numai s  verifici cu cine vorbeşte cineva ca s - i dai seama 
de îndat  ce fel de via  duce. Iar Aomame nu e o excep ie. Nu e 
uşor s  faci rost de desf şur torul convorbirilor cuiva, dar nu e nici 
imposibil. Şi asta fiindc , deh, pe drumul şerpilor dai de şerpi, 
orice-a i zice. 

T cut, Onda aştept  continuarea. 
— Ei bine, din desf şur torul convorbirilor ei telefonice am 
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aflat şi eu câte ceva. E destul de neobişnuit pentru o femeie, dar se 
pare c  lui Aomame nu-i place prea tare s  vorbeasc  la telefon. Pe 
list  existau pu ine convorbiri, şi alea scurte. ţând şi când avea o 
discu ie mai lung , dar astea nu erau decât excep ii, în cea mai 
mare parte, vorbea cu cei de la serviciu, dar munca ei era în mare 
parte de liber-profesionist , aşadar avea şi clien i personali. 
Negocia şi stabilea programul cu aceştia, f r  s  mai treac  pe la 
recep ia clubului de fitness. Multe dintre convorbirile ei erau de 
asemenea natur . Nimic dubios în asta. 

Ushikawa îşi privi din diverse unghiuri degetele p tate de 
nicotin  şi se gândi la o igar . Mental, îşi aprinse una şi trase un 
fum. Apoi îl expir . 

— Numai c  am descoperit dou  excep ii. Mai întâi, c  a sunat 
în dou  rânduri la poli ie. Dar nu la 110, ci la biroul de circula ie al 
sec iei de poli ie din Shinjuku. La rândul ei, a primit de câteva ori 
apeluri de acolo. Aomame nu şofeaz , iar poli iştii nu iau lec ii 
particulare la un club de lux. Trebuie s  fie vorba, deci, de o 
cunoştin  personal  de la sec ie. Nu ştiu cine. înc  un lucru care 
mi-a dat de gândit - e vorba de altceva acum: a primit câteva 
telefoane de la cineva cu un num r necunoscut şi a purtat 
conversa ii lungi. Ea nu suna niciodat . Nu am reuşit cu nici un 
chip s  dau de num rul sta. Sigur c  exist  oameni cu numere de 
telefon ascunse, al c ror nume nu apare înregistrat. Dar dac - i pui 
mintea, po i s  le dai de urm . Numai c  în cazul sta, oricât am 
încercat, n-am reuşit s  aflu nici un nume. K o uş  încuiat . 
Oamenii de rând nu pot face asta. 

— Adic  e vorba de cineva care are mijloacele dea face lucruri 
ieşite din comun. 

— întocmai. F r  îndoial  c  la mijloc e implicat un profesionist. 
— înc  un şarpe, spuse Onda. 
Ushikawa se frec  în creştetul chel şi diform cu palma şi rânji. 
— Exact. înc  un şarpe. Şi înc  unul destul de puternic. 
— ţel pu in am aflat c  în povestea asta sunt implica i nişte 

profesionişti, spuse Onda. 
— Aşa e. Aomame are leg turi cu o organiza ie. Şi nu e vorba 

de o organiza ie de amatori, care s  se ocupe de lucrurile acestea în 
timpul liber. 

Onda îşi închise ochii pe jum tate şi se uit  o vreme la 
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Ushikawa, pe sub pleoape. Apoi se r suci cu spatele şi schimb  o 
privire cu Pletosul. Acesta d du scurt din cap, în semn c  
urm reşte discu ia. Onda se întoarse apoi din nou c tre Ushikawa. 

— Şi? spuse. 
— Şi, r spunse Ushikawa, acum este rândul meu s  v  pun 

întreb ri. Ave i cumva idee despre cine ar putea fi vorba? O 
grupare sau organiza ie care are capacitatea de a-1 scoate din joc pe 
Lider? 

Onda îşi uni sprâncenele într-o încrunt tur . Deasupra nasului 
îi ap rur  trei cute. 

— Domnule Ushikawa, gândi i-v  bine. Noi suntem o grupare 
religioas . ţ ut m pace sufleteasc  şi valori spirituale. Tr im în 
mijlocul naturii şi ne vedem zilnic de agricultura şi de practicile 
noastre. Cine ne-ar putea considera duşmani? Şi ce ar avea de 
câştigat din chestia asta? 

în col ul gurii, Ushikawa arbor  un zâmbet ambiguu. 
— Peste tot exist  fanatici. Şi nimeni nu ştie ce idei au fanaticii 

ştia. ţe, n-am dreptate? 
— Noi nu avem idee despre o asemenea grupare, r spunse 

Onda sec, ignorând ironia ascuns  în întrebarea lui Ushikawa. 
— Dar Zori de Zi? R t citorii care au mai r mas dup  des-

fiin area organiza iei? 
Onda cl tin  din nou din cap, cu hot râre. Aşa ceva era 

imposibil. îi striviser  definitiv, ca s  nu le mai creeze probleme 
vreodat . Probabil c  nu mai r m sese nimic din ei. 

— Ţine. Deci nu ave i idee despre cine ar putea fi vorba, dar 
problema cât se poate de real  este c  o anumit  grupare a luat 
via a Liderului. ţu mult  pricepere şi dib cie. Apoi a disp rut, ca 
un nor de fum. sta e un lucru care nu poate fi ascuns. 

— Iar noi trebuie s  l murim situa ia. 
— F r  s  implica i poli ia. 
Onda încuviin . 
— E problema noastr , nu a justi iei. 
— In regul . E problema dumneavoastr , nu a justi iei. Lucru-

rile sunt clare şi uşor de în eles, spuse Ushikawa. Dar aş mai vrea 
s  v  întreb înc  ceva. 

— V  rog, spuse Onda. 
— ţâ i oameni din cadrul grup rii ştiu c  Liderul nu mai 
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tr ieşte? 
— Ştim noi doi, spuse Onda. Apoi, înc  dou  persoane care au 

ajutat la transportul cadavrului. E vorba de subalterni de-ai mei. 
Din conducerea grup rii, ştiu înc  cinci oameni. ţu totul, suntem 
nou . ţelor trei vestale nu le-am spus înc , dar vor afla şi ele mai 
devreme sau mai târziu, deoarece ele lucrau îndeaproape cu 
Liderul. Nu le putem ascunde adev rul mult  vreme. Apoi, 
desigur, şti i dumneavoastr , domnule Ushikawa. 

— Cu totul> treisprezece oameni. 
Onda nu zise nimic. 
— Pot s  v  spun p rerea mea sincer ? întreb  Ushikawa 

oftând adânc. 
— V  rog, r spunse Onda. 
— Nu mai ajut  la nimic acum, dar cred c  ar fi trebuit s  

contacta i poli ia imediat dup  ce a i descoperit c  Liderul nu mai 
este în via . în orice caz, moartea sa trebuia f cut  public . Un 
astfel de incident nu poate fi ascuns la infinit, iar un secret 
cunoscut de mai mult de zece oameni înceteaz  s  mai fie un secret. 
Se poate chiar s  v  trezi i într-o încurc tur  frumuşic . 

Expresia de pe fa a ţheliosului nu se schimb . 
— Nu este treaba mea s  iau asemenea hot râri. Eu nu fac decât 

s  îndeplinesc ordinele care mi s-au dat. 
— Atunci cine a luat decizia asta? 
Nici un r spuns. 
— ţel care urmeaz  s -i ia locul Liderului? 
ţheliosul p str  în continuare t cerea. 
— în regul , spuse Ushikawa. A i primit un ordin de la cineva 

de sus şi v-a i descotorosit de cadavru în secret. în organiza ia 
dumneavoastr , ordinele venite de sus sunt absolute. Dar din 
punct de vedere legal, sunte i vinova i de profanarea cadavrului i 
e o infrac iune destul de grav . Dar asta, desigur, şti i şi dum-
neavoastr . 

Onda încuviin . Ushikawa oft  înc  o dat , apoi continu : 
— V-am spus deja, dac  se amestec  şi poli ia, eu, unul, nu ştiu 

absolut nimic despre moartea Liderului. Nu vreau s  m  pomenesc 
implicat într-un caz penal. 

— Noi nu v-am spus nimic despre moartea Liderului, domnule 
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Ushikawa. Doar v-am angajat ca anchetator din afara grup rii 
noastre, în scopul de a o g si pe Aomame. Nu înc lca i legea cu 
nimic, spuse Onda. 

— In regul . Eu nu am auzit nimic! 
— Nici noi nu prea voiam ca dumneavoastr , adic  cineva din 

afar , s  afla i despre uciderea Liderului. Dar dumneavoastr  a i 
investigat-o pe Aomame înainte şi v-a i dat acordul, aşa c  era i 
deja implicat în povestea asta. Astfel c  a trebuit s  apel m la 
ajutorul dumneavoastr  în c utarea aceasta. Şi şti i s  p stra i 
discre ia. 

— E absolut elementar în munca mea s  ştiu s -mi in gura. Nu 
e nevoie s  v  face i griji. De la mine n-o s  se afle absolut nici o 
iot . 

— Dac  se afl  ceva şi descoperim c  s-a aflat de la dum-
neavoastr , o s  se întâmple lucruri foarte nepl cute. 

Ushikawa îşi privi din nou degetele aşezate pe birou, cu o 
expresie de mirare, de parc  descoperise din întâmplare c  sunt 
propriile sale degete. 

— Lucruri foarte nepl cute, repet  el cuvintele celuilalt, ridi- 
cându-şi privirea. 

Onda îşi miji uşor ochii. 
— Trebuie s  ascundem faptul c  Liderul a murit şi ca s  facem 

asta nu putem s  ne alegem mijloacele. 
— Eu p strez secretul. Din punctul sta de vedere, fi i pe pace, 

spuse Ushikawa. Pân  acum am colaborat foarte bine. Am 
întreprins din umbr  câteva lucruri care sunt dificil de f cut la 
lumina zilei. Au fost şi momente în care munca mea a fost nepl -
cut , dar am fost recompensat pe m sur . Am gura ferecat  nu cu 
un fermoar, ci cu dou . Eu nu am nici un fel de sentimente 
religioase, dar Liderul a fost un om care m-a ajutat personal. De aia 
îmi concentrez puterile s  o g sesc pe Aomame. M  str dui s  fac 
lumin  în povestea aceasta. Şi cred c  rezultatele o s  înceap  s  
apar  cât de curând. De aceea v  rog s  mai r bda i pu in. Nu peste 
mult timp, v  voi da veşti bune. 

Onda îşi schimb  abia perceptibil pozi ia pe scaun. ţa r spuns, 
şi Pletosul din dreptul uşii îşi mut  greutatea de pe un picior pe 
altul. 

— Deocamdat  astea sunt singurele informa ii pe care ni le 
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pute i oferi? întreb  Onda. 
Ushikawa se gândi pu in, apoi spuse: 
— Dup  cum v-am spus adineauri, Aomame a sunat în dou  

rânduri la biroul de circula ie al sec iei de poli ie din Shinjuku. La 
rândul ei, a primit câteva telefoane de acolo. Nu ştiu cu cine a 
vorbit. Pân  la urm , e vorba de poli ie, nu pot eu s  m  duc la ei şi 
s -i iau la întreb ri. Dar în capul sta prost nac al meu, s-a aprins 
un becule . Parc  ineam eu minte ceva legat de biroul de circula ie 
al poli iei din Shinjuku. Am tot încercat s -mi aduc aminte ce era. 
Era undeva în minte, dar nu reuşeam s  g sesc informa ia. Mi-a 
luat destul  vreme pân  am izbutit. Nu-mi place c  îmb trânesc. Pe 
m sur  ce trec anii, sertarele cu amintiri parc  se deschid din ce în 
ce mai greu. Pe vremuri îmi aminteam de îndat  orice ar fi fost. Ei 
bine, acum vreo s pt mân  am reuşit în sfârşit s -mi aduc aminte 
despre ce era vorba. 

Ushikawa t cu şi arbor  un zâmbet teatral, uitându-se c tre 
ţhelios. Acesta aştepta r bd tor continuarea. 

— în august, anul acesta, o tân r  poli ist  de la biroul de 
circula ie al sec iei din Shinjuku a fost strangulat  într-un hotel cu 
ora de prin Maruyama, în sectorul Shibuya. Era goal  puşc  şi 
legat  cu c tuşele din dotare. A ieşit un mic scandal din povestea 
asta. Aşa, şi cele câteva telefoane ale lui Aomame la poli ie nu fost 
date toate cu câteva luni înainte de incidentul sta. Evident, dup  
incident nu a mai fost vorba de nici un telefon. Nu crede i c  e cam 
mult s  fie o simpl  coinciden ? 

Onda r mase t cut o vreme, apoi spuse: 
— Adic  Aomame era în leg tur  cu poli ista care a fost 

omorât ? 
— Ayumi Nakano o chema. Avea dou zeci şi şase de ani şi i*ra 

destul de frumuşic . Se tr gea dintr-o familie de poli işti, şi tat l ei, 
şi fratele mai mare erau poli işti. Avea rezultate deosebite. Desigur, 
poli ia investigheaz  frenetic cazul, dar înc  nu se ştie cine este 
f ptaşul. Sper c  nu e deplasat, dar aş vrea s  v  întreb dac  nu 
cumva şti i dumneavoastr  ceva despre asta. 

Onda îl privi pe Ushikawa cu nişte ochi reci, ca sculpta i dintr-
un ghe ar. 

— Nu în eleg prea bine ce spune i, zise. ţrede i cumva c  
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suntem implica i în incidentul acela, domnule Ushikawa? Vre i s  
insinua i c  cineva dintrenoi a legat-o cu c tuşele şi a strangulat-o 
pe poli ista aceea într-un hotel dubios? 

Ushikawa îşi uguie buzele şi cl tin  din cap. 
— In nici un caz! Da' de unde! Nici prin gând nu mi-a trecut aşa 

ceva. ţe voiam eu s  întreb este dac  nu cumva ave i vreo 
informa ie în leg tur  cu acest caz. Atât şi nimic mai mult. Orice 
detaliu, cât de mic, pentru mine e foarte important. Oricât m-am 
str duit eu, n-am reuşit s  g sesc ce leg tur  ar putea exista între 
moartea poli istei şi asasinarea Liderului. 

Onda îl m sur  din priviri pe Ushikawa. 
— Am în eles. Voi transmite mai departe informa iile, spuse 

apoi, r suflând încet. Scoase un carnet şi îşi not : Ayumi Nakano, 
26 de ani, biroul de circula ie, sec ia Shinjuku. Posibile leg turi cu 
Aomame. 

— întocmai. 
— Altceva? 
— Ar mai fi un lucru pe care aş vrea neap rat s  îl aflu. ţineva 

din cadrul grup rii a adus în discu ie numele lui Aomame. A spus 
c  e un instructor sportiv din Tokio care se pricepe bine la 
stretching. Dup  cum zicea i, eu am primit misiunea de a afla cine e 
Aomame şi ce poveste are. Şti i, nu vreau s  m  scuz, m-am ocupat 
de asta cu aceeaşi d ruire ca de obicei. Ins  straniu, nu am reuşit s  
descop r nimic. Nu am g sit nimic suspect, era curat  din cap 
pân -n picioare. Iar dumneavoastr  a i chemat-o în apartamentul 
de lux al hotelului Okura. Dup  cum bine şti i. Aş vrea s -mi 
spune i cine v-a recomandat-o în primul rând? 

— Nu ştiu. 
— Nu şti i? zise Ushikawa şi f cu o fa  de copil care nu 

în elege ce i se spune. Adic  nu v  pute i aminti cine din grupare a 
adus în discu ie numele ei? Asta spune i? 

— întocmai, r spunse Onda f r  s  clipeasc . 
— Ce poveste ciudat , spuse Ushikawa mirat. 
Onda r mase t cut. 
— încurcat  situa ie. în orice caz, la un moment dat cineva i-a 

adus numele în discu ie şi a împins lucrurile mai departe. Nu-i aşa? 
— Adev rul este c  Liderul însuşi a insistat cu povestea aceasta, 

r spunse Onda alegându-şi cuvintele cu grij . Printre membrii 
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conducerii, mul i au fost de p rere c  e periculos s  se lase pe mâna 
cuiva despre care nu ştim prea multe. Ţineîn eles, asta a fost şi 
pozi ia noastr , ca bodyguarzi. Totuşi, dânsului nu i-a p sat. Ba 
chiar a insistat s  împing  lucrurile mai departe. 

Ushikawa lu  din nou bricheta în mân , îi deschise capacul şi o 
aprinse, asigurându-se c  func ioneaz . Apoi îi închise capacul. 

— Am în eles c  Liderul era o persoan  destul de precaut , 
spuse. 

— Exact. Extrem de atent  şi de precaut . 
Urmar  câteva momente de t cere adânc . 
— Aş vrea s  v  mai întreb înc  un lucru, spuse Ushikawa. 

Referitor la Tengo Kawana. Avea o rela ie cu o femeie mai în 
vârst , c s torit , pe nume Kyoko Yasuda. Venea la el acas  o dat  
pe s pt mân  şi petreceau câteva ore împreun . Ei, aşa se întâmpl  
când eşti tân r. Numai c  într-o bun  zi a primit un telefon de la 
so ul ei, care l-a înştiin at c  n-o s-c mai vad  pe femeia aceasta. Şi 
cu asta s-a întrerupt orice fel de leg tur . 

Onda se încrunt . 
— Nu în eleg unde bate i. Tengo Kawana e implicat cumva în 

incidentul de care vorbim? 
— Ah, asta nu ştiu nici eu. Dar e o chestiune care m  preocup  

mai de mult. Indiferent ce s-ar întâmpla, oricare ar fi situa ia, lot 
era de aşteptat ca femeia s -i dea m car un telefon. Numai c  s-a 
f cut nev zut , f r  un cuvânt şi f r  s  lase vreo urm . Am vrut 
doar s  v  întreb, pentru c  nu-mi place când m  sâcâie i'uva. Nu 
ave i nici o idee despre povestea asta? 

— Eu, unul, cel pu in, nu ştiu nimic despre aceast  femeie, 
spuse 
l )nda pe un ton plat. Kyoko Yasuda, iubita lui Tengo Kawana. 

— Da, o femeie m ritat , cu zece ani mai în vârst . 
Onda îşi not  numele în carnet. 
— Am s  transmit şi asta superiorilor mei. 
— în regul , spuse Ushikawa. Apropo, a i mai aflat ceva despre 

Eriko Fukada, pe unde ar fi? 
Onda îşi ridic  ochii şi îl privi pe Ushikawa de parc  se uita 

l.i o ram  strâmb . 
— De ce am şti noi unde e Eriko Fukada? 
— Nu v  intereseaz  unde se afl ? 
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Onda cl tin  din cap. 
— N-avem nici o leg tur  cu ce face şi unde se duce. E treaba 

ei. 
— Nu v  mai intereseaz  nici Tengo Kawana? 
— Este o persoan  cu care nu avem nici o leg tur . 
— Pentru un timp, a existat o rela ie strâns  între cei doi, spuse 

Ushikawa. 
Onda îşi miji ochii. 
— în momentul de fa , interesul nostru se concentreaz  asupra 

lui Aomame, spuse apoi. 
— Interesul dumneavoastr  se modific  de la o zi la alta? 
Onda îşi strâmb  foarte pu in col urile gurii, dar nu r spunse. 
— Domnule Onda, a i citit romanul pe care l-a scris Eriko 

Fukada, Crisalida de aer? 
— Nu. în gruparea noastr  este interzis s  citeşti materiale care 

nu au de-a face cu doctrina. Nici nu avem de unde s  facem rost de 
ele. 

— Dar a i auzit de Oamenii cei Mici? 
— Nu, r spunse Onda f r  ezitare. 
— în regul , spuse Ushikawa. 
Discu ia se încheie aici. Onda se ridic  încet de pe scaun şi îşi 

aranj  mânecile sacoului. Pletosul se dezlipi de lâng  perete şi f cu 
un pas în fa . 

— Domnule Ushikawa, dup  cum v-am spus deja, timpul este 
un factor foarte important în situa ia de fa , spuse Onda, privindu-
1 de sus pe Ushikawa, care r m sese aşezat. Trebuie s  elucid m 
cât mai repede unde se afl  Aomame. Desigur, şi noi facem tot ce 
putem, dar avem nevoie s  v  ocupa i şi dumneavoastr  de aceast  
situa ie, pe alte c i. Dac  nu o g sim pe Aomame, n-o s  fie bine, 
nici pentru noi, nici pentru dumneavoastr . Pentru c  orice s-ar 
zice, sunte i un om care cunoaşte un secret foarte important. 

— ţunoştin ele importante aduc cu sine responsabilit i im-
portante. 

— Exact, r spunse Onda cu glasul lipsit de emo ie. 
Apoi se r suci şi p r si înc perea f r  s  se uite înapoi. Pletosul 

ieşi în urma lui, închizând uşa f r  nici un zgomot. 
» 

Dup  plecarea celor doi, Ushikawa deschise sertarul de la birou şi 
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opri casetofonul. Ii s lt  capacul, scoase caseta şi not  cu un pix pe 
eticheta ei data şi ora înregistr rii. Avea un scris foarte îngrijit, 
surprinz tor pentru cineva cu aspectul s u. Scoase din sertar 
pachetul de Seven Stars, lu  o igar  şi şi-o aprinse. Trase adânc 
fumul în piept, apoi îl sufl  c tre tavan. ţu fa a înc  ridicat , 
închise ochii. Dup  o vreme se uit  la ceasul din perete, care ar ta 
ora dou  şi jum tate. ţe tipi dubioşi, îşi spuse din nou Ushikawa. 

Dacă nu o găsim pe Aomame, n-o să fie bine, nici pentru noi, nici 
pentru dumneavoastră, spusese Cheliosul. 

Ushikawa ajunsese de dou  ori la sediul Pionierilor, în 
Vamanashi, şi observase în spatele unui desiş un incinerator mare. 
Era folosit pentru gunoaie, dar ardea la o temperatur  suficient de 
înalt  ca s  nu mai r mân  nici oasele dintr-un cadavru. Ştia c  
fuseser  incinerate acolo câteva corpuri şi era posibil ca şi Liderul 
s  se fi num rat printre acestea. Ţineîn eles, Ushikawa nu-şi dorea 
s  aib  aceeaşi soart . ţhiar dac  moartea 
o inevitabil , spera totuşi s  aib  parte de un sfârşit mai pl cut (IL> 
atât. 

Desigur, Ushikawa mai avea câteva informa ii pe care nu le 
împ rt şise celor doi. Nu era el omul care s  pun  toate c r ile |u* 
mas . Pe cele mici, f r  valoare, le d dea la iveal , dar p stra 
intotdeauna c r ile mari în mân . în plus, avea şi el nevoie de o 
asigurare, aşa cum era, de exemplu, conversa ia secret  pe care n 
înregistrase. Ushikawa era versat în jocurile astea. Avea mai mult  
experien  decât cei doi tineri bodyguarzi. 

Ushikawa aflase care erau numele clien ilor personali ai lui 
Aomame. Dac  nu- i precupe eai eforturile şi dac  aveai şi know-
how-ul necesar, erau informa ii de care puteai face rost. Aomame 
avea doisprezece clien i, iar Ushikawa se interesase în marc de 
fiecare dintre ei. Erau opt femei şi patru b rba i, to i în pozi ii 
sociale bune şi f r  probleme financiare. Nici unul dintre i m  m u  

p rea genul care ar putea da o mân  de ajutor într-un asasinat. 
Numai c  între ei se num ra şi o doamn  bogat  de 
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vreo şaptezeci de ani, care oferea ad post unor femei care sufe-
riser  în urma violen ei domestice şi care plecaser  de acas . 
Ad postul era o cl dire cu etaj, învecinat  cur ii mari în care îşi 
avea femeia locuin a. Acolo erau primite şi l sate s  locuiasc  
femeile aflate în situa ii nefericite. In sine, era un lucru minunat, 
nimic care s  trezeasc  vreo b nuial . Totuşi, ceva îl sâcâia pe 
Ushikawa şi, întotdeauna când se întâmpla lucrul sta, încerca s  
afle despre ce anume e vorba. Avea un miros ascu it ca de jivin  şi 
se baza pe intui ie mai mult decât pe orice altceva. Mul umit  ei 
sc pase cu via  în câteva rânduri pân  atunci. Era posibil ca în 
cazul de fa , cuvântul cheie s  fie „violen Ă. Poate c  b trâna era 
foarte sensibil  în aceast  privin  şi tocmai din cauza aceasta 
oferea protec ie celor care avuseser  de suferit. 

Ushikawa fusese chiar pân  la ad postul cu pricina. ţl direa de 
lemn se afla pe colinele din Azabu, într-o zon  de lux. Era veche, 
dar avea şarmul ei. Prin grilajul por ii z rise, în dreptul intr rii, 
rânduri frumoase de flori şi gazon în curtea spa ioas , umbrit  de 
un stejar mare. Uşa de la intrare avea un geam ornamental din 
sticl  mat . Nu prea mai vezi aşa ceva în ultima vreme. 

Dar dincolo de pacea care domnea acolo se ascundeau formi-
dabil de multe m suri de precau ie. Zidurile erau înalte şi ap rate 
de sârm  ghimpat . Poarta zdrav n  de fier era bine închis , iar în 
curte un ciob nesc german l tra violent de câte ori se apropia 
cineva. Locul era monitorizat de câteva camere de luat vederi. Pe 
strad  nu trecea mai nimeni, astfel c  Ushikawa nu putea z bovi 
prea mult acolo. Era o zon  reziden ial  liniştit , iar în apropiere se 
aflau câteva ambasade. Un tip dubios precum Ushikawa ar fi atras 
imediat aten ia cuiva dac  întârzia mult pe acolo. 

Erau totuşi exagerat de precau i. ţhiar dac  era un ad post 
pentru femei agresate, nu era nevoie de atâtea m suri de siguran . 
în mintea lui Ushikawa încol i gândul c  trebuia neap rat s  afle tot 
ce putea afla despre acel loc. Oricât de proteja i erau, trebuia s  
g seasc  o cale de a arunca o privire în untru. Ţa dimpotriv , cu 
cât erau mai închişi şi mai proteja i, cu atât mai mult trebuia s  afle 
ce se ascunde acolo. Trebuia s  g seasc  îns  
o cale potrivit . S  stoarc  informa ii din piatr  seac . 

îşi aminti de discu ia cu Onda despre Oamenii cei Mici. 
— Dar aţi auzit de Oamenii cei Mici? 
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— Nu. 
R spunsul venise cam prea repede. Dac  n-ar fi auzit pân  

acum numele acela, te-ai aştepta s  nu fi r spuns imediat. Ar fi 
încercat s -şi scormoneasc  pu in prin minte. Oamenii cei Mici? 
Abia apoi ar fi r spuns. Asta ar fi reac ia oric rui om obişnuit. 

Auzise de Oamenii cei Mici. Poate nu ştia exact ce sunt şi ce 
înseamn , dar numele nu-i era str in. 

Ushikawa îşi stinse igara, r mase o vreme adâncit în gânduri, 
apoi, dup  ce se mai linişti, îşi mai aprinse una. Se hot râse de 
mult  vreme s  nu se mai lase sâcâit de gândul unui posibil cancer 
pulmonar. Avea nevoie de nicotin  ca s  se poat  concentra. Nu 
ştia ce-1 aşteapt  nici m car peste dou , trei zile, chiar era nevoie 
s -şi fac  griji c  o s  se îmboln veasc  peste cincisprezece ani? 

în timp ce fuma a treia igar , lui Ushikawa îi veni o idee. 
I Im, asta s-ar putea s  mearg , îşi spuse.

Capitolul 2 Singură, dar nu însingurată 

La l sarea întunericului, Aomame se aşeza pe scaunul din balcon şi 
privea p rcule ul de peste drum. Aceasta devenise acum cea mai 
important  îndeletnicire a sa, partea central  a vie ii ei. ţ  era 
senin, înnorat sau c  ploua, ea îşi continua supravegherea 
necontenit. Odat  cu venirea lui octombrie, aerul se r cea tot mai 
mult. In serile friguroase, se înfofolea bine, îşi punea o p tur  pe 
picioare şi bea cacao fierbinte. Privea toboganul pân  la zece şi 
jum tate, apoi f cea o baie ca s  se înc lzeasc  şi se ducea Ia 
culcare. 

Sigur, nu era exclus ca Tengo s  vin  şi în timpul zilei, dar 
probabil c  nu ar fi f cut-o. Dac  era s  apar  în parc, ar fi ap rut 
dup  l sarea întunericului, când se aprindea felinarul şi luna se 
desluşea bine pe cer. Aomame îşi lua cina rapid, se îmbr ca astfel 
încât s-o poat  zbughi pe uş  în orice moment, îşi aranja p rul, se 
aşeza pe scaunul de gr din  şi îşi fixa privirea asupra toboganului 
din parc. Avea mereu la îndemân  pistolul automat şi micu ul 
binoclu Nikon. De team  ca Tengo s  nu apar  cât era la toalet , nu 
se atingea de nimic altceva de b ut în afar  de cacaua cu lapte. 

Aomame îşi continua supravegherea zi de zi. St tea şi privea 
parcul, cu urechea ciulit  la zgomotele din jur, f r  s  citeasc  şi 



 

f r  s  asculte muzic . Nici m car pozi ia nu şi-o schimba. Uneori 
îşi mai ridica privirea şi - dac  era o noapte senin  - se încredin a c  
în v zduh înc  mai plutesc dou  luni. Apoi îşi întorcea imediat 
privirea c tre parc. Aomame veghea asupra parcului, iar lunile, 
asupra ei. 

Ins  Tengo nu ap rea.
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Seara nu venea mult  lume în parc. Uneori mai ap reau tineri 
îndr gosti i, care se aşezau pe o banc  şi se ineau de mân , furând 
câte o s rutare scurt  şi speriat , ca doi porumbei. îns  parcul era 
prea mic şi prea luminat. Perechea z bovea un timp acolo f r  s -şi 
g seasc  tihna, apoi renun a şi pleca în alt  parte. Mai erau şi al ii 
care veneau cu gândul s  foloseasc  toaleta public , dar o g seau 
încuiat  şi f ceau cale întoars  dezam gi i sau furioşi. Uneori se 
mai oprea pe acolo câte un om venit de la serviciu, care st tea 
singur pe banc , cu capul plecat, probabil ui s  se mai trezeasc  
dup  b uta cu colegii. Sau poate c  nu voia s  se duc  direct acas . 
Mai ap rea un b trânel care îşi scotea câinele la plimbare. Şi 
b trânul, şi câinele erau la fel de taciturni şi ar tau dezn d jdui i. 

îns  în marea majoritate a timpului, în parc nu era nimeni. Nu 
trecea pe acolo nici m car o pisic . Doar felinarul îmbr ca 
leag nele, toboganul, groapa cu nisip şi toaleta încuiat  într-o 
lumin  impersonal . Privind atât de mult timp acea privelişte, 
Aomame se sim ea uneori abandonat  pe o planet  pustie. Parc  ar 
fi fost în filmul acela despre cum ar ta lumea dup  un r zboi 
nuclear. Oare cum se numea? Ultimul ţărm. 

Cu toate acestea, Aomame se concentra mai departe asupra 
«rnpra vegherii parcului, ca un marinar de cart care scruteaz  
întinderea uriaş  a m rii din vârful unui catarg înalt, dup  bancuri 
tie peşti sau dup  umbra nefast  a vreunui submarin. Ochii ei . 1  
len i c utau un singur lucru: silueta lui Tengo Kawana. 

I’oate c  Tengo locuia în alt oraş, iar în seara aceea doar se 
întâmplase s  treac  prin zon . Dac  aşa st teau lucrurile, atunci 
jiinsele ca el s  revin  în acel parc erau practic nule. îns  Aomame 
nn i redea asta. Hainele lui, aerul lui, aşezat în vârful toboganului, 
aveau ceva care l sa impresia c  doar ieşise la o plimbare de •■ea 
ni prin cartier. Trecuse prin parc şi se urcase pe tobogan, pmkibil 
ca s  se uite la lun . Iar asta însemna c  de acolo putea 'ttl ajung  
acas  pe jos. 

Nu era simplu s  g seşti în Koenji un loc din care s  po i veilca 
luna. Era o zon  în mare parte plat , f r  cl diri înalte pe care sfl te 
po i c ra. Iar toboganul din parc se preta bine la aşa

ceva. Era linişte şi nu te deranja nimeni. Dac  voia s  se uite din 
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nou la lun , sigur ar fi venit tot aici, socotea Aomame. Ins  apoi îşi 
spunea c  lucrurile n-au cum s  mearg  aşa frumos şi c  Tengo 
poate g sise deja alt loc din care s  poat  vedea mai bine luna, pe 
acoperişul vreunei cl diri. 

Aomame îşi scutura capul. Ia s  nu m  mai gândesc atâta! Nu-
mi r mâne decât s  cred c  Tengo o s  se întoarc  şi s  aştept 
cuminte mai departe. Nu pot s  m  îndep rtez de aici, fiindc  
parcul acesta e unicul punct de leg tur  dintre noi. 

* 

Aomame nu ap sase pe tr gaci. 
La începutul lui septembrie, se afla în spa iul pentru sta ionare 

de urgen  de pe aglomerata Autostrad  Metropolitan  nr. 3 şi 
st tea înv luit  în lumina orbitoare a dimine ii, cu eava pistolului 
Heckler & Koch îndesat  în gur . Purta costumul Junko Shimada şi 
pantofii cu toc Charles Jourdan. 

Oamenii din preajm  o priveau din maşini, f r  s  ghiceasc  ce 
anume inea ea în mân . Femeia din Mercedesul coupe argintiu. 
Ţ rba ii arşi de soare care se uitau la ea de sus, din scaunul înalt al 
tirurilor înc rcate cu marf . Sub ochii lor, Aomame inten iona s -şi 
zboare creierii cu un glon  de nou  milimetri. Nu exista alt  
modalitate de a disp rea din 1Q84 decât curmându-şi via a. Astfel, 
putea s -l salveze pe Tengo. Sau cel pu in aşa îi promisese Liderul. 
îşi d duse cuvântul atunci când îi ceruse s -l ucid . 

Lui Aomame nu-i p rea neap rat r u c  trebuia s  moar . Se 
poate ca totul s  fi fost deja hot rât înc  din momentul în care am 
fost adus  în anul 1Q84, îşi spunea ea. Iar eu doar am urmat traseul 
prestabilit. ţe sens ar avea s  tr iesc mai departe singur  într-o 
lume absurd , în care pe cer sunt dou  luni, iar destinul e dictat de 
nişte Oameni Mici? 

Dar, pân  la urm , Aomame nu ap s  pe tr gaci. în ultima clip , 
îşi relax  degetul ar t tor de la mâna dreapt  şi scoase eava 
pistolului din gur . Apoi trase adânc aer în piept, aidoma cuiva 
ieşit la suprafa  din str fundurile m rii, şi expir  prelung, 
încercând parc  s -şi aeriseasc  întreg corpul pe din untru. 

Aomame se oprise pentru c  auzise un glas din dep rtare. în 
acel moment, era cufundat  într-o linişte deplin . Din clipa în care 
îşi încordase degetul pe tr gaci, zgomotele din jur pieriser  cu 
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des vârşire. Era înconjurat  de o linişte adânc , de parc  s-ar fi 
aflat pe fundul unui bazin. înl untrul ei, moartea nu era ceva 
întunecat sau înfricoş tor. Era un lucru natural şi firesc, precum 
lichidul amniotic pentru f t. Nu-i r u, îşi zisese ea şi chiar zâmbise. 
Apoi auzise vocea. 

Era o voce venit  dintr-un loc îndep rtat şi dintr-un timp 
îndep rtat, pe care n-o recunoştea. Str b tuse prea multe cotloane 
întortocheate şi îşi pierduse timbrul şi tr s turile reale. Tot ce mai 
r m sese din ea era un ecou gol, dezgolit de orice sens. Şi lotuşi, în 
acel ecou, Aomame reuşise s  desluşeasc  o c ldur  do demult. Iar 
vocea p rea s  o cheme pe nume. 

îşi lu  degetul de pe tr gaci şi ascult  atent, cu ochii miji i, 
■ilii'iduindu-se s  prind  ceea ce spunea. îns  tot ce reuşea s  
ilt’sluşeasc , sau cel pu in ce i se p rea ei c  aude, era numele ri. în 
rest nu auzea decât şuierul unui vânt care str bate o peş- ler . în 
cele din urm , glasul se retrase, sensul cuvintelor se l>li'idu şi mai 
mult, apoi disp ru înghi it de t cere. Vidul care o imonjura se 
disip , iar sunetele n v lir  deodat  la loc, de parc  n osi'se cineva 
un dop. Iar Aomame realiz  atunci c  şi hot rârea >«i di; a muri se 
disipase din sufletul ei. 

K posibil s  îl întâlnesc din nou pe Tengo în parc, îşi spuse ea. 
I)(' murit, pot s  mor dup  aceea. S  mai mizez o dat  pe şansa 
.ni.». A tr i - a nu muri -înseamn  posibilitatea de a-1 vedea din 
nou |H! Tengo. Vreau s  tr iesc, îşi zise ea cu convingere. Era o 
■II'ii AI (ie foarte stranie, cum nu mai avusese niciodat  pân  
atunci. 

Aomame puse piedica şi vârî pistolul în geant . Apoi îşi 
iiulrrpt  spatele, îşi puse ochelarii de soare şi o lu  în direc ie * • 
I»1 1 s.H, c tre taxiul cu care venise. Lumea o privea t cut  cum 
iikm'Ki' pi1 autostrad  cu paşi mari, în pantofi cu toc. Nu avea de 

                     
1 

La o zi dup  ce renun ase la tentativa de sinucidere, Aomame primi 
un telefon de la Tamaru şi îl inform  c  se schimbase planul. ţ  se 
hot râse s  nu se mişte de acolo. ţ  n-o s -şi schimbe numele şi n-o 
s  fac  opera ii estetice. 

La cel lalt cap t al firului, Tamaru t cu o vreme. învârtea t cut 
în minte diverse teorii. 

— Adic  nu vrei s  te mu i în alt  parte? 
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l'.tn urs o distan  prea mare. Prins şi el în ambuteiajul cumplit, 
IiimiiI înaintase foarte lent şi se afla acum foarte aproape de ea. 
Aomame îi cioc ni în geam, iar şoferul îl coborî. 

mai iei? 

'.loli'rul ezită. 
I umva avea i în gur  eava unui pistol? 

— Da. 
— Unul adev rat? 
— Ei, na! exclam  ea strâmbând din buze. 
Şoferul deschise portiera, iar Aomame se aşez  pe bancheta din 

spate. îşi d du jos geanta de pe um r şi o puse al turi, apoi se şterse 
la gur  cu batista. R m sese cu un gust metalic, de ulei de maşin . 

— Şi, a i g sit scara de urgen ? 
Aomame cl tin  din cap. 
— P i, vede i? Eu n-am auzit s  fie pe aici vreo scar  de 

urgen , zise şoferul. Deci ieşim pe la Ikejiri, dup  cum ne-a fost 
vorba la Început? 

— Da, r spunse Aomame. 
Şoferul l s  geamul, f cu semn ridicând mâna şi se mut  pe 

banda din dreapta, în fa a unui autocar. Aparatul de taxat indica 
aceeaşi sum  ca atunci când coborâse. 

Aomame se rezem  de speteaz  şi se uit  la familiarul panou 
publicitar de la Esso, respirând liniştit. Tigrul zâmbea, pozi ionat 
din profil, inând în mân  pompa de benzin . „Un tigru în 
rezervorul dumneavoastr Ă, scria pe panou. 

— Un tigru în rezervorul dumneavoastr , murmur  Aomame. 
— ţe a i spus? întreb  şoferul, privind-o în oglinda retro-

vizoare. 
— Nimic, vorbeam singur . 
Mai tr iesc un pic, s  v d ce se întâmpl . Nu e prea târziu dac  

mor mai apoi. Probabil.

                                         

— Exact, r spunse simplu Aomame. Vreau s  mai stau o vreme 
aici. 
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— Locul în care eşti tu acum nu e preg tit s  ad posteasc  un 
fugar mult  vreme. 

— Dac  stau închis  în cas  şi nu ies nic ieri, n-au cum s  m  
g seasc . 

— Nu-i subestima pe indivizii ştia, r spunse Tamaru. O s  
sape zdrav n s  afle totul despre tine şi o s - i ia urma. Şi n-o s  fii 
singura în pericol, ci şi cei din jur. Iar eu o s  m  trezesc într-o 
pozi ie delicat . 

— Pentru asta îmi cer scuze. Dar aş mai vrea nişte timp. 
— „Nişte timpĂ sun  cam vag, zise Tamaru. 
— îmi pare r u, dar altfel n-am cum s  zic. 
Tamaru reflect  câteva clipe în t cere. Sim ise din tonul ei cât de 

ferm  îi era hot rârea. 
— Eu sunt un om care îşi pune pozi ia mai presus de orice, 

spuse el. înainte de absolut orice. Ştii, nu? 
— Ştiu. 
Tamaru t cu din nou, apoi zise: 
— Ţine. Eu doar am vrut s  m  asigur c  nu e nici o neîn elegere 

la mijloc. Dar po i s -mi spui dac  ai un motiv întemeiat? 
— Am, r spunse Aomame. 
Tamaru tuşi scurt în receptor. 
— Dup  cum i-am spus, noi am pus la cale un plan şi am 

1.1 cut şi preg tirile necesare. Un plan s  te mut m departe, într-
un I«K- în care s  fii în siguran , s - i facem pierdut  urma, s - i 
schimbi numele şi înf işarea. S  devii, poate nu cu totul alt  
persoan , dar m car aproape alta. Am c zut de acord asupra 
•Kvstui lucru. 

— Sigur c  da. Nu e vorba c  aş avea vreo obiec ie la plan în 
iliu*. Doar c  mi s-a întâmplat un lucru la care nu m  aşteptam l 
.\m nevoie s  mai r mân un pic aici. 

— Nu am eu autoritatea s  spun da sau nu, zise Tamaru şi 
neonse un slab sunet gutural. O s  dureze ceva timp pân  î i dau 
un r spuns. 

— M  g seşti aici. 
— Asta e bine, zise Tamaru şi închise telefonul. 

A doua zi diminea , înainte de ora nou , telefonul sun  de trei ori, 
se opri, apoi sun  din nou. Nu putea fi decât Tamaru. 

— Şi Doamna are temerile sale dac  e vorba s  stai mai mult 
acolo, începu el f r  m car s  o salute. Nu sunt luate suficiente 
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m suri de securitate. E doar un punct de trecere. Amândoi suntem 
de p rere c  e de preferat s  te mut m cât mai repede posibil într-
un loc mai sigur. Pân  aici ai în eles? 

— Am în eles perfect. 
— Dar tu eşti o persoan  cump tat  şi precaut . Nu faci greşeli 

prosteşti şi ai şi curaj. Noi avem, practic, mare încredere în tine. 
— Mul umesc. 
— Dac  insişti s  mai petreci acolo „nişte timpĂ, înseamn  c  ai 

tu motivul t u. Nu ştim care anume, dar sigur nu e doar o toan . 
Doamna doreşte s - i fac  pe plac, pe cât posibil. 

Aomame ascult  cu aten ie, f r  s  spun  nimic. Tamaru 
continu : 

— Po i r mâne acolo anul acesta. Dar nu mai mult. 
— Deci când vine Anul Nou, m  mut în alt  parte. 
— ţhiar şi aşa, noi facem un efort major ca s - i respect m 

dorin a. 
— Am în eles, r spunse Aomame. Stau aici anul acesta, apoi m  

mut. 
Dar nu asta gândea ea. Nu avea nici cea mai mic  inten ie s  

plece de acolo pân  nu îl întâlnea pe Tengo. îns  conversa ia ar fi 
luat o turnur  nepl cut  dac  pomenea de aşa ceva. Avea r gaz 
pân  la sfârşitul anului. ţe-o s  fie mai departe, urma s  se 
gândeasc  la vremea respectiv . 

— Bine, zise Tamaru. De acum încolo o s  fii aprovizionat  
s pt mânal cu alimente şi cele necesare. în fiecare mar i, la ora unu, 
o s  treac  pe acolo cei care se ocup  de provizii. Au cheie, deci pot 
s  intre în apartament. Dar nu o s  se duc  decât în buc t rie. în 
r stimp, tu s  stai în dormitorul din spate, cu uşa încuiat . N-ai 
voie s  te ar i. N-ai voie s  vorbeşti. La plecare, 
o s  ias  în hol şi o s  sune o dat  la sonerie. Atunci ai voie s
ieşi din dormitor. Dac  î i trebuie sau vrei ceva anume, spune-mi 
acum şi o s  le preg tesc pentru urm toarea tranş . 

— Mi-ar prinde bine un aparat de fitness, zise ea. Gimnastica şi 
stretching-ul f r  un aparat au şi ele limitele lor. 

— Nu pot s - i fac rost de un aparat ca lumea, cum sunt la 
s lile de fitness, dar dac  te mul umeşti cu unul pentru acas , care 
nu ocup  loc mult, se poate aranja. 

— E bun şi unul simplu. 
— O biciclet  şi câteva accesorii pentru înt rirea muşchilor. E 
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bine aşa? 
— E bine. Şi, dac  se poate, o bât  metalic  de softball. 
Tamaru t cu pre  de câteva clipe. 
— Ţâta e util  la mai multe lucruri, zise Aomame. M  simt mai 

liniştit  dac  o am la îndemân . Doar am crescut al turi de ea. 
— Am în eles. Aranjez, r spunse Tamaru. Dac  mai ai nevoie 

de ceva, scrie pe o hârtie şi las-o pe mas  în buc t rie. Fac rost de 
ele pân  la tranşa urm toare. 

— Mul umesc, dar în momentul de fa  nu cred c -mi lipseşte 
nimic. 

— ţ r i, casete video? 
— Nu-mi vine nici o idee anume. 
— Ai citit în căutarea timpului pierdut, a lui Proust? întreb  

Tamaru. Dac  nu, ar fi o ocazie bun  s-o parcurgi din scoar  în 
scoar . 

— Tu ai citit-o? 
— Nu. Eu n-am fost la pârnaie şi nici n-am stat ascuns mult  

vreme pe undeva. Lumea zice c  altfel e cam dificil s  treci prin 
toat  cartea asta. 

— Ştii pe cineva care a citit-o? ' 
— Nu zic c  n-aş cunoaşte vreo câteva persoane care au 

pctrecut ceva timp în unit i de deten ie, dar ei nu sunt genul pi* 
care s -i intereseze Proust. 

— O s  încerc. Trimite-mi-o odat  cu proviziile când faci rost 
tio ca. 

— Sincer s  fiu, o am deja. 
Mar i, la ora unu fix, venir  cei care se ocupau de provizii. Dup  
cum i se spusese, Aomame se duse în camera din spate şi se încuie 
pe din untru, r suflând în t cere. Se auzi descuindu-se uşa de la 
intrare şi nişte persoane p trunser  în apartament. Aomame nu 
avea de unde s  ştie ce fel de oameni erau aceşti aprovizionatori de 
care vorbea Tamaru. Putea ghici dup  zgomote şi mişcare c  erau 
dou  persoane, dar vocea nu li se auzea deloc. Aceştia aduser  
în untru mai multe pachete şi le aranjar  în t cere. Se auzi cum 
sp lau alimentele la chiuvet  şi le puneau în frigider. Probabil 
stabiliser  dinainte cine şi ce s  fac . Se auzir  desf când ambalaje 
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şi strângând apoi hârtiile şi cutiile. Luar  şi gunoiul din buc t rie. 
Aomame nu putea s  duc  sacii de gunoi la spa iul de depozitare 
de jos. Trebuia s  se ocupe de ei altcineva. 

Se mişcau rapid şi eficient. Nu f ceau mai mult zgomot decât 
era nevoie şi p şeau în t cere. în dou zeci de minute terminar  
treaba şi apoi ieşir  pe uş . Se auzi cheia în broasc , urmat  de 
soneria de la intrare, pe post de semnal. ţa s  fie sigur , Aomame 
mai aştept  cincisprezece minute, apoi ieşi din dormitor, se 
încredin  c  nu mai era nimeni în untru şi z vori uşa. 

Frigiderul mare era plin cu mâncare pentru o s pt mân . De 
data aceasta nu erau semipreparate uşor de preg tit la cuptorul cu 
microunde, ci alimente proaspete, obişnuite. Tot felul de legume şi 
fructe, came şi peşte. Tofu, alge, natto2. Lapte, brânz  şi suc de 
portocale. O duzin  de ou . ţa s  nu r mân  mult gunoi, le 
scoseser  din ambalaje şi le înveliser  în folie de plastic. Ştiuser  
exact ce alimente îi trebuiau lui Aomame. Dar de unde ştiau ei aşa 
ceva? 

Lâng  fereastr  era instalat  o biciclet  de fitness. Mic , dar de 
calitate. Afişajul indica viteza, distan a parcurs  şi energia 
consumat . Se putea monitoriza num rul de pedal ri pe minut, 
precum şi pulsul. Mai primise şi o pres  pentru antrenarea muş-
chilor abdominali, dorsali şi deltoizi. Accesoriile se puteau plia

                     

2 Boabe de soia fermentate. 
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şi desface uşor. Aomame ştia bine cum se foloseau. Erau modele 
noi, cu func ii simple, dar destul de eficace. ţu cele dou  aparate 
îşi putea asigura necesarul de mişcare. 

Mai era şi o bât  metalic  de softball, învelit  într-o hus . 
Aomame o scoase şi o balans  de câteva ori în mân . Ţâta argintie, 
nou-nou , despica vâjâind aerul. Greutatea ei familiar  o liniştea 
pe Aomame. Atingerea sa îi aminti de adolescen a petrecut  al turi 
de Tamaki. 

Pe mas  erau stivuite volumele din în căutarea timpului pierdut a 
lui Proust. Nu erau noi, dar nici nu p reau citite. Aomame lu  pe 
rând cele cinci volume şi le r sfoi. Pe lâng  ele mai erau câteva 
reviste. S pt mânale şi lunare. ţinci casete video noi, nescoase din 
ipl . Nu se ştie cine le alesese, dar toate erau filme recente, pe care 

nu le v zuse. Aomame nu avea obiceiul de a merge la cinema-
tograf, drept pentru care nu ducea lips  de filme înc  nev zute. 

într-o sacoş  mare de hârtie erau trei pulovere noi, de la mai 
gros la mai sub ire. Dou  c m şi c lduroase de flanel , patru bluze 
cu mânec  lung . Toate simple, f r  imprimeu. ţa m rime, 
I se potriveau. Mai primise şi şosete groase şi colan i. Având în 
vedere c  urma s  stea acolo pân  în decembrie, avea nevoie de 
dNtfel de lucruri. Totul fusese preg tit cum trebuie. 

Aomame duse hainele în dormitor, le puse în sertare şi pe 
umeraşe, în dulap. Se întoarse în buc t rie şi, în timp ce bea o 
reaşc  de cafea, sun  telefonul. Trei apeluri, apoi se opri şi sun  ilm 
nou. 

— Au sosit proviziile? întreb  Tamaru. 
— Mul umesc, am primit tot ce îmi trebuia. Şi aparatele de 111 

ness sunt de-ajuns. îmi mai r mâne doar s  m  apuc de Proust. 
— Te rog s  ne spui f r  nici o re inere dac  omitem ceva. 
— Aşa am s  fac, r spunse Aomame. Deşi nu cred c  e uşor 
descop r vreo sc pare la voi. 
Tamaru tuşi. 
— Scuz -m  c  m  amestec, dar permite-mi s - i dau un sfat. 
— Ce anume? 
— S  stai închis singur într-un spa iu mic, f r  s  vezi pe 

nimeni şi f r  s  vorbeşti cu nimeni, nu e o treab  uşoar . Oricine 
i Lu'lieaz , oricât de tare ar fi. Mai ales când e urm rit. 

— Eu nici pân  acum n-am tr it într-un loc prea spa ios.
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— sta e un punct forte, zise Tamaru. Şi totuşi, ar fi bine s  ai 
grij . Dac  stai încordat mult  vreme, f r  s - i dai seama, te 
trezeşti c  ai nervii întinşi la maximum, ca un elastic. Şi, odat  
întinşi, greu îşi mai revin. 

— O s  am grij , r spunse Aomame. 
— i-am mai zis, tu eşti o fire foarte precaut . R bd toare, cu 

picioarele pe p mânt. Nu te supraestimezi. Dar oricât de precaut ar 
fi, oricine poate comite o greşeal , dou , dac  îşi pierde 
concentrarea. Singur tatea e ca un acid care te roade. 

— Dar nu m  simt singur , zise Aomame, pe jum tate vorbind 
cu Tamaru, iar pe jum tate cu sine. Sunt singur , dar nu 
însingurat . 

La cel lalt cap t al firului se aşternu un timp t cerea. Tamaru 
p rea s  cânt reasc  diferen a dintre singur tate şi însingurare. 

— In orice caz, o s  am şi mai mult  grij . Mul umesc pentru 
sfat, zise Aomame. 

— Aş vrea s  în elegi un lucru, zise Tamaru. Noi te ajut m cât 
putem. Dar dac  apare vreo urgen , nu ştiu nici eu ce fel de 
urgen , s-ar putea s  fii nevoit  s  te descurci singur . Eu e posibil 
s  nu reuşesc s  ajung la timp oricât aş alerga sau m-aş gr bi. Sau, 
în func ie de situa ie, poate nici m car n-aş avea cum s  dau fuga la 
tine. De exemplu, dac  se ajunge la concluzia c  nu e bine s  mai 
avem vreo leg tur  cu tine. 

— în eleg perfect. Sunt aici pe cont propriu, aşa c  o s  m  ap r 
singur . ţu bâta şi cu ce mi-ai dat tu. 

— E o lume dur . 
— Dac - i doreşti ceva, trebuie s  te şi zba i, zise Aomame. 
Tamaru mai t cu o vreme, apoi spuse: 
— Ştii care era testul final la care era supus un anchetator de la 

serviciile secrete pe vremea lui Stalin? 
— Nu. 
— Era b gat într-o înc pere dreptunghiular . In ea era un scaun 

mic de lemn, cu totul banal. Un superior îi ordona aşa: F  scaunul 
s  m rturiseasc  şi ia-i declara ia! Pân  atunci nu ieşi din camer . 

— O poveste cam suprarealist . 
— Nu, nu e deloc suprarealist . E realist  de la cap la coad . 

Stalin a creat în realitate un sistem monomaniacal şi, cât timp a fost 
la conducere, a împins la moarte vreo zece milioane de oameni. 
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Majoritatea compatrio i de-ai s i. Asta e lumea în care tr im. Ar 
trebui s  bagi bine la cap treaba asta. 

— Ştii o mul ime de poveşti înduioş toare. 
— Nu chiar. Am câteva în traist , de scos la nevoie. Eu nu am 

primit o educa ie sistematic , aşa c  nu-mi r mâne decât s -mi 
însuşesc unul câte unul doar lucruri care promit s -mi fie cu 
adev rat de folos. Dacă-ţi doreşti ceva, trebuie să te şi zbaţi. Exact cum 
spui tu. Asta e sigur. Dar dorin ele sunt pu ine şi cam abstracte, pe 
când caznele sunt nesuferit de multe şi concrete. sta e unul dintre 
lucrurile pe care le-am înv at pe pielea mea. 

— Şi candida ii la pozi ia de anchetator reuşeau pân  la urm  s  
ob in  m rturia de la scaunul de lemn? 

— O întrebare la care merit  s  meditezi, r spunse Tamaru. ţa 
o zical  zen. 

— Zen stalinist, zise Aomame. 
Tamaru st tu pu in, apoi închise telefonul. 

* 

în acea dup -amiaz , Aomame f cu mişcare cu ajutorul bicicletei 
de fitness şi al presei. Se bucur  din nou, dup  mult  vreme, s  
simt  acea rezisten  pl cut  pe care o opuneau. Apoi f cu un duş, 
ca s  scape de transpira ie, şi preg ti ceva simplu de mâncare 
ascultând radioul. Se uit  la buletinul de ştiri de sear  (nici o ştire 
care s -i capteze interesul). Iar la apus, ieşi pe balcon s  
supravegheze parcul. ţu pledul, cu binoclul şi pistolul. Şi cu bâta 
cea nou  din metal, frumos str lucitoare. 

Dac  între timp Tengo nu-şi face apari ia, pân  la sfârşitul 
acestui 1Q84 plin de mistere, eu aşa o s -mi duc via a, monoton, 
într-un col  din Koenji. O s  aştept s  apar  Tengo în parc şi între 
timp o s  g tesc, o s  fac mişcare, o s  m  uit la ştiri şi o s -l 
r sfoiesc pe Proust. Aşteptarea lui o s  fie laitmotivul vie ii mele. 
Acest fir pl pând este singurul care m  ine în via , cu chiu, cu vai. 
Sunt aidoma p ianjenului pe care l-am v zut când coboram pe 
scara de urgen  de pe autostrad . Un p ianjen negru, minuscul, 
care îşi esea pânza lui pr p dit  într-un col  jegos şi st tea acolo cu 
r suflarea t iat . O pânz  murdar  şi destr mat , b tut  de vântul 
care sufla printre picioarele podului. ţând am v zut-o, mi s-a p rut 
demn  de toat  mila. Dar acum şi eu sunt pus  în aceeaşi situa ie ca 
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p ianjenul acela. 
Trebuie s  fac rost de o caset  cu Sinfbnietta lui Janâcek, îşi zise 

Aomame. îmi trebuie când m  antrenez. Muzica asta m  leag  de 
undeva - un loc pe care nu pot s -l identific. M  conduce undeva. 
Neap rat s  o adaug pe lista urm toare de provizii pentru Tamaru. 

* 

Acum era octombrie şi mai r m seser  mai pu in de trei luni din 
perioada de gra ie. ţeasul tic ia mai departe, neobosit. Aomame 
st tea cufundat  în scaunul de gr din  şi supraveghea toboganul 
din parc printre pl cile de plastic de la balcon. Felinarul înv luia 
p rcule ul într-o lumin  str vezie. Priveliştea aceea o ducea cu 
gândul la coridoarele pustii ale unui acvariu pe timp de noapte. 
Peşti imaginari, invizibili, înotau în linişte printre copaci, f r  s  se 
opreasc  nicicând din unduirea lor mut . Pe cer pluteau cele dou  
luni, aşteptând parc  o încuviin are din partea ei. 

Tengo, şopti ea. Unde eşti?

Capitolul 3 Erau cu toţii jivine îmbrăcate 

Dup -amiaz , Tengo se duse în rezerva tat lui s u, se aşez  lâng  
pat şi citi cu voce tare dintr-o carte. Dup  vreo cinci pagini, f cu o 
pauz , apoi citi din nou înc  vreo cinci. Era cartea pe care se 
nimerise s  o aib  la el atunci. Nu conta dac  era un roman, o 
biografie sau o carte de ştiin . Pentru b trân nu con inutul era 
important, ci s  aud  o voce rostind frazele cu voce tare. 

Tengo nu ştia dac  tat l s u îl aude sau nu. Pe fa a sa nu se 
vedea nici o reac ie. Ţ trânul slab şi ponosit dormea cu ochii 
închişi. Nu se mişca şi nu i se auzea nici m car r suflarea. Desigur, 
respira, dar nu- i puteai da seama de lucrul acesta decât dac  î i 
apropiai urechea de el sau îi puneai o oglind  sub nas. Perfuzia îi 
intra în corp, iar prin cateter se scurgeau pu inele excre ii. Aceste 
intr ri şi ieşiri lente erau singurele semne c  e înc  în via . ţând şi 
când, o asistent  îl b rbierea cu un aparat electric şi îi tundea 
smocurile de p r care îi creşteau din nas şi din urechi cu o foarfec  
cu vârful rotunjit. îi aranja chiar şi sprâncenele. Deşi era 
inconştient, p rul continua s -i creasc . Privindu-1, Tengo ajunse s  
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nu mai poat  face distinc ia între via  şi moarte. Se întreba dac  
exist  de fapt vreo deosebire şi dac  nu cumva diferen a pe care o 
facem e doar una de convenien . 

La ora trei veni doctorul şi îl inform  despre starea tat lui s u. 
Explica iile erau de obicei scurte, iar con inutul lor cam acelaşi. 
Situa ia nu avansa. Ţ trânul r mânea în com , dar îşi pierdea 
treptat for a vital . ţu alte cuvinte, se apropia treptat, dar 
inevitabil, de moarte. Medicina nu avea cum s -l ajute. Tot ce 
puteau face era s -l lase în pace în starea aceea. Cam acestea erau 
singurele lucruri pe care le spunea doctorul. 

Pe înserat venir  doi infirmieri şi îl duser  pe b trân la analize. 
Erau de fiecare dat  al ii, dar to i erau t cu i. Poate şi din cauza 
m ştilor medicale pe care le aveau pe fa , nu scoteau nici o vorb . 
Unul din ei p rea str in. Era negricios şi de statur  mic . Dup  
ochi, Tengo îşi d dea seama c  îi zâmbea din spatele m ştii. Tengo 
zâmbi la rândul lui şi d du din cap. 

Dup  treizeci ce minute, cel mult o or , tat l s u era readus în 
camer . Tengo nu ştia ce fel de analize i se f ceau. ţând îl luau, 
Tengo cobora la cantin  şi bea un ceai cald. Apoi, un sfert de or  
mai târziu, se reîntorcea în salon, cu speran a c  o s  g seasc  din 
nou în patul r mas gol o crisalid  de aer, în care s  fie întins  feti a 
Aomame. Dar nu se întâmpla nimic. în camera cufundat  în 
semiîntuneric, care mirosea a bolnav, patul scobit r mânea gol. 

Tengo se ridic  şi se uit  pe fereastr . La cap tul gazonului se 
vedeau rândurile întunecate de pini planta i s  protejeze de vânt, 
iar dincolo de ei se auzeau valuri. Erau valurile aspre ale 
Pacificului, cu rezonan e întunecate şi grele, în care sim eai îngr -
m dite multe suflete, fiecare murmurându-şi povestea. ţ utau s  
atrag  şi mai multe suflete, şi mai multe poveşti. 

* 

în octombrie, Tengo venise de dou  ori în zilele libere la sanatoriul 
din ţhikura. Se urcase în trenul expres de diminea  şi se dusese s  
stea al turi de tat l s u şi s  îi vorbeasc . Nu primea îns  nici un fel 
de reac ie din partea lui. Ţ trânul dormea adânc, cu fa a în sus. în 
cea mai mare parte a timpului, Tengo se uita pe fereastr . Apoi, 
când venea seara, aştepta s  se petreac  ceva. Nu se întâmpla îns  
nimic. Soarele apunea în linişte, iar înc perea se cufunda în 
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penumbr . Se ridica în cele din urm  şi se întorcea în Tokio cu 
ultimul tren expres. 

Poate c  ar trebui s  stau mai mult acolo şi s -i vorbesc, îşi 
spusese Tengo la un moment dat. Poate c  nu ajung vizitele astea 
de o zi şi mi se cere de fapt mai mult  dedicare. Nu se baza pe 
nimic concret, dar aşa sim ea. 

Astfel c , dup  jum tatea lui noiembrie, îşi lu  concediu. Le 
explic  celor de la şcoala preg titoare c  are nevoie s  îşi îngri-
jeasc  tat l, aflat în stare grav . Nu era o minciun . îşi rug  un fost 
coleg de facultate s -i preia cursurile pe timpul absen ei. Era unul 
dintre pu inii oameni cu care Tengo mai p stra leg tura. Dup  ce 
absolviser , continuaser  s  vorbeasc  o dat  sau de dou  ori pe 
an. într-un domeniu cum este cel al matematicii, în care vezi mul i 
ciuda i, el era mai ciudat decât to i, dar avea 
o minte sclipitoare. Totuşi, dup  terminarea facult ii nu se anga-
jase şi nu r m sese nici s  fac  cercetare; în schimb când avea chef 
preda matematic  la un afterschool pentru elevi de gimnaziu, pe 
care îl conducea un prieten. în rest, citea tot felul de c r i, pescuia 
în râuri de munte şi, în general, îşi petrecea timpul dup  bunul s u 
plac. Tengo ştia din întâmplare c  e şi un profesor capabil, numai 
c  era s tul de propriile sale capacit i. în plus, provenea dintr-o 
familie înst rit  şi nu avea neap rat  nevoie s  lucreze. Tengo îl 
mai rugase cândva s -i suplineasc  orele, iar elevii îl pl cuser . îi 
telefon  şi îi expuse situa ia, iar prietenul s u fu de acord de 
îndat . 

Mai r mânea problema cu Fukaeri, care locuia la el. Tengo nu-
şi d dea seama dac  era potrivit s  o lase singur  mult  vreme în 
apartamentul s u pe aceast  fat  rupt  de realitate. în plus, ea 
st tea acolo ca s  se ascund  de ochii lumii. ţel mai bine era s  o 
întrebe chiar pe ea. Voia s  stea acolo în absen a lui sau prefera s -
şi caute alt loc, temporar? 

— Unde te duci? îl întreb  Fukaeri cu o privire serioas . 
— în oraşul pisicilor, r spunse Tengo. Tata nu-şi mai recap t  

cunoştin a. De o vreme e în com . Mi-au zis c  e posibil s  n-o mai 
duc  mult. 

Nu-i spuse c  într-o sear  în patul de spital ap ruse o crisalid  
de aer, c  în untru dormea feti a Aomame şi c  acea crisalid  de 
aer era pân  în cel mai mic detaliu aşa cum o descrisese Fukaeri în 
roman. îi ascunse şi faptul c  spera în secret s -i mai apar  o dat . 
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ţu buzele strâns lipite şi mijindu-şi ochii, Fukaeri îl privi lung, 
ca şi când ar fi încercat s  citeasc  pe chipul lui un mesaj scris 
m runt. F r  s -şi dea seama, Tengo chiar îşi duse mâna la fa , 
dar nu sim i nimic înscris acolo. 

— Asta e bine, spuse apoi Fukaeri şi d du de câteva ori din cap. 
Nu- i face griji pentru mine. R mân aici. Apoi se gândi câteva clipe 
şi ad ug : Acum nu e nici un pericol. 

— Acum nu e nici un pericol, repet  Tengo. 
— Nu- i face griji pentru mine, repet  şi ea. 
— O s  te sun în fiecare zi. 
— S  nu r mâi pierdut în oraşul pisicilor. 
— O s  am grij , spuse Tengo. 
Tengo se duse la supermarket şi f cu suficiente cump r turi ca 

Fukaeri s  nu fie nevoit  s  ias  din cas  o bun  bucat  de vreme. 
Lu  numai lucruri care se preparau uşor, pentru c  ştia foarte bine 
c  Fukaeri nu avea nici chef şi nici pricepere s -şi g teasc . Nu voia 
nici s  g seasc  în frigider dup  dou  s pt mâni mâncarea stricat  
şi plin  de mucegai. 

îşi puse într-o geant  de vinilin haine de schimb, obiecte de 
toalet , câteva c r i, hârtie şi instrumente de scris. în gara Tokio, se 
sui ca de obicei în expresul de Tateyama, unde lu  un personal. La 
a doua oprire coborî în ţhikura. ţ ut  la biroul de informa ii 
turistice din fa a g rii un loc de cazare relativ ieftin. Fiind în 
extrasezon, g si f r  probleme o camer  liber . Trase la un han 
simplu, unde veneau în majoritate pescari. ţamera era mic , dar 
curat , iar rogojinile de paie de pe jos miroseau a nou. Era la etaj, 
iar de la fereastr  se z rea portul pesc resc. Pre ul pe noapte, cu 
micul dejun inclus, era mult mai mic decât se aşteptase Tengo. 

îi spuse patroanei c  nu ştia cât urma s  r mân  acolo, aşa c  
pentru început voia s  pl teasc  trei nop i. Femeia nu avu nimic de 
obiectat. îl inform  c  la ora unsprezece se încuie poarta şi îi spuse, 
pe ocolite, c  nu are voie s  aduc  femei în camer . Tengo, la 
rândul s u, nu avu nimic de obiectat. Dup  ce se instal  în camer , 
telefon  la sanatoriu. îi r spunse o asistent  (ca de obicei, aceeaşi 
femeie între dou  vârste). O întreb  dac  poate s  îşi viziteze tat l 
în ziua aceea, pe la ora trei dup -amiaz . Desigur, i se r spunse. 

— Domnul Kawana este în continuare inconştient, îl inform  
ea.



* 
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Tengo îşi petrecea astfel zilele în oraşul pisicilor de la malul m rii. 
Se trezea diminea a şi se plimba pe rm, privind plec rile şi 
sosirile ambarca iunilor pesc reşti. Apoi se întorcea la han şi lua 
micul dejun. Mâncarea era în fiecare zi aceeaşi, macrou uscat, 
omlet , o roşie t iat  în patru, alge nori, sup  miso cu scoici şi orez, 
dar reuşea s  fie mereu gustoas . Dup  ce mânca, se aşeza la biroul 
mic şi scria. Ii f cea pl cere s  scrie, dup  vreme îndelungat , cu 
stiloul pe hârtie. I se schimba starea de spirit şi nu era r u deloc s  
lucreze într-un oraş necunoscut, departe de via a sa obişnuit . De 
afar  se auzea uruitul monoton al vaselor pesc reşti care se 
întorceau în port. Lui Tengo zgomotul acela îi f cea pl cere. 

Scria despre o lume în care sunt dou  luni pe cer. O lume în 
care exist  crisalide de aer şi Oamenii cei Mici. Erau idei împru-
mutate din cartea lui Fukaeri, dar şi le însuşise complet în povestea 
lui. ţât  vreme st tea aplecat asupra colilor de hârtie, mintea sa era 
în acea lume. ţhiar şi dup  ce l sa stiloul jos şi se ridica de la birou, 
gândurile îi z boveau înc  în acel t râm. Avea ilin cauza aceasta o 
senza ie aparte, cum c  mintea şi trupul încep s  i se separe şi nu 
mai ştia unde se termin  lumea real  i unde începe cea fictiv . ţu 
siguran , şi tân rul care ajunsese în oraşul pisicilor tr ise cam 
acelaşi lucru. ţentrul de greutate .ii lumii se mutase în alt  parte. 
Astfel c  nu mai putea în veci (probabil) s  se urce în trenul care 
pleca de acolo. 

L.a ora unsprezece venea femeia de serviciu s  deretice şi el 
trebuia s  p r seasc  înc perea. ţând se apropia vremea, înceta 
lucrul şi se ducea agale pân  în fa a g rii, unde intra într-o cafenea. 
Bea o cafea şi, uneori, mânca un sendviş, deşi de cele mai multe ori 
se mul umea doar cu cafeaua. Lua ziarele de diminea , care erau 
puse la dispozi ia clien ilor, şi le parcurgea cu aten ie, c utând 
articole care ar putea avea vreo leg tur  cu ol. Nu-i c deau îns  
ochii pe nimic. Crisalida de aer ieşise de mult ilo pe lista 
bestsellerurilor. Pe primul loc se afla acum o carte de il iot , Slăbeşte 
mâncând ce şi cât vrei. Era un titlu minunat. Probabil 
i A s-ar fi vândut şi dac  ar fi con inut doar pagini albe, nescrise.

Dup  ce-şi termina de b ut cafeaua şi de citit ziarele, se ducea la 
sanatoriu cu autobuzul. Ajungea acolo între unu şi jum tate şi 
dou . Schimba câteva cuvinte cu asistenta de la recep ie. De când 
venise în ţhikura şi îşi vizita tat l în fiecare zi, asistentele se ar tau 
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ceva mai dr gu e şi interac ionau mai cald cu el. ţa o familie care-1 
primeşte înapoi pe fiul risipitor care se întoarce acas . 

Una dintre asistentele tinere zâmbea mereu ruşinat  când îl 
vedea pe Tengo. P rea s -l plac  destul de mult. Era micu , cu 
p rul strâns în coad , ochii mari şi obrajii roşii. Probabil avea vreo 
dou zeci şi ceva de ani. De când v zuse îns  crisalida de aer în care 
se afla Aomame, Tengo nu se mai putea gândi la altcineva. Toate 
celelalte femei nu erau decât nişte umbre palide care treceau pe 
lâng  el. Aomame era permanent prezent  într-un ungher al min ii 
sale. Sim ea c  undeva în lumea aceea se afl  şi ea. ţ  probabil şi ea 
îl caut . Din acest motiv, în seara aceea alesese o cale cu totul 
special  ca s -l poat  întâlni. Aomame nu-1 uitase. 

Doar dacă ce văzuse el nu fusese cumva o halucinaţie. 
ţând şi când, îşi amintea de iubita sa mai în vârst . Oare ce 

f cea ea acum? So ul ei îi spusese la telefon c  era pierdută. ţ  nu se 
vor mai putea întâlni vreodat . Era pierdut . Expresia aceasta înc  
îi provoca lui Tengo o stare de nelinişte. Detecta în ea, f r  umbr  
de îndoial , un ecou de r u augur. 

Pân  la urm , îns , existen a ei se îndep rta din ce în ce mai 
mult. Nu-şi mai amintea de dup -amiezile petrecute împreun  
decât ca de nişte lucruri care apar ineau unui trecut îndep rtat şi se 
sim ea vinovat din cauza asta. Dar pe nesim ite, centrul de greutate 
se schimbase deja şi lucrurile nu mai puteau fi cum fuseser . 

* 

ţând intra în rezerva tat lui s u, Tengo se aşeza pe un scaun 
al turi de pat şi îl saluta scurt pe b trân. Apoi îi povestea ce f cuse 
din seara zilei precedente pân  atunci. Desigur, nu era mare lucru 
de povestit. Se întorcea cu autobuzul în oraş, mânca ceva simplu la 
o cantin , bea o bere, apoi se întorcea la han şi citea. La ora zece se 
culca. Diminea a ieşea la plimbare, mânca şi scria vreo dou  ore. In 
fiecare zi repeta aceleaşi lucruri. ţu toate acestea, i le povestea 
zilnic şi detaliat b trânului inconştient din fa a sa. Desigur, tat l 
s u nu avea nici un fel de reac ie. Parc  vorbea cu pere ii. Nu era 
decât un ceremonial îndeplinit din obişnuin . Dar uneori şi simpla 
repeti ie îşi are însemn tatea ei. 

Apoi Tengo îi citea cu voce tare din cartea pe care o adusese. 
Nu era o carte anume, îi citea din ce se nimerea s  aib  la el, de 
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acolo de unde r m sese el cu lectura. I-ar fi citit chiar şi din 
instruc iunile de folosire ale unui aparat de tuns iarba, dac  s-ar fi 
întâmplat s  aib  aşa ceva la el. Rostea cuvintele clar şi încet, ca s -l 
poat  în elege b trânul. Aceasta era singura lui preocupare. 

Fulgerele se înteţeau şi drumul era scăldat în lumina lor albastră, dar 
nu se auzeau deloc tunetele. Poate că tuna, dar mintea sa înceţoşată 
nu le percepea. Ploaia se scurgea în dâre pe drum. Păşind printre 
şuvoaiele acestea, intrau pe rând clienţi, fără oprire. Prietenul cu care 

venise se uita la ei uimit, dar nu mai deschidea gura de mult. împinşi 
din toate părţile, abia dacă mai puteau să respire. Cineva îşi drese 
glasul sau poate că se înecase cu mâncare. I se păru un sunet ciudat, 
ca de câine care amuşinează. 
Dintr-odată, un fulger teribil scaldă în albastru încăperea şi lumină 
clienţii care stăteau aşezaţi pe duşumea. în aceeaşi secundă, tunetul 
bubui, mai să rupă acoperişul. Speriat, sări în picioare şi toate 
chipurile celor aşezaţi pe duşumea se întoarseră către el. Erau cu toţii 
jivine îmbrăcate, poate câini sau poate vulpi, iar unii dintre ei îşi 
lingeau buzele cu limba lor lungă. 

ţitind acestea, Tengo se uit  la tat l s u. 
— Sfârşit, spuse. 
Cartea se termina acolo. 
Nici o reac ie. 
— Nici o impresie? 
Fireşte, b trânul nu r spunse. 
Uneori îi citea ce scrisese în diminea a respectiv . Apoi scotea 

un pix şi corecta p r ile care nu-i pl ceau şi le citea din nou cu voce 
tare. Dac  înc  nu era satisf cut, le ref cea înc  o dat  şi le recitea. 

— A ieşit mai bine, spunea întorcându-se c tre b trân, de parc -
i aştepta p rerea. 

Tat l s u îns  nu-şi exprima nici o impresie. Nu-i spunea nici c  
într-adev r e mai bine, nici c  e mai r u decât înainte, nici c  nu e 
mare diferen  dup  corectur . Ochii lui afunda i în orbite 
r mâneau închişi, ca nişte obloane grele trase peste ferestrele unei 
case blestemate. 

Uneori Tengo se ridica de pe scaun, se întindea şi privea pe 
fereastr . Multe zile fusese înnorat şi mai şi plouase. Ploaia care nu 
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se mai oprea toat  dup -amiaza îmbiba greu şi întunecat şirurile de 
pini. în zilele acelea nu se mai auzeau valurile. Vântul nu sufla, iar 
stropii de ploaie c deau drept prin v zduh. ţerul era str b tut de 
stoluri de p s ri negre, cu sufletele întunecate şi umede. înc perea 
era şi ea impregnat  de umezeal . Perna, c r ile, biroul, toate erau 
jilave. Orb şi indiferent la umezeal , la vreme, la vânt şi la valuri, 
b trânul r mânea în com . Paralizia îl învelea cu totul, ca un 
veşmânt binevoitor. Dup  ce se odihnea pu in, Tengo începea din 
nou s  citeasc . Altceva nici nu putea face în înc perea aceea 
îngust  şi umed . 

ţând se s tura de citit cu voce tare, r mânea pur şi simplu 
acolo, uitându-se la tat l s u în com . încerca s  ghiceasc  ce se 
întâmpla în creierul lui. în interiorul craniului aceluia zdrav n ca o 
nicoval  veche oare ce fel de gânduri se ascundeau şi sub ce form ? 
Sau nu mai r m sese nimic? Era oare ca o cas  p r sit , din care a 
fost scoas  toat  mobila şi în care nu a mai r mas nici un semn c  
acolo a locuit vreodat  cineva? Dar chiar şi aşa, în pere i şi în tavan 
trebuie s  se fi impregnat imagini şi amintiri. Lucrurile crescute 
vreme îndelungat  nu pot disp rea dintr-odat  în neant. Poate c  
b trânul era întins pe patul de spital, în acel sanatoriu de la malul 
m rii, dar în acelaşi timp, era înconjurat de amintiri şi de imagini 
pe care nu le vedea nimeni altcineva, ascuns în întunericul mut din 
mintea sa.



* 
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în curând veni şi asistenta cea tân r  şi îmbujorat . îi zâmbi lui 
Tengo, apoi îi lu  temperatura b trânului, verific  perfuzia şi 
cantitatea de urin  acumulat . Not  câteva cifre în fiş . F cea totul 
ca dup  manual. Se mişca eficient şi automat. Privindu-i 
manevrele, Tengo se întreba cum se sim ea îngrijind pacien i 
b trâni şi senili f r  nici o şans  de vindecare, într-un sanatoriu 
dintr-un or şel oarecare de pe malul m rii. Fata ar ta tân r  şi 
s n toas . Pe sub halatul alb şi apretat i se ghiceau şoldurile şi 
sânii, gingaşi, dar atât cât trebuie de mari. Puful de pe gâtul ei fin 
str lucea auriu. Pe ecusonul prins în piept scria „AdachiĂ. 

Oare ce o adusese într-un asemenea loc îndep rtat, st pânit de 
moarte şi letargie? Tengo îşi d dea seama c  era o asistent  
priceput  şi muncitoare. Era înc  tân r  şi avea dexteritate. Dac  ar 
fi dorit, ar fi putut s  ajung  într-un altfel de spital. Intr-un loc mai 
viu şi mai interesant. De ce oare îşi alesese tocmai acest loc trist? 
Tengo ar fi vrut s  ştie ce motive şi ce poveste o purtaser  aici. I-ar 
fi r spuns dac  ar fi întrebat-o direct, fiindc  p rea c  abia aşteapt  
s  intre în vorb  cu ea. Tengo se gândea îns  c  ar fi mai bine s  nu 
se implice în asemenea lucruri. Pân  la urm , se afla în oraşul 
pisicilor şi cândva tot trebuia s  se suie în tren şi s  se întoarc  în 
lumea lui. 

Dup  ce-şi termin  activit ile stabilite, asistenta puse fişa la 
locul ei şi îi zâmbi încurcat  lui Tengo. 

— Nu a survenit nici o schimbare. Totul e ca de obicei. 
— E stabil, r spunse el cu un ton cât mai luminos. Asta ca s  

fim cât mai optimişti. 
Femeia zâmbi pe jum tate a scuz  şi ;şi înclin  uşor capul. Apoi 

se uit  spre cartea închis  pe care Tengo o inea pe genunchi. 
— îi citeşti din aia? 
Tengo încuviin . 
— R mâne un mister îns  dac  m  aude sau nu. 
— Dar chiar şi aşa, tot e bine, spuse asistenta. 
— Ţine sau r u, e singurul lucru pe care pot s -l fac. 
— Nu mult  lume se str duieşte s  fac  tot ce poate! 
— Spre deosebire de mine, majoritatea oamenilor sunt ocupa i, 

spuse Tengo.
Asistenta d du s  spun  ceva, ezit , dar pân  la urm  renun . 

Se uit  la b trânul întins pe pat, apoi la Tengo. 
— Sper s  se fac  bine! spuse ea. 
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— Mul umesc, r spunse Tengo. 
Dup  ce asistenta Adachi p r si înc perea, Tengo st tu o vreme, 

apoi se reîntoarse la citit. 

Pe sear , când tat l s u fu luat pe patul mobil şi dus la analize, 
Tengo coborî în cantin , b u un ceai şi o sun  pe Fukaeri de la un 
telefon public. 

— S-a mai întâmplat ceva? o întreb . 
— Nimic deosebit, r spunse Fukaeri. ţa de obicei. 
— Şi la mine tot aşa. în fiecare zi fac acelaşi lucru. 
— Dar timpul nu st  pe loc. 
— Aşa e. Timpul înainteaz  neîncetat, zi de zi. 
Şi nu-1 mai po i aduce înapoi. 
— Mai devreme a venit iar corbul, spuse Fukaeri. E un corb 

mare. 
— Vine mereu seara la fereastr . 
— în fiecare zi face acelaşi lucru. 
— Exact, spuse Tengo. Ca mine! 
— Dar nu se gândeşte la timp. 
— P i, corbii nu se gândesc la timp. Oamenii sunt probabil 

singurii care au no iunea timpului. 
— De ce. 
— Oamenii percep timpul ca pe o linie dreapt . ţa pe un b  

drept şi lung, gradat. Acolo e trecutul, în partea cealalt  e viitorul, 
iar punctul sta e prezentul. ţam aşa ceva. în elegi? 

— Poate. 
— Dar adev rul e c  timpul nu e o linie dreapt . Nu are nici un 

fel de form . în orice sens ai lua-o, e ceva lipsit de form . Numai c  
noi nu ne putem imagina ceva f r  form , aşa c , de convenien , îl 
concepem ca fiind linear. în momentul sta, numai oamenii sunt 
capabili s  substituie concepte în felul sta. 

— Dar poate c  noi greşim. 
Tengo se gândi pu in la spusele ei. 
— Adic , poate c  noi greşim concepând timpul ca fiind linear? 
Nici un r spuns. 
— Sigur c  e posibil. Poate c  noi greşim şi corbii au dreptate. 

Poate c  timpul nu e deloc ca o linie dreapt , ci are forma unei 
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gogoşi împletite, spuse Tengo. Dar de zeci de mii de ani oamenii îl 
consider  aşa, ca pe o linie dreapt , care continu  la infinit. Pe baza 
conceptualiz rii steia am ac ionat pân  acum. Şi pân  acum asta nu 
a cauzat nici o contradic ie şi nici o nepl cere. Aşa c , din punct de 
vedere empiric, e corect aşa. 

— Din punct de vedere empiric, zise Fukaeri. 
— Adic  dup  test ri repetate, o ipotez  e considerat  ca fiind 

adev rat . 
Fukaeri t cu câteva momente. Tengo nu ştia dac  în elesese sau 

nu. 
— Alo, încerc  el s -i confirme prezen a. 
— ţât stai, întreb  ea f r  urm  de intona ie. 
— Cât stau în Chikura? 
— Da. 
— Nu ştiu, r spunse Tengo sincer. Deocamdat  nu pot s  spun 

decât c  o s  r mân aici pân  când o s  fiu satisf cut. Sunt înc  unele 
chestii cu care nu sunt mul umit. Mai aştept o vreme s  v d cum 
decurg lucrurile. 

Fukaeri r mase din nou t cut  în receptor. ţând amu ea ea, nu 
se mai auzea nimic. 

— Alo, f cu din nou Tengo. 
— S  nu pierzi trenul, spuse Fukaeri. 
— O s  am grij , r spunse Tengo. O s  fiu atent s  nu pierd 

trenul. Acolo totul e în ordine? 
— Mai devreme a venit cineva. 
— Cine? 
— De la nî-hî-cî. 
— încasatorul de taxe de la NHK? 
— încasator de taxe, întreb  din nou Fukaeri f r  intona ie. 
— Ai vorbit cu el? 
— N-am în eles ce zicea. 
Nu ştia nici ce este NHK. îi lipseau unele cunoştin e de baz  

despre lumea în care tr ia. 
— Dureaz  destul s - i explic, aşa ca n-o s - i dau detalii la 

telefon, dar, pe scurt, e o organiza ie mare, unde lucreaz  mul i 
oameni. Umbl  pe la casele japonezilor în fiecare lun  s  adune 
bani- Dar tu şi eu nu trebuie s  pl tim. Pentru c  noi nu primim 
nimic. In orice caz, sper c  n-ai descuiat uşa, nu? 

— N-am descuiat. Cum mi-ai zis. 
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— Foarte bine. 
— Dar a zis c  suntem ho i. 
— Nu- i face griji pentru asta, spuse Tengo. 
— Noi nu fur m nimic. 
— Ţineîn eles. Noi nu facem nimic r u. 
Fukaeri t cu din nou. 
— Alo! zise Tengo. 
Fukaeri nu r spundea, poate c  închisese deja. Totuşi nu se 

auzise sunetul receptorului pus în furc . 
— Alo! spuse Tengo înc  o dat , ceva mai tare de data aceasta. 
Fukaeri tuşi încet. 
— Te ştia bine. 
— încasatorul de taxe? 
— Da. la de la nî-hî-cî. 
— Şi i-a zis c  eşti hoa ? 
— Nu de mine zicea. 
— Zicea de mine? 
Fukaeri nu r spunse. 
— în orice caz, nu am televizor şi nu fur nimic de la NHK. 
— S-a enervat c  nu i-am deschis uşa. 
— Treaba lui. Las -1 s  se enerveze. Orice i-ar zice, s  nu 

descui uşa nici în ruptul capului. 
— Nu descui. 
Cu aceste cuvinte, Fukaeri închise brusc telefonul. Sau poate c  

nu era brusc. Poate c  pentru ea venise logic şi firesc momentul s  
pun  receptorul în furc . Lui Tengo îns  i se p ru o conversa ie 
întrerupt  brusc. Oricât s-ar fi str duit, ştia bine c  nu poate b nui 
ce simte şi cum gândeşte Fukaeri. Din punct de vedere empiric.
 ^ ^ 

Tengo l s  receptorul şi se întoarse în rezerva tatalui sau.
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Nu-1 aduseser  înc  înapoi pe tat l s u. Pe cearceaful de pe pat se 
vedea înc  adâncitura l sat  de trupul lui, dar nu era nici o crisalid  
de aer acolo. în camera p truns  de penumbra r coroas  a serii, nu 
z bovea decât urma slab  a faptului c  pân  de curând fusese 
cineva acolo. 

Tengo oft  şi se aşez  pe scaun. îşi puse mâinile pe genunchi şi 
privi îndelung adâncitura din cearceaf. Apoi se ridic , se duse la 
fereastr  şi se uit  afar . Un nor drept, de toamn  târzie, plutea 
deasupra pinilor. Se prevestea un apus frumos, cum nu mai fusese 
de mult  vreme. 

Tengo n-avea idee de unde-1 ştia pe el încasatorul. Nu mai 
venise nimeni de la NHK s -i cear  taxa de vreun an. yi$ma dat  îi 
explicase civilizat c  nu are aparat TV în cas . Nu se uita niciodat  
la televizor. încasatorul nu p ruse mul umit de explica iile lui, dar îl 
l sase în pace şi plecase morm ind. 

Oare de data asta venise acelaşi încasator? Parc  inea minte c  
atunci îl f cuse şi pe el ho . Dar e destul de ciudat s  vin  dup  un 
an şi s  pretind  c -1 cunoaşte bine pe Tengo. Nu vorbiser  decât 
cinci minute, în pragul uşii. 

Nu conteaz , îşi spuse Tengo. Oricum Fukaeri nu deschisese uşa 
şi probabil c  a doua oar  n-o s  mai vin  încasatorul. încerca s -şi 
îndeplineasc  norma şi era probabil s tul de discu ii nepl cute cu 
cei care refuzau s  pl teasc . ţa s  evite eforturi inutile, ocolea 
locurile cu probleme şi încasa taxele doar de unde mergea uşor. 

Tengo se uit  din nou la adâncitura l sat  în pat de corpul 
b trânului. îşi aminti de multele perechi de pantofi pe care tat l s u 
le purta pân  le scâlcia. Parcurgând pe jos zi de zi rutele de încasat 
taxele, distrusese de-a lungul anilor nenum rate perechi de pantofi. 
To i ar tau la fel: negri, cu talpa groas , înc l ri banale şi ieftine. îi 
purta pân  începeau s  se rup , s  se jerpeleasc  şi li se deformau 
c lcâiele. Tengo îşi amintea cum în copil rie, de câte ori vedea 
pantofii aceia atât de zdren ui i sim ea o durere în piept. Nu-i era 
mil  de tat l s u, ci mai degrab  de pantofi. îl duceau cu gândul la 
nişte biete animale de povar  puse la munc  iar şi iar, pân  când 
ajungeau în pragul mor ii.

Dar oare tat l s u nu era acum un animal de povar  ajuns în 
pragul mor ii? Nu era ca o pereche de pantofi purta i prea mult? 

Tengo se uit  din nou pe fereastr , c tre vest, unde culoarea 



 

apusului se adâncea. Se gândi la lucirea palid  pe care o emana 
crisalida de aer şi la feti a Aomame care dormea întins  în untru. 

Oare mai apare crisalida aici? 
Oare timpul este cu adev rat linear? 
— Sunt într-un impas, le spuse el pere ilor. Sunt prea multe 

variabile. Oi fi fost eu un copil minune, dar tot nu pot g si solu ia. 
Pere ii nu-i r spundeau, desigur. Nu-şi împ rt şeau p rerile. Ei 

doar reflectau t cu i culoarea apusului. 

Capitolul 4 Briciul lui Occam 

Lui Ushikawa nu-i d dea pace gândul c  b trâna care locuia în 
Azabu ar fi putut cumva avea leg tur  cu asasinarea Liderului 
Pionierilor. Ii verificase în linii mari situa ia. Fiind o persoan  
cunoscut , cu pozi ie social , nu-i fusese greu s  o investigheze. 
So ul ei fusese unul din marii mah ri de dup  r zboi. Se ocupase în 
principal cu investi ii de capital şi terenuri, dar fusese implicat şi în 
alte domenii în dezvoltare, cum ar fi mari magazine şi transporturi. 
ţ tre sfârşitul anilor '50, când omul se pr p dise, so ia sa îi 
preluase afacerile. Femeia avea talent pentru afaceri şi mai ales un 
sim  acut al primejdiei. In a doua jum tate a anilor '60, sim ise c  
afacerile s-au l rgit prea mult şi vânduse programatic o parte din 
ele, când înc  valoarea lor la burs  era ridicat . Astfel, îşi micşorase 
treptat organiza ia şi îşi concentrase for ele s  înt reasc  ceea ce 
r m sese din ea. Mul umit  acestei mişc ri, trecuse cu pierderi 
minime prin şocul petrolier care intervenise nu dup  mult  vreme 
şi adunase un capital impresionant. Avea talentul de a transforma 
ce era primejdios pentru al ii într-o oportunitate pentru ea. 

Acum era trecut  de şaptezeci de ani şi se retr sese din afaceri. 
Avea o avere considerabil  şi ducea un trai liniştit, f r  s  fie 
deranjat  de nimeni, în reşedin a ei spa ioas . Se n scuse într-o 
familie înst rit , se c s torise cu un om bogat, iar dup  moartea 
acestuia îşi sporise şi mai mult averea. De ce ar pl nui o asemenea 
femeie un asasinat? 

Totuşi Ushikawa se hot rî s -şi continue ancheta despre b -
trân . Unul dintre motive era faptul c  nu mai avea nici o alt  pist , 
dar alt motiv era c  nu prea-i d dea pace povestea cu refugiul 
condus de ea. în sine, nu era nimic anormal s  ofere ad post gratuit 
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unor femei care suferiser  din pricina violen ei în familie. Era un 
serviciu salutar şi eficient pentru societate. Avea la dispozi ie 
resursele materiale necesare şi probabil c  femeile care beneficiau 
de pe urma ei îi erau recunosc toare. ţu toate acestea, m surile de 
siguran  pe care şi le luau erau suspect de multe: poarta solid , 
încuietorile, ciob nescul german, camerele video. Ushikawa nu 
putea s  nu simt  c  toat  povestea aceasta era prea de tot. 

în primul rând, Ushikawa se duse la prim rie s  afle pe ce nume 
erau terenul şi casa în care locuia b trâna. Fiind informa ii publice, 
nu trebui decât s  se duc  la prim rie. Şi terenul, şi casa erau 
înscrise doar pe numele ei. Nu avea nici un fel de ipotec . Totul era 
limpede şi clar. Fiind proprietate personal , impozitul anual era 
destul de ridicat, dar probabil c  ei nu i se p rea mare lucru s  
pl teasc  în fiecare an asemenea sum . Urmau şi taxe m ricele de 
moştenire, dar ea nu p rea s -şi fac  griji nici din cauza asta. Pentru 
cineva cu bani, era un lucru neobişnuit. Din câte ştia Ushikawa, nu 
exista bog tan care s  nu se plâng  de taxe şi impozite. 

Dup  moartea so ului, r m sese s  locuiasc  singur  în reşe-
din a aceea spa ioas . Desigur, avea câteva ajutoare care tr iau şi 
ele acolo. Avusese doi copii. Ţ iatul preluase afacerile şi avea la 
rândul s u trei urmaşi. Fata se c s torise, dar se îmboln vise şi 
murise cu cincisprezece ani în urm , f r  copii. 

Ushikawa adunase aceste informa ii f r  b t i de cap, dar când 
încercase s  afle mai mult de atât, s  investigheze mai în am nunt 
istoria femeii, se izbise dintr-odat  de un zid gros. Drumurile care 
duceau înainte erau toate închise. Zidul era înalt şi uşa era ferecat  
cu multe lac te. Ushikawa în elesese c  b trâna nu avea câtuşi de 
pu in inten ia de a-şi face public  via a personal . Pentru a men ine 
aceast  politic , investise considerabil, atât bani, cât şi efort. Nu 
r spundea la nici o întrebare şi nu f cea nici o declara ie. Oricâte 
informa ii ar fi c utat el, nu putuse s  vad  nici m car o fotografie a 
femeii. 

Numele ei ap rea în cartea de telefon a sectorului Minato. 
Ushikawa form  num rul ei. sta era stilul lui, despre orice ar 
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fi fost vorba, încerca s  abordeze lucrurile cât mai direct. Tele-
fonul sun  de dou  ori şi la cap tul cel lalt r spunse un b rbat. 
Ushikawa îşi d du un nume fals şi pretinse c  este de la o anumit  
firm  de brokeraj. 

— Aş avea câteva întreb ri pentru doamn , referitoare la fondul 
dânsei de investi ii, începu el. 

— Doamna nu poate veni la telefon, i se r spunse. îmi pute i 
transmite mie orice problem . 

Avea o voce profesional , ca sintetizat  de un aparat. Ushikawa 
r spunse c  va fi nevoit s  trimit  prin poşt  hârtiile de care era 
vorba, deoarece politica firmei nu îi permitea s  discute decât cu 
persoana în cauz . I se r spunse c  aşa s  fac , apoi închise 
telefonul. 

Ushikawa nu era neap rat dezam git c  nu reuşise s  vorbeasc  
cu doamna. Nici nu se aşteptase, de la bun început, la aşa ceva. ţe 
dorea el s  afle era cu cât  stricte e îşi proteja ea intimitatea şi 
c p tase un r spuns: cu destul de mult . în casa ei mare, p rea bine 
protejat  de un num r de oameni. î i d deai seama din tonul vocii 
celui care r spunsese la telefon - probabil un asistent. E adev rat, 
numele ei ap rea în cartea de telefon, dar cei care puteau vorbi cu 
ea se num rau pe degete, iar to i ceilal i erau lua i şi da i deoparte 
ca nişte furnici sc pate în zahami . 

* 

Sub pretextul c  umbl  s  închirieze, Ushikawa lu  leg tura cu 
diverşi agen i imobiliari din zon  şi încerc  s -i trag  de limb  
despre cl direa care era folosit  drept refugiu. Majoritatea nici 
m car nu ştiau de cl direa respectiv . ţartierul era unul dintre cele 
mai luxoase din Tokio, iar pe ei nu-i interesau decât casele scumpe 
şi nu le p sa nici cât negru sub unghie de o cas  de lemn, cu etaj. îi 
aruncau o privire lui Ushikawa şi, v zând cum era îmbr cat, nici 
nu-1 mai b gau în seam . Ar fi tratat cu mai mult  c ldur  un câine 
plouat şi râios, cu coada rupt , care s-ar fi strecurat pe uş . 

ţând aproape se l sase p gubaş, îi atrase aten ia o agen ie 
imobiliar  micu , care func iona de mult  vreme în cartier. 
în untru g si un b trân g lbejit, care d du din cap cunosc tor când 
auzi despre casa respectiv . Ar ta ca o mumie nereuşit , dar ştia tot 
ce mişca în zon  şi era atât de dornic de companie, încât era dispus 
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s  stea de vorb  cu oricine. 
— Casa aia e a nevastei lui Ogata. Pe vremuri era de închiriat. 

Nu ştiu nici eu de ce avea Ogata o cas  ca aia. ţ  doar nu era genul 
de om care s  aib  nevoie s  fac  nişte bani din chirie. ţred c  
st teau acolo oamenii care lucrau pentru el. Acuma nu mai ştiu, dar 
se pare c  au f cut-o ad post pentru femei b tute de b rba i. 
Oricum, nu mai câştig m nici un sfan  de pe urma lui, spuse 
b trânul şi râse cu gura închis , cu o voce ca de cioc nitoare. 

— ţe? Ad post pentru femei? f cu Ushikawa şi îi oferi b -
trânului un Seven Stars. 

Acesta accept  igara, îl l s  pe Ushikawa s  i-o aprind  şi trase 
cu foarte mare pl cere fumul în piept. Asta trebuie s  fie şi dorin a 
suprem  a ig rilor, s  fie fumate cu atâta poft , îşi spuse 
Ushikawa. 

— Se prip şesc acolo femeile care-o încaseaz  de la st pânul 
casei şi fug cu fa a umflat . Nu le ia nici chirie. 

— E un fel de serviciu social, nu? spuse Ushikawa. 
— ţam aşa ceva. Dac  tot are casa liber , le ajut  pe am râtele 

alea. P i, ea e mare bog tan , face ce pofteşte, nu se uit  ea la bani. 
Nu ca noi, oamenii de rând. 

— Dar de ce s-o fi apucat doamna Ogata s  fac  asta? Eu zic c  
trebuie s  fi avut vreun motiv la început. 

— Ei, n-auzi c -i bogat ? O face aşa, ca pe-o distrac ie. 
— Dar chiar dac  o face de distrac ie, e un lucru bun pentru 

femeile alea care sufer , spuse Ushikawa zâmbind. Nu to i boga ii 
fac lucruri din astea, pân  la urm . 

— Asta da, aşa-i c -i un lucru bun. ţe s  zic eu, c  şi eu îmi 
b team mereu nevasta pe vremuri, spuse b trânul şi-şi deschise 
larg gura ştirb  într-un hohot de râs, de parc  s - i ba i din când în 
când so ia e una dintre pl cerile vie ii care merit  men ionate. 

— Şi cât  lume locuieşte acum acolo? încerc  Ushikawa o 
întrebare. 

— Trec pe-acolo în fiecare diminea , când ies la plimbare, da' 
de-afar  nu- i dai seama. Da' mereu st  cineva acolo. îs destui 
b rba i pe lume care-şi bat femeia. 

— Da, fiindc  pe lume e mai mult  r utate decât bun tate. 
Ţ trânul râse din nou cu gura c scat . 
— ţum zici matale, pe lumea asta sunt mult mai mul i care nu-
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s buni de nimic fa  de ia care fac lucruri bune. 
Ţ trânul p rea s -l plac , iar asta îi d dea lui Ushikawa o stare 

de nelinişte. 
— Dar, apropo, ce fel de om e doamna Ogata? arunc  el 

întrebarea, aparent la întâmplare. 
— A, nevasta domnului Ogata, , nu ştiu, spuse b trânul şi-şi 

încrunt  sprâncenele atât de tare, încât ar ta ca duhul unui copac 
uscat. E destul de retras . Eu muncesc aici de mult  vreme şi abia 
am v zut-o de la distan  de câteva ori. ţând iese, iese cu maşina, 
are şi şofer, iar cump r turile i le fac servitoarele. Are şi un fel de 
asistent, ceva, şi la se ocup  cam de toate. E educat  şi putred  de 
bogat , nu se apleac  ea s  vorbeasc  cu am r şteni ca noi, se 
încrunt  brusc b trânul şi îi f cu cu ochiul lui Ushikawa dintre 
riduri. 

Expresia „am r şteni ca noiĂ p rea s -l includ  atât pe b trânul 
g lbejit, cât şi pe Ushikawa. 

— Aşadar so ia domnului Ogata se ocup  de mult cu refugiul 
sta pentru femei care au suferit din cauza violen ei în familie? 

întreb  Ushikawa. 
— Hmm, nu ştiu nici eu exact. Povestea asta cu refugiul am 

auzit-o şi eu de la al ii. Ştiu şi eu, de când s  zic c  face asta? ţe pot 
s - i spun e c  de vreo patru ani a început s  se flendure lumea pe-
acolo. ţam aşa, patru-cinci ani. 

Ţ trânul ridic  ceaşca şi lu  o gur  din ceaiul rece. Apoi 
continu : 

— Cam de pe vremea aia au pus poart  nou  şi au început s  se 
dea peste cap cu paza. Pân  la urm , e vorba de un ad post, dac  
poate s  intre, aşa, oricine, ia din untru nu po' s  stea linişti i. 

Apoi b trânul reveni brusc la realitate şi îl privi pe Ushikawa cu 
ochi iscoditori. 

— Aşa deci, matale vrei s  închiriezi pe-aici? 
— Da. 
— Du-te în alt  parte. Aici e cartier de boieri şi chiar de-ai g si 

ceva de închiriat, îs numai case scumpe pentru str inii care 
lucreaz  pe la ambasade. Ehe, pe vremuri tr ia aici şi destul  lume 
obişnuit , nu numai bog tani. Aşa îmi mai mergeau şi mie 
afacerile, dar acum nu mai g seşti pe niciunde aşa ceva. M  
gândesc deja s  închid pr v lia. Pre urile în Tokio au luat-o razna 
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cu totul şi un agent imobiliar mic, cum sunt eu, nu mai poate face 
fa . ţaut - i în alt  parte, doar dac  nu te dau banii afar  din cas . 

— Aşa o s  fac, spuse Ushikawa. Adev rul e c  nu-mi prisosesc 
deloc banii. Mai bine-mi caut altundeva. 

Ţ trânul sufl  fumul de igar  împreun  cu un oftat. 
— Da' dac  se pr p deşte nevasta domnului Ogata, o s  se duc  

de râp  casa aia cât ai clipi. Fi-su e pus pe treab , n-ar l sa el aşa un 
teren întins într-o zon  scump  s  stea degeaba. O demoleaz  cât ai 
zice peşte şi trânteşte acolo un bloc de lux. ţine ştie, poate c  deja 
şi-a pus planurile la punct. 

— înseamn  c  zona asta liniştit  o s  se cam schimbe, nu? 
— Şi înc  cum! 
— ţu ce se ocup  b iatul ei? 
— ţu imobiliare. Pe scurt, cam ce fac şi eu, numai c  între el şi 

mine e o diferen  ca de la cer la p mânt, ca între un Rolls-Royce şi 
o biciclet . El investeşte capital şi-şi construieşte propriet i din ce 
în ce mai mari. E un sistem bine pus la punct şi stoarce şi ultima 
pic tur  de profit. Pân' la mine nu mai ajunge nimic, s  zici c  mai 
apuc şi eu ceva. ţe s -i faci, asta-i lumea în care tr im! 

— M-am plimbat şi eu prin cartier şi am v zut casa. ţe s  zic, 
m-a impresionat, e într-adev r un loc minunat. 

— Da, da, e cel mai bun loc din zona asta. Te doare inima 
numai s  te gândeşti c  ar t ia s lciile alea aşa frumoase, spuse 
b trânul cl tinând din cap cu am r ciune. Totul e s  mai tr iasc  
doamna Ogata, ad ug . 

— Aşa e, încuviin  Ushikawa. 

* 

Ushikawa telefon  la Ţiroul de ţonsiliere pentru Victimele Violen-
ei în Familie. Spre surprinderea sa, chiar acesta era numele cu care 

ap rea în cartea de telefon. Era o organiza ie nonprofit, condus  de 
câ iva avoca i voluntari. Ad postul doamnei coopera cu aceast  
organiza ie şi le oferea g zduire femeilor care plecau de acas  şi nu 
aveau unde se duce. Ushikawa ceru o întrevedere, dând numele 
biroului s u. Era vorba de aceeaşi Nou  Asocia ie Japonez  pentru 
Promovarea Ştiin ei şi Artei. Le d du de în eles c  ar putea fi vorba 
de nişte burse de ajutor şi stabili o zi de întâlnire cu unul dintre 
avoca ii de acolo. 
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Ushikawa îi înmân  o carte de vizit  (la fel ca aceea pe care i-o 
d duse lui Tengo) şi îi povesti c  unul din scopurile asocia iei sale 
este s  aleag  în fiecare an o organiza ie nonprofit care aduce 
contribu ii în societate şi s -i ofere sprijin financiar. Dintre 
candida i, f cea parte şi Ţiroul de ţonsiliere pentru Victimele 
Violen ei în Familie. Nu le putea dezv lui cine este sponsorul, dar 
erau liberi s  cheltuie bursa oferit  în ce fel doreau şi nu aveau alt  
obliga ie decât s  dea un simplu raport la sfârşitul anului. 

Dup  ce îl cercetase din priviri pe Ushikawa, avocatul nu p rea 
s -şi fi f cut o impresie tocmai pl cut  despre el. Aspectul lui 
Ushikawa nu reuşea s  câştige niciodat  încrederea sau bun voin a 
celor cu care se întâlnea întâia oar . Organiza ia îns  era în 
permanent  lips  de fonduri şi nu putea decât s  întâmpine cu 
bra ele deschise orice ajutor financiar. Astfel, avocatul accept  
pentru moment povestea lui Ushikawa, deşi înc  îşi mai p stra 
anumite rezerve. 

Ushikawa îl rug  s  îi explice pu in mai în detaliu în ce consta 
activitatea lor. Avocatul îi povesti cum fusese întemeiat Biroul de 
ţonsiliere, în ce fel ajunseser  s  porneasc  aceast  organiza ie. Pe 
Ushikawa nu-1 interesa câtuşi de pu in, dar se pref cu c  îl ascult  
cu mult  aten ie. încuviin a când era nevoie şi îl privea cu ochi 
curioşi. Treptat, interlocutorul începu s  se obişnuiasc  cu el şi s  
se întrebe dac  nu cumva tipul era în regul  şi doar aspectul s u 
era suspect. Ushikawa era un ascult tor priceput şi interesul pe 
care îl ar ta deschis pentru povestea celuilalt reuşea în cea mai 
mare parte din cazuri s -i linişteasc  pe partenerii de discu ie. 

ţu nonşalan , prinse o ocazie s  schimbe direc ia conversa iei 
c tre ad post. întreb  ce pot face s rmanele femei b tute care fug 
de acas , unde se pot duce dac  nu-şi g sesc nimic. Avea pe 

chip o expresie foarte îngrijorat  în privin a femeilor care erau 
azvârlite în voia sor ii, ca nişte frunze purtate de un vânt turbat. 
— în cazurile acestea avem câteva ad posturi pe care le punem 

la dispozi ia lor, r spunse tân rul avocat. 
— ţe fel de ad posturi? 
— Un loc în care s  se poat  refugia temporar. Nu sunt multe, 

dar exist  câteva persoane caritabile care ne ofer  asemenea locuri. 
Ba chiar cineva ne-a pus la dispozi ie o cl dire întreag . 

— O cl dire întreag ? se minun  Ushikawa. Ehei, mai exist  
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asemenea oameni pe lume? 
— Da. Ne-am f cut public  activitatea în ziare şi reviste şi am 

fost contacta i de persoane care doresc s  contribuie cumva. F r  ei, 
nu ne-am putea desf şura activitatea. Oper m aproape exclusiv pe 
baza acestor ajutoare venite de la persoane binevoitoare. 

— Şi este o activitate foarte însemnat , spuse Ushikawa. 
Avocatul zâmbi f r  re inere. Ushikawa se gândi din nou c  

nimeni nu e mai uşor de tras pe sfoar  decât cineva care are 
convingerea c  face ceva corect. 

— Şi câte femei locuiesc acum în casa aceea? 
— Difer  în func ie de perioad , dar în general cam patru-cinci 

persoane, r spunse avocatul. 
— îmi permite i s  v  întreb, persoana care v-a pus locul la 

dispozi ie, spuse Ushikawa, prin ce întâmpl ri a ajuns s  fie 
implicat  în activitatea aceasta? Aş spune c  trebuie s  fi existat un 
eveniment care s  declanşeze totul. 

Avocatul îşi înclin  capul. 
— Nu cunosc nici eu aceste detalii, dar ştiu c  şi înainte de 

aceasta se ocupa cu acelaşi gen de activitate, la nivel personal, în 
orice caz, noi nu putem decât s  fim recunosc tori pentru favoarea 
pe care ne-o face. Dac  nu ni se d  nici o explica ie, noi nu întreb m 
ce motive are. 

— Desigur, încuviin  Ushikawa. Şi îmi imaginez c  ad postul 
acesta este într-un loc secret. 

— Da, trebuie s  le protej m pe aceste femei şi, în plus, mul i 
dintre binef c torii noştri doresc s  îşi p streze anonimatul. Pân  la 
urm , la mijloc e vorba de violen . 
ţontinuar  o vreme discu ia, dar nu mai reuşi s  afle nimic concret 

de la avocat. Descoperise îns  urm toarele lucruri: Ţiroul 
de ţonsiliere îşi începuse cu adev rat activitatea cu patru ani în 
urm , iar la pu in  vreme dup  aceea fuseser  contacta i de 
„persoana binevoitoareĂ şi li se oferise cl direa care era acum 
folosit  drept refugiu. Activitatea biroului fusese anun at  în ziare, 
iar „binevoitorulĂ îi contactase. ţondi ia sub care voia s  le ofere 
ajutor era ca numele s -i r mân  absolut anonim. Din ce aflase, 
îns , nu înc pea nici o urm  de îndoial  c  aceast  persoan  era de 
fapt doamna din Azabu, iar c  refugiul era casa de lemn pe care o 
de inea. 
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— V  mul umesc pentru timpul acordat, îl salut  Ushikawa 
extrem de politicos pe avocatul p truns de idealism. Desf şura i o 
activitate salutar  şi substan ial . Am s  expun povestea dum-
neavoastr  şi consiliului, la urm toarea noastr  întrunire. V  voi 
contacta în scurt timp. V  doresc din tot sufletul s  v  mearg  din 
ce în ce mai bine. 

* 

Mai departe, Ushikawa încerc  s  afle câte ceva despre fiica 
doamnei, care murise. Se c s torise cu unul din membrii de vârf 
din Ministerul Transporturilor, iar când murise nu avea decât 
treizeci şi şase de ani. Nu reuşi s  afle care fusese cauza decesului. 
La scurt  vreme dup  aceea, so ul ei p r sise ministerul. ţam 
acestea erau singurele informa ii pe care izbutise s  le scoat  la 
iveal . Nu ştia nici de ce b rbatul îşi l sase serviciul la minister şi 
nici pe ce drum apucase apoi. Poate c  demisia sa avusese leg tur  
cu moartea so iei sau poate c  nu. Ministerul Transporturilor nu 
este tocmai genul de institu ie care s  se dea peste cap s  ofere 
informa ii interne unor simpli cet eni. Ushikawa avea îns  un nas 
foarte bun. Mirosea c  dincolo de povestea asta se ascundea ceva 
suspect. Nu-şi putea imagina c  b rbatul acela îşi abandonase 
cariera, îşi l sase serviciul şi se ferea de lume din pricina durerii 
provocate de pierderea so iei. 

E sigur îns  c  nu sunt pe lume multe femei de treizeci şi şnse 
de ani care s  moar  de boal . Ţineîn eles, mai sunt şi asemenea 
cazuri. Lumea moare, indiferent de vârst  şi indiferent tio cât de 
bine ar duce-o. Exist  cancer, tumori cerebrale, peri- tonit , 
pneumonie. Dar probabilitatea este mult mai mare ca o femeie 
înst rit  de treizeci şi şase de ani s  se sting  din via  nu din cauze 
naturale, ci din pricina unui accident sau s  se sinucid . 

Hai s  vedem, îşi spuse Ushikawa. Dac  e s  ne lu m dup  
celebrul brici al lui Occam, trebuie s  construim cea mai simpl  
ipotez . S  vedem situa ia eliminând deocamdat  elementele care 
nu sunt folositoare şi p strând o linie logic  pe cât se poate de 
simpl . 

S  zicem c  fata doamnei nu a murit în urma vreunei boli, ci c  
s-a sinucis. Cu mâinile împreunate, Ushikawa învârti în minte 
aceast  ipotez . Nu e chiar aşa de greu s  maschezi pentru ochii 
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lumii o sinucidere într-o moarte natural . Mai ales pentru cineva cu 
bani şi influen . Mergând şi mai departe, aş putea presupune c  
era b tut  şi c  în cele din urm , dezn d jduit , şi-a curmat via a. 
Nici asta nu e imposibil de crezut. E un lucru bine cunoscut c  o 
parte nu tocmai mic  dintre cei boga i au un caracter dezgust tor şi 
apuc turi strâmbe şi odioase, de parc  încearc  s -şi trag  spuza pe 
turta lor mai mult decât li se cuvine. 

Ei bine, dac  într-adev r asta se întâmplase, ce ar fi f cut mama 
ei, adic  doamna? S-ar fi resemnat pur şi simplu în fa a destinului? 
Nu, nici vorb . Ar fi c utat s -şi ia revanşa potrivit  fa  de cel care 
a împins-o pe fiica ei la sinucidere. Ushikawa îşi d dea seama în 
mare cam ce fel de om era doamna. O femeie sagace şi dârz , cu o 
viziune clar  şi care ducea prompt la îndeplinire ce-şi punea în 
minte s  fac . Pentru asta, nu ezita s -şi foloseasc  averea şi 
influen a de care dispunea. Nu l-ar fi l sat ea nepedepsit pe omul 
care i-a r nit copilul, l-a distrus şi, în cele din urm , i-a r pit via a. 

Ushikawa nu avea de unde şti exact de ce fel de r zbunare 
avusese parte b rbatul. Individul disp ruse f r  urm . Nu putea 
îns  merge atât de departe încât s  presupun  c  îi curmase via a. 
Era o femeie liniştit  şi precaut , cu vederi largi. Probabil c  n-ar fi 
f cut ceva atât de flagrant. F r  îndoial  c  g sise ea vreo metod  
înfior toare de a-1 r spl ti cum se cuvine. în plus, indiferent ce i-ar 
fi f cut, era greu de imaginat c  ar fi l sat vreun indiciu incomod în 
urma ei. 

Durerea şi disperarea de a-şi pierde fiica au f cut-o îns  s  nu se 
limiteze la o r zbunare personal . într-o bun  zi, aflase din ziare 
despre activitatea Biroului de Consiliere pentru Victimele Violen ei 
în Familie şi îşi oferise ajutorul. Avea o cas  de închiriat în oraş, pe 
care nu o folosea mai niciodat , şi o oferise gratuit femeilor care nu 
aveau unde s -şi g seasc  ad post în alt  parte. Mai folosise locul 
în scopuri similare în alte rânduri şi ştia ce avea de f cut. Doar c  
nu voia ca numele s -i fie f cut public. Desigur, propunerea ei 
fusese apreciat  de avoca ii care conduceau organiza ia. Odat  
intrat  în leg tur  cu o organiza ie public , setea ei de r zbunare se 
transforma în ceva constructiv, de valoare şi mai larg . Era pentru 
ea atât o oportunitate, cât şi o motiva ie. 

Pân  aici, presupunerile lui Ushikawa erau rezonabile. Nu avea 
nici o dovad  concret , totul se baza numai pe b nuieli, dar aceast  
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teorie reuşea s  înl ture multe semne de întrebare, cel pu in pentru 
moment. Ushikawa îşi linse buzele şi îşi frec  mâinile. Din p cate, 
îns , mai departe lucrurile se cam afundau în cea . 

Doamna o cunoscuse pe tân ra instructoare pe nume Aomame 
la clubul sportiv la care se ducea şi, nu se ştie prin ce circumstan e, 
f cuser  o în elegere în secret. Dup  preg tiri minu ioase, o 
trimisese pe Aomame în camera hotelului Okura şi aceasta îl 
asasinase pe Lider. ţum îl omorâse nu era clar. Poate c  Aomame 
era versat  în vreo tehnic  special  de ucis. Oricum, în ciuda 
faptului c  era ap rat de cei doi bodyguarzi credincioşi şi pricepu i, 
rezultatul era c  Liderul nu mai era în via . 

Pân  aici putea lega câteva fire, destul de dubioase, ce-i drept. 
Dar Ushikawa era complet pierdut când încerca s  g seasc  vreo 
posibil  leg tur  între Ţiroul de ţonsiliere şi Liderul Pionierilor. 
Gândurile i se loveau de o barier  şi i ele ipotezelor pe care le urzea 
erau dintr-odat  t iate de un brici ascu it. 

* 

ţe voiau ei de la Ushikawa erau dou  lucruri. Mai întâi, s  afle cine 
pusese la cale asasinarea Liderului, iar apoi, unde se afla Aomame 
în momentul acela. 

Ushikawa fusese cel care o verificase pe Aomame. Mai f cuse şi 
în alte d i asemenea investiga ii. Era chiar obişnuit cu aceast  
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munc . Şi tot el d duse verdictul c  Aomame e „curat Ă. Nu 
g sise nimic suspect în privin a ei, din orice unghi ar fi privit. Asta 
le transmisese şi celor din sect . Aomame fusese invitat  în camera 
din hotelul Okura şi îi masase muşchii Liderului. Dup  plecarea ei, 
Liderul murise. Aomame se f cuse nev zut , disp ruse ca o n luc . 
Sectan ii erau foarte nemul umi i de Ushikawa, ca s  nu spunem 
mai mult. Erau de p rere c  cercet rile lui l saser  de dorit. 

Adev rul este îns  c  investiga iile lui Ushikawa fuseser , ca 
întotdeauna, cât se poate de meticuloase. Aşa cum îi spusese şi 
ţheliosului, când venea vorba de munc , el nu d dea rasol. Sigur, 
fusese o sc pare din partea lui c  nu verificase dinainte lista 
apelurilor telefonice, dar dac  nu era vorba de un caz extrem de 
suspect, nici nu era un lucru pe care s -l fac  în mod curent. Iar din 
investiga iile pe care le efectuase, nu g sise nimic care s  stârneasc  
suspiciuni în privin a lui Aomame. 

în orice caz, nu putea s -i lase pe Pionieri s -i poarte pic . Nu se 
putea plânge în privin a banilor pe care-i primea de la ei, dar erau 
nişte oameni primejdioşi. Numai prin simplul fapt c  ştia despre 
înmormântarea secret  a Liderului, Ushikawa devenise deja un om 
periculos pentru ei. Trebuia s  le arate concret c  e o resurs  
valoroas , care trebuie p strat  în via . 

Nu avea nici o dovad  clar  c  în spatele asasin rii Liderului se 
afla doamna aceea. Deocamdat  totul se afla pe t râmul ipotezelor. 
Totuşi, în locuin a spa ioas , înconjurat  de s lcii, s l şluia un 
secret adânc. I-o spunea mirosul s u ascu it. Trebuia s  scoat  la 
iveal  acest adev r, dar nu avea s  fie un lucru tocmai uşor. Se 
p zeau bine şi, cu certitudine, era munc  de profesionişti. 

S  fie vorba de yakuza? 
Tot ce se poate. In lumea afacerilor, mai ales când vine vorba de 

tranzac ii imobiliare, au loc adesea în elegeri cu yakuza, ferite de 
ochii lumii. Treburile dure sunt l sate pe seama lor. Nu era 
imposibil ca şi ea s  se foloseasc  de yakuza, dar Ushikawa nu prea 
credea totuşi. Doamna avea o educa ie prea bun  ca s  se amestece 
cu asemenea indivizi. Era cam greu de crezut c  ar apela la mafio i 
când era vorba de protec ia unor femei abuzate. Pesemne c  îşi 
organizase sistemul de securitate pe propriile speze. Un sistem 
personal, sofisticat, de bun  seam  costisitor, dar ea nu avea nici o 
problem  cu banii. Probabil c  la nevoie sistemul acesta putea s  
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fac  şi uz de violen . 
Dac  ipotezele lui Ushikawa erau corecte, însemna c  Aomame 

disp ruse undeva departe, cu ajutorul doamnei. îşi ştersese cu grij  
orice urm , primise o identitate nou , îşi schimbase probabil şi 
numele. ţine ştie, poate c  şi aspectul ei fizic era diferit acum. în 
condi iile acestea, cu investiga iile am râte pe care le f cea 
Ushikawa, nu avea nici o şans  s -i g seasc  ascunzişul. 

în orice caz, nu-i r mânea decât s  stea cu ochii pe doamna din 
Azabu. Poate reuşea s  g seasc  o breş  în sistemul lor şi astfel s -i 
poat  lua urma lui Aomame. Poate îi ieşea figura, poate nu, dar 
mirosul s u ascu it şi perseveren a de a nu sc pa nimic din priviri 
erau bunurile cele mai de pre  ale lui Ushikawa. Şi în afar  de asta, 
ce calit i demne de men ionat mai am? se întreb  Ushikawa. 
Abilit i cu care s  m  pot mândri în fa a altora. Mai am oare 
altceva? 

Absolut nimic, îşi r spunse Ushikawa cu încredere.

Capitolul 5 Oricât v-aţi ascunde 

Lui Aomame nu-i venea greu s  stea închis  într-un loc şi s  duc  o 
via  monoton , în singur tate. Se trezea la şase şi jum tate 
diminea a şi lua un mic dejun frugal, apoi, timp de o or , sp la 
rufe, c lca şi f cea curat. Petrecea o or  şi jum tate înainte de prânz 
punându-şi bine corpul în mişcare cu ajutorul aparatelor de fitness 
trimise de Tamaru. Ca instructor profesionist, cunoştea perfect 
muşchii ce trebuie exersa i zilnic şi stimulii care trebuie aplica i. 
Ştia cât efort îi era benefic şi cât ar fi fost d un tor. 

La masa de prânz mânca salate şi fructe. Dup -amiaza st tea pe 
canapea şi citea, apoi tr gea un pui de somn. Pe sear  petrecea în 
jur de o or  g tind şi termina cina înainte de ora şase. ţând se 
înnopta, ieşea pe balcon, se aşeza pe scaunul de gr din  şi supra-
veghea parcul. La zece şi jum tate se b ga în pat. Repeta toate 
aceste lucruri iar şi iar, îns  nu g sea plictisitor un asemenea trai. 

Aomame nu era oricum o fire sociabil . Nu o deranja dac  
trecea mult timp f r  s  vad  pe nimeni şi f r  s  vorbeasc . La 
şcoala primar  nu schimba nici m car dou  vorbe cu colegii. 
Adev rul era c  nimeni nu i se adresa decât dac  era neap rat  
nevoie. Ea era elementul str in şi „ciudatĂ din clas , care trebuia 



 

eliminat sau ignorat. Lui Aomame i se p rea nedrept. Dac  ar fi fost 
vreo problem , ceva în neregul  la ea în sine, atunci mai putea s  
în eleag  de ce era marginalizat . Dar lucrurile nu st teau aşa. ţa 
s  supravie uiasc , un copil mic trebuie s  tac  şi s  fac  aşa cum îi 
spun p rin ii. De aceea îşi spunea rug ciunea înainte de mas , 
neap rat în gura mare, mergea duminica pe la 
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casele credincioşilor al turi de mama ei, refuza s  se duc  la 
temple din motive religioase, respingea ideea de petrecere de 
ţr ciun şi nu protesta când era nevoit  s  poarte haine vechi, de 
c p tat. îns  copiii din jurul ei nu ştiau aceste lucruri şi nici nu 
încercau s  o în eleag . O antipatizau şi atât. Era clar c  pân  şi 
profesorii o considerau o pacoste. 

Desigur, Aomame îşi putea min i p rin ii. Le putea zice c  îşi 
spune rug ciunea în fiecare zi înainte de mas  şi s  nu o spun . Dar 
nu voia s-o fac . Unu la mân , pentru c  nu voia s -l mint  pe 
Domnul - indiferent dac  exista cu adev rat sau nu - şi, doi la 
mân , pentru c  era sup rat  pe colegii ei. Dac  tot vor ei s  m  
deteste atât, n-au decât, îşi zicea ea. Şi continua s -şi spun  
rug ciunea tocmai ca s -i sfideze. Dreptatea era de partea ei. 

Pentru Aomame era un chin s  se trezeasc  diminea a şi s  se 
schimbe în hainele de şcoal . I se întâmpla des s  se deranjeze la 
stomac din cauza încord rii şi s  vomeze. Uneori f cea febr , 
o durea capul sau îi amor eau mâinile şi picioarele. Şi totuşi nu rata 
nici o zi de şcoal . Dac  nu s-ar fi dus o singur  dat , n-ar mai fi 
vrut s  se duc  zile la rând. Iar dac  o inea aşa, nu s-ar mai fi întors 
niciodat  la şcoal . Ar fi însemnat c  o învingeau colegii şi 
profesorii. Sigur toat  lumea ar fi r suflat uşurat  dac  disp rea din 
clas , iar Aomame nu voia s -i ştie c  r sufl  uşura i. Aşa c , oricât 
de r u i-ar fi fost, chit c  se târa pân  la şcoal , şi tot se ducea. 
Strângea din din i şi îndura t cerea. 

ţomparativ cu situa ia dur  în care era atunci, pentru Aomame 
era nimica toat  s  stea acum închis  într-un apartament dintr-un 
bloc dichisit şi s  nu scoat  o vorb . îi venea mult mai uşor şi mai 
firesc s  p streze t cerea într-un loc în care era doar ea, decât 
înconjurat  de lume care sporov ia fericit . Avea şi c r i de citit, 
începuse romanul de Proust trimis de Tamaru, îns  avea grij  s  nu 
citeasc  mai mult de dou zeci de pagini pe zi. Se limita la dou zeci 
de pagini parcurse cum trebuie, pe îndelete, cuvânt cu cuvânt. 
Când termina, lua alt  carte. Apoi, înainte de culcare, citea neap rat 
câteva pagini din Crisalida de aer. Pentru c  era scris  de Tengo şi 
pentru c , într-un anume sens, îi servea ca un manual de 
supravie uire pentru anul 1Q84. 

Asculta şi muzic . Doamna îi trimisese o cutie de carton plin  
de casete cu muzic  clas . Printre ele era şi Sinfonietta lui Janâcek, 
pe care o ceruse ea şi pe care o asculta o dat  pe zi, în timp ce-şi 
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f cea antrenamentul intens, în t cere. 
Toamna se adâncea pe nesim ite. Odat  cu trecerea zilelor, avea 

senza ia c , pu in câte pu in, corpul ei devenea din ce în ce mai 
transparent. Aomame încerca pe cât posibil s  nu se gândeasc  la 
diverse lucruri. Dar, desigur, nu avea cum s  nu se gândeasc  la 
nimic. Dac  exist  vid, exist  şi ceva care s -l umple. Ins  acum 
m car nu mai sim ea nevoia s  urasc . Nu avea de ce s -i urasc  pe 
colegi sau pe profesori. Nu mai era un copil neajutorat şi nici religia 
nu-i mai era vârât  pe gât cu de-a sila. Şi nici nu mai trebuia s -i 
deteste pe b rba ii care bat femei. Furia care pân  atunci clocotea în 
ea şi urca în valuri din untrul ei - tumultul intens pe care îl sim ea 
în ea, de-i venea s  dea cu pumnul în perete - disp ruse f r  urm . 
Nici ea nu ştia de ce, dar nu avea s  se mai întoarc . Iar Aomame se 
bucura pentru acest lucru. Dac  se putea, n-ar mai fi vrut s  
r neasc  pe nimeni de aici încolo. Aşa cum nici ea nu voia s  fie 
r nit . 

* 

în nop ile în care nu putea dormi, se gândea la Tamaki şi la Ayumi. 
închidea ochii şi amintirea lor, inându-le în bra e, prindea din nou 
via . Amândou  aveau trupul cald, moale şi atr g tor, fiecare în 
felul ei. ţorpuri delicate şi însufle ite. Prin venele lor curgea sânge 
proasp t, iar inima lor b tea regulat, cu putere. Oftau încetişor sau 
râdeau pe înfundate. Degetele lor delicate, sfârcurile înt rite, 
coapsele m t soase... îns  ele nu mai existau în lumea aceasta. 

Pe nesim ite, triste ea îi împânzea sufletul, ca nişte fire de ap  
mute şi întunecate. în asemenea momente, Aomame se str duia s -
şi îndrepte amintirile în alt  direc ie şi se gândea pe cât putea la 
Tengo. Se concentra şi reînvia acea atingere fugar  a mâinii lui din 
sala de clas , pe când aveau zece ani. Apoi rechema în minte silueta 
lui de acum, la treizeci de ani, stând pe tobogan. Şi îşi imagina 
bra ele acelea vânjoase, de om matur, strânse în jurul ei. 

A fost atât de aproape, încât mai aveam un pic şi îl atingeam. 
Data viitoare poate întind mâna şi chiar îl ating. înv luit  în 

întuneric, Aomame închidea ochii şi se cufunda în aceast  posi-
bilitate. L sa dorul s -i cuprind  inima. 

Şi dac  e s  nu-1 mai întâlnesc niciodat , eu ce mă fac? se întreba 
ea, cu inima strâns . îi fusese mult mai simplu atunci când nu 
existase nici o tangen  real  între ei. A-l întâlni pe Tengo ca adult 
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fusese pentru Aomame doar un vis, o ipotez  abstract . îns  acum, 
când îl v zuse în realitate, existen a lui devenise ceva extrem de 
puternic, de acut, imposibil de comparat cu ce fusese înainte. 
Aomame voia cu orice pre  s -l reîntâlneasc . Şi mai voia s  o 
strâng  în bra e şi s  o mângâie pe tot corpul. Iar la gândul c  aşa 
ceva ar fi imposibil, sim ea cum trupul şi inima i se frâng în dou . 

Poate ar fi trebuit s -mi vâr glon ul în cap atunci, în fa a 
reclamei cu tigrul la Esso. Aşa n-aş mai fi tr it s  m  sufoce într-
atât asemenea gânduri, îşi spunea ea. îns  nu putuse sub nici o 
form  s  apese pe tr gaci. Auzise o voce. ţineva o striga din 
dep rtare. Poate îl mai întâlnesc o dată pe Tengo. Odat  ce-i intrase în 
cap acest gând, nu-i mai r m sese alt  variant  decât s  tr iasc . 
Alt drum nu mai putuse alege, chiar dac  astfel Tengo ar fi avut de 
suferit, aşa cum îi spusese Liderul. Izbucnise în ea o for  de via  
intens , care întrecea orice ra iune. Şi aşa se face c  ardea acum de 
dorin a de a-l avea pe Tengo. Era chinuit  de o sete necontenit , 
dar şi de teama deziluziei. 

Asta înseamn  s  r mâi în via , se gândea ea. Oamenilor li se 
d  speran a ca s -i alimenteze, ca s -i ajute s -şi tr iasc  via a cu un 
scop. Nu po i tr i f r  speran . Dar e ca şi cum ai da cu banul. 
Pân  nu cade, nu ştii pe ce fa  o s  aterizeze. La astfel de gânduri, 
Aomame sim ea cum i se strânge inima. Tare, cât s  îi scrâşneasc  
toate oasele din corp şi s -i vin  s  urle. 

Se aşez  la mas  şi lu  pistolul în mân . Trase manşonul, 
introducând astfel un cartuş în camer . îl arm  cu degetul mare şi 
îşi vârî eava în gur . Un pic dac  îmi încordez degetul ar t tor de 
la mâna dreapt , suferin a mea ar înceta. Mai lipseşte doar un pic. 
Un centimetru. De fapt, cinci milimetri dac  mi-aş mişca degetul, 
ajung într-o lume a liniştii, lipsit  de întristare. Ar fi doar o durere 
de o clip , urmat  de nimicul milostiv. Aomame închise ochii. Din 
reclama la Esso, tigrul îi zâmbea vesel, cu pompa de benzin  în 
mân . Un tigru în rezervorul dumneavoastră. 

Aomame îşi scoase eava aspr  din gur  şi cl tin  încet din cap. 
Nu pot s  mor. Atâta vreme cât dincolo de balconul meu e 

parcul, în parc e toboganul, iar eu mai am speran a c  Tengo se va 
întoarce acolo, nu pot s  ap s pe acest tr gaci. Posibilitatea aceea o 
inea pe Aomame în punctul acela fragil. Sim ea c  în inima ei se 

închisese o uş  şi se deschisese o alta. încet, f r  nici un zgomot. 
Trase manşonul ca s  scoat  cartuşul din camer , puse piedica şi 
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l s  pistolul pe mas . închise ochii şi îşi d du seama c  ceva 
minuscul, care lic rea slab în întunericul acela, se stingea de la o 
clip  la alta. ţeva extrem de m runt, ca o f râm  de lumin . îns  
nu reuşea s -şi dea seama ce anume era. 

Aomame se întoarse pe canapea şi se concentr  asupra paginilor 
din Swann. Se str dui s -şi picteze în minte peisajele din carte şi s  
nu lase alte gânduri s  se strecoare. Afar  începuse s  cad  o ploaie 
rece. La buletinul meteo de la radio se anun aser  averse uşoare 
pân  a doua zi diminea . Frontul de ploaie tomnatic  poposise în 
largul Pacificului şi nu d dea nici un semn de mişcare. ţa un om 
cufundat în gânduri solitare, abandonând timpul uit rii. 

Probabil c  Tengo nu avea s  vin . ţerul era acoperit complet 
de nori groşi şi nu se vedea luna. Şi totuşi Aomame urma s  ias  în 
balcon şi s  supravegheze parcul, bând o can  de cacao cald  cu 
lapte. Avea s -şi in  la îndemân  binoclul şi pistolul şi s  priveasc  
neîncetat toboganul b tut de ploaie, preg tit  s  poat  ieşi din cas  
în orice moment. Pentru c  era unica îndeletnicire care avea vreun 
sens pentru ea. 

* 

La ora trei dup -amiaza sun  interfonul. ţineva dorea s  intre în 
cl dire. Evident, Aomame îl ignor . Nu avea cum s  o viziteze 
nimeni. îşi pusese ap  la fiert ca s -şi fac  un ceai, dar din precau ie 
stinse focul la aragaz şi aştept  s  vad  ce se întâmpl . Interfonul 
sun  de trei, patru ori şi amu i. 

ţinci minute mai târziu sun  din nou. îns  de data aceasta era 
soneria de la uş . Acel cineva se afla acum în cl dire, în fa a uşii ei. 
Probabil se strecurase în bloc în urma cuiva. Sau încercase la alt 
apartament, spusese ceva conving tor şi i se deschisese. Aomame 
p str  t cerea. Tamaru o d sc lise s  nu r spund  sub nici o form , 
oricine ar fi venit, s  z vorasc  uşa pe din untru şi s  nu fac  nici 
un zgomot. 

Soneria sun  de vreo zece ori. Prea insistent pentru un comis- 
voiajor. Aceştia nu sun  de mai mult de trei ori. Aomame r mase 
t cut , iar respectivul începu s  bat  în uş . Nu b tea tare, dar se 
sim eau acolo iritare şi mânie. 

— Takai-san! Se auzi o voce groas  de b rbat între dou  vârste, 
uşor r guşit . Ţun  ziua, Takai-san! îmi deschide i, v  rog? 
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Takai era numele fals afişat pe cutia de scrisori a aparta-
mentului. 

— Takai-san, m  scuza i c  v  deranjez, dar v  rog s  des-
chide i! 

Ţ rbatul aştept  câteva clipe s  primeasc  un r spuns. V zând 
c  acesta nu vine, începu din nou s  bat  în uş . Un pic mai tare ca 
prima dat . 

— Takai-san, ştiu c  sunte i în untru. Aşa c  v  rog s  l sa i 
prostiile şi s  deschide i uşa! Sunte i în untru şi m  şi auzi i. 

Aomame lu  pistolul de pe mas  şi îi trase piedica. îl înf şur  
într-un prosop şi îl apuc  strâns în mân . 

Nu avea nici cea mai vag  idee cine era acel individ şi ce voia. 
îns  dintr-un motiv sau altul, îi era ostil şi p rea hot rât s  o 
conving  s  deschid  uşa. Nici nu mai trebuie spus c  pentru ea 
aceasta nu era deloc o situa ie bine-venit . 

într-un sfârşit, b t ile încetar  şi vocea b rbatului r sun  din 
nou pe hol. 

— Takai-san, am venit s  încasez taxa radio-TV. Da, de la NHK 
v  caut. Ştiu c  sunte i în untru. îmi dau seama, oricât  linişte a i 
face. Eu cu asta m  ocup de ani de zile şi ştiu cine nu e acas  şi cine 
doar se preface c  nu e. Oricât v-a i str dui s  nu face i nici un 
zgomot, prezen a omului se simte. Oamenii respir , inima le bate, 
stomacul diger . Takai-san, acum sunte i în untru şi aştepta i s  
m  las p gubaş şi s  plec. Nu inten iona i nici s -mi deschide i, nici 
s -mi r spunde i. Iar asta pentru c  nu vre i s  pl ti i taxa radio-
TV. 

Ţ rbatul vorbea mai tare decât era nevoie şi vocea lui r suna 
prin tot holul blocului. Dar asta era şi inten ia lui. S  strige numele 
persoanei în gura mare, s-o ia peste picior şi s-o fac  s  se ruşineze. 
Iar asta le servea ca lec ie şi vecinilor. Evident, Aomame p str  mai 
departe liniştea. Nici nu înc pea vorb  s -l bage în seam . Puse 
pistolul la loc pe mas , dar l s  totuşi piedica scoas . Se putea 
foarte bine s  fie cineva deghizat în încasator de la NHK. R mase 
aşezat  pe scaunul din buc t rie, cu privirea a intit  asupra uşii. 

Ii venea s  se apropie tiptil şi s  se uite prin vizor, ca s  vad  
cum ar ta acel b rbat. Dar nu se mişc  de pe scaun. Mai bine nu 
f cea vreo prostie. La un moment dat, tot avea s  se lase p gubaş şi 
s , plece. 

Ins  b rbatul era chitit s -şi in  întreg discursul în fa a uşii ei. 
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— Takai-san, gata cu pititul! Nici eu nu fac treaba asta de 
pl cere. Sunt şi eu ocupat. Takai-san, la televizor v  uita i, nu-i aşa? 
Toat  lumea care se uit  la televizor trebuie s  pl teasc  taxa la 
NHK. Poate nu v  place dumneavoastr , dar asta spune legea. A 
nu pl ti taxa e ca şi cum ai fura. Takai-san, nu vre i s  v  ia lumea 
de ho  din atâta lucru! Dac  locui i într-un bloc aşa nou şi frumos 
înseamn  c  v  permite i s  pl ti i taxa. P i, nu? Şi nu cred c  v  
convine nici s  strig asta în gura mare, s  aud  toat  lumea. 

In mod normal, lui Aomame pu in i-ar fi p sat de ce putea s  
strige în gura mare un încasator de la NHK. îns  acum ea se 
ascundea, se ferea de privirile oamenilor şi n-ar fi vrut ca apar-
tamentul ei s  atrag  aten ia celor din jur sub nici o form . Dar nu 
putea s  fac  nimic. Doar s  tac  mâlc şi s  aştepte ca b rbatul s  
plece. 

— Takai-san, insist, dar eu ştiu c  sunte i în untru, cu urechea 
ciulit . Şi c  v  întreba i: de ce s-a g sit s  fac  atâta t r boi tocmai 
la uşa mea? P i, de ce, Takai-san? Pentru c  nu-mi place când 
lumea se preface c  nu e acas . Nu crede i c  asta e doar 
o solu ie de moment? Dac  nu vre i s  pl ti i, deschide i uşa şi 
spune i-mi-o în fa ! V-a i sim i mai bine. Şi m-aş sim i şi eu mai 
bine. M car aşa e loc de vorb  între noi. Nu e frumos s  v  preface i 
c  nu sunte i. V  ascunde i într-un ungher întunecat ca un şoarece 
zgârcit şi ieşi i pe furiş când pleac  lumea. ţe via  de doi bani! 

Minte, îşi zise Aomame. Zice la plesneal  c  simte c  e cineva 
acas . N-am scos nici un sunet, respir încetişor. Adev ratul lui scop 
e s  fac  un t r boi teribil la o uş  oarecare, ca s -i intimideze pe 
locatarii din jur şi s  le dea de în eles c  ar fi bine s  pl teasc  taxa 
dac  nu vor s-o p easc  şi ei la fel. Probabil asta face el peste tot şi 
o fi având şi rezultate pe m sur . 

— Takai-san, probabil c  m  g si i nesuferit. Ştiu exact tot ce 
gândi i. Da, sunt un om nesuferit. Asta ştiu şi eu. Dar persoanele 
agreabile nu sunt în stare s  colecteze taxe. De ce? Pentru c  pe 
lumea asta exist  foarte mul i oameni decişi s  nu pl teasc  taxa 
radio-TV. Iar când încerci s  încasezi bani de la asemenea oameni, 
nu mai po i s  fii tot timpul agreabil. Şi mie mi-ar pl cea s  zic 
„Aha, am în eles. Nu dori i s  achita i taxa radio-TV. M  scuza i 
pentru deranjĂ şi s  m  retrag curtenitor, dar nu merge aşa. Treaba 
mea e s  încasez taxa pentru NHK şi, în plus, mie, personal, nu-mi 
place când lumea se preface c  nu e acas . 
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Ţ rbatul t cu şi l s  câteva clipe s  treac . Apoi r sunar  zece 
b t i în uş . 

— Takai-san, ia zice i, nu v  sim i i aiurea? Nu v  considera i 
un ho  în toat  regula? V  rog s  v  gândi i bine de tot. Suma 
despre care discut m nu e deloc mare. E cât a i da la un restaurant 
de cartier pe o mas  modest . Doar atât trebuie s  pl ti i şi nu v  
mai ia nimeni drept ho . Nu mai strig  nimeni, nu v  mai bate 
nimeni în uş  cu înc p ânare. Takai-san, ştiu c  v  ascunde i 
înd r tul uşii. ţrede i c  dac  v  piti i la nesfârşit, sc pa i basma 
curat . Foarte bine, n-ave i decât s  v  ascunde i. Dar oricât v-a i 
ascunde, cineva tot o s  v  g seasc . Nici un vicleşug nu ine o 
veşnicie. Ia gândi i-v ! Sunt în toat  Japonia oameni mult mai 
s raci ca dumneavoastr  care îşi pl tesc taxa cu sfin enie, lun  de 
lun . Asta nu e drept. 

Urmar  alte cincisprezece b t i la uş . Aomame le num r . 
— Bine, Takai-san, am priceput. Sunte i un om înc p ânat. 

Foarte bine. Deocamdat  m  retrag. Nici eu nu pot s  m  ocup 
doar de dumneavoastr . Dar s  şti i c  mai vin. Eu, unul, nu renun  
uşor odat  ce m-am decis. Şi nici nu-mi place când lumea se 
preface c  nu e acas . O s  mai trec eu pe aici şi o s  mai bat la uş . 
O s  bat de-o s  se aud  în toat  lumea asta. V  promit. R mâne 
o promisiune între noi doi. Ţine atunci, la revedere şi pe curând! 

Nu se auzi sunet de paşi. Probabil purta pantofi cu talp  de 
cauciuc. Aomame aştept  cinci minute, privind uşa cu r suflarea 
t iat . Holul era cufundat în linişte. Nu se auzea nimic. Se duse 
tiptil la uş  şi se uit  prin vizor. Nu se vedea nimeni. 

Aomame puse piedica la pistol, apoi r sufl  adânc de câteva ori, 
ca s -şi linişteasc  b t ile inimii. Puse ap  la fiert şi îşi f cu un ceai 
verde. îşi spuse c  nu fusese decât un încasator de la NHK. îns  
vocea acelui b rbat avea în ea ceva r u, morbid. Nu îşi d dea 
seama dac  i se adresase ei anume sau unei persoane fictive cu 
numele de Takai. Dar vocea aceea r guşit  şi cioc nitul insistent îi 
l saser  o senza ie nepl cut , ca de ceva cleios lipit pe o por iune 
expus  de piele. 

Aomame se dezbr c  şi intr  sub duş. Se sp l  bine cu ap  
fierbinte şi s pun. Odat  ieşit  din baie şi schimbat  în haine 
curate, se sim i ceva mai bine. îi disp ruse şi senza ia nepl cut  de 
pe piele. Se aşez  pe canapea şi îşi termin  ceaiul. încerc  s  mai 
citeasc , îns  nu se putea concentra. îi tot r suna în urechi vocea 
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b rbatului. 
„ţrede i c  dac  v  piti i la nesfârşit, sc pa i basma curat . 

Foarte bine, n-ave i decât s  v  ascunde i. Dar oricât v-a i ascunde, 
cineva tot o s  v  g seasc .Ă 

Aomame cl tin  din cap. Nu, individul vorbea la întâmplare, îşi 
spuse ea. Striga doar în gura mare lucruri pe care pretindea c  le 
ştie, încercând s  sperie lumea. N-are el habar de mine. Nu ştie el 
ce am f cut şi de ce sunt aici. Şi totuşi b t ile inimii nu i se mai 
potoleau. 

Oricât v-aţi ascunde, cineva tot o să vă găsească. 
ţuvintele încasatorului l sau mai mult de în eles. Poate c  era 

doar o coinciden , dar p rea s  ştie exact ce s  spun  ca s  
o tulbure. Aomame abandon  cartea şi închise ochii. 

Tengo, unde eşti? se întreb  ea. O spuse chiar cu voce tare: 
Tengo, unde eşti? G seşte-m  mai repede, te rog! înainte s  m  
g seasc  altcineva.



 

Capitolul 6 Degetele când mă pişcă 

Tengo îşi petrecea zilele dup  un program strict în or şelul de pe 
malul m rii. ţând îşi stabilea un ritm de via , încerca s  îl p streze 
pe cât posibil. Nu ştia nici el de ce, dar lucrul acesta i se p rea mai 
important decât orice. Diminea a se plimba, scria, îl vizita pe tat l 
s u în com  şi îi citea, apoi se întorcea la han şi se culca. Zilele se 
repetau precum cântecul monoton al unor rani care seam n  
orez. 

ţâteva nop i la rând fusese cald, apoi dintr-odat  începuse s  se 
fac  surprinz tor de frig noaptea. Tengo îns  încerca s  urmeze 
aceleaşi ac iuni ca în ziua precedent , f r  s  ia în seam  
schimbarea anotimpului. Pe cât posibil, încerca s  se transforme 
într-un observator transparent, f r  culoare. S  îşi ascund  res-
pira ia, s  nu mai mişte, aşteptând în t cere momentul. Diferen ele 
dintre o zi şi urm toarea deveneau din ce în ce mai mici. Se scurse 
o s pt mân , se scurser  zece zile. Totuşi crisalida de aer nu mai 
ap rea. ţ tre sfârşitul dup -amiezii, îl duceau pe tat l s u la 
analize, dar în patul gol nu r mânea decât urma unui trup atât de 
sfrijit, încât î i stârnea mila. 

Oare a ap rut o singur  dat ? se întreba Tengo muşcându-şi 
buzele, în rezerva îngust  de spital, inundat  de lumina apusului 
târziu. Era oare o epifanie aparte, pe care n-o va mai vedea 
niciodat ? Sau poate fusese doar o halucina ie? Dar nu-i r spundea 
nimeni la întreb ri. La urechi îi ajungeau numai vuietul îndep rtat 
al valurilor şi foşnetul vântului care trecea prin şirurile de pini. 

Nu avea convingerea c  face bine. Venind din Tokio în acest 
oraş de la rmul m rii, poate c  îşi pierdea vremea în rezerva 
rupt  de realitate. Dar şi dac  aşa st teau lucrurile, Tengo nu putea 
s  lase în urm  locul acela. ţândva v zuse în camera aceea 
crisalida de aer şi, în lumina ei palid , silueta adormit  a feti ei 
Aomame. Ii atinsese mâna. ţhiar dac  nu s-ar mai fi repetat, chiar 
dac  nu fusese decât o fantasm  nemiloas , atâta vreme cât i se 
permitea, dorea s  r mân  acolo şi s  se joace în minte cu acea 
imagine. 
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V zând c  nu se întoarce în Tokio şi c  mai r mâne în oraş, 
asistentele începur  s -l trateze cu mai mult  c ldur  pe Tengo. 
Mai luau câte o pauz  din activit ile lor şi sporov iau cu el. Ţa 
chiar uneori, când erau pu in ocupate, veneau special în camer  s -l 
viziteze. Pe tat l s u îl îngrijeau cu schimbul Omura, asistenta de 
treizeci şi ceva de ani, cu p rul prins în coc şi pixul înfipt în p r, şi 
Adachi, tân ra îmbujorat  cu p rul prins în coad . De cele mai 
multe ori, Tamura, asistenta între dou  vârste, cu ochelari cu rame 
metalice, lucra la recep ie, dar când nu erau destui oameni venea şi 
ea s  îl îngrijeasc  pe b trân. Toate trei p reau interesate personal 
de Tengo. 

Şi Tengo, atunci când avea timp, st tea de vorb  cu ele, în afar  
de momentele acelea mult-aşteptate de dinaintea înser rii. Sau, mai 
bine zis, r spundea sincer la întreb rile pe care acestea 
i le puneau. Le povesti c  pred  matematic  la o şcoal  preg titoare 
şi c , pe lâng  asta, mai câştig  nişte bani scriind articolaşe prin 
reviste. ţ  tat l s u lucrase mult  vreme ca încasator de taxe 
pentru NHK. ţ  f cuse judo din copil rie şi c  în liceu ajunsese 
pân  în final  la competi ia jude ean . Nu le spuse îns  nici un 
cuvin el despre conflictul îndelungat dintre el şi tat l s u. Nu 
pomeni nici despre faptul c  mama sa, despre care i se spusese c  
murise, probabil c  de fapt îşi p r sise so ul şi copilul şi fugise cu 
un alt b rbat. Nu ar fi f cut decât s  complice lucrurile cu asemenea 
poveşti. Desigur, nici nu înc pea vorb  s  le povesteasc  despre 
faptul c  scrisese din umbr  bestsellerul Crisalida de aer. Şi nici c  pe 
cer vedea dou  luni. 

La rândul lor, şi ele îi povesteau despre vie ile lor. Toate trei 
erau din partea locului şi, dup  ce terminaser  liceul, intraser  la o 
şcoal  profesional  şi deveniser  asistente. Munca la sanatoriu era 
în mare parte monoton  şi plicticoas , iar programul, lung şi 
neregulat, dar erau mul umite c  îşi g siser  un serviciu în locul de 
baştin  şi c  nu trebuia s  fac  fa  stresului de a fi în fiecare zi fa  
în fa  cu grani a dintre via  şi moarte, aşa cum s-ar fi întâmplat 
dac  ar fi lucrat într-un spital de urgen . Ţ trânii de acolo îşi 
pierdeau încetul cu încetul memoria şi îşi d deau suflarea f r  s  
mai în eleag  situa ia. Arareori se întâmpla s  vad  sânge, iar 
durerea era limitat  cât se poate de mult. Nu existau pacien i care 
s  fie aduşi de urgen  cu salvarea în miezul nop ii, iar pe culoarele 
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sanatoriului nu erau rude care s  plâng  şi s  se vaite. Via a era 
ieftin  şi se descurcau f r  dificult i, în ciuda salariilor mici. 
Tamura îşi pierduse so ul într-un accident cu cinci ani în urm , iar 
acum locuia împreun  cu mama sa într-un or şel din apropiere. 
Omura, asistenta masiv , avea doi copii, iar so ul ei era şofer de 
taxi. Tân ra Adachi locuia la periferia oraşului împreun  cu sora ei, 
mai mare cu trei ani, care era coafez . 

— Eşti tare dr gu , îi spuse Omura în timp ce schimba perfuzia. 
Nu prea vine nimeni s  le citeasc  în fiecare zi rudelor în com . 

Tengo se sim i stânjenit de asemenea cuvinte. 
— S-a întâmplat s -mi pot lua liber. Dar nu cred c  o s  pot sta 

prea mult. 
— Oricât timp liber ar avea la dispozi ie, lumea nu vine aici de 

pl cere, spuse ea. Poate c  n-ar trebui s  zic asta, dar e o boal  cu 
pu ine şanse de vindecare. Pe m sur  ce trece timpul, to i devin din 
ce în ce deprima i. 

— Tata m-a rugat s -i citesc, indiferent ce. Mai demult, când 
înc  nu-şi pierduse cunoştin a. Şi în plus, nici nu aş avea ce altceva 
s  fac. 

— ţe îi citeşti? 
— Tot felul. Ce se nimereşte s  am la mine. îi citesc pur şi 

simplu cu voce tare de unde se întâmpl  s  fi ajuns eu. 
— Şi acum ce-i citeşti? 
— Din inima Africii, de Isak Dinesen. 
Asistenta cl tin  din cap. 
— N-am auzit de ea. 
— E o carte scris  în 1937, de o autoare danez . S-a m ritat cu 

un aristocrat suedez şi au plecat în Africa, înainte de Primul R zboi 
Mondial. Acolo s-au ocupat de planta ii. Dup  o vreme a divor at şi 
a continuat s  aib  grij  de planta ii singur . ţartea descrie 
experien ele ei din perioada aia. 

Asistenta îi lu  temperatura b trânului, not  nişte cifre în fiş  şi 
îşi înfipse din nou pixul în p r. Apoi îşi d du bretonul de pe frunte. 

— M  laşi şi pe mine s  ascult când citeşti cu voce tare? 
— Nu ştiu dac  o s - i plac , spuse Tengo. 
Femeia se aşez  pe scaun picior peste picior. Avea nişte picioare 

ferme, frumoase, dar începuse s  se adune pe ele pu in  carne în 
exces. 

— Oricum, tu încearc . 
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Tengo începu s  citeasc  mai departe, încet. Era o carte care 
trebuia citit  agale. Aşa cum se scurge timpul în Africa. 

Când în Africa ploile lungi din martie se pornesc după patru luni de 
climă fierbinte şi uscată, bogăţia vegetaţiei, ca şi prospeţimea şi 
parfumul ei, care te întâmpină de pretutindeni, sunt copleşitoare. 
Numai că fermierul îşi înfrânează bucuria şi nu îndrăzneşte să se 
încreadă în atâta generozitate din partea naturii, ci ascultă atent, cu 
groaza că va desluşi, poate, o scădere a mugetului ploii ce curge 
întruna din cer. Apa pe care o înghite acum pământul trebuie să 
ajungă fermei, cu toată viaţa vegetală, animală şi umană de pe întinsul 
ei, pe întreaga durată a următoarelor patru luni fură ploaie. E un 
peisaj de vis când drumurile de la fermă se transformă în şuvoaie de 
apă curgătoare, iar fermierul se bălăceşte prin noroi cu inima numai 
cântec, mergând spre plantaţia de cafea înflorită şi îmbibată de apă. 
Dar se întâmplă uneori ca, în toiul sezonului ploios, stelele să răsară 
seara pe cer printre vălurile subţiri de nori; atunci el stă în faţa casei şi 
priveşte atent în sus, ca şi cum ar vrea să se agaţe el însuşi de cer, 
pentru a mulge din el cât mai multă ploaie. Atunci îi strigă: „Revarsă 
cât de multă ploaie acum, şi mult mai multă încă decât reverşi. Mi-e 
sufletul dezgolit în faţa ta şi n-am să-ţi dau drumul decât 
binecuvântat de tine. Ineacă-mă, dacă vrei, dar nu mă ucide cu 
capriciile tale. O, cerule, nu coitus interruptus, te rog!". 

— Coitus interruptus? întreb  asistenta încruntându-se. 
— Nu-i un om care s  vorbeasc  pe ocolite. 
— ţhiar şi aşa, nu prea sunt vorbe potrivite s  le adresezi 

zeilor. 
— ţlar! o aprob  Tengo. 

Uneori, câte o zi răcoroasă şi incoloră din lunile de după sezonul de 
ploi îţi aminteşte de vremurile câte unui marka mbaya - un an prost, 
un an de secetă neagră. Atunci băştinaşii Kikuyu îşi trimiteau vitele la 
păscut în apropierea casei mele, însoţite de câte un băieţaş cu fluier, 
care, din când în când, se pornea şi cânta câte un cântecel. Ori de câte 
ori mi se întâmpla să aud din nou cântecelul, îmi evoca imediat toată 
teama şi disperarea noastră din trecut. Acel cântec avea un gust sărat 
ca al lacrimilor. Dar totodată desluşeam în el, în chip surprinzător şi 
neaşteptat, o forţă, o dulceaţă ciudată, o armonie perfectă. Să fi avut 
oare într-adevăr acele vremuri vitrege atâtea calităţi concentrate în 
ele? Eram tineri şi noi pe atunci, aveam speranţe nemărginite. Chiar 
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în timpul acelor zile lungi ne contopeam cu toţii într-o unitate, astfel 
încât pe altă planetă să ne putem recunoaşte şi să ne strigăm între noi 
când ne întâlneam, alături de orologiul cu cuc, cărţi, vacile costelive 
păscând pe gazon şi bătrânii Kikuyu îndureraţi: „Da, ştiu, ai fost şi tu 
acolo. Ai fost şi tu o părticică din ferma de la Ngong". Vremurile 
acelea ne-au binecuvântat pe toţi, apoi s-au dus.* 

— ţe cuvinte pline de via ! spuse asistenta. Parc  vezi scena în 
fa a ochilor. Din inima Africii, de Isak Dinesen, repet  ea ca s  se 
asigure c  a re inut corect. 

— Exact. 
— Ai şi citit frumos. Ai o voce adânc  şi cu intona ie. Numai 

bun  pentru citit cu voce tare! 
— Mul umesc. 
înc  aşezat  pe scaun, asistenta îşi închise ochii şi respir  liniştit, 

de parc  l sa s -i p trund  în corp rezonan a frazelor. Pe sub 
halatul alb, sânii i se ridicau şi coborau în ritmul respira iei. 
Privindu-i, Tengo îşi aminti de iubita sa. îşi aminti cum, în 

1. Karen Blixen, Din inima Africii, traducere de Gabriel Gafi a, Editura 
Humanitas, Ţucureşti, 2004, pp. 243-244. Karen Ţlixen este cunoscut  şi 
sub pseudonimul Isak Dinesen. 

dup -amiezile de vineri, o dezbr ca şi îi atingea cu degetele 
sfârcurile înt rite. Respira ia ei adânc  şi sexul umed. Dincolo de 
fereastra acoperit  de draperii se auzea cum ploua liniştit. Ea îi 
cânt rea în palm  testiculele. Amintirile acestea îns  nu-i stârneau 
libidoul. Toate senza iile şi imaginile erau îndep rtate şi nedes-
luşite, ca învelite într-o pelicul  sub ire. 

Peste câteva momente asistenta deschise ochii şi îl privi pe 
Tengo, de parc  îi putea citi toate gândurile. Dar nu era nici un 
reproş în privirea ei. Se ridic  de pe scaun zâmbind şi, uitându-se 
în jos spre el, spuse: 

— Trebuie s  plec. 
îşi duse mâna la p r, s  se asigure c  pixul era la locul lui, apoi 

se r suci şi ieşi din înc pere. 

* 

în general, seara o suna pe Fukaeri, iar era îi spunea c  nu se 
întâmplase nimic deosebit, c  sunase telefonul de mai multe ori, 
dar era nu r spunsese, aşa cum o instruise el. Foarte bine, îi zicea 
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Tengo. Las -1 s  sune. 
ţând îi telefona, stabiliser  s  îl lase s  sune de trei ori, apoi s  

închid  şi s  mai sune o dat , dar de multe ori Fukaeri nu respecta 
regula şi r spundea din prima. 

— Trebuie sa faci cum am hot rât! o mustra Tengo. 
— E în regul , ştiam, r spundea ea. 
— Ştiai c  sunt eu? 
— La al ii nu r spund. 
Aşa o fi, îşi zicea Tengo. La urma urmelor, şi el ştia când îi 

telefona Komatsu. Suna gr bit şi nervos, de parc  ar fi b tut 
insistent cu degetul în birou. Dar pân  la urm  era numai o 
b nuial . Nu ridica receptorul având certitudinea c  era Komatsu. 

Zilele lui Fukaeri nu erau cu nimic mai pu in monotone decât 
ale lui Tengo. St tea pur şi simplu singur  f r  s  ias  din cas  
deloc. Nu avea televizor şi nu citea. Nici cu mâncatul nu se omora, 
de aceea nici nu prea avea nevoie s  ias  la cump r turi. 

— Nu m  mişc şi de-aia nici n-am nevoie s  m nânc prea mult, 
spunea Fukaeri. 

— ţe faci singur  toat  ziua? 
— M  gândesc. 
— La ce? 
Fukaeri nu r spunse la întrebare. 
— Vine corbul. 
— Corbul vine în fiecare zi. 
— Nu o dat , de mai multe ori, spuse fata. 
— Acelaşi corb? 
— Da. 
— Altcineva mai vine? 
— Omul de la nî-hî-cî a ap rut iar. 
— Acelaşi de data trecut ? 
— Striga cu voce tare c  domnul Kawana e un ho . 
— Striga asta în fa a uşii? 
— ţa s -l aud  toat  lumea. 
Tengo chibzui o vreme. 
— Nu te îngrijora. Nu are nici o leg tur  cu tine şi nu face nici 

un r u. 
— A zis c  ştie c  m  ascund aici. 
— Nu-1 b ga în seam , spuse Tengo. N-are de unde s  ştie. 

Vorbea aiurea, amenin a doar. ţâteodat  aşa fac cei de la NHK. 
Asistase în destule rânduri la aceleaşi trucuri f cute de tat l s u. 
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Vocea plin  de duşm nie care r suna în coridorul vreunui bloc, 
duminica dup -amiaz . H r uiri şi amenin ri. Tengo îşi pres  uşor 
tâmpla cu un deget. Amintirile reveneau aducând dup  ele poveri 
grele. 

Parc  sim ind ceva în t cerea lui, Fukaeri întreb : 
— Eşti bine. 
— Da. Uit  de tipul de la NHK. 
— Aşa a spus şi corbul. 
— Foarte bine, zise Tengo. 
De când v zuse pe cer dou  luni şi în patul de spital al tat lui 

s u ap ruse o crisalid  de aer, Tengo nu se mai mira de nimic. Doar 
nu era nimic r u în faptul c  Fukaeri îi dest inuia în fiecare zi 
p rerile sale unui corb la fereastr . 

— Eu o s  mai stau aici pu in. Nu m  întorc înc  în Tokio. Nu te 
deranjeaz ? 

— Stai cât vrei, r spunse Fukaeri şi, f r  s  mai aştepte, închise 
telefonul. 

Discu ia se retez  într-o clip , de parc  cineva l sase s  cad  un 
topor bine ascu it şi t iase liniile de telefon.
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Dup  aceasta, Tengo form  num rul editurii unde lucra Komatsu, 
dar nu-1 g si acolo. Ap ruse pe la ora unu la serviciu, dar plecase 
imediat şi nu ştiau unde era în momentul acela şi nici dac  se mai 
întoarce la birou. Nu era nimic neobişnuit în asta. Tengo le l s  
num rul de telefon de la sanatoriu şi îi rug  s -i transmit  c  îl 
g sea acolo în timpul zilei şi c  îl roag  s  îl caute. Nu le-a dat 
num rul de la han, ca s  nu se trezeasc  sunat de Komatsu în 
miezul nop ii. 

* 

Cu Komatsu vorbise ultima oar  la sfârşitul lui septembrie. Avu-
seser  o discu ie scurt , iar de atunci nu îl mai c utase nici el pe 
Tengo şi nici Tengo pe el. Vreo trei s pt mâni, pe la sfârşitul lui 
august, disp ruse. Telefonase la serviciu şi d duse o explica ie 
vag , c  nu se simte bine şi c  vrea s -şi ia câteva zile libere, iar 
apoi se f cuse nev zut. Era practic disp rut. Sigur c  pe Tengo îl 
îngrijorase, dar nu-şi f cuse cu adev rat probleme. De felul s u, 
Komatsu era capricios şi tot ce f cea, f cea numai dup  bunul s u 
plac. Probabil c  urma s  apar  din nou la serviciu calm, de parc  
nimic nu s-ar fi întâmplat. 

Desigur, editura nu putea accepta asemenea acte egoiste. în 
cazul lui, îns , se g seau colegi care s  scorneasc  o scuz  plauzi-
bil  şi s  preîntâmpine o situa ie nepl cut . Nu era un tip foarte 
iubit, dar cum-necum se g sea întotdeauna cineva de bine, gata s -i 
cure e porc riile. ţonducerea trecea şi ea cu vederea anumite 
lucruri. Era un om egoist, f r  spirit de echip  şi insolent, dar 
muncea bine şi se ocupase singur de Crisalida de aer, care se vân- 
duse ca pâinea cald . Nu puteau s -l dea afar  cu una, cu dou . 

Dup  cum îşi imaginase Tengo, într-o bun  zi Komatsu reap -
ruse la serviciu f r  nici un avertisment, f r  nici o explica ie, f r  
nici o scuz . îi povestise despre asta un cunoscut care era redactor 
la aceeaşi editur  şi care îl sunase într-o chestiune legat  de munc . 

— Komatsu-san se simte mai bine? îl întrebase Tengo.
— Da, e bine, s n tos, spusese redactorul. Numai c  pare ceva 

mai t cut ca înainte. 
— Mai t cut? se mir  Tengo. 
— Da, cum s - i zic, e mai pu in sociabil. 
— Dar chiar a fost bolnav? 
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— Asta nu ştiu, îi trânti redactorul. El aşa zice. Nu po i decât s -
l crezi. Dar bine c  s-a întors, c  aşa s-au rezolvat toate problemele 
care se adunaser . ţât  vreme a lipsit el, s-au ivit fel de fel de 
chestii legate de Crisalida de aer şi nu ne-a fost tocmai uşor. 

— Apropo de Crisalida de aer, ce s-a mai aflat despre dispari ia 
lui Fukaeri? 

— Nimic, lucrurile stagneaz . Nu se întrez reşte nici un progres 
şi nimeni n-are idee unde e scriitoarea. Toat  lumea implicat  e în 
cea . 

— M  uit prin ziare, dar în ultima vreme n-am mai v zut nimic 
în leg tur  cu asta. 

— Presa a abandonat subiectul sau poate încearc  cu grij  s  se 
in  departe de el. Nici poli ia nu a mişcat prea multe. Intreab -1 

detalii pe Komatsu-san. Numai c , i-am zis, a cam amu it şi el. Zici 
c  nici nu mai e el. I-a disp rut încrederea în sine şi s-a retras în el, 
adâncit în gânduri. A devenit destul de âfnos. ţâteodat  arat  de 
parc  a uitat c  mai e lume lâng  el, parc  ar fi singur într-o 
v g un . 

— S-a retras în el, zise Tengo. 
— O s - i dai seama ce vreau s  zic când o s  vorbeşti cu el. 
Tengo mul umi şi închise telefonul. 

* 

ţâteva zile mai târziu, pe sear , Tengo îi telefon  lui Komatsu. II 
g si la serviciu. Aşa cum îi spusese şi cunoscutul s u, felul de a 
vorbi al lui Komatsu se schimbase. De-obicei sporov ia volubil şi 
f r  pauz , dar acum p rea împotmolit şi l sa impresia c , în timp 
ce discuta cu Tengo se gândea întruna la altceva. Tengo se întreb  
ce îl fr mânta. In orice caz, nu mai era acelaşi Komatsu detaşat pe 
care îl ştia. Fie c  îl fr mânta ceva, fie c  avea probleme dificile de 
rezolvat, în mod normal nu l sa nimic s  i se vad  pe fa  şi nici s -
i tulbure ritmul şi felul s u de a fi. 

— V-a i îns n toşit? întreb  Tengo. 
— S  m  îns n toşesc? 
— P i, a i fost destul de mult în concediu fiindc  nu v  sim ea i 

bine. 
— A, da, zise Komatsu de parc  abia atunci îşi amintea. Urm  

apoi o t cere scurt , dup  care spuse: Da, mi-e bine. O sa mai 
vorbim noi despre asta, în scurt  vreme. Acum nu- i pot spune înc  
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am nunte. 
„în scurt  vremeĂ, îşi spuse Tengo. în vocea lui Komatsu i se 

p ruse c  aude o inflexiune stranie. îi lipsea orice not  de apropiere 
şi vorbele lui r sunau plat, f r  adâncime. 

Tengo g si o cale de a încheia discu ia şi închise telefonul. Nu 
îndr zni s  aduc  vorba despre Fukaeri şi Crisalida de aer. Sim ise în 
tonul lui Komatsu c  încerca s  evite subiectul. Oare se mai 
întâmplase vreodat  s  nu fie Komatsu în stare s  vorbeasc  despre 
ce voia? 

* 

în orice caz, aceea fusese ultima discu ie pe care o avuseser , la 
sfârşitul lui septembrie. Trecuser  de atunci dou  luni. Komatsu 
era un tip c ruia îi pl cea s  te sune şi s  vorbeasc  mult. Desigur, 
nu o f cea cu oricine, dar avea tendin a s  turuie, abia punându-şi 
ordine în gânduri. Iar Tengo era pentru el ca un perete la care îşi 
antrena serva de tenis. ţând îi c şuna lui, chiar dac  nu avea nimic 
important de spus, îl suna pe Tengo. în general, la ore imposibile. 
Când nu avea chef, îns , nu d dea nici un semn vreme îndelungat , 
totuşi dou  luni de t cere erau neobişnuite. 

Probabil c  era într-o pas  în care nu avea chef s  vorbeasc  cu 
nimeni, se gândea Tengo. Oricine are momente din astea, chiar şi 
Komatsu. In plus, Tengo nu avea nimic urgent de discutat cu el. 
Vânz rile Crisalidei de aer stagnau, deja nu se mai vorbea aproape 
deloc de carte, iar el ştia unde se afl  de fapt Fukaeri. Dac  ar fi 
avut Komatsu ceva de vorbit cu el, l-ar fi c utat şi, cum nu-1 c uta, 
însemna c  nu avea treab  cu el. 

Sim ea totuşi c  e cazul s -i dea un telefon. Undeva, într-un 
ungher al min ii, îi r m seser  în epenite straniu cuvintele lui: „O 
s  mai vorbim noi despre asta, în scurt  vremeĂ.
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îl sun  pe prietenul care îi inea locul la şcoala preg titoare şi-l 
întreb  cum mai merg lucrurile. Nu ap ruse nici o problem  
deosebit , îi spuse acesta. 

— Tat l t u ce mai face? 
— E în continuare în com , r spunse Tengo. Respir  normal, 

are temperatura şi tensiunea sc zute şi e stabil. Dar nu e conştient. 
Probabil c  nu sufer . E ca plecat în lumea viselor. 

— N-ar fi o moarte tocmai rea, spuse cel lalt, f r  prea mare 
emo ie. 

ţe voia el s  spun  era de fapt: „Poate c  par insensibil, dar 
dac  stai s  te gândeşti, într-un sens, n-ar fi o moarte tocmai rea". 
Omisese îns  prima parte. ţând lucrezi de câ iva ani în catedra de 
matematic  a unei facult i, te obişnuieşti cu acest mod prescurtat 
de a vorbi. Nu i se mai pare nimic neobişnuit. 

— Te-ai uitat în ultima vreme la lun ? îi veni deodat  lui Tengo 
ideea s -l întrebe. 

Probabil c  era singurul om care nu se mira dac -1 întrebai 
brusc despre lun . 

ţel lalt se gândi pu in. 
— Nu-mi aduc aminte. Dar ce, e ceva cu luna? 
— ţând ai timp, s  te ui i, te rog. Vreau s - i aud impresiile. 
— Impresiile? Din ce punct de vedere? 
— Din orice punct de vedere. S -mi spui la ce te-ai gândit când 

te-ai uitat la ea. 
Urm  o oarecare pauz . 
— S-ar putea s  fie destul de greu s  pun în cuvinte ce gândesc. 
— Nu, nu trebuie s - i faci griji în privin a asta. Important e ce 

particularit i observi. 
— S  m  uit la lun  şi s - i spun ce particularit i are? 
— Da, r spunse Tengo. Dac  nu observi nimic, e în regul  şi 

aşa. 
— Azi e înnorat, nu cred c  se vede, dar o s  m  uit cu prima 

ocazie când e senin. Adic , dac  o s  in minte. 
Tengo îl salut  şi închise telefonul. Dac  o s  in  minte. Asta e 

problema cu matematicienii: când e vorba de lucruri care nu-i 
intereseaz  direct, memoria lor devine uluitor de scurt . 
Programul de vizite se încheiase şi Tengo plec  de la sanatoriu. 
Asistenta Tamura era înc  la recep ie şi îl salut . 

— Mul umesc. Noapte bun ! r spunse el. 
— Tengo, câte zile mai stai aici? întreb  ea, ap sându-şi puntea 
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ochelarilor. 
P rea s  fi terminat programul, deoarece nu mai era în halat. 

Purta o fust  maro, plisat , o bluz  alb  şi un cardigan gri. Tengo 
se opri şi se gândi. 

— înc  nu m-am hot rât. Depinde de cum evolueaz  lucrurile. 
— Mai stai în concediu? 
— îmi ine cineva orele, aşa c  deocamdat  e în regul . 
— Tu unde m nânci de obicei? întreb  asistenta. 
— în oraş, la un restaurant de cartier. La han nu servesc decât 

micul dejun, as  c  îmi g sesc vreo cârciumioar  şi îmi iau meniul 
fix sau un castron de orez cu ceva deasupra. 

— Şi e bun? 
— Nu e grozav, dar nici nu prea m  intereseaz . 
— Nu se poate aşa! se încrunt  asistenta. Trebuie s  m nânci 

ceva mai hr nitor. în ultimul timp ar i ca un cal care a adormit în 
picioare. 

— ţa un cal care a adormit în picioare? se mir  Tengo. 
— Da, aşa dorm caii. N-ai v zut niciodat ? 
Tengo cl tin  din cap. 
— Nu. 
— Arat  exact ca tine acum, spuse asistenta între dou  vârste. 

Po i s  te duci la toalet , s  te ui i în oglind . La început nici nu- i 
dai seama c  dorm, dar dac  priveşti mai bine, observi. Stau cu 
ochii deschişi, dar nu se uit  la nimic. 

— Dorm cu ochii deschişi? 
Asistenta încuviin  cu o mişcare larg  a capului. 
— Ca tine. 
Pre  de o clip , Tengo voi s  se duc  la toalet  s  se uite în 

oglind , dar se r zgândi. 
— Am în eles. O s  m nânc mai bine. 
— Auzi, nu vrei s  vii s  mânc m o friptur ?

— O friptur ? 
Tengo nu se d dea în vânt dup  carne. Nu îi displ cea, dar în 

general nu-i era poft . La propunerea asistentei, îns , se gândi c  ar 
putea, dup  mult  vreme, s  m nânce şi el o friptur . Probabil c , 
într-adev r, organismul îi cerea ceva mai hr nitor. 

— Am stabilit ast -sear  s  mergem toate s  mânc m nişte gr tar. 
Hai şi tu! 

— Toate? 
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— Ne adun m la şase jumate, când se termin  programul şi 
mergem tustrei. Ce zici? 

Urmau s  mai vin  Omura, cea care-şi inea pixul în p r, şi tân ra 
micu , Adachi. P reau s  se în eleag  bine şi în afara serviciului. 
Tengo se gândi dac  s  mearg  împreun  cu ele. Voia, pe cât putea, 
s  nu-şi schimbe ritmul simplu al vie ii, dar nu reuşi s  g seasc  o 
scuz  potrivit . Ştia oricine c  nu are nimic mai bun de f cut în 
oraşul acela. 

— Dac  nu v  deranjeaz , spuse el. 
— Ţineîn eles c  nu ne deranjeaz , r spunse asistenta. Dac  ne-ar 

fi deranjat, nu te invitam doar din obliga ie. Aşa c  nu te sfii, vino şi 
tu. N-o s  ne strice s  mai avem printre noi un b rbat tân r şi 
s n tos. 

— De s n tos, da, sunt s n tos, r spunse Tengo stingher. 
— Ei, asta-i cel mai important, r spunse asistenta din perspectiv  

profesional . 

* 

ţelor trei femei le era destul de greu s -şi termine tura la aceeaşi or , 
dar o dat  pe lun  f ceau tot posibilul şi se întâlneau ca s  ias  în 
oraş. Mergeau s  m nânce ceva bun, beau sake, cântau la karaoke şi 
îşi f ceau pu in de cap, ca s  se elibereze de surplusul de energie. 
Aveau nevoie de momentele acelea de relaxare. Via a în or şelul 
acela de provincie era monoton , iar la serviciu nu-i vedeau decât pe 
doctori, pe celelalte asistente şi pe b trânii senili şi f r  vitalitate. 

ţele trei asistente mâncar  pe s turate şi b ur  vârtos. Tengo nu 
ar fi fost în stare s  in  pasul cu ele, aşa c  st tea liniştit şi-şi mânca 
pe îndelete friptura, în timp ce bea bere la halb , cu grij  s  nu se 
ame easc  prea r u. ţând plecar  de la restaurant, se hot râr  s  
intre întT-un bar din apropiere. ţump rar  o sticl  de whisky şi 
cântar  la karaoke. Asistentele interpretar  pe rând cântecele lor 
preferate, apoi, împreun , ceva de Candies, cu tot cu mişc ri 
coreografiate. Probabil c  exersaser  în mai multe ocazii, pentru c  se 
pricepeau destul de bine. Tengo nu era bun la karaoke, dar încerc  o 
melodie de-a lui Y5sui Inoue, pe care şi-o amintea cât de cât. 

ţhiar şi tân ra Adachi, care de obicei nu prea vorbea, deveni din 
cauza alcoolului mai jovial  şi mai îndr znea . Ţ utura îi îmbujor  
obrajii şi aşa roşii şi îi d du o culoare s n toas  de bronz. Râdea la 
glume copil reşti şi se sprijinea de um rul lui Tengo, care şedea 
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al turi, de parc  ar fi fost cel mai firesc lucru din lume. Omura îşi 
desf cuse p rul lung în care-şi inea pixul de obicei şi îl l sase liber. 
Se schimbase într-o rochie albastru deschis. ţu p rul desf cut ar ta 
cu trei-patru ani mai tân r , iar vocea îi mai sc zuse în intensitate un 
pic. Gesturile profesionale pe care le avea la spital se retr seser  în 
umbr , iar acum se mişca mai moale, de parc  ar fi avut alt  
personalitate. Numai Tamura se purta şi ar ta la fel ca de obicei. 

— Are cineva grij  de copii ast -sear , îi spuse Omura lui Tengo. 
So ul meu nu e acas , pentru c  lucreaz  de noapte. Numai aşa mai 
pot şi eu s  îmi uit grijile şi s  m  distrez. E important s  te relaxezi, 
nu crezi, Tengo? 

Nu mai era pentTU ele nici Kawana-san, nici Tengo-san, ci pur şi 
simplu Tengo. în general se întâmpla aşa, din cine ştie ce motiv 
tuturor le venea în mod firesc s -i spun  pe numele mic. ţhiar şi 
elevii de la şcoala preg titoare îi spuneau aşa, dar nu în fa , 
bineîn eles. 

— Aşa-i, f r  îndoial , fu Tengo de acord. 
— Din când în când mai avem şi noi nevoie de chestia asta, spuse 

Tamura şi lu  o gur  din whisky-ul Suntory Old, pe care îl îndoise cu 
ap . Suntem şi noi oameni în carne şi oase. 

— Dac  ne d m jos uniformele, suntem nişte femei obişnuite, 
spuse Adachi şi chicoti singur , ca şi când ar fi b tut vreun apropo. 

— Tengo, zise Omura, pot s  te întreb ceva? 
— Ce anume?
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— Ai pe cineva? 
— Da, vrem s  auzim, spuse Adachi în timp ce ron ia cu din ii ei 

mari şi albi dintr-un cornet de înghe at . 
— E mai complicat, zise Tengo. 
— Foarte bine, ce dac -i mai complicat, spuse Tamura, care avea 

ceva mai mult  experien . Avem timp berechet şi ne plac asemenea 
poveşti. Oare ce poate fi aşa de complicat? 

— Spune, spune! scand  Adachi b tând din palme şi chicotind. 
— Nu e nimic prea interesant, spuse Tengo. E ceva banal şi cam 

dezlânat. 
— Atunci s  auzim concluzia, zise Omura. Te vezi cu cineva sau 

nu? 
învins, Tengo le spuse: 
— ţoncluzia e c  în momentul sta, s-ar p rea c  nu m  v d cu 

nimeni. 
— Hmm, f cu Tamura agitând ghea a din pahar cu degetul. Apoi 

îşi linse degetul şi ad ug : Asta nu e bine. Nu e bine ca un tân r 
s n tos ca tine s  nu aib  pe nimeni. E p cat. 

— Nici pentru corp nu e bine, spuse Omura. Dac  stai mult  
vreme singur, i se înce oşeaz  mintea. 

Adachi chicoti din nou. 
— i se prosteşte capul, spuse şi îşi împunse tâmpla cu un deget. 
— Am avut pân  de curând pe cineva, zise Tengo aproape ca pe o 

scuz . 
— Adic  nu eşti singur de mult  vreme? întreb  Tamura, 

aranjându-şi ochelarii pe nas. 
Tengo încuviin . 
— Te-a p r sit? întreb  Omura. 
— Nu ştiu, cl tin  Tengo din cap. Poate c  da. Poate c  m-a 

p r sit. 
— Era cumva mult mai mare decât tine? întreb  Tamura 

privindu-1 printre pleoape. 
— Da, aşa e, r spunse el, întrebându-se cum de îşi d duse seama. 
— Ei, v-am spus eu, le zise Tamura cu un aer cunosc tor 

celorlalte dou , care încuviin ar . Apoi se întoarse spre Tengo: Le-am 
zis fetelor c  tu sigur te vezi cu cineva mai în vârst . O femeie 
miroase lucrurile astea. 

Adachi f cu un gest care imita un câine amuşinând. 
— Şi în plus, c  e m ritat , ad ug  Omura cu o voce moale. Aşa 

e? 
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Tengo ezit  pu in, dar încuviin . Nu avea nici un rost s  mint  
acum. 

— ţe b iat r u! zise Adachi şi-l împunse cu un deget în coaps . 
— ţu câ i ani e mai mare? 
— ţu zece, r spunse Tengo. 
— Oho! f cu Tamura. 
— Deci aşa, lui Tengo îi plac femeile m ritate, mai în vârst  şi cu 

experien , spuse Omura. Ar trebui s -ncerc şi eu s -l alint pe Tengo 
cel dr gu  şi singurel. Poate c  n-ai zice, dar s  ştii c  n-am un corp 
tocmai r u. 

Ii lu  mâna lui Tengo şi vru s  i-o aşeze pe pieptul ei, dar celelalte 
reuşir  cumva s  o opreasc  la timp. ţhiar dac  se ame eau şi îşi 
f ceau pu in de cap, trebuiau s  p streze distan a dintre ele şi 
familiile pacien ilor. Sau poate le era team  c  le-ar fi putut vedea 
cineva. Era un oraş mic şi zvonurile s-ar fi r spândit cât ai zice peşte. 
Mai exista şi posibilitatea ca so ul lui Omura s  fie un om foarte 
gelos. Nici Tengo nu voia s  fie implicat în necazuri mai mari. 

— Oricum, Tengo e grozav, încerc  Tamura s  schimbe subiectul. 
A venit de departe şi în fiecare zi st  nu ştiu câte ore şi îi citeşte 
tat lui lui... E un lucru deosebit. 

— Da, şi eu zic c  e grozav, spuse Adachi, înclinându-şi uşor 
capul. E demn de respect. 

— întotdeauna te l ud m, Tengo, ad ug  şi Tamura. 
Tengo roşi dintr-odat . Nu venise aici s  aib  grij  de tat l 

s u. Venise s  vad  înc  o dat  crisalida de aer care lucea vag şi pe 
Aomame, întins  în untrul ei. Era singurul motiv pentru care st tea 
în oraşul acela. Faptul c  avea grij  de tat l s u era doar un pretext, 
dar nu putea admite fa  de nimeni acest lucru. Mai întâi, ar fi fost 
întrebat ce este o crisalid  de aer. 

— Pân  acum n-am putut s  fac nimic pentru el, spuse cu 
dificultate strângându-şi corpul mare şi greoi pe scaunul de lemn. 

Gestul lui îns  le ap ru asistentelor ca un gest de modestie. 
Tengo voia s  le spun  c  e obosit, s  se ridice de la mas  şi s  se 

duc  înapoi la han, dar nu reuşea s  g seasc  momentul potrivit. Nu 
era genul de om care s -şi impun  voin a cu for a. 

— Ştii, spuse Omura şi tuşi. Revenind la povestea de dinainte, do 
ce te-ai desp r it de femeia aia? V  în elegea i bine, nu? A aflat 
b rbatul ei? 

— Nici eu nu ştiu ce s-a întâmplat, spuse Tengo. De la un 
moment dat, nu m-a mai c utat deloc. Asta a fost, pur şi simplu. 
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— Hmm, f cu Adachi. S-o fi s turat de tine? 
Omura cl tin  din cap, apoi ridic  în aer degetul ar t tor şi 

10 spuse asistentelor: 
— Voi înc  nu în elege i lumea în care tr im. N-o în elege i ili'loc. 

O femeie m ritat , de patruzeci de ani, dac  pune mâna po aşa un 
b rbat dulce, tân r şi viguros, nu-i d  drumul uşor şi nu zice 
„mul umesc, mi-a p rut bine, la revedereĂ. ţhiar dac  Invers se mai 
întâmpl . 

— Aşa o fi, spuse Adachi înclinându-şi uşor capul. Eu nu ştiu mm 
e cu lucrurile astea. 

— Aşa e, afirm  Omura. îl m sur  pe Tengo din priviri, ca şi 
i And s-ar fi dat în spate câ iva paşi şi ar fi citit inscrip ia de pe 
0 piatr  funerar . Apoi d du din cap şi spuse: O s  în elegi tu 
1 ;lnd o s  ai vârsta aia. 

— Oh, cât  vreme a trecut, spuse Tamura l sându-se pe spate in 
scaun. 

Dup  aceea cele trei asistente începur  s  bârfeasc  despre 
Ispr vile sexuale ale unei colege de serviciu, probabil. Tengo le pi 
ivea, cu paharul de whisky în mân , şi-şi aminti de cele trei 
vr jitoare din Macbeth. Vr jitoarele care-i stârnesc lui Macbeth 
ambi ii nefaste în timp ce îngân  „ce mi-e slut, ce mi-e frumos". 
I Hvsigur, Tengo nu le vedea pe cele trei asistente ca pe nişte 
i‘\lsten e malefice. Erau nişte femei oneste şi binevoitoare. îşi 
vodoau de lucru şi îi îngrijeau tat l. Erau puse s  munceasc  piva 
mult la sanatoriu şi tr iau într-un oraş pesc resc unde via a mimai 
interesant  nu era. O dat  pe lun  încercau s  scape de •iiios. Dar 
v zându-le pe cele trei femei de vârste diferite, unin- 1111 -şi parc  
spiritele, îi venise firesc în minte imaginea pustiurilor 
11 in Sco ia. ţerul înnorat, vântul rece care aducea rafale de ploaie >1 
oare şuiera printre tufişuri. 

în facultate citise Macbeth pentru cursul de englez  şi îi r m sese 
în minte un pasaj: 

Degetele când mă pişcă Vreun 
păgân încoa' se mişcă: 
Sus, lăcate, 
Oricui bate!3 

                     

3 By the pricking of my thumbs,/ Something wicked this way comes,! Open, locks,/ 
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De ce oare îi r m sese în minte atât de clar acest pasaj? Nu mai 
ştia nici m car ce personaj rosteşte aceste cuvinte. ţitatul îl duse cu 
gândul la încasatorul de taxe de la NHK care b tea cu înc p ânare 
în uşa apartamentului s u din Koenji. Tengo îşi privi degetul mare. 
Nu-1 pişc . Dar în tonul cuvintelor meşteşugite ale lui Shakespeare 
r suna ceva de r u augur. 

Something wicked this way comes. 
Sper c  Fukaeri n-o s  descuie, îşi zise Tengo.

                                          

Whoever knocks. Traducerea în limba român  îi apar ine lui Ion Vinea, 
Editura pentru Literatur  şi Art , 1961. 



 

Capitolul 7 Mă îndrept spre tine 

Ushikawa fu nevoit s  întrerup  investiga iile în privin a doamnei 
din Azabu. Paza din jurul ei era prea puternic  şi, în orice direc ie ar 
fi încercat s  se îndrepte, se izbea de un zid înalt. Ar fi vrut s  mai 
afle câte ceva despre ad post, dar devenise deja periculos s  mai dea 
târcoale prin zon . ţl direa era dotat  cu camere de supraveghere şi 
oricum aspectul lui Ushikawa atr gea de îndat  aten ia. Odat  ce le-
ar fi stârnit suspiciunile, i-ar fi fost greu s  mai întreprind  orice 
altceva. Mai întâi trebuia s  se îndep rteze de Vila cu s lcii şi s  
g seasc  alt  cale. 

Singurul lucru la care se mai putea gândi era s  investigheze din 
nou via a lui Aomame. Mai înainte ceruse informa ii de la o firm  de 
detectivi cu care mai colabora, dar lucrase şi pe cont propriu. Avea 
un dosar detaliat despre Aomame şi, în urma investiga iilor f cute 
din toate unghiurile posibile, decisese c  nu reprezint  un pericol. ţa 
instructor, era priceput  şi apreciat  la clubul ei sportiv. în copil rie 
f cuse parte din Biserica Martorilor, dar de pe la zece ani t iase orice 
leg tur  cu ei. Terminase facultatea de sport cu note foarte bune şi se 
angajase la o firm  care comercializa în principal b uturi pentru 
sportivi şi alimente pentru o diet  s n toas . Acolo fusese unul 
dintre juc torii de softball cei mai activi. ţolegii ei spuneau c  era 
dedicat , atât muncii, cât şi activit ii din echipa clubului. Era 
entuziast  şi îi mergea mintea. Lumea din jur o pl cea. Era îns  
t cut  şi destul de retras . 

Cu câ iva ani în urm , plecase subit de la clubul de softball şi îşi 
d duse demisia de la firm . Se angajase la un club de fitness de lux, 
în Hiroo, unde câştiga cu treizeci la sut  mai mult decât înainte. 
Locuia singur  şi nu p rea s  aib  vreun iubit. In orice caz, nu g sise 
nimic neclar sau dubios în trecutul ei. Ushikawa se încrunt  şi oft  
adânc. Trânti pe birou dosarul pe care îl recitea. Am pierdut din 
vedere ceva, îşi spuse. ţeva important, care nu trebuie s -mi scape. 

* 

Ushikawa scoase o agend  din sertar şi form  un num r de telefon. 
ţând avea nevoie s  afle vreo informa ie în afara legii, suna mereu la 
acel num r. ţ uta pe cineva care tr ia într-o lume şi mai întunecat  
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decât a lui. Dac -1 pl teai cât trebuie, î i afla cam orice informa ie de 
care aveai nevoie. Desigur, cu cât era mai dificil, cu atât te costa mai 
mult. 

Ushikawa voia s  afle dou  lucruri. Mai întâi, voia s  ştie mai 
multe despre p rin ii lui Aomame, care erau credincioşi înfoca i în 
Ţiserica Martorilor. Era convins c  secta centraliza la nivel na ional 
informa iile despre membrii s i. în Japonia erau mul i credincioşi ai 
acestei secte şi li se distribuiau materiale la sediile din provincie, ceea 
ce însemna c  cei de la centru trebuiau s  adune asemenea date, altfel 
sistemul n-ar fi func ionat cum trebuie. Sediul central al Bisericii 
Martorilor era într-o suburbie din Odawara. O cl dire ar toas , 
construit  pe un teren întins. Tot acolo îşi cl diser , pe speze proprii, 
o tipografie unde scoteau broşurile, o sal  de conferin e şi locuri de 
cazare pentru credincioşii care veneau din toate col urile rii. ţu 
siguran , toate informa iile erau adunate şi administrate riguros 
acolo. 

In al doilea rând, dorea s  pun  mâna pe dosarul lui Aomame de 
la clubul sportiv, s  afle ce activitate sus inea acolo, cu cine şi când 
avea lec ii particulare. Aceste informa ii probabil c  nu erau p zite cu 
aceeaşi str şnicie ca acelea de la Ţiserica Martorilor. Totuşi nu putea 
s  se duc  la clubul de fitness pur şi simplu şi s  le spun : „M  
scuza i, pute i s -mi ar ta i rapoartele de activitate ale doamnei 
Aomame?Ă. ţu siguran  nu l-ar fi privit cu ochi buni. 

La telefon r spunse robotul. Ushikawa îşi l s  numele şi num rul. 
Treizeci de minute mai târziu, primi un apel. 

— Domnul Ushikawa? se auzi o voce r guşit . 
Ushikawa îi explic  ce fel de informa ii doreşte s  ob in . Nu se 

întâlnise niciodat  cu acest b rbat, vorbeau numai la telefon, iar 
rapoartele sale le primea printr-un curier rapid. Ţ rbatul avea vocea 
r guşit  şi când şi când tuşea. Poate c  avea probleme cu gâtul. De 
câte ori vorbea cu el, nu se auzea absolut nici un zgomot de fond, de 
parc  individul ar fi stat într-o înc pere perfect izolat  fonic. Nu se 
auzeau decât glasul s u şi respira ia sa iritant . Nimic altceva, dar 
sunetul p rea oarecum amplificat. Un tip dubios, îşi spunea mereu 
Ushikawa. Lumea e plin  de oameni dubioşi (poate c  din afar , aşa 
par şi eu). în secret, îl numea pe b rbatul acela Liliacul. 

— în orice caz, v  intereseaz  informa ii în leg tur  cu o persoan  
pe nume Aomame, spuse Liliacul şi tuşi. 

— Da. E un nume destul de neobişnuit. 
— Şi vre i informa ii de-a fir a p r, nu? 
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— Absolut orice are leg tur  cu Aomame. Dac  se poate, aş vrea 
şi o poz  din care s  o pot recunoaşte. 

— La sala de sport e simplu, nu se aşteapt  s  le fure cineva astfel 
de informa ii. Dar cu Ţiserica Martorilor e ceva mai dificil. E o 
organiza ie mare şi cu fonduri substan iale. Probabil c  se p zesc 
bine. De grup rile religioase nu prea te po i apropia. Unu la mân , 
pentru c  protejeaz  informa iile personale, dar mai e vorba aici şi de 
impozite. 

— ţrede i c  se poate? 
— Trebuie s  se poat . Am metode s  deschid uşile. Mai greu e s  

le închizi înapoi, odat  deschise. Pentru c  altfel e posibil s  ne 
trezim cu o rachet  pe urmele noastre. 

— ţa la r zboi. 
— E r zboi! Se poate s  ias  la iveal  lucruri urâte, spuse b rbatul 

cu voce r guşit . 
în tonul s u se ghicea faptul c -i pl cea acea b t lie. 
— Deci pute i s  m  ajuta i? 
Se auzi o tuse uşoar . 
— S -ncerc. Dar s-ar putea s  coste. 
— în mare, cam cât? 
Ţ rbatul îi d du un pre . Ushikawa înghi i în sec, dar accept . 

Avea la dispozi ie suma cerut  şi, dac  ob inea rezultate, putea s  
cear  apoi s -i fie decontat . 

— Dureaz  mult? 
— V  gr bi i? 
— Da, m  gr besc. 
— Nu pot s  v  dau o dat  precis , dar îmi trebuie o s pt - 

mân -zece zile. 
— E în regul , spuse Ushikawa. 
Nu avea decât s  adopte pe ritmul lui. 
— V  sun eu când am informa iile. în cel mult zece zile v  caut. 
— Dac  nu ne trezim cu o rachet  dup  noi, zise Ushikawa. 
— Exact, spuse Liliacul neimpresionat. 

* 

Dup  ce închise telefonul, Ushikawa r mase pe scaun şi, cu spinarea 
încovoiat , se pierdu pe gânduri. Nu avea idee cum aduna Liliacul 
informa iile pe sub mân  şi ştia c  l-ar fi întrebat degeaba, pentru c  
nu ar fi primit nici un r spuns. în orice caz, era limpede c  folosea 
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metode nu tocmai corecte. Probabil c  va încerca s  cumpere pe 
cineva din organiza ie. Dac  nu-i reuşea asta, poate c  încerca s  
p trund  prin efrac ie, iar dac  era vorba de computere, lucrurile se 
complicau şi mai r u. 

Destul de pu ine organiza ii şi firme îşi administrau informa iile 
pe computer, pentru c  era dificil şi scump. Totuşi, o organiza ie 
religioas  cu acoperire în toat  ara îşi permitea probabil sa fac  
lucrul acesta. Ushikawa nu ştia mai nimic despre computere, dar 
în elegea c  începeau s  devin  o unealt  de nelipsit pentru 
colectarea de informa ii. în curând va apune epoca în care pierzi o zi 
întreag  la bibliotec , î i faci vrafuri de anuare pe birou şi citeşti 
ziarele în edi ie prescurtat  în c utare de informa ii. Lumea se va 
transforma într-un câmp de lupt  între cei care de in informa iile şi 
cei care vor s  le fure, un câmp de lupt  în care se va sim i mirosul 
sângelui. Ţa nu, va fi o b t lie, deci va curge sânge, dar nu i se va 
sim i mirosul. O lume foarte bizar . Lui Ushikawa îi pl cea lumea în 
care exist  miros şi durere, chiar dac  acestea erau uneori greu de 
îndurat. ţu siguran , îns , oamenii ca el se vor transforma cu 
repeziciune în nişte relicve demodate.
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Perspectiva aceasta îns  nu îl demoraliza. Ştia c  are o intui ie 
înn scut . Putea s  adulmece situa ia din jurul lui cu sim ul s u 
olfactiv extraordinar. Dup  durerea pe care o sim ea pe piele ştia în 
ce direc ie se schimb  vântul. sta era un lucru pe care un computer 
nu-1 putea face. Pentru c  erau abilit i pe care nu le puteai digitaliza 
sau sistematiza. Era munc  de ho  s  p trund  pân  la computerele 
p zite cu stricte e şi s  fure informa iile. Dar numai un om în carne şi 
oase putea s  decid  care dintre informa ii sunt importante şi s  
aleag  ce merit  furat. 

Poate c  sunt un om între dou  vârste, ridicol şi demodat. Nu, 
f r  „poateĂ, c ci nu e loc de îndoial . Sunt un om între dou  vârste, 
ridicol şi demodat. Numai c  eu am nişte daruri pe care la al ii nu 
prea le g seşti. Am un nas foarte bun şi sunt înc p ânat. Dac  am 
prins ceva, nu-i mai dau drumul. Pân  acum talentele astea m-au 
ajutat s -mi câştig traiul. Şi atâta vreme cât le am, oricât de bizar  ar 
ajunge lumea, o s -mi câştig eu traiul cumva. 

Sunt pe urmele tale, Aomame. î i merge mintea, eşti priceput  şi 
precaut , dar sunt pe urmele tale. Aşteapt  numai şi ai s  vezi. M  
îndrept spre tine. îmi auzi paşii? Nu, nu po i s -i auzi, fiindc  eu 
p şesc f r  zgomot, ca o broasc  estoas . Dar m  apropii de tine, 
încet, încet. 

Dar şi pe urmele lui Ushikawa era ceva: timpul. încerca s  dea de 
Aomame, dar în acelaşi timp trebuia s  scape de presiunea timpului. 
S  o g seasc  rapid pe Aomame, s  fac  lumin  asupra situa iei şi s  
le ofere aceste informa ii pe tav  sectan ilor: Pofti i, v  rog! Timpul 
pe care îl avea la dispozi ie era foarte limitat. Probabil c  dac  
l murea abia peste trei luni situa ia, ar fi fost deja prea târziu. Pân  
acum, Ushikawa le fusese de folos. Era capabil şi uşor adaptabil, bun 
cunosc tor al aspectelor legale şi discret. Ştia s -şi vad  de treab  
independent, inându-se departe de sistem. Pân  la urm  îns , era 
doar un om pl tit s -şi fac  treaba. Nu erau nici rude, nici prieteni şi 
nici nu împ rt şeau acelaşi crez. Erau ei o organiza ie religioas , dar 
de cum devenea primejdios, l-ar fi eliminat f r  ezit ri. 
ţât  vreme aştepta ca Liliacul s  ia leg tura cu el, Ushikawa se duse 
la bibliotec  şi investig  în am nunt activit ile şi istoria Ţisericii 
Martorilor. îşi lu  noti e şi xerox  pagini importante. Nu-1 deranja 
câtuşi de pu in s  mearg  la bibliotec  s  caute informa ii. îi pl cea 
sentimentul pe care îl avea când sim ea cunoştin ele acumulându-i-
se în minte. Era un obicei pe care îl deprinsese înc  din copil rie. 

Dup  ce termin  cu biblioteca, se duse în Jiyugaoka, unde era 
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casa lui Aomame, ca s  se asigure c  într-adev r acolo nu mai locuia 
nimeni. Pe cutia poştal  era înc  trecut numele ei, dar nu exista nici 
un semn c  acolo ar mai fi stat cineva. Merse chiar şi la agen ia 
imobiliar  care se ocupa de locul acela, sub pretextul c  auzise c  
exist  acolo apartamente libere şi c  ar fi dorit s  încheie un contract 
de închiriere. 

— Da, avem un apartament liber, dar nu v  pute i muta acolo 
decât dup  începutul lui februarie, la anul, îi spuse agentul 
imobiliar. ţontractul cu locatarul de dinainte expir  în ianuarie şi 
pân  atunci chiria e pl tit  lun  de lun . Şi-a luat toate lucrurile şi a 
oprit curentul, apa şi gazele. Dar contractul de închiriere înc  e 
valabil. 

— Adic  a pl tit chiria pân  în ianuarie pentru o cas  goal ? 
— Exact, r spunse agentul imobiliar. Pl teşte toat  suma din 

contract şi a cerut s -i p str m apartamentul aşa cum este. Normal, 
noi dac  ne lu m banii, nu avem nici un motiv s  ne plângem. 

— ţe poveste stranie. S  nu stai acolo şi s  dai banii de poman . 
— Şi mie mi s-a p rut ciudat, aşa c  am fost odat  cu pro-

prietarul acolo. Şti i, nu voiam s  g sesc în untru vreun cadavru 
mumificat îndesat în dulap. Dar nu era nimic în neregul . Era foarte 
curat în untru. Doar c  era pustiu. Nu ştiu despre ce o fi vorba. 

Desigur, Aomame nu mai locuia acolo. Numai c  din cine ştie ce 
motiv, înc  închiria, doar cu numele, apartamentul, iar pentru asta 
pl tea chiria pe înc  trei luni. înseamn  c  tipii erau foarte precau i 
şi nu duceau lips  nici de fonduri. 
Dup  fix zece zile, Ushikawa primi de la Liliac un telefon la biroul 
s u din Kojimachi. 

— Domnul Ushikawa? se auzi vocea sa r guşit . 
ţa de obicei, din fundal nu r zb tea nici un sunet. 
— Eu sunt. 
— Pute i vorbi? 
— Da, r spunse Ushikawa. 
— Ţiserica Martorilor e foarte bine p zit . Dar m  aşteptam la 

asta. V-am f cut rost de informa iile pe care le dorea i despre 
Aomame. 

— Şi vine vreo rachet  din urm ? 
— Deocamdat , nu vine nimic. 
— Foarte bine. 
— Domnule Ushikawa, spuse cel lalt, apoi tuşi. îmi pare r u, dar 
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v  deranjeaz  dac  v  stinge i igara? 
— igara? zise Ushikawa uitându-se la Seven Stars-ul pe care îl 

avea între degete. Fumul se ridica încet c tre tavan. Da, fumez, într-
adev r, spuse, dar vorbim la telefon. De unde şti i? 

— Ţineîn eles c  nu simt mirosul. Dar numai când aud în 
receptor c  trage i din igar  simt c  mi se îngreuneaz  respira ia. 
Am o constitu ie extrem de alergic . 

— Am în eles. Nu mi-am dat seama. M  scuza i. 
ţel lalt tuşi de câteva ori. 
— Nu e vina dumneavoastr . Nici nu avea i cum s  v  da i 

seama c  m  deranjeaz . 
Ushikawa strivi igara în scrumier  şi turn  peste ea din ceaiul pe 

care îl bea. Se ridic  în picioare şi deschise geamul. 
— Am stins igara şi am deschis geamul s  se aeriseasc . M  rog, 

nu se poate spune c  de afar  vine un aer prea curat. 
— îmi cer scuze înc  o dat . 
Urmar  cam zece secunde de t cere. O absen  total  a sunetelor. 
— Aşadar, a i aflat ceva despre Ţiserica Martorilor? întreb  

Ushikawa. 
— Da. O cantitate considerabil  de informa ii. Familia lui 

Aomame face parte din secta asta de mult  vreme, aşa c  s-au
adunat materiale despre ei cu ghiotura. Aş prefera s  hot râ i 
dumneavoastr  ce v  trebuie şi ce nu. 

Ushikawa încuviin . Era exact ce-şi dorea. 
— La clubul de fitness nu am întâmpinat greut i. Am deschis 

uşa, am intrat, mi-am f cut treaba şi am închis la loc uşa în urma 
mea. Dar cum timpul mi-era limitat, şi în cazul sta am acumulat 
prea multe detalii. In orice caz, o s  v  înmânez cele dou  dosare. 
Ca de obicei, contra onorariului meu. 

Ushikawa îşi not  suma pe care i-o comunic  Liliacul. Fa  de 
estimarea ini ial , era cu aproximativ dou zeci la sut  mai mare, 
dar Ushikawa nu avea alt  solu ie decât s  accepte nota de plat . 

— De data aceasta n-aş vrea s  le trimit prin poşt . O s  vin  
mâine cineva, cam pe la ora asta, s  vi le aduc . V  rog s  preg ti i 
plata în bani ghea . ţa de obicei, nu-mi trebuie chitan . 

— Am în eles, spuse Ushikawa. 
— V-am spus şi data trecut , dar o s  repet, pentru c  vreau s  

fiu sigur. în privin a subiectului care v-a interesat, am adunat toate 
informa iile care se pot ob ine. Aşa c , în cazul în care nu sunte i 
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mul umit de con inutul lor, eu nu îmi asum nici o r spundere. 
Tehnic, am f cut tot ce se putea face. Onorariul e pe m sura muncii 
depuse, nu pe m sura rezultatelor. S  nu-mi spune i c  nu v-am 
g sit ce avea i nevoie şi c  vre i banii înapoi. Sper c  în elege i 
lucrul acesta. 

— Sigur c  da, spuse Ushikawa. 
— Apoi, s  şti i c  nu am reuşit s  fac rost de nici o fotografie 

cu Aomame, spuse Liliacul. De peste tot, pozele ei au fost înde-
p rtate cu meticulozitate. 

— în eleg. E în regul , zise Ushikawa. 
— Poate c  deja şi-a schimbat aspectul fizic, ad ug  Liliacul. 
— Tot ce se poate. 
Liliacul tuşi de câteva ori, apoi îşi lu  r mas-bun şi închise. 
Ushikawa puse receptorul la loc în furc , oft  şi îşi aprinse o 

igar . Apoi sufl  încet fumul înspre telefon.
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A doua zi dup -amiaz , o tân r  îl vizit  pe Ushikawa la birou. 
P rea s  nu aib  nici dou zeci de ani. Purta o rochi  scurt , alb , 
pe sub care i se reliefau formele trupului. In picioare avea nişte 
pantofi elegan i cu toc, tot albi, iar în urechi, cercei de perle. Era 
micu , dar avea urechile relativ mari. Avea poate pu in peste un 
metru şi jum tate, p rul lung şi drept şi ochii limpezi. Ai fi putut s-
o iei drept o zân  care-şi face ucenicia. Ii zâmbi luminos şi 
prietenos lui Ushikawa ca şi când ar fi v zut ceva foarte de pre , 
imposibil de uitat. Printre buze i se întrez reau din ii albi şi 
alinia i. Desigur, nu era decât un zâmbet profesional, dar lui 
Ushikawa i se întâmpla prea rar ca lumea s  nu tresar  când îl 
vedea pentru prima oar . 

— V-am adus datele pe care le-a i cerut, spuse ea şi scoase din 
geanta de pânz  pe care o avea atârnat  de um r dou  dosare 
voluminoase, pe care le puse pe birou cu ambele mâini, ca o 
vestal  care mânuieşte nişte scrieri foarte importante. 

Ushikawa lu  dintr-un sertar plicul pe care îl preg tise şi i-1 
înmân  femeii. Aceasta scoase din untru teancul de bancnote de 
zece mii de yeni şi le num r , în picioare. Avea dexteritate la 
num ratul banilor şi degetele ei fine şi frumoase se mişcau cu 
repeziciune. Puse la loc banii în plic, iar plicul în geant . Apoi se 
întoarse spre Ushikawa şi îi zâmbi parc  şi mai larg şi prietenos. 
ţa şi cum nimic nu o f cea mai fericit  decât s -l vad . 

Ushikawa încerc  s -şi imagineze ce fel de leg tur  exista între 
Liliac şi aceast  fat , dar, desigur, nu era treaba lui. Poate c  tân ra 
nu era decât un mesager care preda „dateleĂ şi lua onorariul. 
Posibil ca aceasta s  fie singura ei atribu ie. 

Dup  ce fata p r si înc perea, Ushikawa r mase mult  vreme 
şov ielnic, privind la uşa pe care tân ra o închisese în urma ei. în 
birou înc  mai st ruia prezen a ei. Poate c  în schimbul acestei 
prezen e, îns , luase cu ea o parte din sufletul lui Ushikawa. 
Sim ea în adâncul inimii un gol proasp t ap rut. De ce s-a întâm-
plat lucrul sta? se minun  el. Şi ce în eles poate s  aib ? 

Vreo zece minute mai târziu, Ushikawa îşi reveni în fire şi 
desf cu cele dou  dosare, lipite zdrav n cu scotch. în untru erau
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adunate copii xerox, originale, pagini scoase la imprimant . Nu ştia 
cum f cuse rost de ele, dar cu siguran  reuşise într-un r stimp 
foarte scurt s  adune destule informa ii. ţa de obicei, nu putea s  
nu fie impresionat de eficien a Liliacului. în acelaşi timp îns , 
privind vraful de hârtii din fa a lui, era copleşit de un sentiment 
puternic de neputin . Oricât m-aş uita pe astea, o s  g sesc oare 
ceva folositor în ele? Poate c  de fapt am pl tit un sac de bani 
pentru un teanc de maculatur . Era un sentiment de neputin  atât 
de adânc, încât, oricât s-ar fi str duit, nu reuşea s -i vad  fundul. 
Toate lucrurile, pe care abia reuşea s  le dis- ceam , erau înv luite 
în umbra întunecoas  a apusului care prevesteşte moartea. Poate c  
şi asta e din cauza a ceea ce a l sat în urma ei femeia aceea, îşi 
spuse el. Sau a ceea ce a luat cu ea. 

Ushikawa îşi adun  cumva puterile. Pân  pe înserat se uit  avid 
pe documentele pe care le primise şi îşi not  unul câte unul faptele 
de care credea c  ar putea avea nevoie. ţoncentrându-se astfel 
asupra muncii, reuşi în cele din urm  s -şi alunge sentimentul acela 
misterios de neputin . ţând se întunec  şi aprinse veioza de pe 
birou, se gândea deja c  meritase s  dea o c ru  de bani pe 
informa iile acelea. 

* 

Se uit  mai întâi pe datele de la clubul de fitness. Aomame se 
angajase acolo cu patru ani înainte şi se ocupa în principal de 
programele pentru fortificarea muşchilor şi arte mar iale. Orga-
nizase câteva cursuri. ţa antrenoare, era foarte priceput  şi din 
documente reieşea c  era apreciat  şi de clien i. în afar  de cursurile 
deschise pentru toat  lumea, inea şi şedin e personale. Desigur, 
acestea din urm  erau mai scumpe, dar existau destui amatori care 
fie nu puteau ajunge la orele la care erau programate cursurile 
publice, fie preferau un instructor personal. Aomame avea destui 
asemenea clien i particulari. 

Avea o copie a programului ei, aşa c  putea s  afle cu cine şi 
când avusese lec ii particulare. Uneori inea aceste şedin e la club, 
alteori la domiciliul clientului. Printre clien i se num rau atât artişti 
cunoscu i, cât şi politicieni. ţel mai în vârst  client era chiar 
doamna de la Vila cu s lcii, Shizue Ogata. 

Leg tura cu Shizue Ogata ap ruse la pu in  vreme dup  ce 
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Aomame se angajase la clubul sportiv şi continuase pân  la 
dispari ia ei. Adic  exact de când începuse ş  fie folosit  cl direa cu 
etaj de lâng  Vila cu s lcii drept ad post de c tre Ţiroul de 
ţonsiliere. Poate c  era o simpl  coinciden , poate c  nu. în orice 
caz, din informa iile pe care le avea, leg tura lor devenise de-a 
lungul timpului destul de strâns . 

Era posibil ca între Aomame şi aceast  doamn  s  fi ap rut 
o leg tur  personal . ţel pu in asta îi spunea lui Ushikawa 
intui ia. începuser  ca antrenor personal şi client, dar la un anumit 
moment lucrurile se schimbaser . Plimbându-şi privirile pe 
înregistr rile oficiale, Ushikawa încerca s  determine când se 
petrecuse acel moment. ţeva se întâmplase sau fusese dezv luit şi 
de atunci cele dou  nu mai erau doar antrenor şi client. Se n scuse 
o leg tur  personal , dincolo de diferen ele de pozi ie şi de vârst . 
Poate c  între ele se încheiase un pact secret, iar acest pact îşi 
urmase cursul firesc şi dusese în cele din urm  la asasinarea 
Liderului în camera de la hotelul Okura. Aşa-i spunea lui 
Ushikawa nasul. 

ţe fel de pact? Şi care era cursul lui? 
Ushikawa nu avea idee. 
în orice caz, trebuie s  fi avut leg tur  cu violen a în familie. Din 

câte aflase, acesta era un subiect foarte important pentru doamn . 
Din datele pe care le avea, reieşea c  Shizue Ogata intrase în 
leg tur  cu Aomame la cursul de autoap rare pe care îl preda 
aceasta. Nu e tocmai obişnuit ca o femeie trecut  de şaptezeci de 
ani s  participe la un asemenea curs. înseamn  c  leg tura dintre 
cele dou  femei avea la baz  ceva legat de violen . 

Mai exista şi posibilitatea ca Aomame s  fi fost o victim  a 
violen ei în familie. Şi poate c  Liderul, la rândul s u, era un om 
violent. ţele dou  aflaser  şi se hot râser  s -i fac  de petrecanie. 
Dar asta nu era decât o ipotez  cu multe semne de întrebare şi, în 
plus, o ipotez  care nu se potrivea deloc cu ce ştia Ushikawa despre 
imaginea Liderului. Desigur, nu po i vedea pân  în adâncul 
sufletului omului, oricine ar fi acesta, iar Liderul era cu atât mai 
mult un om cu adâncimi ascunse. Pân  la urm , era conduc torul 
unei secte. Era inteligent şi cultivat, dar avea laturi misterioase. Dar 
chiar presupunând c  Liderul avea asemenea apuc turi violente, de 
ce ar fi fost atât de important pentru cele dou  femei s  pun  la cale 
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un plan atât de meticulos, s -şi schimbe identitatea şi s -şi rişte 
locul în societate ca s -l duc  la îndeplinire? 

în orice caz, asasinarea Liderului nu fusese executat  sub 
impulsul emo iilor, în grab . în spatele ei se ascundeau o voin  de 
neclintit, motive limpezi, f r  umbre de îndoial , şi un sistem bine 
pus la punct. Acest sistem fusese organizat cu aten ie, timp şi mul i 
bani. 

Cu toate acestea, presupunerile lui nu erau sprijinite de nici un 
fel de dovad  concret . Toate erau numai ipoteze bazate pe dovezi 
circumstan iale, pe care le putea elimina foarte uşor cu briciul lui 
Occam. Nici nu putea, în stadiul acesta, s  raporteze Pionierilor. 
Dar el ştia. I-o spuneau nasul şi intui ia. Toate elementele îi indicau 
o singur  direc ie. Dintr-un motiv care avea de-a face cu violen a 
domestic , doamna o îns rcinase pe Aomame cu asasinarea 
Liderului, iar apoi o ascunsese într-un loc sigur. Materialele pe care 
i le adunase Liliacul sprijineau indirect aceast  ipotez . 

* 

îi trebui destul  vreme s  pun  ordine în materialele despre 
Biserica Martorilor, deoarece cea mai mare parte din ele nu-i erau 
de nici un folos lui Ushikawa. Mai bine de jum tate din 
documentele pe care le avea erau cifre despre contribu iile pe care 
familia lui Aomame le adusese la Biserica Martorilor. Din câte citea, 
era într-adev r o familie dedicat  cu trup şi suflet religiei. Mai bine 
de jum tate din via  şi-o petrecuser  f când prozelitism. P rin ii ei 
locuiau în ţhiba, în oraşul Ichikawa. în treizeci şi cinci de ani se 
mutaser  de dou  ori, dar r m seser  de fiecare dat  în acelaşi 
oraş. Tat l, Takayuki Aomame (58 de ani), lucra la o firm  de 
inginerie, iar mama, Keiko Aomame (56 de ani) era şomer . Ţ iatul 
cel mare, Keiichi Aomame (34 de ani), se angajase la o mic  
tipografie din Tokio dup  terminarea liceului în Ichikawa, dar trei 
ani mai târziu îşi d duse demisia şi plecase s  munceasc  la sediul 
central al Bisericii Martorilor, în Odawara. Acolo se ocupase de 
tip rirea broşurilor sectei, dar în prezent 
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ocupa o pozi ie administrativ . ţu cinci ani în urm  se c s torise, 
iar acum avea doi copii şi locuia într-un apartament cu chirie din 
Odawara. 

Despre fat , Masami Aomame, informa iile se sfârşeau cu anul 
în care împlinise unsprezece ani, fiindc  atunci îşi abandonase 
religia. Ţiserica Martorilor nu mai avea nici un fel de interes fa  de 
oamenii care-şi lep dau credin a. Pentru ei era ca şi când Aomame 
ar fi murit la vârsta de unsprezece ani. Nu g si nici m car un rând 
despre ce f cuse mai apoi, nici m car dac  mai tr ia sau nu. 

în cazul sta, nu-mi r mâne decât s  încerc s  vorbesc cu 
p rin ii sau cu fratele ei, îşi spuse Ushikawa. Poate c  reuşesc s  
ob in de la ei vreun indiciu. Din câte citise despre ei, îns , îşi d dea 
seama c  probabil nu i-ar r spunde cu bucurie la întreb ri. Familia 
Aomame - asta era cel pu in impresia lui Ushikawa - avea o 
gândire îngust  şi ducea o via  îngust . ţredeau cu t rie c  o 
astfel de via  le asigura un loc în rai. Pentru ei, cineva care-şi 
abandonase credin a era un om care p şise pe o cale greşit  şi 
impur , chiar dac  era vorba de o rud  apropiat . De fapt, probabil 
c  nici nu o mai considerau rud . 

Fusese oare Aomame o victim  a violen ei domestice? 
Poate c  da, poate c  nu. Dar dac  r spunsul era afirmativ, în 

nici un caz familia ei nu ar fi considerat c  e vorba de violen . 
Ushikawa ştia c  cei din Ţiserica Martorilor îşi educau foarte strict 
copiii şi c  asta presupunea de multe ori pedepse corporale. 

Cu atât mai mult, însemna asta c  vreo experien  din copil rie 
o r nise sufleteşte atât de puternic, încât s  ajung  la maturitate s  
ucid  pe cineva? Desigur, nu era imposibil, dar lui Ushikawa 
i se p rea o ipotez  extrem . S  omori cu bun  ştiin  pe cineva e 
un act foarte serios, înso it de primejdii şi de responsabilitate 
sufleteasc . Dac  eşti prins, te aşteapt  o pedeaps  grea. Ai nevoie 
de nişte motive extrem de puternice ca s  ajungi s  faci aşa ceva. 

Ushikawa lu  din nou hârtiile şi citi minu ios înc  o dat  
informa iile despre Aomame de pân  la vârsta de unsprezece ani. 
Abia înv ase s  mearg , c  mama ei o şi luase cu ea s  fac  
prozelitism. Mergeau din uş  în uş , împ r ind broşuri, avertizând 
oamenii c  vine inevitabilul sfârşit şi chemându-i la întrunirile lor. 
Dac  intrai în rândurile lor, sc pai cu via  dup  apocalips . Apoi 
urma s  vin  împ r ia fericirii. Primise şi Ushikawa în câteva 
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rânduri asemenea vizite. în general, erau femei între dou  vârste, 
cu p l rie sau cu umbrel  de soare. Multe dintre ele purtau 
ochelari, din spatele c rora te priveau fix, cu ochi de peşte 
inteligent. Adesea umblau dup  ele cu copiii. Ushikawa şi-o putea 
imagina pe micu a Aomame cutreierând din cas  în cas , în spatele 
mamei sale. 

Nu mersese la gr dini , o d duser  direct la o şcoal  primar  
din vecin tate. în clasa a cincea, fata se retr sese din Ţiserica 
Martorilor, dar motivele nu erau clare. Secta nu înregistra ra iunile 
pentru care cineva abandona credin a. ţei c zu i în p cat nu aveau 
decât s  r mân  acolo. Ei erau destul de ocupa i cu poveştile lor 
despre paradis şi despre drumul care duce acolo. ţei buni au 
lucruri bune de f cut, iar diavolii au lucrurile lor diabolice. Exist  o 
diviziune a muncii. 

în mintea lui Ushikawa cineva b tea într-un perete şubred de 
furnir. Ushikawa-san, Ushikawa-san, îl striga. îşi închise ochii şi se 
concentr  asupra acelei chem ri. Era o voce slab , dar înc p ânat . 
Pierd ceva din vedere, îşi spuse el. Dar nu reuşesc s -mi dau seama 
ce, iar cioc nitul sta încearc  s  m  aten ioneze asupra acestui 
lucru. 

Ushikawa se uit  înc  o dat  prin teancul gros de hârtii, dar nu 
se mul umi doar s  citeasc  ce scria, ci încerc  s  aduc  la via  
diverse imagini. Mica Aomame, la numai trei ani, mergând cu 
mama ei s  împart  broşuri. în cea mai mare parte a cazurilor, erau 
alungate cu r ceal  de la uş . Fata merge la şcoal , dar activit ile 
de prozelitism continu . Sfârşitul de s pt mân  era dedicat în 
întregime acestora. Nu avea probabil timp s  se joace cu prietenii. 
Ba nu, cel mai probabil nici nu avea prieteni. Copiii din Biserica 
Martorilor sunt adesea ostraciza i la şcoal . Ushikawa citise despre 
aceast  sect  şi ştia bine cum stau lucrurile. La unsprezece ani, 
Aomame îşi abandonase credin a. Probabil c  avusese nevoie de 
mult  hot râre s  o fac , deoarece credin a îi fusese vârât  pe gât 
înc  de la naştere. Fusese educat  în aceast  gândire şi îi p trunsese 
pân  în m duv . Nu era ceva ce putea fi uşor dat deoparte, aşa 
cum înl turi o hain  care nu- i mai place. Totodat , asta însemna şi 
izolare de familia sa. Tr ia într-o cas  foarte religioas  şi se putea 
b nui c  nu o mai acceptaser  pe fiica lor care-şi abandonase 
credin a. Odat  cu renun area la religie, renun ase şi la familie. 
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ţe i se întâmplase la vârsta de zece ani? ţe o f cuse s  ia aceast  
decizie? 

Prefectura ţhiba, oraşul Ichikawa, şcoala primar  X, se tot 
gândea Ushikawa. Ţa chiar pronun  numele cu voce tare. ţeva s-a 
întâmplat acolo. F r  îndoial ... Deodat , Ushikawa înghi i în sec. 
Mai auzise undeva numele şcolii aceleia. 

Dar unde oare îl mai auzise? Ushikawa nu avea nici o leg tur  
cu prefectura ţhiba. El se n scuse în Saitama, în oraşul Urawa şi, 
de când f cuse facultatea în Tokio, în afar  de perioada când 
st tuse în ţhuo-Rinkan, locuise mereu într-unul din cele dou zeci 
şi trei de sectoare ale metropolei. Nici nu prea ajunsese în Chiba. O 
sigur  dat  se dusese la plaj  în Futtsu. De ce atunci îi suna 
cunoscut numele şcolii aceleia din Ichikawa? 

îi lu  ceva timp s -şi aminteasc . încerc  s  se adune, în timp ce-
şi freca cu palma creştetul diform. îşi scormoni prin minte ca şi 
când şi-ar fi adâncit mâna în noroi. Mai auzise numele acela nu de 
foarte mult  vreme. Ţa chiar de curând. Prefectura ţhiba... oraşul 
Ichikawa... şcoal  primar . Pân  când reuşi, în sfârşit, s  apuce 
cap tul unui fir sub ire. 

E Tengo Kawana! îşi spuse. Da, da, de acolo era Tengo Kawana. 
Probabil c  şi el tot la şcoala public  din acel oraş s-a dus. 

Ushikawa scoase din fişetul din biroul s u dosarul lui Tengo. 
Adunase materialele cu câteva luni înainte, la cererea Pionierilor. 
R sfoi paginile şi verific  istoria şcolar  a lui Tengo. Degetele lui 
gr sane bâjbâiau dup  numele acela. Era într-adev r aşa cum 
crezuse. Masami Aomame fusese la aceeaşi şcoal  primar  cu 
Tengo Kawana. Luând în calcul datele lor de naştere, probabil c  
fuseser  chiar colegi de an. Trebuia s  verifice dac  nu cumva 
fuseser  chiar în aceeaşi clas . în orice caz, posibilitatea ca cei doi s  
se cunoasc  era foarte mare. 

Ushikawa îşi aprinse un Seven Stars. Avea impresia c  lucrurile 
începeau s  se lege. Reuşea s  trag  linii între puncte pân  atunci 
deconectate. înc  nu ştia ce fel de desen avea s  ias  la iveal , dar în 
curând urma s  afle. 

Aomame, îmi auzi paşii? Probabil c  nu. Pentru c  eu calc cât 
pot de uşor. Dar m  apropii, pas cu pas. încet, ca o broasc  estoas , 
dar înaintez f r  îndoial . în curând o s -l prind pe iepure din 
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urm . Tu doar aşteapt -m ! 
Aşezat pe scaun, Ushikawa îşi îndrept  spinarea şi privi în 

tavan, suflând alene în sus fumul de igar .

Capitolul 8 Uşa asta nu-i rea deloc 

Timp de dou  s pt mâni, cu excep ia celor care o aprovizionau 
mar ea dup -amiaza, nu mai veni nimeni pe la ea. Individul care se 
prezentase ca încasator de la NHK îi spusese c  sigur mai vine. Iar 
în vocea lui se sim ise o hot râre ferm . Sau cel pu in aşa i se 
p ruse lui Aomame. ţu toate acestea, de atunci nu mai cioc nise la 
uş . Poate era ocupat cu alte rute. 

Erau nişte zile aparent liniştite. Nu se întâmpla nimic, nu venea 
nimeni, telefonul nu suna. ţa m sur  de siguran , Tamaru limita 
pe cât posibil num rul conversa iilor telefonice. Via a lui Aomame 
se desf şura în ascuns, cu draperiile trase, încercând s  nu se fac  
sim it  şi s  nu atrag  aten ia nim nui. ţând se întuneca, aprindea 
cât mai pu ine lumini. 

îşi continua antrenamentele fizice intense str duindu-se s  nu 
fac  zgomot, lustruia podeaua în fiecare zi cu o cârp  şi g tea pe 
îndelete. F cea exerci ii de conversa ie în limba spaniol  cu ajutorul 
unor casete audio (pe care Tamaru i le trimisese odat  cu proviziile, 
la rug mintea ei). Nemaivorbind de mult  vreme, sim ea c  i se 
atrofiaz  muşchii din jurul gurii. Trebuia s  fac  un efort conştient 
ca s -şi mişte gura, iar aici îi erau de folos exerci iile de conversa ie 
într-o limb  str in . în plus, Aomame privise dintotdeauna 
America de Sud cu o doz  de romantism. Dac  ar fi avut libertatea 
de a alege unde s  se duc , i-ar fi pl cut s  tr iasc  într-o rişoar  
liniştit  din America de Sud, cum ar fi ţosta Rica. S  închirieze o 
mic  vil  la malul m rii şi s -şi petreac  via a înotând şi citind. 
Ţanii îndesa i în geant  i-ar fi ajuns vreo zece ani, dac  nu f cea 
excese. Şi nici indivizii aceia n-ar fi urm rit-o pân  acolo. 

în timp ce f cea exerci iile de conversa ie în limba spaniol , 
Aomame îşi imagina traiul liniştit şi tihnit în ţosta Rica, la malul 
m rii. Oare îl includea şi pe Tengo? îşi închidea ochii şi se imagina 
tol nit  la soare al turi de el pe o plaj  de la Marea ţaraibelor. 
Avea un costum de baie micu  şi negru, ochelari de soare şi îl inea 
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de mân  pe Tengo. Dar era o imagine care nu transmitea nici o 
tr ire. Ar ta doar ca o banal  fotografie publicitar . 

ţând nu mai ştia ce s  fac , se apuca s -şi cure e arma ca la 
carte. Dezasambla pistolul Heckler & Koch, îl cur a cu o cârp  şi o 
perie, îl ungea cu ulei şi apoi îl reasambla. Se asigura c  totul 
func ioneaz  cum trebuie. Era expert  la aşa ceva. In momentul de 
fa , sim ea pistolul ca pe o parte din ea. 

Pe la ora zece se b ga în pat, citea câteva pagini, apoi se culca. 
De când se ştia ea, nu avusese niciodat  probleme cu adormitul, în 
timp ce parcurgea rândurile cu privirea, venea şi somnul, cât se 
poate de firesc. Stingea veioza de la capul patului, punea capul pe 
pern  şi îşi cobora pleoapele. Atâta vreme cât nu se întâmpla ceva 
ieşit din comun, când deschidea ochii era deja diminea . 

De felul ei, nu prea visa. Şi chiar dac  avea vreun vis, în clipa în 
care se trezea, nu-şi mai amintea nimic. I se mai întâmpla uneori s  
r mân  cu vagi crâmpeie ag ate de peretele conştiin ei, îns  nu 
putea s  lege un fir logic. R mâneau doar ca nişte frânturi 
incoerente. Aomame dormea foarte profund. Visele ei se derulau în 
adâncuri şi, aidoma peştilor care tr iesc pe fundul oceanului, nu 
r zb teau niciodat  pân  la suprafa . Şi chiar dac  ar fi r zb tut, 
diferen a de presiune ar fi distorsionat totul. 

îns  de când se ascundea acolo, avea vise aproape noapte de 
noapte. Şi erau clare şi reale. Se trezea în timpul lor şi o vreme nu 
mai ştia dac  se afla în lumea real  sau pe t râmul viselor. Pentru 
Aomame, era o experien  inedit . îşi arunca privirea la ceasul 
digital de la capul patului, care indica ba 1:15, ba 2:37, ba 4:07. 
închidea ochii şi încerca s  adoarm  la loc, dar somnul nu mai 
venea uşor. Dou  lumi diferite se luptau în t cere s -i acapareze 
conştiin a, ca fluviul care se lupt  cu apa m rii într-un imens 
estuar. 

Nu am ce face, îşi spunea Aomame. E greu de spus dac  faptul 
în sine c  tr iesc într-o lume în care pe cer sunt dou  luni e cu 
adevărat real sau nu. Şi atunci mai e bizar dac  eu adorm într-o 
astfel de lume, visez şi nu mai ştiu dac  a fost vis sau realitate? ţa 
s  nu mai spun c  eu cu mâna mea am omorât nişte b rba i, sunt 
urm rit  de nişte fanatici şi stau într-o ascunz toare. Normal c  
sunt stresat  şi mi-e team . înc  mai am în palm  senza ia c  am 
ucis pe cineva. E posibil ca de acum încolo s  nu mai ştiu ce 
înseamn  s  pui noaptea liniştit capul pe pern . Dar poate c  asta 
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este responsabilitatea pe care trebuie s  mi-o asum, pre ul pe care 
trebuie s -l pl tesc eu. 

* 

în mare, visele ei erau de trei feluri. Sau cel pu in toate pe care şi le 
amintea urm reau trei tipare. 

într-unul din ele tun . E într-o camer  cufundat  în întuneric şi 
tun  la nesfârşit. îns  nu se vede nici un fulger, întocmai ca în seara 
în care îl ucisese pe Lider. In înc pere e ceva. Aomame st  întins  
pe pat, goal , iar acel ceva îi d  târcoale. Se mişc  încet şi atent. 
ţovorul e gros, iar aerul din camer , st tut. Tunetele puternice fac 
geamurile s  vibreze uşor. Aomame se teme. Nu ştie ce anume e 
acolo cu ea. Poate s  fie om, poate s  fie animal. Sau nici om, nici 
animal. îns , într-un sfârşit, acel ceva p r seşte înc perea. Dar nu 
pe uş . Şi nici pe fereastr . Se simte cum prezen a i se îndep rteaz  
treptat şi, într-un final, dispare complet. Nu mai e nimeni cu ea în 
camer . 

Pip ie cu mâna şi aprinde veioza de la capul patului. Se d  jos 
din pat dezbr cat  şi se uit  împrejur. în peretele din fa a patului e 
o gaur , abia cât s -i permit  unui om s  treac . îns  nu e fix . E o 
gaur  care îşi schimb  forma şi pozi ia. Tremur , se mişc , se 
m reşte sau se micşoreaz . Pare vie. Şi ceva a ieşit pe acolo. 
Aomame se uit  în ea. Pare s  duc  undeva, dar dincolo nu e decât 
bezn . Un întuneric dens, pe care simte c  îl poate despica şi apuca 
în mân . E curioas , îns  în acelaşi timp se teme. Inima îi bate sec şi 
rece. Visul se termin  acolo. 

în altul, e pe autostrad . Şi de data aceasta e goal . Din maşinile 
blocate în trafic, lumea o priveşte f r  stânjeneal . Majoritatea sunt 
b rba i, dar printre ei sunt şi câteva femei. îi privesc sânii 
imperfec i, p rul pubian crescut ciudat şi par s  critice fiecare 
am nunt. Se încrunt , zâmbesc ironic, casc . Sau doar o scruteaz  
cu ochi goi. Aomame ar vrea s  se acopere cu ceva. S -şi ascund  
m car sânii şi zona pubian . ţu o cârp , un ziar, orice. Dar nu 
g seşte nimic în jurul ei. Apoi se întâmpl  ceva (nu se ştie ce) şi nu 
îşi mai poate mişca mâinile în voie. Din când în când mai vine câte 
o rafal  de vânt, înfiorându-i sânii şi fluturându-i p rul pubian. 

în plus - colac peste pup z  - urmeaz  s -i vin  ciclul dintr-un 
moment în altul. Are corpul moale şi greu şi simte ceva fierbinte în 
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abdomen. ţe se face dac  începe s  sângereze în fa a atâtor 
oameni? 

în acel moment se deschide portiera unui Mercedes Benz coupe 
argintiu şi din untru coboar  o doamn  stilat , între dou  vârste. 
Poart  pantofi cu toc, viu colora i, ochelari de soare şi cercei de 
argint. E slab  şi are cam aceeaşi statur  ca Aomame. Se strecoar  
printre maşinile blocate în trafic, îşi scoate haina de pe ea şi i-o 
pune ei pe umeri. E un pardesiu galben, lung pân  la genunchi. Şi e 
uşor ca fulgul. Are o croial  simpl , dar pare foarte scump. îi vine 
perfect, ca f cut la comand , pe m sura ei. Femeia îi încheie to i 
nasturii, pân  la gât. 

„Nu ştiu când vi-1 pot înapoia şi risc s -l şi p tez de sânge Ă, îi 
spune Aomame. 

Femeia clatin  uşor din cap f r  s  spun  nimic, apoi se 
strecoar  printre maşinile înghesuite şi se întoarce la Mercedesul ei 
argintiu. Aşezat  pe scaunul şoferului, pare s  ridice uşor mâna 
c tre ea. Dar se poate s  fie doar o iluzie. înf şurat  în pardesiul 
uşor şi moale, Aomame se simte protejat . Trupul ei nu mai este 
expus privirilor. în acel moment, de parc  atâta aştepta, dintre 
coapse i se prelinge o dâr  de sânge. Un sânge cald, vâscos şi greu. 
Dar când se uit , vede c  de fapt nu e sânge. E ceva incolor. 

Al treilea vis era mai greu de transpus în cuvinte. Nu avea 
coeren , fir logic şi nici secven e concrete. Nu exista decât senza ia 
de mişcare. Un du-te-vino necontenit în timp şi spa iu. Nu conta 
când şi unde. Pendularea între ele era important . Totul era fluid, 
iar din fluiditate luau naştere în elesuri. Dar l sându-se cuprins  de 
acel flux, trupul i se f cea tot mai transparent. Putea vedea prin 
palm . Oasele, organele, uterul erau acum vizibile. Dac  o inea tot 
aşa, putea s  dispar  cu totul. Aomame se întreba ce anume s-ar 
întâmpla dup  ce se f cea complet nev zut . îns  nu avea un 
r spuns. 

* 

La dou  dup -amiaza telefonul sun  şi Aomame s ri ca ars  de pe 
canapeaua unde mo ia. 

— Nici o schimbare? întreb  Tamaru. 
— Nimic anume, r spunse ea. 
— încasatorul de la NHK? 
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— N-a mai venit. A zis c  mai vine, dar poate a fost doar o 
amenin are. 

— Poate. Plata taxei radio-TV se face direct în contul bancar şi ai 
ab ibildul doveditor lipit pe uş . Un încasator l-ar observa imediat. 
Am întrebat la NHK şi mi-au spus c  trebuie s  fie vorba de vreo 
încurc tur . 

— Atâta vreme cât nu-1 bag în seam , nu-i nici o problem . 
— Nu chiar. Nu vreau s  se atrag  aten ia vecinilor sub nici o 

form . Iar pe mine, din fire, m  îngrijoreaz  încurc turile. 
— Lumea e plin  de mici încurc turi. 
— Lumea e lume, iar eu sunt eu, r spunse Tamaru. Dac  te 

îngrijoreaz  ceva, oricât de m runt ar fi, te rog s -mi spui. 
— S-a mai v zut vreo mişcare pe la Pionieri? 
— E linişte şi pace. ţa şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. 

Lucrurile s-or fi mişcând în ascuns, dar din exterior nu se poate şti 
exact cum. 

— Am în eles c  exist  o surs  de informa ii în interiorul sectei. 
— Ne parvin informa ii, dar nu sunt decât m run işuri mar-

ginale. Restric iile interne sunt extrem de severe. Robinetul e strâns 
bine. 

— Dar nu încape dubiu c  sunt pe urmele mele. 
— F r  doar şi poate, moartea Liderului a creat un gol imens 

în untrul sectei. S-ar p rea c  înc  nu s-a stabilit un succesor şi nici 
o politic  în baza c reia secta s  func ioneze mai departe. 
Dar în privin a urm ririi tale, p rerile lor sunt perfect la unison. 
ţam astea sunt informa iile concrete pe care le avem. 

— Nu prea m  înc lzesc la inim . 
— Importante aici sunt gravitatea şi exactitatea lor. Tempera-

tura vine dup  ele. 
— în orice caz, zise Aomame, dac  m  prind şi iese totul la 

lumin , şi voi a i avea de suferit. 
— Şi tocmai de-asta vreau s  te v d cât mai repede într-un loc în 

care s  nu poat  da de tine. 
— Ştiu. Dar te rog s  mai aştep i pu in. 
— A zis c  putem s  mai aştept m pân  la sfârşitul anului. Deci, 

evident, aştept şi eu. 
— Mul umesc. 
— N-ai de ce s -mi mul umeşti mie. 
— în orice caz, zise Aomame, ar mai fi ceva de ad ugat pe lista 
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viitoare de provizii. Mi-e cam greu s  discut asta cu un b rbat, 
dar... 

— Eu sunt ca un zid de piatr , r spunse Tamaru. Plus c  sunt şi 
un gay de categorie grea. 

— Vreau un test de sarcin . 
Se l s  t cerea. într-un final, Tamaru spuse: 
— Consideri necesar un asemenea test. 
Nu era o întrebare, aşa c  Aomame nu r spunse. 
— Te face ceva s  crezi c  eşti îns rcinat ? întreb  Tamaru. 
— Nu neap rat. 
ţeva se învârtea cu repeziciune în capul lui Tamaru. Dac  

ciulea bine urechile, putea desluşi acel sunet. 
— Nu te face nimic s  crezi c  eşti îns rcinat , dar ai nevoie de 

un test. 
— Da. 
— ţhestia asta mie îmi sun  a ghicitoare. 
— îmi pare r u, dar deocamdat  nu pot s - i spun mai mult. E 

suficient un test simplu, cum se g seşte la orice farmacie. Şi mi-ar 
mai prinde bine o carte despre anatomia şi fiziologia feminin . 

Tamaru t cu din nou. Se l s  o t cere dens . 
— ţred c  ar fi bine s  revin cu un telefon, zise el. E în regul ? 
— Sigur. 
Tamaru scoase un vag sunet gutural şi închise.
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Un sfert de or  mai târziu, telefonul sun  din nou. Nu-i mai auzise 
de mult vocea Doamnei din Azabu. Se sim ea de parc  era înapoi în 
ser , în acel spa iu cald unde zburau fluturi neobişnui i şi timpul se 
scurgea lent. 

— Eşti bine, s n toas ? 
Aomame îi r spunse c  men ine un ritm de via  regulat. 

Pentru c  Doamna voia s  ştie, îi vorbi în mare despre programul ei 
zilnic, despre exerci iile fizice şi despre cum se descurca cu masa. 

— Ştiu c  i-e greu s  nu ieşi din cas , dar tu ai o voin  de fier, 
aşa c  nu îmi fac griji, spuse Doamna. Ai s  treci cu bine prin toate. 
Aş vrea s  pleci cât mai repede de acolo şi s  te duci într-un loc mai 
sigur, dar dac  ii neap rat s  mai r mâi, am s - i respect dorin a 
pe cât posibil, chiar dac  nu î i cunosc motivele. 

— V  sunt recunosc toare. 
— Nu, eu î i sunt recunosc toare. Ai f cut o treab  grozav . 
Se l sar  câteva clipe de t cere, apoi Doamna continu : 
— Spuneai c  ai nevoie de un test de sarcin . 
— Mi-a întârziat ciclul trei s pt mâni deja. 
— Şi la tine este regulat? 
— A început la vârsta de zece ani şi de atunci îmi vine o dat  la 

dou zeci şi nou  de zile, f r  o zi în plus sau în minus. Punctual ca 
ceasul, întocmai ca fazele lunii. Nu mi-a întârziat niciodat . 

— Situa ia în care te afli acum nu e deloc normal . în asemenea 
momente, se produc dezechilibre psihice şi fizice. Nu e total exclus 
ca ciclul s  întârzie sau s  se deregleze puternic. 

— Mie, una, nu mi s-a întâmplat niciodat , dar admit şi posi-
bilitatea aceasta. 

— Iar din ce spune Tamaru, nu ai de ce s  crezi c  ai putea fi 
îns rcinat . 

— Ultima dat  când am avut rela ii sexuale cu un b rbat a fost 
pe la mijlocul lunii iunie. De atunci nu s-a mai întâmplat nimic. 

— Şi cu toate acestea te gândeşti c  ai putea fi îns rcinat . Te 
bazezi pe ceva anume? în afara faptului c  i-a întârziat ciclul.

— Doar o simt. 
— O sim i? 
— Am aceast  senza ie. 
— ţ  eşti gravid ? 
Aomame încuviin . 



1Q84 111 

 

— Vorbea i la un moment dat despre ovule. în seara în care am 
mers s  o vedem pe Tsubasa. Spunea i c  femeile se nasc cu un 
num r predeterminat de ovule. 

— îmi amintesc. O femeie poart  în ea aproximativ patru sute 
de ovule, pe care le elimin  lunar, unul câte unul. Da, asta 
spuneam. 

— Am sentimentul cert c  unul dintre aceste ovule a fost 
fecundat. Nu ştiu dac  „sentimentĂ este cuvântul potrivit. 

Doamna se gândi câteva clipe la spusele ei. 
— Eu am n scut doi copii şi ştiu despre ce sentiment vorbeşti. 

Dar asta înseamn  c  ai r mas îns rcinat  f r  s  fi avut rela ii 
sexuale cu vreun b rbat în toat  perioada aceasta. Ar fi un lucru 
cam greu de crezut. 

— Şi mie îmi vine greu s  cred. 
— Scuz -m  c  pun o asemenea întrebare, dar exist  posi-

bilitatea s  fi avut rela ii sexuale în timp ce erai inconştient ? 
— Nu. Am avut mereu mintea limpede. 
Doamna îşi alese cuvintele cu mult  grij . 
— Eu te-am v zut de la bun început ca pe o persoan  cu o 

judecat  logic  şi limpede. 
— Aşa îmi şi doresc s  fiu, r spunse Aomame. 
— ţu toate acestea, sus ii c  ai r mas îns rcinat  f r  s  fi avut 

rela ii sexuale. 
— Mai corect spus, cred c  există această posibilitate. Desigur, 

chiar şi ideea în sine c  poate exista aceast  posibilitate e ilogic . 
— Am în eles. Deocamdat  s  aştept m rezultatul. Vei primi 

testul de sarcin  mâine. Va sosi la ora obişnuit , odat  cu proviziile 
obişnuite. Am s  preg tesc mai multe tipuri, ca s  fim sigure. 

— V  mul umesc. 
— Presupunând c  ai r mas îns rcinat , când crezi s  se fi 

întâmplat? 
— In seara aceea furtunoas , când am fost la hotelul Okura. 
Doamna oft  scurt. 
— Po i s  identifici momentul atât de precis? 
— Da. întâmplarea face c  aceea era cea mai fertil  zi a mea. 
— Iar asta ar însemna c  eşti în dou  luni. 
— Da. 
— Ai gre uri matinale? In mod normal, aceasta ar fi cea mai 
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dificil  perioad . 
— Nu, deloc. Nu în eleg de ce. 
Doamna îşi alese din nou cuvintele cu grij , f r  s  se gr beasc . 
— Dac  testul î i confirm  c  eşti îns rcinat , cum ai reac iona? 
— în primul rând, m-aş întreba cine e tat l biologic al copilului. 

Pentru mine, ar fi o problem  foarte important . 
— Şi nu ai nici o b nuial  cine ar putea s  fie. 
— înc  nu am. 
— Am în eles, spuse Doamna pe un ton liniştit. în orice caz, eu 

sunt mereu lâng  tine, orice s-ar întâmpla. Fac tot posibilul s  te 
ap r. Te rog s  nu ui i asta. 

— îmi pare r u c  v  sup r cu aşa ceva tocmai acum. 
— Nu e nici o sup rare. E vorba despre o problem  deosebit de 

important  pentru orice femeie. S  vedem mai întâi rezultatul 
testului şi ne gândim apoi împreun  ce s  facem, spuse Doamna. 

ţonversa ia se încheie aici. 

* 

Se auzi o b taie la uş . Aomame tocmai f cea yoga pe podeaua din 
dormitor, dar se opri, ciulindu-şi urechile. ţioc nitul acela tare şi 
insistent îi suna cunoscut. 

Aomame lu  pistolul din sertarul de la dulap şi îi scoase 
piedica. Trase manşonul şi cartuşul intr  rapid în camer . îşi îndes  
pistolul în pantalonii de trening, la spate, apoi se duse tiptil în 
buc t rie. Apuc  bâta metalic  de softball cu ambele mâini şi îşi 
fix  privirea asupra uşii. 

— Takai-san! se auzi o voce groas  şi r guşit  de b rbat. Takai-
san, sunte i acas ? De la NHK v  caut. Am venit s -mi pl ti i taxa 
radio-TV. 

Mânerul bâtei era învelit într-o band  de plastic, s  nu alunece. 
— Auzi i, Takai-san? Repet, ştiu c  sunte i în untru. Haide i, 

înceta i cu joaca asta de-a v-a i ascunselea! Sunte i acas  şi m  
auzi i. 

Ţ rbatul repeta aproape întocmai cuvintele pe care le rostise 
înainte. Parc  pusese o plac . 

— V-am zis c  mai vin, ce credea i, c  e doar o amenin are? Nu, 
nu, s  şti i c  eu m  in de cuvânt. Iar banii pe care trebuie s -i 
încasez, îi încasez. Takai-san, sunte i în untru şi m  asculta i. Şi v  
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gândi i aşa: nu fac nici o mişcare, c  pân  la urm  tot se las  
p gubaş şi pleac . 

Urm  o nou  serie de b t i puternice. Vreo dou zeci, treizeci. 
Dar ce mâini are omul sta? se întreb  Aomame. Şi de ce nu sun  la 
uş ? 

— Şi v  mai gândi i aşa, zise încasatorul, de parc  i-ar fi citit 
gândurile. ţe mâini zdravene are b rbatul sta! ţhiar nu l-or durea 
de la atâta cioc nit? Şi v  mai întreba i: de ce bate oare? E sonerie la 
uş , de ce nu sun ? 

F r  s  vrea, Aomame se încrunt  puternic. 
— Nu, eu nu vreau s  sun la nici o sonerie, continu  înca-

satorul. Apeşi pe buton şi se aude doar un ding-dong. E un sunet 
complet inofensiv, care iese la fel, indiferent cine apas  pe buton. 
Dar cioc nitul are individualitate. E produs de un om care îşi 
foloseşte o parte a corpului ca s  loveasc  într-un obiect, şi atunci îl 
sim i însufle it. Sigur c  m  doare şi pe mine mâna, c  doar nu sunt 
de piatr . Dar n-am încotro. Aceasta este ocupa ia mea. Iar orice 
ocupa ie trebuie respectat , indiferent de rang. Nu-i aşa, Takai-san? 

Ţ t ile începur  s  r sune din nou. în total, dou zeci şi şapte de 
lovituri puternice, la intervale regulate. Palma încleştat  pe bâta 
metalic  i se umplu de transpira ie. 

— Takai-san, legea spune c  persoanele care recep ioneaz  
undele transmise de NHK trebuie s  pl teasc  taxa. Nu ave i 
încotro. E o regul  a acestei lumi. Haide i, da i dovad  de un dram 
de amabilitate şi pl ti i! ţ  nici mie nu-mi face vreo pl cere s  v  
bat în uş  şi nici dumneavoastr  nu dori i s  ave i parte la nesfârşit 
de o asemenea nepl cere. Sigur nu v  convine c  p i i aşa ceva. Şi-
atunci haide i s  pl ti i taxa ca s  v  rec p ta i liniştea! 

Vocea b rbatului r suna puternic pe coridor. Individului stuia 
îi place s  se aud  vorbind, îşi spuse Aomame. Ii place s -i ia peste 
picior pe cei care nu achit  taxa, s -i tachineze şi s -i desfiin eze. Se 
simte în el un soi de bucurie pervers . 

— Takai-san, şi dumneavoastr  sunte i un om destul de înc -
p ânat. Sunt chiar impresionat. P stra i o mu enie de fier, ca o 
scoic  pe fundul m rii. Dar eu ştiu c  sunte i în untru. Sta i acolo şi 
v  uita i urât la mine, prin uş . A i şi transpirat sub bra  de atâta 
încordare. Am sau nu dreptate? 

Urmar  treisprezece b t i în uş , apoi linişte. Aomame observ  
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c  transpirase sub bra . 
— Ţine. Ajunge pe ziua de azi. Dar s  şti i c  mai vin în curând. 

V d c  am început s  prind drag de uşa asta. Exist  multe feluri de 
uşi, dar uşa asta nu-i rea deloc. îmi place cum se simte la mân . Aş 
zice chiar c  nu mi-aş mai g si liniştea dac  n-aş veni regulat de 
acum încolo s  bat în ea. La revedere, Takai-san, şi pe curând! 

Dup  aceste cuvinte se aşternu t cerea. încasatorul p rea s  fi 
plecat. îns  nu i se auzeau paşii. Poate doar se pref cuse c  pleac  
şi r m sese de fapt în fa a uşii. Aomame strânse şi mai bine bâta în 
mâini şi aştept  aşa vreo dou  minute. 

— Tot aici sunt! se auzi vocea încasatorului. Ha, ha, ha, a i 
crezut c  am plecat, nu? Şi când colo, tot aici eram. V-am min it, 
îmi pare r u, Takai-san. Dar aşa sunt eu. 

Ţ rbatul tuşi. Suna a tuse for at . 
— Eu fac treaba asta de mult  vreme. Şi aşa am ajuns s -i v d 

pe oameni prin uş . ţhiar nu e o minciun . Lumea evit  s  
pl teasc  taxa, ascunzându-se în spatele uşii. Am de-a face cu astfel 
de oameni de zeci de ani. Şi şti i ce, Takai-san? 

Se auzir  trei b t i, mult mai puternice ca pân  atunci. 
— Şti i ce? V  ascunde i cu pricepere, ca un calcan pitit în nisip, 

pe fundul m rii. Asta se cheam  camuflaj. Dar n-ave i cum s  
sc pa i. ţineva tot o s  vin  şi o s  deschid  uşa asta. Vorbesc 
serios. V-o garanteaz  un încasator veteran de la NHK. Oricât de 
iscusit v-a i ascunde, camuflajul nu-i decât un soi de p c leal . Nu 
rezolv  nimic. Serios, Takai-san. Dar gata, am plecat. Nu v  
alarma i, de data asta nu e nici o minciun . ţhiar plec. Dar s  şti i 
c  mai vin în curând. Dac  auzi i pe cineva b tând la uş , s  şti i c  
eu sunt. Toate cele bune! 

Nici un zgomot de paşi. Aomame aştept  cinci minute, apoi se 
apropie şi ciuli bine urechea. Se uit  prin vizor, dar pe coridor nu se 
vedea nimeni. încasatorul chiar p rea s  fi plecat. 

Aomame sprijini bâta metalic  de tejgheaua din buc t rie. 
Scoase cartuşul din camera pistolului, puse piedica, îl înf şur  într-
o pereche de dresuri groase şi îl vârî înapoi în sertar. Se întinse apoi 
pe canapea şi închise ochii. Vocea b rbatului înc  îi mai r suna în 
urechi. 

Dar n-aveţi cum să scăpaţi. Cineva tot o să vină şi o să deschidă uşa 
asta. Vorbesc serios. 
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ţel pu in, individul nu era de-al Pionierilor. Aceştia ac ionau 
mult mai silen ios şi alegând calea cea mai scurt . Nu se apucau ei 
s  strige pe holul blocului în gura mare, s  o ia pe ocolite sau s -şi 
pun  în gard  adversarul. Nu aşa procedau ei. Aomame îi vizualiz  
pe ţhelios şi pe Pletos. Ei s-ar apropia pe furiş, f r  zgomot. Te-ai 
trezi cu ei în spatele t u înainte s  apuci s  te dumireşti. 

Aomame cl tin  din cap şi trase încet aer în piept. 
Poate chiar era un încasator de la NHK. îns  era ciudat s  nu 

observe ab ibildul care dovedea c  plata taxei se f cea automat din 
contul bancar. Aomame se încredin ase c  era lipit pe tocul uşii. 
Sau poate c  era vreun bolnav mintal. Şi totuşi, cuvintele lui 
r sunau straniu de real. Individul sta chiar îmi simte prezen a în 
spatele uşii, îşi zise ea. Mi-a adulmecat secretele sau cel pu in o 
parte din ele. îns  nu poate s  deschid  uşa prin for e proprii şi s  
intre. Uşa trebuie deschis  din interior. Iar eu n-am nici cea mai 
mic  inten ie s  fac aşa ceva, orice s-ar întâmpla. 

Ba nu, n-am de unde s  ştiu. Poate c  într-o bun  zi am s-o 
deschid. Dac  Tengo s-ar ivi din nou în parc, aş da-o de perete f r  
s  stau o clip  pe gânduri şi aş zbughi-o spre el. Indiferent ce m-ar 
aştepta acolo. 

* 

Aomame se adânci în scaunul de pe balcon şi privi ca de obicei 
p rcule ul printre pl cile opace. Pe banca de sub ulm era un cuplu 
de liceeni în uniform  care discutau ceva cu fe e serioase. Dou  
mame tinere îşi supravegheau copiii prea mici ca s  mearg  la 
gr dini , care se jucau în groapa cu nisip. St teau în picioare şi 
vorbeau aprins, îns  f r  s -şi dezlipeasc  ochii de la ei. O 
privelişte de dup -amiaz  din parc, aşa cum vezi oriunde. 
Aomame r mase mult  vreme cu privirea a intit  în vârful 
toboganului pustiu. 

îşi puse apoi palma pe pântece. închise ochii, ciuli urechile şi 
încerc  s  desluşeasc  o voce. ţeva exista acolo, f r  urm  de 
dubiu. Era ceva mic şi viu. O ştia. 

Filia, şopti ea. 
Mater, i se r spunse.



 

Capitolul 9 Până nu se blochează ieşirea 

ţei patru mâncaser , apoi se mutaser  într-un bar şi cântaser  la 
karaoke în timp ce b user  o sticl  de whisky. Petrecerea lor intim , 
dar zglobie se termin  pu in înainte de ora zece. Ieşir  din bar, iar 
Tengo o conduse pe tân ra Adachi pân  acas . Autobuzul care îl 
ducea pân  la gar  avea sta ie în apropiere şi celelalte dou  
asistente îl încurajar  nonşalant s  o fac . ţei doi merser  pe jos 
cam cincisprezece minute, pe strada pustie. 

— Tengo, Tengo, Tengo, f cea Adachi, parc  fredonând un 
cântec. E un nume bun. E uşor de pronun at. 

Adachi b use zdrav n,, dar era destul de greu s  judeci dup  
înf işarea ei cât de mult se îmb tase fiindc  ea oricum avea obrajii 
roşii. Vorbea limpede şi p şea f r  ezitare. Nu p rea deloc ame it . 
Sunt, într-adev r, multe feluri de a te îmb ta. 

— Mie mereu mi s-a p rut c  am un nume neobişnuit, spuse 
Tengo. 

— Nu e deloc neobişnuit. Tengo. Sun  bine şi e uşor de inut 
minte. E un nume minunat. 

— Apropo, eu înc  nu ştiu cum te cheam . Toat  lumea- i spune 
Ku. 

— sta e un alint. De fapt m  cheam  Kumi Adachi. Nu-i un 
nume prea grozav. 

— Kumi Adachi, repet  Tengo. Nu-i r u deloc. E simplu şi 
concis. 

— Mul umesc, spuse Kumi. M  faci s  m  simt ca o Honda 
Civic. 

— Dar am zis-o în sens bun. 
— Ştiu. Şi consumul de carburant e bun, zise ea, apoi îl lu  de 

mân  pe Tengo. Pot s  te in de mân ? E mai pl cut s  mergem aşa 
împreun  şi m  relaxeaz . 

— Ţineîn eles, spuse Tengo. 
Atingerea mâini ei îl f cu s  se gândeasc  la întâmplarea cu 

Aomame din clasa pustie. Senza ia era alta, dar aveau totuşi ceva 
comun. 

— M-am cam îmb tat, zise Kumi. 
— Serios? 
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— Serios. 
Tengo se uit  înc  o dat  la chipul asistentei. 
— Nu ar i beat . 
— Nu se vede, aşa sunt eu. Dar cred c  m-am cam îmb tat. 
— Adev rul e c  ai b ut destul. 
— Aşa-i. Nu mai b usem de mult atât. 
— Din când în când mai avem şi noi nevoie de chestia asta, 

repet  Tengo întocmai cuvintele lui Tamura. 
— Normal, spuse Kumi dând hot rât din cap. Oamenii au 

nevoie uneori de aşa ceva. S  m nânci bine şi pe s turate, s  bei, s  
cân i în gura mare, s  vorbeşti nimicuri. Tengo, tu faci oare aşa? î i 
eliberezi mintea de tot? Pari c  duci o via  foarte cump tat  şi 
liniştit . 

Tengo se gândi la spusele ei. într-adev r, se mai relaxase el în 
ultima vreme? Nu-şi mai amintea şi asta însemna c  probabil n-o 
f cuse. Parc  uitase îns şi no iunea de a-şi elibera mintea de toate 
problemele. 

— Nu prea cred, admise el. 
— Oameni şi oameni. 
— Fiecare cu felul s u de a sim i şi de a gândi. 
— La fel cum fiecare are felul s u de a se îmb ta, spuse asistenta 

râzând. Dar s  ştii c  ai nevoie de aşa ceva, Tengo. 
— Tot ce se poate. 
O vreme merser  t cu i în noapte. Tengo era uşor îngrijorat de 

schimbarea din vocea ei. Când era în halat, vorbea destul de 
politicos. Acum îns , b ut  şi f r  hainele de spital, devenise dintr-
odat  mult mai direct . Tonul ei deschis îi amintea lui Tengo de 
cineva. Cineva care vorbea la fel, cu care se întâlnise relativ de 
curând. 

— Auzi, Tengo, ai fumat vreodat  haş-haş? 
— Haş-haş? 
— Haşiş, r şin  de canabis. 
Tengo inspir  în piept aerul tare al nop ii şi r sufl  adânc. 
— Nu, niciodat . 
— ţe zici, vrei s  încerci? întreb  Kumi. Hai s  fum m, am 

acas . 
— Ai haşiş acas ? 
— Da. N-ai fi crezut, aşa-i? 
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— ţhiar nu, r spunse Tengo pe un ton indecis. 
într-un or şel de lâng  mare, din Ţoso, o asistent  tân r  şi 

s n toas , cu obrajii îmbujora i, ascundea haşiş în apartament. Şi îl 
invita şi pe el s  fumeze împreun . 

— Dar de unde ai f cut tu rost de aşa ceva? întreb  el. 
— Mi-a dat o prieten  din liceu luna trecut , cadou de ziua mea. 

A fost în India şi l-a adus de-acolo, spuse Kumi şi îl strânse pu in 
mai tare de mân . 

— Dac  te prinde cineva c  aduci haşiş ilegal în ar  e foarte 
grav. Poli ia e strict  în privin a asta şi au câini în aeroporturi care-1 
adulmec  imediat. 

— Nu e o tip  care s  se gândeasc  la toate aspectele, r spunse 
Kumi. Dar a reuşit în orice caz s  intre cu el. Ia zi, încerc m? E 
foarte pur şi are efect ca lumea. S  ştii c  m-am interesat şi, din 
punct de vedere medical, nu exist  aproape nici un pericol. Sigur c  
se poate crea obişnuin , dar nici nu se compar  cu tutunul, cu 
alcoolul sau cu cocaina. Autorit ile sus in c  d  dependen  şi c  
de-aia e periculos, dar asta e o abureal . Dac-o lu m aşa, pachinko-ul 
e mult mai periculos. De la sta nici nu i-e r u a doua zi şi te ajut  
s  te relaxezi. 

— Tu ai încercat? 
— Normal. E foarte pl cut. 
— Pl cut, zise Tengo. 
— O s - i dai seama dac  încerci, spuse Kumi chicotind. Ştiai c  

regina Victoria, când suferea de dureri menstruale, în loc s  ia 
analgezice, fuma marijuana? Aşa îi prescrisese doctorul ei personal. 

— Pe bune? 
— Foarte serios. Am citit undeva.
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Tengo d du s  întrebe unde citise lucrul acesta, dar se r zgândi. 
Nu voia s  z boveasc  prea mult asupra imaginii reginei Victoria 
suferind de dismenoree. 

— ţâ i ani ai f cut luna trecut , când zici c  a fost ziua ta? 
schimb  Tengo subiectul. 

— Dou zeci şi trei. Deja sunt om mare. 
— Desigur, spuse Tengo. 
El avea treizeci şi unu, dar nu conştientizase niciodat  c  a ajuns 

la maturitate. Ştia doar c  tr ia pe lumea asta de trei decenii. 
— Sora mea mai mare n-o s  fie acas , r mâne peste noapte la 

prietenul ei. Aşa c  nu trebuie s - i fie târş , hai la mine. Mâine am 
liber, aşa c  putem s  st m cât vrem. 

Tengo nu ştia ce s  r spund . Se sim ea atras de tân r  şi, din 
câte v zuse, şi ea îl pl cea. Iar acum îl invita la ea acas . Tengo privi 
cerul, dar era acoperit de nori groşi şi cenuşii, astfel c  nu se vedea 
nici o lun . 

— Când am fumat cu prietena asta a mea, spuse Kumi, a fost 
prima dat  când am încercat. Sim eam c  zbor. Nu foarte sus, cam 
cinci-şase centimetri. Dar era foarte mişto s  zbor la în l imea aia, 
era exact cât trebuia. 

— ţât s  nu te loveşti în cazul în care cazi. 
— Da, exact cât trebuia ca s  stau liniştit . Aveam impresia c  

sunt protejat . Parc  eram înf şat  într-o crisalid  de aer. Eu eram 
filia, complet învelit  în crisalida de aer şi afar  undeva mi se p rea 
c  v d silueta lui mater. 

— Filial zise Tengo cu vocea surprinz tor de dur  şi înceat . 
Mater? 

Tân ra asistent  îl apuc  şi mai bine de mân  pe Tengo în timp 
ce fredona o melodie. Mergeau pe strada pustie. între ei era o 
diferen  de statur  destul de mare, dar pe Kumi nu p rea s  o 
deranjeze câtuşi de pu in. ţând şi când, o maşin  trecea pe drumul 
gol. 

— Mater şi filia. Apar în cartea Crisalida de aer, nu ştii? 
— Ţa ştiu. 
— Ai citit-o? 
Tengo încuviin  t cut. 
— ţe bine. Aşa e mai simplu s - i explic. Mie mi-a pl cut cartea 

aia foarte tare. Am cump rat-o ast -var  şi am citit-o de trei ori. Nu 
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prea mi se întâmpl  s  citesc o carte de trei ori. Şi atunci când am 
fumat haşiş prima oar  m-am gândit c  parc  sunt în miezul unei 
crisalide de aer. Parc  eram învelit  în ceva şi aşteptam s  m  nasc, 
iar mater veghea asupra mea. 

— O vedeai pe mater? întreb  Tengo. 
— Da, o vedeam. Din untrul crisalidei se vede un pic în afar , 

dar din afar  nu vezi în untru. Aşa e f cut . Sigur, nu-i vedeam 
clar fa a, ci doar vag conturul. Ştiam îns  c  ea e mater, sim eam 
asta cu claritate. 

— Deci crisalida de aer e un fel de uter. 
— Aşa s-ar putea spune. Ţineîn eles c  nu-mi amintesc nimic 

din uterul mamei, deci nu pot s  fac o compara ie precis , spuse 
Kumi şi chicoti din nou. 

* 

Locuia într-o cl dire şubred  cu etaj, aşa cum vezi adesea la 
periferiile oraşelor de provincie. Fusese construit  relativ recent, 
dar deja începeau s  se vad  pe ea urmele trecerii timpului. Scara 
exterioar  scâr âia, iar uşa nu se închidea bine. ţând trecea vreun 
camion mai mare pe drum, geamurile zdr ng neau. Pere ii erau 
atât de sub iri, încât, dac  în vreun apartament cineva exersa la bas, 
sunetul reverbera în întreaga cl dire. 

Tengo nu era chiar încântat de ideea de a fuma haşiş. Avea 
mintea limpede, dar tr ia într-o lume în care pe cer erau dou  luni. 
De ce s  distorsioneze realitatea mai mult de-atât? In plus, nu 
sim ea nici dorin  sexual  fa  de Kumi. îi pl cea, f r  îndoial , 
asistenta de dou zeci şi trei de ani. Dar s - i plac  de cineva şi s  
sim i atrac ie sexual  sunt chestiuni diferite. ţel pu in, aşa era în 
cazul lui Tengo. Dac  fata nu i-ar fi vorbit despre mater şi filia, ar fi 
c utat o scuz  potrivit  şi i-ar fi refuzat invita ia. S-ar fi suit în 
autobuz sau, dac  nu trecea nici unul, ar fi oprit un taxi şi s-ar fi 
întors la han. La urma urmelor, era în oraşul pisicilor şi era bine s  
se in  cât mai departe de orice loc periculos. Dar de când o auzise 
rostind cuvintele mater şi filia, nu mai putuse s -i refuze invita ia. 
Poate Kumi îi oferea vreun indiciu despre motivul pentru care în 
camera de spital îi ap ruse atunci feti a Aomame în crisalida de aer. 

Apartamentul ar ta exact aşa cum te aştep i s  arate un aparta-
ment locuit de dou  fete de dou zeci şi ceva de ani. Avea dou  
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dormitoare mici, iar sufrageria şi buc t ria erau unite într-o singur  
înc pere şi continuau într-un mic living. Mobilele ar tau adunate 
de pe ici, colo, f r  nici o personalitate sau uniformitate. Pe masa 
melaminat  era o imita ie b l at  de lamp  Tiffany, care clar nu 
avea ce c uta acolo. Dac  tr geai la o parte perdelele cu model 
floral, z reai dincolo de fereastr  un teren cultivat şi, mai departe, 
un crâng negru. Priveliştea se deschidea larg şi nimic nu î i 
acoperea câmpul vizual. Totuşi, nu vedeai nimic care s - i 
înc lzeasc  sufletul. 

Kumi îi f cu semn lui Tengo s  se aşeze pe o canapea de un roşu 
ip tor, în fa a c reia era un televizor. Scoase apoi din frigider o 

cutie de bere Sapporo şi o turn  în pahare. 
— Aşteapt -m  pu in, m  duc s  m  schimb în ceva mai comod. 

M  întorc imediat. 
Numai c  nu prea se mai întorcea. Din spatele uşii de la cap tul 

cel lalt al holului îngust se auzeau din când în când zgomote. 
Sertare care nu alunecau prea bine, închise şi deschise. ţeva 
c zând. Tengo nu putu s  nu se întoarc  şi s  nu se uite în direc ia 
respectiv . ţu siguran , era mai beat  decât p rea. De dincolo de 
pere ii sub iri se auzea un televizor. Nu în elegeai exact ce se 
vorbeşte, dar era un program de comedie, pentru c  o dat  la zece, 
cincisprezece secunde se auzeau râsetele publicului. Tengo regreta 
acum c  nu-i refuzase asistentei invita ia, dar în adâncul sufletului 
sim ea c  fusese adus acolo f r  ca el s  poat  evita situa ia. 

ţanapeaua pe care st tea era ieftin  şi tapi eria, aspr  la 
atingere. Nici forma nu p rea prea bun , pentru c  oricât se sucea, 
Tengo nu reuşea s -şi g seasc  o pozi ie comod , ceea ce nu f cea 
decât s -i creasc  starea de disconfort. Ţ u nişte bere, apoi lu  de pe 
mas  telecomanda şi o privi o vreme ca pe ceva nemaiv zut. în cele 
din urm , ap s  pe buton şi d du drumul la televizor. Schimb  de 
câteva ori canalul, pân  când se opri la un documentar de c l torie, 
realizat de NHK, care prezenta c ile ferate din Australia. Motivul 
pentru care l s  aici era c , fa  de alte canale, emisiunea era cea 
mai pu in zgomotoas . Pe un fond calm de oboi se auzea vocea 
liniştit  a comentatoarei prezentând vagoanele de dormit luxoase 
care traverseaz  continentul. 

Aşezat pe canapeaua incomod , în timp ce privea f r  interes 
imaginile de pe ecran, Tengo se gândea la Crisalida de aer. Kumi nu 
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ştia c  el formulase frazele acelea. Dar nu-1 interesa lucrul acesta. 
Problema era c  în timp ce descrisese în detaliu crisalida, el nu 
ştiuse de fapt mai nimic despre ea. Nu avusese idee ce era o 
crisalid  de aer, ce însemnau mater şi filia cât  vreme lucrase la 
roman şi înc  nu aflase nici acum. 

ţu toate acestea, lui Kumi îi pl cuse cartea şi o citise de trei ori. 
Cum de se poate întâmpla una ca asta? 

La televizor tocmai prezentau meniul de la vagonul restaurant 
când se întoarse Kumi şi se aşez  lâng  el. ţanapeaua era îngust  şi 
umerii li se atingeau. Fata se schimbase într-o bluz  cu mâneci largi 
şi în nişte pantaloni de bumbac, deschişi la culoare. Pe bluz  era 
imprimat un ditamai smiley face-ul. Ultima dat  când Tengo v zuse 
pe undeva emblema aceea fusese pe la începutul anilor '70, cam pe 
vremea când dintr-odat  toate tonomatele s ltau în ritmurile 
g l gioase ale trupei Grand Funk Railroad. Ţluza îns  nu p rea 
chiar atât de veche. Mai face înc  cineva haine cu smiley face pe ele? 

Kumi scoase înc  o cutie de bere din frigider, o desf cu cu 
zgomot şi îşi turn  în pahar. Ţ u dintr-o înghi itur  cam o treime şi 
închise ochii ca o pisic  mul umit . Apoi, ar t  cu degetul spre 
televizor. Pe ecran, trenul înainta printre şiruri de mun i roşietici, 
pe şinele care se întindeau parc  f r  sfârşit, drept înainte. 

— Unde-i asta? 
— Australia, zise Tengo. 
— Australia? încerc  Kumi s -şi scormoneasc  prin amintiri. 

Aia din emisfera sudic ? 
— Da. Acolo unde sunt canguri. 
— Am un prieten care a fost acolo, spuse Kumi sc rpinându-se 

lâng  ochi. A nimerit chiar în perioada de împerechere a cangurilor 
şi într-unul din oraşe cic  erau peste tot canguri care şi-o tr geau. Şi 
în parc, şi pe strad , f r  s  le pese. 

Tengo sim i c  ar trebui s -şi exprime o p rere despre asta, dar 
nu-i veni nimic în minte. Lu  telecomanda şi opri televizorul. înc -
perea se cufund  brusc în t cere. Vecinii închiseser  televizorul, iar 
pe strad  mai trecea când şi când câte o maşin , dar în rest era o 
noapte liniştit . Doar dac - i ciuleai bine urechile auzeai un 
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murmur îndep rtat. Nu ştia ce e sunetul acela, dar se repeta 
ritmic. Uneori se oprea, apoi dup  câteva momente începea din 
nou. 

— Aia e o bufni . St  în p duricea asta din apropiere şi noaptea 
ip , spuse fata. 

— Ţufni , repet  Tengo absent. 
Kumi îşi sprijini capul de um rul lui Tengo. F r  s  zic  nimic, îl 

lu  de mân . P rul ei îl în epa pe gât. ţanapeaua era în continuare 
incomod , bufni a striga în continuare în p dure, cu un tâlc ascuns. 

ip tul acela îi suna lui Tengo ca o încurajare, dar şi ca un 
avertisment. Şi ca un avertisment încurajator. Avea mult prea multe 
în elesuri. 

— i se pare c -s prea b g cioas ? întreb  Kumi. 
Tengo nu-i r spunse. 
— Ai prieten? 
— Asta e o problem  complicat , spuse Kumi încruntându-se. 

To i b ie ii cu ceva minte-n cap pleac  la Tokio dup  ce termin  
liceul, fiindc  pe-aici nu prea sunt şcoli bune şi nici slujbe ca lumea. 
ţe s -i faci, asta e. 

— Dar tu ai r mas aici. 
— Da. Nu câştig prea bine şi munca e destul de grea, dar îmi 

place s  tr iesc aici. Problema e doar c  mi-e greu s -mi g sesc un 
prieten. ţând am ocazia, încerc s  cunosc lume, dar nu prea reuşesc 
s  g sesc pe nimeni potrivit. 

ţeasul din perete ar ta aproape ora unsprezece. Dac  trecea de 
unsprezece, Tengo nu se mai putea întoarce la han, dar nu reuşea 
s  se ridice de pe canapeaua inconfortabil . Nu era în stare s -şi 
adune for ele aşa cum ar fi dorit. Poate c  era şi din cauza pozi iei 
proaste în care st tea, dar poate c  se îmb tase mai tare decât 
crezuse. P rul lui Kumi îl irita pe gât, dar el asculta pierdut glasul 
bufni ei, privind lumina pe care o r spândea imita ia de lamp  
Tiffany. 

* 

Fredonând un cântec vesel, Kumi preg tea haşişul. Raşchet  bucata 
neagr  de r şin  cu un aparat de ras şi umplu o pip  mic , plat , 
special f cut  pentru aşa ceva. ţu o privire foarte serioas , sc p r  
un chibrit şi o aprinse. O dulcea  aparte se împr ştie prin înc pere 
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în linişte. Mai întâi fum  Kumi. Tr gea adânc în piept, îşi inea mult 
r suflarea şi apoi expira încet. îi explic  prin gesturi lui Tengo s  
fac  şi el întocmai. Acesta lu  pipa şi o imit . inu fumul în 
pl mâni cât de mult posibil, apoi îl sufl  încet. 

Alene, îşi treceau pipa de la unul la cel lalt. Nici unul nu 
spunea nimic. Vecinii aprinser  din nou televizorul şi râsetele de la 
emisiunea de comedie p trunser  din nou prin pere i. Era dat un 
pic mai tare ca înainte. Spectatorii din studio izbucneau în hohote 
de râs şi nu t ceau decât în pauzele de reclame. 

Dup  vreo cinci minute de fumat nu se întâmplase nimic. 
Lumea din jur nu p rea s  se fi schimbat. ţulorile, formele şi 
mirosurile erau la fel. Ţufni a striga în p dure, p rul lui Kumi îl 
în epa pe gât. ţanapeaua r m sese la fel de incomod . Timpul se 
scurgea cu aceeaşi vitez , iar oamenii de la televizorul vecinilor 
continuau s  râd  la glume. Sim eai din vocea lor c , oricât ar râde, 
tot nu vor fi mai ferici i. 

— Nu se întâmpl  nimic, spuse Tengo. Poate c  nu are efect la 
mine. 

Kumi îl lovi uşor peste genunchi. 
— Ai r bdare, dureaz  pu in. 
Avea dreptate. Nu dup  mult  vreme începu s  simt  efectele. 

Auzi un sunet ca şi când un comutator secret fusese r sucit şi 
imediat dup  aceea, ceva se cl tin  vâscos în capul lui, ca un 
castron cu terci, aplecat într-o parte. Mi se clatin  creierul, îşi spuse 
Tengo. Era prima dat  când sim ea aşa ceva, când îşi sim ea 
creierul ca pe o substan  unic  şi îi percepea vâscozitatea. ipetele 
groase ale bufni ei îi p trunser  prin urechi, se amestecar  cu 
terciul şi se dizolvar  complet în el. 

— Ţufni a e în mine, spuse Tengo. 
Ţufni a devenise o parte din conştiin a lui Tengo, o parte 

important  şi greu de separat. 
— Ţufni ele sunt spiritele protectoare ale p durii şi pentru c  le 

ştiu pe toate, ne împ rt şesc din în elepciunea nop ii, spuse Kumi. 
Dar cum şi unde s  caute în elepciunea? Ţufni a era peste tot şi 

nic ieri. 
— Nu ştiu ce s-o întreb, spuse Tengo. 
Kumi îl lu  de mân . 
— Nu trebuie s-o întrebi nimic. Ajunge s  intri tu în p dure. E 
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mult mai simplu aşa. 
Din apartamentul de al turi se auzea din nou televizorul. 

Aplauze furtunoase. Vreun asistent din studio, ascuns de aparatele 
de filmat, ar ta spectatorilor pancarte pe care scrie „AplauzeĂ sau 
„RâseteĂ. Tengo închise ochii şi se gândi la p dure. Trebuia s  intre 
în p dure. Dar acolo era t râmul Oamenilor Mici. în p dure îns  
erau şi bufni e. Ţufni ele ştiu multe şi ne împ rt şesc din 
în elepciunea nop ii. 

Dintr-odat  toate sunetele amu ir . ţineva venise pe la spate şi 
îi îndesase dopuri în urechi. Undeva se închisese un capac, dar în 
acelaşi timp altcineva ridicase un altul, în alt  parte. Intrarea şi 
ieşirea se schimbaser  între ele. 

îşi d du seama c  era în sala de curs. 
Ferestrele erau larg deschise şi din curte se auzeau voci de copii. 

ţând şi când, o rafal  de vânt f cea perdelele albe s  fluture. Lâng  
el se afla Aomame, care îl inea strâns de mân . ţa întotdeauna, şi 
totuşi ceva era diferit. Toate era atât de limpezi şi vii, încât aproape 
c  nu le mai recunoştea. Formele lucrurilor se vedeau clar pân  în 
cel mai mic detaliu. Dac  întindea mâna, avea senza ia c  le poate 
atinge. Mirosul dup -amiezii de început de iarn  îi asalta n rile, ca 
şi când o p tur  care îl acoperise pân  atunci ar fi fost înl turat  cu 
for . Era mirosul adev rat, în care recunoştea anotimpul: mirosul 
buretelui de la tabl , al detergentului folosit la sp latul pe jos, al 
frunzelor arse din incineratorul aflat într-un col  al cur ii, toate se 
amestecau f r  s  poat  fi separate. Tr gând adânc în piept acea 
arom , sim ea c  inima i se deschide larg şi adânc. Alc tuirea 
întregului corp i se rearanja t cut. Ţ t ile inimii nu mai erau doar 
b t i ale inimii. 

Pentru o clip , poarta timpului se deschise c tre interior. 
Lumina veche se amestec  cu cea nou . Aerul învechit se amestec  
cu cel nou. Asta e lumina şi sta e aerul, îşi spuse Tengo. Aşa era 
complet satisf cut. Aproape complet. De ce nu mi-am amintit pân  
acum mirosul acesta? Era atât de simplu. E o lume atât de natural . 

— Voiam s  te întâlnesc, îi spuse Tengo lui Aomame. Era o voce 
îndep rtat  şi şov ielnic , dar cu siguran  vocea lui. 

— Şi eu voiam s  te întâlnesc, îi r spunse fata. Glasul ei sem na 
cu cel al lui Kumi. Nu se mai desluşea hotarul dintre realitate şi 
imagina ie. Dac  încerca s  le separe, castronul cu terci din capul 
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lui se înclina din nou şi creierul îi tremura vâscos. 
— Ar fi trebuit s  încep s  te caut de mult  vreme, spuse Tengo. 

Dar nu am putut. 
— Nici acum nu e târziu. Po i s  m  g seşti. 
— ţum s  fac asta? 
Nici un r spuns. R spunsul nu era pus în cuvinte. 
— Dar pot s  te g sesc, spuse Tengo. 
— Eu te-am g sit pe tine, r spunse fata. 
— M-ai g sit? 
— G seşte-m ! ţât mai e timp! 
Perdeaua flutura larg, ca o fantom  care z boveşte prea mult pe 

lumea asta. A fost ultimul lucru pe care l-a v zut Tengo. 

* 

ţând îşi reveni, era într-un pat îngust. Veioza era stins , dar în 
înc pere p trundea slab, printre draperii, lumina de la felinarele de 
pe strad . Tengo era în tricou şi boxeri. Kumi r m sese doar în 
bluza cu smiley face şi nu avea chilo i. Sânii ei moi se odihneau pe 
bra ul lui Tengo. în cap înc  îi mai r suna ip tul bufni ei. ţrângul 
devenise acum parte din mintea lui. 

în pat cu tân ra asistent , Tengo tot nu avea porniri erotice şi 
nici Kumi nu p rea dornic  de aşa ceva. îşi încol cise mâinile în 
jurul lui şi chicotea. Tengo nu în elegea ce era aşa de amuzant. 
Probabil c  cineva, undeva, ridicase semnul cu „RâseteĂ. 

ţe or  o fi? se întreb . îşi s lt  capul s  se uite, dar nu z ri nici 
un ceas. Kumi încet  brusc s  mai râd  şi îşi trecu bra ele în jurul 
gâtului lui. 

— Am înviat, îi spuse fierbinte la ureche. 
— Ai înviat, zise Tengo. 
— Fiindc  am murit o dat . 
— Ai murit o dat , repet  Tengo. 
— într-o noapte rece şi ploioas , zise ea. 
— De ce ai murit? 
— ţa s  revin acum la via . 
— Ai înviat. 
— Mai mult sau mai pu in, în diferite forme, îi şopti ea. 
Tengo se gândi la spusele ei. ţe înseamn  s  învii mai mult 

sau mai pu in, în diferite forme? ţreierul îi era greu şi vâscos, plin 



1Q84 127 

 

de muguri de via  ca supa primordial . Dar aceştia nu-1 
conduceau c tre nimic. 

— De unde vine crisalida de aer? 
— întrebare greşit ! zise Kumi. Ha, ha! 
Se r suci peste el. Pe coapse, Tengo îi sim ea p rul pubian, des 

şi gros. P rea s  fie o parte din gândurile ei. 
— Ce- i trebuie ca s  învii? întreb  Tengo. 
— Problema cea mai important  cu înviatul, spuse tân ra cu 

aerul c  îi dest inuie un secret, este c  nu po i învia pentru tine. Nu 
po i învia decât pentru al ii. 

— Deci asta înseamn  „mai mult sau mai pu in, în diferite 
forme". 

— ţând o s  se lumineze de zi, s  pleci de aici. Pân  nu se 
blocheaz  ieşirea. 

— ţând o s  se lumineze de zi, o s  plec de aici, îi repet  Tengo 
cuvintele. 

Fata îşi frec  din nou p rul pubian de coapsa lui, de parc  voia 
s  lase acolo un semn. 

— ţrisalida de aer nu vine de nic ieri. Oricât ai aştepta-o, nu o 
s  apar . 

— Aşa ştii tu? 
— Fiindc  am murit o dat , spuse ea. E dureros s  mori. Mult 

mai dureros decât î i închipui. Şi eşti foarte singur. Atât de r u încât 
te minunezi c  oamenii pot fi aşa de singuri. S  ii minte asta. Ştii, 
Tengo, pân  nu mori o dat , nici nu po i învia. 

— F r  moarte nu exist  înviere, confirm  Tengo. 
— Dar lumea tr ieşte urm rit  de moarte. 
— Tr ieşte urm rit  de moarte, repet  Tengo f r  s  în eleag  

sensul cuvintelor. 
Perdelele albe flutur  în b taia vântului. în aer se simte mirosul 

buretelui de la tabl  şi al detergentului. Mirosul frunzelor arse. 
ţineva exerseaz  la flaut. Feti a îl ine strâns de mân . în vintre 
simte o amor eal  dulce, dar nu are erec ie. Asta o s  vin  mult mai 
târziu. ţuvântul „târziuĂ îi promite eternitatea. Eternitatea e o linie 
dreapt  care merge la nesfârşit. ţastronul cu terci se înclin  din nou 
şi creierul îi tremur . 

* 
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ţând se trezi nu reuşi de îndat  s -şi dea seama unde se afla. îi lu  
ceva timp pân  când îşi readuse în minte întâmpl rile din seara 
precedent . De afar  se auzea ciripitul vesel al p s rilor şi printre 
perdelele înflorate p trundea orbitor soarele dimine ii. St tuse 
foarte înghesuit în patul acela îngust, dar dormise totuşi buştean. 
Al turi de el era o femeie, înc  adormit , cu capul pe pern . P rul îi 
acoperea obrajii ca o iarb  proasp t  şi plin  de rou . Kumi Adachi, 
îşi spuse Tengo. O asistent  care abia a împlinit dou zeci şi trei de 
ani. Lâng  pat îşi g si ceasul c zut pe podea. Limbile lui ar tau ora 
şapte şi dou zeci. 

Se ridic  încet din pat, cu grij  s  nu o trezeasc  pe Kumi, şi 
privi pe fereastr , printre draperii. Afar  se vedea un teren cultivat 
cu verze, ghemuite în şiruri pe p mântul negru. în spate se afla 
crângul. Tengo îşi aminti strig tele bufni ei. în elepciunea nop ii. în 
timp ce îi ascultau ipetele, Tengo şi asistenta fumaser  haşiş. Pe 
coapse înc  mai sim ea p rul ei pubian aspru. 

Se duse la buc t rie şi b u ap  de la chiuvet , f cându-şi 
palmele c uş. Avea gâtul atât de uscat, încât i se p rea c  oricât ar 
bea nu-şi putea domoli setea. în rest îns  se sim ea bine. Nu-1 durea 
capul şi nu avea corpul moale. Mintea îi era limpede. Doar c  se 
sim ea mai aerisit. ţa o instala ie bine cur at  de un profesionist. 
înc  îmbr cat în tricou şi boxeri, se duse la toalet  şi urin  îndelung. 
Din oglind  îl privea un chip pe care nu-1 recunoştea. Pe ici, pe 
colo, avea câte un fir de p r rebel şi era cazul s  se b rbiereasc . 

Se întoarse în dormitor şi îşi adun  hainele, care z ceau îm-
pr ştiate pe podea, amestecate cu cele ale lui Kumi. Nu-şi amintea 
când se dezbr case. îşi g si ciorapii, trase blugii pe el şi îşi puse 
c maşa. în timp ce-şi aduna hainele, c lc  pe un inel ieftin şi mare. 
îl culese de pe jos şi îl puse pe m su a de lâng  pat. îşi puse 
puloverul şi îşi lu  jacheta. Se încredin  c  are cheile şi portofelul 
în buzunar. Femeia dormea dus , cu plapuma tras  pân  sub 
urechi. Nu i se auzea nici m car respira ia. Oare ar trebui s  o 
trezeasc ? Nu credea c  f cuser  nimic, totuşi împ r iser  patul 
peste noapte. Era cam nepoliticos s  plece f r  m car s  o salute, 
dar ea dormea prea adânc şi îi spusese c  era ziua ei liber . Dac  o 
trezea, ce ar fi f cut amândoi? 

G si lâng  telefon hârtie şi un pix. „Mul umesc pentru asear . A 
fost dr gu . M  întorc la han. TengoĂ. Al turi not  şi ora. îi l s  
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bile elul pe m su a de lâng  pat, sub inelul pe care îl g sise mai 
devreme. Apoi îşi trase în picioare adidaşii scâlcia i şi ieşi. 

Nu avu mult de mers pân  la sta ia de autobuz. Aştept  cinci 
minute pân  veni autobuzul care ducea la gar . Merse pân  la 
cap t împreun  cu liceeni zgomotoşi. întors lâ han, dup  ora opt şi 
cu obrajii umbri i de barba neras , nu avu parte de nici un 
comentariu. ţei de la han erau, de bun  seam , obişnui i cu aşa 
ceva. îi servir  micul dejun f r  s  spun  nimic. 

în timp ce mânca şi-şi bea ceaiul, Tengo rememor  seara trecut . 
Ieşise s  m nânce cu cele trei asistente. Apoi se duseser  la un bar, 
unde cântaser  la karaoke. Mersese la Kumi acas  şi, în timp ce 
ascultau ipetele bufni ei, fumaser  haşiş adus din India. îşi sim ise 
creierul ca pe un terci gros şi c ldu . Se pomenise în sala de clas , 
sim ise mirosurile şi vorbise cu Aomame. Apoi, în pat cu asistenta, 
discutaser  despre moarte şi înviere. Pusese o întrebare greşit  şi 
primise r spunsuri ambigue. în p durice, bufni a continua s  ipe, 
iar la televizor, lumea s  râd . 

Amintirile sale erau pe alocuri incomplete. Nu reuşea s  lege 
toate momentele între ele, dar ceea ce inea minte era extraordinar 
de limpede. îşi amintea fiecare cuvânt pe care îl rostise. Se gândi la 
ce-i spusese Kumi la sfârşit. Era un sfat, o avertizare. 

— Când o să se lumineze de zi, să pleci de aici. Până nu se blochează 
ieşirea. 

Probabil c  era vremea s  plece. îşi luase concediu şi venise aici 
în speran a de a o revedea pe Aomame la vârsta de zece ani, în 
crisalida de aer. St tuse aproape dou  s pt mâni şi îi citise zilnic 
tat lui s u. Dar crisalida nu mai ap ruse. în schimb, când era pe 
punctul de a renun a, Kumi îi oferise o viziune complet diferit , cu 
ajutorul c reia o reîntâlnise pe Aomame şi putuse s  stea de vorb  
cu ea. Găseşte-mă, cât mai e timp, îi spusese ea. Probabil c  cea care 
rostise cuvintele cu adev rat fusese îns  Kumi. Era greu de desluşit, 
dar nu avea nici o importan . Kumi murise şi înviase. Nu pentru 
ea, ci pentru al ii. Tengo hot rî s  cread , cel pu in pentru moment, 
spusele ei. Erau lucruri importante. Probabil. 

Se afla în oraşul pisicilor. Existau în el lucruri pe care nu le 
putea g si în alt  parte. Tocmai din motivul acesta se urcase în tren 
şi venise pân  aici. Dar ce g sea era pres rat cu pericole. Dac  
d dea crezare avertismentului lui Kumi, erau lucruri fatale. II 
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pişcau degetele, sim ea c  se apropie ceva de r u augur. 
Trebuia s  se întoarc  în Tokio. Pân  nu se blocheaz  ieşirea, cât 

mai oprea trenul acolo. înainte de asta, îns , trebuia s  mai treac  
pe la sanatoriu, s -l înştiin eze pe tat l s u c  pleac . 

Mai erau câteva lucruri de care voia s  se încredin eze.

Capitolul 10 Adunând dovezi clare 

Ushikawa se hot rî s  fac  un drum pân  în Ichikawa. O sim i ca 
pe o c l torie lung , îns  oraşul se afla imediat la intrarea în 
prefectura ţhiba, cum treceai râul, şi nu dura mult s  ajungi din 
centrul Tokioului pân  acolo. Urc  într-un taxi de la gar  şi-i spuse 
şoferului numele şcolii. Ajunse acolo pu in dup  ora unu. Se 
terminase pauza de prânz şi cursurile de dup -amiaz  începuser  
deja. Din sala de muzic  se auzea un cor de voci, iar în curtea şcolii 
se juca un meci de fotbal, în cadrul orei de educa ie fizic . ţopiii 
alergau dup  minge ipând în gura mare. 

Ushikawa nu avea amintiri pl cute legate de şcoala primar . El 
nu era bun la sport, mai ales nu la jocurile cu mingea. Era scund, 
lent şi suferea de astigmatism. In plus, îi lipsea coordonarea 
motric . Orele de educa ie fizic  erau un adev rat coşmar. La 
celelalte materii avea note excelente! Mintea nu-i mergea r u deloc 
şi mai şi studia mult (tocmai de aceea reuşise s  promoveze 
examenul de barou la doar dou zeci şi cinci de ani). Ins  nimeni 
nu-1 pl cea şi nu-1 respecta. Unul dintre motive era şi faptul c  nu 
era bun la sport. Desigur, şi înf işarea sa ridica nişte probleme. De 
mic copil avusese fa a lat , privirea r ut cioas  şi capul diform. 
ţol urile buzelor îi erau r sfrânte în jos şi- i d deau senza ia c  st  
s  i se preling  saliva prin ele (doar ar ta aşa, saliv  nu-i cursese 
niciodat ). Avea p rul cre , vâlvoi. Nu era o înf işare care s  
atrag  simpatia oamenilor. 

în şcoala primar  nu vorbea mai deloc. ţând trebuia s  o fac , 
ştia şi singur c  îi mergea bine gura. îns  nu avea cu cine s  poarte 
o discu ie intim  şi nu i se d dea nici ocazia s -şi etaleze talentul 
oratoric. Prin urmare, r mânea t cut. Dar îşi formase obiceiul s  
asculte cu mare aten ie ce spuneau ceilal i - indiferent de subiect. 
încerca s  câştige ceva din asta. Acest obicei avea s -i devin  un 
instrument foarte folositor. ţu ajutorul lui scotea la iveal  multe 
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adev ruri valoroase. Unul dintre aceste „adev ruri valoroase" pe 
care le descoperise în acest mod era faptul c  majoritatea oamenilor 
nu sunt în stare s -şi pun  mintea la contribu ie şi s  gândeasc . Iar 
cei care nu gândesc nici nu ascult  ce spun al ii. 

în orice caz, zilele petrecute la şcoala primar  nu erau o fil  din 
via a lui de care s -şi aminteasc  cu pl cere. îl cuprindea 
deprimarea numai la gândul c  avea s  calce din nou într-o 
asemenea institu ie. Poate c  prefectura Saitama era altfel decât 
prefectura ţhiba, dar şcolile primare erau toate la fel în întreaga 
ar . Ar tau la fel şi func ionau dup  aceleaşi principii. ţu toate 

acestea, Ushikawa se dusese special la cea din Ichikawa. Era vorba 
de o chestiune foarte important , pe care nu putea s-o lase în seama 
altcuiva. Telefonase la secretariat şi stabilise o întâlnire la ora unu şi 
jum tate. 

* 

Directoarea-adjunct  era o femeie micu  de statur  şi p rea s  aib  
în jur de patruzeci şi cinci de ani. Era sub iric , avea un chip frumos 
şi o inut  îngrijit . Directoare-adjunct ? se mir  Ushikawa. Nu mai 
auzise termenul acesta. Pe de alt  parte, el terminase şcoala 
primar  cu mult  vreme în urm . Lucrurile sigur se mai 
schimbaser  între timp. Femeia p rea s  fi avut de-a face cu mul i 
oameni de toate felurile, pentru c  nu tr dase deloc surprindere la 
vederea lui Ushikawa, care numai obişnuit nu ar ta. Sau poate c  
era doar politicoas . îl conduse într-o sal  de primire foarte îngrijit  
şi îl invit  s  ia loc. Se aşez  şi ea pe scaunul din fa a lui şi îi zâmbi 
de parc  aştepta cu ner bdare discu ia pl cut  pe care urmau s  o 
poarte. 

Femeia îi amintea de o coleg  din şcoala primar . Era frumoas , 
dr gu , avea note bune şi sim ul r spunderii. Era manierat  şi 
cânta bine la pian. Profesorii o îndr geau. Ushikawa o privea 
adesea în timpul orelor. Se uita mai mult la spatele ei. îns  nu 
vorbise niciodat  cu ea. 

— Sunte i aici în leg tur  cu un absolvent al şcolii noastre? 
întreb  directoarea-adjunct . 

— M  scuza i, am omis s  m  prezint, zise Ushikawa întin- 
zând o carte de vizit . 

Aceeaşi carte de vizit  pe care i-a d duse şi lui Tengo şi pe care 
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scria „Manager permanent, Noua Asocia ie Japonez  pentru 
Promovarea Ştiin ei şi ArteiĂ. Ushikawa îi înşir  cam aceeaşi 
poveste cu care se dusese cândva la Tengo şi anume c , în calitate 
de scriitor, fostul elev al acelei şcoli era unul dintre candida ii la un 
sprijin financiar oferit de asocia ia sa. F cea o verificare foarte 
sumar  legat  de el. 

— Minunat! zise directoarea zâmbind. Este un lucru care ne 
onoreaz  şi pe noi. V  ajut cum pot, cu cea mai mare pl cere. 

— M  întrebam dac  este posibil s  discut direct cu înv -
toarea dânsului, spuse Ushikawa. 

— O s  m  interesez. Dar au trecut dou zeci de ani de atunci şi 
este posibil s  fi ieşit la pensie. 

— V  mul umesc. Şi ar mai fi un lucru despre care aş dori s  v  
întreb. 

— Despre ce este vorba? 
— în acelaşi an cu domnul Kawana a înv at şi o fat  pe nume 

Masami Aomame. Pute i s  afla i, v  rog, dac  au fost cumva colegi 
de clas ? 

Pe chipul directoarei ap ru o umbr  de suspiciune. 
— Aceast  doamn  Aomame are vreo leg tur  cu bursa oferit  

domnului Kawana? 
— Nu, nu despre asta e vorba. într-o oper  scris  de domnul 

Kawana este portretizat  o persoan  care aduce cu dânsa. Şi aici 
sunt câteva chestiuni pe care noi am dori s  le clarific m. Nu e 
nimic complicat. De fapt, e doar o formalitate. 

— Aha, r spunse directoarea-adjunct  ridicând imperceptibil 
col urile gurii. Dar v  rog s  în elege i c  n u v  putem oferi 
informa ii de natur  personal . De exemplu, fişa matricol  sau 
informa ii privitoare la mediul familial. 

— Suntem perfect conştien i de acest lucru. Noi am dori s  ştim 
dac  a fost într-adev r coleg  de clas  cu domnul Kawana. 
Şi v-am fi recunosc tori dac  ne-a i comunica numele înv toarei 
şi o modalitate prin care am putea s-o contact m. 

— Am în eles. Dac  este vorba doar despre aşa ceva, nu e nici o 
problem . Aomame, a i spus? 

— Da. Se scrie cu ideogramele ao de la „verdeĂ şi mame de la 
„fasoleĂ. Un nume nu prea des întâlnit. 

Ushikawa scrise cu pixul în carne el „Masami AomameĂ şi îi 
întinse foaia directoarei. Aceasta o privi câteva clipe, apoi o puse 
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într-un dosar de pe birou. 
— V  rog s  aştepta i aici. M  duc acum s  caut în arhiv . Am 

s  rog pe cineva s  fac  nişte copii dup  informa iile care pot fi 
f cute publice. 

— V  mul umesc din tot sufletul şi îmi cer mii de scuze pentru 
deranj, mul umi Ushikawa. 

Directoarea-adjunct  p r si înc perea fluturându-şi elegant 
poalele fustei cloş. Avea o postur  frumoas  şi un mers la fel de 
frumos. ţoafura v dea bun-gust. înaintase în vârst  într-un mod 
foarte pl cut. Ushikawa se aşez  comod în scaun şi aştept  s  
treac  timpul citind din cartea pe care o avea la el. 

* 

Un sfert de or  mai târziu, directoarea se întoarse. inea la piept un 
plic mare, maroniu. 

— Se pare c  domnul Kawana a fost un elev str lucit. Avea cele 
mai bune note din clas , pe lâng  rezultatele excelente ca sportiv. 
Era bun mai ales la aritmetic , la matematic  şi rezolva probleme 
de liceu înc  din şcoala primar . A câştigat şi o olimpiad , iar 
ziarele chiar l-au numit un copil minune. 

— Remarcabil, spuse Ushikawa. 
— îns  m  mir  un lucru, continu  directoarea. Pe atunci era 

recunoscut ca un copil minune al matematicii, îns , ca adult, a 
ajuns s  fie apreciat în lumea literar ... 

— Talentul vast, aidoma unei pânze freatice bogate, îşi g seşte 
cale c tre suprafa  în felurite locuri. în prezent, dânsul pred  
matematica şi, concomitent, scrie romane. 

— Aha, r spunse directoarea, arcuindu-şi frumos sprâncenele. 
în compara ie cu dânsul, nu am reuşit s  aflu prea multe în leg tur  
cu Masami Aomame. în clasa a cincea, s-a transferat la alt  şcoal . 
A fost luat  în grija unei rude din Tokio, din sectorul Adachi, şi s-a 
înscris la şcoala de acolo. A fost coleg  cu domnul Kawana în 
clasele a treia şi a patra. 

Dup  cum m  aşteptam, îşi zise Ushikawa. între cei doi exista o 
leg tur . 

— înv toarea se numeşte Ota. Doamna Toshie Ota. în prezent 
lucreaz  la şcoala primar  municipal  din Tsudanuma. 

— Deci dac  iau leg tur  cu şcoala aş putea s-o întâlnesc. 
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— Am contactat-o deja, r spunse directoarea-adjunct  schi ând 
un zâmbet. A spus c , dac  e vorba de aşa ceva, discut  cu 
dumneavoastr  cu mare pl cere. 

— V  mul umesc mult, spuse Ushikawa. 
Femeia aceea nu era doar frumoas , ci îşi f cea şi treaba rapid. 
Directoarea not  pe spatele propriei sale c r i de vizit  numele 

profesoarei şi num rul de telefon al şcolii primare din Tsudanuma, 
apoi i-o înmân  lui Ushikawa. Acesta o puse cu grij  în portofel. 

— Am în eles c  doamna Aomame provine dintr-un mediu 
religios, zise Ushikawa. Este un lucru care pe noi ne preocup  
întrucâtva. 

Directoarea se încrunt  şi la coada ochilor îi ap rur  nişte riduri 
m runte. Doar o femeie matur  cu mult  autodisciplin  putea s  
ob in  nişte riduri atât de inteligente şi fermec toare, cu o conota ie 
atât de delicat . 

— îmi pare r u, dar este unul dintre subiectele pe care nu le 
putem discuta, r spunse ea. 

— E o chestiune de natur  personal ? întreb  Ushikawa. 
— Exact. Mai ales fiind vorba de religie. 
— Dar dac  o întâlnesc pe doamna Ota, aş putea s  aflu 

anumite lucruri. 
Directoarea-adjunct  îşi înclin  uşor b rbia sa delicat  c tre 

stânga, fluturând pe buze un zâmbet re inut. 
— Ceea ce spune doamna Ota strict personal nu ne priveşte pe 

noi. 
Ushikawa se ridic  şi îi mul umi politicos. Directoarea îi înmân  

plicul cu documente. 
— Am pus aici copii ale datelor pe care vi le putem oferi. Sunt 

despre domnul Kawana, dar sunt şi câteva informa ii cu privire la 
doamna Aomame. Sper s  v  fie de folos. 

— Mi-a i fost de mare ajutor. V  sunt sincer recunosc tor 
pentru amabilitate. 

— V  rog s -mi da i de ştire când ave i un rezultat legat de 
bursa aceea, pentru c  este un lucru care ne face şi nou  onoare. 

— Sunt convins c  rezultatul o s  fie pozitiv, r spunse 
Ushikawa. Eu l-am întâlnit de mai multe ori pân  acum şi îl 
consider un tân r promi tor, cu un talent indiscutabil. 

* 
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Ushikawa intr  într-o cantin  din fa a g rii din Ichikawa şi lu  un 
prânz uşor, timp în care trecu în revist  documentele din plic. 
Cuprindeau câteva date matricole referitoare la Tengo şi la 
Aomame, precum şi detalii despre premiile ob inute de Tengo la 
înv tur  şi sport. ţhiar fusese un elev str lucit din cale afar . 
Probabil c  pentru el şcoala nu însemnase niciodat  un coşmar. In 
plic era şi o copie a unui articol despre câştigarea olimpiadei la 
aritmetic . Fiind foarte vechi, nu se vedea prea clar, dar con inea şi 
o fotografie a lui de la acea vreme. 

Dup  ce termin  de mâncat, Ushikawa telefon  la şcoala 
primar  din Tsudanuma. Vorbi cu doamna Toshie Ota şi fixar  o 
întâlnire la şcoal , la ora patru. Aceasta îi spuse c  la ora aceea 
puteau sta de vorb  linişti i. 

O fi ea munc , dar chiar aşa, dou  şcoli într-o singur  zi! oft  
Ushikawa. Numai când se gândea, îl şi apuca deprimarea. Ins  
pân  acum meritase s  bat  drumul. Aflase c  Tengo şi Aomame 
fuseser  colegi de clas  timp de doi ani. Era un mare progres. 

Tengo o ajutase pe Eriko Fukada transformând Crisalida de aer 
într-o oper  literar  care devenise apoi un bestseller. Aomame îl 
asasinase la hotelul Okura pe Tamotsu Fukada, tat l lui Eriko 
Fukada. Ambii ac ionaser  cu scopul comun de a ataca gruparea 
„PionieriiĂ. Poate cooperaser  cumva. Era şi normal s  considere c  
o f cuser . 

îns  mai bine nu le spunea înc  nimic celor doi indivizi de la 
Pionierii. Lui Ushikawa nu-i pl cea s  dea informa iile cu ârâita. 
Aduna cât de multe putea, le verifica meticulos şi abia când avea 
dovezi foarte clare, deschidea tacticos subiectul: „Uita i cum st  
treaba...Ă. Era un obicei teatral pe care îl avea înc  de pe vremea 
când lucra ca avocat. îşi f cea interlocutorul s  coboare garda cu 
atitudinea lui umil , iar când lucrurile se apropiau de final, venea 
cu nişte dovezi concrete şi r sturna situa ia. 

în tren, în drum spre Tsudanuma, Ushikawa îşi construi în 
minte mai multe ipoteze. 

Poate c  Tengo şi Aomame aveau o rela ie amoroas . Sigur, nu 
s  fi fost iubi i înc  de la vârsta de zece ani, dar exista posibilitatea 
s  se fi întâlnit mai târziu, dup  ce terminaser  şcoala primar  şi s  
se fi apropiat. Iar apoi, dintr-un anumit motiv necunoscut, şi-au 
împreunat for ele ca s  distrug  gruparea „PionieriiĂ. Aceasta era o 
ipotez . 
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îns  Ushikawa nu v zuse nici un indiciu cum c  Tengo şi 
Aomame ar fi împreun . El avea rela ii fizice regulate cu o femeie 
c s torit , cu zece ani mai în vârst  decât el. Judecând dup  firea 
lui, dac  ar fi fost atât de strâns legat de Aomame, nu ar fi f cut sex 
frecvent cu alt  femeie. Nu era el omul care s  jongleze aşa cu 
situa ia. Ushikawa urm rise timp de dou  s pt mâni tiparul dup  
care se mişca Tengo. Trei zile pe s pt mân  preda matematic  la o 
şcoal  preg titoare, iar în restul timpului st tea singur, închis în 
camer . Probabil c  scria. Nu ieşea decât ocazional, la cump r turi 
sau la plimbare. Ducea un trai foarte simplu şi modest. Uşor de 
în eles, f r  nici un fel de mister. Lui Ushikawa i se p rea exclus ca 
Tengo s  fie p rtaş la un complot de asasinare, indiferent care ar fi 
fost situa ia. 

Ushikawa îl simpatiza pe Tengo. Era un tân r simplu, cu o fire 
onest . Se baza pe sine însuşi, nu pe al ii. Aşa cum se întâmpl  
adesea cu oamenii mai mari de statur , avea tendin a s  priceap  
mai greu aluziile, dar nu era deloc secretos sau viclean. Era genul 
care, odat  ce a luat o hot râre, o ine apoi tot înainte. Nu ar fi ajuns 
niciodat  un bun avocat sau agent de burs . Dac  îi punea cineva 
piedic , ar fi c zut gr mad  când i-era lumea mai drag . Dar putea 
s  se descurce de minune ca profesor de matematic  sau ca scriitor. 
Nu era sociabil şi nici prea volubil, dar anumite femei îl pl ceau. Pe 
scurt, se afla la polul opus fa  de Ushikawa. 

îns  comparativ cu el, despre Aomame nu ştia mai nimic. Tot ce 
aflase era c  se n scuse într-o familie de credincioşi înfl c ra i ai 
Ţisericii Martorilor şi c  fusese dus  înc  de mic copil s  fac  
prozelitism. în clasa a cincea îşi lep dase credin a şi o luaser  în 
primire nişte rude care locuiau în sectorul Adachi. Probabil c  nu 
mai putuse s  îndure. Spre norocul ei, era foarte apt  fizic şi din 
şcoala general  şi pân  la liceu fusese un juc tor str lucit al echipei 
de softball. Reuşise s  se fac  remarcat . Datorit  acestui fapt, 
ob inuse o burs  şi intrase la o facultate de educa ie fizic . ţam 
acestea erau faptele pe care le aflase Ushikawa. Ins  despre 
personalitatea ei, modul de gândire, calit ile şi defectele ei, via a ei 
particular , nu avea nici cea mai vag  idee. Tot ce ob inuse erau 
doar nişte detalii din biografia ei. 

Dar suprapunând în minte trecutul lui Tengo şi pe cel al lui 
Aomame, începu s  vad  nişte puncte comune. In primul rând, nici 
unul nu avusese o copil rie fericit . Aomame era târât  prin oraş 
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de mama ei ca s  fac  prozelitism. Se duceau din uş  în uş  şi 
sunau la sonerie. To i copiii din Ţiserica Martorilor erau obliga i s  
fac  asta. Iar tat l lui Tengo fusese încasator la NHK. Şi asta 
presupunea tot mers din uş  în uş . Oare s -şi fi luat fiul cu el, aşa 
cum f ceau mamele din Ţiserica Martorilor? Poate c  da. Dac  ar fi 
fost el tat l lui Tengo, sigur ar fi f cut-o. Când ai un copil cu tine 
aduni bani mai uşor şi nu mai trebuie s  pl teşti nici bon . împuşti 
doi iepuri dintr-un foc. îns  pentru Tengo sigur nu fusese o 
experien  pl cut . Şi cine ştie, poate c  cei doi copii chiar se 
întâlniser  pe str zile oraşului Ichikawa. 

Atât Tengo, cât şi Aomame se str duiser  s  ob in  o burs  
sportiv  şi s  plece cât mai repede de la p rin i. Ambii erau nişte 
sportivi str luci i. Erau oricum înzestra i cu o constitu ie fizic  
bun , îns  trebuia neapărat să fie străluciţi. Unica lor metod  de a 
deveni independen i era s  fie remarca i astfel şi s  fac  perfor-
man . Acesta era pre iosul lor bilet care le asigura autocon-
servarea. Felul lor de a gândi nu sem na cu al unui b iat sau al 
unei fete obişnuite de vârsta lor, iar atitudinea lor fa  de lume 
diferea şi ea. 

La drept vorbind, şi Ushikawa fusese într-o situa ie asem n -
toare. în cazul s u, familia lui era bogat  şi nu avusese nevoie de 
burs , iar banii de buzunar nu-i lipsiser  niciodat . Dar ca s  intre 
la o facultate de vârf şi s  treac  examenul de barou trebuise s  
înve e pe rupte. Se luptase la fel ca Tengo şi ca Aomame. Nu avu-
sese timp s  se distreze, aşa cum f ceau colegii lui. Abandonase 
micile pl ceri - un lucru nu tocmai uşor de f cut - şi se devotase în 
întregime studiului. Sufletul lui oscilase mereu între sentimente de 
inferioritate şi de superioritate. Eu sunt un Raskolnikov care n-a 
întâlnit-o pe Sonia, îşi spunea el adesea. 

Ei, dar las -m  pe mine. Nu m  ajut  cu nimic acum s  m  
gândesc la toate astea. Mai bine m  întorc la Tengo şi la Aomame. 

Dac  cei doi s-ar fi întâlnit pe neaşteptate dup  mai bine de 
dou zeci de ani, ar fi descoperit cu uimire c  aveau multe puncte în 
comun. Ar fi avut foarte multe lucruri de vorbit. Şi atunci s-ar fi 
sim it puternic atraşi unul de cel lalt. Ushikawa putea s -şi 
imagineze cu mult  claritate un asemenea scenariu. O întâlnire 
întâmpl toare, dictat  de destin. Suprema poveste de dragoste. 

ţhiar s  fi avut loc aceast  întâlnire întâmpl toare? S  se fi 
n scut o poveste de dragoste? Desigur, Ushikawa nu avea cum s  
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ştie cu certitudine. îns  era mai logic s  presupun  c  se întâlniser . 
Tocmai astfel îşi uniser  for ele şi îi atacaser  pe Pionieri. De pe 
fronturi diferite, fiecare în felul s u. Tengo cu peni a, iar Aomame 
cu vreo tehnic  special . îns  Ushikawa nu era perfect mul umit de 
aceast  ipotez . Avea logic , dar nu îl convingea. 

Dac  între cei doi s-ar fi creat o leg tur  atât de puternic , era 
inevitabil s  ias  la suprafa . O întâlnire fatidic  ar fi avut urm ri 
la fel de fatidice, iar ochii lui atât de aten i nu ar fi sc pat aşa ceva. 
Poate c  Aomame ar fi reuşit s  in  totul ascuns. Dar lui Tengo i-ar 
fi fost imposibil. 

Ushikawa era genul de om care se bazeaz  în via  pe logic . 
F r  dovezi clare, nu mergea mai departe. îns , în acelaşi timp, 
avea încredere în instinctul s u înn scut. Iar acest instinct cl tina 
acum din cap la ideea c  Tengo şi Aomame unelteau împreun . 
ţl tina încet, dar ferm. Dac  cei doi nu erau conştien i unul de 
existen a celuilalt? Dac  implicarea lor simultan  cu Pionierii 
fusese o pură întâmplare? 

Deşi era o coinciden  greu de imaginat, instinctul lui prefera 
aceast  ipotez  în favoarea ideii de complot. Din motive diferite, cu 
scopuri diferite şi din unghiuri diferite, cei doi îi zgâl âiser  pe 
Pionieri din întâmplare în acelaşi timp. Erau dou  fire narative 
separate, care mergeau în paralel. 

Dar tipii de la Pionieri ar accepta uşor o teorie aşa de con-
venabil ? Nici vorb , îşi zise Ushikawa. Ar s ri direct la ipoteza cu 
uneltirea, f r  s  mai stea pe gânduri. Erau indivizi c rora din fire 
le place conspira ia. înainte s  le ofere informa ii brute, trebuia s  se 
str duiasc  s  g seasc  dovezi şi mai clare. Altfel risca s -i induc  
în eroare, iar acest lucru, la rândul lui, putea însemna s  aib  el de 
suferit. 

Ushikawa se gândi încontinuu la aceste lucruri în tren, de la 
Ichikawa la Tsudanuma. Probabil c , f r  s -şi dea seama, se 
strâmbase, oftase sau se uitase în gol. O feti  de şcoal  general , 
aşezat  pe scaunul din fa a lui îl privea ciudat. Ushikawa încerc  s  
disimuleze aceste gesturi schimbându-şi expresia de pe chip şi 
trecându-şi palma peste creştetul lui strâmb şi chel. îns  aceste 
mişc ri p reau mai degrab  s  o sperie. Fata se ridic  brusc înainte 
de sta ia Nishi-Funabashi şi se f cu nev zut , cu paşi iu i. 

* 



1Q84 139 

 

ţu înv toarea pe nume Toshie Ota r mase de vorb  în clas , 
dup  terminarea orelor. Avea vreo cincizeci şi ceva de ani şi se afla 
la polul opus fa  de eleganta directoare-adjunct  de la şcoala din 
Ichikawa. Era scund  şi îndesat , iar, privit  din spate, avea un 
mers bizar, ca de crustaceu. Pe nas avea nişte ochelari micu i, cu 
rame metalice, îns  por iunea dintre sprâncene era lat , plat  şi 
acoperit  cu firişoare m runte de p r. Purta un costum aparent din 
lân , care nu se ştie când fusese croit, îns  cu siguran  era gata 
demodat de nou şi care r spândea un vag iz de naftalin . Avea o 
nuan  rozalie, îns  una ciudat , care p rea amestecat  cu o alt  
culoare greşit . Probabil se dorise un ton discret şi rafinat, dar 
scopul nu fusese atins şi acel roz era acum cufundat într-o mare de 
dezn dejde, autodepreciere şi resemnare. Din aceast  pricin , bluza 
alb , nou-nou , care i se z rea pe sub rever, ar ta ca un musafir 
neobr zat care s-a strecurat la un priveghi. P rul ei uscat, înspicat 
cu fire albe, p rea prins la repezeal  cu nişte agrafe de plastic. Avea 
mâinile şi picioarele c rnoase şi nici un inel nu-i împodobea 
degetele scurte. Gâtul îi era br zdat de trei cute înguste, dar adânci, 
care parc  marcau trecerea anilor. Sau poate erau semn c  îi 
fuseser  împlinite trei dorin e. Deşi probabil c  nu era cazul, 
presupuse Ushikawa. 

Ii fusese înv toare lui Tengo din clasa a treia şi pân  la 
sfârşitul ciclului primar. O dat  la doi ani clasele se schimbau, dar 
întâmplarea f cuse s  fie cu Tengo patru ani de zile. Pe Aomame o 
avusese doar doi ani, în clasele a treia şi a patra. 

— Mi-1 amintesc bine pe domnul Kawana, zise ea. 
ţomparativ cu aspectul s u sobru, avea o voce surprinz tor 

de tân r  şi de clar . O voce care putea s  r zbat  pân  în toate 
ungherele unei clase g l gioase. Profesia îl face pe om, îşi zise 
Ushikawa admirativ. ţu siguran  era un dasc l iscusit. 

— Domnul Kawana a fost un elev str lucit din toate punctele 
de vedere. în dou zeci şi cinci de ani mi-au trecut prin mân  
nenum ra i elevi în diverse şcoli, dar n-am întâlnit un altul atât de 
înzestrat. Se remarca în orice f cea. Avea o personalitate frumoas  
şi calit i de lider. Era genul de om capabil s  se impun  în orice 
domeniu. în şcoala primar  s-a remarcat mai ales prin abilit ile 
sale la aritmetic  şi matematic , îns  nu m  surprinde faptul c  a 
urmat calea literaturii. 

— Tat l dânsului era încasator la NHK, nu-i aşa? 
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— Aşa este, r spunse înv toarea. 
— Am în eles chiar de la dânsul c  era un tat  foarte sever, 

spuse Ushikawa complet la plesneal . 
— întocmai, r spunse ea f r  s  ezite. Era un tat  foarte sever. 

Era foarte mândru de slujba sa şi, desigur, acesta e un lucru 
minunat, îns  pentru Tengo era o adev rat  corvoad . 

Ushikawa reuşi s  lege subiectele între ele, astfel încât s  
stoarc  tot felul de detalii de la ea. La asta se pricepea el cel mai 
bine, s -şi fac  interlocutorul s  vorbeasc . înv toarea îi povesti 
c  Tengo fugise de acas  în clasa a cincea, s tul s  tot fie luat de 
tat l s u la încasat taxa în weekend. 

— Mai bine spus, a fost dat afar  din cas , nu a fugit, spuse 
ea. 

Deci tat l lui chiar îl c ra pe Tengo dup  el când încasa bani, îşi 
spuse Ushikawa. Iar pentru Tengo, aflat la o vârst  fraged , fusese 
un stres deloc neglijabil. Exact aşa cum se aşteptase. 

Neavând unde se duce, înv toarea îl inuse la ea peste noapte. 
Ii d duse o p tur  şi îi f cuse şi micul dejun. A doua zi pe sear  se 
dusese la tat l lui şi îl convinsese s  se r zgândeasc . Ii povesti lui 
Ushikawa întregul episod ca pe unul dintre cele mai glorioase 
momente din via a ei. Apoi îi vorbi şi despre cum îl reîntâlnise 
întâmpl tor la un concert, când Tengo era în liceu, şi despre cât de 
bine cântase el atunci la timpan. 

— Sinfonietta lui Janâcek. Nu e o pies  tocmai simpl . Pân  cu 
câteva s pt mâni în urm , Tengo nici nu atinsese vreodat  acel 
instrument, dar a urcat pe scen  ca un adev rat profesionist şi şi-a 
îndeplinit rolul magnific. Un miracol în toat  puterea cuvântului. 

Femeia asta chiar l-a pl cut din toat  inima pe Tengo, îşi zise 
Ushikawa impresionat. A inut la el în mod necondi ionat. Oare 
cum o fi s  te plac  cineva atât de mult? 

— De Masami Aomame v  mai aminti i? întreb  Ushikawa. 
— îmi amintesc foarte bine, r spunse înv toarea, îns  cu o alt  

voce, în care nu se sim ea bucuria. 
Tonul vocii îi coborî sim itor. 
— E şi un nume neobişnuit. 
— Da, e foarte neobişnuit. îns  nu din cauza numelui mi-o 

amintesc eu. 
Se l s  o scurt  t cere. 
— Am în eles c  provenea dintr-o familie de credincioşi devo-
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ta i ai Ţisericii Martorilor. 
— R mâne între noi discu ia? întreb  înv toarea. 
— Sigur c  da. Nu mai spun nim nui. 
înv toarea încuviin . 
— în Ichikawa exist  o filial  mare a Ţisericii Martorilor. Şi de 

aceea eu am avut sub îndrumarea mea mai mul i copii din rândul 
lor. Din postura de dasc l pot s  v  spun c  probleme apar mereu 
şi c  trebuie acordat  aten ie fiec rui elev în parte, îns  credincioşi 
mai înfl c ra i ca p rin ii ei nu erau. 

— Cu alte cuvinte, oameni care nu admiteau nici un compromis. 
înv toarea îşi muşc  uşor buzele amintindu-şi acele lucruri. 
— Aşa este. Erau nişte oameni extrem de stric i când venea 

vorba de principii şi pretindeau aceeaşi stricte e şi de la copii. Din 
aceast  cauz , ea nu avea cum s  nu se izoleze de restul clasei. 

— Deci, s-ar putea spune c , într-un anumit sens, a fost un copil 
special. 

— Da, un copil special, recunoscu înv toarea. Dar copiii nu au 
nici o vin . Dac  e s  c ut m o vin  undeva, atunci o vom g si în 
intoleran a care acapareaz  sufletul oamenilor. 

înv toarea continu  s  vorbeasc  despre Aomame. în cea mai 
mare parte, ceilal i copii o ignorau. Pe cât posibil, o tratau ca şi cum 
nu exista. Era un element str in, cineva care sus inea principii 
ciudate şi care îi deranja pe ceilal i. Aceea era p rerea unanim  în 
clas . Iar Aomame se ap ra încercând s -şi fac  prezen a cât mai 
pu in sim it . 

— Am f cut şi eu tot ce am putut, dar solidaritatea copiilor era 
neaşteptat de puternic , iar ea se transformase într-un fel de 
prezen  fantomatic . în ziua de azi, astfel de probleme se pot 
rezolva cu ajutorul unui consilier de specialitate. îns  pe atunci nu 
exista un asemenea sistem. Eu eram înc  tân r  şi abia îmi mai 
vedeam capul doar încercând s  in clasa la un loc. Probabil c  ce 
spun v  sun  a pretext. 

Ushikawa în elegea bine ce spunea. A fi înv tor însemna 
munc  grea. într-o anumit  m sur , lucrurile care interveneau între 
copii trebuiau l sate în seama copiilor. 

— Profunzimea credin ei şi intoleran a sunt dou  fe e ale 
aceleiaşi monede. Iar noi nu avem ce face în aceast  privin , spuse 
Ushikawa. 

— Ave i dreptate, r spunse înv toarea. Dar, la un alt nivel, 
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sigur aş fi putut s  fac şi eu ceva. Am încercat în câteva rânduri s  
discut cu ea, îns  n-am reuşit s  scot nici o vorb  de la ea. Era 
înc p ânat  şi odat  ce hot ra ceva, nu se mai r zgândea. Avea o 
minte str lucit . în elegea repede şi era dornic  s  înve e. Dar se 
controla şi se re inea, astfel încât s  nu dea la iveal  aceste lucruri. 
A nu ieşi în eviden  era doar o metod  de autoap rare. Dac  s-ar fi 
aflat într-un mediu obişnuit, sigur ar fi fost şi ea o elev  minunat . 
îmi pare atât de r u când m  gândesc! 

— A i discutat vreodat  cu p rin ii ei? 
înv toarea încuviin . 
— De mai multe ori. Au venit la şcoal  în repetate rânduri s  se 

plâng  de persecu ie religioas . I-am rugat atunci s  încerce s-o 
ajute mai mult pe Aomame s  se integreze în colectiv. S  se abat  
m car un pic de tot de la principii. Dar în zadar. Pentru p rin ii ei, 
a respecta cu stricte e regulile credin ei lor venea mai presus de 
orice. Pentru ei, fericirea însemna s  ajung  în rai, iar via a în 
aceast  lume nu era decât un lucru tranzitoriu. îns  aceasta e 
gândire de adult. Iar dânşii, din p cate, nu au vrut s  în eleag  ce 
greu îi e unui copil aflat în creştere s  fie ignorat şi ostracizat de 
restul clasei şi ce r ni fatale pot l sa în sufletul lui aceste lucruri. 

Ushikawa îi spuse c  Aomame fusese o juc toare de softball de 
succes în facultate şi în cadrul echipei unei firme şi c  acum lucra ca 
instructor la un club sportiv de lux. Mai exact spus, lucrase acolo 
pân  cu pu in timp în urm , dar nu era nevoie s  se exprime atât de 
precis. 

— M  bucur! zise înv toarea şi se înroşi uşor în obraji. Deci s-
a f cut mare, se între ine singur  şi o duce bine. M-am liniştit s  
aud asta. 

— Dac  îmi permite i o întrebare, zise Ushikawa fluturând un 
zâmbet inocent. E posibil ca domnul Kawana şi doamna Aomame 
s  fi fost mai apropia i în şcoala primar ? 

înv toarea îşi împreun  degetele şi se gândi o vreme. 
— E posibil şi aşa ceva. îns  eu nu am v zut nimic de acest fel şi 

nici nu mi-a ajuns nimic la ureche. Singurul lucru pe care pot s -l 
spun e c -mi vine greu s  cred c  putea exista vreun copil în acea 
clas  care s  se apropie de ea. Poate c  Tengo i-a întins mâna, 
pentru c  el era un copil bun şi responsabil. Dar nu cred c  ea şi-ar 
fi deschis inima cu una, cu dou . Aşa cum nici scoica lipit  pe o 
stânc  nu-şi desface uşor carapacea. 
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înv toarea t cu pu in, apoi ad ug : 
— îmi pare r u c  trebuie s  spun lucrul acesta, dar pe atunci eu 

nu am putut s  fac nimic în acest sens. Dup  cum v  ziceam, nu 
aveam experien a şi nici priceperea necesar . 

— Dac  domnul Kawana şi doamna Aomame s-ar fi apropiat, 
acest lucru ar fi creat o reac ie puternic  în clas  şi n-ar fi avut cum 
s  nu ajung  pân  la urechile dumneavoastr , nu-i aşa? 

înv toarea încuviin . 
— Exista intoleran  de ambele p r i. 
— Mi-a i fost de mare ajutor cu tot ce mi-a i povestit, îi mul umi 

Ushikawa. 
— Sper c  ce v-am spus despre doamna Aomame nu va fi o 

piedic  în acordarea bursei, zise înv toarea îngrijorat . Eu sunt 
singura responsabil  pentru faptul c  în clas  a ap rut o astfel de 
problem . Nu a fost nici vina lui, nici a ei. 

— Nu v  îngrijora i, spuse Ushikawa cl tinând din cap. Eu doar 
verific acurate ea unor date care apar în carte. Dup  cum şti i şi 
dumneavoastr , problemele care vizeaz  religia sunt întotdeauna 
complicate. Domnul Kawana e înzestrat cu un talent extraordinar şi 
cu siguran  va ajunge în curând un nume de seam . 

La auzul acestor cuvinte, înv toarea zâmbi mul umit . O raz  
de lumin  p trunse în ochii ei şi îi f cu s  str luceasc  orbitor, 
aidoma unor ghe ari care se z resc în dep rt ri, pe coama 
muntelui. îşi aminteşte de Tengo pe când era un b iat, îşi zise 
Ushikawa. Au trecut dou zeci de ani de atunci, dar sigur are 
senza ia c  totul s-a întâmplat nu mai târziu de ieri. 

în timp ce aştepta autobuzul c tre sta ia Tsudanuma în apro-
piere de poarta şcolii, Ushikawa se gândi la profesorii lui de la 
şcoal . Oare ei îl mai ineau minte pe el? îns  chiar dac  îl mai 
ineau minte, în ochii lor sigur n-ar fi ap rut vreun lic r de 

bun tate amintindu-şi de el. 
ţeea ce scosese la lumin  era foarte aproape de ipoteza lui. 

Tengo fusese cel mai bun elev din clas . Era şi foarte popular. 
Aomame st tea izolat  şi era ignorat  de tot restul clasei. Practic nu 
existau şanse ca cei doi s  se fi apropiat. Se aflau în pozi ii prea 
diferite. Iar Aomame se transferase în clasa a cincea de la şcoala din 
Ichikawa. Acolo se întrerupea leg tura dintre ei. 

Dac  era s  caute puncte comune între ei în timpul şcolii, atunci 
nu exista decât unul singur, şi anume c  erau nevoi i s -şi asculte 
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p rin ii, împotriva voin ei lor. Deşi o f ceau în scopuri diferite, 
unul ca s  câştige adep i, altul ca s  încaseze taxe, amândoi erau 
târâ i de p rin i cu for a prin tot oraşul. In clas , ocupau pozi ii 
foarte diferite. Dar cu siguran  se sim eau la fel de singuri şi îşi 
doreau ceva cu tot atâta putere. S  fie accepta i în mod 
necondi ionat, s  fie strânşi în bra e. Ushikawa îşi putea imagina ce 
era în sufletul lor.
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Ei bine, îşi zise Ushikawa aşezat pe scaun, cu bra ele încrucişate, în 
rapidul de la Tsudanuma c tre Tokio. Ei bine, eu ce s  fac mai 
departe? Am g sit câteva conexiuni între Tengo şi Aomame. Nişte 
leg turi foarte interesante, dar, din p cate, în momentul de fa , ele 
nu dovedesc nimic concret. 

în fa a mea se înal  un zid de piatr . în el sunt trei uşi, iar eu 
trebuie s  aleg una. Fiecare uş  poart  o pl cu  cu un nume. Pe 
una scrie „TengoĂ, pe alta „AomameĂ şi pe ultima „Doamna din 
AzabuĂ. Aomame a disp rut ca o n luc , f r  urm . Vila cu s lcii 
din Azabu e p zit  ca un seif de banc  şi n-am cum s  m  ating nici 
de ea. Şi atunci mai r mâne doar o uş . 

Se pare c  o vreme o s  stau lipit de Tengo, îşi zise Ushikawa. 
Alt  alegere nu am. Asta e o mostr  perfect  de aplicare a pro-
cedeului prin eliminare. î i vine s  faci nişte broşuri frumoase cu ea, 
pe care s  le împ r i trec torilor. Lume, lume, privi i cum se 
procedeaz  prin eliminare! 

ţe b iat bun din n scare eşti tu, Tengo! Matematician, dar şi 
scriitor. ţampion la judo, dar şi preferatul înv toarelor. Deocam-
dat  nu-mi r mâne decât s  te folosesc pe tine drept breş  şi s  
încerc s  descâlcesc situa ia. Şi chiar e o încâlceal  cumplit . ţu cât 
m  gândesc mai mult, cu atât pricep mai pu in. Mi se face creierul 
ca o bucat  de tofu expirat. 

Dar Tengo? se întreb  Ushikawa. El reuşea s  cuprind  ima-
ginea de ansamblu? Probabil c  nu. Din câte vedea el, Tengo testa 
pe rând diverse ipoteze şi mergea încolo şi încoace, pe c i ocolite. 
Oare nu era şi el bulversat de diverse lucruri şi îşi cl dea în minte 
fel de fel de teorii? Şi totuşi, Tengo era un matematician înn scut. 
Se pricepea s  adune piese şi s  compun  un puzzle, în plus, ca 
persoan  direct vizat , cu siguran  strânsese mai multe piese decât 
el. 

S -i urm resc mişc rile lui Tengo o vreme, îşi propuse 
Ushikawa. Sigur o s  m  duc  el undeva. Dac  am noroc, poate 
chiar la locul în care se ascunde Aomame. A se lipi zdrav n de ceva 
ca o lipitoare era alt lucru la care Ushikawa se pricepea de minune. 
Dac  asta se hot ra el s  fac , nimeni nu mai putea s  se desco-
toroseasc  de el.

Odat  ce se hot râse, Ushikawa închise ochii şi stinse între-
rup torul gândurilor. Mai bine dormea pu in. în ziua aceea vizitase 
nu una, ci dou  şcoli primare din ţhiba şi st tuse de vorb  cu dou  
înv toare între dou  vârste. O frumoas  direc- toare-adjunct  şi o 



 

înv toare cu un mers ca de crab. Trebuia s -şi mai odihneasc  
nervii. în scurt timp, capul s u mare şi diform începu s  salte uşor, 
în ton cu mişcarea trenului. ţa o p puş  în m rime natural , care 
st  s  scuipe pe gur  un r vaş nenorocos. 

Trenul nu era gol, îns  nici un c l tor nu se încumeta s  se aşeze 
lâng  Ushikawa. 

Capitolul 11 Lumea asta nu numai că nu are 
logică, dar e şi lipsită de bunătate 

Mar i diminea , Aomame îi scrise un bilet lui Tamaru, în care îi 
spunea c  b rbatul care se d dea drept încasator de la NHK venise 
din nou. Ţ tuse insistent la uş , o f cuse cu ou şi cu o et (pe ea sau 
pe persoana care locuia acolo, numit  Takai) şi o tachinase 
încontinuu. Avea ceva exagerat şi nenatural. Poate chiar era cazul 
s  se alarmeze cu adev rat. 

Aomame puse bile elul într-un plic şi îl l s  pe masa din 
buc t rie. Scrise pe el ini iala T. ţei care veneau s -i aduc  provizii 
urmau s  i-I duc  lui Tamaru. 

Pu in înainte de ora unu, Aomame intr  în dormitor, încuie uşa, 
se b g  în pat şi continu  s  citeasc  din romanul lui Proust. La ora 
unu fix, soneria sun  o dat . Dup  câteva clipe echipa de 
aprovizionare descuie uşa şi intr  în apartament. ţa de obicei, 
umplur  frigiderul rapid, strânser  gunoiul şi inspectar  rafturile 
cu alimente. Dup  un sfert de or  îşi terminar  treaba, ieşir  şi 
încuiar  uşa din exterior. Apoi sunar  iar la sonerie, ca semnal. 
Acelaşi procedeu ca întotdeauna. 

ţa s  fie sigur , Aomame aştept  pân  ce limbile ceasului 
indicar  ora unu şi jum tate, apoi ieşi din dormitor şi se duse în 
buc t rie. Plicul adresat lui Tamaru disp ruse, iar pe mas  era 
acum o pungu  de hârtie cu numele unei farmacii. Al turi de ea, 
un volum gros intitulat Enciclopedia corpului uman pentru femei. în 
pungu  g si trei teste diferite de sarcin . Deschise fiecare cutie şi 
citi instruc iunile rând pe rând. Toate spuneau acelaşi lucru. Dac  
ciclul întârzie mai mult de o s pt mân , se poate face testul de 
sarcin . Acesta are o precizie de nou zeci şi cinci la sut , dar dac  
rezultatul este pozitiv se recomand  o vizit  la medicul specialist 
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cât mai repede. Nu trebuie tras  o concluzie doar pe baza testului. 
Acesta indic  doar posibilitatea unei sarcini. 

Procedeul era simplu. Se colecteaz  urin  într-un recipient curat 
şi se introduce în ea fâşia de hârtie sau se urineaz  direct pe be işor. 
Se aşteapt  câteva minute. ţuloarea albastr  indic  
o sarcin . Dac  nu se schimb  culoarea, rezultatul e negativ. Sau, 
dou  liniu e verticale în cadranul rotund înseamn  o sarcin , o 
singur  liniu  indic  lipsa unei sarcini. ţhiar dac  detaliile de 
design difereau, principiul era acelaşi. Existen a sarcinii se stabi-
leşte în func ie de prezen a hormonului hţG (gonadotropina 
corionic  uman ) în urin . 

Gonadotropina corionic  uman ? Aomame se încrunt  puternic. 
Era femeie, dar în cei treizeci de ani ai s i nu mai auzise niciodat  
aceast  denumire. Adic  pân  acum chestia asta şi-a f cut de cap cu 
ovarele mele şi eu n-am ştiut? 

Aomame deschise Enciclopedia corpului uman pentru femei. 
„Gonadotropina corionic  uman  este un hormon secretat în 

timpul sarcinii, care men ine func ionarea corpului galbenĂ, scria în 
carte. „ţorpul galben secret  progesteron şi estrogen, protejeaz  
mucoasa uterin  şi împiedic  menstrua ia. în acest mod se 
formeaz  treptat placenta în uter. Dup  şapte pân  la nou  s pt -
mâni, odat  format  placenta, rolul corpului galben se încheie şi, 
prin urmare, şi cel al hormonului hţG.Ă 

ţu alte cuvinte, se secret  dup  fixarea pe peretele uterin, timp 
de şapte pân  la nou  s pt mâni. ţa perioad , era cam nesigur, dar 
se potrivea cumva. Tot ce putea spune e c , în cazul în care testul 
indica un rezultat pozitiv, cu siguran  era îns rcinat . Dac  ieşea 
negativ, concluzia nu mai era la fel de clar . Exista şi varianta ca 
perioada de secre ie a hormonului s  se fi încheiat deja. 

Aomame nu sim ea nevoia s  urineze. Scoase o sticl  de ap  
plat  din frigider şi b u dou  pahare. îns  tot nu îi venea s  mearg  
la toalet . Neavând nici o grab , l s  balt  testele de sarcin  şi se 
întinse pe canapea, concentrându-se asupra c r ii.
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Senza ia de urinare ap ru abia dup  ora trei. Aomame strânse 
urin  într-un recipient şi introduse în ea fâşia de hârtie. Aceasta se 
schimb  la culoare v zând cu ochii şi se transform  într-un albastru 
intens. O nuan  foarte elegant , bun  de folosit pe caroseria unei 
maşini. O decapotabil  micu  şi albastr , la care ar merge numai 
bine o capot  bej. Trebuie s  fie minunat s  conduci o asemenea 
maşin  de-a lungul coastei, cu un vânticel v ratic suflându- i în 
fa . îns  în baia dintr-un bloc din mijlocul oraşului, într-o dup -
amiaz  de toamn , acel albastru îi d dea ei certitudinea c  este 
îns rcinat  - o posibilitate calculat  cu o precizie de nou zeci şi 
cinci la sut . R mas  în picioare în fa a oglinzii, Aomame privi o 
vreme fâşia de hârtie alb strit . îns  oricât ar fi privit-o, culoarea 
aceea nu avea s  se schimbe. 

ţa s  fie absolut sigur , încerc  şi un test produs de alt  firm . 
Pe instruc iunile acestuia scria s  urineze direct pe cap tul 
be işorului. Dar cum n-ar fi putut s  mai urineze prea curând, se 
hot rî s -l introduc  în urina din vas. Tot era proasp t  şi nu avea 
de ce s  conteze dac  îl introducea în ea sau turna pe el. Rezultatul 
era acelaşi. Pe cadranul rotund din plastic ap rur  dou  linii 
verticale clar conturate, care îi spuneau lui Aomame acelaşi lucru, 
şi anume c  „exist  posibilitatea unei sarciniĂ. 

Aomame arunc  urina în vasul de toalet  şi trase apa. înf şur  
fâşia de hârtie alb strit  într-un şerve el şi îl arunc  la gunoi, apoi 
sp l  recipientul cu ap  cald . Se duse în buc t rie şi mai b u dou  
pahare cu ap . Avea de gând s  încerce şi al treilea test a doua zi. 
Trei e un num r foarte bun. O lovitur , dou  lovituri. î i ii 
r suflarea şi aştep i a treia minge. 

Aomame puse ap  la fiert, îşi f cu un ceai verde, apoi se aşez  
pe canapea şi îşi relu  lectura. Avea al turi o farfurioar  cu cinci 
biscui i s ra i cu brânz , pe care îi ron i savurându-şi ceaiul. Era o 
dup -amiaz  liniştit . Perfect  pentru citit. îns  degeaba parcurgea 
scrisul cu ochii, pentru c  nu re inea nimic. Se v zu nevoit  s  
reciteasc  acelaşi pasaj de mai multe ori. Pân  la urm  renun , 
închise ochii şi se imagin  la volanul decapotabilei albastre, 
mergând de-a lungul coastei, cu capota l sat . Un vânticel

cu iz de mare îi flutura în p r. Pe marginea drumului era un semn 
rutier cu dou  linii verticale, care însemna „Aten ie, pute i fi 
îns rcinat !Ă. 



1Q84 149 

 

Aomame oft  şi l s  cartea s -i cad  pe canapea. 
Ştia şi ea foarte bine c  nu era nevoie s  mai încerce al treilea test. 

Rezultatul ar ieşi la fel şi de o sut  de ori la rând, îşi spuse ea. E doar 
o pierdere de timp. Hormonii mei hţG o s  aib  exact aceeaşi 
atitudine fa  de uterul meu. Protejeaz  corpul galben, împiedic  
declanşarea menstrua iei şi ajut  la formarea placentei. Sunt 
îns rcinat . Iar hormonii hţG ştiu asta. O ştiu şi eu. Pot s  identific 
exact în pântecele meu aceast  fiin . Acum e înc  mic . Nu e decât 
un fel de simbol. Dar la un moment dat o s  aib  o placent  şi o s  se 
dezvolte. O s  primeasc  hran  de la mine şi o s  creasc  treptat, dar 
constant, f r  încetare, în lichidul acela întunecat şi greu. 

Era prima dat  când r mânea îns rcinat . Aomame era foarte 
meticuloas  din fire şi nici nu credea decât ce vedea cu propriii ei 
ochi. ţând f cea sex, se asigura neap rat ca partenerul s  aib  
prezervativul pus. Oricât ar fi b ut, asta nu omitea niciodat  s  
verifice. Dup  cum îi spusese şi Doamnei, de la vârsta de zece ani, 
când îi venise prima dat  ciclul, nu i se întrerupsese niciodat . Nu i 
se dereglase nici m car cu o zi. Durerile menstruale erau uşoare. 
Doar sângera timp de câteva zile şi atât. Nu o împiedicase niciodat  
s  fac  mişcare. 

îi venise ciclul prima oar  la câteva luni dup  ce îl strânsese pe 
Tengo de mân  în sala de clas  din şcoala primar . între cele dou  
întâmpl ri p rea s  existe o clar  conexiune. Atingerea mâinii lui 
Tengo o zguduise probabil pe din untru. ţând o anun ase pe mama 
ei c  i-a venit ciclul, aceasta se strâmbase, de parc  se trezise pe cap 
cu o pacoste chiar inutil . E cam devreme, comentase ea. îns  
Aomame nici n-o luase în seam . Era propria ei problem  şi nu a 
mamei sau a altcuiva. F cuse singur  primul pas într-o nou  lume. 

Iar acum era îns rcinat . 
Aomame se gândi la ovule. Unul dintre cele patru sute de ovule 

preg tite în untrul ei (probabil unul chiar de pe la mijloc) fusese 
fecundat. Cel mai probabil în seara aceea furtunoas  de septembrie, 
cu tunete puternice. Atunci, în camera aceea întunecoas , ea ucisese 
un b rbat. îi înfipsese în ceaf  un ac ascu it, intind c tre baza 
creierului. îns  acel b rbat era complet diferit fa  de cei pe care îi 
omorâse pân  atunci. Nu numai c  ştia c  urmeaz  s  fie ucis, dar 
asta îşi şi dorea. Pân  la urm , ea îi d duse ceea ce voia. Nu ca pe o 
pedeaps , ci ca pe un act de mil . Iar în schimb, el îi oferise ceea ce ea 
îşi dorea. Un târg f cut într-un loc adâncit în întuneric. Aceea fusese 
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noaptea în care r m sese îns rcinat . O ştia. 
Eu am luat via a unui om cu mâna mea şi, în acelaşi timp, o via  

a prins rod în mine. Oare şi asta a f cut parte din târg? 
Aomame închise ochii şi îşi puse frâu gândurilor. ţând mintea 

i se goli, ceva se strecur  în untrul ei, în t cere. 

Doamne care eşti în ceruri, pur fie numele T u, vie împ r ia 
Ta. Şi ne iart  nou  p catele noastre. Şi ne binecuvânteaz  
nou  calea. Amin. 

De ce îi venise s  rosteasc  rug ciunea tocmai acum? Nici m car 
nu credea câtuşi de pu in în vreo împ r ie, în rai sau în Dumnezeu. 
Dar avea aceste cuvinte întip rite în minte. Fusese pus  s  le recite 
înc  de pe la trei sau patru ani, când înc  nici nu le în elegea bine 
sensul. Dac  greşea chiar şi un cuvin el, o loveau tare cu rigla peste 
mâini. Rug ciunea ieşea la iveal  ori de câte ori se întâmpla ceva, 
chiar dac  nu se vedea cu ochiul liber. ţa un tatuaj secret. 

Ce-ar zice oare mama dac  i-aş spune c  am r mas îns rcinat  
f r  s  fi f cut sex? se întreb  ea. Probabil i s-ar p rea o blasfemie 
cumplit . La urma urmei, e un fel de concep ie imaculat  - deşi, 
evident, nu mai sunt virgin . Dar poate nici m car nu mi-ar acorda 
aten ie. Nici n-ar apleca urechea la ce spun eu. Nu sunt decât o 
lep d tur  care a p r sit lumea ei cu mult timp în urm . 

Dar hai s  gândim lucrurile altfel, îşi propuse Aomame. S  nu 
mai încerc s  g sesc o explica ie acolo unde nu exist , ci s  las 
enigma s  fie enigm  şi s  v d fenomenul din unghiul opus. 

Oare eu văd sarcina asta ca pe un lucru fericit şi bine-venit? Sau ca pe 
ceva neplăcut şi inoportun? 

Oricât se gândea, Aomame nu reuşea s  ajung  la o concluzie, 
înc  sunt în faza de şoc, îşi spuse ea. Sunt perplex  şi dezorientat . 
Pe de o parte, m  simt sfâşiat  în dou . M  confrunt cu o situa ie 
nou  pe care, în mod firesc, nu pot s  o accept ca atare. îns , în 
acelaşi timp, Aomame nu putea s  nu observe c  proteja acea mic  
surs  de c ldur , mânat  de un interes foarte viu. Sim ea nevoia s  
fie pân  la cap t al turi de acel ceva care se forma în untrul ei, orice 
ar fi fost el. Sigur c  era neliniştit , însp imântat . Poate era o chestie 
care îi dep şea imagina ia. Poate era cine ştie ce creatur  ostil  care 
urma s-o devoreze pe din untru. îi veneau în cap mai multe variante 
sumbre. Cu toate acestea, Aomame avea de felul ei şi o doz  de 
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curiozitate s n toas . Deodat , în minte îi r s ri un gând, ca o raz  
de lumin  care str punge întunericul. 

Poate copilul pe care îl port în pântece e al lui Tengo. 
Aomame se încrunt  uşor şi cuget  o vreme la aceast  variant . 

Dar de ce s  fiu îns rcinat  cu copilul lui Tengo? 
Ia s  vedem totul aşa: în noaptea aceea bulversant  în care s-au 

petrecut atâtea lucruri unul dup  altul, ceva a ac ionat în aceast  
lume şi Tengo a reuşit cumva s -şi introduc  sperma în uterul meu. 
Nu ştiu cum, dar a ap rut un fel de pasaj special, menit cumva s  
umple spa iul dintre tunete, potop, întuneric şi crim . Probabil doar 
temporar. Iar noi am reuşit s  ne folosim de acel pasaj. ţorpul meu a 
profitat de ocazie, l-a primit fl mând pe Tengo în el şi aşa am r mas 
îns rcinat . Ovulul meu cu num rul 201 sau 202 a înh at unul 
dintre milioanele de spermatozoizi ai s i. Un spermatozoid s n tos, 
deştept şi onest, întocmai ca posesorul s u. 

E o idee groaznic de aberant . N-are nici un fel de logic . Nimeni 
în toat  lumea asta n-ar accepta aşa ceva, oricâte explica ii aş da. Dar 
însuşi faptul că sunt însărcinată e ilogic. Deşi, la urma urmei, suntem în 
1Q84. E o lume în care nu m  mai mir de nimic. 

Şi dacă e chiar copilul lui Tengo? se întreb  Aomame. 
în diminea a aceea, când eram în spa iul pentru opriri de pe 

Autostrada Metropolitan  nr. 3, nu am ap sat pe tr gaci. M-am dus 
acolo chitit  s  mor şi mi-am b gat eava pistolului în gur . Nu-mi 
era câtuşi de pu in team  de moarte, pentru c  o f ceam ca s -l 
salvez pe Tengo. îns  o for  m-a f cut s  m  opresc. Am auzit o 
voce din dep rtare chemându-m  pe nume. S  fi fost pentru c  eram 
îns rcinat ? Nu cumva ceva încerca s -mi spun  c  se n scuse 
aceast  via ? 

Aomame îşi aminti de doamna rafinat  din vis, care o acoperise 
cu haina. S-a dat jos din Mercedesul ei argintiu şi mi-a dat pardesiul 
ei galben, moale şi uşor. Ea ştia. Ştia c  sunt îns rcinat  şi m-a 
protejat de privirile indiscrete, de vântul rece şi de multe alte rele. 

A fost un semn bun. 
Aomame îşi relax  fa a, revenind la expresia ei normal . ţineva 

m  ap r , m  protejeaz , îşi spuse ea. Deşi sunt în lumea anului 
1Q84, nu sunt complet singur . Probabil. 

* 



152 Haruki Murakami 

 

Aomame îşi lu  ceaiul deja r cit şi se duse la fereastr . Ieşi pe balcon, 
se cufund  în scaunul de gr din  astfel încât s  n-o vad  nimeni şi se 
uit  la p rcule  printre pl cile opace. încerc  s  se gândeasc  la 
Tengo, îns  în ziua aceea nu prea reuşi. îi ap rea în fa a ochilor 
chipul lui Ayumi. Aceasta îi zâmbea cald, cu naturale e, f r  
ascunzişuri. St teau fa  în fa  la masa din restaurant şi duceau la 
gur  paharul cu vin. Amândou  erau bine ame ite de b utur . Vinul 
rafinat de Burgundia li se amesteca în sânge, le circula molatic prin 
corp şi picta lumea înconjur toare în culoarea strugurelui. 

„Ştii ce cred eu?Ă, spune Ayumi, plimbându-şi degetul pe paharul 
cu vin. „Lumea asta nu numai c  nu are logic , dar e şi lipsit  de 
bun tate.Ă 
„Aşa o fi. Dar n-are nimic. ţ  se sfârşeşte şi lumea asta cât ai clipiĂ, 

r spunde Aomame. „Şi atunci va s  vie împ r ia.Ă 
„De-abia aştept!Ă, exclam  Ayumi. 

* 

De ce oare i-am vorbit atunci de împ r ie? se întreb  Aomame 
mirat . De ce am pomenit despre un lucru în care nu cred? Iar la 
scurt timp dup  aceea, Ayumi a murit. 

Când am vorbit despre ea, sigur aveam în minte un alt fel de 
„împ r ieĂ fa  de cea în care cred cei din Ţiserica Martorilor. 

Una mult mai personal . Şi tocmai din acest motiv mi-a venit s  
spun acele cuvinte. Dar oare eu în ce fel de împ r ie cred? ţe fel de 
„împ r ieĂ îmi imaginez eu c  o s  vin  dup  ce se sfârşeşte lumea? 

Aomame îşi puse uşor mâna pe abdomen şi ascult  cu aten ie. 
Dar, desigur, oricât de atent ar fi ascultat, nu se auzea nimic. 

în orice caz, Ayumi a disp rut din aceast  lume. A fost ucis  într-
o camer  de hotel din Shibuya, cu mâinile legate în c tuşe reci şi 
gâtul sugrumat cu un cordon. (Din câte ştia ea, criminalul nu fusese 
înc  prins.) I s-a f cut autopsia, a fost cusut  la loc, dus  la 
crematoriu şi ars . Persoana cu numele de Ayumi nu mai exist  în 
lumea asta. Nici carnea, nici sângele ei nu mai sunt. Nu mai exist  
decât în acte şi în amintiri. 

Ţa nu, poate c  nu e chiar aşa. Poate înc  tr ieşte bine, s n toas , 
în 1984. Ţodog neşte c  nu i se d  voie s  poarte pistol şi pune mai 
departe amenzi sub şterg toarele maşinilor parcate ilegal. Merge şi 
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le înva  pe liceene despre metodele contraceptive. Dragele mele, 
nici o penetrare f r  prezervativ. 

Aş vrea s-o mai v d pe Ayumi. Dac  aş urca înapoi pe scara de 
urgen  de pe Metropolitan  şi m-aş întoarce în 1984, poate aş 
reîntâlni-o. Acolo Ayumi ar mai tr i înc , iar pe mine nu m-ar mai 
urm ri indivizii de la Pionieri. Ne-am duce la micul restaurant din 
Nogizaka şi am bea vin de Ţurgundia. Sau... 

Să urc înapoi pe scara de urgenţă de pe Metropolitană? 

Aomame se întoarse la acest gând ca şi cum ar fi derulat înapoi o 
caset . Eu am încercat s  mai cobor o dat  pe ea şi nu am g sit 
intrarea. Scara care trebuia s  fie în dreptul reclamei la Esso 
disp ruse. Dar din direc ie opus  probabil c  aş fi reuşit. Nu trebuia 
s  cobor scara, ci s  o urc. S  m  strecor la loc în depozitul de 
materiale de dedesubt şi s  urc de acolo înapoi. S  traversez pasajul 
în sens invers. Poate c  asta trebuia eu s  fac. 

Lui Aomame îi veni s  zboare chiar în acel moment pe uş , s  
dea fuga la Sangenjaya şi s  testeze aceast  variant . Poate 
func iona, poate nu. Dar merita s  încerce. S  urce pe scara aia plin  
de pânze de p ianjen, îmbr cat  în acelaşi costum şi cu aceeaşi 
pereche de pantofi cu toc în picioare, îns  Aomame îşi inu în frâu 
acel impuls. 

Nu, nu pot s  fac asta. Nu am dat eu de Tengo tocmai pentru c  
am venit în 1Q84? Şi port în mine copilul lui. Orice ar fi, eu trebuie 
s -l mai întâlnesc o dat  aici, în lumea aceasta nou . Trebuie s  dau 
ochii cu el. Iar pân  atunci eu nu am cum s  plec. Orice s-ar 
întâmpla. 

* 

în dup -amiaza urm toare, primi un telefon de la Tamaru. 
— In primul rând, legat de încasatorul de la NHK, zise el. Am 

sunat la NHK şi m-am interesat. încasatorul responsabil cu acea zon  
din Koenji spune c  nu îşi aminteşte s  fi cioc nit la uşa cu num rul 
303. A verificat deja c  pe tocul uşii e ab ibildul care face dovada c  
taxa se pl teşte automat în cont. Zice c  oricum nu se apuc  el s  
bat  la uş , dac  exist  sonerie. Dac  ar face aşa ceva, doar l-ar durea 
mâna. Iar în ziua în care te-a vizitat încasatorul, el era pe teren în alt  
parte. Din câte am în eles, omul nu poate fi b nuit c  minte. 
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Munceşte acolo de cincisprezece ani şi e cunoscut drept o persoan  
r bd toare şi amabil . 

— Deci? întreb  Aomame. 
— Deci e mai probabil  varianta ca insul care a venit la tine s  nu 

fi fost încasator adev rat. ţineva a b tut la uş  pretinzând c  e de la 
NHK. Şi persoana cu care am vorbit la telefon presupune acelaşi 
lucru. Pentru ei e r u când apare un impostor s  încaseze taxa. Au 
zis c  ar vrea s  ne întâlnim şi s  discut m direct mai în detaliu. 
Evident, i-am refuzat. Le-am spus c  nu a rezultat nici o pagub  şi c  
n-aş vrea s  dau incidentului prea mult  importan . 

— Asta înseamn  c  individul era bolnav mintal sau m  urm rea 
pe mine, nu? 

— Nu cred c  cei care sunt pe urmele tale ar face aşa ceva. Nu 
ajut  la nimic, ba din contr , doar te pun în gard . 

— Dar dac  e un bolnav mintal, de ce s  aleag  tocmai uşa asta? 
Sunt atâtea altele! Am şi grij  s  nu se vad  lumin  de afar  şi nici nu 
fac zgomot. De obicei stau cu draperiile trase şi nu pun rufe la uscat 
pe balcon. Şi totuşi b rbatul la a ales special s  bat  în uşa asta. Ştia 
c  sunt în untru. Sau aşa insista el, c  ştie. Şi încerca s  m  conving  
cumva s  deschid.
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— Crezi c-o s  mai vin ? 
— Nu-mi dau seama. Dar dac  e chitit s  m  fac  s  deschid, nu 

crezi c-o s  tot vin  pân  vede uşa asta deschis ? 
— Iar gândul sta te nelinişteşte. 
— Nu m  nelinişteşte. Doar c  nu-mi place. 
— Nici mie nu-mi place, asta e clar. Nu-mi place deloc. Dar dac  

mai vine impostorul la, nu putem s  chem m nici NHK-ul şi nici 
poli ia. Şi pe mine chiar dac  m  contactezi şi pornesc imediat spre 
tine, pân  ajung, probabil dispare deja. 

— ţred c  m  descurc şi singur , r spunse Aomame. Nu-mi 
r mâne decât s  nu deschid uşa, oricât m-ar provoca. 

— Presupun c  ar face orice ca s  te provoace, nu? 
— Presupun şi eu. 
Tamaru tuşi scurt şi schimb  subiectul. 
— Ai primit testele, nu? 
— Rezultatul a fost pozitiv, r spunse Aomame simplu. 
— Adic  eşti? 
— Da. Am f cut dou  teste şi rezultatul a fost acelaşi. 
Se l s  t cerea. O t cere ca o litografie pe care literele înc  n-au 

fost încrustate. 
— F r  loc de dubiu? întreb  Tamaru. 
— Eu ştiam asta de la bun început. Testele n-au fost decât o 

confirmare. 
Tamaru mângâie uşor cu degetele litografia de t cere. 
— Am s  te întreb ceva foarte deschis, spuse el. Vrei s  p strezi 

sarcina sau s  te ocupi de ea? 
— Nu mă ocup de ea. 
— Deci o s  ai copilul. 
— Dac  merge totul cum trebuie, o s  nasc la anul, prin iunie-

iulie. 
Tamaru f cu un calcul mental. 
— Asta înseamn  c  va trebui s  facem câteva schimb ri de plan. 
— îmi pare r u. 
— N-ai de ce s - i ceri scuze. Toate femeile au dreptul sâ aduc  

pe lume un copil, indiferent de mediul în care s-ar afla, iar dreptul 
acesta trebuie respectat cu sfin enie. 

— Parc  mi-ai citi din Declara ia Drepturilor Omului. 
— Ştiu c  insist, dar nu ai idee cine ar putea fi tat l? 



156 Haruki Murakami 

 

— Din iunie nu am mai avut rela ii sexuale cu nimeni. 
— Deci e un fel de concep ie imaculat . 
— Vorbele astea s-ar putea s -i înfurie pe cei religioşi. 
— Orice lucru ieşit din comun sigur înfurie pe careva, r spunse 

Tamaru. Dar dac  eşti îns rcinat  trebuie s  mergi cât mai repede la 
un consult de specialitate. Nu ai cum s  duci sarcina la termen 
închis  acolo. 

Aomame oft . 
— L sa i-m  s  stau aici pân  la sfârşitul anului! N-o s  v  creez 

probleme. 
Tamaru t cu o vreme, apoi spuse: 
— Po i s  stai acolo pân  la sfârşitul anului, aşa cum i-am 

promis deja. Dar apoi ne laşi s  te ducem imediat într-un loc mai 
pu in periculos, unde s  ai acces mai uşor la servicii medicale. 
în elegi, nu? 

— în eleg, r spunse Aomame. 
îns  nu era convins . Aş putea eu s  plec de aici f r  s  dau de 

Tengo? se întreb  ea. 
— Eu am l sat o dat  o femeie îns rcinat , spuse Tamaru. 
Aomame r mas  mut  câteva clipe. 
— Tu? Dar tu... 
— Exact. Sunt gay. Gay get-beget. Aşa am fost dintotdeauna, aşa 

sunt şi acum. Şi aşa o s  fiu şi de acum încolo. 
— Dar ai l sat o femeie îns rcinat . 
— Toat  lumea greşeşte, spuse el, dar f r  nici o urm  de 

amuzament în glas. Aş prefera s  sar peste detalii, dar asta s-a 
întâmplat în tinere e. O singur  dat  şi zbang! Drept la int . 

— Şi ea ce a f cut? 
— Nu ştiu. 
— Nu ştii? 
— Ştiu doar pân  în luna a şasea. Mai departe, nu. 
— La şase luni nu se mai poate face întrerupere de sarcin . 
— Da, ştiu. 
— Deci e foarte probabil ca acel copil s  se fi n scut. 
— Da. 
— Şi presupunând c  s-a n scut, nu vrei s -l cunoşti? 
— Nu am nici un interes aparte, r spunse Tamaru f r  ezitare. 
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Eu nu aşa am tr it pân  acum. Dar tu? Tu vrei s - i cunoşti copilul? 
Aomame se gândi câteva clipe. 
— Şi eu am fost abandonat  de p rin i când eram mic  şi nu pot 

s  anticipez ce înseamn  s  ai un copil. Nu am avut un model corect. 
— în orice caz, tu vrei s  aduci pe lume acest copil. în lumea asta 

violent  şi plin  de contradic ii. 
— Pentru c  eu vreau dragoste, r spunse Aomame. Dar nu m  

refer la dragostea dintre mam  şi copil. N-am ajuns înc  la acest 
nivel. 

— Iar copilul face parte din aceast  dragoste. 
— Da. într-un fel sau altul. 
— Dar dac  se dovedeşte c  te-ai înşelat şi copilul nu are nici o 

leg tur  cu dragostea pe care o cau i tu, el are de suferit, nu? ţum 
am avut şi noi. 

— Exist  şi posibilitatea asta. Dar eu simt c  n-o s  fie aşa. O simt 
instinctiv. 

— Eu am mult respect fa  de instinct, spuse Tamaru. Dar odat  
ce se naşte conştiin a de sine, nu mai po i tr i decât ca un purt tor al 
moralei. S  ii minte asta. 

— Cine a spus-o? 
— Wittgenstein. 
— O s  in minte, spuse Aomame. Dac  s-a n scut copilul t u, 

acum câ i ani ar avea? 
Tamaru socoti în minte. 
— Şaptesprezece ani. 
— Şaptesprezece ani, repet  Aomame, imaginându-şi o tân r  

sau un tân r de aceast  vârst , ca purt tor al moralei. 
— Am s  transmit ce mi-ai spus. Vrea s  vorbeasc  direct cu tine, 

dar, dup  cum am mai spus de atâtea ori, din motive de securitate eu 
nu agreez acest lucru. Iau toate m surile tehnice posibile, dar 
telefonul este totuşi un mijloc periculos de comunicare. 

— Ştiu. 
— Dar e foarte preocupat  de felul în care au evoluat lucrurile şi 

îşi face griji pentru tine. 
— Ştiu şi asta. îi mul umesc mult. 
— E bine s  ai încredere în dânsa şi s -i urmezi sfatul. E o 

persoan  foarte în eleapt . 
— Desigur, r spunse Aomame. 
îns  în afar  de asta, eu trebuie s -mi ascut ra iunea şi s  m  
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protejez. Doamna e o persoan  foarte în eleapt , nici vorb . Şi e 
foarte realist . Dar sunt lucruri pe care nici ea nu are cum s  le ştie. 
Nu ştie pe ce principii func ioneaz  1Q84. Nici m car nu a observat 
c  pe cer sunt dou  luni. 

* 

Dup  ce închise telefonul, Aomame se întinse pe canapea şi dormi o 
jum tate de or . Se cufund  într-un somn scurt şi profund. Vis , dar 
vis  un spa iu în care nu era nimic. în spa iul acela, ea st tea şi se 
gândea. îşi aşternea gândurile cu o cerneal  invizibil  pe o fil  alb -
alb . Se trezi cu o imagine incert  în minte, dar de o claritate stranie. 
Eu am s  nasc acest copil. O mic  f ptur  o s  vin  pe lume în 
siguran . Dup  defini ia lui Tamaru, ca purt tor inevitabil al 
moralei. 

îşi puse palma pe pântece şi ascult . înc  nu se auzea nimic. 
Deocamdat .

Capitolul 12 
A 

încep să se slăbească legile lumii 

Dup  ce îşi termin  micul dejun, Tengo f cu un duş, se sp l  pe cap 
şi se b rbieri. Se schimb  în haine proasp t sp late, pe care le l sase 
la uscat. Apoi ieşi, se duse la gar , îşi cump r  ziarul şi intr  într-o 
cafenea din apropiere, unde b u o cafea neagr  şi fierbinte. 

Ziarul nu con inea nimic care s -i atrag  aten ia în mod 
deosebit. ţel pu in din câte citea acolo, lumea era un loc destul de 
plicticos şi insipid. Deşi era ziarul din ziua respectiv , i se p rea c  
nu face decât s  reciteasc  edi ia de s pt mâna trecut . II împ turi 
şi se uit  la ceas. Era nou  şi jum tate, iar vizitele la spital începeau 
de la ora zece. 

Preg tirile de plecare erau simple. Nu avea multe bagaje: câteva 
schimburi de haine, obiecte de toalet , câteva c r i şi hârtie de scris, 
cam atât. îi înc peau toate în geanta de um r. ţu bagajul dup  el, 
pl ti cazarea şi lu  autobuzul din dreptul g rii pân  la sanatoriu. 
Venise deja iama. Nu prea mai ieşea nimeni diminea a pe rmul 
m rii. în sta ia de autobuz de la sanatoriu Tengo fu singurul 
pasager care coborî. 
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La intrarea în sanatoriu trecu în registru, ca de obicei, numele şi 
ora. La recep ie era o asistent  tân r  pe care o mai v zuse de 
câteva ori. Avea mâinile şi picioarele neobişnuit de lungi şi de 
sub iri. Pe buze îi plutea un zâmbet şi ar ta ca un p ianjen 
binevoitor care te îndrum  prin p dure. De obicei, la recep ie era 
femeia între dou  vârste, cea cu ochelari, dar în ziua aceea lipsea. 
Tengo r sufl  oarecum uşurat. îi era team  s  nu fac  vreo aluzie la 
faptul c  o dusese pe Kumi pân  acas  cu o sear  înainte. N-o z ri 
nici pe Omura, cea cu pixul înfipt în p r. Disp ruser  cu toatele, de 
parc  le înghi ise p mântul. Precum cele trei vr jitoare din Macbeth. 

Ţineîn eles c  de fapt nu se întâmplase asta. Kumi avea liber, 
dar celelalte dou  spuseser  c  lucreaz . Probabil c  erau prin alt  
parte în momentul acela. 

Tengo urc  la etaj, unde se afla rezerva tat lui s u. ţioc ni de 
dou  ori şi deschise uşa. Ţ trânul era întins în pat, în aceeaşi stare 
de com . în bra  îi intra acul perfuziei, iar în uretr  catete- rul. Nici 
o schimbare fa  de ziua de ieri. Ferestrele erau închise şi draperiile 
trase. Aerul plutea gros în înc pere. Se amestecau în el mirosuri de 
medicamente, de flori, de respira ie de bolnav, de excremente şi fel 
de fel de alte izuri emanate de rutina vie ii. ţhiar dac  era o via  
diminuat , de mult  vreme r mas  f r  conştiin , func iile 
metabolice de baz  r mâneau neschimbate. Se afla înc  pe partea 
aceasta a lumii şi, atâta vreme cât tr ia, emana diferite mirosuri. 

Primul lucru pe care-1 f cu Tengo fu s  trag  în l turi draperiile 
şi s  deschid  larg geamurile. Era o diminea  pl cut  şi trebuia s  
aeriseasc . Afar  era r coric , dar nu chiar frig. Razele soarelui 
p trundeau prin ferestre, iar briza m rii flutura draperiile. Un 
pesc ruş lunec  peste rândul de pini, purtat de curen ii de aer, cu 
picioarele strânse. Un stol de rândunele oprite în dezordine pe 
cablurile de curent îşi schimbau f r  încetare pozi ia, ca nişte note 
muzicale pe care cineva le rescria de zor. Un corb cu ditamai ciocul 
poposise pe un felinar de strad  şi se gândea încotro s  o apuce, 
scrutând precaut împrejurimile. Câteva firişoare de nori pluteau în 
înaltul cerului, atât de sus şi atât de departe, încât p reau o 
abstrac ie care nu are nici un fel de leg tur  cu treburile oamenilor. 

întors cu spatele la tat l s u, Tengo privi o vreme pe fereastr  
lucrurile însufle ite şi cele neînsufle ite. ţele care se mişcau şi cele 
imobile. Era priveliştea obişnuit , nimic nemaiv zut. Fiindc  lumea 
trebuia s  mearg  înainte, mergea înainte. ţa un ceas deştept tor 
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ieftin, îşi îndeplinea inofensiv func ia care-i fusese încredin at . 
Tengo privea aceast  lume absent, încercând s  mai amâne un pic 
s -şi priveasc  tat l în fa , dar nu putea, bineîn eles, s  evite lucrul 
acesta la nesfârşit. 

în cele din urm , se hot rî şi se aşez  pe scaunul metalic de 
lâng  pat. Ţ trânul st tea cu ochii închişi, cu fa a îndreptat  în sus. 
P tura tras  pân  sub gât nu era deloc r v şit . Ochii b rbatului 
erau adânci i în orbite, de parc  lipsea de acolo o pies  şi c zuser  
complet în untru. ţhiar presupunând c  ar fi deschis ochii, ar fi 
v zut lumea ca din fundul unei v g uni. 

— Tat , începu Tengo. 
Ţ rbatul nu r spunse. Vântul c zu dintr-odat  şi draperiile 

r maser  nemişcate, precum cineva care şi-a amintit subit un lucru 
important în timp ce treb luia. Apoi, dup  câteva momente, îşi 
revenir  şi începur  din nou s  fluture uşor. 

— O s  m  întorc în Tokio, spuse Tengo. Nu pot s  r mân aici la 
nesfârşit şi nici nu mai pot s  lipsesc de la serviciu. Nu am o via  
nemaipomenit , dar e via a mea. 

Pe obrajii b trânului crescuse o umbr  de barb  de dou -trei 
zile. îl b rbierea o asistent  cu un aparat electric, dar nu în fiecare 
zi. Fire albe se amestecau pe jum tate cu peri negri. Avea doar 
şaizeci şi patru de ani, dar p rea mult mai în vârst , de parc  
cineva, din greşeal , derulase filmul vie ii lui pân  la cap t. 

— Pân  la urm  nu i-ai revenit cât am stat aici. Doctorul spune 
îns  c  trupul t u nu e chiar aşa de sfârşit. Ţa chiar e aproape 
s n tos, în mod straniu. 

Tengo f cu o pauz , l sându-i timp b rbatului s -i în eleag  
cuvintele. 

— Nu ştiu dac  m  auzi. Poate c  vocea mea î i ajunge pân  la 
timpane, dar de-acolo mai departe circuitele sunt blocate. Sau poate 
c  vorbele mele î i ajung pân  la conştiin , dar nu po i s  
reac ionezi la ele. N-am idee cum stau lucrurile. Pân  acum i-am 
vorbit şi i-am citit, plecând de la presupunerea c  m  auzi. 
Altminteri nu avea nici un rost s  o fac, iar dac  nu- i vorbeam nu 
mai avea nici un rost s  fiu aici. Şi nu pot s  explic de ce, dar am 
senza ia c  am sim it o reac ie din partea ta. ţuvintele mele ajung 
pân  la tine, chiar dac  nu în totalitate, m car esen ialul. 

Nici o reac ie. 
— Poate c  ce o s - i spun acum o s  par  prostii. Eu îns  o s  
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m  întorc în Tokio şi nu ştiu când o s  mai pot veni aici. Aşa c  î i 
zic de-acum ce am de spus. Dac  i se par tâmpenii, po i s  râzi de 
mine f r  sfial . Desigur, asta dac  eşti capabil s  râzi. 

Tengo îşi trase sufletul şi îşi privi tat l. Acesta nu avea în 
continuare nici o reac ie. 

— ţorpul t u este în stare de com . i-ai pierdut sim urile şi 
cunoştin a şi func ionezi ca un aparat, doar prin sistemele de baz  
care- i sus in via a. Eşti un cadavru viu, asta a spus doctorul, 
desigur, folosind o expresie mai ocolit . Din punct de vedere 
medical, poate c  aşa stau lucrurile, dar asta nu e decât o aparen . 
Poate c  de fapt nu i-ai pierdut cunoştin a, ci ea s-a mutat şi 
tr ieşte în continuare în alt  parte, deşi corpul t u e în com . Mie 
asta mi s-a p rut c  simt, în tot r stimpul sta. Sigur, nu e decât o 
b nuial  care nu se bazeaz  pe nimic. 

T cere. 
— îmi dau şi eu foarte bine seama c  e o presupunere extra-

vagant . Dac-aş spune cuiva lucrul sta, mi s-ar r spunde c  e pur  
fantezie. Dar eu nu pot s -mi imaginez altceva. Probabil c  i-a 
pierit orice fel de preocupare pentru lumea asta. Descurajat şi 
dezam git, i-ai pierdut interesul şi de aceea i-ai abandonat trupul 
real şi te-ai mutat în alt  parte, unde tr ieşti o alt  via . Probabil c  
într-o lume care se afl  în untrul t u. 

T cere în continuare. 
— Am plecat de la serviciu ca s  vin în oraşul sta şi în fiecare 

zi te-am vizitat şi i-am vorbit. Se fac în curând dou  s pt mâni. 
Dar adev rul este c  nu sunt aici numai ca s  am grij  de tine. 
Voiam s  aflu de unde vin şi ce fel de sânge îmi curge prin vene. 
Acum îns  nu m  mai intereseaz  lucrurile astea. Indiferent dne 
mi-e rud  de sânge sau nu, eu sunt eu. Iar tu mi-eşti tat . Prea bine, 
mi-am zis. Nu ştiu dac  asta se poate numi o reconciliere între noi 
doi. Sau m-am împ cat eu cu mine însumi, poate c  de asta e vorba. 

Tengo inspir  adânc. Tonul s u coborî o treapt . 
— în var  înc  mai erai conştient. Mintea ta era destul de 

confuz , dar era în stare de func ionare. Am reîntâlnit atunci o fat  
în înc perea asta. Dup  ce te-au dus s - i fac  analizele, ea a venit 
aici. Era probabil un fel de alter ego al ei. Am r mas acum atâta 
timp în oraşul sta pentru c  speram s  o mai pot întâlni înc  o 
dat . Asta este adev ratul motiv pentru care m  aflu aici. 

Tengo oft  şi îşi odihni palmele pe genunchi. 
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— Numai c  ea nu a mai ap rut. Fusese adus  aici în ceva ce se 
cheam  crisalid  de aer, o capsul  în care e aşezat . E prea lung s -
i explic în detaliu, dar crisalida de aer e un obiect fictiv, un produs 

al imagina iei. Acum îns  nu mai e fictiv. Grani ele dintre lumea 
real  şi cea imaginar  încep s  fie neclare. Pe cer sunt dou  luni. Şi 
asta tot din lumea fic iunii a venit. 

Tengo îl privi pe b trân. Oare reuşea s -l urm reasc ? 
— Aşa c , în tot contextul sta, nu mi se pare deloc de mirare ca 

tu s - i abandonezi trupul şi s  te duci în alt  lume, unde te po i 
mişca în voie. S-ar putea spune c  regulile lumii încep s  se 
sl beasc . Aşa cum i-am mai zis, am senza ia stranie c  tu ai f cut 
cu adev rat lucrul sta. ţ , de exemplu, te-ai dus la casa mea din 
Koenji şi ai b tut la uş . Ştii, nu? încasatorii de taxe de la NHK bat 
insistent la uş  şi strig  pe palier fel de fel de amenin ri. Aşa cum 
f ceam noi pe vremuri, când umblam pe rutele de adunat taxe din 
Ichikawa. 

Presiunea aerului din camer  p ru s  se schimbe pu in. Geamu-
rile erau deschise, dar nu p trundea nici un sunet de afar . ţând şi 
când, se auzea numai ciripitul vr biilor. 

— Acas  la mine, în Tokio, e o fat . Nu mi-e iubit . S-au 
întâmplat nişte lucruri şi se ascunde acolo o vreme. ţu câteva zile 
în urm , mi-a spus la telefon despre un încasator de la NHK. Cum a 
b tut la uş , ce spunea şi ce a f cut. Sem na ciudat de bine cu ce 
f ceai şi spuneai tu pe vremuri. Lucrurile pe care le-a auzit ea erau 
exact vorbele tale aşa cum mi le amintesc. Exact formul rile pe care 
aş vrea s  le uit dac  aş putea. M  întreb dac  nu cumva tu i-ai 
b tut la uş . Greşesc? 

Tengo f cu o pauz  de jum tate de minut. Ţ trânul îns  nu 
clinti nici o gean . 

— ţe vreau eu este s  nu-mi mai ba i la uş  vreodat . Nu am 
televizor. Iar vremurile în care noi doi umblam pe str zi s  adun m 
taxe s-au sfârşit de mult. Sper c  ne-am în eles deja în privin a asta. 
Atunci când ai discutat cu înv toarea. Nu mai ştiu cum o chema, 
înv toarea aia mic , cu ochelari. Mai ii minte, nu? Aşa c  te rog 
s  nu-mi mai ba i la uş . Şi nu numai mie. S  nu mai ba i la uşile 
oamenilor. Nu eşti încasator de taxe şi nu ai nici un drept s  sperii 
lumea. 

Tengo se ridic  de pe scaun, se duse la fereastr  şi privi afar . 
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Un b trân cu baston şi un pulover gros trecea prin fa a pinilor. 
Probabil se plimba. Avea p rul alb, era înalt şi se inea drept, dar îşi 
mişca picioarele cu greutate. P rea c  uitase cum s  mearg  şi f cea 
fiecare pas încercând s -şi aminteasc . Tengo îl privi o vreme cum 
înainteaz . Ţ trânul str b tu curtea şi apoi disp ru dup  col ul 
cl dirii, f r  îns  s -şi aduc  aminte cum se merge. Tengo se r suci 
apoi c tre tat l s u. 

— Nu te învinuiesc de nimic. Ai dreptul s  faci ce vrei cu 
spiritul t u, s -l trimi i unde vrei. E via a ta, e spiritul t u. Faci ce 
crezi tu de cuviin , ce i se pare ie corect. Poate c  eu nu am 
dreptul s - i spun lucrurile astea. Dar nu mai eşti încasator de taxe 
la NHK. Aşa c  nu mai pretinde c  eşti, pentru c  asta nu- i ofer  
nici un ajutor. 

Tengo se aşez  pe pervaz, c utându-şi cuvintele în aerul din 
rezerva de spital. 

— Nu prea ştiu ce via  ai avut tu, ce fel de triste i şi ce fel de 
bucurii. Dar dac  ai anumite neîmpliniri, s  ştii c  nu po i s  le 
rezolvi b tând la uşile oamenilor. ţhiar dac  la e un loc cu care 
eşti obişnuit, chiar dac  e lucrul la care te pricepi cel mai bine. 

Tengo t cu şi îl privi pe tat l s u. 
— Nu mai bate la uşa nim nui. Asta este tot ce- i cer. Trebyie s  

plec. Am venit în fiecare zi la tine, i-am vorbit şi i-am citit. Şi, într-
o oarecare m sur , ne-am împ cat. Asta e un lucru care s-a petrecut 
aici, în lumea real . Poate c  nu- i convine, dar ar fi mai bine s  
revii aici. sta este locul de care apar ii. 

Tengo îşi lu  geanta şi şi-o puse pe um r. 
— Plec. 
Ţ rbatul r mase cu ochii închişi, f r  s  se clinteasc  şi f r  s  

spun  nimic, la fel ca întotdeauna. ţu toate acestea, p rea s  se 
gândeasc  la ceva. Tengo îşi inu respira ia şi încerc  s  fie cât 
putea de atent la vreun semn al s u. Avea senza ia c  tat l s u era 
cât pe ce s  deschid  brusc ochii şi s  se ridice. Nu se întâmpl  îns  
nimic. 

Asistenta cu mâini şi picioare ca de p ianjen era în continuare la 
recep ie. Pe ecusonul de plastic de pe piept scria Tamaki. 

— M  întorc în Tokio, o înştiin  Tengo. 
— P cat c  nu şi-a revenit tat l dumneavoastr  cât a i fost aici, îl 

consol  ea. Dar sunt convins  c  s-a bucurat c  a i stat atât de mult 
cu el. 
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Tengo nu ştiu ce s -i r spund . 
— Transmite i-le salut rile mele celorlalte asistente. Mul umesc 

pentru ajutor. 
Pân  la urm  nu le întâlni nici pe Tamura, şi nici pe Omura, cea 

cu sâni mari şi cu pixul înfipt în p r. Ii p ru r u. Erau nişte 
asistente vrednice şi fuseser  foarte dr gu e cu el. Dar probabil c  
era mai bine s  nu le vad  înainte de a pleca, pentru c , pân  la 
urm , ce încerca el acum s  fac  era s  evadeze singur din oraşul 
pisicilor. 

* 

ţând trenul p r sea gara ţhikura, Tengo îşi aminti de noaptea pe 
care o petrecuse la Kumi. Asta se întâmplase chiar cu o sear  
înainte. ţanapeaua incomod , lampa Tiffany, râsetele care se 
auzeau de la televizorul din apartamentul vecin. ipetele bufni ei, 
fumul de la haşiş, bluza cu smiley face, p rul pubian presat de 
piciorul lui. Deşi nu trecuse înc  nici o zi de atunci, p reau toate 
lucruri dintr-un trecut îndep rtat. în mintea sa, departele şi 
aproapele nu se mai distingeau limpede. Ca pe un cântar instabil, 
miezul întâmpl rilor acelora nu-şi g sea echilibrul. 

Dintr-odat  Tengo se sim i neliniştit şi se uit  în jur. Oare asta 
era într-adev r lumea real ? Nu cumva se urcase într-o realitate 
greşit ? întreb  un alt c l tor dac  erau într-adev r în trenul corect. 
Era în regul , nu trebuia s -şi fac  griji. La Tateyama urma s  ia 
rapidul de Tokio. L sa în urm  oraşul pisicilor. 

Urcat în cel lalt tren, se aşez  pe scaun şi se cufund  într-un 
somn mult aşteptat, ca şi când ar fi c lcat greşit şi ar fi c zut într-un 
h u întunecat, f r  fund. Pleoapele i se închiser  de la sine şi în 
clipa urm toare îşi pierdu cunoştin a. ţând se trezi, trecuser  deja 
de Makuhari. în vagon nu era prea cald, dar Tengo era transpirat la 
subra . în gur  avea un miros nepl cut, ca mirosul îmbâcsit din 
camera de spital a tat lui s u. Scoase din buzunar o gum  de 
mestecat şi o b g  în gur . 

Probabil c  n-o s  mai calc prin locurile alea, îşi spuse Tengo. 
ţel pu in cât mai tr ieşte tata. Desigur, nimic pe lume nu e sut  la 
sut  sigur, dar nu mai putea face nimic în oraşul acela de pe malul 
m rii.
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ţând ajunse acas , Fukaeri nu era. Ţ tu de trei ori la uş , se opri şi 
b tu din nou de dou  ori. Apoi descuie. în untru era linişte şi 
surpinz tor de curat. Farfuriile erau puse în dulap, biroul şi masa 
erau în ordine, coşul de gunoi, gol. Fusese dat şi cu aspiratorul, iar 
patul era f cut. Nu vedeai c r i sau discuri l sate afar . Hainele 
sp late erau frumos împ turite şi aşezate pe pat. 

Singurul lucru pe care îl avusese Fukaeri, geanta ei mare de 
pânz , nu se z rea pe nic ieri. Nu erau îns  semne c  ar fi plecat 
brusc, c  s-ar fi întâmplat ceva şi ar fi fost nevoit  s  plece în grab . 
Şi nu p rea nici c  lipseşte temporar. Se hot râse s  plece, f cuse 
curat pe îndelete şi apoi abia îşi luase t lp şi a. Tengo şi-o imagin  
pe Fukaeri singur , dând cu aspiratorul şi ştergând praful cu cârpa. 
Era o ipostaz  care nu i se potrivea deloc. 

în cutia poştal  g si cheia de rezerv . Dup  volumul cores-
ponden ei adunate în cutie, Tengo b nui c  fata plecase cu o zi sau 
dou  în urm . Ultima dat  vorbiser  la telefon alalt ieri diminea  
şi înc  mai era la el. Ieri-sear  ieşise cu asistentele în oraş, fusese 
invitat la Kumi acas  şi nu mai apucase s-o sune pe Fukaeri. 

în asemenea situa ii, Fukaeri obişnuia s  lase un bile el, cu 
scrisul ei p tr os, ca în alfabetul cuneiform, dar Tengo nu g si 
nimic niciunde. Pur şi simplu plecase în t cere. Tengo îns  nu avea 
de ce s  se mire prea tare. Nimeni nu putea prezice ce gândeşte 
Fukaeri şi ce avea s  fac . Atunci când voia s  vin , te pomeneai cu 
ea, iar când voia s  plece, disp rea pur şi simplu. Era ca o pisic  
capricioas  şi independent . Ţa dimpotriv , era straniu c  r m sese 
atâta vreme într-un loc. 

în frigider g si mai mult  mâncare decât se aşteptase. F r  
îndoial , cu câteva zile în urm  Fukaeri ieşise şi f cuse cump -
r turi. G si mult  conopid  fiart . Din cum ar ta, nu p rea s  fie 
îns  g tit  de mult  vreme. Oare ştiuse c  Tengo urma s  se 
întoarc  în curând în Tokio? Lui Tengo îi era foame şi îşi pr ji nişte 
ou , pe care le mânc  cu conopid . îşi f cu o felie de pâine pr jit  şi 
b u dou  c ni de cafea. 

îi telefon  apoi prietenului care-i inuse locul la cursuri şi îl 
anun  c  de la începutul s pt mânii putea s  se întoarc  la munc . 
ţel lalt îi spuse pe unde ajunsese cu predatul.

— M-ai ajutat mult, î i r mân îndatorat, îi mul umi Tengo. 
— Nu-mi displace s  predau. Uneori mi se pare chiar interesant, 

dar dac  fac lucrul sta prea mult, încep s  nu m  mai recunosc, 
parc  m  transform într-un alt om. 
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Şi Tengo sim ea vag acelaşi lucru în fiecare zi. 
— S-a întâmplat ceva deosebit cât am lipsit? 
— Nu, nimic. A, a venit o scrisoare pentru tine, am luat-o eu. 

Am pus-o în sertarul de la birou. 
— Scrisoare? întreb  Tengo. De la cine? 
— De la o fat  slab , cu p rul drept şi lung pân  la umeri. A 

venit la mine şi mi-a zis s - i dau scrisoarea asta. Vorbea oarecum 
ciudat, s-ar putea s  fi fost str in . 

— Avea o geant  mare de um r? 
— Da, una verde. Destul de plin . 
înseamn  c  îi fusese team  s -i lase vreun bilet în cas , s  nu îl 

citeasc  sau s  îl ia cineva. Se dusese la şcoala preg titoare şi i-1 
înmânase direct prietenului s u. 

Tengo mul umi înc  o dat  şi închise telefonul. Se l sase deja 
înserarea şi nu avea chef s  plece acum cu trenul pân  în Yoyogi s -
şi ia scrisoarea. Putea s-o fac  şi mâine. 

îşi aminti apoi c  uitase s -şi întrebe prietenul despre lun . 
D du s -l sune din nou, dar se r zgândi. Sigur uitase de povestea 
asta. Pân  la urm , era un lucru de care trebuia s  se ocupe el 
singur. 

* 

Tengo ieşi din cas  şi se plimb  f r  int  pe str zi. F r  Fukaeri, 
apartamentul i se p rea prea t cut şi nu reuşea s  se relaxeze. ţât  
vreme fata locuise cu el, Tengo nu sim ise nici o diferen . El îşi 
dusese traiul ca de obicei, iar Fukaeri îşi v zuse de ale ei. Totuşi, 
acum c  plecase, Tengo observ  c  l sase în urma ei un mare gol. 

Nu era atras de Fukaeri. Era într-adev r o fat  frumoas  şi 
seduc toare, dar de când o întâlnise nu sim ise atrac ie sexual  fa  
de ea. Nici dup  ce petrecuser  împreun  atâta vreme sub acelaşi 
acoperiş nu sim ise nimic deosebit. Atunci ce era? Oare din ce motiv 
nu m  simt atras de Fukaeri? se întreba Tengo. E adev rat c  în 
noaptea aceea furtunoas  se împreunaser , dar nu el îşi dorise 
lucrul acesta, ci ea. 

„împreunareĂ era exact cuvântul potrivit. El r m sese paralizat 
şi f r  libertate, iar Fukaeri se suise pe el şi îi introdusese penisul 
erect în ea. P ruse atunci c  se abandoneaz  complet. Ar ta ca o 
zân  dintr-un vis. 
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Dup  noaptea aceea, îşi v zuser  de via  în apartamentul cel 
mic ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic, de parc  Fukaeri ar fi uitat 
tot de îndat  ce furtuna se oprise şi cerul se înseninase. Tengo, la 
rândul lui, nu inea deloc s  deschid  aceast  discu ie. Poate c  ar fi 
fost mai bine s  uite şi el. Ţineîn eles îns  c  îi r m seser  câteva 
întreb ri. De ce f cuse Fukaeri dintr-odat  ce f cuse? Avusese 
vreun el anume sau nu fusese decât un act de nebunie temporar ? 

Tot ce în elegea Tengo era c  nu fusese un act de dragoste. 
Fukaeri îl pl cea, cel pu in de asta era destul de sigur. Dar nu putea 
fi vorba de dragoste, atrac ie sexual  sau de vreun sentiment 
asem n tor. Ea nu sim ea dorin  pentru nimeni. Tengo nu avea 
foarte mare încredere în puterea sa de a judeca oamenii, dar nu şi-o 
putea imagina pe Fukaeri f când dragoste pasionat  cu vreun 
b rbat şi respirându-i fierbinte la ureche. Nu putea s  şi-o 
imagineze nici m car într-un act sexual cât de cât decent. Nu avea 
capacitatea asta în ea. 

Tengo se plimba prin Koenji, întorcând pe toate p r ile lucrurile 
acestea. Se însera şi începuse s  bat  un vânt rece, dar pe el nu-1 
deranja prea tare. Obişnuia s  se plimbe cufundat în propriile 
gânduri. Apoi, întors acas , se aşeza la birou şi d dea o form  
acestor gânduri. Devenise un obicei în toat  regula, astfel c  se 
plimba adesea, chiar şi când ploua sau era vânt. Tot mergând, 
ajunse în fa a localului „Spic de grâuĂ. ţum altceva mai bun de 
f cut nu avea, intr  şi îşi comand  un ţarlsberg la halb . Abia 
deschiseser  şi nu mai era nici un client în untru. Tengo îşi goli 
mintea de fr mânt ri şi îşi savur  berea pe îndelete. 

Nu îşi permitea îns  luxul de a-şi ignora gândurile prea mult. 
Aşa cum natura are oroare de vid, tot aşa mintea i se întorcea 
necontenit c tre Fukaeri. ţa nişte crâmpeie de vise, ea i se strecura 
mereu în gânduri. 

S-ar putea să fie pe-aproape. Poţi să ajungi şi pe jos, îi spusese 
Fukaeri. De aceea ieşise în oraş s  o caute. Apoi venise în localul 
acela. Ce-i mai spusese Fukaeri atunci? 

Nu-ţi face griji. Te găseşte ea pe tine. 
In timp ce el o c uta pe Aomame, şi ea îl c uta pe Tengo. Nu 

în elesese cum trebuie lucrul acesta. El era atât de obsedat de 
gândul de a o g si pe Aomame, încât nici nu-i trecea prin cap c  şi 
ea ar putea face la fel. 
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Eu sunt perceptor, tu eşti receptor, îi mai spusese. Ea percepea, iar 
Tengo recepta. Numai c  Fukaeri nu d dea la iveal  lucrurile pe 
care le percepea decât atunci când avea ea chef. Tengo habar n-avea 
dac  Fukaeri respecta nişte legi numai de ea ştiute sau era pur şi 
simplu capricioas . 

* 

îşi aminti din nou de actul sexual dintre ei doi. Fata frumoas , de 
numai şaptesprezece ani, se suise pe el şi îşi introdusese pân  la 
cap t penisul lui înt rit. Sânii ei mari tremurau ml dios în aer, ca 
nişte fructe coapte. Pierdut , îşi închisese ochii, iar n rile îi 
frem tau. Pe buze i se formau cuvinte care nu erau cuvinte. I se 
z reau din ii albi şi, când şi când, limba rozalie. Tengo îşi amintea 
clar aceste imagini. Trupul lui era paralizat, dar mintea îi era cât se 
poate de treaz . Iar erec ia sa era perfect . 

Indiferent de câte ori ar fi derulat îns  în minte acele imagini, 
Tengo nu sim ea nici un fel de excita ie. Nu se trezea în el dorin a 
de a se culca înc  o dat  cu Fukaeri. De atunci nu mai f cuse sex de 
aproape trei luni. Nu mai ejaculase nici m car o dat . Era foarte 
neobişnuit. Era un b rbat singur şi s n tos, de treizeci de ani, cu un 
libido normal. Era o dorin  fireasc  şi trebuia domolit . 

ţu toate acestea, când c lcase în cas  la Kumi, chiar când se 
b gase în pat împreun  cu ea şi îi sim ise p rul pubian pe coaps , 
nu sim ise nici un impuls. Penisul îi r m sese flasc. Poate c  era şi 
din cauza haşişului, dar nu era prea convins. Avea senza ia c  în 
noaptea aceea în care se culcase cu Fukaeri, ceva important îi fusese 
luat din suflet, aşa cum sco i o mobil  dintr-o cas . 

Dar ce oare? 
Tengo cl tin  din cap. 
Dup  ce-şi termin  berea comand  un Four Roses cu ghea  şi 

un bol cu alune. ţa data trecut . 
Poate c  în noaptea aceea erec ia lui fusese prea perfect . Penisul 

lui devenise mult mai mare şi mai tare ca de obicei. Aproape c  nici 
nu-şi mai recunoştea propriul organ. Neted şi lucios, p rea mai 
degrab  un simbol conceptual decât un penis real. Ejacularea care 
urmase fusese puternic  şi intens , iar sperma, vârtoas . ţu 
siguran  ajunsese pân  adânc în uterul lui Fukaeri. Sau chiar 
dincolo de el. Fusese o ejaculare care nu avea cum s  dea greş. 
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ţând lucrurile sunt prea bune îns , vine întotdeauna şi o parte 
proast  mai apoi. Aşa e mersul lumii. Oare dup  noaptea aceea mai 
avusese vreo erec ie? Nu-şi mai amintea. Poate c  nu mai avusese 
nici una de-atunci, iar dac  avusese, probabil c  fusese una ca vai 
de ea. ţa un film de duzin . O erec ie care nici nu merita amintit . 

Oare nu cumva de aici înainte va avea parte numai de erec ii de 
duzin  sau nici m car de ele? Era o perspectiv  a unei vie i triste, ca 
un apus îndelungat. Dar depinde de perspectiv , poate c  aşa 
trebuiau s  stea lucrurile. ţel pu in avusese parte m car de o erec ie 
perfect  şi de o ejaculare pe m sur . La fel ca autoarea romanului 
Pe aripile vântului, trebuia s  fie mul umit cu faptul c  m car o dat  
reuşise s  împlineasc  ceva m re . 

* 

Termin  de b ut burbonul şi pl ti. Apoi se plimb  din nou f r  int  
pe str zi. Vântul se înte ise şi aerul era şi mai rece. Trebuie s  o 
g sesc pe Aomame înainte ca regulile lumii s  se sl beasc  şi s  
dispar  orice urm  de logic , îşi zise el. Singura mea speran  e s  
dau de ea din întâmplare. ţe valoare are via a mea dac  nu reuşesc 
s  o g sesc? în septembrie, era undeva pe-aici, prin Koenji. Dac  am 
noroc, e şi acum tot aici. Desigur, nu avea nici o dovad , dar nici 
alt  cale de urmat. Aomame era undeva pe acolo şi în acest timp îl 
cauta şi ea. Se c utau ca dou  p r i ale unei monede rupte în dou . 

Privi cerul. Nu se vedea îns  nici urm  de lun . Trebuia s  se 
duc  într-un loc de unde luna era vizibil .



 

Capitolul 13 Asta înseamnă să ajungi înapoi la 
zero? 

înf işarea lui Ushikawa atr gea mult privirile oamenilor. Nu se 
preta deloc la supravegheri sau la filaj. Oricât ar fi încercat s  se 
piard  în mul ime, ar ta ca o coropişni  într-un pahar cu iaurt. 

Familia lui nu era aşa. Ushikawa avea p rin i, doi fra i şi o sor . 
Tat l s u conducea o clinic  medical , iar mama inea 
contabilitatea. Ambii fra i intraser  la medicin  cu rezultate de 
excep ie şi erau doctori. ţel mare lucra la un spital din Tokio, iar cel 
mic r m sese la facultate s  fac  cercetare. ţând tat l avea s  ias  la 
pensie, fratele mai mare urma s  preia conducerea clinicii din 
Urawa. Ambii erau c s tori i şi aveau câte un copil. Sora lui, mai 
mic  decât el, plecase la studii în Statele Unite, iar acum revenise în 
ar  şi lucra ca interpret simultan. Avea treizeci şi cinci de ani, dar 

era înc  nec s torit . To i erau înal i, slabi şi aveau chipuri ovale, cu 
tr s turi regulate. 

Din toate punctele de vedere, şi mai ales în ceea ce privea 
înf işarea, Ushikawa era excep ia. El era scund, cu un cap mare, 
diform, şi p rul vâlvoi. Avea picioarele scurte şi strâmbe, ca nişte 
castrave i. Ochii îi erau ieşi i din orbite, de parc  ar fi fost speriat, şi 
avea un strat neobişnuit de gr sime pe la gât. Sprâncenele lui mari 
şi stufoase erau gata-gata s  se împreuneze. Ar tau ca dou  omizi 
grase care tr geau una spre alta. La şcoal  avusese în general note 
foarte bune, dar la unele materii era inconsecvent, iar la educa ie 
fizic  nu se descurca deloc. 

In cadrul acelei familii de elit , înst rit  şi plin  de sine, el 
reprezenta elementul str in. Era nota discordant  care distrugea 
armonia şi crea disonan . în fotografiile de familie, el era singurul 
care clar nu avea ce c uta acolo. Ar ta ca un str in nep s tor care a 
nimerit printre ceilal i din greşeal  şi a fost prins întâmpl tor în 
cadru. 

Iar restul familiei nu putea s  priceap  nici în ruptul capului 
cum ap ruse printre ei un individ cu o înf işare atât de diferit  de 
a lor. Dar era, f r  t gad , copilul pe care mama lui îl n scuse, 
trecând prin chinurile facerii (dureri cumplite, dup  cum îşi 
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amintea ea). Nu-1 pusese nimeni într-un coş şi îl abandonase pe 
pragul lor. La un moment dat, îns , cineva îşi amintise c  mai 
existase printre rudele tat lui cineva cu capul diform. Era vorba de 
un verişor primar al bunicului s u. Acesta lucrase la o uzin  
metalurgic  din sectorul Koto din Tokio, dar murise în timpul 
r zboiului, în marele raid aerian din prim vara lui '45. Tat l lui nu-
1 cunoscuse, îns  avea o fotografie într-un vechi album de familie. 
V zând acea fotografie, întreaga familie exclamase la unison: 
„Aha!Ă. Acel unchi al tat lui lor sem na surprinz tor de mult cu 
Ushikawa. Erau ca dou  pic turi de ap , mai s  zici c  se 
reîncarnase. Probabil aceiaşi factori genetici se manifestaser  
deodat  din nou, din cine ştie ce motiv. 

Dac  n-ar fi existat el, familia Ushikawa din oraşul Urawa, 
prefectura Saitama, ar fi fost o familie ireproşabil , atât ca înf işare, 
cât şi ca rezultate academice. O familie fotogenic , str lucit , demn  
de toat  invidia. Dar cu Ushikawa printre ei, lumea se încrunta şi 
cl tina din cap. Oamenii se întrebau dac  nu cumva în aceast  
familie se strecurase vreun p c lici care s -i pun  piedic  zei ei 
frumuse ii. Sau cel pu in asta erau p rin ii convinşi că gândeşte lumea. 
De aceea, f ceau tot posibilul s  nu-1 afişeze pe Ushikawa în public. 
Atunci când nu aveau încotro, aveau grij  s  nu sar  în ochi (ceea ce 
era, evident, o încercare zadarnic ). 

Şi totuşi Ushikawa nu se ar ta deloc nemul umit s  fie pus într-o 
asemenea pozi ie şi nici nu se sim ea trist sau singur. Din contr , 
nici el nu voia s  se afişeze în fa a oamenilor şi chiar prefera s  fie 
tratat astfel. Fra ii şi sora lui se purtau cu el de parc  nici n-ar fi 
existat, dar nici de asta nu-i p sa, pentru c  nici lui nu-i pl cea 
neap rat de ei. Ei erau chipeşi, aveau note grozave, mai erau şi nişte 
adev ra i aşi la sport şi aveau o gr mad  de prieteni. Dar din 
punctul lui de vedere, erau iremediabil superficiali. Aveau o 
gândire plat , un câmp vizual îngust şi lipsit de imagina ie şi nu le 
p sa decât de cum îi vede lumea. Nu aveau în ei acel scepticism 
s n tos care te ajut  s - i cultivi în elepciunea. 

ţa medic internist, tat l s u se situa în clasa de vârf din zon , 
îns  era un individ dureros de plictisitor. Aidoma regelui din 
legend  care preschimba tot ce atingea în aur, fiecare cuvânt care îi 
p r sea buzele se transforma într-un gr unte searb d de nisip, îns  
prin faptul c  încerca s  vorbeasc  pu in, deşi probabil nu o f cea 
inten ionat, reuşea s  mascheze cu pricepere cât era de plictisitor şi 
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de m rginit. Spre deosebire de el, mama era vorb rea  şi 
extraordinar de snoab . inea mult la bani, era egoist  şi arogant , 
îi pl cea fastul şi nu rata nici o ocazie s  vorbeasc  pe cineva de r u 
cu glasul ei ascu it. Fratele cel mare moştenise firea tat lui, iar cel 
mic, pe a mamei. Sora era foarte independent , dar iresponsabil , 
f r  strop de compasiune şi nu se gândea decât la propriul ei 
interes. ţa mezin  a familiei, fusese cumplit de r sf at  de p rin i. 

De aceea Ushikawa îşi petrecuse adolescen a mai mult singur. 
ţând se întorcea de la şcoal , se închidea la el în camer  şi se punea 
pe citit. Neavând alt prieten în afara câinelui, nu i se d dea nici 
ocazia s  poarte o dezbatere sau s -şi împ rt şeasc  cunoştin ele cu 
cineva, îns  era perfect conştient de faptul c  era înzestrat cu o 
gândire logic  şi clar  şi c  avea talent oratoric. Iar el îşi şlefuia cu 
r bdare aceste talente, de unul singur. De exemplu, îşi propunea un 
enun  şi purta de unul singur o controvers  pe tema respectiv , 
jucând ambele roluri. Pe de o parte ap ra enun ul respectiv, 
vorbind elocvent în favoarea lui, iar pe de alt  parte îl ataca şi 
vorbea la fel de vehement împotriva lui. Reuşea s  se pozi ioneze 
de ambele p r i ale baricadei cu aceeaşi t rie - şi sinceritate, într-un 
anume sens - şi s  se implice în egal  m sur . Aşa şi-a însuşit el, 
pu in câte pu in, capacitatea de a se îndoi de sine. Şi aşa a în eles c  
în cele mai multe cazuri, ceea ce este considerat în mod obişnuit 
drept adev r nu este decât un lucru relativ. Ushikawa a continuat 
s  înve e. A înv at c  subiectivitatea şi obiectivitatea nu se pot 
diferen ia atât de clar pe cât crede majoritatea oamenilor, iar dac  
linia de demarca ie este neclar , nu e prea dificil s  o împingi în ce 
direc ie vrei. 

ţa s  capete o logic  şi o retoric  mai limpezi şi mai eficiente, îşi 
îndesa în cap toate informa iile care îi picau în mân . Şi pe cele 
folositoare, şi pe cele mai pu in folositoare. Şi cele cu care era de 
acord, şi pe cele cu care, la momentul respectiv, nu prea era de 
acord. Scopul lui nu era s  ob in  o educa ie în sensul general al 
cuvântului, ci informa ii concrete, pe care s  le poat  apuca direct în 
mân , s  le studieze forma, s  le cânt reasc . 

Acel cap diform se transformase într-un adev rat receptacul de 
informa ii pre ioase. Nu era ar tos, dar era util. Datorit  acestui 
lucru, devenise mai erudit decât orice alt b iat de vârsta lui. Dac  îşi 
propunea, putea s  câştige cu uşurin  orice disput  cu oricine. Şi 
nu doar cu fra ii sau colegii, ci şi cu profesorii sau p rin ii. îns  el 
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încerca s  nu-şi afişeze prea mult aceast  abilitate. Nu-i pl cea s -şi 
atrag  privirile oamenilor, indiferent cum o f cea. ţunoştin ele şi 
abilit ile erau, în fond, doar nişte instrumente, nu lucruri cu care s  
faci parad . 

Ushikawa se vedea ca un animal nocturn care aşteapt  pitulat în 
bezna p durii s  apar  prada. îşi aştepta r bd tor şansa, iar în 
momentul în care aceasta se ivea, plonja f r  ezitare. Mai devreme 
nu avea voie s -şi fac  prezen a cunoscut . Era important s  se 
ascund  şi s -şi ia victima prin surprindere. Aşa gândea înc  din 
şcoala primar . Nu se l sa pe mâna nim nui şi nici nu-şi d dea 
sentimentele pe fa . 

Uneori îşi imagina cum ar fi fost dac  s-ar fi n scut cu o 
înf işare mai normal . Nu trebuia s  fie neap rat chipeş. Nu era 
nevoie s  înduioşeze pe nimeni. Ajungea s  fie normal. Sau m car 
s  aib  o înf işare decent , cât s  nu-i mai fac  pe trec tori s -şi 
întoarc  privirea dup  el f r  s -şi dea seama. Dac  s-ar fi n scut 
aşa, oare ce via  ar fi avut? îns  acela era un „dac Ă ce-i întrecea 
imagina ia. Ushikawa era prea Ushikawa, iar asta nu mai l sa loc de 
nici o alt  ipotez . Tocmai faptul c  avea capul mare şi diform, ochii 
ieşi i din orbite şi picioarele scurte şi strâmbe îl f cea pe el 
Ushikawa. Un b iat circumspect, avid de cunoaştere, t cut şi 
elocvent. 

» 

Anii trecuser , iar b iatul cel urât crescuse şi devenise un tân r urât. 
La oricare stadiu din via a lui, lumea întorcea capul dup  el pe 
strad , iar copiii se holbau la el nestânjeni i. Ushikawa se gândea 
uneori c  poate când va deveni un b trân urât, nu avea s  mai 
atrag  privirile oamenilor atât de mult. Ţ trâne ea oricum înseamn  
urâ enie, aşa c  poate a lui n-ar mai fi ieşit în eviden  ca în tinere e. 
Dar asta nu putea s  afle decât dup  ce îmb trânea. ţine ştie, poate 
avea s  se transforme într-un b trân extraordinar de urât. 

în orice caz, el nu putea s  se piard  cu pricepere în fundal. Şi în 
plus, Tengo ştia cum arat . Dac  îl vedea dând târcoale în jurul 
blocului, se ducea totul pe apa sâmbetei. 

în asemenea situa ii, angaja câte un detectiv de specialitate, înc  
de pe vremea când era avocat, la nevoie, Ushikawa apela la 
serviciile lor. Majoritatea erau foşti poli işti, versa i în tehnica 
urm ririi, chestion rii sau supravegherii. îns  de data aceasta chiar 
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nu voia s  implice pe cineva din afar . Problema era prea delicat , 
iar la mijloc era vorba de o infrac iune grav , adic  de crim . In 
plus, nici m car lui însuşi nu-i era pe deplin clar motivul pentru 
care Tengo trebuia supravegheat. 

Desigur, ceea ce voia el era s  elucideze conexiunea dintre Tengo 
şi Aomame, dar nici m car nu ştia cum arat  Aomame. Oricât se 
str duise, nu reuşise s  fac  rost de o fotografie ca lumea cu ea. Nici 
m car Liliacul nu izbutise. îi v zuse poza din albumul cu 
absolven ii liceului, dar fiind o fotografie de grup, chipul ei era mic 
şi ar ta cumva nefiresc, ca o masc . în aceea de membru al echipei 
de softball de la firma la care lucra, avea pe cap o şapc  cu ditamai 
cozorocul, care îi umbrea toat  fa a. De aceea, în acel moment, nu 
avea o modalitate prin care s  o recunoasc , nici dac  îi trecea pe 
sub nas. Ştia c  avea aproximativ un metru şaptezeci şi o postur  
frumoas . I se remarcau ochii şi pome ii. P rul lung pân  la um r, 
corpul zvelt. îns  existau nenum rate femei care s  se potriveasc  
acestei descrieri. 

în orice caz, Ushikawa se v zuse obligat s -şi asume el însuşi 
sarcina de supraveghere. Trebuia s  st tea acolo r bd tor, cu 
privirea încordat , aşteptând s  se întâmple ceva, iar când acel 
lucru se întâmpla, s  hot rasc  într-o clip  cum s  ac ioneze. Nu 
avea cum s  lase o treab  atât de delicat  în seama altcuiva. 

* 

Tengo locuia la ultimul etaj al blocului aceluia vechi, din fier-beton, 
cu trei caturi. La intrare erau cutiile de scrisori ale tuturor locata-
rilor, iar pe una dintre ele scria „KawanaĂ. Aveau uşi ele mâncate 
de rugin  din loc în loc. Toate aveau încuietoare, îns  majoritatea 
erau l sate deschise. Uşa de la intrare nu era încuiat  şi oricine 
putea intra în cl dire dup  bunul s u plac. 

Holul de la intrare avea mirosul specific de bloc construit cu 
mul i ani în urm . Tavanele p tate de igrasie, cearşafurile vechi 
sp late cu detergent ieftin, uleiul vechi de pr jit, ghiveciul uscat cu 
o cr ciuni , mirosul de pipi de pisic  venit din gr dini a din fa a 
blocului, înecat  în b l rii şi alte mirosuri neidentificate, se 
amestecau şi creau acel aer specific. Dup  o vreme, probabil c  te 
obişnuiai cu el, dar asta nu schimba cu nimic faptul c  nu era deloc 
o mireasm  îmbietoare. 
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Apartamentul lui Tengo d dea c tre strad . Nu era un drum 
foarte aglomerat, dar trec tori erau destui. Fiind aproape de şcoala 
primar , la anumite ore se umplea de copii. Vizavi erau înşiruite 
câteva c su e, înghesuite una în alta. Toate aveau un etaj şi nici pic 
de curte. La cap tul str zii se g seau o papet rie pentru elevi şi o 
cârcium . La dou  str zi distan  era şi un mic post de poli ie. 
Ushikawa nu dibuise împrejur nici un loc bun de ascuns, iar dac  se 
posta la marginea drumului, cu ochii pe fereastra lui Tengo, chiar 
dac  avea norocul s  nu-1 descopere Tengo, vecinii tot i-ar fi 
aruncat priviri suspicioase. Un individ cu o înf işare atât de 
neobişnuit  ca a lui ar fi ridicat gradul de alert  al cet enilor direct 
la nivelul doi. Puteau s -l ia drept un pervers care vâneaz  elevii 
care ies de la şcoal  şi s  cheme poli ia. 

Pentru a supraveghea pe cineva, avea mai întâi nevoie de un loc 
adecvat. Trebuia s  g seasc  o pozi ie din care s -şi poat  
monitoriza inta neobservat şi de unde s  aib  acces la ap  şi 
mâncare. Ideal ar fi fost s  fac  rost de o camer  cu vizibilitate bun  
c tre apartamentul lui Tengo. Putea s  monteze pe trepied un 
aparat de fotografiat cu teleobiectiv şi s  stea cu ochii pe mişc rile 
de la el din cas , pe cine venea şi pleca. Fiind singur, nu putea s -l 
monitorizeze dou zeci şi patru de ore din dou zeci şi patru, dar 
vreo zece ore pe zi putea s  acopere. Dar se în elegea de la sine c  
nu avea cum s  g seasc  uşor un loc atât de potrivit. 

Ushikawa b tu totuşi împrejurimile în c utarea unui astfel de 
loc. Era genul de om care nu se las  p gubaş cu una, cu dou . îşi 
puse picioarele la munc  şi parcurse toat  zona, urm rind orice 
posibilitate, cât de mic , pân  în pânzele albe. Ins  dup  ce pierdu o 
jum tate de zi scotocind prin împrejurimi, depuse armele. Koenji 
era o zon  de locuin e compact , plat  şi f r  cl diri înalte. Existau 
extrem de pu ine locuri din care se vedea casa lui Tengo. Şi nici 
unul în care Ushikawa s  se poat  ascunde. 

* 

Atunci când nu-i venea în cap nici o idee bun , Ushikawa f cea 
mereu o baie c ldu  şi lung . De aceea, odat  întors acas , îşi 
preg ti o baie. Se b g  în cada de plastic şi ascult  la radio un 
concert pentru vioar  de Sibelius. Nu avea neap rat chef de 
Sibelius. Iar acest concert nu era o muzic  tocmai potrivit  de 
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ascultat în cad , la sfârşitul zilei. Poate c  finlandezilor le pl cea s -
şi petreac  nop ile lungi în saun , ascultându-1. Dar într-o 
chichinea  de baie dintr-un apartament cu dou  camere din 
Kohinata, sectorul Bunkyo, muzica lui Sibelius r suna prea pasio-
nal, cu acorduri prea tensionate. îns  Ushikawa nici nu b ga de 
seam . Atâta vreme cât se auzea ceva în fundal, el era mul umit. 
Putea s  fie şi un concert de Rameau sau Carnavalul lui Schumann, 
c  el tot le-ar fi ascultat f r  s  obiecteze. Pur şi simplu în acel 
moment se nimerise s  fie la radio concertul pentru vioar  al lui 
Sibelius. Asta era tot. 

ţa de obicei, Ushikawa îşi golise mintea pe jum tate, l sând-o s  
se odihneasc , şi cu cealalt  jum tate se gândea. Iar muzica lui 
Sibelius interpretat  de David Oistrah traversa mai mult acea zon  
goal . P trundea ca o adiere de vânt prin intrarea larg deschis  şi se 
strecura afar  prin ieşirea larg deschis . Poate c  nu era un fel de a 
asculta muzic  tocmai demn de laud . Dac  Sibelius ar fi ştiut cum 
îi asculta el opera, probabil şi-ar fi încruntat sprâncenele stufoase, 
iar ceafa lui groas  s-ar fi încre it toat . Dar Sibelius murise cu 
mult  vreme în urm , iar Oistrah nu se mai num ra nici el printre 
cei vii. Aşa c  Ushikawa îşi învârtea gândurile prin partea negolit  
de minte, timp în care l sa netulburat muzica s  curg  prin el, de la 
dreapta la stânga. 

In astfel de momente, nu îşi fixa o int  anume. îşi l s  gândurile 
s  cutreiere liber, ca nişte câini pe o câmpie întins . Le spunea s  se 
duc  unde voiau şi s  fac  ce voiau, apoi le scotea lesa. St tea 
absent, cufundat în ap  pân  la gât, cu ochii între- deschişi, 
ascultând muzica şi totuşi f r  s  o asculte. ţâinii zburdar  peste 
tot, rostogolindu-se pe costiş , fug rindu-se neobosit unii pe al ii, 
luând inutil urma veveri elor, umplându-se de noroi şi de iarb , iar 
când se întoarser  obosi i, Ushikawa îi mângâie pe cap şi le puse la 
loc lesa. în acel moment muzica se sfârşi. ţoncertul lui Sibelius se 
încheiase dup  aproximativ o jum tate de or . Numai bine. 
ţrainicul anun  c  urma Sinfonietta lui Janâcek. Ushikawa mai 
auzise undeva acel nume, îns  nu mai ştia unde. încerc  s -şi 
aminteasc , dar, straniu, sim i cum i se tulbur  vederea. Peste ochi i 
se puse o cea  g lbuie. Sigur din cauz  c  st tuse prea mult în baie, 
se gândi el. Prin urmare opri radioul, ieşi din cad , îşi înf şur  un 
prosop în jurul şalelor şi se duse aşa cum era s -şi ia o bere din 
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frigider. 
Ushikawa locuia acolo singur. Pe vremuri avusese o so ie şi 

dou  fiice. ţump raser  o cas  în zona ţhuo-Rinkan din oraşul 
Yamato, prefectura Kanagawa şi tr iau acolo împreun . Aveau o 
curte micu , cu gazon şi un c el. So ia lui avea un chip cu tr s turi 
obişnuite, iar feti ele erau chiar dr g laşe. Nici una din ele nu-i 
sem na deloc. Evident, Ushikawa r suflase liniştit. 

Dar situa ia se deteriorase deodat , iar acum era singur. Mai c  
nu-i venea s  cread  c  odinioar  avusese şi el o familie şi c  
locuiser  în propria lor cas , într-o suburbie a oraşului. Uneori chiar 
era convins c  totul nu era decât o fals  impresie şi c  
subconştientul lui n scocise aceste amintiri, dup  bunul s u plac. 
îns  totul se petrecuse în realitate. Avusese o so ie cu care împ r ea 
patul şi doi copii, care erau sânge din sângele lui. în sertar p stra o 
fotografie de familie, în care erau to i patru. Toat  lumea râdea 
fericit . Pân  şi câinele p rea s  zâmbeasc . 

Nu mai exista nici o şans  ca familia s  se reuneasc . So ia şi 
fiicele locuiau acum în Nagoya. Fetele lui aveau un alt tat . Un tat  
care ar ta foarte normal şi cu care nu le era ruşine s  apar  pe la 
şcoal . Pe Ushikawa nu îl mai v zuser  de aproape patru ani, dar 
nu p reau s -i duc  lipsa. Nici m car scrisori nu-i trimiteau. 
Ushikawa însuşi nu p rea trist c  nu-şi vedea fetele. Dar asta nu 
însemna c  nu inea la ele. Doar c  el trebuia întotdeauna s -şi duc  
lui grija mai întâi, iar ca s  fac  asta, era nevoit s  închid  toate 
circuitele emo ionale care nu-i foloseau pe moment. 

în plus, el ştia c  oricât de departe s-ar fi dus ele, în vinele lor 
curgea sângele lui. Oricât ar fi încercat ele s -l uite, sângele acela 
nu-şi pierdea calea, pentru c  avea o memorie bun . Iar amprenta de 
cap diform avea s  reapar  cândva, în viitor. într-un moment 
neaşteptat, într-un loc neaşteptat. Iar atunci lumea sigur urma s -şi 
aminteasc , oftând, de Ushikawa. 

Poate c  Ushikawa avea s  tr iasc  şi s  asiste la acea erup ie cu 
ochii lui. Sau poate c  nu. Nici nu conta. El era perfect mul umit s  
ştie c  acest lucru era posibil. 

Nu era vorba de r zbunare, ci de un soi de satisfac ie pe care i-o 
aducea recunoaşterea c  e, iremediabil, parte din alc tuirea acestei 
lumi. 

Ushikawa se aşez  pe canapea, apoi îşi întinse picioarele scurte 
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şi le sprijini pe mas . Ţând din cutia de bere, îi veni în minte o idee. 
Poate c  nu avea s -i ias , dar merita s  încerce. ţum de nu-i 
d duse prin cap un lucru atât de simplu? se mir  el. Lucrurile 
simple sunt cel mai uşor de trecut cu vederea. Nu se spune c  e 
întuneric chiar sub felinar? 

* 

A doua zi diminea , Ushikawa se duse din nou în Koenji, intr  
într-un birou imobiliar şi întreb  dac  exista vreun apartament liber 
de închiriat în cl direa în care locuia Tengo. Nu aveau nimic. 
Agen ia din fa a g rii se ocupa de toate apartamentele din blocul 
acela. 

— Dar s  şti i c  n-o s  g si i nimic liber acolo. ţhiria e 
rezonabil , amplasarea e bun , aşa c  nimeni nu vrea s  plece. 

— M  duc totuşi s -mi încerc norocul, le r spunse Ushikawa. 
Seăduseălaăagen iaădinăfa aăg rii,ăundeăîlălu ăînăprimireăunătân rădeă

pân ă înă dou zeciă şiă cinciă deă ani.ă Aveaă p rulă negruă şiă bogat,ă fixată
zdrav năcuăgel,ăcaăunăcuibădeăpas re.ăC maş ăalb ăcaă laptele,ăcravat ă
nou -nou .ăProbabilănuălucraădeămultătimpăacolo.ăînc ămaiăaveaăurmeă
deă coşuriă înă obraji.ă Tres riă ună pică laă vedereaă luiă Ushikawa,ă dară îşiă
reveniănumaidecâtăşiăarbor ăunăzâmbetăprofesional. 

— Stimateă client,ă ave iămareă noroc,ă îlă anun ă tân rul.ăDinămotiveă
familiale, un cupluă careă locuiaă laă parteră aă trebuită s ă seă muteă şiă
apartamentul abia s-aă eliberată acumă oă s pt mân .ă Ieriă s-aă f cută
cur enieăşiăînc ăn-amăapucatăs -lăscoatemăpeăpia .ăFiindălaăparter,ăs-ar 

puteaă s ă vin ă ună pică deă g l gieă deă afar ă şiă s ă nuă aib ă preaă mult ă
lumin ,ă dară amplasareaă eă foarteă bun .ă Singuraă problem ă ară fiă c ă
proprietarulăcl diriiăpl nuieşteăs ăoăreconstruiasc ăpesteăcinciăsauăşaseă
ani,ă iară contractulă stipuleaz ă c ă apartamentulă trebuieă eliberată cândă
soseşteăpreavizul,ăcuăoăjum tateădeăanăînainte. Şiănuăexist ăniciăparcare. 

Ushikawaăr spunseăc ănuăeraăniciăoăproblem .ăNuăinten ionaăs ăsteaă
acoloăatâtădeămult,ăiarămaşin ănuăavea. 

— înă regul .ăDac ăsunte iădeăacordăcuăacesteăcondi ii,ăpute iăs ăv ă
muta iăchiarăşiămâine.ăDarădesigurăc ădori iăs  arunca iăoăprivireăînainte,ă
nu-iăaşa? 

Da,ă neap rat,ă îiă r spunseă Ushikawa.ă Tân rulă scoaseă oă cheieă dină
sertarăşiăi-oăînmân . 

— îmiăcerăscuze,ădarăeuăsuntăunăpicăprinsăacum.ăCrede iăc ăpute iăs ă
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merge iădumneavoastr ăsingurăs ăvede iăapartamentul?ăEsteăgol,ăajunge 

doarăs -miăl sa iăcheiaălaăîntoarcere. 
— Bine,ăziseăUshikawa.ăDarădac ăsuntăunăr uf c torăşiănuămaiăvină

cuăcheiaăînapoiăsauăfacăoăcopieăşiăapoiăm ăfurişezăîn untru? 
Laă auzulă acestoră cuvinte,ă tân rulă îlă priviă surprinsă peă Ushikawaă

câteva clipe. 
— A, aşaăe.ăAtunci,ăn-a iăvreaăs -miăl sa i,ăv ărog,ăoăcarteădeăvizit ? 
Ushikawaăscoaseădinăportofelăunaădintreăc r ileădeăvizit ă cuăNouaă

Asocia ieăJaponez ăpentruăPromovareaăŞtiin eiăşiăArtei. 
— DomnulăUshikawa,ăsilabisiăelănumeleăcuăoăfa ăîncruntat ăşiăapoiă

îşiă schimb ăexpresia.ăNu-miăp re iădelocăaă fiăgenulădeăomă înă stareădeă
lucruri rele. 

— V ămul umesc,ăr spunseăUshikawaăşiăflutur ăpeăbuzeăunăzâmbetă
golăcaănumeleăfunc ieiătrecuteăpeăcarteaădeăvizit . 

Eraă primaă dat ă cândă iă seă spuneaă aşaă ceva.ă Ushikawaă în elese din 

cuvinteleăluiăc ăaveaăprobabilăoăînf işareăpreaăieşit ăînăeviden ăcaăs ă
poat ăfaceăvreunăr u.ăPuteaăfiădescrisăextremădeăuşor.ăReuşeaiăchiarăs -i 

schi eziăportretul.ăDac ăeraădatăînăurm rire, în trei zile îl prindeau. 
Apartamentulă nuă eraă aşaă deă r uă cumă seă aştepta.ă Tengoă st teaă laă

etajulă doi,ă chiară deasupra,ă deciă eraă imposibilă s -i supravegheze casa 

directădeăacolo,ădarădeălaăfereastr ăseăvedeaăintrareaăînăbloc.ăAşaăputeaă
monitorizaă cândă veneaă şiă plecaă Tengoă şiă puteaă s -şiă fac ă oă ideeă şiă
despre ceiăcareăîlăvizitau.ăDac ăinstalaăunăaparatăfotoăcuăteleobiectivăşiă
îlăcamuflaăbine,ăputeaăchiarăs ăfac ăpozeăportret. 

Caă s ă ob in ă apartamentul,ă trebuiă s ă achiteă garan iaă peă dou ă luni,ă
chiriaăpeăoălun ăşiăechivalentulăaădou ăluniădeăchirieăcaăonorariu.ăDeşiă
chiriaă nuă eraă mare,ă iară garan iaă urmaă s -iă fieă restituit ă laă plecare,ă seă
adunaăoăsum ăm ricic .ăIIăpl tiseăşiăpeăLiliac,ădeciăbaniiăpeăcareăîiămaiă
aveaă înă contă seă împu inaser .ăDară avândă înă vedereă situa iaă înă careă seă
afla,ătrebuiaăsubăoriceăform ăs ăînchirieze acel apartament. Nu avea de 

ales.ăUshikawaă seă întoarseă laă agen ie,ă scoaseădinăplicăbaniiă peă careă îiă
preg tiseă dejaă şiă semn ăcontractul.ă încheieă contractulă peănumeleăNoiiă
Asocia iiă Japonezeă pentruă Promovareaă Ştiin eiă şiă Artei,ă spunândă c ă
urmaă s -i trimit ă maiă apoiă prină poşt ă oă copieă dup ă certificatulă deă
înregistrare.ă Tân rulă niciă nuă seă sinchisi.ă Odat ă semnată contractul,ă îiă
înmân ădinănouăcheiaăluiăUshikawa. 

— Domnuleă Ushikawa,ă pute iă s ă locui iă acoloă chiară începândă deă
ast zi.ăElectricitateăşiăap ăcurent ăave i,ădarăpentruăgazeă trebuieăs ă fieă
cinevaăacas ăcândăliăseăd ădrumul,ăiarăpentruăastaăeănevoieăs ăcontacta iă
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Tokyo Gas.ăCuătelefonulăcumăface i? 
— Deăastaăm ăocupăeu,ăr spunseăUshikawa. 
Unăcontractăcuăcompaniaădeătelefonieăarăfiăînsemnatăb taieădeăcap, 

plusă c ă ară fiă trebuită s -iă intreă ună muncitoră înă cas .ă îiă eraă maiă laă
îndemân ăs ăfoloseasc ătelefonulăpublicădinăapropiere. 

Ushikawaă seă întoarseă laă apartamentă şiă îşiă f cuă oă list ă cuă celeă
necesare.ă Spreă noroculă lui,ă chiriaşiiă deă dinainteă l saser ă draperiile la 

geam.ăErauăvechi,ăcuăunăimprimeuăfloral,ădarădac ătotăerauădeăc p tat,ă
puteauă s ă arateă oricum,ă iară pentruă supraveghereă chiară îiă erauă
indispensabile. 

Listaănuăieşiăpreaălung .ăDeocamdat ăseădescurcaădoarăcuănişteăap ă
şiă alimente.ăAparatulă deă fotografiată cuă teleobiectivă şiă trepiedul.ăApoi,ă
hârtieă igienic ă şiă ună sacă deă dormit,ă ună aragază deă voiajă cuă butelie,ă ună
cu ită pentruă fructe,ă ună deschiz toră deă conserve,ă saciă deă gunoi,ă nişteă
articoleăsimpleădeătoalet ăşiăaparatulăelectricădeăras,ăcâtevaăprosoape,ăo 

lantern ă şiă ună radioă cuă tran- zistori. Minimum de schimburi de 

îmbr c minteă şiă ună cartuşă deă ig ri.ă Şiă camă atât.ă Nuă aveaă nevoieă deă
frigider,ă mas ă sauă pat.ă Eraă fericită c ă g siseă ună locă înă careă s ă seă
ad posteasc ădeăploaieăşiădeăvânt.ăUshikawaăseăîntoarseăacas ,ăpuseăînă
geantaă fotoă aparatulă SLRă şiă teleobiectivul,ă plusă oă gr mad ă deă filmeă
foto.ă îndes ă apoiă într-ună rucsacă lucrurileă deă peă list .ă Ceă nuă avea,ă îşiă
cump r ădinăzonaăcomercial ăaflat ăînăapropiereaăsta ieiăKoenji. 

îşiă instal ă trepiedulă lâng ă fereastra înc periiă deă zeceămetriă p tra i,ă
mont ăpeăelăaparatulădeăfotografiatăautomatăMinolta,ăultimulămodel,ăîiă
ataş ă teleobiectivulă şiă folosiă modulă manuală deă func ionareă caă s ă
focalizezeă imagineaă peă chipulă celoră careă intrauă şiă ieşeauă dină bloc.ă îlă
configur ăastfelă încâtă s ăpoat ăac ionaăobturatorulădină telecomand .ă îiă
ataş ăşiădispozitivulăpentruăderulareaăautomat ăaăfilmului.ăConfec ion ă
dină hârtieă oă gard ă peă careă oă puseă laă cap tulă obiectivului,ă astfelă încâtă
lentilaăs ănuăstr luceasc ăînălumin .ăDeăafar ăseăvedea ca un fel de sul 

deăcartonăi indu-seădeăsubăcol ulădraperiei.ăDarăcineăs ăbageădeăseam ă
aşaă ceva?ăCuiă s -iă treac ă prină minteă c ă cinevaă ară puteaă faceă pozeă peă
ascuns la intrarea unui bloc cu apartamente de închiriat? 

Ushikawaă f cuădeăprob ă câtevaă fotografii cu cei care treceau prin 

hol.ăDatorit ădispozitivuluiăpentruăderulareărapid ,ăputeaăs ăprind ătreiă
cadreă deă persoan .ă înf şur ă aparatulă într-ună prosop,ă caă s ă diminuezeă
sunetulăobturatorului.ăCândătermin ăfilmul,ăîlăduseălaăunălaboratorăfotoă
din apropiereaă g rii.ă Doară leă înmânaiă filmulă şiă maiă departeă eraă
developatăautomatădeăaparate.ăProcesaăcuăvitez ăunănum răfoarteămareă
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deăfotografii,ădreptăpentruăcareănuăst teaănimeniăs ăseăuiteăceăcon ineauă
acestea. 

Rezultatulă nuă l saă nimică deă dorit.ă Sigură c  nu erau deloc poze 

artistice,ădarăîşiăserveauăscopul.ăErauăsuficientădeăclareăcâtăs ăseăpoat ă
distinge bine între ele chipurile celor care se perindau prin holul de la 

intrare.ăLaă întoarcere,ăUshikawaăîşiăcump r ăoăsticl ădeăap ăplat ăşiăoă
conserv .ăîşiălu ădeălaătutungerieăunăcartuşădeăSeven Stars. Se întoarse 

înăblocăcuăeleăînăbra e,ăcaăs -şiăpoat ăascundeăchipulăînăspateleălor,ăşiăseă
aşez ădinănouăînădreptulăaparatuluiădeăfotografiat.ăB uăap ,ămânc ăapoiă
conservaăşiăfum ămaiămulteă ig riămonitorizândăuşa de la intrare. Avea 

electricitate,ădarădinăcineăştieăceămotiv,ăap ănuăera.ăNuăcurgeaănimicădeă
laărobinet,ăciădoarăseăauzeaăunăgâlgâităînfundat.ăPoateăc ăeraăoăchestiuneă
deătimp.ăUshikawaăseăgândiăs ăcontactezeăagen iaăimobiliar ,ădarănu-i 

conveneaă s ă seă fâ âieă preaă multă prină bloc,ă aşaă c ă seă hot rîă s ă maiă
aştepte.ă Nuă puteaă s ă foloseasc ă toaleta,ă aşaă c ă îşiă f cuă nevoileă într-o 

g letuş ăveche,ăuitat ăprobabilădeăfirmaădeăcur enie. 
înserareaă deă începută deă iarn ă seă l s ă gr bit ,ă îns ă Ushikawaă nuă

aprinse luminile,ă deşiă înc pereaă seă cufundaseă înă bezn .ă Dină contr ,ă
pentru el întunericul era bine-venit. Becul de la intrarea în bloc se 

aprinse,ă iară elă continu ă s ă monitorizezeă persoaneleă careă treceauă prină
luminaăaceeaăgalben . 

Peă sear ,ă crescuseă forfotaăpeăuş ,ă dară bloculă fiindămicu ,ă num rulă
trec torilorănuăeraăînăniciăunăcazămare.ăTengoănuăseăvedeaăprintreăei.ăŞiă
niciă vreoă femeieă careă s ă aduc ă cuă Aomame.ă înă ziuaă aceea,ă Tengoă
trebuiaă s ă aib ă oreă laă şcoalaă preg titoareă şiă peă sear ă seă întorcea.ă Nuă
preaă seă întâmplaă s  seă opreasc ă peă undevaă dup ă serviciu.ă Decâtă s ă
m nânceă înăoraş,ăpreferaăs -şiăg teasc ăsingurăşiă s ăsteaă laămas ăcuăoă
carteălâng ăel.ăUshikawaăştiaăasta.ăDarăînăziuaăaceea,ăTengoătotănuăseă
întorcea.ăPoateăseăîntâlniseăcuăcinevaădup ăceăieşiseădeălaămunc . 

în blocul acela locuiau fel de fel de oameni. De la persoane 

nec s torite,ă cuă serviciu,ă studen iă şiă familiiă cuă copiiă mici,ă pân ă laă
b trâniă singuri.ă Treceauă vulnerabiliă prină câmpulă vizuală ală
teleobiectivului.ă Maiă multă sauă maiă pu ină diferi iă caă vârst ă sauă statut, 

to iă ar tauă obosi iă deă traiulă loră şiă s tuiă deă via .ă Cuă dorin eă stinse,ă
ambi iiăuitate,ăsim uriătociteăşiăcopleşi iădeărenun areăşiăamor eal .ăErauă
paliziă laă fa ăşiă îşiă târauăcuăgreuăpicioarele,ădeăparc ăînăurm ăcuădou ă
oreăarăfiăsuferităoăextrac ie dentar . 

Desigur,ă aceastaă poateă eraă preconcep iaă greşit ă aă luiă Ushikawa.ă
Poateă c ăuniiă oameniă seă bucurauădeăvia ă dinăplin.ăDeschideaiă uşaă şiă



182 Haruki Murakami 

 

d deaiă în untruă pesteă ună paradisă propriuă şiă personal,ă careă
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î iă t iaăsuflarea.ăAl iiăpoateăafişauăunătraiămodestăcaăs ăeviteăs ăfieă
ancheta iă deă fisc.ă Evident,ă nuă eraă imposibil.ă Dar,ă privi iă prină lentilaă
teleobiectivului,ă aceştiaă nuă ar tauă decâtă caă nişteă or şeniă rata i,ă careă
tr iauăag a iădeăoăparagin ădeăbloc,ăaflatăînăpragulădemol rii. 

Pân ălaăurm ,ăTengoănu-şiă f cuăapari iaăşiăniciăvreoăpersoan ăcareă
s ăpar ăaăaveaăvreoă leg tur ă cuăel.ăLaăzeceă şiă jum tate,ăUshikawaă seă
l s ă p gubaş.ă Eraă abiaă primaă ziă şiă înc ă nuă erauă toateă preg titeă cumă
trebuie.ă Maiă aveaă caleă lung ă deă b tut.ă Deocamdat ă eraă suficient.ă Seă
întinseăîncetăînădiverseăunghiuri,ăcaăs ăseădezmor easc .ăMânc ăoăchifl ă
umplut ăcuăgemădeăfasole,ăîşiăturn ănişteăcafeaăînăcapaculădeălaătermosă
şiăoăb u.ăR suciărobinetulădeălaăchiuvet ăşiădescoperiăc ăveniseăapa.ăSeă
sp l ăcuăs punăpeăfa ,ăapoiăseăsp l ăpeădin iăşiăurin ăîndelung.ăFum ăoă
igar ,ăsprijinitădeăperete.ăArăfiăb utăoăgur ădeăwhisky,ădarăseăhot râseă

s ănuăseăating ădeăalcoolăcâtăeraăacolo. 
R masăînălenjeriaădeăcorp,ăseăb g ăapoiăînăsaculădeădormit.ăDârdâiă

oă vremeă deă frig.ăNoaptea,ă înă înc pereaă aceeaă goal ă seă l saseă ună frigă
cumplit. Poate nu i-arăfiăstricatăoăsobi ăelectric . 

Tremurândăsingurăînăsaculădeădormit,ăUshikawaăîşiăamintiădeăzileleă
înă careă tr ia înconjurat de familia lui. Nu se gândea cu nostalgie. îi 

veniser ăînăminteădoarăcaăunăexempluădeăcontrastăputernicăcuăsitua iaă
înăcareăseăaflaăînăacelămoment.ăChiarăşiăatunciăcândălocuiseăal turiădeă
familiaăsa,ăUshikawaătotăsingurăseăsim ise.ăNiciodat ănu-şiădeschiseseă
sufletulă cuiva,ă iară via aă aceeaă banal ă iă seă p reaă oricumă ună lucruă
trec tor.ă înă sineaă luiă eraă convinsă c ă laă ună momentă dată aveaă s ă seă
destrameăpeăneaşteptate.ăVia aăagitat ădeăavocat,ăvenitulămare,ăcasaădină
Chuo-Rinkan,ăso iaăfrumuşic ,ăceleădou ăfeti eădr g laşeăcareămergeauă
laă oă şcoal ă primar ă particular ,ă câineleă cuă pedigree.ă Aşaă c ,ă înă
momentul în care toate s-auădusătreptatădeărâp ,ăiarăelăs-a trezit singur, 

Ushikawa s-aăsim itămaiădegrab ăuşurat.ăM i,ăm i,ăgata,ănuămaiătrebuieă
s -mi fac griji! M-am întors de unde am plecat. 

Oare am ajuns înapoi la zero? 
Ushikawaăst teaăîncol cităînăsaculădeădormităcaăoălarv ădeăcicad ăşiă

priveaătavanulăîntunecat.ăSt tuseămultătimpăînăaceeaşiăpozi ie,ăiarăacumă
îl dureau toate încheieturile.ăTremuraseădeăfrig,ămâncaseădoarăoăchifl ă
receăcuăgemădeăfasoleăpeăpostădeăcin ,ăst tuseăcuăochiiăpeăholulăunuiă
blocă înă paragin ,ă careă urmaă s ă fieă demolat,ă fotografiaseă peă ascunsă
oameniăneatr g toriăşiă f cuseăpipiăîntr-oăg leat .ăAstaăînsemnaă înapoi 

laă zero?ă Deodat ă îşiă amintiă c ă uitaseă s ă fac ă ceva.ă Seă târîă afar ă dină
saculădeădormit,ăgoliăg leataăînăvasulădeătoalet ăşiă traseăapa.ăNuăaveaă



 

niciăunăchefăs ăias ădinăculcuşulăabiaăînc lzităşiăchiarăseăgândiseăseriosă
s-oălaseăaşaăpân ădiminea a,ădar nuăvoiaăs ăseăîmpiediceăcumvaădeăeaă
înăbezn .ăSeăîntoarseăînăsaculădeădormităşiăîncepuădinănouăs ădârdâieădeă
frig. 

Asta înseamnă să ajungi înapoi la zero? 
Probabilăc ăda,ăîşiăspuseăel.ăNuămaiăamănimicădeăpierdut.ăînăafar ădeă

propriaămeaăvia .ăEăfoarteăsimplu. în întuneric, pe buzele lui Ushikawa 

ap ruă ună zâmbetă caă oă lam ă sub ireă deă cu it.

Capitolul 14 Mica mea făptură 

Aomameătr iaăîntr-oăstareădeăconfuzieăşiăbâjbâial .ăSeăaflaăînă1Q84,ăoă
lumeăînăcareălogicaăşiăcunoştin eleăconven ionaleănuăerauăvalabileăşiănuă
îiăeraăclarăceăurmaăs ăseăîntâmpleăcuăea.ăŞiătotuşiăseăgândeaăc ăoăs ămaiă
supravie uiasc ă eaă câtevaă luni,ă apoiă oă s ă nasc .ă Nuă eraă decâtă ună
sentiment, dar un sentiment foarte aproape de certitudine. Iar asta 

fiindc ăacumătotulăseăbazaăpeăpremisaăc ăeaăvaăaveaăunăcopil. 
Aomameă îşiă aminteaă bineă ultimeleă cuvinteă peă careă leă rostiseă

Liderulă Pionierilor:ă „Tuă veiă fiă pus ă laă oă încercareă grea.ă Ajuns ă laă
cap tulăei,ăveiăvedeaăadev rataăfa ăaălucrurilor". 

Ştiaăelă ceva. Ună lucruă foarteă important,ăpeăcareăaă încercată s ămi-1 

transmit ăprinăcuvinteăambigue,ăcuămultipleăsensuri.ă încercarea aceea 

poateăaăfostăfaptulăc ăamăajunsăchiarăpân ăînăpragulămor ii.ăM-am dus 

pân ăînăfa aăpanouluiădeălaăEsso,ăcuăpistolulăînămân ăşiăcuăinten iaădeă
a-miăluaăvia a.ăîns ăn-am murit, ci m-amăîntorsăaici.ăApoiăamăaflatăc ă
suntăîns rcinat .ăPoateăşiăacestălucruăfuseseăhot râtădinainte. 

Laă începutulă luiă decembrie,ă câtevaă seriă laă rândă b tuă ună vântă
puternic.ăDinăulmăc deauăfrunzeăveştede,ăcareăseăloveauădeăpl cileădeă
plastică deă laă balconă cuă ună sunetă aspruă şiă sec.ă Vântulă receă şuieraă
alarmantă printreă crengileă goale.ă Cronc niturileă cert re eă aleă cioriloră
sunauă parc ă şiă maiă ascu it.ă Veneaă iama.



* 
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Gândulă c ă înă uterulă eiă creşteaă copilulă luiă Tengoă deveniseă totă maiă
pregnantădeălaăoăziă laăalta,ăpân ăcândăc p taseăformaăuneiăcertitudini. 

înc ănuăg seaăvreoălogic  prinăcareăs ăpoat ăconvingeăoăter ăpersoan .ă
Sieşiă şi-o putea explica pe cât se poate de clar. Era o chestiune 

limpede. 
Dacă eu am rămas însărcinată fără să fac sex, cine altcineva în afară de 

Tengo ar putea fi tatăl? 
Dină noiembrieă începuseă s ă iaă înăgreutate.ăAfar ă nuăputeaă s ă ias ,ă

darăf ceaăzilnicădestul ămişcareăşiăîşiăimpuneaărestric iiăsevereălaădiet .ă
Deă laă vârstaă deă dou zeciă deă aniă nuă cânt riseă niciodat ă maiă multă deă
cincizeciăşiădou ădeăkilograme.ăîns ăîntr-oăbun ăzi,ăaculădeălaăcântarăîiă
indicase cincizeciă şiă patruă deă kilograme, iar de atunci nu clintise 

înapoi.ă Seă sim eaă şiă maiă rotund ă laă fa .ă Aceaă mică făptură îi cerea 

corpuluiămameiăs ăseămaiăîngraşe. 
Al turiă deă mica făptură, Aomameă continuaă sear ă deă sear ă s ă

supraveghezeă p rcule ul.ă Voiaă s  vad ă siluetaă vânjoas ă deă b rbată înă
floarea vârstei urcându-se în vârful toboganului. Aomame privea cele 

dou ă luniă deă peă cerulă iernatică şiă îşiă mângâiaă pânteceleă peă deasupraă
p turii.ă Dină cândă înă când,ă f r ă motiv,ă lacrimileă iă seă rostogoleauă dină
ochi. Se trezeaăcuăeleăalunecândăpeăobrazăşiăc zândăpeăp turaăînăcareăseă
înf şur .ăPoateădeăsingur tate,ăpoateădeănelinişte.ăPoateăpentruăc ,ăfiindă
îns rcinat ,ă deveniseă maiă emotiv .ă Sauă poateă doară pentruă c ă vântulă
rece îi stimula glandele lacrimale. In orice caz, Aomameănuăleăştergea,ă
ciăleăl saăs ăcad ănestingherite. 

Dup ăceăplângeaăoăvreme,ă lacrimileă seăopreau,ă iarăeaă îşiă continua 

vegheaăsinguratic .ăDarănu,ă nu mai sunt la fel de singură, îşiăspuneaăea.ă
Am această mică făptură. Suntemădoiăacum.ăPrivimăîmpreun ăceleădou ă
luniă şiă aştept mă s ă apar ăTengo.ă Dină cândă înă când,ă Aomameă îşiă luaă
binoclulăşiăîlăfocalizaăasupraătoboganuluiăpustiu.ăUneoriăluaăpistolulăşiă
îlă cânt reaă înă mân ,ă sim indu-iă greutateaă şiă atingerea.ăTrebuieă s ă m ă
protejez,ă s -lă caută peă Tengoă şiă s ă hr nesc această mică făptură. Astea 

sunt îndatoririle mele acum.
*■ 
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Laă ună momentă dat,ă înă timpă ceă supravegheaă parculă înă b taiaă receă aă
vântului,ă Aomameă realiz ă c ă eaă credeaă înă Dumnezeu.ă Descoperi pe 

neaşteptateăacestă fapt,ăaşaăcumăt lpileădescoper ăp mântăsolidăsubăună
stratădeăn molămoale.ăEraăoăsenza ieăinexplicabil ,ăoăîn elegereăcuătotulă
neb nuit .ă Eaă îlă urâseă peă acelă Domnă deă cândă seă ştia.ă Maiă corectă fieă
spus,ă eaă negaseă sistemulă şiă oameniiă careă seă interpuneauă întreă eaă şiă
Dumnezeu. Ani de-aărândul,ăoameniiăaceiaăşiăsistemulăfuseser ăpentruă
eaăsinonimiăcuădivinitatea.ăS -iăurasc ăpeăeiăînsemnaăs -Lăurasc ăşiăpeă
El. 

Deăcândăseăn scuse,ăei fuseser ăînăjurulăei.ăOăcontrolaser ăînănumeleă
Domnului,ă îiăd duser ăordineă şiăoă încol iser .ă îiă r piser ă totă timpulă şiă
toat ă libertateaă înă numeleă Domnuluiă şiă îiă ferecaser ă inima.ă îiă
predicaser ă despreă bun tateaă Domnului,ă dară deă dou ă oriă maiă multă
despreă mâniaă şiă neîng duin aă Lui.ă Laă unsprezeceă ani,ă fermă hot rât ,ă
Aomameă reuşiseă s ă scapeă înă sfârşită dină lumeaă aceea.ă îns ă fuseseă
nevoit ăs ăsacrificeămulteăpentruăasta. 

Dac ănuăarăfiăexistatăacestăDumnezeu,ăvia aămeaăarăfiăfostămaiăplin ă
deălumin ,ămaiăbogat ăşiămaiăfireasc ,ăîşiăspuneaăeaăadesea.ăAşăfiăavută
şiăeuămulteăamintiriăfrumoaseădac ăeramăunăcopilăcaăto iăceilal i,ăf r ăs ă
fiuă terorizat ă deă spaimaă şiă mâniaă Luiă neîncetat .ă Şiă poateă via aă meaă
acumăarăfiăfostămultămaiăpozitiv ,ămaiărelaxat ăşiămaiăîmplinit . 

Darăprivindăparculăpustiuăprintreăpl cileădeăplastic,ăodih- nindu-şiă
palma pe abdomen, Aomame realiz ă c ă eaă credeaă înă Dumnezeuă dină
str fundulă sufletului.ăCândărosteaămecanicărug ciuneaăşiă îşiă împreunaă
palmele,ăundevaălaăperiferiaămin iiăsale,ăeaăcredeaăînăEl.ăEraăoăsenza ieă
peăcareăoăresim eaăpân ăînăm duvaăoaselorăşiăcareănuăputeaăfiăalungat ă
prin logic ă sauă emo ie.ă Şiă careă nuă puteaă fiă ştears ă niciă prină ur ă sauă
mânie. 

îns ăacelaănuăeăDumnezeulă lor, ci al meu. Mi-am sacrificat propria 

via ,ă carneaă mi-aă fostă spintecat ,ă pieleaă sfâşiat ,ă sângeleă b ut,ă
unghiileă smulse,ă timpulă şiă dorin eleă şiă amintirile mi-auă fostă furate,ă şiă
aşaăL-amăg sit.ăNuăeăunăDumnezeuăcuăform ăşiăchip.ăNuăpoart ăstraieă
albeă şiănuăareăp rulă lung.ăAcestăDumnezeuănuăareăoădogm ,ăoăBiblieă
sauăvreoăporunc .ăNuărecompenseaz ăşiănuăpedepseşte.ăNuăd ăşiănuăia.ă
Nuăexist ăunăraiălaăcareăs ăteăînal iăşiăniciăunăiadăînăcareăs ăteăcobori.ăC ă
e cald sau rece, Dumnezeu doar există şiăatât. 

AomameăîşiăaminteaăuneoriăcuvinteleărostiteădeăLiderăchiarăînainteă
s ă moar .ă Nuă puteaă s -iă uiteă voceaă groas ă deă bariton.ă Aşaă cumă nuă
puteaăs ăuiteăniciăsenza ia acului împlântat în ceafa lui. 
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Acolo unde e lumină e şi umbră, iar acolo unde e umbră e şi lumină. Nu 
există umbră fără lumină şi nici lumină fără umbră. Nu ştim dacă Oamenii 
cei Mici sunt buni sau răi. într-un fel, este un lucru care depăşeşte 
înţelegerea sau definiţiile noastre. Noi trăim alături de ei încă din vremuri 
străvechi, când binele şi răul nici nu existau, iar oamenii încă nu aveau 
conştiinţă. 

DumnezeuăşiăOameniiăceiăMiciăsuntăoareăexisten eăantagonice? Sau 

suntădou ăfe eăaleăaceluiaşiălucru? 
Aomameă nuă ştia.ă Totă ceă ştiaă eaă eraă c ă trebuieă s ă protejezeă mica 

făptură dinl untrulă eiă şiă c ă pentruă astaă eă necesară cumvaă s ă cread ă înă
Dumnezeu.ăSauăs -şiăadmit ăcredin a. 

Aomameă seă gândiă laăDumnezeu.ăNuăareă form ă şiă înă acelaşiă timpă
poateăluaăoriceăform .ăImaginea pe care o avea ea era cea a elegantului 

Mercedes Benz Coupe. Oămaşin ănou-nou ,ăabiaăsosit ădeă laădealer. 

Şiă doamnaă rafinat ă careă coboar ă dină el.ă Sus,ă peă Autostradaă
Metropolitan ,ăfemeiaăîiăd ăei,ăcareăeăgoal ,ăfrumosul pardesiu cu care 

eraă îmbr cat .ă Oă ap r ă deă vântulă receă şiă deă privirileă indiscreteă aleă
oamenilor.ă Apoiă seă întoarceă laă Mercedesulă argintiuă f r ă s ă spun ă
nimic.ă Eaă ştie.ă Ştieă c ă Aomameă poart ă înă pânteceă ună copil.ă Şiă c ă
trebuieăs ăfieăprotejat . 

* 

Aomameă începuă s ă aib ă ună visă nou.ă înă acestă visă eă închis ă într-o 

înc pereăalb ,ăînăform ădeăcub,ăf r ăferestre.ăAreădoarăoăuş .ăîn untruă
seă afl ă ună patămodestă şiă simplu,ă peă careă eaădoarmeă întins ă peă spate.ă
Beculă deă deasupraă patuluiă îiă lumineaz ă burtaă umflat ,ă mareă câtă ună
munte. Nu pare a fi corpulăei.ăDarăeste,ăf r ăîndoial ,ăoăparteădinătrupulă
s u.ăIăseăapropieăsorocul. 

înc pereaă eă p zit ă deăCheliosă şiă deă Pletos.ă Suntă chiti iă s ă nuă maiă
comit ă vreoăgreşeal .ăD duser ă greşăoădat ă şiă trebuiauă s -şiă recapeteă
pozi ia.ăSarcinaălorăeăs ăoă in ăpeăeaăacoloăşiăs ănuăpermit ănim nuiăs ă
intre.ăAşteapt ăs ăseănasc ămica făptură. Imediatăcumăseănaşte,ăurmeaz ă
s ăoăiaădeălâng ăAomame. 

Aomameă încearc ă s ă urle,ă s ă strigeă disperat ă dup ă ajutor,ă îns ă
înc pereaăeăf cut ădintr-unămaterialăspecial.ăPere ii,ăpodeaua, tavanul, 

toateăabsorbăpeălocăoriceăsunet.ăUrletulănuăajungeăniciăpân ălaăpropriileă
eiă urechi.ă Aomameă vreaă s ă vin ă femeiaă aceeaă dină Mercedesă şiă s-o 

salveze.ă Peă eaă şiă peă mica ei făptură. înă zadar.ă Voceaă îiă eă înghi it ă deă
pere iiăalbiăaiăcamerei. 
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Mica ei făptură seăhr neşteăprinăcordonulăombilicalăşiăcreşteădeălaăoă
clip ălaăalta.ăOăloveşteăînăuter,ăîncercândăs ăscapeădinăîntunericulăacelaă
c lâi.ăVreaălumin ăşiălibertate. 

înădreptulăuşiiăeăpostatăPletosulăcelălungan.ăSt ăaşezat,ăcuămâinileăpeă
genunchiăşiăcuăprivireaăa intit ăînăaer,ăîntr-unăpunct.ăPoateăc ăpeăacoloă
pluteşteă vreună noră mică şiă dens.ă Laă margineaă patuluiă eă Cheliosul,ă înă
picioare.ăCeiădoiăpoart ăaceleaşiăcostumeăînchiseălaăculoare.ăDinăcândă
înăcând,ăCheliosulă ridic ămânaăşiă seăuit ă laăceas,ăprecumăcineva care 

aşteapt ăunătrenăimportantăs ăsoseasc ăînăgar . 
Aomame nu-şiăpoateămişcaămâinileăşiăpicioarele.ăNuăpareăs ăleăaib ă

legateăcuă sfoar ă şiă cuă toateăacesteaănuăşiă leăpoateăclinti.ăNuă îşiă simteă
vârfurileădegetelor.ăUrmeaz ăs ăaib ăoăcontrac ie.ăSeăapropie inevitabil, 

caă ună trenă careă soseşteă înă gar ,ă f r ă oă clip ă deă întârziere.ă Audeă
tremurulăslabăalăşinelor,ăînăacelămomentăseătrezea. 

F ceaăunăduşăcaăs ăscapeădeă transpira ieăşiă îşiăpuneaăhaineăcurate.ă
Leă aruncaă înă maşinaă deă sp lată peă celeă îmbibateă înă sudoare. Nu voia 

delocă s ă visezeă aşaă ceva,ă dară visulă ap reaă oricum.ă Detaliile se mai 

schimbauă câteă pu in,ă dară loculă şiă deznod mântulă erauă aceleaşi.ă
înc pereaă alb ,ă caă ună cub.ă Contrac iileă careă seă apropie.ă Ceiă doi,ă
îmbr ca iăînăcostumeăîntunecateăşiăimpersonale. 

Eiăştiauăc ăAomameăpoart ăînăeaămica făptură. Sauăurmauăs ăafleăînă
curând.ăAomameăeraăpreg tit .ăLaănevoie,ăi-arăfiăciuruităf r ăezitareăpeă
Pletosă şiă peăCheliosă cuăgloan eădeănou ămilimetri.ăDumnezeulă eiă eraă
uneoriăşiăunăDumnezeuăsc ldatăînăsânge. 

» 

Se auziă oă b taieă înă uş .ă Aomameă eraă înă buc t rieă şiă aveaă înă mânaă
dreapt ăpistolulăautomat,ăcuăpiedicaăscoas .ăînc ădeădiminea ăc deaăoă
ploaieărece.ăMirosulădeăploaieăiernatic ăcuprinseseăîntreagaălume. 

— Bun ăziua,ăTakai-san!ă spuseăb rbatulădeă laăuş , oprindu-se din 

cioc nit.ăSuntăvecheaădumneavoastr ăcunoştin ădeă laăNHK.ă îmiăpareă
r uă c ă v ă deranjez,ă dară amă venită s ă încaseză taxa.ă Takai-san,ă sunte iă
acas ! 

Aomameăîncepuăs ăvorbeasc ăînădirec iaăuşii,ădarănuăcuăvoceătare.ă
AmăsunatălaăNHK,ăs ăştii!ăNuăeştiădecâtăunăimpostor.ăCineănaibaăeşti?ă
Şiăceăvrei? 

— Lumeaă trebuieă s ă pl teasc ă pentruă ceeaă ceă primeşte.ă Astaă eă
legeaăsociet ii.ăDumneavoastr ăviăseăd ăsemnalăşiă trebuieăs -lăpl ti i.ă
Nuăeădreptădoarăs ăprimeşti,ăf r ăs ădaiănimic.ăAstaăeăho ie. 

Vocea luiăvuiaăpeătotăcoridorul.ăDeşiăr guşit ,ăr sunaăcuăputere. 
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— Eu n-amă nimică personală cuă dumneavoastr .ă Nuă v ă ur sc,ă nuă
încercăs ăv ăpedepsesc.ăNiciăurm ădeăaşaăceva.ăDoarăc ăeu,ădinăfire,ănuă
suf rănedreptatea.ăLumeaătrebuieăs ăpl teasc ăpentruăceeaăceăia.ăTakai-

san,ăatâtaăvremeăcâtănuădeschide iăuşa,ăeuăamăs ătotăvinăşi-amăs ăbatăînă
ea.ăNuă vre iă aşaă ceva,ă nu?ă Iară euă nuă suntă vreunămoşă careă nuăpricepeă
nimic. Ajungem noi la un compromisă dac ă st mă deă vorb .ă Haide i,ă
Takai-san,ădeschide iăuşa! 

Se auzi un nou rând deăb t i. 
Aomameăstrânseăbineăpistolulăcuăambeleămâini.ăIndividulă staăsigură

ştieă c ă suntă îns rcinat ,ă îşiă ziseă ea,ă transpirândă subă bra ă şiă peă vârfulă
nasului. Nu deschid orice-ară fi!ă Iară dac ă încearc ă s ă descuieă cuă vreoă
cheieădeărezerv ăsauăs ă for ezeăuşa cu vreun instrument ori prin orice 

alt ămetod ,ă încasatorădeă laăNHKăsauănu,ăeuă îiădescarcă înăburt ă toateă
gloan eleădinăpistolulă sta! 

Dară nuă aveaă s ă seă întâmpleă aşaă ceva.ă Aomameă ştiaă c ă insulă nuă
puteaăs ădeschid ăuşa.ăAveaăunăsistemăprinăcareănuăseădeschidea decât 

dac ă descuiaă eaă dină interior.ă Tocmaiă deă aceeaă individulă eraă iritată şiă
vorbea atâta. încerca s-oădistrug ănervos,ăfolosindu-se de cuvinte. 

Zeceăminuteămaiătârziu,ăb rbatulăplec ădup ăceăoăamenin ăşiăoălu ă
pesteăpiciorăînăguraămare,ă încerc ăs ăoă înduplece cu pricepere, apoi o 

apostrof ăviolentăşiăoăavertiz ăc ăoăs ăvin ăiar. 
— Nuă ave iă cumă s ă sc pa i,ă Takai-san!ă Atâtaă vremeă câtă primi iă

semnal,ăeuăoăs ăm ătotăîntorc.ăExact,ăeuănuăm ălasăp gubaşăpreaăuşor.ă
Astaăeăfireaămea.ăAtunci,ălaărevedereăşiăpe curând! 

Paşiiă nuă iă seă auzir ,ă dară nuă maiă eraă înă fa aă uşii.ă Aomameă seă
încredin ă deă astaă uitându-seă prină vizor.ă Puseă siguran aă laă pistol,ă seă
duseăînăbaieăşiăseăsp l ăpeăfa .ăAveaăbluzaăleoarc ădeăsudoareăsubăbra .ă
Cândăseăschimb ,ăr maseădezbr cat ă înă fa aăoglinzii.ăBurtaă înc ănuă îiă
eraă vizibilă umflat .ă Dară în untrulă eiă seă ascundeaă ună secretă foarteă
important. 

* 

AomameăvorbiăcuăDoamnaălaătelefon.ăDup ăceădiscutaseăcuăeaăcâtevaă
chestiuni,ă Tamaruă îiă pasaseă receptorulăDoamneiă f r ă s ă spun ă nimic.ă
Conversa iaă seă desf şur ă peă câtă posibilă f r ă refeririă directe,ă folosindă
expresiiăambigue.ăSauăcelăpu inălaăînceput. 

— Avemădejaăunălocănouăpentruătine,ăîiăspuseăDoamna.ăAcoloăoăs -

iă desf şoriă activitateaă planificată. Este un loc sigur, unde se pot face 
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examene periodiceădeăspecialitate.ăDac ăeştiădeăacord,ăpo iăs ă teămu iă
acolo imediat. 

Oareă s -iă spun ăDoamneiă c ă indiviziiă oă aveauă înă vizorăpeă mica ei 

făptură?ăC ătipiiădeălaăPionieriăîncercaser ăs -iăfureăcopilulăînăvis?ăC ăşiă
celăcareăseăd deaădreptăîncasatorădeălaăNHK şiăîncercaăs-oăconving ăcuă
oriceăchipăs ădeschid ăuşaăurm reaăacelaşiă lucru?ăIns ăAomameănuăoă
f cu.ăAveaăîncredereăînăDoamnaăşiă ineaămultălaăea.ăIns ănuăaceastaăeraă
problema.ăAcumăesen ialulăeraăîn care din lumi trăia. 

— Cumămaiăstaiălaăcapitolulăcondi ieăfizic ?ăoăîntreb ăDoamna. 
Aomameăîiăr spunseăc ătotulăavansaăf r ăprobleme. 
— Astaăeăcelămaiăimportant.ăDarăvoceaătaăsun ăpu inăaltfelădecâtădeă

obicei.ăPoateămiă seăpareămie,ădarăpareămaiă încordat ăşiămaiăprecaut .ă
Dac ăteăîngrijoreaz ăceva,ăoricâtădeăm runtăarăfi,ăteărogăs ănuăteăsfieştiă
s -mi spui. Poate facem ceva. 

Atent ălaăinflexiunileădinăvoceaăsa,ăAomameăr spunse: 
— Stând într-ună locă deă mult ă vreme,ă probabilă miă s-au încordat 

nerviiă f r ă s -miădauă seama.ăDeăstareaămeaă fizic ăamăgrij .ăLaăurmaă
urmei, astaăeăşiămeseriaămea. 

— Desigur,ă spuseă Doamnaă şiă t cuă pre ă deă câtevaă clipe.ă Cuă cevaă
timpăînăurm ,ăaătotăvenităpeăaiciăunăindividăsuspect,ăvreoăcâtevaăzileălaă
rând.ăSeăpareăc ăaădatămaiămultă târcoaleăad postului. Cele trei femei 

care locuiesc în prezent acolo s-auăuitatăpeăînregistr rileădeălaăcamereleă
de supraveghere, dar nici una nu-şiă aminteşteă s -lă maiă fiă v zut.ă Eă
posibilăs ăfieăpeăurmeleătale. 

Aomameăseăîncrunt ăuşor. 
— Vre iăs ăspune iăc ăaăieşitălaăiveal ăleg turaădintreănoi? 
— Astaănuăştiu.ăDarăeăoăvariant ăpeăcareă trebuie să o luăm în calcul. 

B rbatulăacestaăareăoăînf işareăfoarteăstranie.ăAreăcapulăfoarteămareăşiă
diform,ă cuă creştetulă turtită şiă aproapeă completă chel.ă Eă bondocă şiă areă
mâiniăşiăpicioareăscurte.ăI iăsun ăcunoscut? 

Capăturtităşiăchel? 
— Euăstauămultăpeăbalconăşiăm ăuitălaălumeaăcareătreceăpeăstrad ,ă

dar n-amă v zută niciă ună individă careă s ă arateă aşa.ă Eă oă înf işareă careă
atrageăaten ia,ănu? 

— Destulădeămult.ăCaăunăclovnăstridentădeălaăcirc.ăDac ăaăfostăalesă
de ei şiătrimisăîncoaceăs ăvad ăcareăeăsitua ia,ătrebuieăs ărecunoscăc ăeăoă
alegere foarte stranie. 

Aomameăseăar t ădeăacord.ăNuăarăfiătrimisăPionieriiăînărecunoaştereă
tocmaiăună tipăaăc ruiă înf işareăsareă înăochi.ăNuăseăpoateăs ăduc ăaşaă
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mareălips ădeăoameni.ăCuăalteăcuvinte,ăprobabilă c ăindividulăacelaănuă
aveaăniciăoăleg tur ăcuăsecta,ăiarăleg turaădintreăeaăşiăDoamnaăînc ănuă
fuseseădescoperit .ăDarăatunciăcineăputeaăs ăfieăşiăcuăceăscopăiscodiseă
peălaăad post?ăOareănuăeraăcumvaăacelaşiăindividăcareăseătotăînc p ânaă
s ăoăviziteze,ădându-se drept încasator de la NHK? Desigur, nu exista 

niciă oă dovad ă careă s -iă legeă peă ceiă doi.ă Puteaă doară s ă legeă
comportamentulă excentrică ală încasatoruluiă impostoră cuă înf işareaă
bizar ăaăb rbatuluiădescris. 

— Dac ăîlăvezi,ăteărogăs ăneăcontactezi.ăS-ar puteaăs ăfieănevoieăs ă
lu măm suri. 

Aomameăîiăr spunseăc ăoăvaăcontactaăimediat,ădesigur. 
Doamnaă t cuă dină nou.ă Lucruă straniu,ă deoarece,ă cândă vorbeaă laă

telefon,ăeraădeăobiceiăfoarteăpractic ăşiănuăiroseaăniciăoăsecund . 
— Sunte iăbine,ăs n toas ?ăîntreb  Aomame degajat. 
— Caăîntotdeauna,ănimicăînăneregul ,ăr spunseăDoamna,ăîns ăcuăoă

und ădeăezitareăînăglas. 
Altălucruăstraniu.ăAomameăoăaştept ăs ăcontinue. 
— Doarăc ,ăînăultimaăvreme,ăspuseăeaăresemnat ăîntr-un final, simt 

desăc ăamăîmb trânit.ăMaiăalesădup ăceăaiăplecatătu. 
— Euănuăamăplecatănic ieri.ăSuntăaici,ăr spunseăAomameăpeăunătonă

vesel. 
— Sigură c ă da.ă Eştiă acoloă şiă uite,ă putemă şiă s ă vorbimă laă telefon.ă

Dară credă c ă atunciă cândă neă întâlneamă regulată şiă f ceamă stretching 

împreun ,ăprimeamăenergieădeălaătine. 
— Dumneavoastr ă ave iă oricumă oă energieă natural .ă Euă doară

aduceamălaăsuprafa ăaceaăputereăîntr-unămodăordonat,ădoarăv ăasistam.ă
Pute iă s ă v ă descurca iă f r ă problemeă cuă for eă proprii,ă chiară şiă f r ă
mine. 

— Sincer ă s ă fiu,ă şiă euă amă crezută astaă pân ă nuă demult, spuse 

Doamnaă cuă ună râsetă uşor,ă dară uscat.ă Chiară m ă mândreamă c ă suntă oă
persoan ă aparte.ă îns ă aniiă leă r pescă tuturoră via a,ă pu ină câteă pu in.ă
Oameniiă nuămorăcândă leă vineăvremea.ăMoră treptatăpeădin untruăpân ă
ce, într-unăfinal,ăsoseşteăziuaăfinal ădeăreglare a conturilor. Nimeni nu 

areă sc pare.ăLumeaă trebuieă s ă pl teasc ă pentruă ceeaă ceă primeşte.ăUnă
adev răpeăcareăabiaăacumăîlăaflu. 

Lumea trebuie să plătească pentru ceea ce primeşte. Aomameăseăîncrunt .ă
Eraăexactăaceeaşiăreplic ăpeăcareăoărostiseăîncasatorul de la NHK. 

— înă searaă aceeaă furtunoas ă deă septembrie,ă cândă aă fulgerată
încontinuu, mi-am dat seama dintr-odat ă deă acestă lucru,ă spuseă
Doamna.ăSt teamăsingur ăaici,ăînăsufragerieăşiăm ăuitamălaăfulgere,ătotă
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gândindu-m ălaătine.ăŞiăatunciăamăv zutăînăfa aăochilorăadev rul, scos 

laă iveal ă deă luminaă lor.ă înă searaă aceeaă euă te-amăpierdută peă tineă şiă înă
acelaşiătimpăamăpierdutătotăceăaveamăînămine.ăSauăcelăpu inăoămul imeă
deălucruri.ăLucruriăcareăpân ăatunciăexistaser ăînămiezulăfiin eiămeleăşiă
m ăsus inuser ăca om. 

— Cumvaăşiăfuriaăeraăunulădintreăele?ăîntreb ăAomameădeodat . 
Urm ăoăt cereăcaăfundulăunuiălacăsecat.ăApoiăDoamnaăspuse: 
— M ăîntrebiădac ăprintreălucrurileăpeăcareăle-am pierdut atunci se 

num raăşiăfuriaămea? 
— Da. 
Doamna trase încet aer în piept. 
— R spunsulă laă întrebareaă taăesteăda.ăAiădreptate.ăFuriaăputernic ă

pe care o purtam în mine s-aăpierdutăşiăeaăînămijloculăfulgerelorăaceloraă
nesfârşite.ăSauăcelăpu inăs-aăretrasăînădep rt ri.ăCeeaăceăaăr masăacumă
înămineănuăeăclocotulădeăodinioar ,ăatâtăde intens. S-a preschimbat într-

oă mâhnireă palid .ă Şiă euă careă credeamă c ă oă asemeneaă furieă n-oă s ă
sl beasc ăînăveci...ăDarădeăundeăştii? 

— Pentruă c ă exactă acelaşiă lucruă miă s-aă întâmplată şiă mieă înă searaă
aceeaăfurtunoas . 

— Te referi la propria ta furie, nu? 
— Da.ăFuriaăviolent ,ăpur ,ăpeăcareăoăaveamăînămine,ăacumănuămaiă

e.ă Nuă spună c ă aă disp rută cuă des vârşire,ă dar,ă dup ă cumă spune iă şiă
dumneavoastr ,ăs-aăretrasăînădep rt ri.ăVorbescădeăoăfurieăcareăaniăde-a 

rândulă aă ocupată ună locă mareă dină sufletulă meuă şiă careă m ă mânaă cuă
putere. 

— Caăună vizitiuă nemilosă şiă neobosit,ă spuseăDoamna.ăDară acumăaă
sl bităînăintensitateăşiătuăeştiăîns rcinat .ăSauămaiăbineăzisăîn schimb. 

— Da,ă r spunseă Aomame,ă calmându-şiă respira ia.ă Ină schimb,ă
în untrulămeuăexist ăoămică făptură. Care nu areăniciăoăleg tur ăcuăfuria. 

Şiăcareăcreşteăînămineădeălaăoăziălaăalta. 
— Nuăcredăc ămaiăeăcazulăs-oăspun,ădarătrebuieăneap ratăs ăaiămareă

grij ădeăea,ăspuseăDoamna.ăIarăpentruăastaăeănevoieăs ăteămu iăcâtămaiă
repede într-unălocăînăcareăs ănuăfiiătulburat . 

— Ave iădreptate,ăîns ămaiăîntâiătrebuieăneap ratăs ăfinalizezăceva. 

* 

Dup ă ceă închiseă telefonul,ă Aomameă ieşiă înă balconă şiă seă uit ă printreă
pl cileădeăplasticălaădrumăşiălaăp rcule .ăSeăapropiaăînserarea. Trebuie 

neap rată s ă dauădeăTengoă înainteă s  seă sfârşeasc ă1Q84ă şiă înainteă s ă
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m ă g seasc ă eiă peă mine.



 

Capitolul 15 Un secret pe care nu-1 putea 

destăinui 

Ieşiădeă laă„Spicădeăgrâu"ăşiăseăplimb ăpeăstr ziă f r ă int ,ă cufundată înă
gânduri.ă Laă ună momentă dat,ă seă hot rîă s ă seă îndrepteă spreă p rcule ulă
undeăv zuseăpentruăprimaăoar ădou ăluniăpeăcer:ăInten ionaăs ăseăurceă
dinănouăpeă toboganăşiă s ăpriveasc ăcerul.ăPoateăc ăoăs ăvad ădinănou 

celeădou ăluni.ăPoateăc ăîncercauăs -iăspun ăceva. 
Oareăcândăveniseădataătrecut ăînăp rcule ?ăseăîntrebaăTengo,ădarănu-

şiă puteaă aminti.ăCurgereaă timpuluiă eraă inegal ă şiă distan ele,ă instabile.ă
Probabilă îns ă c ă veniseă laă începutulă toamnei,ă îşiă aminteaă c ă era 

îmbr catăîntr-oăbluz ăcuămânec ălung .ăAcumăeraădecembrie. 
Ună vântă receă purtaă noriiă c treă golfulă Tokio.ă Norii,ă cuă formeă

neregulate,ăp reauăf cu iădinăplastilin .ăDinăspateleălorăseăiveau,ăcândăşiă
când,ăceleădou ăluni.ăCeaăveche,ăg lbuie,ăşiăînc  una,ănouăap rut ,ămic ă
şiă verzuie.ă Ambeleă erauă înă descreştere,ă apropiin- du-se de al doilea 

p trar.ă Ceaă mic ă ar taă caă ună copilă careă încearc ă s ă seă ascund ă dup ă
fusteleămamei.ăErauăcamăînăacelaşiălocăînăcareăleăv zuseăîntâiaăoar ,ădeă
parc ăarăfiăaşteptatăacoloăcumin iăîntoarcereaălui. 

înăparcănuăeraăniciă ipenie.ăLuminaăfelinaruluiăp reaăşiămaiăalb ăcaă
dataă trecut ă şiă înc ă şiă maiă rece.ă Crengileă ulmului,ă desfrunzite, te 

duceauăcuăgândulă laănişteăoaseăalbiteădeăploiă şiăvânturi.ăEraăoănoapteă
numaiă bun ă pentru aă ascultaă ip tulă bufni elor,ă dară bineîn elesă c ă înă
mijloculămetropoleiănuăexistauăasemeneaăp s ri.ăTengoăîşiăpuseăpeăcapă
glugaăhanoraculuiăşiăîşiăîndes ămâinileăînăbuzunareleăgeciiădeăpiele.ăSeă
urc ă peă tobogană şi,ă sprijinindu-seă deă balustrad ,ă priviă cele dou ă luniă
careăseăascundeauăînăspateleănorilor.ăSteleleăclipeauăînăt cere.ăMizeriaă
amorf ăcareăpluteaădeăobiceiădeasupraăoraşuluiă fuseseăpurtat ădeparteă
deăvântăşiăcerulăr m seseălimpedeăşiăcurat. 

Tengoăseăîntrebaăcine,ăînăafar ădeăel,ăseămaiăuitaăînămomentul acela 

laă celeă dou ă luni.ă Fukaeriă ştiaă deă existen aă lor,ă desigur.ă Eaă porniseă
întreagaă poveste.ă Probabil.ă Cuă excep iaă ei,ă îns ,ă niciă unulă dintreă
oamenii pe care-iăcunoşteaăTengoănuăeraăpreocupatădeăfaptulăc ăpeăceră
maiăap ruseăoălun .ăFieănimeniănuăobservaseăînc ,ăfieăeraăunălucruăatâtă
deăcunoscut,ăîncâtăniciăm carănuămeritaăs -şiăr ceasc ăguraădeăpoman . 

Ină oriceă caz,ă înă afar ă deă prietenulă care-iă inuseă oreleă laă şcoal ,ă
Tengoă nuă maiă vorbiseă cuă nimeniă despreă lun .ă Dimpotriv ,ă avuseseă
grij ăs ăeviteăacelăsubiect,ădeăparc ăarăfiăfostăoădiscu ieăimoral . 
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Deăceăoareăf cuseăasta? 
Poateăc ăaşaăîşiădoreauălunile,ăseăgândiăTengo.ăCeleădou ăluniăerauă

un mesaj care-iă fuseseă transmisă şiă peă careă nuă aveaă voieă s -l 

împ rt şeasc ăaltcuiva. 
Eraătotuşiăunăfelăstraniuădeăa vedeaălucrurile.ăDeăceăs ăfieăceleădou ă

luniăunămesaj?ăCeăs -iătransmit ?ăMaiădegrab ăleăputeaăinterpretaăcaăpeă
oăghicitoareă complicat .ăDară cineă veniseă cuă aceast ă ghicitoare?ăCineă
nu-iăd deaăvoieăs ăoăîmp rt şeasc ? 

Vântul trecea printre crengile ulmului cuă ună fluierată ascu it.ă Caă
respira iaă neîndur toareă careă şuier ă printreă din iiă unuiă omă r masă f r ă
speran .ăTengoăr maseăaşezatăacolo,ăcuăprivirileăpeăcer,ăauzindăvântulă
f r ă s -lă asculte,ă pân ă cândă frigulă îiă p trunseă înă oase.ă St tuă camă ună
sfertă deă or ă sauă poateă pu ină maiă mult.ă Pierduseă no iuneaă timpului.ă
Corpul,ă înc lzită deă burbon,ă îiă înghe aseă acumă şiă eraă receă caă oă piatr ă
singuratic ăpeăfundulăoceanului. 

Noriiăalergauămâna iădeăvântăc treăsud,ădarămereuăveneauăal iiădină
urm .ăDeparteăc treănordăexistaăo surs ăinepuizabil ădeănori.ăEchipeădeă
muncitoriă t cu iă şiă puşiă peă treab ,ă înă uniformeă groaseă şiă cenuşii,ă
fabricauă acoloă nori,ă deă diminea ă pân ă seara.ă Aşaă cumă albineleă facă
miere,ăp ianjenii,ăpânzeăşiăr zboiul,ăv duve. 

Tengoăseăuit ălaăceas.ăSeăapropiaăora opt. Parcul era în continuare 

pustiu.ăCândăşiăcândăpeădrumulădinăfa aăparculuiătreceaăcâteăcinevaăcuă
paşiăgr bi i.ăCeiăcareăauăieşitădeălaăserviciuăşiăseăîndreapt ăspreăcas ăauă
cuă to iiăacelaşiămers.ă înăcl direaăcuăşaseăetajeădeăpeăparteaăcealalt ă aă
drumuluiăerauăluminateăcamăjum tateădinăferestre.ăInănoapteaăvântoas ă
deă iarn ,ă luminileădinăferestreăc p tauăoăc ldur ăşiăoăblânde eăaparte.ă
Tengo studie una câte una ferestrele luminate, ca un matelot de pe un 

mic vas pesc rescăcareăpriveşteăunăvasădeăcroazier ăluxos,ăap rutădintr-
odat ă înă noapte.ăDeă parc ă to iă locatariiă seă vorbiser ă întreă ei,ă laă toateă
ferestreleă draperiileă erauă trase.ă Priviteă deă peă toboganulă înghe ată dină
parc,ăacoloăp reaăc ăeraăoăalt ălume,ăconstruit ăpeăalteăprincipiiăşiăcareă
func ionaă dup ă alteă reguli.ăDincoloă deă draperiileă aceleaă erauă oameniă
careăduceauăoăvia ăabsolutănormal ,ăprobabilăliniştit ăşiăfericit . 

Oăvia ăabsolutănormal ? 
Când se gândea la asta, Tengo nu-şiăputeaăimaginaădecâtăcevaălipsită

deă culoareă şiă deă profunzime.ă Ună so ă şiă oă so ie,ă probabilă doiă copii.ă
Femeiaă poart ă ună şor ă deă buc t rie.ă Peă aragază eă oă oal ă dină careă iesă
aburi,ăiarăceiăpatruăstauălaămas ăşiăsporov ie.ăAiciăimagina iaăluiăTengoă
seăizbeaădeăunăpereteătare.ăDespreăceădiscut ăfamiliileănormaleăcândăiauă
cina? El nu-şiă aminteaă s ă fiă vorbită cuă tat lă s uă laă mas .ă Seă aşezauă
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amândoiăşiămâncauăînăt cere.ăŞi,ăjudecândădup ăceămâncau,ăniciănuăseă
puteaănumiălaăpropriuăcin . 

Dup ăceăinspect ăferestrele,ăîşiăîndrept ădinănouăprivireaăc treăceleă
dou ăluni.ăOricâtăară fiăaşteptatăîns ,ăniciăunaădinăeleănu-i zicea nimic. 

Pluteauăpeăcerăf r ăniciăoăexpresie,ăcaăunădistihăinegalăşiăneîngrijit.ăAziă
nu avem nici un mesaj. Acesta era singurul lucru pe care i-1 

transmiteau. 
F r ăs ădeaăsemneădeăoboseal ,ănoriiăstr b teauăînăcontinuare cerul 

înspreămiaz zi.ăLuauădiferiteăformeăşiădiferiteăm rimi,ăapoiăduşiăerau.ă
Printreă eiă vedeaiă şiă formeă destulă deă interesante.ă P reauă s ă aib ă
gândurileă loră proprii.ă Gânduriă miciă şiă tari,ă bineă conturate.ă Peă Tengoă
îns ănu-1 interesa ce gândeau norii, ci lunile. 

înăceleădinăurm ,ăTengoăseăd duăb tut,ăseăridic ,ăseăîntinseăşiăcoborîă
de pe tobogan. N-aveaăceăface.ăTrebuiaăs ăseămul umeasc ădeocamdat ă
cuăinforma iaăc ănum rulălunilorăr m seseăacelaşi.ăCuămâinileăîndesateă
înăbuzunare,ăieşiădinăparcăşi,ăcuăpaşi largi,ăseăîndrept ăspreăcas .ăînătimpă
ceă mergea,ă îşiă amintiă deă Fukaeriă şiă deă Komatsu. Eraă vremeaă s -i 

telefoneze lui Komatsu, trebuiaăs ăfac ăpu in ăordineăînălucrurileăcareă
seăpetrecuser ă întreăei.ă IarăKomatsu, laă rândulăs u,ă îiăspuseseăc ăaveaă
ceva de vorbit cu el, în scurtă vreme. îiă l saseănum rulădeătelefonădeălaă
sanatoriul din Chikura, dar acesta nu-1ă c utase.ă Tengoă seă hot rîă s -l 

suneăaădouaăzi,ădară înainteădeăaceasta,ăvoiaă s ămearg ă laă şcoal ă şiă s ă
citeasc ăscrisoareaăl sat ădeăFukaeri. 

* 

R vaşulă deă laă Fukaeriă z ceaă nedesf cut,ă înă sertarulă deă laă birou,ă înă
pliculă sigilată eraă oă scrisoareă destulă deă scurt ,ă peă oă jum tateă deă foaieă
dintr-ună caiet,ă scris ă cuă ună pixă albastru.ă Semneleă aceleaă caă nişteă
cuneiformeăară fiă fostămaiăpotriviteăpeăoă t bli ădeă lut decât pe hârtie. 

Tengoăştiaăfoarteăbineăc ăluiăFukaeriăîiăluaseămult ăvremeăs ăleăscrie. 
Oăcitiădeămaiămulteăori.ăFukaeriăîlăînştiin aăc ătrebuiaăs ăpleceădeălaă

elă dină cas .ă Imediat,ă scrisese.ă Motivulă eraă c ă erauă privi i.ă Caă s ă
accentueze mai bine ce avea de comunicat, sublimase gros cu un 

creionă înă treiă locuri.ăNuă d deaă niciă oă explica ieă deă undeă ştiaă c ă erauă
privi i.ăînălumeaăluiăFukaeri,ălucrurileănuăputeauăfiăspuseăpurăşiăsimplu.ă
Aşaăcumăpeăoăhart ăcareăarat ă loculăundeăesteă îngropat ăoăcomoar ăaă
unor pira i,ă totulă esteă oă ghicitoareă şiă oă aluzie.ă Sauă poateă c ă lucrurileă
trebuiauăspuseăprinăabsen eăşiămodific ri.ăLaăfelăcaăînăvariantaăoriginal ă
a Crisalidei de aer. 
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Probabilăîns ăc ăinten iaăluiăFukaeriănuăeraăs ăspun ăghicitoriăşiăs ă
fac ă sugestiiă obscure. Pentru ea, acesta era modul firesc de a se 

exprima. Nu-şiă puteaă transmiteă gândurileă şiă imaginileă decâtă folosindă
aceaă gramatic ă şiă acelă vocabular.ă Caă s ă po iă s - iă împ rt şeştiă
gândurileăcuăFukaeriătrebuiaăs ăteăobişnuieştiăcuăaceaăgramatic .ăPentruă
a descifraă mesajeleă ei,ă trebuiaă s - iă mobilizeziă toateă capacit ileă şiă
talenteleă şi,ă peă rând,ă s ă schimbiă ceă trebuieă schimbată şiă s ă adaugiă ceă
trebuieăad ugatăpentruăaăîn elegeăceăvoiaăs ăspun . 

Deămulteăoriăîns ăTengoăajunseseăs ăaccepteădirectăce-i spunea ea. 

Dac -iăspuneaăc ăsuntăprivi i,ăprobabilăc ăerauăîntr-adev răprivi i.ăDac ă
eaă sim eaă c ă trebuiaă s ă plece,ă însemnaă c ă eraă într-adev ră vremeaă s ă
laseăloculăacelaăînăurm .ăMaiăîntâi,ăacceptaăacesteăadev ruriăgenerale.ă
înă ceeaă ceăpriveşteămotiva iileă şiă detaliile,ă totă ceăputeaă faceă eraă s ă leă
descopereăsingurămaiăapoiăsauăs ăleăb nuiasc .ăSauăs ăoălaseăbalt ăînc ă
de la bun început. 

Suntem priviţi. 
Oareăastaăvoiaăs ă însemneăc ăPionieriiă îiăd duser ădeăurm ?ăŞtiauă

deăleg turaădintreăelăşiăFukaeri.ăAflaser ăc ăTengo rescrisese Crisalida 

de aer la cererea lui Komatsu. Deă aceeaă încercaseă Ushikawaă s -l 

abordeze.ăînăfelulăacestaă(deşiăînc ănuăîn elegeaădeăce),ăîncercaser ăs -l 

in ă peă Tengoă subă influen aă lor.ă Astaă însemnaă c ă nuă eraă delocă
imposibilăcaăPionieriiăs -iăfiă inutăapartamentulăsubăobserva ie. 

Dac ăaşaăst teauălucrurile,ăînsemnaăc ănuăseăgr beauăabsolutădeloc.ă
Fukaeriă veniseă laă elă aproapeă cuă treiă luniă înă urm .ă Pionieriiă erauă
organiza iăşiăaveauăputere.ăDac ăvoiauăîntr-adev răs ăpun ămânaăpeăea,ă
ară fiăputută s  oă fac ăoricând.ăNuăeraănevoieă s -i supravegheze vreme 

îndelungat ăapartamentul.ăŞiăniciăn-arăfiăl sat-oăs ăpleceădeăacoloădup ă
bunulăeiăplac.ăŞiă totuşiăFukaeriă îşiă strânseseă frumuşelăbagajele,ă ieşiseă
dinăcas ,ă seăduseseă laăşcoalaădinăYoyogi,ăundeă îiă l saseăscrisoarea,ăşiă
apoiădisp ruseăcineăştieăunde. 

Cuă câtă încercaă maiă multă s ă g seasc ă oă logic ,ă cuă atâtă eraă maiă
pierdut.ăNuăputeaăajungeădecâtălaăconcluziaăc ăPionieriiănuăîncercauăs ă
pun ămânaăpeăea.ăCineăştieădac ădeălaăunămomentădatănuăîşiăab tuser ă
aten iaădeălaăFukaeri?ăAveaăleg tur ăcuăea,ădarăeraăvorbaădeăaltcineva.ă
Dintr-unămotivăsauăaltul,ăFukaeriănuămaiăreprezentaăoăamenin are.ăDară
înăcazulă sta,ădeăceăs -iămaiă in ăapartamentulăsubăobserva ie? 

* 

Deălaătelefonulăpublicădeălaăşcoal ,ăTengoăsun  la editura la care lucra 
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Komatsu. Eraăduminic ,ădarăluiăîiăpl ceaăs ăseăduc ălaăserviciuăînăzileleă
libereă şiă s ămunceasc ,ă iarăTengoă ştiaă lucrulă acesta.ăEă chiarămiştoă laă
birouăcândănuămaiăeănimeni,ăobişnuiaăelăs ăspun .ăAcumănuăr spundeaă
îns ănimeniălaătelefon.ăTengoăseăuit ălaăceas.ăEraăabiaăoraăunsprezece,ă
nu venea Komatsu laă munc ă aşaă devreme.ă Indiferentă deă ziuaă
s pt mânii,ăelănu-şiăîncepeaăactivitateaăniciodat ădecâtădup ăceăsoareleă
treceaădeăzenit.ăTengoăseăduseălaăcantin ,ăseăaşez ăşi,ăînătimpăceăbea o 

cafeaă chioar ,ă recitiă scrisoareaă deă laă Fukaeri.ă Seă obişnuiseă dejaă cuă
scrisulăeiăcuăpu ineăideogrameăşiăcuălipsaăparagrafelorăşiăaăsemnelorădeă
punctua ie. 

Tengo-san citeşti scrisoarea pentru că te-ai întors din oraşul pisicilor asta e 

foarte bine suntem priviţi aşa că eu trebuie să plec de la tine şi asta imediat 

nu-ţi face griji de mine dar nu mai pot să stau aici ţi-am mai zis, cea pe care 

o cauţi e în apropiere poţi să ajungi şi pe jos dar să ai grijă pentru că suntem 
priviţi. 

Tengo citi de trei ori frazeleă aceleaă telegrafice,ă apoiă împ turiă
scrisoareaăşiăoăb g ăînăbuzunar.ăCaădeăobicei,ăcuăcâtăciteaămaiămultăce-i 

scria Fukaeri, cu atât cuvintele ei deveneau mai credibile. 
Eraăobservatădeăcineva.ăTengoăaccept ălucrulăacestaăcaăpeăunăadev ră

dovedit.ăîşiăridic ăprivirileăşiăseăuit ăprinăcantin .ăEraăînătimpulăoreloră
şiă loculă eraă aproapeă pustiu.ă Câ ivaă eleviă citeauă dină manualeă sauă îşiă
notauăcâteăcevaă înăcaiete.ăNuăz riăpeănimeniăcareă l-ară fiăpututăurm riă
dinăumbr . 

Eraăoăproblem ă fundamental .ăDac ăeiănuăoă urm reauăpeăFukaeri,ă
atunci ce voiau de fapt? îi interesa Tengo sau casa în care locuia? 

Oricât s-ară fiă gândit,ă Tengoă nuă puteaă decâtă s -şiă deaă cuă presupusul.ă
Aveaă totuşiă impresiaăc ăaten iaă lorănuăseăconcentraăasupraă lui.ăTengoă
fuseseă doară tehnicianulă c ruiaă iă seă d duseă îns rcinareaă deă aă rescrieă
Crisalida de aer. Carteaăfuseseăpublicat ,ătoat ălumeaăvorbiseădespreăea,ă
iarăacumăîncepuseădejaăs ăfieădat ăuit rii.ăRolulăluiăTengoăseăîncheiase.ă
Nuămaiăaveaăniciăunărostăs ăfieăinteresa iădeăel. 

Fukaeri probabil c ănuă ieşiseămaiă delocădină cas ă câtă st tuseă laă el.ă
Astaăînsemnaăc ăseăsim iseăurm rit ă în untru.ăDarădeăundeăarăfiăputută
cinevaă s ă steaă cuă ochiiă peă ea?ă înă oraşă caseleă suntă înghesuite,ă dar,ă înă
modăneaşteptat,ăeraădificilăs ă tragiădeăafar ăcuăochiulă înăapartamentul 

deălaăetajulădoiăînăcareălocuiaăTengo.ăAcestaăeraăşiăunulădintreămotiveleă
pentruăcareă îiăpl ceaăloculăacelaăşiănuăseăgândeaăs ăseămute.ăŞiăiubitaă
luiăeraăîncântat ădeălucrulăacesta.ă„Niciănuăconteaz ăcumăarat ",ăspuneaă
ea,ă„casaăastaăteăajut ăs ăte relaxezi.ăCaăşiăcelăcareălocuieşteăînăea". 
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Fukaeri îi povestise cum pe înserat venea la geam un corb mare. Se 

aşezaăpeăpervazulălat,ăundeăeraăl sată locăpentruăghivece,ăşiă îşiăatingeaă
deă fereastr ă aripileămariă şiă negreă caă t ciunele.ă îiă intraseă înăobiceiă ca, 

înainteăs ăseăîntoarc ălaăcuib,ăs ăpetreac ăvreoăcâtevaăclipeăpeăpervazulă
luiă Tengo.ă Corbulă p reaă curiosă s ă vad ă ceă seă petreceă înă interior.ă îşiă
mişcaăcuărepeziciuneăochiiăs iănegri,ăadunândăinforma iiăprinăcr p turaă
perdelelor.ăCorbiiăsuntăinteligen iăşi curioşi.ăFukaeriăspuseseăc ăvorbeaă
cu el. Orice-arăfiăîns ,ăeădeăneconceputăcaăunăcorbăs ăfieăunăspionătrimisă
deăcinevaăs -l observe. 

Şiăatunci,ădeăundeăîlăspionau? 

» 

Deă laăgar ,ă înădrumulă spreăcas ,ăTengoă trecuăpeă laă supermarket s -şiă
fac ă nişteă cump r turi.ă îşiă lu ă legume,ă ou ,ă lapteă şiă peşte.ă Apoi,ă cuă
pungaădeăhârtieăînămân ,ăseăopriăînăfa aăcaseiăşi,ăînainteăs ăintre,ăseăuit ă
deă jură împrejur,ă dară nuă v zuă nimică careă s ă deaă deă b nuit.ă Aceeaşiă
privelişteădeăziăcuăzi.ăCablurileăelectrice,ăsuspendateăînăv zduh,ăcaănişteă
viscereăîntunecate,ăpeticulădeăiarb ădinăfa aăpor ii,ăacumăveşted ,ăcutiileă
poştaleă ruginite.ă încerc ă s ă asculte,ă dară nuă auziă nimică altcevaă decâtă
vuietulăneîntreruptăalăoraşului,ăcaăunăfâlfâităîndep rtatădeăaripi. 

întorsă înă cas ,ă îşiă aranj ă cump r turile,ă apoiă seă apropieă deă geam,ă
traseă draperiileă înă l turiă şiă priviă afar .ăDincoloă deă drumă seă aflauă treiă
cl diriăvechi,ă toateă îngusteă şiă cuăunăsingurăetaj.ăLocuiauăacoloănumaiă
oameniăînăvârst ,ădeămod ăveche.ăOameniăcuăchipuriăîncruntate,ăc roraă
nu leăpl ceaădefelă schimbarea.ăNuăară fiăprivită cuăochiăbuniăpeăcinevaă
nouă ap rută laă etajulă caseiă lor.ă Şiă chiară dac ă cinevaă ară fiă reuşită s ă seă
infiltrezeăprintreăei,ădeăacoloănuăarăfiăpututăs ă in ăsubăobserva ieădecâtă
unăcol işorădinătavanulăluiăTengo. 

Tengo închiseăfereastraăşiăîşiăf cuăoăcafea.ăînătimpăceăoăbeaăaşezatălaă
mas ,ă trecuă înă revist ă diferiteă posibilit i.ă Cinevaă dină zon ă îlă
supraveghea. Iar Aomame era (sau fusese) atât de aproape, încât putea 

s ă ajung ă peă josă pân ă laă ea.ă Oareă existaă vreoă leg tur ă între lucrurile 

acesteaă sauă nuă eraădecâtă oă coinciden ?ăOricâtă s-ară fiă gândită îns ,ă nuă
reuşeaă s ă ajung ă laă niciă oă concluzie.ă Minteaă saă nuă f ceaă decâtă s ă
str bat ă acelaşiă traseuădeă fiecareădat ,ă caăunăbietă şoareceă careă sim eaă
mirosădeăcaşcaval,ădarăcareăera închis într-ună labirintăcuă toateă ieşirileă
blocate. 

Renun ăs -şiămaiăbat ăcapulăşiăîşiăarunc ăprivirileăpeăziarulăpeăcareă
şi-lăcump raseădinăapropiereaăg riiăînădrumăspreăcas .ăInătoamnaăaceea,ă
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Ronald Reagan, careă fuseseă realesă preşedinte,ă şiă prim-ministrul 

Yasuhiroă Nakasoneă ajunseser ă s ă seă în eleag ă atâtă deă bine,ă încâtă îşiă
spuneauă„Yasu"şiă„Ron".ăDesigur,ăeraădeăvin ăşiăcalitateaă fotografiei,ă
dară ar tauă caă doiă constructoriă careă discutauă despreă cumă s ă schimbeă
materialeleădeăconstruc ieăcuăuneleămaiăieftineăşiămaiăproaste.ăînăIndiaă
continuau revoltele interne provocate de asasinarea Indirei Gandhi şiă
mul iă sikhiă erauă m cel ri i.ă înă Japonia,ă recoltaă deă mereă fuseseă
excep ional ăînăanulăacela.ăTengoănuăg siăîns ăniciăunăarticolăcareăs -l 

intereseze personal în tot ziarul. 
Aştept ăcaălimbileăceasuluiăs ăarateăoraădou ăşiăîlăsun ăînc ăoădat ă

pe Komatsu. 

* 

Caădeăobicei,ă telefonulă sun ădeădou sprezeceăoriăpân ăcândă Komatsu 

r spunse.ăNuăseăştieădeăce,ăKomatsu nuăr spundeaăniciodat ăimediat. 
— Tengo, ce mai faci? spuse el. 
Voceaăsaăîşiărec p taseătonulădeămaiăînainte.ăUşorăteatral,ălunecos,ă

greu de apucat. 
— Mi-amăluatăconcediuădou ăs pt mâniăşiăamăstată înăChiba.ăAbiaă

ce m-amăîntorsăasear . 
— Mi-aiă zisă c ă tat lă t uă nuă eă preaăbine.ăCredă c ănuă i-aă fostă uşoră

deloc. 
— Eăînăregul .ăTataăeăînăcom ,ăeuăn-amăf cutădecâtăs ăm ăuitălaăelă

şiăs ăpierdăvremea.ăînărest,ăamăstatălaăhanăşiăamălucratălaăunăroman. 
— Da,ădarăeăînăjocăvia aăunuiăom,ăsuntăconvinsăc ănuă i-aăfostăuşor. 
Tengoăschimb ăsubiectul. 
— Dataătrecut ăcândăamăvorbităspunea iăc ăvre iăs ădiscut măceva.ă

A trecut mult timp de-atunci. 
— Da, povestea aia, spuse Komatsu. Aşă vreaă s ă neă vedemă şiă s ă

vorbim pe îndelete. Când ai timp? 
— Dac ă eă cevaă important,ă ară fiă bineă s ă discut mă câtă maiă repede,ă

nu? 
— Da, cu cât mai repede, cu atât mai bine. 
— Aşăputeaăast -sear . 
— Eăfoarteăbine.ăAmăşiăeuătimpăazi.ăCeăzici,ălaăşapte? 
— E perfect, spuse Tengo. 
Komatsu.îiă d duă numeleă unuiă bară deă lâng ă editur .ă Tengoă fuseseă

acolo de multe ori. 
— Zicăs  mergemăacolo,ăeădeschisăduminicaăşlănuăeăniciăaglomerat. 
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Putemăvorbiălinişti i. 
— Dureaz ămult? 
Komatsu seăgândiăpu in. 
— Ştiuăşiăeu?ăPân ănuăvorbimăconcret,ănuăştiuăniciăeuădac ădureaz ă

multăsauăpu in. 
— Eăînăregul .ăVorbimăcâtăvre i,ăeuăoăs ăfiuăacolo. Doar suntem în 

aceeaşiăbarc ,ănu-iăaşa?ăSauăv-a iămutatăîntreătimpăînăalt ăbarc ? 
— Nu,ă nu,ă r spunseă Komatsu peă ună tonă neobişnuită deă blând.ă

Suntemă şiă acumă înă aceeaşiă barc .ă Oricum,ă neă vedemă laă şapte.ă I iă
povestesc atunci toate detaliile. 

* 

Dup ă ceă închiseă telefonul,ă Tengoă seă aşez ă laă birouă şiă îşiă porniă
procesorulă deă text.ă îşiă transcriseă totă ceă lucraseă înă hanulă dină Chikura.ă
Recitindu-şiă frazele,ă îiă r s rir ă înăminteăoraşul,ă sanatoriulă şiăchipurileă
celoră treiă asistente.ă Brizaă m riiă careă treceaă prină şirurileă deă piniă şiă
pesc ruşiiă albiă careă pluteauă prină v zduh.ă Tengoă seă ridic ,ă d duă
deoparteădraperiileăşiădeschiseăfereastra.ăApoiăinspir ăadâncăaerulăreceă
deăafar . 

Tengo-san citeşti scrisoarea pentru că te-ai întors din oraşul pisicilor asta e 

foarte bine 
Se întorsese, într-adev r,ădarăcasaăluiăeraăsupravegheat .ăNuăştiaădeă

cineăşiădeăunde.ăPoateăc ăîiăfuseser ămontateăcamereădeăluatăvederiăînă
apartament.ăNeliniştitădeăacestăgând,ăTengoăîşiăcercet ăcasaădinăcol ăînă
col ,ă dară bineîn elesă c ă nuă g siă ascunsă nici un aparat de filmat sau 

microfon.ăEraădoarăunăapartamentămicăşiăvechi,ăi-arăfiăs rităimediatăînă
ochiăaşaăceva. 

Tengoălucr ălaăromanăpân ăcândăîncepuăs ăseălaseăîntunericul.ăNuă
transcriaăpurăşiăsimplu,ăciămaiăşiăschimbaăpeăiciăpeăcolo.ăîi lua mai mult 

timpădecâtă crezuse.ăCândă seă opriă dinămunc ă s ă aprind ă veiozaădeăpeă
birou,ă îşiă d duă seamaă c ă înă ziuaă aceeaă nu-1 vizitase corbul. îl auzea 

cândă venea,ă dup ă cumă îşiă frecaă aripileă mariă deă fereastr .ă Peă sticl ă
r mâneauăurmeădeăgr sime,ăcaăunăcodăcareăaşteptaăs ăfieădescifrat. 

Peălaăcinciăşiăjum tateăîşiăpreg tiăcevaădeămâncare.ăNu-i era foame, 

dar nici la prânz nu mâncase mai nimic. N-arăfiăfostăr uăs ăbageăcevaă
înă stomac.ă îşiă f cuăoă salat ădeă roşiiă cuăalgeă şiăoămânc ăcuăoă felieădeă
pâineăpr jit .ăLaăşaseăşiăunăsfertăîşiăpuseăoăhain ăolivădinăcatifeaăreiat ă
pesteăpuloverulănegruăpeăgâtăşiăieşiădinăcas .ăLaăuşaăcl diriiăseăopriăşiă
d duăînc ăoădat ăroat ăcuăprivireaădeăjurăîmprejur,ădarănuăv zuănimică
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careă s -iă atrag ă aten ia.ă Nuă seă ascundeaă nimeniă peă dup ă stâlpiiă deă
electricitate.ă Nuă eraă niciă oă maşin ă suspect ă parcat .ă Nuă veniseă niciă
m cară corbul.ă Tengoă seă sim iă îns ă şiă maiă neliniştit.ă Toateă lucrurileă
aparentăobişnuiteădimprejurăp reauăc ăstauăcuăochiiăpeăel.ăŞiăgospodinaă
care-şiăc raăplaseleădeăcump r turi,ăşiăb trânulătaciturnăcareăîşiăplimbaă
câinele,ăşiăliceanulăcuăgeantaădeătenisăpeăum r,ăcareătrecuseăpeăbiciclet ă
f r ă s -iă arunceă niciă oă privire,ă nuă erauă cumvaă cuă to iiă oameniiă
Pionierilor care-1 spionau pe ascuns? 

Devină paranoic,ă îşiă spuse.ă Sigură c  trebuieă s ă fiuă atent,ă dară nuă
trebuieăniciăs ăexagerez.ăSeăîndrept ăcuăpaşiărepeziăc treăgar .ăCândăşiă
cândă aruncaă oă privireă iuteă înă urm ,ă s ă seă asigureă c ă nu-1ă fileaz ă
nimeni.ăDac ăcinevaăară fiă fostăpeăurmeleăsale,ăTengoă l-ar fi observat. 

Aveaă dină n scare ună câmpă vizuală neobişnuită deă largă şiă oă privireă
ascu it .ăDup ăceă seă întoarseădeă treiăoriă înăurm ,ă seă l muriăc ănuăeraă
nimeni în spatele lui. 

* 

Ajunseă laă loculă deă întâlnireă laă şapteă f r ă cinci.ă Komatsu înc ă nuă
ap ruseă şi,ă fiindc  barul abia se deschisese, Tengo era primul client. 

Peătejgheaăerauăaranjamenteăfloraleăproaspeteăşiămirosulătulpinilorăabiaă
t iateă pluteaă înă aer.ă Tengoă seă aşez ă într-ună separeuă dină spateă şiă îşiă
comand ăoăbereălaăhalb .ăApoiăîşiăscoaseăcarteaădinăbuzunar. 

Komatsu ap ruălaăşapteăşiăunăsfert.ăPeăsubăsacoulădeătweedăpurtaăună
puloverăsub ireădeăcaşmir.ăAveaăşiăunăfular,ătotădeăcaşmir,ăşiăpantaloniă
deă lân .ă înăpicioare,ă caădeăobicei,ă pantofiă deăvelur.ăDeşiă eraă deăbun-

gustăşiădeăcalitate,ăîmbr c minteaăsaăeraăcam veche. Când punea ceva 

peăel,ăoriceăhain ăar taădeăparc ăoăpurtaseădintotdeauna.ăTengoănu-şiă
aminteaă s -lă fiă v zută vreodat ă înă cevaă nou.ă Poateă c ă atunciă cândă îşiă
cump raă vreoă hain ,ă maiă întâiă dormeaă înă ea,ă oă c lcaă înă picioare,ă oă
sp laădeănenum rateăoriăşi oăl saălaăumbr ăs ăseăusuce.ăAbiaăapoi,ădup ă
ceă îşiăpierdeaăculoareaă şiăar taăponosit ,ă îşiăpermiteaă s ă ias ăcuăeaă înă
lume,ăarborândăoăatitudineădeănep sareătotal ăfa ădeăîmbr c minte,ăînă
oriceăcaz,ăar taăcaăunăredactorăveteran,ăcuăexperien .ăAdic ,ănuăar taăaă
nimic altceva decât a redactor veteran. 

Seăaşez ăînăfa aăluiăTengoăşi-şiăcomand ăşiăelătotăoăbereălaăhalb . 
— Nuăar iădelocăschimbat,ăspuseăel.ăCumăî iămergeănoulăroman? 
— Destul de încet, dar merge. 
— Asta-iă foarteăbine.ăUnăscriitorănuăcreşteă f r ăs ă lucrezeăregulat.ă

Caăoăomid ă careăm nânc ă întrunaădină frunzeleă copacilor.ăCumă i-am 
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zis,ăfaptulăc ăaiărescrisăCrisalida de aer a avutăoăinfluen ăbenefic ăasupraă
ta. N-am dreptate? 

Tengoăîncuviin . 
— Aşaăe.ăAmăînv atăcâtevaălucruriăimportanteădinăexperien aăaia.ă

Amăajunsăs ăv dăuneleăaspecteăpeăcareăpân ăacumănuăleăvedeam. 
— Nuă vreauă s ă m ă laud,ă dară ştiuă exactă cumă stauă lucrurileă astea.ă

Aveai nevoie de o asemenea oportunitate. 
— Darădinăpricinaăastaăamăavutăşiăoămul imeădeănecazuri,ădup ăcumă

şti i. 
Komatsu afiş ă ună zâmbetă caă ună craiă nouă înă mijloculă iernii.ă Ună

zâmbet greu de interpretat. 
— Caăs ăob iiăcevaăimportantătrebuieăs ăpl teştiăunăpre .ăAsteaăsuntă

regulile lumii. 
— Aşaăoăfi,ădarănu-iăuşorăs ădistingiăîntreăceăeăimportantăşiăpre ulă

peăcareăîlăpl teşti.ăSeăîncâlcesc,ănuămaiăştiiăcare-i care. 
— Lucrurileă seă încâlcesc,ă aşaă e,ă cumă ziciă tu.ă Caă nişteă liniiă deă

telefon care fac atingere, spuse Komatsu şiăseăîncrunt .ăŞtiiăcumvaăpeă
unde e Fukaeri? 

— Nuăştiuăundeăeăînămomentulădeăfa ,ăîşiăaleseăTengoăcuvintele. 
— înămomentulădeăfa ,ărepet ăKomatsu cuăîn eles. 
Tengoănuăr spunse. 
— înainteăîns ăaăstatălaătine,ăspuseăKomatsu. Aşaăamăauzit. 
— într-adev r,ăîncuviin ăTengo.ăAăstatăvreoătreiăluniălaămine. 
— Treiăluniăeăcevaătimp.ăŞiăn-aiăspusănim nui. 
— N-amăzisănim nuiănimic,ăniciădumneavoastr ,ăpentruăc ăaşaăm-a 

rugat ea. 
— Şiăziciăc ănuămaiăeălaătineăacum. 
— Nu. Mi-aă l satăoă scrisoareă şiă aăplecatăcâtăeramă înăChikura.ăNuă

ştiuăce-aăf cutădup ăasta. 
Komatsu scoaseăoă igar ,ăoăb g ăînăgur ăşi o aprinse cu un chibrit. 

îl privi pe Tengo printre pleoape. 
— S-a întors la profesorul Ebisuno, acolo pe vârful dealului din 

Futamatao,ăspuse.ăProfesorulăşi-aăretrasăcerereaădeălaăpoli ie,ăle-aăzisăc ă
fataă pură şiă simpluă plecaseă peă undevaă şiă nuă fuseseă r pit .ă Poli iaă
probabilăc ăaăavutăcâtevaăîntreb riăs -iăpun ăluiăFukaeri,ăundeăaăplecat,ă
deăceăaădisp rut.ăPân ălaăurm ,ăeăminor .ăProbabilăc ăînăscurt ăvremeăoă
s ă apar ă ştireaă şiă înă ziare,ă c ă tân raă scriitoareă s-aă întorsă nev t mat .ă
M ărog,ăn-oăs ăstârneasc ăcineăştieăceăvaluri,ămaiăalesăc ănuăeăvorbaădeă
niciăoăcrim . 

— Oareăoăs ăias ălaăiveal ăc ăs-a ascuns la mine? 
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Komatsu cl tin ădinăcap. 
— Nu,ăFukaeriănuă i-aămen ionatănumele.ăEăgenulă laădeăom,ăcareă

dac ăs-aăhot râtăs -şiă in ăgura,ăp i,ăşi-oă ine,ăpo i s ăviiăcuăpoli ia,ăcuă
armata, cu Maica Tereza, cuăcineăvreiă tu.ăAşaăc ănuăeăcazulăs - iăfaciă
grijiăînăprivin aăasta. 

— Nici nu-miăf ceam.ăNumaiăc ăaşăvreaăs ăştiuăînăceădirec ieăoăs ă
decurg ălucrurileădeăacumăînainte. 

— înăoriceăcaz,ăstaiăliniştit,ăc ănumeleăt uăn-oăs ăapar ăpeănic ieri,ă
spuse Komatsu, apoi îl privi dintr-odat ăserios.ăDarălas ăasta,ăvreauăs ă
teăîntrebăcevaăşiămi-e destul de greu. 

— Destul de greu? 
— Cam da. Ceva personal. 
Tengoălu ăoăgur ădeăbere.ăApoiăpuseăpaharulălaălocăpeămas . 
— E înăregul ,ădac ăpotăs ăv ăr spund,ăv ăr spund. 
— Aiă între inută rela iiă sexualeă cuă Fukaeri?ă Adic ,ă cândă aă stată laă

tine.ăAjungeăs -miăr spunziăcuădaăsauănu,ămaiămultănuăm ăintereseaz . 
Tengoăaştept ăcâtevaămomente,ăapoiăcl tin ăîncetădinăcap. 
— R spunsulăeste nu.ăNuăamăavutăasemeneaărela iiăcuăea. 
Tengoăsim eaăc ăoriceăs-ară fiă întâmplat,ănuăputeaăs ă spun ădespreă

celeăpetrecuteăînănoapteaăaceeaăfurtunoas .ăEraăunăsecretăpeăcareănu-1 

puteaă dest inui.ă Nu-iă eraă permisă s ă vorbeasc ă despreă lucrulă acela.ă înă
plus, ce se întâmplase atunci nu prea putea fi descris ca sex. Nu fusese 

ceeaăceăseăîn elegeăînăgeneralăprinăasta.ăNiciădinăparteaălui,ăniciădinăaăei. 
— Deciănuăa iăîntre inutărela iiăsexuale. 
— Nu,ăr spunseăTengoăpeăunătonăsec. 
Lui Komatsu îiăap rur ăcâtevaăcuteăîn jurul nasului. 
— Tengo,ă nuă pună laă îndoial ă ceă spui.ă Dară miă s-aă p rută c ă oă

frac iuneădeăsecund ăaiăezitat.ăNuăcumvaăs-a întâmplat ceva aproape de 

sex?ăNuă teă învinuiescădeănimic,ă totăceă încercă s ă facăesteă s ă afluăcumă
stau lucrurile. 

Tengo îl privi drept în ochi pe Komatsu. 
— N-amăezitat.ăNumaiăc ăm-amăsim ităpu inăciudat.ăNuăştiuădeăceă

v-ară interesaă dac ă întreă mineă şiă Fukaeriă s-au întâmplat asemenea 

lucruri.ăMaiăalesăc ădumneavoastr ănuăsunte iăgenulădeăomăcareăs -şiă
bageănasulă înăvia aă intim ăaă altora.ăDimpotriv ,ăaşă spuneă c ăv ă ine iă
departe de lucrurile astea. 

— Mda, zise Komatsu. 
— Atunciădeăceădiscut mădespreăastaăacum? 
— înă modă normal,ă nuă m ă intereseaz ă câtuşiă deă pu ină cuă cineă teă

culciătuăsauăceăfaceăFukaeriăşiăcuăcine,ăspuseăKomatsu sc r- pinându-se 
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peănas.ăExactăaşaăcumăaiăzisăşiătu.ăDarădup ăcumăştiiăpreaăbine,ăFukaeriă
nuăeălaăfelăcaăoriceăalt ăfat .ăCumăs - iăzic,ăac iunileăeiăcap t ăsens. 

— Cap t ăsens? 
— Bineîn elesăc ,ă teoreticăvorbind,ăac iunileăoricuiăcap t ă înă finală

un sens, zise Komatsu. DarăînăcazulăluiăFukaeri,ăeăvorbaădeăunăîn elesă
maiă adânc.ă Exist ă înă eaă asemeneaă elementeă neobişnuite.ă Deă aceeaă eă
nevoieăs ăavemăcâtădeăcâtănişteăcertitudiniăînăprivin aă întâmpl rilorăînă
careăesteăimplicat . 

— Spune iăc ă„eănevoie".ăCineăvreaăs ăştie de fapt, dumneavoastr ,ă
nu? 

Komatsu p reaăneobişnuitădeăîncurcat. 
— Adev rulă esteă c ă nuă euă voiamă s ă afluă dac ă te-ai culcat cu 

Fukaeri, ci profesorul Ebisuno. 
— Ştieăşiăelăc ăFukaeriăaăstatălaămine? 
— Bineîn eles.ăAăaflatădinăziuaăînăcareăeaăs-a instalatălaătineăacas .ă

Fukaeri i-a spus mereu unde s-a dus. 
— Nuăştiam,ăseămir ăTengo. 
Luiă îiă spuseseă c ă nuă maiă ştieă nimeniă undeă seă afl .ă Acumă îns ă nuă

mai conta. 
— Totuşiănuăîn eleg.ăProfesorulăEbisunoăesteătutoreleăeiădeăfacto şiă

înămodănormalăarătrebuiăs ăaib ăgrij ălaăasemeneaălucruri.ăDarăsuntemă
într-oă situa ieă foarteă încurcat ă şiă te-aiă aşteptaă caă ceaă maiă mareă
problem ăaăluiăs ăfieăsiguran aăşiăprotec iaăluiăFukaeri.ăMiăseăpareăgreuă
deăcrezutăca,ăpeălistaăluiădeăpriorit i,ăcastitateaăluiăFukaeriăs ăocupeăoă
pozi ieăatâtădeăînalt . 

Komatsu îşiăcurb ăunăcol ăalăbuzelor. 
— Nuăştiuăcumăstauălucrurile.ăPeămineăastaăm-a rugat Profesorul,ăs ă

m ăîntâlnescăcuă tineăşiă s ăafluădac ăaiăavută rela iiăcarnaleăcuăFukaeri.ă
Aşaăc ăte-amăîntrebat,ăiarăr spunsulăt uăaăfostăc ănu. 

— Aşaă e.ă Nuă amă avută rela iiă carnaleă cuă Fukaeri,ă spuseă Tengoă
hot rât,ăuitându-se în ochii interlocutorului. 

Nuăaveaădelocăsenza iaăc ăminte. 
— Atunci e bine, spuse Komatsu şiă îşiă aprinseă ună Marlboro cu 

chibritul.ăAstaăvoiamăs ăştiu. 
— Fukaeriă eă cuă siguran ă oă fat ă frumoas ă careă atrageă privirileă

oamenilor.ă Dară dup ă cumă şti i,ă euă şiă aşaă suntă înă bucluc.ă Şiă astaă
împotrivaăvoin eiămele.ăN-amăniciăunăchefăs ăm ăafundăşiămaiă r uă înă
necazuri.ăînăplus,ăeuăaveamădejaăoăpartener ădeăsex. 

— Amă în eles, zise Komatsu. î iă mergeă minteaă cândă eă vorbaă deă
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chestii de-asteaăşiăaiăoăgândireăs n toas .ăOăs -i transmit Profesorului. 

Scuz -m ă c ă i-am pus o asemenea întrebare delicat .ă Speră c ă nuă teă
superi. 

— Nuăm ăsup r.ăDoarămiă s-aăp rutăciudatăc ăa iădeschis subiectul 

sta,ă spuseăTengoăşiă f cuăoă scurt ăpauz .ăDarăceăanumeă inea iă s -mi 

povesti i? 
Komatsu îşiătermin ăbereaăşiăceruăbarmanuluiăunăhighball. 
— Tu ce- iăiei?ăîlăîntreb ăpeăTengo. 
— La fel. 
Barmanulăleăpuseăînăfa ăceleădou ăpahareăînalteăcuăb utur . 
— Mai întâi, spuse Komatsu dup ă oă t cereă prelungit ,ă trebuieă s ă

descâlcimăpeăcâtăseăpoateăsitua iaăîncurcat ăînăcareăneăafl m. 
Pân ălaăurm ,ăsuntemăînăaceeaşiăbarc .ăNoiăpatru,ăadic ătu,ăeu,ăFukaeriă
şiăprofesorulăEbisuno. 

— Un grup deosebit de interesant, zise Tengo, dar ironia din tonul 

s uănuăp ruăs ăajung ăpân ălaăKomatsu. 
Acestaăp reaăs -şiăconcentrezeăgândurileălaăceăaveaădeăspus. 
— Noiăpatruăamăintratăînăpovesteaăastaăfiecareăcuăaştept rileălui,ălaă

niveluriădiferite,ăşi în nici un caz nu ne-amăîndreptatăînăaceeaşiădirec ie.ă
Cu alte cuvinte, n-amăvâslităcuăto iiăînăacelaşiăritmăşiăînăacelaşiăunghi. 

— Suntem un grup care de la bun început nu s-a pretat la munca în 

echip . 
— Aşaăs-ar putea spune. 
— Iar barca s-a îndreptatăcuărepeziciuneăc treăcascad . 
— Barca s-aă îndreptată cuă repeziciuneă c treă cascad ,ă admiseă

Komatsu. Dară s ă ştii,ă şiă nuă vreauă s ă m ă scuz,ă c ă planulă nostruă laă
începută aă fostă extremă deă simplu.ă Tuă s ă rescriiă Crisalida de aer caă s ă
câştigeăpremiul.ăCarteaăs ăseăvând ădestulădeăbine.ăP c leamăpeătoat ă
lumeaă şiă strângeamă oă sum ă frumuşic ă deă bani.ă Peă jumateă fars ,ă peă
jumateă profit.ă Astaă aă fostă ideea.ă Numaiă c ă deă cândă s-aă implicată şiă
profesorul Ebisuno, intriga s-aă complicat.ă Auă începută s ă seă urzeasc ă
nişteăi eăpeăascuns,ăiarăcurentulăne-a purtat din ce în ce mai iute. Cartea 

rescris ădeătineăaăieşitămultămaiăbineădecâtăm ăaşteptasem,ăprinăurmare,ă
aă fostă primit ă favorabilă deă publică şiă s-a vândut nemaipomenit. Ca 

rezultat,ăbarcaăînăcareăneăafl mănoiăne-a purtat înănişteălocuriăînăcareănuă
b nuiaănimeniăc ădis ăajungem.ăNişteălocuriădestulădeănesigure. 

Tengoăcl tin ăuşorădinăcap. 
— Nuăeăbineăzisăuşorănesigure.ăSuntăpericuloaseăde-a binelea. 
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— S-arăputeaăspuneăşiăaşa. 
— N-oălua iăcaăpeăoăproblem ăcareănuăv ăpriveşte. Dumneavoastr ă

a iăvenităcuăplanulăacestaădeălaăbunăînceput. 
— Deăacordăcuătine.ăEuăamăvenităcuăideeaăşiăamăap satăbutonulădeă

start. La început a mers bine, dar din nefericire pe parcurs am pierdut 

controlul.ăBineîn elesăc ăm ăsimtăresponsabil.ăMaiăales pentruăfaptulăc ă
te-amăimplicatăşiăpeătine.ăPeătineăte-amăcamăb gatăcuăsilaăînăistoriaăasta.ă
înă oriceă caz,ă înă momentulă staă noiă trebuieă s ă neă oprimă şiă s ă neă
reconsider măpozi ia.ăS ăarunc măbalastulăşiăs ăsimplific măintrigaăpeă
câtă posibil.ă S ă stabilimă undeă suntemă şiă înă ceă direc ieă vremă s ă neă
îndrept mădeăacumăînainte. 

Komatsu seăopriădinăvorbit,ă îşiă traseăr suflareaăşiăb uădină highball. 

Apoiălu ăscrumieraădeăsticl ăşiăoăpip iădeăjurăîmprejur,ăcaăunănev z tor. 
— Adev rulă esteă c ă amă fostă sechestrată vreoă şaptesprezece-opt- 

sprezeceă zile,ă spuseă apoi.ă Deă laă sfârşitulă luiă augustă pân ă peă laă
jum tateaă luiă septembrie.ă într-oă ziă peă laă amiaz ă m ă îndreptamă c treă
serviciu.ă Eramă peă strad ,ă peă lâng ă templulă Gotokuji.ă Dintr-oă dub ă
neagr ă cinevaă aă coborâtă geamulă şiă m-a strigat:ă „Sunte iă Komatsu-

san?". M-amăapropiatăs ăv dăcineăeăşiădinămaşin ăauăieşitădoiătipiăcareă
m-auătrasăîn untru.ăAmândoiăerauăfoarteăputernici. Mi-au prins mâinile 

laăspateăşiăaltulămi-a dat pe la nas cu cloroform sau cu ceva. Ce mai, ca 

în filme. Dar s ă ştiiă c ă func ioneaz ă de-adev ratelea.ă Cândă mi-am 

revenit eram închis într-oăînc pereăîngust ,ăf r ăniciăoăfereastr .ăEramă
într-ună felă deă cubă cuă pere iiă albi.ă Aveamă ună pată strâmtă şiă oă mas ă
micu ,ădarăf r ăscaun.ăM ăîntinseser ăpeăpat. 

— A iăfostăr pit?ăîntreb ăTengo. 
Dup ă ceă oă inspectaseă bine,ă Komatsu aşez ă laă locă scrumieraă peă

mas ,ăîşiăridic ăprivirileăşiăseăuit ălaăTengo. 
— Da,ă amă fostă r pit.ă Caă înă filmulă laă vechi,ă Colecţionarul. 

Majoritateaăoamenilorăniciăm carănuăseăgândescăc ăpoateăîntr-oăziăoăs ă
fieăr pi i.ăNiciăm carănuăleătreceăprinăcapăaşaăceva.ăAşa-i?ăDarădac ăeă
şroă p eşti,ă oă p eşti.ă Eă ună sentiment,ă cumă s - iă zic,ă de-a 

dreptul,Şujirarealistăs ăteătrezeştiăc ăteăr peşteăîntr-adev r 
cineva. Ti-arăveniăs ăcrezi? 

i 

Komatsu îl privi pe Tengo, parc ă cerându-iă ună r spuns.ă Dară nuă
fuseseă decâtă oă întrebareă retoric ,ă iară Tengoă aştept ă înă t cereă
continuareaăpoveştii.ăPeăpaharulăcuăb utur ădeăcareăniciănuăseăatinseseă
seăformaser ăstropiădeăcondens,ăcareăseăprelingeauăpeăsuportulăpeăcareă
eraă aşezat.



 

Capitolul 16 

O maşinărie eficientă, răbdătoare şi 
insensibilă 

Aădouaăziădiminea ,ăUshikawaăseăpost  dinănouăpeăpodeaălâng ăgeamă
şiă îşiă continu ă supraveghereaă prină cr p turaă draperiei.ă Aceleaşiă fe e,ă
sauă celă pu ină uneleă foarteă asem n toare,ă careă veniser ă înă searaă
precedent ă seăperindauăacumădinăbloc.ăOameniăcuăchipuri întunecate, 

careămergeauăgârbovi i.ăînc ăniciănuăîncepuseăbineăziuaăceaănou ăşiăeiă
ar tauădejaăobosi iăşiăs tui.ăTengoănuăseăz reaăprintreăei.ăîns ăUshikawaă
ap s ăpeăbutonăşiă imortaliz ă fiecareăchipăcareă îiă treceaăprinăfa .ăFilmă
aveaădestulăşiăîiătrebuiaăantrenamentăcaăs ăfac ăpozeleăcuăîndemânare. 

Dup ă ceă trecuă oraă laă careă lumeaă seă duceaă laă serviciuă şiă to iă careă
trebuiauăs ăpleceăplecaser ădeja,ăUshikawaăieşiădinăcas ăşiăseăîndrept ă
c treăunătelefonăpublicădinăapropiere.ăIntr ăînăcabin ,ăform ănum rulădeă
telefonădeălaăşcoalaăpreg titoareădinăYoyogiăşiăceruăcuăTengo. 

— Domnul profesor Kawana a intrat în concediu acum zece zile, îl 

anun ădoamnaădeălaătelefon. 
— Este cumva bolnav? 
— Nu.ăCinevaădinăfamilieănuăseăsimteăbineăşiăaătrebuităs ăpleceăînă

prefectura Chiba. 
— Şti iăcumvaăcândăseăîntoarce? 
— Nu mi s-aăspus,ăr spunseăfemeia. 
Ushikawaămul umiăşiăînchise. 

FamiliaăluiăTengoăseărezumaălaăunăsingurămembru.ăTat lăs u,ăcelăcareă
fuseseăîncasatorălaăNHK.ăDespreămamaăsa,ăTengoăînc  

nuăaflaseănimic.ăIarădinăcâteăştiaăUshikawa,ărela iaădintreătat ăşiăfiuănuă
fuseseăniciodat ăpreaăbun .ăCuă toateăacestea,ă îşiă luaseă liberămaiămultă
deăzeceăzileăcaăs ămearg ăs ăseăîngrijeasc ădeăp rinteleăs uăbolnav.ăEraă
unăgestădeăneîn eles.ăDeăceăseăînmuiaseăaversiuneaăluiăTengoăfa ădeăelă
aşaă rapid?ă Deă ceă boal ă sufereaă oareă şiă înă ceă spitală dină Chibaă eraă
internat? Nu-iă eraă imposibilă deă aflat,ă dară ară fiă însemnată s ă piard ă oă
jum tateădeăziăşiăs ăîntrerup ăsupravegherea. 

Ushikawaănuăştiaăceăs ăfac .ăDac ăTengoăplecaseădinăTokio,ănuămaiă
aveaăsensăs ăsteaăcuăochiiăpeăintrareaăblocului.ăPoateăeraămaiădeşteptăs ă
încheieădeocamdat ăsupraveghereaăşiăs ăscotoceasc ăînăalt ădirec ie.ăOă
variant ăeraăs ăîncerceăs ăafleăundeăeraăinternatătat lăluiăTengo.ăSauăs ă
maiăavansezeăunăpicăcuăinvestiga iaălegat ădeăAomame.ăArăfiăpututăs ă



1Q84 209 

 

seă întâlneasc ăeventualăcuăfoştiiăeiăcolegiădeă facultateă sauădinăc min,ă
deăpeăvremeaăcândălucraălaăfirm ,ăşiăs ăsteaădeăvorb ăcuăei.ăDac ăg seaă
vreun indiciu nou? 

îns ădup ăceămedit ăîndelung,ăUshikawaăseăhot rîăs ăr mân ăundeă
eraăşiăs  continueăsupravegherea.ăînăprimulărând,ădac ăseăapucaăacumă
s-oăîntrerup ,ădejaăîşiăd deaăpesteăcapăritmulănoiiăsaleăvie i.ăTrebuiaăs ă
iaătotulădeălaăcap t.ăînăalădoileaărând,ălaăcâtăefortăarăfiăînsemnatăs ădeaă
deă tat lă luiăTengoăsauădeăcunoştin eleă luiăAomame, n-ar fi avut prea 

pu inădeăcâştigat?ăPân ălaăunăanumităpunct,ăinvestiga iileăcareăimplic ă
alerg tur ă dauă roade,ă îns ă dincoloă deă acelă punctă seă înfund ,ă înă modă
bizar.ăUshikawaă ştiaăacestă lucruădinăexperien .ăŞi,ă înăală treileaă rând,ă
instinctul îl îndemna cu putere să nu se mişte de acolo. S ă steaă loculuiă
netulburat,ăs -iăobserveăpeăceiăcareăseăperindauăpeăacoloăşiăs ănuătreac ă
nimicăcuăvederea.ăAstaăîiăspuneaăvechiulăluiăinstinctăsimplu,ădin untrulă
capuluiăs uădiform. 

Cuăsauăf r ăTengo,ăhaiăs ămaiăstau deocamdat ăcuăochiiăpeăbloculă
sta,ă îşiă propuseă el.ă R mână aiciă şi,ă pân ă seă întoarceă el,ă memoreză

chipurileătuturorălocatarilorăcareătrecăzilnicăpeăhol.ăDac ăafluăcareăsuntă
locatarii,ăoăs ăpotăs -i ochesc imediat pe cei care nu sunt. Eu sunt un 

animal de prad .ă Iară animalulă deă prad ă trebuieă s ă fieă extremă deă
r bd tor.ăTrebuieăs ăseăintegrezeăînăpeisajăşiăs ăob in ăoriceăinforma ieă
despre prada sa. 

Pu ină înainteă deă prânz,ă cândă forfotaă peă uş ă seă domoliseă deă tot,ă
Ushikawaăieşi.ăCaăs -şiăascund ăcâtădeăcâtăchipul,ăîşiăpuseseăpeăcap o 

c ciul ă tricotat ă şiă îşiă tr seseă fularulăpân ăsubănas,ă îns ă înf işareaăsaă
totă atr geaă privirile.ă C ciulaă bejulieă îiă st teaă pro- pit ă peă capă caă oă
p l rieădeăciuperc ,ăiarăfularulăverdeăar taăcaăunăimensăşarpeăîncol cită
în jurul gâtuluiăs u.ăCaădeghizare,ănuăserveauălaănimic.ăŞi,ăînăplus,ănuă
se asortau absolut deloc. 

Ushikawaăduseălaădevelopatădou ăfilmeălaălaboratorulăfotoădinăfa aă
g rii.ăApoiăintr ăîntr-unămicărestaurantăcareăserveaăt i eiăşiăcomand ăoă
por ieădeăsup ădeăsoba

4 cu tempura. Nu mai mâncase de mult ceva cald. 

Oă mânc ă foarteă atent,ă sorbindă zeamaă pân ă laă ultimulă strop.ă Cândă
termin ,ă seă înc lziseăatâtădeăbine,ăc ăaproapeă transpirase.ă îşiă traseă iară
c ciulaăpeăcap,ă îşiă înf şur ă fularulă laăgâtă şiă seă întoarse la apartament. 

Cuă igaraă înă gur ,ă înşir ă fotografiileă peă podeaă şiă leă aranj ă înă ordine.ă
Compar ă imaginileă cuă ceiă careă veniser ă searaă şiă ceiă careă plecaser ă
diminea aăşiăpuseăîmpreun ăchipurileăcareăseăsuprapuneau.ăCaăs -iă in ă

                     

4 T i eiădinăhrişc . 
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minteămaiăuşor,ăleăasocieăfiec ruiaăunănume,ăpeăcareăîlăscriseăcuăcariocaă
pe fotografie. 

Dup ăoraă laăcareă lumeaăplecaă laă serviciu,ă nuămaiă trecuseăprinăholă
aproapeăniciăunălocatar.ăPeălaăzece,ăunătipăcuăoăgeant ăpeăum răşiăaerădeă
studentă ieşiseă înăgrab .ăMaiăplecaser ăunăb trânădeăvreoăşaptezeciădeă
aniă şiă oă femeieă camă deă treizeciă şiă cinci,ă dară amândoiă seă întorseser ă
c rândăînăbra eăpungiădeălaăsupermarket. Ushikawaăîiăfotografiaseăşiăpeă
aceştia.ă Pu ină înainteă deă prânză sosiseă poşta,ă iară poştaşulă distribuiseă
coresponden aăînăcutiileădeăscrisoriădinăhol.ăMaiăap ruseăşiăunăcurierăcuă
oă cutieă deă cartonă înă bra e,ă careă intraseă înă blocă şiă ieşiseă dup ă cinciă
minute cu mâinile goale. 

Oădat ă peăor ,ăUshikawaă seă ridicaădeă laă aparatulă deă fotografiată şiă
f ceaă cinciă minuteă deă stretching. In acestă r stimpă întrerupeaă
supravegherea,ă dară eraă oricumă imposibilă s ă acopereă deă unulă singură
toateăpersoaneleăcareăseăperindauăpeăacolo.ăMaiă importantăeraăs ănu-i 

amor easc ă toateă încheieturile.ă Dac ă st teaă în epenită mult ă vremeă înă
aceeaşiă pozi ie,ă riscaă s ă iă se atrofiezeă muşchiiă şiă s ă nuă maiă poat ă
reac ionaărapidălaănevoie.ăAidomaăluiăSamsaătransformatăînăinsect ,ăîşiă
aşezaătrupulăs uărotundăşiădiformăpeăpodeaăşiăîşiădezmor eaămuşchiiăcâtă
putea el de bine. 

Caă s ă nuă seă plictiseasc ,ă ascultaă radioulă peă bandaă AM,ă laă c şti.ă
Programeleă deă prânză erauă conceputeă înă specială pentruă gospodineă şiă
vârstnici.ăSeăspuneauăglumeăr suflate,ăseărâdeaăprosteşte,ăseăexpuneauă
p reriă banaleă şiă stupideă şiă seă d deaăoămuzic ăde- iă veneaă s - iă astupiă
urechile.ă Şiă f ceauă reclam ă înă guraă mareă laă nişteă produseă peă careă
nimeniănuăşiăleădorea.ăCelăpu inăaşaăiăseăp reaăluiăUshikawa.ăCuătoateă
acestea,ăaveaăchefăs ăaud ăpeăcinevaăvorbind,ăindiferentăceăspunea.ăAşaă
c ă strângeaă dină din iă şiă ascultaă emisiunile.ă Deă ceă trebuiauă eiă s ă fac ă
nişteăemisiuniăatâtădeăstupideăşiăfoloseauăapoiăundeleăradioăcaăs ăleămaiă
şiăîmpr ştieăinten ionatăpeăoăarieălarg ? 

Ins ăniciăUshikawaănuăputeaăsus ineăc ăeraăimplicatăîntr-o activitate 

sofisticat ă şiă productiv .ă St teaă închisă într-oă înc pereă dintr-un bloc 

s r c cios,ă ascunsă înă spateleădraperiei,ă şiă fotografiaă lumeaăpeăascuns.ă
Nuăeraăînăm sur ăs ăseăuiteădeăsusălaăal iiăşiăs ăleăjudeceăîndeletnicirile. 

Iară astaă nuă eraă valabilă doară pentruă situa iaă luiă prezent .ă Şiă peă
vremeaă cândă eraă avocată seă ocupaă cuă lucruriă asem n toare. Nu-şiă
aminteaăs ăfiăf cutăvreodat ăcevaăînăfolosulăomenirii.ăCeiămaiădeăseam ă
clien iăaiăs iăerauăfirmeădeăfinan eămiciăşiămijlociiăcareăaveauăleg turiă
cuăcrimaăorganizat .ăUshikawaăg seaămetodeăs ădispersezeăînăcelămaiă
eficientămodăbaniiăcâştiga iădeăeiăşiăf ceaăpreg tirileănecesare.ăPeăscurt,ă
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sp laăbani.ăînăparte,ăseămaiăocupaăşiăcuăspeculaăcuăterenuri.ăLocatariiăcuă
vechimeădeăpeăunăanumităterenăerauăalunga i,ăacestaăseănivelaăcomplet,ă
apoiăseărevindeaăantreprenorilorăimobiliari.ăIntrauăsumeăcolosale.ăŞi la 

mijlocăerauăimplica iăacelaşiăgenădeăoameni.ăSeămaiăspecializaseăşiă laă
pledatăînăfavoareaăpersoanelorăacuzateădeăevaziuneăfiscal .ăMajoritateaă
solicit rilorăveneauădeălaăavoca iăobişnui iăcareăstrâmbauădinănasăcândă
eraăvorbaădeăalerg tur .ăAtâtaăvremeăcâtăeraăsolicitată(şiăieşeauăbaniăpeă
m sur ),ă Ushikawaă seă dovedeaă competentă şiă nuă îşiă f ceaă scrupuleă
legateă deă persoanaă înă cauz .ă Aduceaă rezultateă buniceleă şiă deă aceeaă
munca nu-iălipseaăniciodat .ăLeg turaăcuăPionieriiăşi-oăf cuseăcamătotă
pe atunci. Din cineăştieăceămotiv,ăLiderulăîlăpl cuseăpeăelăpersonal. 

Dac ă ară fiă fostă s ă abordezeă ceă f ceaă caă totă restulă avoca ilor,ă
Ushikawa n-ară fiă reuşită s -şiă câştigeă existen a.ă Deşiă imediată ceă
absolviseă facultatea,ă trecuseăexamenulădeăbarouăşiă îşiăob inuseălicen aă
de avocat,ă nuă aveaă niciă contacteă şiă niciă nuă beneficiaă deă sprijină dină
parteaăcuiva.ăDinăcauzaăînf iş riiăsale,ănuăreuşiseăs ăseăangajezeălaăniciă
unăbirouădeăavocatur ămaiădeăseam .ăDac ăşi-arăfiădeschisăelăunulăşiăară
fiăurmatăpracticaăobişnuit ,ăprobabilăc ăn-ar fi avut nici un client. Nu 

erauămul iăoameniăpeălumeaăastaădispuşiăs ăpl teasc ăsumeămariăpentruă
serviciileă unuiă avocată cuă ună aspectă nuă tocmaiă obişnuit.ă Poateă şiă dină
cauzaă serialeloră deă laă televizor,ă toat ă lumeaă îşiă imaginaă c ăună avocată
str lucitătrebuieăs ăaib ăunăchipăinteligentăşiăatr g tor. 

Prină urmare,ă seă v zuseă împinsă deă laă sineă c treă lumeaă interlop .ă
Interlopiloră nuă leă p saă câtuşiă deă pu ină cumă ar i.ă Baă dină contr ,ă
înf işareaă saă particular ă saă eraă unulă dintreă factoriiă principaliă careă îiă
f ceauăs ăîlăaccepteăşiăs ăaib ăîncredereăînăel,ăiarăastaădeoareceăşiăei,ăşiă
Ushikawaăseăasem nauăprinăfaptulăc ănuăerauăaccepta iădeăsocietate.ăEiă
apreciauă vitezaă cuă careă iă seă învârteauă roti ele,ă abilit ileă practiceă
str luciteăşiăguraăluiăferecat .ăîiăîncredin au treburi în care se învârteau 

sumeămariădeăbaniă(darăcareănuăputeauăfiăf cuteăpublice)ăşiăîlăr spl teauă
generosă înăfunc ieădeărezultate.ăUshikawaăpricepeaărepedeăşiăst pâneaă
laăperfec ieămetodeleădeăaăeludaăautorit ile,ă r mânândă laă limitaă legii.ă
Avea o intui ieăbun ăşiăeraăfoarteăatent.ăîns ,ălaăunămomentădat,ăparc ă
pusădeănecuratul,ăseăl comiseăînăcalculeăşiăînc lcaseăliniaăaceeaăfin ădeă
demarca ie.ă Deşiă reuşiseă s ă eviteă oă condamnare,ă fuseseă expulzată dină
barou. 

Ushikawaă opriă radioulă şiă îşiă aprinseă oă igar ă Seven Stars. Trase 

fumulă adâncă înă pieptă şiă îlă expir ă încet.ă Foloseaă oă conserv ă goal ă deă
piersiciă peă postă deă scrumier .ă Dac ă oă maiă ineaă multă cuă oă astfelă deă
via ,ăprobabilăşiămoarteaăaveaăs -i fie la fel de zadarnic .ăînăscurtătimpă
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riscaăs ăcalceăstrâmbăşiăs ăplonjezeădeăunulăsingurăînăîntuneric.ăDac ăînă
momentulă staăaşădisp reaădeăpeălume,ăn-arăobservaănimeni,ă îşiăspuseă
el.ăPotăs ăurluăcâtăvreauădinăbezn ,ăc ănuăm-arăauziănimeni.ăDarăpân ălaă
moarte nu-miăr mâneădecâtăs ătr iesc,ăiarăastaăamăs ăfacăîn felul meu. 

N-oă fiă cineă ştieă ceă chestieă demn ă deă laud ,ă dară numaiă aşaă ştiuă euă s ă
tr iesc.ăIarăUshikawaăseăpricepeaămaiăbineăcaăoricineălaăchestiiănu prea 

demne de laudă.



* 
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Laădou ă şiă jum tateă ieşiă dină blocăoă tân r ă cuăoă şapc ădeă baseball pe 

cap,ă f r ă geant ă sauă altă bagaj.ă Iiă travers ă înă grab ă câmpulă vizual.ă
Ushikawaă ap s ă laă repezeal ă butonulă deă laă telecomand ă şiă f cu trei 

fotografii.ăEraăprimaădat ăcândăoăvedea.ăEraăoătân r ăsl bu ,ăcuăbra eă
şiăpicioareălungiăşiăunăchipăatr g tor.ăAveaăoăpostur ăfrumoas ,ăcaădeă
balerin .ăP reaăs ăaib ăînăjurădeăşaisprezece,ăşaptesprezeceăani.ăPurtaăoă
perecheădeăblugiădecolora i,ătenişiăalbiăşiăoăgeac ădeăpieleăb rb teasc .ă
Aveaăp rulăb gatăsubăgulerulăgecii.ăIeşiăpeăuş ,ăf cuăvreoăcâ ivaăpaşiăşiă
seă opri.ă Seă uit ă oă vremeă laă vârfulă unuiă stâlpă deă curentă dină fa ,ă cuă
privireaă încordat .ă Apoiă şi-oă coborîă şiă îşiă continu ă drumul.ă Cotiă laă
stângaăşiădisp ruădinăcâmpulăluiăvizual. 

Fataăaceeaă sem naăcuăcineva.ăCuăcinevaăcunoscut.ăOăpersoan ăpeă
careăoăv zuseădeăcurând.ăLaă cumăar ta,ăputeaă s ă fieă vreoăvedet ă TV, 

darăUshikawaănuăurm reaă laă televizorădecâtăbuletineleădeă ştiriă şiă niciă
nu-şiăamintea s -iăfiăcaptatăinteresulăvreoăvedet ăfrumuşic . 

Ushikawaăap s ăpeăpedalaădeăaccelera ieăaămemorieiăpân ăînăpodeaă
şiăîşiăpuseăminteaăînăfunc iuneălaătura ieămaxim .ăîşiăîncord ăprivireaăşiă
îşiăstoarseăcreieriiăcaăpeăoăcârp .ăNerviiă îiăpulsauădureros.ăDeodat ăîşiă
d duă seamaă c ă persoanaă respectiv ă eraă Erikoă Fukada.ă Nuă oă v zuseă
niciodat ă înă persoan ,ă ciă doară înă fotografiaă dină paginaă literar ă aă
ziarului.ă îns ă transparen aă aceeaă plin ă deă detaşareă careă oă înv luiaă seă
transmiteaă întocmaiă caă dină micaă poz ă alb-negru. Tengo rescrisese 

Crisalida de aer, deciăeraădeăaşteptatăcaăceiădoiăs ă in ăleg tura.ăNuăeraă
imposibilă caă eaă s ă seă fiă apropiată deă el,ă iară acumă s ă seă ascund ă laă elă
acas . 

Laăacestăgând,ăUshikawaăîşiăpuseădinăreflexăc ciulaătricotat ăpeăcap,ă
paltonul bleumarinădeălân ăşiăîşiăînf şur ăfularulălaăgât.ăIeşiădinăblocăşiă
oălu ăînădirec iaăînăcareădisp ruseăea. 

Fataă mergeaă foarteă repedeă şiă eraă posibilă s ă n-oă maiă ajung ă dină
urm .ăDarănuăaveaănimicălaăea,ăceeaăceăînsemnaăc ănuăinten ionaăs ăseă
duc ădeparte.ăMaiădeşteptăarăfiăfostăs ăsteaăcuminteăloculuiăşiăs ăaştepteă
s ăseăîntoarc ădecâtăs ăoăurm reasc ăşiăs ărişteăs ăfieădepistat.ăDeşiăastaă
gândea, Ushikawa nu se putu

ab ineă s ă nuă seă duc ă dup ă ea.ă Fataă aceeaă aveaă cevaă careă îlă tulburaă
inexplicabil,ă caă oă lumin ă laă amurg,ă cuă nuan eă misterioase,ă care- iă
r scoleşteăînăsufletăoăamintireăcuătotulăspecial . 

Pu ină maiă departe,ă Ushikawaă z riă dină nouă siluetaă fetei.ă Fukaeriă
st teaăpeămargineaădrumuluiăşiăseăuitaăabsorbit ăînăvitrinaăpape- t riei.ă
Probabil g siseăcevaăcareăîiăcaptaseăinteresul.ăUshikawaăseăopriăînăfa aă
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unuiăautomatăcuăb uturi,ăîntorsănonşalantăcuăspateleălaăea.ăScoaseănişteă
monedeădinăbuzunarăşiăîşiăcump r ăoăcafeaăfierbinteălaăcutie. 

înăceleădinăurm , fata o pomi din loc. Ushikawa puse pe jos cutia 

deă cafeaă b ut ă peă jum tateă şiă plec ă dup ă ea,ă men inândă suficient ă
distan ăîntreăei.ăDinăcâteăvedea,ăp reaăconcentrat ăasupraămersuluiăînă
sine.ăP şeaăcaăşiăcumăarăfiă traversată întindereaănetulburat ăaăunuiă lac. 

Cuămersulăacelaă special,ă ară fiăputută str bateă suprafa aăapeiă f r ă s ă seă
scufundeă şiă f r ă s -şiă udeă înc l rile.ă P reaă s -iă cunoasc ă formulaă
secret . 

Ushikawaă sim eaă c ă fataă aceeaă chiară aveaă ceva.ăCevaă special,ă ceă
oameniloră deă rândă nuă leă eraă dată s ă aib .ă Nuă ştiaă preaă multeă despreă
ErikoăFukada.ăTotăceăaflaseădespreăeaăseărezumaălaăfaptulăc ăeraăunicaă
fiic ă aă Liderului,ă c ă fugiseă deă unaă singur ă deă laă Pionieriă cândă aveaă
zece ani, se refugiase în casa unui academician celebru pe nume 

Ebisuno,ăundeăşiăcrescuse, apoi scrisese Crisalida de aer, care devenise 

un bestseller, cuăajutorulăluiăTengoăKawana.ăînămomentulădeăfa ăeraă
dat ădisp rut ăşi,ădinăacestămotiv,ăpoli iaăf cuseăoăperchezi ieălaăsediulă
centralăalăPionierilor,ăcuăpu inătimpăînăurm . 

Romanul Crisalida de aer seă pareă c ă îiă incomodaseă întruă câtvaă peă
Pionieri.ăUshikawaăîlăcump raseăşiăelăşiăîlăparcurseseăcuămareăaten ie,ă
îns ănuăîn elegeaăceălucruriăincomodeăputeaăs ăcon in .ăCarteaăînăsineă
eraă interesant ă şiă scris ă foarteă bine.ă Seă citeaă uşor,ă eraă frumos 

structurat ă şiăpeăalocuriăde-aădreptulă fascinant .ă îns ,ă laăurmaăurmei,ă
nuăeraădecâtăunăbasmăinofensivăpentruăcopii.ăAşa 
o v zuseă elă şiă sigură aceeaă eraă şiă p rereaă general ă aă lumii.ă Dină guraă
uneiă capreă moarteă iesă Oameniiă ceiă Miciă careă esă oă crisalid ă de aer, 

eroinaăseăîmparteăînădou ,ăînămater şiăfilia, iarăpeăcerăaparădou ăluni.ăCeă
informa iiă sensibile,ă careă nuă trebuiauă divulgate,ă seă ascundeauă înă
povesteaăaceeaăatâtădeăfantastic ?ăîns ăindiviziiădinăsect ăp reauădecişiă
s ăfac ăcevaăînăprivin aăei.ăSau,ăcelăpu in,ăaşaăgândiser ăoăvreme. 

Şiătotuşiăarăfiăfostămultăpreaăpericulosăs ăseăating ăînăvreunăchipădeă
ErikoăFukada,ăcândăaten iaăîntregiiălumiăseărev rsaăasupra ei. Tocmai 

deăaceeaăîiăceruser ălui,ăcareănuăeraăoăpersoan ădinăinteriorulăsectei,ăs -

l abordezeăcumvaăpeăTengoăşiăs -şiăcreeze 
0 leg tur ăcuăel. 

înătoat ă t r şeniaăasta,ăUshikawaăîlăvedeaăpeăTengoădoarăcaăpeăună
biet actor secundar. La solicitarea editorului, rescrisese Crisalida de aer 
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într-oăform ămaiălizibil ăşiămaiăcoerent .ăAveaăoăconduit ăprofesional ă
ireproşabil ,ă dară rolulă înă sineă eraă doară unulă deă sus inere.ă Ushikawaă
înc ă nuă eraă convinsă deă ceă manifestauă eiă atâtaă interesă fa ă deăTengo.ă
îns ă elă nuă eraă decâtă ună soldată aflată înă subordineaă lor.ă Ziceaă „amă
în eles,ăs ătr i i!"ăşiăf ceaăcum 
1 se ordona. 

îns ăpropunereaăluiăatâtădeăgeneroas ,ăpeăcareăîşiăstorseseămin ileăs-

oăticluiasc ,ăfuseseărefuzat ăscurtădeăTengo,ăiarăplanulăs uădeăaăcreaăoă
leg tur ă cuă elă seă n ruise.ă Tocmaiă cândă seă gândeaă ceă mutareă s ă fac ă
maiă departe,ă muriseă Liderul,ă tat lă luiă Erikoă Fukada.ă Şiă atunciă totulă
r m seseăînăaer. 

înă ceă direc ieă seă îndreptauă Pionieriiă înă momentulă deă fa ă şiă ceă
anumeă voiauă eiă nuă eraă treabaă luiă Ushikawa.ă Elă nuă ştiaă niciă cineă
preluaseă rolulă deă conducereă înă cadrulă grup rii,ă acumă c ă muriseă
Liderul. Dar, în orice caz, voiau s-oă g seasc ă peă Aomame,ă s ă
elucidezeămotivulăpentruăcareăLiderulăfuseseăucisăşiăs ăafleăcineăseăaflaă
înăculise.ăF r ădoarăşiăpoateăcaăs ăseăr zbuneăşiăs -iăpedepseasc ăaspru.ă
Şiăerauăhot râ iăs ănuălaseăorganeleădeăjusti ieăs ăintervin . 

Oareă cuă Erikoă Fukadaă cumă r m sese?ă Oareă ceă maiă credeaă sectaă
acum despre Crisalida de aer?ăînc ămaiăconstituiaăoăamenin areăpentruă
ei? 

* 

Erikoă Fukadaă seă duceaă undevaă mergândă înă linieă dreapt ,ă f r ă s -şiă
sl beasc ă ritmul,ă f r ă s ă seă uiteă înapoi, ca un porumbel care se 

întoarceălaăcuib.ăInăcurândăseădovediăc ăacelălocăeraăunăsupermarket nu 

preaămare,ănumităMarusho.ăFukaeriăseăînvârtiăprintreărafturiăcuăunăcoşă
înă mân ,ă alegândă diverseă conserveă şiă alimenteă proaspete.ă Caă s ă seă
hot rasc ăasupraăuneiăsalate,ăoălu ămaiăîntâiăînămân ăşiăoăexamin ăatentă
dină toateăunghiurile.ăUshikawaăsocotiăc ăaveaăs ădurezeămult,ă aşaăc ă
ieşiădeocamdat ădinămagazin,ăseăduseăînăsta iaădeăautobuzădeăvizaviăşiă
r maseă acoloă s ă monitorizezeă intrarea,ă pref cându-seă c ă aşteapt ă
autobuzul. 

Ins ă fataă nuă maiă ieşea.ăUshikawaă începuă s ă seă îngrijoreze.ă Poateă
plecaseăpeăalt ă ieşire.ă îns ,ădinăcâteăvedeaăel,ă supermarketulăaveaăună
singurăpunctădeăacces,ăcelădinspreăstrad .ăPoateădoarăîiăluauămultătimpă
cump r turile.ăUshikawaăîşiăamintiăprivireaăeiăserioas ,ădarălipsit ădeă
profunzime,ăcumăst teaăc zut ăpeăgânduri,ăcuăsalataă înămân .ăAşaăc ă
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seă hot rîă s ă aştepteă r bd tor.ă Treiă autobuzeă venir ă şiă plecar .ă Deă
fiecareădat ăelăeraăsingurulăcareăr mâneaăînăsta ie.ăAcumăregretaăc ănu-

şiăluaseălaăelăunăziar,ăînăspateleăc ruiaăs -şiăascund ăchipul.ăUnăziarăsauă
oărevist ăsuntăarticoleăindispensabileăatunciăcândăfileziăpeăcineva.ăDară
astaăera.ăOăzbughiseădinăcas ăapucândăce-iăpicaseăînămân . 

CândăFukaeriăap ru,ă înă sfârşit,ădinămagazin,ăceasulă luiă indica ora 

treiăşiătreizeciăşiăcinciădeăminute.ăFataăseăîntoarseăgr bit ăpeădrumulăpeă
careăvenise,ăf r ăs ăarunceăm carăoăprivireăînădirec iaăsta ieiăînăcareăseă
aflaă el.ă Ushikawaă aştept ă pu ină şiă oă urm .ă Aveaă dou ă pungiă deă
cump r turiă careă ar tauă destulă deă grele,ă îns ă Fukaeriă leă c raă cuă
uşurin ăînăbra e,ăp şindălin,ăcaăunăp ianjenădeăap ăpeăoăb ltoac . 

Ceă fat ă ciudat ,ă îşiă ziseă dină nouă Ushikawa,ă privind-o din spate. 

Parc ăarăfiăunăflutureăstraniuăşiăexotic.ăPo iăs ăteăui i,ădarănuăaiăvoieăs -l 

atingi. In momentulăînăcareăpuiămânaăpeăel,ăîşiăpierdeăvia a,ăîiădispareă
str lucireaăl untric .ăŞiăatunciăvisulăt uăexoticăs-a încheiat. 

Ushikawaăîşiăf cuărapidăsocotelileăînăminteădac ăs ăleăspun ăsauănuă
Pionierilorăc ădescoperiseăundeăst teaăFukaeri.ăGreuădeădecis.ăDac ăle-

ar fi dat-oă imediată peă Fukaeri,ă şi-ară fiă câştigată niscaivaă puncteă dină
parteaălor.ăSauăcelăpu inănuăaveaăcumăs ătreac ădreptăunălucruănegativ.ă
Puteaăs ăleădemonstrezeăastfelăc ăf ceaăprogreseăşiăc ăob ineaărezultateă
deosebite.ăDarădac ăseă luaăcuăFukaeri,ă riscaăs -şiă ratezeă şansaădeăaăoă
g siă peă Aomame,ă intaă luiă ini ial .ă Iară atunciă nuă seă maiă alegeaă cuă
nimic.ăCeăs ăfac ?ăUshikawaăîşiăvârîămâinileăînăbuzunareleădeălaăhain ,ă
îşiă traseă fularulă pân ă pesteă nasă şiă oă urm ă peă Fukaeri,ă peă oă rut ă maiă
lung ădecât la plecare. 

Poateă c ă amă urm rit-oă doară pentruă c ă voiamă s ă m ă uită laă ea,ă seă
gândiădeodat ăUshikawa.ăDoarăprivind-oăcumămergeaă inândăînăbra eă
pungileădeăcump r turi,ăsim eaăoăstrângereăputernic ăînăpiept.ăNuămaiă
puteaăniciă s ă înainteze,ă niciă s ădeaă înapoi, ca un om blocat între doi 

pere i.ăPl mâniiă îiă func ionauăneregulatăşiăsacadatăşiăaveaăsenza iaăc ă
seă sufoc ,ădeăparc ă l-ară fiă împresuratăoă rafal ădeăvântăc ldu .ăEraăună
sentimentăstraniu,ăcumănuămaiăavuseseăniciodat . 

Celă pu in,ă haiă s ă lasă fataă deocamdat ,ă seă hot rîă el.ă S ă m ă
concentreză doară asupraă luiă Aomame,ă aşaă cumă eraă planulă ini ial.ă
Aomameă eă oă ucigaş .ă Indiferentă ceă motivă aă avută s-oă fac ,ă faptaă eiă
trebuieă pedepsit .ă Ushikawaă nuă sim eaă niciă oă strângereă deă inim ă laă
gândulă c ă ară da-o pe mâna Pionierilor. Ins ă aceast ă tân r ă eraă caă oă
creatur ăblând ăşiăt cut ,ăcareăvie uieşteăînăadânculăp durii.ăOăcreatur ă
cu aripi diafane, ca umbra unui suflet. Mai bine s-o privesc doar de la 
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distan ,ăîşiăpropuseăel. 

* 

Dup ăceăFukaeriădisp ruă înăblocăcuăpungileădeăcump r turiă înăbra e,ă
Ushikawaă aştept ă pu ină şiă oă urm .ă Seă întoarseă înă camer ,ă îşiă scoaseă
c ciulaă şiă fularul,ă apoiă seă aşez ă dină nouă înă dreptulă aparatuluiă deă
fotografiat.ăAveaăobrajiiăînghe a iădeăvânt.ăFum ăoă igar ăşiăb uănişteă
ap ă plat .ă Iiă eraă oă seteă cumplit ,ă deă parc ă ară fiă mâncată cevaă foarteă
s rat. 

Seăl saăînserarea.ăFelinareleădeăpeăstrad ăseăaprindeauăşiăseăapropiaă
oraă laă careă lumeaă seă întoarceă acas .ăUshikawaă st teaă cuă paltonulă deă
lân ăpeăel,ăcuă telecomandaăînămân ăşiăochiiă lipi iădeăintrareaăîn bloc. 

Peăm sur ă ceă amintireaă luminiiă deă dup -amiaz ă seă sub ia,ă înc pereaă
aceeaăgoal ăseăr ceaăcuărepeziciune.ăSeăanun a 
o noapteăşiămaiăfriguroas ădecâtăceaădinăurm .ăUshikawaăîşiăpropuseă
s ădeaăoăfug ălaămagazinulăcuăelectrocasniceădinăapropiereaăg rii şiăs -

şiăcumpereăoăsob ăsauăoăp tur ăelectric . 
CândăErikoăFukadaăieşiădinănouădinăbloc,ăceasulăluiădeămân ăindicaă

oraăpatruă şiăpatruzeciă şiă cinciădeăminute.ăEraă îmbr cat ă laă fel,ă cuăună
puloverănegruăpeăgâtăşiăblugi.ăDarăf r  geaca de piele. Puloverul mulat 

îiăreliefaăsuperbăbustul.ăDeşiăeraăsub iric ,ăaveaăsâniiămari.ăFocalizândă
imagineaăşiăprivindărotunjimileăaceleaă frumoase,ăUshikawaăsim iădină
nouăc ăseăsufoc . 

Neaăvândăoăhain ăpeăea,ă însemnaăc ănuăseăduceaădeparte.ăFataăse 

opriă dină nouă înă fa aă bloculuiă şiă seă uit ă laă vârfulă stâlpuluiă deă curent,ă
mijindu-şiă ochii.ă înă jură începeaă s ă seă întunece,ă dară dac ă î iă încordaiă
bineăprivirea,ăreuşeaiăînc ăs ădistingiăcontururi.ăR maseăunătimpăacolo,ă
c utândă ceva,ă dară p ruă s ă nuă g seasc ă ceă voia.ă Atunciă îşiă coborîă
privireaădinăvârfulăstâlpuluiăşiăseăuit ăîmprejur,ăsucindu-şiădoarăgâtul,ă
caăoăpas re.ăUshikawaăap s ăpeăbutonulădeă laă telecomand ăşiă îiă f cuă
trei fotografii. 

Caă şiă cumă l-ară fiă auzit,ă Fukaeriă îşiă întoarseă privireaă înă direc iaă
aparatului.ă St teauă acumă fa ă înă fa ,ă prină intermediulă vizorului.ă
Evident, uitându-se prin teleobiectiv, Ushikawa îi vedea chipul foarte 

clar.ăîns ăşiăFukaeriăseăuitaălaăelăprinăobiectiv,ădeăpeăparteaăcealalt ăaă
lui. Privirea ei îi distingea silueta din spateleălentilei.ăOchiiăeiăcatifela iă
şiă negriă caă smoalaă îlă vedeauă cuă perfect ă claritate. în mod straniu, 

Ushikawaă sim iă c ă privirileă liă seă întâlnesc,ă înghi iă înă sec.ă Nu,ă eraă
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imposibil!ă Nuă aveaă ceă s ă vad ă deă undeă seă afla.ă Teleobiectivulă eraă
camuflată şiă aparatulă înf şurată într-unăprosop,ăaşaăc ădecliculă nuăaveaă
cumăs ăseăaud ăpân ăacolo.ăCuătoateăacestea,ăfataăst teaăînădreptulăuşiiă
şiă seă uitaă înă direc iaă înă careă seă ascundeaă Ushikawa.ă Privireaă aceeaă
lipsit ădeăemo ieăseăr sfrângeaăneclintit ăasupraălui,ăcaălumina stelelor 

careăseărevars ăpesteăoăstânc ăneştiut . 
Mult timp - Ushikawaănuăştiaăniciăelăcâtăanumeă- ceiădoiăseăprivir ă

unulăpeăaltul.ăApoiăeaăseăr suciăbruscăpeăc lcâieăşiăintr ăînapoiăînăbloc,ă
deăparc ăv zuseădejaătotăceăaveaădeăv zut.ăDup ăceădisp ru,ăUshikawa 

îşiă goliă totă aerulă dină pl mâni,ă aştept ă pu in,ă apoiă îiă umpluă cuă aeră
proasp t.ăAerulăreceăîiăîn ep ăpieptulăcuămiiădeăace. 

Oameniiă seă întorceauă acas ă şiă traversauă rândă peă rândă conulă deă
lumin ădeălaăintrare,ălaăfelăcaăînăsearaăprecedent ,ăîns ăUshikawa nu se 

mai uita prin obiectiv. Mâna lui nu mai strângea telecomanda. Privirea 

aceeaădirect ăşiănere inut ăaăfeteiăparc ăîiăsmulseseătoat ăvlagaădinăelăşiă
oăluaseăcuăea.ăCeămaiăprivire!ăîiăstr punseseăpieptulăcaăunăacălungădeă
o el,ăbineăascu it.ăAdânc,ăgataăs ăias ăpeăparteaăcealalt . 

Fataăştiaăc ăUshikawaăoăurm reaăşiăoăfotografiaăpeăascuns.ăNuăîşiă
d deaă seamaăcum,ădară ştia. Probabilă aveaăună sim ă specială cuă ajutorulă
c ruiaăputeaăs ădetectezeăasemeneaălucruri. 

Ushikawaă sim eaă nevoiaă s ă beaă ceva.ă Dac ă ară fiă putut,ă şi-ar fi 

umplută ună pahară cuă whiskyă şiă l-ar fi dat pe gât dintr-o înghi itur .ă
Chiarăseăgândiăs ăias ăşiăs -şiăcumpere.ăExistaăunămagazinăcuăb uturiă
alcooliceă chiară înă apropiere.ă îns ,ă pân ă laă urm ,ă renun ă laă idee.ă
Alcoolul n-ar fi schimbat lucrurile cu nimic. M-a privit de pe partea 

cealalt ăaăobiectivului,ă îşiăspuseăel.ăFataăaiaă frumoas ăm-aăv zutăpitită
aici,ă f cândă pozeă peă furiş.ă Mi-aă v zută capulă strâmbă şiă sufletulă meuă
murdar. Era un fapt care nu se putea schimba. 

Ushikawaă plec ă deă lâng ă aparatul de fotografiat, se sprijini de 

pereteăşiăpriviătavanulăîntunecatăşiăplinădeăpete.ăAveaăsenza iaăc ătotulă
eînă van.ă Niciodat ă nu-şiă resim iseă atâtă deă durerosă singur tatea.ă
Niciodat ănuăiăseăp ruseăbeznaăatâtădeăîntunecat .ăîşiăamintiădeăcasaăluiă
din Chuo-Rinkan,ădeăcurteaăcuăgazonăşiădeăcâine,ădeă so ieă şiădeăceleă
dou ăfiice.ăîşiăamintiădeăluminaăsoareluiăcareăseăr sfrângeaăasupraălor.ă
Se gândi apoi la genele pe care le transmisese fiicelor lui. Gene care 

purtauăînăeleăunăcapădiformăşiăurâtăşiăunăsufletăstrâmb. 
I seăp reaăc ătotăceăf ceaăeraăzadarnic.ăFolosiseătoateăc r ileădeăjocă

careă îiă fuseser ă împ r ite.ăOricumănuăprimiseăoămân ăpreaăbun .ăDară
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cuă eforturi,ă reuşiseă s ă seă foloseasc ă laă maximumă deă mânaă aceeaă
insuficient .ă îşiă turaseă bineă minteaă şiă pariaseă inteligent. Un timp, 

p ruseăc ăseădescurc ăfoarteădecent.ăîns ăacumănuămaiăaveaăniciăoăcarteă
deăjocăînămân .ăLuminaăseăstinsese,ă iarălumeaăadunat ă înăjurulămeseiă
se risipise care încotro. 

Pân ă laă urm ,ă înă searaă aceeaă nuă maiă f cuă niciă oă poz .ă R mase 

sprijinitădeăperete,ăcuăochiiăînchişi,ăfum ăcâtevaă ig riăşiămaiădesf cuăoă
conserv ă deă piersici.ă Laă oraă nou ă seă duseă laă baie,ă seă sp l ă peă din i,ă
apoiă seă dezbr c ,ă seă b g ă înă saculă deă dormită şiă încerc ă s ă adoarm ,ă
tremurând. Era o noapte foarte rece, darăfioriiăaceiaănuăerauăprovoca iă
doarădeăfrigulănop ii.ăAerulăreceăparc ăarăfiă ieşitădinl untrulălui.ăOareă
încotroă m ă îndrept?ă seă întreb ă Ushikawa,ă cufundată înă bezn .ă Şiă deă
unde oi fi venit? 

înc ă maiă sim eaă înă pieptă durereaă provocat ă deă privireaă eiă
sfredelitoare.ă Poateă nuă aveaă s ă maiă dispar ă niciodat .ă Sauă poateă c ă
fuseseă acoloă dintotdeaunaă şiă elă pură şiă simpluă nuă oă observaseă pân ă
atunci. 

X- 

Aă douaă ziă diminea ,ă dup ă ceă îşiă termin ă miculă dejună compusă dină
biscui iăs ra iăcuăbrânz ăşiăoăcafeaăinstant, Ushikawaăîşiăveniăînăfireăşiă
seă aşez ă dină nouă înă dreptulă aparatuluiă deă fotografiat.ă Caă şiă înă ziuaă
anterioar ,ă inspect ă chipurileă celoră careă ieşeauă dină blocă şiă f cuă vreoă
câtevaă fotografii.ă îns ă printreă eiă nuă seă z reaă niciă Tengo,ă niciă Erikoă
Fukada. Se vedeau doar oameniă cocoşa i,ă careă intrauă înă nouaă ziă cuă
paşiiă purta iă deă iner ie.ă Eraă oă diminea ă senin ă şiă vântoas .ă Lumeaă
scoteaăaburiăalbiăpeăgur ,ăcareăseăîmpr ştiauănumaidecâtăînăvânt. 

Gataăcuătâmpeniile,ă îşiăziseăUshikawa.ăî iă t b ceştiăbineăpielea,ă î iă
o eleştiăinimaăşiălaşiăzileleăs ă treac ăregulat,ăunaăcâteăuna.ăEuănuăsuntă
decâtă oă maşin rie.ă Oă maşin rieă eficient ,ă r bd toareă şiă insensibil .ă
Absorb printr-oă oă parteă timpă nouă şiă îlă scuipă peă parteaă cealalt ,ă
transformată înă timpă vechi.ă Ra iuneaă deă aă existaă aă maşin rieiă eă s ă
existe.ăTrebuieăs ăm ăreîntorcălaăacestăcicluăpur,ănealterată - oămişcareă
continu ă careă vaă ajungeă cândvaă laă sfârşit.ă O elindu-şiă voin aă şiă
z vorându-şiăinima,ăUshikawaăîncerc ăs -şiăalungeădinăminteăimagineaă
lui Fukaeri. Durerea pe care i-oăl saseăînăpieptăprivireaăp trunz toareăaă
feteiă seăatenu ăşiă seă transform ă într-oăzvâcnireă surd ,ăcareăacumămaiă
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ap reaădoarădină cândă înă când.ăAşaă eă bine,ă îşiă ziseă el.ăEăbine.ăEă cumă
trebuie. Sunt un sistem simplu, cu detalii complicate. 

înainte de prânz, Ushikawa se duse la magazinul din apropierea 

g riiă şiă îşiăcump r ăoăsobi ăelectric .ă Intr ăapoiă înăacelaşiă restaurantă
careă serveaă t i eiă soba, îşiă desf cuă ziarulă şiă mânc ă oă por ieă deă sup ă
cald ădeă soba cu tempura. înainteă s ă seă întoarc ă înă camer ,ă seă opriă laă
intrareaăînăblocăşiăseăuit ălaăstâlpulădeăcurentăpeăcareăFukaeriăîlăpriviseă
înă ajună cuă atâtaă interes.ă îns ă nuă v zuă absolută nimică careă s -iă atrag ă
aten ia.ăCabluriăelectrice,ănegreăşiăgroase,ăîncol cindu-seăînăv zduhăcaă
nişteăşerpi,ăşiăunătransformator. Oare la ceăseăuitaseăfata?ăCeăc utaseăeaă
acolo? 

Ushikawaă seă întoarseă înă camer ă şiă aprinseă sobaă electric .ă Cândă
ap s ăpeăbuton,ăoălumin ăportocalieăseăaprinseăimediatăşiăsim iăpeăpieleă
oă c ldur ă pl cut .ă Nuă eraă niciă peă departeă suficient ,ă dară totă eraă maiă
bine decât deloc.ă Seă sprijiniă deă perete,ă îşiă încruciş ă uşoră bra eleă laă
pieptă şiă adormiă înăochiulă acelaă deă lumin .ăUnă somnă scurt,ă caăunăvidă
pur,ăf r ăvise,ăf r ănimic. 

Ceeaăceăpuseăcap tăsomnuluiăatâtădeăadâncăşiăfericităfuăunăcioc nit.ă
Cinevaăb teaălaăuş .ăUshikawaădeschiseăochii,ăseăuit ăînăjurăşiăoăclip ă
nuăştiuăundeăseăafla.ăApoiăv zuăal turiăaparatulădeăfotografiatăMinoltaă
montată peă trepiedă şiă îşiă amintiă c ă eraă într-un bloc din Koenji. Iar 

cinevaăb teaăcuăpumnulăînăuşaăcamereiăsale.ăDarădeăceăcioc neşte?ăseă
întreb ă Ushikawaă gr bindu-seă s -şiă limpezeasc ă minte.ă Doară eraă
sonerieă laă uş .ă Nuă trebuiaă decâtă s ă apeseă peă buton.ă Eraă simplu.ă Şiă
totuşiăpersoanaărespectiv ăcioc nea.ăŞiăchiarătare.ăUshikawaăarunc ăună
ochiă laă ceas,ă încruntat.ă Unuă şiă patruzeciă şiă cinciă deă minute. Ziua, 

normal.ăAfar ăînc ăeraălumin . 
Evident,ăUshikawaănuăr spunse.ăNuăştiaănimeniăc ăeăacoloăşiăniciă

nuăaşteptaăpeăcinevaă înăvizit .ăProbabilăeraăvreunăvânz torăambulantă
sauă cinevaă cuă ziare.ă Poateă c ă elă aveaă nevoieă deă Ushikawa,ă dară
Ushikawa nu avea nevoieădeăel.ăR maseăt cut,ărezematădeăperete,ăcuă
privireaăfixat ăpeăuş .ăSeăl saăelăp gubaşăşiăpleca. 

îns ărespectivulănuărenun a.ăSeămaiăoprea,ăapoiăîncepeaădinănouăs ă
cioc neasc .ăCâtevaăb t iăînăuş ,ăapoiăoăpauz ădeăzece,ăcincisprezeceă
secunde,ă dup  careă cioc nitulă reîncepea.ă Ferm,ă f r ă ezitare,ă cuă ună
sunetă nefirescă deă uniform.ă Ună sunetă careă îiă cereaă luiă Ushikawaă s ă
r spund .ă Acestaă începuă s ă seă nelinişteasc .ă Poateă laă uş ă eraă chiară
ErikoăFukada,ăcareăveniseăs -lăchestionezeăşiăs -l admonesteze pentru 

c ăf ceaăcuăneruşinareă fotografiiăpeăascuns.ăLaăacestăgând,ă inimaă i-o 
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lu ă laăgalop.ă înghi iă rapidă înă sec,ăcuă limbaă luiăgroas .ăDarăcioc nitulă
acelaăsunaăaăpumnămareăşiădurădeăb rbatămatur,ăcareăloveşteăînăuşaădeă
fier.ăNuăaămân ădeăfat . 

Sauăpoateăc ăErikoăFukadaăînştiin aseăpeăcinevaădespreăceăf ceaăel,ă
iar acel cineva venise încoace. De exemplu, responsabilul de la 

agen iaă imobiliar ă sauă vreună poli ist.ă Dac ă eraă pe-aşa,ă lucrurileă seă
complicau.ă Dară ceiă deă laă agen ieă aveauă oă cheieă deă rezerv ,ă iară
poli istulă ară fiă anun ată deă laă bună începută cineă e.ă Şiă ară fiă sunată laă
sonerie, n-arăfiăb tutăînăuş . 

— Kozu-san,ăseăauziăoăvoceădeăb rbat.ăKozu-san! 
Ushikawaă îşiă amintiă c ă acelaă eraă numeleă fostuluiă locatar.ă

R m seseăneschimbatăşiăpeăcutiaădeăscrisori.ăAşaăîiăconvenea lui mai 

mult.ăIndividulărespectivăcredeaăc ăacelăKozuăînc ămaiălocuiaăacolo. 
— Kozu-san,ă seăauziădinănouăvocea.ăŞtiuăc ă sunte iăacas .ăNuăv ă

faceăbineălaăs n tateăs ăsta iăaşaăînchisăînăcas ăşiăs ăv ă ine iăsuflarea! 
Eraăoăvoceădeăb rbatăîntreădou ăvârste,ăpu inăr guşit .ăNuăeraăpreaă

ridicat .ă Dară înă eaă seă sim eaă ună felă deă nucleuă dur.ă Oă duritateă caă deă
c r mid ăars ăbineăşiăuscat ăcumătrebuie.ăŞiăpoateădeăaceeaăp reaăc ă
r sun ăînătotăblocul. 

— Kozu-san,ăsuntădeălaăNHK.ăAmăvenităs -miăachita iătaxaălunar . 
Aşaăc ăv ărogăs -miădeschide i! 

Bineîn eles,ăUshikawaănuăvoiaăs ăpl teasc ăniciăoătax ăNHK.ăArăfiă
fostămaiărapidăs -iăarateăcameraăşiăs -iăexpliceăc ănuăareătelevizor.ăDară
dac ăîncasatorulăd deaăcuăochiiădeăel,ăcuăînf işareaăluiăciudat ,ăînchisă
în miezul zilei în casa aceea complet nemobilat ,ă sigură ară fiă devenită
suspicios. 

— Kozu-san,ălegeaăspuneăc ăcineăareătelevizorătrebuieăs ăpl teasc ă
taxaădeărecep ie.ăMult ălumeăspuneăc ănuăvreaăs ăpl teasc ăpentruăc ă
nuă seă uit ă laă NHK,ă dară astaă n-are nici un sens. Dac ă aiă televizor,ă
trebuieăs ăpl teşti. 

EădoarăîncasatorulădeălaăNHK,ăîşiăziseăUshikawa.ăPuteaăs -lălaseăs ă
spun ăceăvoia.ăDac ănu-1ăb gaăînăseam ,ăplecaăel.ăDarădeăceăeraăatâtădeă
sigurăc ăeraăcinevaăacas ?ăDeăoăor ,ădeăcândăseăîntorsese,ăUshikawaănuă
ieşise,ănuăf cuseăniciăunăzgomotăşiăst tuseăcuădraperiileătrase. 

— Kozu-san,ăeuăştiuăclarăc ăsunte iăacas ,ăziseăb rbatulădeăparc ăară
fiăauzităceăgândeaăUshikawa.ăViăseăpareăciudatădeăundeăştiu,ănu?ăDară
euă ştiu.ă Sta iă acoloă f r ă s ă face iă vreună zgomotă fiindc  nuă vre iă s ă
pl ti i.ăMi-e limpede ca lumina zilei. 

B t ileăcontinuar ăoăvreme,ălaăfelădeăuniform.ăîntreruperiăscurte,ăcaă
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pauzeleă deă respira ieă cândă cân iă laă ună instrumentă deă suflat,ă apoiă
cioc nitulăîşiăreluaăritmul. 

— Am priceput, Kozu-san.ă Sunte iă decisă s ă face iă peă mortulă înă
p puşoi.ăBine,ăpeăziuaădeăaziăajunge,ăm ăretrag.ăAmăşiăeuăalteătreburiă
deăf cut.ăDarăs ăşti iăc ămaiăvin.ăNuăv ămint!ăDac ăamăzisăc ăvin,ăapoiă
vinăsigur!ăLaăcapitolulă staăeuănuăsuntăcaărestulă încasatorilor.ăNuăm ă
lasăp gubaşăpân ănu ob inăceătrebuie.ă staăeălucruăclar.ăAşaăcumălunaă
creşteăşiădescreşte,ăaşaăcumăomulătr ieşteăşiămoare.ăDeăastaănuăpute iă
sc pa! 

Urm ă oă t cereă îndelung .ă Tocmaiă cândă credeaă c ă plecase,ă
încasatorul vorbi din nou. 

— Ne vedem în curând, Kozu-san!ăS ăm ăaştepta iăcuăner bdare! 

Oăs ăauzi iăunăcioc nită laăuş ă tamanăcândănuăv ăaştepta i.ăCioc-cioc. 

Alaăoăs ăfiuăeu. 
Aiciăseăoprir ăb t ile.ăUshikawaăîşiăciuliăurechile.ăIăseăp reaăc ănuă

auziseăpaşiă îndep rtându-se pe coridor. Se duse întins la aparatul de 

fotografiată şiă pândiă intrareaă înă blocă prină cr p turaă draperiei.ă
încasatorulă urmaă s -şiă termineă treabaă înă blocă şiă s ă ias ă dină clip ă înă
clip .ă Trebuiaă s ă afleă cumă ar taă acestă individ.ă L-ar fi recunoscut 

imediatădup ăuniform .ăSauăpoateăc ănuăeraăună încasatorădeă laăNHK 

real.ăPoateăc ăeraăcinevaădeghizat,ă careă încercaă s -lă fac ă s ădeschid ă
uşa.ă Inăoriceăcaz,ă trebuiaă s ă fieăună tipăpeăcareănu-1ămaiăv zuseăpân ă
atunci.ăUshikawaăstrânseăînămânaădreapt ătelecomandaăşi-lăaştept ăs -

şiăfac ăapari ia. 
îns ăînăurm toareleătreizeciădeăminuteănuătrecuănimeniăpeăuşaădeălaă

intrare în bloc. într-unăsfârşit,ăap ruăoădoamn ăpeăcareăoămaiăv zuseădeă
câtevaă ori,ă careă seă urc ă peă biciclet ă şiă plec .ă Ushikawaă îiă spuneaă
„Guşata",ă pentruă c ă îiă atârnaă pieleaă subă b rbie.ă Dup ă oă jum tateă deă
or ,ă Guşataă seă întoarseă cuă pungileă deă cump r turiă înă coş.ă L s ă
bicicletaă înă parcareaă pentruă bicicleteă şiă intr ă înă bloc,ă cuă pungileă înă
bra e.ăApoiăseă întoarseăacas ăunăelevădeăşcoal ăprimar .ăUshikawaă îlă
porecliseăpeăacestaă„Vulpoiul",ăpentruăc ăaveaăochiiăfoarteăalungi i,ăcaă
deă vulpe.ă Ins ă nuă ap ruă nimeniă cuă alur ă deă încasator.ăUshikawaă eraă
bulversat.ăBloculă aveaăoă singur ă caleădeă acces,ă iară elă nu-şiă dezlipiseă
ochiiădeăpeăuş ăniciăm carăoăsecund .ăDac ănuăieşise,ănuăputeaădecâtă
s ăînsemneăc ăera încă înăuntru. 

Ushikawaăcontinu ăs ăsupraveghezeăholulă f r ă întrerupere.ăNuăseă
duseăniciă laă toalet .ăSoareleăapuseă şiă luminaădeă laă intrareă seăaprinse,ă
dară încasatorulă totă nuămaiăvenea.ăCândăseă f cuăoraă şase,ă renun .ăSeă
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duseălaăbaieăşiăseăuşur ădeătoat ăurinaăpeăcareăoă inuse în el. Individul 

sigurăeraă înc ă înăbloc.ăDeăce,ănuăştia.ăNuăaveaăniciăoă logic .ăDarăeraă
clarăc ăîncasatorulăacelaăciudatăseăhot râseăs ăr mân ăînăcl dire. 

Vântulătotămaiăreceăşuieraăascu ităprintreăfireleădeăcurentăînghe ate.ă
Ushikawa aprinse soba electric ă şiă fum ă oă igar .ă Apoiă maiă chibzuiă
asupra misteriosului încasator. Oare de ce îi vorbise atât de 

provocator?ăDeăceăeraăatâtădeăconvinsăc ăeraăcinevaăacas ?ăŞiădeăceănuă
ieşiseădinăbloc?ăDac ănuăplecase,ăundeăeraăacum? 

Ushikawaă plec ă deă lâng  aparatulă deă fotografiat,ă seă rezem ă deă
pereteăşiă fix ăoăvremeăcuăprivireaărazeleăportocaliiăemanateădeăsobi aă
electric .

Capitolul 17 Am doar doi ochi 

într-oă sâmb t ă vântoas ,ă aproapeă deă oraă optă seara,ă telefonulă sun .ă
Aomameăst teaăpeăscaunulădinăbalcon,ăînfofolit ăîntr-oăgeac ădeăpufăşiă
cuă p turicaă peă genunchi,ă privindă toboganulă luminată deă felinară printreă
pl cileă deă plastic.ă îşiă ineaă mâinileă ascunseă subă p tur ,ă caă s ă nu-i 

înghe e.ăToboganulăpustiuăar taăcaăunăscheletădeăanimalăuriaşădisp rută
înăeraăglacial . 

Poateăc ănuăeăbineăpentruăf tăs ăstauămultăafar ăînăserileăreci,ădarănuă
miă seă pareă atâtă deă frigă încâtă s ă fieă oă problem , se gândea Aomame. 

Oricât de rece mi-ară fiă corpulă laă suprafa ,ă lichidulă amniotică r mâneă
camă laă aceeaşiă temperatur ă caă şiă sângele.ă Exist ă multeă alteă locuriă peă
lumeaă astaă incomparabilă maiă reciă şiă maiă rele.ă Şiă femeileă nască bine-

mersiă şiă pe-acolo. Iar frigul staă trebuieă s -lă suportă dac ă vreauă s -l 

întâlnesc pe Tengo. 
înă v zduhulă iernatică pluteauă caă deă obiceiă dou ă luni,ă unaă mareă şiă

galben ,ăunaămic ăşiăverde.ăNoriădeăfeluriteăformeăşiăm rimiăalunecauă
cuăiu eal ăpeăcer.ăErauăalbiăşiăcompac i,ăclarăcontura iăşiăar tauăcaănişteă
sloiuriădeăghea ăpurtateăc treămareădeăunărâuădezmor it.ăPrivindănoriiă
aceiaă ap rândă deă nic ieriă şiă disp rândă înă neant,ă Aomameă seă sim iă
transportat ălaăcap tulălumii.ăSuntălaăPolulăNordăalăra iunii,ăîşiăspuseăea.ă
Mai la nord de aici nu exist ă nimic.ăDeă aiciă încoloă seă întindeădoarăoă
nebuloas ădeăneant. 

L saseă uşaă deă laă balconă doară ună pică întredeschis ă şiă deă aceeaă
ârâitulătelefonuluiăseăauziăslab.ăIarăAomameăeraăcufundat ăînăgânduri.ă

Şiătotuşi,ăsunetulănu-iătrecuăpeălâng ăureche.ăTelefonulăsun ădeătreiăoriă
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şiă seă opri,ă apoiă reîncepuă dup ă dou zeciă deă secunde.ă Eraă Tamaru.ă
Aomameă îşiăd duă josăp turaădeăpeăgenunchi,ădeschiseăuşaăcuăgeamulă
aburită şiă intr ă înă înc pere.ă în untruă eraă întunerică şiă înc lzireaă eraă
pornit .ăRidic ăreceptorulăcuădegeteleăamor iteădeăfrig. 

— CiteştiădinăProust? 
— Nuă preaă avansez,ă r spunseă Aomame,ă deă parc ă ară fiă spusă oă

parol . 
— Nu- iăplace? 
— Baăda.ăDarănuăştiuăcumăs ăzic,ăoăv dăcaăpeăoăpovesteădespreăoă

lumeăcompletădiferit . 
Tamaruăt cuăşiăoăaştept ăs ăcontinue.ăNuăseăgr bea. 
— Oălumeădiferit ă- adic ăamăsenza iaăc ăcitescăunăraportădetaliată

despreă oă mic ă planet ă aflat ă laă miiă deă aniă lumin ă deă lumeaă înă careă
tr iescăeu.ăPotăs ăpercepăşiăs ăîn elegăfiecareăscen ădescris ăînăparte.ăŞiă
chiară suntă descriseă cuă claritateă şiă precizie,ă îns ă nuă preaă potă s ă legă
imaginileă deă aiciă cuă celeă deă acolo,ă pentruă c ă suntă multă preaă departeă
uneleă deă altele,ă fizic.ă Aşaă c ,ă dup ă ceă citescă ună pic,ă trebuieă s ă m ă
întorcăşiăs ărecitesc. 

Aomameă îşiă c ut ă cuvinteleă caă s ă continue.ă Tamaruă aştept ă dină
nou. 

— Darănuămiăseăpareăplictisitoare.ăEăscris ăcuăoăfrumuse eădelicat ă
şiăpotăchiară s ă în eleg,ă înă felulămeu,ămodulă înăcareăeăorganizat ăaceaă
planet ă mic ă şiă singuratic .ă Doară c ă nuă preaă avanseză cuă ea.ă Eă caă şiă
cumăaşăvâsliăînăsusulărâului.ăTragălaăvâsleăcuătoat ăputereaăşiăcândăîmiă
maiăodihnescăşiăeuăbra eleăgândin- du-m ălaăceva,ăm ătrezescăc ăbarcaă
aăajunsăînapoiădeăundeăamăvenit.ăDarăpoateăc ăacum,ăacestaăeăstilulădeă
lectur ă careă miă seă potriveşteă maiă bineă mie,ă maiă degrab ă decâtă s ă
avanseză constant,ă urm rindă firulă poveştii.ă Cumă s ă spun,ă îmiă d ă
senza iaăc ă timpulăoscileaz ăneregulat.ăDeăparc ănuăconteaz ăceăvineă
înainteăşiăceăvineădup . 

Aomameăc ut ăoăexprimareămaiăpotrivit . 
— îmiă d ă impresiaă c ă viseză visulă altcuiva.ă Deă parc ă împ r imă

simultanăaceleaşiăsenza ii.ăîns ănuăreuşescăs ăpricepăceăînseamn ăc ăeă
simultan.ăSenza iileăsuntăfoarteăapropiate,ădar,ădeăfapt,ăeăoăfoarteămareă
distan ăîntreănoi. 

— Creziăc ăProust aăvrutăinten ionatăs ăcreezeăacestăefect? 
Evident,ăAomameănuăaveaădeăundeăs ăştie. 
— în orice caz,ăpeădeăalt ăparte,ăspuseăTamaru,ăînălumeaăastaăreal ă
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timpulămergeăsigurăînainte.ăNuăbateăpasulăpeălocăşiăniciănuăseăd ăînapoi. 
— Sigurăc ăda.ăînălumeaăreal ,ătimpulămergeăînainte. 
Aomameărostiăacesteăcuvinteăşiăarunc ăoăprivireălaăuşaădeăla 

balcon.ăOareăchiarăaşaăs ăfie?ăTimpulămergeăsigurăînainte? 
— Anotimpurile trec, iar 1984 se apropie în curând de final, zise 

Tamaru. 
— Nu cred c-oăs ă termină în citarea timpului pierdut pân ă laăsfârşitulă

anului. 
— Nu-iănimic.ăRezerv - iăcâtătimpăvreiătu.ăEăun roman scris acum 

maiăbineădeăcincizeciădeăani.ăPoateăs ămaiăaştepte,ăc ănuăarde. 
Poate, se gândi Aomame. Sau poate nu. Ea, una, nu se mai putea 

încrede în timp. 
— Totul merge bine cu ce ai în tine?ăîntreb ăTamaru. 
— Pân ăacum,ăniciăoăproblem . 
— Astaăconteaz .ăApropo,ăştiiădeănecunoscutulă laămicăşiăchelăcareă

d deaătârcoaleăvilei? 
— Da. Tot mai bântuie pe-acolo? 
— Nu, nu l-amămaiăv zutăprinăzon .ăS-a învârtit pe-aiciăvreoădou ă

zile,ă apoiă aă disp rut.ă Dară aă dată oă rait ă peă laă agen iileă imobiliare din 

apropiere,ăpref cându-seăc ăeă înăc utareaăuneiă locuin eădeă închiriatăşiă
strângeaă informa iiă despreă ad post.ă Laă urmaă urmei,ă areă oă înf işareă
b t toareălaăochi.ăPlusăc ăseămaiăşiăîmbrac ădestulădeăstrident.ăTo iăcuă
careă amă vorbită şi-l amintesc foarte bine. Aă fostă simpluă s ă mergă peă
urma lui. 

— Nuăeăbunălaăinvestiga iiăsauămersăînărecunoaştere. 
— Exact.ăLaăcumăarat ,ănuăiăseăpotriveşteămuncaăasta.ăAreăunăcapă

câtă toateă zilele,ă ditamaiă c p âna.ă Dară seă pareă c ă eă ună tipă destulă deă
priceput.ă Adun ă informa iileă foarteă eficientă şi-şiă puneă picioareleă laă
b taie.ăŞtieăperfectăundeăs ăseăduc ăşiăcuăcineăs ăvorbeasc .ăPareăs -i 

mearg ă bineă mintea.ă Nuă neglijeaz ă nimică dină ceă trebuieă f cută şiă nuă
face nimic inutil. 

— Deciăaăreuşităs ăstrâng ăniscaivaăinforma iiădespreăad post. 
— Ştieăc ăeăunărefugiuăpentruăfemeileăabuzateăînăfamilieăşiăc ăeăpusă

laă dispozi ieă deă Doamna,ă f r ă cost.ă Probabilă aă aflată şiă c ă Doamnaă eă
înscris ălaăclubulăsportivăundeăaiălucratătuăşiăc ăveneaiădesăaiciăpentruă
oreăînăparticular.ăAstaăaşăaflaăşiăeuădac  aşăfiăînăloculălui. 

— Adic ăeăcaătineădeăpriceput? 
— Oricineă poateă aflaă lucrurileă asteaă dac ă depuneă ună efortă real,ă

cunoaşteă trucurileă deă careă eă nevoieă caă s ă aduneă informa iiă şiă areă
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exerci iuăînăaăgândiălucrurileăînămodălogic. 
— Euănuăpreaăcredăc ăexist  mul iăoameniădeăgenulă staăpeălume. 
— Câ ivaătotăsunt.ăDeăobicei,ăliăseăspuneăprofesionişti. 
Aomameăseăaşez ăpeăscaunăşiăîşiăatinseăvârfulănasuluiăcu 

degetul.ăR cealaădeăafar ăst ruiaăînc ăpeăel. 
— Deci individul respectiv nu s-aă maiă ar tată prină preajmaă vilei? 

întreb ăea. 
— Eăşiăelăconştientăc ăsareăpreaăr uăînăochi.ăŞiămaiăştieăşiăc ăexist ă

camereădeăluatăvederi.ăAşaăc ăaăstrânsătoateăinforma iileăposibileăîntr-
unătimpăscurt,ăapoiăaăschimbatăloculădeăvân toare. 

— Cuă alteă cuvinte,ă aă observată c ă exist ă oă leg tur ă întreă mineă şiă
Doamna.ăAdic ăfaptulăc ăeăvorbaădeămaiămultădecâtăoăsimpl ăleg tur ă
întreă ună instructoră deă laă ună clubă sportivă şiă oă client ă înst rit ă şiă c ă
ad postulă areă de-aă faceă cuă toat ă povestea.ă Plusă faptulă c ă lucramă
împreun ălaăunăanumităproiect. 

— Foarteăposibil,ă r spunseăTamaru.ăDinăcâteăv dăeu,ă individulă seă
apropieădeămiezulălucrurilor.ăPu inăcâteăpu in. 

— Dară dină câteă spui,ă îmiă las ă senza iaă c ă n-ar fi membru dintr-o 

organiza ieămare,ăciămaiădegrab ăc ăac ioneaz ăpeăcontăpropriu. 
— Şiă euă credă laă fel.ă Atâtaă vremeă câtă nuă eă vorbaă deă cineă ştieă ceă

schem ăcomplicat ,ăeă imposibilăcaăoăorganiza ieămareăs ăangajezeăună
tipăcareăarat ăatâtădeăb t torălaăochiăs ăfac ăoăinvestiga ieăsecret . 

— Atunciăpentruăcineăşiăpentruăceăoăfiăf când-o? 
— Ştiuă şiă eu?ă Totă ceă ştiuă eă c ă tipulă eă pricepută şiă periculos.ă Maiă

multă deă atâtă nuă potă decâtă s ă presupun.ă Faptulă c ă laă mijlocă suntă
implica iăcumvaăPionieriiăeădoarăumilaămeaăpresupunere. 

Aomameăseăgândiăcâtevaăclipeălaăaceast ăumil ăpresupunere. 
— Deciătipulăşi-a schimbatăloculădeăvân toare. 
— Da. Unde s-aă dus,ă nuă ştiu,ă dară logică vorbind,ă direc iaă înă careă

tindeăs ăseăîndrepteăsauăspreăcareă inteşteăeăloculăînăcareăteăascunziătuă
acum. 

— Darăaiăzisăc ăeăpracticăimposibilăs ădescopereăloculă sta. 
— Exact. Oricâtă ară cerceta,ă nuă areă cumă s ă g seasc ă oă conexiuneă

întreă Doamnaă şiă bloculă acela.ă Oriceă leg tur ă aă fostă completă ştears .ă
Darăastaăseăaplic ădoarăpeătermenăscurt.ăDac ăasediulăseălungeşte,ăpân ă
laăurm ăîncepăs ăapar ăşiăfisurile,ăchiarăacoloăundeăniciănuăteăgândeşti.ă
Deă exemplu,ă poateă teă trezeştiă c ă ieşiă dină cas ă şiă tocmaiă atunciă teă
observ ăcineva.ăEăşiăastaăoăposibilitate. 

— Euănuăiesădinăcas ,ăr spunseăAomameăhot rât . 



1Q84 227 

 

Dar,ădesigur,ănuăeraăadev rat.ăAomameăp r siseădejaăapartamentul 

deă dou ă ori.ă Oă dat ă cândă d duseă fugaă dup ă Tengoă laă p rcule ulă deă
pesteă drumă şiă aă douaă oar ă cândă seă duseseă cuă taxiulă pân ă laă spa iulă
pentruă oprireă deă urgen ă deă peă Autostradaă Metropolitan ă nr.ă 3,ă înă
apropiereădeăSangenjaya,ăîncercândăs ăg seasc ăieşirea.ăîns ănuăputeaă
s -iăm rturiseasc ăacesteălucruriăluiăTamaru. 

— Atunciăcumăarăputeaăs ădeaăpesteăloculă sta? 
— Dac ă aşă fiă înă loculă lui,ă euă aşă luaă dină nouă laă baniă m run iă

informa iileătaleăpersonale.ăCeăfelădeăpersoan ăeşti,ădeăundeăaiăvenit,ăceă
aiă f cută pân  acum,ă ceă crezi,ă ceă vrei,ă ceă nuă vrei.ă Aşă adunaă câtă maiă
multeă informa ii,ă le-aşă înşiraă frumosă peă mas ă şiă le-aşă inspectaă şiă
analizaăpân ălaăcelămaiămicădetaliu. 

— Adic ăm-aiădezbr caăînăpieleaăgoal ? 
— Da. Te-aşă l saă înă pieleaă goal ă şiă te-aşă sc ldaă într-o lumin ă

puternic ăşiărece.ăApoiăaşăluaăpensetaăşiălupaăşiăte-aşăcercetaăbucat ăcuă
bucat ,ăpân ăaşăidentificaătipareleădup ăcareăgândeştiăşiăteămişti. 

— Nu prea pricep eu bine, dar analiza acestor tipare personale i-ar 

puteaăindicaăpân ălaăurm ăloculăînăcareăsunt eu acum? 
— Astaănuăştiu,ăr spunseăTamaru.ăPoateăc ăda,ăpoateăc ănu.ăDeălaă

cază laă caz.ă Zică doară c ă asta aş face eu. Altceva n-aşă g siă deă f cut.ă
Oricineăareăpropriulăs uămodădeăaăgândiăşiădeăaăseăcomporta, iar atâta 

vremeăcâtăexist ăunătipar,ăexist ăşiăpuncte slabe. 
— Parc ăamăvorbiădeăoăcercetareăştiin ific . 
— Omulă nuă poateă tr iă f r ă formeă fixe.ă înă muzic ,ă staă ară fiă

echivalentulă temeiă melodice.ă Dară înă acelaşiă timp,ă eă ună lucruă careă
înc tuşeaz ăgândireaăşiăcomportamentul,ărestrângeălibertatea.ăSchimb ă
priorit ileăşiăînăuneleăcazuriădeformeaz ălogica.ăReferitorălaăsitua iaădeă
fa ,ătuăspuiăc ănuăvreiăs ăteămiştiădeăundeăeştiăacum.ăCelăpu inăpân ălaă
sfârşitulăanuluiărefuziăs ă teămu iăîntr-un loc mai sigur. Iar asta pentru 

c ătuăcau iăceva acolo.ăPân ănuăg seştiăacelăceva,ănuăpo iăs ăpleci.ăSauă
nuăvreiăs ăpleci. 

Aomameăt cea. 
— Ceăanumeăcau iăşiăcâtădeămultăî iădoreştiăacelăceva,ăeuănuăştiuăşiă

niciănuăinten ionezăs ăaflu.ăDarădinăcâteăv dăeu,ăînămomentulădeăfa ,ă
acelălucruăesteăpunctulăt uăslab. 

— Posibil, recunoscu Aomame. 
— Iară C p ân ă laă exactă astaă oă s ă urm reasc ă f r ă mil ,ă acelă

factorăpersonalăcareăteălimiteaz ăpeătine.ăŞiăoăs -lăvad ăcaăpeăoăbreş .ă
Bine,ăastaădac ătipulăeăatâtădeăpriceputăpeăcâtăîmiăimaginezăeuăc ăeăşiă
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reuşeşteăs ăajung ăaşa departe ghidându-seădup ăfrânturiădeăinforma ii. 
— Euănuăcredăc ăpoateăs ăajung ,ăspuseăAomame.ăDinăstart,ănuăareă

cumăs ăg seasc ădrumulăcareăm ăuneşteăpeămineădeăacelăceva. Iar asta 

pentruăc ăseăafl ăînchisăînăinimaămea. 
— Po iăs ăspuiăastaăcuăsiguran ăsut ălaăsut ? 
— Nuăchiarăsut ălaăsut ,ăr spunseăeaădup ăcâtevaăclipeădeăgândire.ă

Camănou zeciăşiăopt. 
— Atunciăeăcazulăs ăneăîngrijor măseriosădeăaceiădoiălaăsut .ă i-am 

maiă spus,ă dină câteă v dă eu,ă tipulă eă ună profesionist.ă Eă pricepută şiă
perseverent. 

Aomame nu spuse nimic. 
— Unăprofesionistă eă caă ună câineă deă vân toare,ă continu ăTamaru.ă

Adulmec ămirosuriăpeăcareăoameniiăobişnui iănuăleădetecteaz ăşiăprindeă
suneteă peă careă oameniiă obişnui iă nuă leă aud.ă Dac ă ară fiă s ă fac ă exactă
aceleaşiălucruriăpeăcareăleăfacăoameniiădeărândăşiăînăacelaşiăfel,ănuăs-ar 

mai numi profesionist. N-ar duce-o mult, oricât de experimentat ar fi. 

Aşaăc ătrebuieăs ăaiăgrij .ăTuăeştiăoăpersoan ăfoarteăatent .ăAstaăoăştiuă
foarteă bine.ă Dară trebuieă s ă fiiă chiară şiă maiă atent ă caă pân ă acum.ă
Lucrurileăceleămaiăimportanteănuăseăhot r scăînăprocente. 

— Aşăaveaăoăîntrebare,ăspuseăAomame. 
— Despre ce e vorba? 
— Ceăaiădeăgândăs ăfaciădac ăreapareăC p ân ăpeăacolo? 
Tamaruăr maseăt cutăcâtevaăclipe.ăP reaăs ănuăseăfiăaşteptat 

laăaceast ăîntrebare. 
— Probabil nimic. îl las în pace. Nu prea are el ce face pe aici. 
— Şiădac ăîncepeăs ăfac ăcevaăcareăderanjeaz ? 
— Ca de exemplu ce? 
— Nuăştiu.ăCevaăcareăs ăteăenerveze. 
Tamaru scoase un scurt sunet gutural. 
— Probabil i-aşătrimiteăunămesaj. 
— Un mesaj ca întreăprofesionişti? 
— Mda,ă r spunseă Tamaru.ă Dară înainteă s ă facă cevaă concret,ă ară

trebuiăs ăafluăexactăcuăcineălucreaz .ăDac ăm-aşătreziăc -iăaparăînt riri,ă
aşă fiă euăpusă într-oă situa ieă riscant .ăNuăaşămişcaănimică înainteă s ăm ă
asigur de acest lucru. 

— înainteăs ăplonjeziăînăpiscin ,ăverificiăadâncimeaăapei. 
— Caăs ăzicemăaşa. 
— Darătuăb nuieştiăc ăac ioneaz ăsingur.ăC ănuăareăînt riri. 
— Da,ăaşaăb nuiesc.ăîns ădinăexperien ăştiuăc ăinstinctulăm ămaiăşiă
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înşal ăuneori.ăŞi,ădinăp cate,ănuăamăochiăînăceaf .ăînăoriceăcaz,ăteărogăs ă
fiiă foarteă atent ă laă ceă seă întâmpl ă înă jur.ă Dac ă apareă cinevaă suspect,ă
dac ăobserviăvreoăschimbare,ădac ăseăîntâmpl ăcevaăneobişnuit.ăD -mi 

deăştireădac ăveziăvreoăschimbare,ăoricâtădeăm runt . 
— Amăîn eles.ăOăs ăfiuăatent ,ăr spunseăAomame. 
Niciănuămaiăeraănevoieăs -miăspun ,ăseăgândiăea.ăEuăoricumăstauăcuă

ochiiă dup ă Tengoă şiă m ă str duiescă s ă nu-mi scape nici cel mai mic 

lucru.ăDarăşiăeuăamădoarădoiăochi.ăVorbaăluiăTamaru. 
— Camăastaăaveamăs - iăspun. 
— Doamnaăeăbine?ăîntreb ăAomame. 
— Da,ăr spunseăelăşiăad ug ăimediat:ăDoarăc ăaădevenităcamăt cut . 
— Oricum nu vorbea prea mult. 
Tamaruămârâiă încetişorădină fundulăgâtului.ăP reaăs ăaib ă înăgâtlejă

unăorganămenităs ăredeaăanumiteăemo ii. 
— Adic ăeăşi mai t cut . 
Aomameă şi-oă imagin ă aşezat ă peă scaunulă deă pânz ă dină ser ,ă

privindă f r ă s ă seă satureă fluturiiă careă zburauă deă colo-coloă înă linişte.ă
Lâng ăeaăeraăoăstropitoareămare.ăAomameăîiăştiaăbineărespira iaăatâtădeă
liniştit . 

— Laă urm toareaă tranş ă oă sa- iă trimită oă cutieă cuă madlene,ă maiă
spuse Tamaru.ăPoateăoăs ăinfluen ezeăînăbineăscurgereaătimpului. 

— Mul umesc,ăr spunseăAomame. 
*■ 

Aomameăseăduseă înăbuc t rieăşiă îşiăpreg tiăoăcan ădeăcacaoăcuă lapte.ă
Trebuiaăs ăseădezmor easc ăpu inăînainteăs ă ias ădinănouăpeăbalconăşiă
s -şiăreiaăsupravegherea.ăînc lziălapteăîntr-unăibricăşiădizolv ăcacaua.ăOă
turn ăîntr-oăcan ămareăşiăad ug ănişteăfrişc ăpeăcareăoăaveaădejaăf cut .ă
Seă aşez ă laă mas ă şiă oă b uă reluândă înă minteă conversa iaă cuă Tamaru,ă
punctă cuă punct.ă C p ân ă încercaă s ă oă dezbraceă înă pieleaă goal ,ă laă
luminaăunuiăreflectorăputernicăşiărece.ăEraăunăprofesionistăiscusităşiămaiă
ales periculos. 

Aomameă seă întoarseă peă balconă înfofolit ă înă geacaă deă puf,ă cuă ună
fulară laăgâtă şiă canaădeăcacaoăpeă jum tateăgoal ă înămân .ăSeăaşez ăpeă
scaunulădeăgr din ă şiă îşiă puseăp tura pe genunchi. Toboganul era tot 

pustiu,ă îns ă tocmaiă înăacelămomentăz riăunăcopilăcareăp r seaăparcul.ă
Ceăc utaăunăcopilă singură înăparcă laăoraăaceea?ăPeăcapăaveaăoăc ciul ă
tricotat ăşiăeraămaiăîndesatălaăcorp.ăîns ăAomameăîlăv zuădoarădeăsus,ă
dintr-un unghiăascu it,ăprintreăpl cileădeă laăbalcon,ă iarăacestaă travers ă
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rapidă câmpulă eiă vizuală şiă disp ruă imediată înă umbraă cl dirilor.ă Aveaă
capul cam mare pentruăunăcopil,ădarăpoateădoarăiăseăp ruse. 

înă oriceă caz,ă nuă eraă Tengo.ă Aşaă c ă Aomameă îşiă întoarseă nep - 

s toareă privireaă c treă tobogană şiă c treă noriiă careă seă perindauă peă cer.ă
Sorbeaădinăcacao,ăînc lzindu-şiăpalmeleăpeăcan . 

* 

Desigur, cel pe care-1ăv zuseăAomameăpre ădeăoăclip ănuăeraăunăcopil,ă
ciăUshikawa.ăDac ăarăfiăfostăunăpicămaiămult ălumin ăşiădac ăarăfiăputut 

s -lăvad ămaiămultătimp,ăsigurăşi-arăfiădatăseamaăc ănuăeraădoarăunăb iată
cuăcapulămareăşiă l-ară fiă recunoscutăcaăfiindăexactăC p ân ,ă individulă
indicatădeăTamaru.ăîns ăAomameăîlăv zuseădoarăpre ădeăcâtevaăsecundeă
şiădintr-un unghi prost. Dar, din acelaşiămotiv,ănoroculă f cuseăcaăniciă
Ushikawaăs ăn-o observe pe Aomame în balcon. 

Aiciăneăvinăînăminteădiverşiă„dac ".ăDac ăTamaruăarăfiăscurtatăpu ină
conversa ia,ădac ăAomameăn-arăfiăstatăs -şiăprepareăcacaua,ăc zut ăpeă
gânduri, l-ară fiă v zută peă Tengoă uitându-se la cer din vârful 

toboganului.ăArăfiădatăn val ăpeăuş ăşiăl-arăfiăreîntâlnitădup ădou zeciă
de ani. 

Dară înăacelaşiă timp,ădac ă s-ar fi întâmplat asta, Ushikawa, care îl 

urm reaăpeăTengo,ăarăfiărecunoscut-oăinstantaneu,ăarăfiăaflatăaşaăundeă
locuieşteăşi i-ar fi informat imediat pe cei doi membri ai Pionierilor. 

Prinăurmare,ănimeniănuăpoateăspuneădac ăfaptulăc ăAomameănuăl-a 

v zută peăTengoă aă fostă ună nenorocă sauă oă întâmplareă fericit .ă Ină oriceă
caz,ăTengoăseăsuiseăpeătoboganăcaămaiăînainteăşi privise o vreme cele 

dou ă luniă deă peă ceră şiă noriiă careă alunecauă pesteă ele.ă Ushikawaă îlă
supravegheaă peă Tengoă dină umbr ,ă deă laă distan ,ă înă acestă timp,ă
Aomameăplecaseădinăbalconăşiăvorbiseă laă telefonăcuăTamaru,ăapoiă îşiă
f cuseăoăcan ădeăcacaoăcuălapte.ăAşa seăscurseser ădou zeciăşiăcinciădeă
minute.ă Dou zeciă şiă cinciă deă minuteă decisive.ă Cândă Aomameă seă
întorseseă peă balconă înfofolit ă înă geacaă deă puf,ă Tengoă p r siseă dejaă
parcul. Ushikawa nu-1ă urmaseă imediat.ă R m seseă singură înă parc,ă s ă
verificeăceva.ăDup ăceăterminase,ăplecaseădeăacoloăînăgrab .ăAomameă
asistase din balcon doar la ultimele secunde. 

Noriiă traversauă cerulă cuă aceeaşiă iu eal .ă Alunecauă spreă sud,ă peă
deasupraă golfuluiă Tokioă şiă maiă departe,ă c treă întindereaă imens ă aă
Oceanuluiă Pacific.ăDeă acoloă nuă seă ştieă ceă soart ă îiă aştepta.ăAşaă cumă
nimeniănuăştieăceăseăîntâmpl ăcuăsufletulădup ămoarte. 
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înăoriceăcaz,ăcerculăseăstrângeaăcuărepeziciune.ăîns ăniciăAomameăşiă
niciă Tengoă nuă observaser ă c ă înă jurulă loră eraă acestă cerc.ă Ushikawaă
sim eaăîntrucâtvaăaceast ămişcare,ădeoareceăelăînsuşiăajutaăacestăinelăs ă
seăstrâng .ăDarăniciăm carăelăînc ănuăvedeaăimagineaădeăansamblu.ăNuă
cunoşteaă anumiteă aspecteă cruciale.ă Nuă ştiaă c ă seă apropiaseă laă doară
câteva zeci de metri de Aomame. în plus, în mod straniu pentru el, 

plecase din parcă cuă minteaă foarteă confuz ,ă deă nuă maiă puteaă s ă
gândeasc ănimicăcumătrebuie. 

* 

Laăoraăzeceăseăf cuseădejaăfoarteăfrig.ăAomameărenun ăşiăseăîntoarseă
înă cas ,ă laă c ldur .ă Seă dezbr c ă şiă f cuă oă baieă fierbinte.ă Stândă
cufundat ă înă apaă cald ,ă caă s ă alungeă frigulă careă p trunseseă înă ea,ă
Aomameă îşiă puseă mânaă peă pântece.ă Seă sim eaă oă foarteă uşoar ă
umfl tur .ă închiseă ochiiă şiă încerc ă s ă detectezeă acoloă prezen aă micii 

făpturi. Nuăîiămaiăr m seseămultătimp.ăTrebuiaăs ăfac ătotăposibilulăs -i 

spun ăluiăTengo.ăS -i spun ăc ăpoart ăînăpânteceăcopilulălui.ăŞiăc ăoăs -

lăprotejezeăcuătoat ăfiin aăei. 
Aomameă seă îmbr c ,ă seă b g ă înă pat,ă seă r suciă peă oă parteă înă

întunericăşiăadormi.ăînainteăs ăseăcufundeăîntr-unăsomnăadânc,ăoăvis ăpeă
Doamna.ă Seă aflaă înă seraă deă laă Vilaă cuă s lciiă şiă priveauă fluturiiă
împreun .ăSeraăeraăc ldu ăşiă întunecat ,ăcaăunăuter.ăMaiăeraăacoloăşiă
ghiveciulă cuă arboreleă deă cauciuc,ă peă careă Aomameă îlă l saseă înă cas .ă
Eraăbineăîngrijit.ăAr taădeănerecunoscut,ăs n tosăşiădeăunăverdeăintens.ă
Nişteă fluturiănemaiîntâlni i,ădină riăsudice,ăpoposiser ăpeăfrunzeleăluiă
c rnoase,ă îşiă strânseser ă aripileă mariă şiă colorateă şiă dormeauă linişti i.ă
Aomameăeraăîncântat . 

înă vis,ă burtaă eiă eraă foarteă mare,ă aproapeă deă termen.ă Puteaă s ă
desluşeasc ăpulsulămicii făpturi. B t ileăinimiiăsale se amestecau cu ale 

ei,ădândănaştereăunuiăpl cutăritmăcomplex. 
Doamnaă st teaă aşezat ă lâng ă ea,ă cuă spateleă drept,ă buzeleă strânse,ă

respirândă liniştită caă deă obicei.ă Niciă unaă nuă spuneaă nimic,ă caă s ă nuă
trezeasc ă fluturiiă adormi i.ăCuăună aerădistant,ăDoamna niciăm cară nuă
observaă c ă Aomameă seă afl ă lâng ă ea.ă Desigur,ă Aomameă ştiaă c ă
Doamnaă oă protejeaz ă dină plin.ă Şiă totuşi,ă nelinişteaă nuă p reaă s -i dea 

pace.ăMâinileă peă careă aceastaă şiă leă ineaă aşezateă peă genunchiă p reauă
prea delicate, prea fragile. Mâna lui Aomameă c ut ă inconştientă
pistolul.ăîns ăacestaănuăeraădeăg sit. 

Eraă adâncit ă înă vis,ă dară ştiaă c ă viseaz .ă Iă seă maiă întâmplaă astaă
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uneori.ăEraăînconjurat ădeăoărealitateăproasp t ăşiăvie,ădarăştiaăc ăaceeaă
nu era realitatea, ci doar fundalul pictat în detaliu al unei alte mici 

planete. 
înă acelă moment,ă cinevaă deschiseă uşaă deă laă ser .ă Ună vală deă aeră

nepl cută deă receă n v liă înă înc pere.ă Fluturiiă ceiă mariă seă trezir ,ă îşiă
întinser ăaripileăşiăîşiăluar ăuşorăzborulădeăpeăarboreleădeăcauciuc.ăCineă
s ă fie?ăAomameă întoarse capulă şiă încerc ă s ă afle.ă îns ă visulă seă sfârşiă
înainteăs ăvad ăcineăera. 

* 

Aomameăseă treziă transpirat .ăOă transpira ieă receăşiănesuferit .ăScoaseă
deăpeăeaăpijamauaă jilav ,ă seă şterseăcuăunăprosopăşiă îşiăpuseăună tricouă
curat.ăR maseăoăvremeăînăpat,ăridicat  în capul oaselor. 
Poateăc ăaveaăs ăseăîntâmpleăcevaăr u.ăCinevaăeraăcuăochiiăpeămica ei 

făptură. Şiă poateă c ă acelă cinevaă seă apropiaă înă curând.ă Trebuiaă s -l 

g seasc ăpeăTengoăcâtămaiărepedeăcuăputin .ăIns ănuăputeaăfaceănimică
altcevaă decâtă s ă supravegheze parculă sear ă deă sear .ă S ă priveasc ă
lumeaăcuădeosebit ăaten ie,ăcuăr bdareăşiăcuăzel.ăS -şiă fixezeăprivireaă
asupraă uneiă miciă buc iă dină lume.ă Asupraă unuiă singură punctă deă peă
tobogan.ăDară chiară şiă aşa,ă cevaă totă îiă puteaă sc pa,ă pentruă c ă nuă aveaă
decât doi ochi. 

LuiăAomameăîiăveniăs ăplâng ,ăîns ălacrimileăîntârziauăs ăapar .ăSeă
întinseă laă locă înă pat,ă cuă palmaă peă pântece,ă şiă aştept ă înă linişteă s ă oă
cuprind ă somnul.

Capitolul 18 Locul în care sângerezi dacă te 
înţepi cu acul 

— Trei zile nu s-a întâmplat nimic, zise Komatsu. Mâneam ce mi se 

d dea,ănoapteaăm ăculcamăînăpatulămeuă îngust,ădiminea aăm ătrezeamă
şi-miăf ceamănevoileălaăoătoalet ămic ădinăcol ulăcamerei.ăToaletaăaveaă
uş ,ădarănuăseă încuia.ă înc ămaiăeraăcaniculaăaiaăcumplit ădeăsfârşitădeă
var ,ă dară guraă deă aerisireă credă c ă eraă legat ă laă ună sistemă deă aeră
condi ionat,ăpentruăc ănu-mi era deloc cald. 

Tengoăîlăascultaăf r ăs ăspun ănimic. 
— îmiăaduceauădeămâncareădeătreiăoriăpeăzi.ăNuăştiuălaăceăore.ăîmiă

luaser ă ceasulă deă laă mân ă şiă înc pereaă n-aveaă ferestre,ă deciă nuă ştiamă
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dac ă eă ziă sauă noapte.ă îmiă ciuleamă urechile,ă dară nuă seă auzeaă niciă ună
zgomot.ăPresupunăc ăniciădinspreămineăn-arăfiăr zb tutăvreunăsunet.ăNuă
aveamă niciă ceaă maiă vag ă ideeă undeă m ă duseser .ă Aveamă doară oă
oarecareă senza ieăc ăm ăaflamă într-un loc izolat. în orice caz, am stat 

acolo trei zile, timp în care nu s-a întâmplat nimic. Nici nu sunt sigur 

c ăauăfostătreiăzile.ăŞtiuădoarăc ămi-auăadusănou ăpor iiădeămâncareăşiăc ă
le-am mâncat pe rând. De trei ori s-aăstinsă luminaăşiădeă treiăoriăm-am 

culcat.ăEuăamăunăsomnăfoarteăuşorăşiăneregulat,ădarăatunci,ănuăştiuăcum,ă
darăadormeamăbuştean,ă f r ă niciă unăefort.ăCeă s ăzic,ă eăoăpovesteă cam 

bizar .ăPân ăaiciăaiăpriceput? 
Tengoăaprob ădinăcap,ăînăt cere. 
— In aceste trei zile nu am scos un cuvânt. Mâncarea mi-o aducea 

unăindividătân r.ăSlab,ăcuăoăşapc ădeăbaseball peăcapăşiăo masc  alb  pe 
fa . Purta un fel de trening pentru gimnastic  şi adidaşi murdari. 
îmi aducea tava cu mâncare şi se întorcea s-o ia când terminam. 
Mâneam din caserole de hârtie de unic  folosin , cu furculi , cu it 
şi lingur  dintr-un plastic pr p dit, îmi d deau numai chestii 
instant, care nu pot s  zic c  erau bune, dar nici necomestibile. 
ţantitativ, nu era mult deloc şi mi se f cea repede foame, aşa c  
haleam tot. Şi aici e o chestie ciudat , fiindc  eu, unul, de obicei n-
am poft  de mâncare, uit pân  şi s  m nânc. De b ut îmi d deau 
lapte şi ap  plat . Cafea sau ceai n-am pupat. Nici whisky, nici bere. 

ig ri, la fel. Dar asta e. Nu m  dusesem în sta iune la odihn . 
Aducându-şi aminte, Komatsu scoase o igar  din pachetul de 

Marlboro roşu, o duse la gur  şi-o aprinse cu chibritul. Trase încet 
fumul în pl mâni şi îl expir . Apoi se încrunt . 

— Individul care îmi aducea de mâncare n-a suflat o vorb  tot 
timpul. Probabil c  i se interzisese de sus s  zic  ceva. El era doar 
un om de jos, bun de pus la toate. Dar sigur ştia arte mar iale, ceva. 
Se sim ea dup  felul alert în care se mişca. 

— Şi nici dumneavoastr  nu l-a i întrebat nimic? 
— Nu, fiindc  mi-era clar c  nu mi-ar fi r spuns. L-am l sat în 

pace, s  tac . Eu mâneam ce mi se aducea, îmi beam laptele, m  
culcam când se stingea lumina şi m  trezeam când se aprindea. 
Diminea a, tipul venea cu un aparat electric de ras şi o periu  de 
din i. M  r deam şi m  sp lam pe din i, iar când terminam, le lua. 
Tot ce aveam în camera aia era un sul de hârtie igienic . N-am f cut 
duş şi nu m-am schimbat, dar nici n-am sim it nevoia. Oglind  nu 
aveam, dar nici asta nu mi-a lipsit. Cea mai rea a fost plictiseala. 
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Dac  stai de când te trezeşti şi pân  te culci într-o înc pere cubic  şi 
alb , ca un zar, de unul singur, f r  s  deschizi gura, te plictiseşti 
de nu mai po i. Eu sunt dependent de c r i şi dac  n-am lâng  mine 
ceva tip rit, un meniu de room-service, orice, nu m  simt liniştit. 
Iar acolo n-aveam nici c r i, nici ziare, nici reviste. Nu tu televizor, 
nu tu radio, nu tu jocuri. Şi pe nimeni cu care s  vorbesc. Tot ce 
puteam s  fac era s  stau în fund şi s  m  uit la podea, la pere i sau 
la tavan. S  ştii c  e o chestie tare bizar . Gândeşte-te şi tu! Mergi 
liniştit pe strad  şi te trezeşti c  te înha  nişte indivizi, î i dau cu 
cloroform la nas, dup  care te duc şi te închid într-o înc pere 
dubioas , f r  ferestre. Asta chiar nu e o situa ie normal , nu? Şi 
totuşi, tu te plictiseşti de- i ieşi din min i. 

Komatsu îşi privi o vreme intens igara dintre degete, din care 
se în l a o dâr  de fum, apoi o scutur  în scrumier . 

— ţred c  m-au inut închis în c m ru a aia trei zile f r  s  fac 
nimic, tocmai ca s  se joace cu nervii mei. Foarte bine pl nuit. Se 
pricep cum s  sl beasc  nervii omului, cum s -l termine psihic. In a 
patra zi, adic  dup  al patrulea mic dejun, au venit doi tipi. Aş zice 
c  erau tot ia care m-au r pit. M-au atacat foarte brusc şi n-am 
avut timp s  m  dumiresc ce se întâmpl , aşa c  nu le-am v zut 
bine fe ele. Dar când m-am uitat la ei parc  am reuşit s -mi mai 
amintesc câte pu in din ce s-a întâmplat. M-au tras în maşin , mi-au 
sucit mâinile la spate de-am crezut c  mi le fac praf şi mi-au astupat 
nasul şi gura cu o cârp  înmuiat  într-o substan . în timpul sta n-
au suflat o vorb . Totul s-a întâmplat într-o frac iune de secund . 

Komatsu f cu o grimas  rememorând acele clipe. 
— Unul era mai scund, solid şi tuns periu . Avea o fa  

p tr oas , ars  de soare. ţel lalt era înalt, cu bra e şi picioare 
lungi, cu obrajii sup i şi cu p rul prins în coad  la spate. Puşi 
al turi, ar tau ca un duo comic. Unul slab şi deşirat, altul bondoc şi 
cu barb . Dar m-am prins dintr-o privire c  erau nişte tipi foarte 
periculoşi. Genul care la nevoie ar face orice, f r  ezitare, îns  nu 
erau ostentativi. Aveau o atitudine calm  şi de-asta nu p reau mai 
fioroşi decât era cazul. Ochii î i l sau o impresie foarte rece. 
Amândoi purtau pantaloni negri de bumbac şi c m şi albe, cu 
mânec  scurt . Aveau între dou zeci şi cinci şi treizeci de ani, iar 

la mai chelios p rea pu in mai în vârst  decât cel lalt. Nici unul 
nu avea ceas la mân . 

Tengo aştept  în t cere s  continue. 
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— De vorbit, am vorbit cu ţheliosul. Ala pletos şi slab a stat 
lâng  uş  nemişcat, cu spatele drept, f r  s  sufle un cuvânt. P rea 
s  ne asculte conversa ia, deşi putea la fel de bine s  nu aud  nimic. 
Cheliosul s-a aşezat în fa a mea pe un scaun pliant pe care-1 
adusese cu el şi a stat de vorb  cu mine. Alt scaun nu mai era, aşa 
c  eu m-am aşezat pe pat. Tipului nu i se citea nici o expresie pe 
fa . Sigur c -şi mişca gura când vorbea, dar în rest avea mutra 
în epenit . Ziceai c  e p puş  de ventriloc.



* 
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Prima dat , Cheliosul îl întreb  dac  are idee de ce fusese dus acolo 
şi cine erau ei. Komatsu îi r spunse c  nu avea. ţheliosul îl privi 
drept în fa , cu nişte ochi lipsi i de profunzime, apoi îl întreb  cam 
ce ar presupune totuşi dac  ar fi nevoit s -şi dea cu p rerea. I se 
adresa politicos, dar pe un ton autoritar. Avea o voce dur  şi rece, 
ca o rigl  metalic  inut  mult la frigider. 

Dup  câteva clipe de ezitare, Komatsu îi r spunse sincer c  ar 
presupune c  are de-a face cu Crisalida de aer. Altceva nu-i venea în 
minte. Ceea ce însemna c  ei aveau leg tur  cu Pionierii şi c  se 
aflau undeva în incinta sectei, dar c  totul nu era decât o ipotez . 

ţheliosul nici nu confirm , nici nu neg  spusele lui Komatsu. 
Doar îl privi, f r  s  spun  nimic. Komatsu t cea şi el. 

— Atunci s  discut m în baza acestei ipoteze, zise Cheliosul 
liniştit. ţonversa ia noastr  o s  fie doar o dezvoltare a ipotezei 
dumneavoastr . Plec m de la premisa c  aşa stau lucrurile. De 
acord? 

— De acord, r spunse Komatsu. 
Vor s  vorbim cât mai pe ocolite, îşi zise el. Asta nu-i semn r u 

deloc. Nu s-ar fi dat ei atâta peste cap dac  nu aveau de gând s  m  
duc  înapoi viu. 

— In calitate de redactor la o anumit  editur , v-a i ocupat de 
Crisalida de aer, romanul scris de Eriko Fukada, şi l-a i publicat. 
Adev rat? 

Komatsu recunoscu întocmai. Era un fapt ştiut de toat  lumea. 
— Din câte am în eles noi, ca s  ob in  premiul pentru debut 

acordat de revista literar , s-au f cut nişte nereguli în ceea ce pri-
veşte acest roman. înainte s  ajung  în fa a comisiei, manuscrisul a 
fost în mare parte rescris de c tre o ter  persoan , la indica iile 
dumneavoastr . Opera ref cut  în secret a câştigat premiul, a creat 
vâlv , a fost publicat  şi a ajuns bestseller. Corect, da? 

— Depinde cum vezi lucrurile, r spunse Komatsu. Nu e un 
lucru nemaiauzit ca un manuscris s  fie ajustat dup  sfatul 
redactorului şi... 

ţheliosul ridic  mâna şi îl întrerupse.
— Nu e nimic incorect dac  scriitorul îşi retuşeaz  opera 

urmând sfatul redactorului. Perfect de acord. Dar când o ter  
persoan  intervine în scopul de a se câştiga un premiu, nu se poate 
considera o fapt  onest , oricum ai lua-o. Plus c  s-a creat o 
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companie fictiv  şi s-a împ r it şi venitul din drepturile de autor. 
Nu ştiu cum interpreteaz  legea acest lucru, dar fapta voastr  ar 
întâmpina sigur oprobriul public. N-a i avea ce scuz  s  mai g si i. 
Ziarele şi revistele ar vui, iar editura dumneavoastr  şi-ar pierde 
credibilitatea. Sigur sunte i conştient de asta. Noi cunoaştem faptele 
în detaliu şi putem s  d m totul în vileag, cu dovezi clare. Aşa c  
mai bine s  l s m eschiv rile de doi bani. La noi nu in asemenea 
lucruri. E doar o pierdere de timp pentru amândoi. 

Komatsu încuviin  în t cere. 
— Dac  s-ar ajunge la aşa ceva, nu numai c  a i fi nevoit s  

demisiona i, dar a i fi expulzat din breasl . Nu a i mai avea pe unde 
s  v  strecura i înapoi. ţel pu in nu pe la suprafa . 

— Probabil, recunoscu Komatsu. 
— Ins  acum doar un num r restrâns de persoane cunosc acest 

adev r, spuse ţheliosul. Dumneavoastr , Eriko Fukada, domnul 
Ebisuno şi Tengo Kawana, cel care s-a ocupat de rescriere. Plus doar 
alte câteva persoane. 

Komatsu îşi alese cu grij  cuvintele. 
— Mergând pe liniile ipotezei, acele „câteva persoaneĂ se refer  

la membri ai grup rii „PionieriiĂ? 
Cheliosul încuviin  aproape imperceptibil. 
— Mergând pe liniile ipotezei, da. Cum stau lucrurile în 

realitate, nu ştim. 
ţheliosul f cu o pauz  şi aştept  ca premisa aceea s  p trund  

bine în mintea lui Komatsu. Apoi continu : 
— Dac  aceast  ipotez  e corect , ei pot face orice cu dumnea-

voastr . Pot chiar s  v  trateze drept un oaspete de onoare şi s  v  
in  în aceast  înc pere cât vor. Nu ar fi un deranj prea mare. Sau 

dac  doresc s  v  scurteze şederea, se pot lua în calcul mai multe 
op iuni. Exist  şi o op iune nepl cut  pentru ambele p r i, în orice 
caz, ei au puterea şi mijloacele necesare. Pân  aici a i în eles, în 
mare? 

— Am în eles, r spunse Komatsu. 
— E bine. 
F r  s  spun  nimic, ţheliosul ridic  un deget şi Pletosul ieşi 

din înc pere. Dup  o vreme se întoarse cu un telefon. îl conect  la o 
priz  din podea şi îi întinse receptorul lui Komatsu. Cheliosul îi 
spuse lui Komatsu s  telefoneze la editur . 

— Am r cit îngrozitor, am febr  mare şi de câteva zile zac la pat. 
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Nu cred c  pot s  vin la munc  prea curând. Spune i asta şi 
închide i. 

Komatsu sun  vin coleg, transmise simplu ce era de transmis şi 
închise f r  s  r spund  la nici o întrebare. La semnul ţheliosului, 
Pletosul scoase cablul din priz  şi ieşi cu telefonul din înc pere. 
Cheliosul îşi examin  un timp dosul palmelor, apoi i se adres  lui 
Komatsu pe un ton în care se distingea chiar o vag  urm  de 
bun tate: 

— Deocamdat  ne oprim aici. Mai vorbim în alt  zi. Pân  atunci 
v  rog s  v  gândi i pe îndelete la cele discutate ast zi. 

Apoi cei doi p r sir  înc perea. Komatsu petrecu urm toarele 
zece zile în t cere, închis în c m ru a aceea. De trei ori pe zi, 
b rbatul cel tân r cu masc  pe fa  îi aducea aceeaşi mâncare fad . 
în a patra zi i se aduse un fel de pijama din bumbac în care s  se 
schimbe, dar duş nu f cu deloc. La chiuveta minuscul  de lâng  
toalet  abia dac  reuşea s  se spele pe fa . Komatsu pierdea tot mai 
mult no iunea timpului. 

îşi închipui c  îl duseser  la sediul central al sectei, din 
Yamanashi. V zuse imagini cu el la ştiri, la televizor. Era un fel de 
teren extrateritorial din creierul mun ilor, împrejmuit cu un zid 
înalt. Nu avea nici cum s  evadeze, nici cui s  cear  ajutor. Dac  l-ar 
fi omorât (şi „o op iune nepl cut  pentru ambele p r iĂ exact la asta 
se referea), nu i-ar mai fi g sit niciodat  cadavrul. Era prima oar  în 
via a lui când se apropiase cu adev rat de moarte. 

în cea de-a zecea zi (probabil a zecea, nu avea cum s  fie sigur) 
dup  ce fusese pus s  telefoneze la editur , cei doi îşi f cur , în 
sfârşit, apari ia. ţheliosul p rea mai slab decât data trecut  şi de 
aceea pome ii îi ieşeau mult în eviden . Ochii lui infinit de reci 
erau acum injecta i. Se aşez  din nou pe scaunul pliant pe care îl 
adusese cu el, fa  în fa  la mas  cu Komatsu. Mult timp nu spuse 
nimic, ci doar îl privi fix cu ochii aceia roşii. 

înf işarea Pletosului era neschimbat . ţa şi mai înainte, se 
postase în dreptul uşii, cu spatele drept şi privea un punct fix din 
aer, cu ochi goi. Amândoi purtau tot pantaloni negri şi c maş  alb . 
Probabil c  era un fel de uniform . 

— S  ne continu m discu ia, spuse în sfârşit ţheliosul. Ziceam 
c  putem s  facem aici orice vrem cu dumneavoastr , nu-i aşa? 

Komatsu încuviin . 
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— Exist  şi o op iune nepl cut  pentru ambele p r i. 
— ţe memorie bun  ave i! zise ţheliosul. Aşa este. în fa a 

ochilor ne apare şi un deznod mânt nepl cut. 
Komatsu nu spuse nimic. ţheliosul continu : 
— Dar asta doar la modul teoretic. în realitate, pe cât posibil, nici 

ei nu doresc s  aleag  op iuni extreme. Dac  a i disp rea dintr-
odat , aici şi acum, s-ar crea iar o situa ie dificil . ţa atunci când a 
disp rut Eriko Fukada. Poate c  nu v-ar duce dorul mult  lume, dar 
sunte i un editor respectat şi remarcat în breasl . Iar so ia de care v-
a i desp r it ar avea şi dânsa ceva de obiectat dac  i s-ar t ia pensia 
alimentar . Nu se poate spune c  pentru ei ar fi o întors tur  prea 
pl cut . 

Komatsu tuşi sec şi îşi înghi i saliva. 
— In plus, ei nu v  critic  la modul personal şi nici nu încearc  

s  v  pedepseasc . în eleg c  prin publicarea Crisalidei de aer, nu a i 
avut inten ia de a ataca o anumit  grupare religioas . La început 
nici nu a i ştiut de existen a vreunei leg turi între carte şi respectiva 
grupare. A i pus la cale acest plan de fraud  mai mult din joac  şi 
din ambi ie. La un moment dat a intervenit şi 
o sum  nu tocmai mic  de bani. E greu pentru un biet func ionar de 
rând s  tot achite pensie alimentar  pentru copil şi so ie. Şi aşa l-a i 
adus în schem  pe Tengo Kawana, alt neştiutor, profesor la o şcoal  
preg titoare şi scriitor aspirant. Planul în sine a fost ingenios şi 
amuzant, dar a i ales prost opera şi persoana. Plus c  povestea a 
c p tat mai mult  amploare decât a i prev zut ini ial. V-a i r t cit 
în linia întâi, ca nişte civili care ajung pe un teren minat. Nu mai 
pute i nici s  merge i înainte, nici s  v  întoarce i. Am dreptate, 
domnule Komatsu? 

— ţe pot s  zic? r spunse Komatsu ambiguu. 
— înc  nu în elege i prea bine multe lucruri, îi zise ţheliosul 

încordându-şi uşor privirea. Dac  le-a i fi în eles, n-a i mai vorbi cu 
atâta detaşare. S  l murim situa ia. Voi chiar vă aflaţi în mijlocul 
unui teren minat. 

Komatsu încuviin  în t cere. ţheliosul închise ochii şi îi 
redeschise dup  zece secunde. 

— Probabil c  nu v  e uşor, prinşi în situa ia asta, dar ei au 
întâmpinat probleme şi mai grave din cauza asta. 
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— Pot s  întreb ceva? se aventur  Komatsu. 
— Nu promit c  pot s  r spund. 
— Prin faptul c  am publicat Crisalida de aer, pân  la urm  noi 

am produs oarecare nepl ceri acestei grup ri religioase. Despre asta 
e vorba, nu? 

— Nu sunt oarecare nepl ceri, r spunse ţheliosul şi fa a i se 
distorsion  uşor. Vocea a încetat s  le mai vorbeasc . Şti i ce 
înseamn  asta? 

— Nu ştiu, r spunse Komatsu cu un glas uscat. 
— Nu-i nimic. Nici eu nu pot explica mai multe concret şi, 

oricum, e mai bine s  nu şti i. Vocea a încetat să le mai vorbească. Asta 
e tot ce v  pot spune, zise ţheliosul şi f cu o pauz . Iar aceast  
situa ie regretabil  a fost cauzat  de publicarea romanului Crisalida 

de aer în form  tip rit . 
— Eriko Fukada şi profesorul Ebisuno au anticipat oare c  

publicarea Crisalidei de aer urma s  creeze o astfel de „situa ie 
regretabil Ă? întreb  Komatsu. 

— Nu, domnul Ebisuno nu ştie aşa multe, r spunse ţheliosul 
cl tinând din cap. Nu e clar ce anume a avut de gând Eriko Fukada. 
Dar presupunem c  nu a fost un act inten ionat. Dac  a existat vreo 
inten ie, atunci nu a fost a ei. 

— Lumea vede Crisalida de aer ca pe un simplu roman fantastic. 
O poveste imaginar , inofensiv , scris  de o licean . Şi adev rul 
este c  şi-a atras foarte multe critici c  e prea rupt de realitate. 
Nim nui nu i-ar trece prin cap c  se dezv luie în el vreun mare 
secret sau vreo informa ie concret . 

— Ave i dreptate, zise ţheliosul. Majoritatea oamenilor nici nu 
bag  de seam  aşa ceva. Dar nu asta e problema. Secretul nu trebuia 
f cut public sub nici o formă. 

Pletosul continua s  stea lâng  uş , cu ochii la peretele din fa a 
lui, admirând peisajul din spatele acestuia, pe care nimeni altcineva 
nu putea s -l vad . 

— Ceea ce vor ei este s  recapete vocea, spuse Cheliosul 
alegându-şi cuvintele. Pânza freatic  nu a secat. Doar s-a retras în 
adâncuri, într-un loc nev zut. E extrem de greu de revigorat, dar nu 
imposibil. 

ţheliosul se uit  adânc în ochii lui Komatsu. P rea s  cân-
t reasc  o anumit  profunzime din ei, ca şi cum ar fi m surat din 
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priviri dac  o anumit  pies  de mobilier ar fi înc put într-un anume 
spa iu dintr-o înc pere. 

— Dup  cum am mai spus, voi a i nimerit în mijlocul unui teren 
minat. Nu mai pute i merge nici înainte, nici înapoi. Ce pot ei s  fac  
e s  v  arate cum s  sc pa i teferi de acolo. Aşa voi reuşi i s  sc pa i 
cu via , iar ei s  scape de nişte intruşi problematici. 

ţheliosul se aşez  picior peste picior. 
— V-aş ruga s  v  retrage i în linişte. Pe ei nu-i intereseaz  dac  

ajunge i sfârteca i sau ce se întâmpl  cu voi. Dar dac  v  apuca i s  
face i g l gie, se complic  treaba. Aşa c , domnule Komatsu, am s  
v  ar t calea de retragere. V  ghidez de la spate pân  la un loc sigur. 
Tot ce vi se cere în schimb e s  înceta i s  mai publica i Crisalida de 
aer. S  nu mai scoate i nici un tiraj şi s  nu o mai scoate i în edi ie 
broşat . Evident, s  nu-i mai face i nici publicitate. S  t ia i orice 
leg tur  cu Eriko Fukada. ţe zice i, pute i face asta, da? 

— Nu e uşor, dar probabil c  se poate, spuse Komatsu. 
— Domnule Komatsu, eu nu v-am adus aici ca s  discut m în 

termeni probabilistici, zise ţheliosul cu ochii şi mai injecta i şi 
sfredelitori. N-am sugerat s  retrage i toate c r ile care au intrat pe 
pia . Un asemenea gest ar provoca vâlv  în mass-media. în plus, 
ştiu c  nu ave i atâta putere. ţe vi se cere e s  încheia i lucrurile cât 
se poate de discret. Cu ce s-a întâmplat deja nu mai avem ce face. Ce 
s-a distrus deja nu mai poate fi ref cut. ţeea ce sper  ei e s  nu se 
mai atrag  aten ia publicului. A i în eles? 

Komatsu aprob  din cap, în semn c  în elesese. 
— Domnule Komatsu, dup  cum v-am mai spus, şi dumnea-

voastr  ave i câteva lucruri care n-a i vrea s  ajung  publice. 
Dac  s-ar afla, to i cei implica i ar fi pedepsi i de societate. Deci ar fi 
în folosul tuturor s  încheiem un acord de încetare a focului. Mai 
mult de atât ei nu inten ioneaz  s  v  trag  la r spundere. V  
garant m siguran a. Iar dumneavoastr  nu ve i mai avea nimic de-a 
face cu Crisalida de aer. Aş zice c  nu e un târg tocmai r u. 

Komatsu se gândi la cele auzite. 
— Ţine. O s  aranjez s  nu se mai tip reasc  Crisalida de aer. S-ar 

putea s  dureze ceva timp, dar am s  g sesc eu o solu ie potrivit . 
Iar eu, unul, personal, pot s  uit complet întreaga poveste. La fel şi 
Tengo Kawana. Pe el nu l-a încântat deloc de la bun început. Eu l-
am implicat cu for a. Treaba lui s-a încheiat deja. Şi nici Eriko 
Fukada n-ar trebui s  fie o problem . A zis c  nu are inten ia s  mai 
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scrie vreun alt roman. Doar cu profesorul Ebisuno nu prea ştiu cum 
o s  ias . ţe voia el de fapt era s  afle dac  prietenul s u, Tamotsu 
Fukada, e bine, s n tos, unde se afl  acum şi ce face. M  tem c  n-o 
s  se lase pân  nu afl  veşti despre dânsul. 

— Domnul Tamotsu Fukada a murit, zise Cheliosul cu o voce 
monoton  şi liniştit , dar în care se sim ea ceva foarte ap s tor. 

— A murit? 
— Recent, ad ug  ţheliosul şi trase adânc aer în piept, apoi 

expir  încet. ţauza decesului a fost un atac de cord. Intr-o clip  s-a 
stins toat  suferin a. Datorit  unor anumite circumstan e, 
înmormântarea s-a f cut în secret, în interiorul grup rii, f r  s  
i se raporteze decesul. Din motive religioase, trupul s u a fost 
cremat, iar oasele sale au fost f râmate şi împr ştiate în mun i. Din 
punct de vedere legal, asta se numeşte profanare de cadavru, îns  
ar fi greu de urm rit în justi ie. Dar acesta este adev rul. Noi nu 
min im în leg tur  cu via a sau moartea cuiva. V  rog s -i 
transmite i cumva acest lucru domnului Ebisuno. 

— A murit de cauze naturale. 
ţheliosul aprob  adânc din cap. 
— Domnul Fukada a fost pentru noi o persoan  extrem de 

valoroas . Nu, nu se poate descrie prin cuvinte atât de banale. A 
fost un adev rat colos. Moartea dânsului e cunoscut  doar de un 
num r restrâns de oameni, îns  e deplâns amarnic. So ia dânsului, 
adic  mama lui Eriko Fukada, s-a stins din via  acum câ iva ani, în 
urma unui cancer la stomac. A refuzat chimioterapia şi a murit în 
clinica din cadrul grup rii. So ul s u i-a fost al turi pe patul de 
moarte. 

— îns  decesul nu a fost raportat? întreb  Komatsu. 
Nu se auzi nici un cuvânt de negare. 
— Iar domnul Fukada a murit de curând. 
— întocmai, zise Cheliosul. 
— Dup  ce a fost publicat romanul? 
ţheliosul îşi coborî privirea c tre mas , apoi şi-o în l  din nou 

c tre Komatsu. 
— Da. Domnul Fukada a murit dup  ce a fost publicat  Crisalida 

de aer. 
— între cele dou  evenimente exist  o rela ie de cauz  şi efect? 

întreb  Komatsu curajos. 
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ţheliosul t cu o vreme, gândindu-se cum anume s  r spund . 
Apoi spuse hot rât: 

— Ţine. ţa s  fie convins domnul Ebisuno, poate n-ar fi r u s  
clarific faptele. Adev rul este c  însuşi domnul Fukada a fost 
Liderul grup rii, „cel ce aude voceaĂ. ţând fiica sa, Eriko, a 
publicat Crisalida de aer, vocea nu i-a mai vorbit, iar domnul Fukada 
şi-a încheiat singur via a. A fost o moarte natural . Sau mai exact 
spus, şi-a încheiat singur via a în mod natural. 

— Eriko Fukada era fiica Liderului, morm i Komatsu. 
ţheliosul încuviin  scurt. 
— Şi pân  la urm  ea şi-a împins tat l la moarte, continu  

Komatsu. 
ţheliosul încuviin  din nou. 
— întocmai. 
— Dar gruparea rezist  mai departe. 
— Gruparea rezist  mai departe, r spunse ţheliosul şi îl fix  pe 

Komatsu cu nişte ochi ca dou  pietricele str vechi, afundate într-un 
ghe ar. Domnule Komatsu, publicarea Crisalidei de aer a adus 
grup rii o mare nenorocire. îns  ei nu vor s  v  pedepseasc  pentru 
asta. Nu ar avea nimic de câştigat. Ei au o misiune de îndeplinit, iar 
pentru asta e nevoie de izolare în t cere. 

— Atunci s  facem un pas înapoi şi s  uit m de povestea asta. 
— Simplu spus, da. 
— Şi a fost necesar s  m  r pi i ca s -mi transmite i asta? 
Pe chipul ţheliosului flutur  pentru prima dat  o umbr  de 

expresie. O emo ie ştears , undeva între amuzament şi compasiune. 
— Ne-am dat peste cap s  v  aducem aici pentru c  am vrut s  

v  demonstr m c  ei sunt foarte serioşi. Nu doresc s  fac  nimic 
extrem, dar dac  se cere, nu ezit . Am vrut s  sim i i asta pe propria 
piele. Dac  nu v  ine i promisiunea, urm rile nu vor fi deloc 
pl cute. M-am f cut în eles? 

— Da, r spunse Komatsu. 
— Domnule Komatsu, sincer s  fiu, voi a i avut mare noroc. Era 

o cea  deas  şi nu s-a v zut prea bine, dar de fapt a i ajuns pân  la 
doar câ iva centimetri de buza pr pastiei. S  ine i bine minte lucrul 

sta. Deocamdat  ei nu au timp s  se ocupe de voi. Au alte 
probleme mult mai importante. Şi în acest sens a i fost foarte 
norocoşi. Şi de aceea, cât v  mai ine norocul... 
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ţheliosul îşi întoarse ambele mâini cu palmele în sus, ca şi cum 
ar fi vrut s  vad  dac  plou . Komatsu îl aştept  s  continue, dar nu 
mai urm  nici un cuvânt. Odat  ce termin  de vorbit, pe chipul 
ţheliosului se strecur  o und  de oboseal . Se ridic  alene de pe 
scaun, îl plie, îl lu  la subra  şi ieşi din înc pere, f r  s  mai arunce o 
privire înapoi. Uşa grea se închise şi se auzi sunetul sec al cheii în 
broasc . Komatsu r mase singur. 

* 

— Am mai stat patru zile închis în camera aia cubic . Termi-
naser m de discutat ce era mai important. Mi se transmisese 
mesajul şi ajunseser m la o în elegere. Dar nu am în eles de ce 
trebuia s  m  mai in  închis. ţei doi n-au mai ap rut, iar b iatul 
bun la toate nu deschidea gura. Am mâncat iar mâncarea aia 
complet neinteresant , m-am ras cu aparatul electric şi mi-am 
petrecut vremea uitându-m  la pere i şi la tavan. ţând se stingea 
lumina, dormeam, când se aprindea, m  trezeam. Şi rumegam în 
minte cuvintele ţheliosului. Am sim it atunci c  am fost foarte 
norocoşi. Aşa cum a zis şi el. Tipii ia pot s  fac  orice le d  prin cap. 
Dac  se hot r sc ei s  fac  ceva, pot fi oricât de nemiloşi. Am în eles 
bine lucrurile astea cât timp am stat închis acolo. Probabil tocmai 
de-asta m-au mai inut închis înc  patru zile dup  ce am terminat de 
discutat. Foarte meticuloşi. 

Komatsu ridic  paharul şi b u. 
— Mi-au mai dat o dat  cu cloroform şi când m-am trezit, 

r s rea soarele. Eram întins pe o banc  în Jingu-Gaien. Dup  
jum tatea lui septembrie se las  frig în zori şi din cauza asta pân  la 
urm  chiar am r cit. N-or fi f cut-o ei inten ionat, dar am z cut trei 
zile cu febr  la pat. Dar tot ar trebui s  m  consider norocos c  am 
sc pat doar cu atât. 

Aici, Komatsu p ru s -şi încheie povestirea. 
— A i vorbit cu profesorul Ebisuno despre asta? întreb  Tengo. 
— La câteva zile dup  ce m-au eliberat şi mi-a trecut febra, m-

am dus la casa lui din mun i şi i-am povestit şi lui cam ce i-am zis şi 
ie. 

— Dânsul ce a spus? 
Komatsu lu  ultima gur  de highball şi mai ceru unul. Ii oferi şi 
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lui Tengo înc  unul, dar acesta cl tin  din cap. 
— M-a pus s -i repet totul de nu ştiu câte ori şi m-a întrebat tot 

felul de detalii. I-am r spuns şi eu la ce am putut, bineîn eles. I-am 
repetat aceeaşi poveste de oricâte ori mi-a cerut-o. La urma urmei, 
eu am stat închis singur în camer  patru zile dup  ce am discutat cu 
Cheliosul. N-am avut cu cine s  vorbesc, ci doar timp liber cu 
nemiluita. Aşa c  am rumegat bine ce-mi zisese el şi am reuşit s  
memorez cu exactitate totul, pân  la cel mai mic detaliu. ţa un 
reportofon uman. 

— Dar partea cu moartea p rin ilor lui Fukaeri e doar ce sus in 
ei, nu? întreb  Tengo. 

— Exact. Asta pretind ei, dar noi nu avem cum s  ne con-
vingem. Nu exist  certificate de deces. Dar din cum vorbea 
Cheliosul, mie, unul, mi-a dat senza ia c  nu vorbea ca s  se afle în 
treab . Aşa cum a zis şi el, pentru ei, via a şi moartea sunt lucruri 
sfinte. Dup  ce am terminat de vorbit, profesorul Ebisuno a c zut pe 
gânduri. Omul sta se gândeşte foarte mult şi foarte profund. Apoi 
s-a ridicat f r  un cuvânt şi a trecut mult  vreme pân  s-a mai întors 
în camer . ţred c  încerca s  accepte moartea celor doi ca pe un 
lucru inevitabil, într-o anumit  m sur . Poate chiar se aştepta şi era 
preg tit în sinea lui s  afle c  deja nu mai erau pe lumea asta. Dar 
tot e o lovitur  puternic  atunci când afli cu certitudine de moartea 
unor oameni apropia i. 

Tengo îşi aminti de livingul acela gol, lipsit de decora ii, de 
t cerea adânc  şi rece şi de ciripitul ascu it al p s rilor care se auzea 
uneori pe fereastr . 

— Şi pân  la urm  am reuşit oare s-o lu m înapoi şi s  ne 
retragem de pe câmpul minat? întreb  el. 

Sosi un nou highball. Komatsu îşi umezi buzele în el. 
— Profesorul Ebisuno nu a ajuns la nici o concluzie pe loc. A zis 

c  are nevoie de un r gaz de gândire. Dar ce ne mai r mâne de 
f cut decât s  ne conform m? Eu m-am mişcat imediat, bineîn eles. 
Am f cut tot ce-am putut s  opresc tip rirea şi chiar apare acum ca 
titlu epuizat. N-o mai scoatem nici în edi ie broşat . Oricum s-a 
vândut enorm pân  acum şi firma a avut câştiguri suficiente. Nu e 
nimic de pierdut. Sigur, fiind vorba de o companie, n-a fost taman 
uşor cu şedin ele şi cu aprobarea directorului, dar când le-am 
fluturat în fa a eventualitatea unui scandal legat de un autor din 
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umbr , i-a apucat pe to i şefii tremuriciul şi pân  la urm  au f cut 
cum am zis eu. Sigur c  de acum încolo o s -mi serveasc  orezul 
rece, dar eu, unul, sunt obişnuit cu aşa ceva. 

— Profesorul Ebisuno a acceptat ce sus in ei, c  p rin ii lui 
Fukaeri au murit? 

— Aşa cred, r spunse Komatsu. Doar c  a avut nevoie de un pic 
de timp s  o accepte drept fapt şi s  se obişnuiasc  cu ideea. Şi din 
câte am v zut eu, indivizii erau serioşi. P reau s  spere sincer s  
evite alte necazuri, chiar dac  f ceau anumite compromisuri. 
Tocmai de-asta au şi recurs la un asemenea gest, la r pire. Au vrut 
neap rat s  ne transmit  mesajul cum trebuie. Iar dac  ei şi-au 
propus s  incinereze în secret trupurile so ilor Fukada la ei în sect , 
au f cut-o f r  s  sufle o vorb . ţhiar dac  acum e greu de dovedit, 
pentru c  profanarea de cadavru e un delict grav. Şi totuşi mi-au 
spus-o. Adic  într-atât de mult şi-au dat ei c r ile pe mas . De-aia 
cred eu c  ce mi-a zis ţheliosul e adev rat. Nu pân  la cel mai mic 
detaliu, dar în mare, da. 

Tengo încerc  s  pun  ordine în ce spusese Komatsu. 
— Tat l lui Fukaeri a fost „cel ce aude voceaĂ. Adic  îndeplinea 

rolul de profet. Dar pentru c  fiica sa, Fukaeri, a scris Crisalida de aer 
şi romanul a devenit bestseller, vocea a încetat s -i mai vorbeasc  şi, 
prin urmare, el a murit, din cauze naturale. 

— Sau şi-a pus cap t vie ii în mod natural. 
— Iar acum misiunea principal  a sectei e s  g seasc  un nou 

profet. Dac  vocea înceteaz  s  le mai vorbeasc , comunitatea lor îşi 
pierde fundamentul. Aşa c  ei nu-şi permit s -şi piard  vremea cu 
noi. Pe scurt, cam despre asta e vorba, nu? 

— Da. 
— Crisalida de aer cuprinde informa ii care au o mare însem-

n tate pentru ei. Pentru c  ele au fost tip rite şi r spândite în lume, 
vocea a t cut şi pânza freatic  s-a retras în adâncuri. Oare ce anume 
indic , în mod concret, informa iile astea importante? 

— In ultimele patru zile, cât am stat închis, m-am gândit pe 
îndelete la asta, spuse Komatsu. Crisalida de aer nu e o carte prea 
lung . în ea se descrie o lume în care mişun  Oamenii cei Mici. 
Eroina e o feti  de zece ani, care tr ieşte într-o comunitate izolat . 
Oamenii cei Mici vin noaptea pe furiş şi es o crisalid  de aer. In 
crisalid  se afl  dublura feti ei şi aşa se naşte leg tura între mater şi 
filia. în lumea aceea, pe cer sunt dou  luni. Una mare şi una mic , 
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probabil simbolizând mater şi filia. în roman, eroina - modelat  
probabil dup  Fukaeri - afl  c  e mater şi fuge din comunitate, 
abandonându-şi filia. Mai departe nu ni se spune ce se întâmpl  cu 
filia. 

Tengo privi o vreme ghea a care se topea în pahar. 
— Poate c  „cel ce aude vocea" are nevoie de filia pe post de 

intermediar, zise Tengo. El reuşeşte s  aud  vocea doar prin 
intermediul ei. Sau poate c  aşa i se t lm cesc spusele în vorbe 
p mântene. ţa mesajul transmis de voce s  capete forma corect , 
trebuie s  existe ambele p r i. Sau, împrumutând termenii lui 
Fukaeri, un receptor şi un perceptor. Pentru asta, mai întâi e nevoie 
de o crisalid  de aer, pentru c  acesta e mijlocul prin care se naşte 
filia. Şi ca s  se creeze o filia e nevoie de o mater potrivit . 

— Asta e opinia ta. 
Tengo cl tin  din cap. 
— E mult spus opinie. E doar ce mi-a venit în minte ascultând 

cum a i rezumat subiectul poveştii. 
Şi cât rescrisese cartea, şi dup  aceea, Tengo se tot gândise la ce 

semnificau mater şi filia, dar nu reuşise s -şi formeze o imagine 
clar . Dar stând de vorb  cu Komatsu, nişte fragmente începuser  
s  se lege între ele. întreb ri tot r mâneau. De ce ap ruse pe patul 
de spital al tat lui o crisalid  de aer şi de ce în ea se afla feti a 
Aomame? 

— Un sistem foarte interesant, spuse Komatsu. Dar nu e o 
problem  dac  mater e separat  de filia? 

— F r  filia sa, o mater nu e complet . Aşa cum vedem şi la 
Fukaeri, anumite elemente, pe care nu le pot identifica în mod 
concret, îi lipsesc. E ca un om care şi-a pierdut umbra. Ce se 
întâmpl  cu o filia r mas  f r  mater, nu ştiu. Probabil c  nici ea nu e 
o fiin  complet . La urma urmei, ea este doar o dublur . Dar în 
cazul lui Fukaeri, probabil că filia a reuşit s -şi îndeplineasc  rolul 
de vestal  şi f r  s  o aib  pe mater al turi. 

Komatsu strânse din buze şi le încovoie uşor într-o grimas . 
Apoi spuse: 

— ţumva tu crezi c  tot ce scrie în Crisalida de aer s-a întâmplat 
cu adev rat? 

— Nu asta ziceam. F ceam doar nişte presupuneri. Am încercat 
s  plec de la ipoteza c  totul s-a întâmplat cu adev rat şi s  v d 
încotro m  duce asta. 
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— Bine, zise Komatsu. Cu alte cuvinte, dublura lui Fukaeri a 
reuşit s  func ioneze ca vestal , chiar dac  se afla departe de ea. 

— Tocmai de aceea secta nu s-a dat peste cap s-o aduc  înapoi, 
deşi ştiau unde fugise. Pentru c  filia putea s -şi îndeplineasc  
sarcinile chiar dac  mater nu era lâng  ea. Poate c  leg tura dintre 
ele a r mas foarte puternic , deşi se aflau departe una de alta. 

— Aha. 
— ţe îmi imaginez eu, continu  Tengo, e c  ei au mai multe 

filiae. M  aştept ca Oamenii cei Mici s  profite de orice ocazie li se 
iveşte ca s  eas  cât mai multe crisalide de aer, pentru c  i-ar 
nelinişti s  aib  un singur perceptor. In acelaşi timp, probabil c  
exist  un num r limitat de filiae care func ioneaz  corect. Probabil 
c  ele alc tuiesc un grup compus dintr-o filia central , puternic , şi 
altele auxiliare, mai pu in puternice. 

— Vrei s  spui c  cea abandonat  de Fukaeri a fost filia central , 
care funcţionează corect? 

— Mi se pare foarte probabil. Fukaeri se afl  chiar în miezul 
întregii poveşti. E ochiul taifunului. 

Komatsu îşi încord  privirea şi îşi încruciş  degetele pe mas . 
ţând voia, putea s  cump neasc  lucrurile repede şi bine. 

— Uite la ce m  gândesc eu. Dac  Fukaeri pe care o vedem noi e 
de fapt filia şi cea care a r mas la sect  e mater? Nu i se pare o teorie 
valid ? 

Cuvintele lui Komatsu îl f cur  pe Tengo s  tresar . Nici nu se 
gândise pân  acum la aşa ceva. Pentru el, Fukaeri era cea adev rat . 
Dar da, era şi aceasta o posibilitate. Eu nu r mân îns rcinat , fiindc  
nu am ciclu, aşa îi spusese ea în seara aceea, dup  partida aceea de 
sex ciudat , în care rolul lui fusese atât de pasiv. Dac  ea nu era 
decât o dublur , atunci probabil c  era şi firesc. Dublurile nu se 
puteau reproduce. Doar o mater putea face asta. îns  Tengo nu 
reuşea sub nici o form  s  accepte aceast  teorie, şi anume 
posibilitatea ca el s  fi f cut sex nu cu Fukaeri îns şi, ci cu dublura 
ei. 

— Fukaeri are o personalitate distinct , spuse el. Are şi propriul 
s u cod de conduit . O dublur  n-ar avea aşa ceva. 

— Ce-i drept, încuviin  Komatsu. Aşa e. I-or lipsi ei unele 
chestii, dar personalitate şi cod de conduit  are sigur. Aici trebuie s  
fiu de acord. 

Şi totuşi Fukaeri înc  ascundea secrete. Tengo sim ea c  în fata 
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aceea frumoas  se g sea un cod important pe care trebuia s -l 
descifreze. ţare era originalul şi care dublura? Sau poate îns şi 
distinc ia între original şi dublur  era greşit ? Poate c , în func ie de 
situa ie, Fukaeri putea s  fie ba originalul, ba dublura? 

— Mai sunt câteva lucruri pe care nu le în eleg, spuse Komatsu, 
apoi îşi întinse mâinile deasupra mesei şi le privi. Pentru un b rbat 
de vârst  mijlocie, avea nişte degete lungi şi delicate. Vocea a încetat 
s  mai vorbeasc , fântâna a secat, profetul a murit. ţu filia ce se 
întâmpl  dup  asta? ţ  nu cred eu c  se jertfeşte ca v duvele pe 
vremuri, în India. 

— F r  receptor, rolul perceptorului se încheie. 
— Asta dac  mergem pe teoria ta, zise Komatsu. Tu crezi c  

Fukaeri a scris Crisalida de aer ştiind ce urm ri poate s  aib ? 
Individul la mi-a zis c  n-a fost o chestie inten ionat . Sau cel pu in 
c  n-a fost inten ia ei. Dar de unde s  ştie el aşa ceva? 

— Evident, n-am cum s  ştiu care e adev rul, spuse Tengo. Dar 
nici eu nu cred c  Fukaeri şi-ar fi împins tat l inten ionat la 
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moarte, indiferent ce motive ar fi avut. Eu aş zice c  s-a îndreptat 
c tre moarte din motive care nu aveau nici o leg tur  cu ea. Poate 
c , din contr , faptele ei au fost menite ca o m sur  de prevenire. 
Sau poate c  tat l ei îşidorea s  se elibereze de voce. Dar astea nu 
sunt decât nişte presupuneri nefondate. 

Komatsu c zu mult timp pe gânduri. ţutele din dreptul nasului 
i se adâncir  şi mai mult. Oft  şi se uit  împrejur. 

— ţe lume ciudat ! De la o zi halta grani a dintre ipotetic şi real 
devine tot mai neclar . ţa seriilor, tu cum ai defini realitatea? 

— Lumea real  e locul în care sângerezi dac  te în epi cu acul, 
r spunse Tengo. 

— Atunci sigur ne afl m în lumea real , zise Komatsu şi îşi frec  
interiorul antebra ului cu palma. 

Pe el se reliefau venele alb strii. Nu prea ar tau a vase de sânge 
s n toase. Fuseser  maltratate ani de-a rândul cu alcool, ig ri, un 
stil neregulat de via  şi intrigi de salon literar. Komatsu îşi goli 
paharul dintr-o înghi itur i z ng ni ghea a r mas  în pahar. 

— Dac  tot suntem la subiectul sta, ce-ai zice s  mergi un pic 
mai departe cu teoria ta? Povestea a devenit interesant . 

— Indivizii caut  un succesor pentru „cel ce aude voceaĂ, zise 
Tengo. Dar în acelaşi timp trebuie s  g seasc  şi o nou  filia care să 
funcţioneze corect. Un receptor nou are nevoie de un perceptor nou. 

— ţu alte cuvinte, trebuie s  g seasc  din nou o mater potrivit . 
Iar asta înseamn  c  trebuie s mai fac  o crisalid  de aer. O treab  
de mare amploare. 

— Tocmai de-asta şi ei sunt foarte serioşi. 
— Aşa e. 
— Dar asta nu înseamn  c  n-au habar încotro s-o apuce, zise 

Tengo. Sigur au ei ceva în vizor. 
Komatsu încuviin . 
— Asta e senza ia pe care mi-au l sat-o şi mie. Şi de-asta au vrut 

s  ne alunge de pe lâng  ei cât mai repede posibil, ca s  nu-i 
încurc m. ţred c  le-am cam stat în gât. 

— Dar cu ce s  le fi stat noi în gât aşa r u? 
Komatsu cl tin  din cap. Nici elnu ştia. 
— Oare ce mesaje le-o fi transmis vocea pân  acum? se întreb  

Tengo. Şi ce leg tur  o fi existând între ea şi Oamenii cei Mici? 
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Komatsu cl tin  din nou din cap, f r  vlag . Erau lucruri pe care 
ei doi nu puteau nici s  şi le imagineze. 

— Ai v zut vreodat  filmul Odiseea spaţială 2001? 
— Da, r spunse Tengo. 
— Noi suntem ca maimu ele alea, zise Komatsu. Nişte ar t ri cu 

blan  neagr  şi lung , care op ie în jurul monolitului ipând chestii 
f r  sens. 

Doi muşterii noi intrar  în bar, se aşezar  la tejghea cu un aer de 
obişnui i de-ai casei şi comandar  cocteiluri. 

— în orice caz, un lucru e clar, zise Komatsu ca s  încheie 
conversa ia. Teoria ta e conving toare şi are logic . Mie îmi face 
mare pl cere s  stau cu tine la taclale. Dar l sând asta la o parte, noi 
trebuie s  batem frumuşel în retragere şi s  ne c r m de pe terenul 
minat. De-acum înainte n-o s -i mai vedem pe Fukaeri şi pe 
profesorul Ebisuno. Crisalida de aer e un roman fantastic complet 
nevinovat, care nu cuprinde nici un fel de informa ii concrete. ţe 
tr snaie mai e şi vocea asta, ce mesaje transmite ea, pe noi nu ne mai 
intereseaz . L s m lucrurile aşa? 

— Ne d m jos din barc  şi ne întoarcem la via a pe uscat. 
— Exact, încuviin  Komatsu. Eu o s  m  duc la serviciu în 

fiecare zi şi o s  adun pentru revist  manuscrise care nu au nici un 
fel de relevan . Tu o s  te duci s  predai matematic  la şcoala 
preg titoare unor tineri promi tori şi între timp o s  scrii romane. 
Ne întoarcem amândoi la tihna cotidian . F r  curen i puternici şi 
f r  cascade. Zilele o s  treac , iar noi o s  îmb trânim linişti i. Ai 
vreo obiec ie? 

— P i, nici nu avem alt  op iune. 
Komatsu îşi netezi cu degetele ridurile din dreptul nasului. 
— Exact. Nu avem alt  op iune. Eu n-am chef s  fiu r pit iar. 

Mi-a ajuns şi o dat  s  stau închis în camera aia cubic . Nu cred c-aş 
mai vedea vreodat  lumina zilei. Şi chiar dac  n-ar fi aşa, numai 
când m  gândesc c  aş putea s  mai dau ochii cu indivizii ia doi, 
începe s -mi tremure inima din toate valvele. Tipii ia î i fac de 
petrecanie doar dintr-o privire. 

Komatsu ridic  paharul c tre tejghea, comandând al treilea 
highball. îşi aprinse şi o igar . 

— L sând totul la o parte, mie de ce nu mi-a i povestit asta pân  
acum? A trecut ceva timp de când a i fost r pit. Peste dou  luni. Nu 
era bine s -mi fi spus totul mai devreme? 
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— Ştiu şi eu? zise Komatsu înclinându-şi uşor capul într-o parte. 
Ai dreptate. Mi-am tot zis c  trebuie s  vorbesc cu tine, dar pân  la 
urm  am amânat de fiecare dat . Nu ştiu de ce. Poate fiindc  m  
sim eam vinovat. 

— Vinovat? se mir  Tengo. 
Nu-şi imaginase c-o s  aud  vreodat  aceste cuvinte din gura lui 

Komatsu. 
— M car vinovat pot s  m  simt şi eu. 
— Fa  de ce? 
Komatsu nu r spunse. îşi învârti o vreme igara neaprins  între 

buze, cu ochii miji i. 
— Şi Fukaeri a aflat c  p rin ii ei au murit? întreb  Tengo. 
— Probabil c  da. Sigur i-a zis profesorul Ebisuno la un moment 

dat. 
Tengo încuviin . ţeva îi spunea c  Fukaeri ştia asta de mult 

timp. El fusese singurul l sat în cea . 
— Deci ne d m jos din barc  şi ne întoarcem la via a pe uscat. 
— Exact, ne c r b nim de pe terenul minat. 
— Dar crede i c  putem s  revenim aşa, pur şi simplu, la via a 

de dinainte? 
— Trebuie s  ne str duim, r spunse Komatsu şi îşi aprinse 

igara cu un b  de chibrit. Te îngrijoreaz  ceva anume? 
— Multe lucruri au apucat s  se sincronizeze. Asta e senza ia 

mea. Şi şi-au schimbat deja forma. Nu cred c  pot reveni prea uşor 
la cum erau. 

— ţhiar dac  e în joc via a noastr ? 
Tengo cl tin  din cap ambiguu. De mult  vreme se sim ea prins 

într-un curent puternic şi neab tut, care îl purta c tre un loc 
necunoscut. Dar era un lucru pe care nu i-1 putea explica lui 
Komatsu în termeni concre i. 

+ 

Tengo nu îi m rturisi lui Komatsu c  în romanul pe care îl scria în 
prezent preluase ca atare lumea descris  în Crisalida de aer. 
Sigur nu i-ar fi convenit. Dar, în primul rând, nici Pionierilor nu le-
ar fi convenit. Risca s  se trezeasc  pe un nou teren minat şi s -i 
trag  dup  el pe cei din anturajul lui. îns  romanul mergea mai 
departe aproape de la sine, asumându-şi propria sa via  şi propriul 
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s u scop, iar Tengo era deja prins iremediabil în lumea lui. Pentru 
el, nu mai era o lume fictiv , ci o lume real , în care curgea sânge 
adev rat dac  î i crestai pielea cu cu itul. Iar pe cerul ei pluteau 
dou  luni, una mare şi una mic .

Capitolul 19 Ce poate el şi alţii nu 

Era o diminea  de joi, cu un vânticel blând. Ushikawa se trezi ca de 
obicei înainte de şase şi se sp l  pe fa  cu ap  rece. Apoi se sp l  pe 
din i şi se b rbieri cu aparatul de ras electric, ascultând la radio 
buletinul de ştiri NHK. Puse ap  la fiert şi îşi f cu o sup  cu t i ei 
instant. Dup  ce o mânc , b u şi un nes. îşi rul  sacul de dormit, îl 
b g  în debara şi se instal  din nou lâng  aparatul de fotografiat de la 
fereastr . ţerul începea s  se lumineze înspre est. Se anun a o zi 
cald . 

înv ase deja toate chipurile celor care plecau diminea a la 
serviciu. Nu mai era nevoie s -i fotografieze. între şapte şi opt şi 
jum tate, ieşeau în grab  din bloc şi se îndreptau c tre gar . Erau 
chipuri cunoscute. Din strad  se auzeau glasurile vesele ale elevilor 
care mergeau în grupuri c tre şcoal . Vocile acelea îi aminteau de 
fiicele lui, când erau mici. Lor le pl cea la nebunie s  se duc  la 
şcoal . F ceau pian şi balet şi aveau mul i prieteni. Ushikawa nu 
reuşise niciodat  s  în eleag  bine cum de avea el nişte copii atât de 
normali. ţum era posibil ca unul ca el s  le fie tat ? 

Dup  ce trecu ora la care lumea pleca la munc , nu se mai 
perind  nimeni prin bloc. Şi vocile cristaline ale copiilor se stinser . 
Ushikawa l s  telecomanda şi fum  o igar  sprijinit de perete, 
uitându-se la intrare prin cr p tura draperiei. ţa de obicei, pu in 
dup  ora zece ap ru poştaşul pe scuterul lui roşu şi distribui cu 
îndemânare plicurile în cutiile de scrisori. Din câte vedea Ushikawa, 
cam jum tate era coresponden  nesolicitat . Multe plicuri urmau 
probabil s  ajung  la gunoi nedeschise. Pe m sur  ce soarele urca la 
amiaz , temperatura creştea cu rapiditate şi oamenii care treceau pe 
strad  îşi lep dau paltoanele. 

Fukaeri ap ru în holul blocului pu in dup  ora unsprezece. Purta 
acelaşi pulover negru, pe gât, ca în ziua precedent , o jachet  gri, 
blugi, tenişi şi o pereche de ochelari de soare. Mai avea şi geant  
mare şi verde, pus  poşt reşte. Geanta p rea îndesat  cu fel de fel de 
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obiecte, pentru c  ar ta foarte deformat . Ushikawa se dezlipi de 
perete, se mut  la aparatul de fotografiat şi se uit  prin vizor. 

îşi d du seama c  fata pleca de acolo. Aruncase în geant  tot ce 
avea, cu gândul s  se duc  în alt  parte. Ar ta de parc  nu inten iona 
s  se mai întoarc . Poate c  se hot râse s  plece pentru c  îl observase 
pe el. La acest gând, inima începu s -i bat  cu putere. 

ţând ieşi pe uş , fata se opri şi se uit  din nou în sus, c utând 
parc  ceva cu privirea între transformator şi cablurile încâlcite. 
Lentilele ochelarilor îi str luceau orbitor în lumina soarelui. Din 
cauz  c -i ascundeau expresia fe ei, Ushikawa nu-şi d dea seama 
dac  fata g sise sau nu acel ceva. Fata r mase acolo nemişcat , cu 
ochii pe cer, pre  de vreo treizeci de secunde. Apoi îşi întoarse capul 
deodat  şi se uit  la fereastra în spatele c reia se ascundea Ushikawa. 
îşi scoase ochelarii şi îi vârî în buzunarul jachetei. Apoi încrunt  din 
sprâncene şi îşi focaliz  privirea asupra teleobiectivului camuflat în 
col ul ferestrei. Ştia c  cineva o urm rea pe ascuns şi aşa c  se uita şi 
ea la Ushikawa de pe partea cealalt  a obiectivului, cum ar curge apa 
înapoi printr-o conduct  curbat . Ushikawa sim i cum i se face pielea 
de g in  pe ambele bra e. 

Fukaeri clipea rar. Genele ei se apropiau şi se dep rtau încet şi 
prudent, ca dou  creaturi liniştite, independente. îns  alt  parte din 
ea nici nu clintea. Doar st tea acolo şi îl privea direct pe Ushikawa cu 
gâtul r sucit, ca o pas re înalt  şi mândr . Ushikawa nu putea s -şi 
întoarc  ochii de la ea. Avea senza ia c  lumea întreag  se oprise în 
loc. Vântul nu mai b tea şi nici un sunet nu f cea aerul din jur s  
vibreze. 

într-un final, Fukaeri încet  s -l mai priveasc . Se uit  din nou în 
sus, c tre acelaşi punct din v zduh. îns  de data aceasta îşi încheie 
cercetarea dup  doar câteva secunde. Expresia de pe chipul ei r mase 
neschimbat . îşi scoase ochelarii din buzunar, îi puse la loc pe nas şi o 
pomi c tre strad , p şind lin şi f r  ezitare. 

S  fug  dup  ea? Tengo înc  nu se întorsese, aşa c  îşi permitea s-
o urm reasc  şi s  vad  unde se duce. Nu strica s  afle unde urma s  
se mute. Ins , nu se ştie de ce, Ushikawa nu putea s  se ridice de pe 
podea. Parc  paralizase. Privirea cu care îl sfredelise parc  îi r pise 
toat  for a de care avea nevoie ca s  se mişte. 

Ei, n-are nimic, îşi zise el, intuit pe podea. ţea pe care trebuie eu 
s-o g sesc e Aomame. Eriko Fukada e foarte interesant , dar e o 
divaga ie de la subiect. E doar un actor dintr-un rol secundar care s-a 
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nimerit prin peisaj. Dac  e s  plece de aici, n-are decât s  se duc  
unde vrea. 

Odat  ieşit  în strad , Fukaeri se îndrept  în pas rapid c tre gar , 
f r  s  se uite nici m car o dat  înapoi. Ushikawa o urm ri cu 
privirea din spatele draperiilor decolorate de soare. Când silueta sa, 
cu geanta ei verde care se b l ng nea încolo şi încoace, disp ru din 
câmpul lui vizual, se târî de lâng  aparatul de fotografiat pân  la 
perete şi se rezem  de el. Aştept  aşa s -şi recapete puterile. Lu  o 
igar  Seven Stars şi o aprinse cu bricheta. Trase fumul adânc în 

piept. Dar nu avea nici un gust. 
Puterea tot nu-i revenea. Amor eala îi st ruia mai departe în 

mâini şi în picioare. La un moment dat, realiz  c  înl untrul lui se 
crease un gol straniu. O adev rat  cavern . Era un spa iu care nu 
semnifica decât lips , vid. Ushikawa r mase aşezat în caverna aceea 
neştiut  c scat  în interiorul lui, neputând s  se mai ridice. Sim ea în 
piept o durere surd , dar care parc  nu se putea numi durere. Era ca 
o diferen  de presiune creat  la tangen a dintre lips  şi ne-lips . 

Ushikawa r mase mult timp aşezat pe fundul cavernei. Fum  o 
igar  fad , rezemat de perete. Spa iul acela gol fusese l sat de fata 

care tocmai plecase. Ţa poate c  nu, îşi zise el. Poate c  a existat 
dintotdeauna în mine şi ea doar mi l-a indicat. 

Ushikawa îşi d du seama c  Eriko Fukada îl f cuse s  se 
cutremure literalmente din tot corpul. Privirea ei p trunz toare şi 
neclintit  îi zguduise nu numai corpul, ci întreaga sa existen , din 
temelii. Se sim ea ca un om cumplit de îndr gostit. Era prima dat  în 
via a lui când încerca o asemenea emo ie. 

Da' de unde! îşi zise el. De ce s  m  îndr gostesc eu de fata asta? 
Nu cred c  ar exista pe lume o pereche mai nepotrivit  decât ea şi cu 
mine. Ushikawa chiar se duse la baie şi se uit  în oglind . Nu, nu e 
vorba doar de înf işarea fizic . Din toate punctele de vedere, nu e 
om pe p mânt mai departe de ea ca mine. Şi nu era vorba c  
Ushikawa era atras sexual de ea. Ca libido, lui îi era suficient s  se 
culce o dat  sau de dou  ori pe lun  cu o prostituat  pe care o ştia. îi 
d dea telefon, o chema într-o camer  de hotel şi f ceau sex. Aşa cum 
te-ai duce la frizer. 

Aceasta era probabil o problem  care inea de suflet, trase el 
concluzia dup  ce medit  îndelung. ţe se n scuse între el şi Fukaeri 
era o leg tur  sufleteasc . Lucru greu de crezut, dar, privindu-se prin 
cele dou  capete ale teleobiectivului camuflat, el şi aceast  fat  
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frumoas  se în eleseser  reciproc, pân  în adâncurile fiin ei lor. Totul 
durase doar câteva clipe, dar ei îşi deschiseser  sufletul unul c tre 
altul. Apoi ea plecase şi îl l sase singur în caverna aceea goal . 

Fata ştia c  o priveam pe ascuns prin teleobiectiv, prin cr p tura 
draperiei, se gândi el. Sigur ştia şi c  am urm rit-o pân  la 
supermarket. Nu s-a uitat deloc înapoi, dar sunt convins c  era 
conştient  de prezen a mea. ţu toate astea, n-a p rut deloc s  m  
învinuiasc  pentru ceea ce am f cut. Ea m-a în eles pân  în 
str funduri. 

A ap rut şi apoi a disp rut. Noi am venit din direc ii diferite, s-a 
întâmplat s  ne intersect m calea, ne-am privit o clip , apoi am pornit 
din nou în direc ii diferite. N-am s  m  mai întâlnesc niciodat  cu ea. 
A fost ceva unic. Şi de-ar fi s  ne mai vedem vreodat , mai mult decât 
ce s-a întâmplat aici, ce aş putea s  vreau de la ea? Acum ne afl m 
din nou la dou  capete îndep rtate ale lumii şi nu exist  nic ieri 
cuvinte care s  ne uneasc . 

* 

Sprijinit de perete, Ushikawa inspecta prin draperie lumea care se 
perinda pe uş . Poate Fukaeri se r zgândea şi venea înapoi. Poate îşi 
aducea aminte c  uitase ceva important. Dar, desigur, fata nu se mai 
întoarse. Plecase hot rât  în alt  parte. Nu se mai întorcea acolo, orice 
s-ar fi întâmplat. 

Ushikawa îşi petrecu dup -amiaza cuprins de o senza ie cumplit  
de neputin . O neputin  f r  form  şi f r  greutate. Sângele îi 
curgea prin vene mai greu, mai domol. Avea vederea uşor înce oşat , 
iar încheieturile îi scâr âiau apatic. Dac  închidea ochii, sim ea acea 
durere l sat  de privirea ei zvâcnindu-i în coaste. Era o durere care 
venea şi pleca, aidoma unor valuri liniştite care se loveau de rm. 
Apoi iar venea şi iar pleca. Uneori devenea atât de intens , încât îl 
f cea s  se schimonoseasc . îns  Ushikawa observ  c  îi şi aducea o 
c ldur  cum nu mai sim ise vreodat . 

Nici so ia, nici cele dou  fiice şi nici casa cu gazon din ţhuo-
Rinkan nu-i aduseser  vreodat  atâta c ldur . în inima lui exista 
mereu un bo  de p mânt înghe at, r mas netopit. El îşi dusese via a 
cu acest miez dur şi rece în el, f r  m car s -i simt  r ceala. Aceea era 
pentru el temperatura normal . îns  privirea lui Fukaeri reuşise s  
topeasc , fie doar şi momentan, miezul de ghea . Iar din acea clip , 
Ushikawa începuse s  simt  în piept o durere surd . Poate c  pân  
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atunci nucleul acela rece îi inuse amor it  durerea, func ionând ca un 
mecanism de protec ie, iar acum era deschis la ea. Dar, într-un sens, 
era chiar bine-venit , deoarece venea înso it  de c ldur . Atâta vreme 
cât nu primea durerea, nu sim ea nici c ldura. Era ca un fel de troc. 

înv luit în micul ochi de lumin  al dup -amiezii, Ushikawa gusta 
în acelaşi timp şi durerea, şi c ldura. Nemişcat, în tihn . Era o zi 
liniştit  de iarn , f r  vânt. Oamenii mergeau pe strad  agale, trecând 
prin razele de lumin  diafane. Dar soarele coborî treptat c tre vest, se 
ascunse în spatele cl dirilor şi ochiul de lumin  disp ru şi el. ţ ldura 
zilei se disip , l sând loc frigului înser rii. 

Ushikawa oft  din r runchi şi se dezlipi de lâng  peretele de care 
st tuse rezemat. Amor eala st ruia întrucâtva, dar nu-1 împiedica s  
se mişte prin cas . Se ridic  în picioare, îşi întinse bra ele şi picioarele 
şi îşi suci gâtul scurt şi gros în toate direc iile, închise şi deschise 
palmele de mai multe ori. Apoi f cu exerci ii de stretching pe rogojina 
de paie care acoperea podeaua. Articula iile din tot corpul îi 
scrâşneau surd, în vreme ce muşchii îşi rec p tau flexibilitatea, pu in 
câte pu in. 

Era ora la care lumea se întorcea de la serviciu şi de la şcoal . 
Trebuia s -şi reia activitatea de supraveghere. Nu conteaz  dac  î i 
place sau nu, se îndemn  Ushikawa. N-are a face cu ce e bine şi ce e 
r u. Tu trebuie s  termini ce ai început. Aici e la b taie şi propriul t u 
destin. Nu po i s  stai la nesfârşit în fundul peşterii, picat aiurea pe 
gânduri. 

Ushikawa se post  din nou în dreptul aparatului de fotografiat. 
împrejur se f cuse întuneric şi becul de la intrarea în bloc era aprins. 
Probabil avea un temporizator care îl f cea s  se aprind  la o 
anumit  or . Oamenii intrau pe uş  unul dup  altul ca nişte p s ri 
anonime care se întorc la cuibul lor s r c cios. ţhipul lui Tengo 
Kawana nu se z rea printre ei. Dar avea s  se întoarc  şi el în curând. 
Nu putea s  stea chiar atât de mult s  vad  de tat l s u. Probabil c  
urma s  se întoarc  la Tokio pân  la sfârşitul s pt mânii şi s -şi reia 
serviciul. Adic  peste câteva zile. Sau poate chiar azi-mâine. Asta îi 
spunea lui Ushikawa instinctul s u. 

Eu sunt o creatur  slinoas  şi jilav , ca un vierme tr ind sub o 
piatr , în umezeala ei, îşi spuse el. P i, trebuie s-o recunosc, nu? Dar 
în acelaşi timp sunt un vierme infinit de eficient, infinit de r bd tor 
şi tenace. Nu m  dau b tut cu uşurin . Dac  am un indiciu, îl 
urmez. M  ca r pe peretele înalt şi drept oricât de sus. Trebuie s -mi 
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recap t miezul rece din piept. Am nevoie de el acum. 
Aşezat în dreptul aparatului de fotografiat, Ushikawa îşi frec  

bine palmele între ele, apoi se asigur  din nou c  îşi putea mişca în 
voie toate cele zece degete. 

Sunt multe lucruri pe care lumea obişnuit  poate s  le fac , dar 
eu nu pot, îşi zise el. Asta e cert. Tenisul sau schiatul s-ar num ra 
printre ele. S  fiu angajat la o firm , s  am o familie fericit . Dar pe 
de alt  parte sunt şi câteva lucruri pe care eu pot s  le fac, dar pe care 
al ii nu pot. Iar eu sunt foarte priceput la aceste câteva lucruri. Nu m  
aştept eu ca spectatorii s  m  aplaude sau s -mi arunce bani. Dar n-
ar trebui s  ar t lumii aceste abilit i? 

La nou  şi jum tate, Ushikawa îşi încheie activitatea pe ziua 
respectiv . V rs  într-o oal  o conserv  de sup  de pui, o înc lzi pe 
aragazul de voiaj şi o mânc  foarte grijuliu, cu lingura. Pe lâng  ea 
mânc  şi dou  chifle reci. Ron i un m r, cu coaj  cu tot. Apoi f cu 
pipi, se sp l  pe din i, întinse sacul de dormit pe podea şi se strecur  
în el, îmbr cat doar în lenjeria de corp. Trase ferinoarul pân  în 
dreptul gâtului şi se ghemui ca un vierme. 

Aşa i se încheie ziua. F r  s  culeag  vreun rod. Doar aflase c  
Fukaeri îşi f cuse bagajele şi plecase. Dar nu ştia încotro se dusese. 
Undeva. Ţ gat în sacul de dormit, Ushikawa cl tin  din cap. 
Undeva, f r  nici o leg tur  cu el. în scurt timp trupul lui înghe at 
se înc lzi şi în acelaşi timp alunec  într-un somn profund, în sfârşit, 
nucleul acela mic şi rece îşi rec p t  locul în sufletul lui. 

A doua zi nu se petrecu nimic demn de men ionat. Şi apoi veni ziua 
de sâmb t , tot o zi cald  şi liniştit . Mult  lume lâncezea în pat 
pân  la prânz. Ushikawa st tea la geam, ascultând în surdin  la 
radio ştirile, informa iile rutiere şi buletinul meteo. 

Pu in înainte de ora zece ap ru un corb mare, care r mase o 
vreme pe treptele pustii de la intrare. Se uit  cu aten ie împrejur, 
dând din cap de câteva ori, de parc  încuviin a. ţiocul lui mare şi 
gros se leg n  în aer, în sus şi în jos, iar aripile sale negre şi lucioase 
str luceau în razele soarelui. ţând ap ru poştaşul pe scuterul s u 
roşu, corbul îşi deschise aripile refractar şi îşi lu  zborul. Se în l  în 
aer cu un cronc nit scurt. Odat  ce poştaşul termin  de distribuit 
coresponden a şi plec , ap ru un stol de vr bii. Acestea începur  s  
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scurme agitate prin fa a intr rii. ţum g seau cine ştie ce fleac, îl 
apucau şi d deau fuga imediat în alt  parte. Dup  aceea ap ru o 
pisic  t rcat . P rea s  apar in  cuiva din vecini, pentru c  avea 
zgard  de purici la gât. Ushikawa nu o mai v zuse pân  atunci. 
Pisica intr  într-un rând de flori uscate şi f cu pipi, iar dup  ce 
termin , îl mirosi. ţeva p ru s  nu-i convin , deoarece strâmb  
nemul umit  din must i. Apoi disp ru prin spatele blocului, cu 
coada ridicat  b . 

Pân  la prânz ieşir  pe uş  câ iva locatari. Din felul în care erau 
îmbr ca i, p reau s  se duc  ori undeva s  se distreze, ori doar la 
cump r turi. Ushikawa înv ase deja fiecare chip în parte, îns  nu-
1 interesau câtuşi de pu in personalitatea sau modul lor de via . 
Nici m car nu-şi imagina o clip  cum puteau s  arate. 

Vie ile voastre sigur au mare importan  pentru voi, îşi zise el. 
Şi sunt de neînlocuit. Asta în eleg. Dar mie îmi sunt paralele. 
Pentru mine, unul, nu sunte i decât nişte decupaje de hârtie care 

se perind  în fundal. Singurul lucru pe care îl vreau eu de la voi e s  
nu cumva s  m  încurca i. Face i bine şi r mâne i doar nişte 
decupaje. 

— Da, m i Fund-de-par ! strig  el dup  o femeie între dou  
vârste, cu un posterior modelat ca o par , care tocmai trecea prin 
dreptul s u. Nu eşti decât un decupaj! N-ai substan , n-ai nimic! 
Ştiai asta? Ţine, tu eşti cam durdulie pentru o foi  de hârtie. 

îns  privind lucrurile aşa, tot ce era cuprins în acel fundal începu 
s -i par  „f r  sensĂ şi „paralelĂ. Poate c  pân  şi fundalul în sine era 
ceva imaginar. Poate c  el însuşi era de fapt cel p c lit de acei 
oameni-decupaj, lipsi i de substan . La acest gând, pe Ushikawa îl 
cuprinse treptat neliniştea. Totul i se tr gea din faptul c  st tea închis 
într-o cas  nemobilat  şi urm rea lumea pe ascuns, zi de zi. Se mai 
zdruncin  şi nervii. Ushikawa îşi propuse s  spun  cu voce tare ce-i 
trecea prin minte. „Ţun  diminea a, Urecheatule!Ă, i se adres  el unui 
b trân înalt şi slab, pe care îl vedea prin vizor, cu urechile ascu ite ca 
nişte coarne, care se i eau din p rul lui alb. „Ai plecat la plimbare? 
Mersul face bine la s n tate. Vremea e frumoas , s - i priasc ! Tare 
mi-ar mai pl cea şi mie s -mi dezmor esc un pic picioarele, dar din 
p cate trebuie s  stau toat  ziulica aici în fund, cu ochii lipi i de uşa 
asta pr p dit .Ă Ţ trânul mergea cu spatele drept, îmbr cat într-o 
pereche de pantaloni de lân  şi un cardigan. 1-ar fi stat bine al turi 
un câine alb şi serios, dar în acel bloc nu se permiteau animalele de 
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companie. ţând acesta disp ru, pe Ushikawa îl cuprinse un 
sentiment profund de neputin . Monitorizarea lui putea s  nu dea 
nici un fel de roade. Poate c  intui ia lui nu f cea nici dou  parale, iar 
el îşi tocea degeaba nervii în casa aceea goal , f r  s  ajung  nic ieri. 
Aşa cum se toceşte capul unei statui Jizo, tot mângâiat  de copiii care 
trec pe lâng  ea. 

La amiaz , Ushikawa mânc  un m r şi biscui i s ra i cu brânz , 
apoi onigiri5 cu prune murate. Dup  aceea se rezem  de perete şi 
a ipi. Trase un pui de somn, scurt şi f r  vise, dar când se trezi, nu-şi 
mai amintea unde era. Memoria lui era ca o cutie goal , cu patru 
col uri. în untrul acelei cutii nu era decât vid. Ushikawa îi d du roat  
cu privirea. ţând se uit  mai bine, observ  c  nu era un simplu vid, ci 
o înc pere întunecat , goal  şi rece, complet nemobilat . Un loc 
nefamiliar. Pe ziarul de lâng  el z cea un cotor de m r. Ushikawa era 
buimac. ţe c uta el în locul acela ciudat? 

Apoi îşi aminti, în sfârşit, c  monitoriza intrarea blocului în care 
locuia Tengo. Da, avea şi aparatul de fotografiat SLR Minolta, cu 
teleobiectiv. îşi aminti şi de b trânul cu p rul alb şi urechile mari, 
care ieşise singur la plimbare. Amintirile începeau s  revin  treptat în 
cutia cea goal , ca nişte p s rele care se întorc în crâng la apusul 
soarelui. Iar de acolo reieşeau dou  adev ruri concrete: 

(1) Eriko Fukada a plecat. 
(2) Tengo Kawana nu s-a întors. 

în apartamentul lui Tengo de la etajul doi nu era nimeni în acel 
moment. Draperiile erau trase peste geam şi liniştea înv luia acel 
spa iu pustiu, întrerupt  din când în când doar de termostatul 
frigiderului. Ushikawa vizualiz  absent acea imagine. A-şi închipui o 
camer  pustie era ca şi cum şi-ar fi imaginat lumea de dup  moarte. 
Apoi îşi aminti deodat  de încasatorul misterios de la NHK care 
b tuse insistent la uş . St tuse cu ochii în patru, dar nu v zuse nici 
un semn c  ar fi plecat. Oare locuia şi el în aceeaşi cl dire? Sau poate 
unul dintre locatari se d dea drept încasator de la NHK şi îşi nec jea 
vecinii? Dar de ce s  fac  aşa ceva? Era o ipotez  de-a dreptul 
bolnav . îns  cum altfel se putea explica situa ia asta bizar ? 
Ushikawa nu g sea nici un r spuns. 

                     

5 G luşte de orez, cu diverse umpluturi sau învelite în alge, echiva-
lentul sendvişului din buc t ria vestic . 
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* 

Tengo Kawana ap ru în holul blocului în acea dup -amiaz , un pic 
înainte de ora patru. Sâmb t , înainte de apusul soarelui. Avea 
gulerul de la jacheta veche ridicat, o şapc  bleumarin pe cap şi o 
geant  de voiaj pe um r. Intr  direct în cl dire, f r  s  z boveasc  la 
intrare şi f r  s  se uite în jur. Ushikawa înc  era destul de absent, 
îns  nu avea cum s  nu observe silueta înalt  care îi traversa câmpul 
vizual. 

— A, bine a i revenit, domnu' Kawana! morm i Ushikawa şi îl 
fotografie de trei ori cu ajutorul dispozitivului automat. Cum se 
simte tat l dumneavoastr ? Sigur sunte i foarte obosit. S  v  odihni i 
cum trebuie! E tare bine s  te întorci acas . ţhiar şi în blocul sta 
pr p dit. Aşa, cât a i fost plecat, s  şti i c  Eriko Fukada şi-a f cut 
bagajele şi şi-a luat t lp şi a. 

Desigur, vocea lui nu ajungea pân  la urechile lui Tengo. Nu era 
decât un monolog. Ushikawa arunc  un ochi la ceasul de la mân  şi 
îşi not  ora în carne el. Tengo Kawana, întors din c l torie la ora trei 
şi cincizeci şi şase de minute. 

In momentul în care Tengo intr  în bloc, o uş  se deschise larg şi 
realitatea n v li peste Ushikawa. Aşa cum aerul umple v zduhul, 
sim urile i se ascu ir  într-o clip  şi o nou  vitalitate îi str b tu 
corpul. Era şi el o pies  eficient  din angrenajul lumii, care se fix  în 
locaşul ei cu un clic pl cut. ţircula ia sângelui i se înte i, r spândind 
adrenalin  în tot corpul. Aşa mai merge, îşi zise Ushikawa. Asta e 
fa a mea adev rat , asta e fa a adev rat  a lumii. 

* 

Tengo ap ru din nou dup  ora şapte. Dup  apusul soarelui, vântul 
începuse s  bat  şi temperatura sc dea cu repeziciune. Purta un 
hanorac, o geac  de piele şi blugi decolora i. ţând ieşi din bloc, se 
opri şi privi în jur. îns  nu g si nimic. Se uit  şi în direc ia lui 
Ushikawa, dar nu îi z ri silueta ascuns . Nu se compar  cu Eriko 
Fukada, îşi zise Ushikawa. Ea e specială. Ea vede lucruri pe care al ii 
nu le v d. Dar tu, Tengo, de bine, de r u, eşti un om obişnuit. Tu nu 
po i s  m  dibuieşti. 

ţonstatând c  nimic nu s-a schimbat în jur, Tengo îşi trase 
fermoarul de la geac  pân  sub b rbie, îşi îndes  mâinile în buzunare 
şi ieşi în strad . Ushikawa îşi puse imediat c ciula pe cap, fularul la 
gât, se înc l  şi o pomi dup  el. 



262 Haruki Murakami 

 

Nu îi luase mult timp, pentru c  era preg tit s  ias  din cas  
imediat cum ap rea Tengo. Desigur, urm rirea era o op iune 
periculoas . Tengo l-ar fi recunoscut imediat dup  silueta lui, dup  
înf işarea lui atât de aparte. Dar se întunecase deja şi, dac  avea grij  
s  p streze suficient  distan , nu era chiar aşa uşor de depistat. 

Mergând agale, Tengo se uit  înapoi de câteva ori, dar Ushikawa 
era destul de atent ca s  nu fie z rit. V zut de la spate, p rea 
cufundat în gânduri. Poate se gândea la faptul c  Fukaeri nu mai era. 
P rea s  se îndrepte c tre gar . Oare voia s  ia trenul şi s  se duc  
undeva? Aşa i-ar fi fost greu s -l mai urm reasc . In sta ie era lumin  
şi, fiind sâmb t  seara, nici c l tori nu erau mul i, iar Ushikawa ar fi 
ieşit cumplit în eviden . în cazul acesta, ar fi fost mai deştept s  
renun e. 

îns  Tengo nu se ducea la gar . Dup  o vreme, o coti în alt  
direc ie, pe o strad  mai pustie, şi se opri în fa a unui local numit 
„Spic de grâuĂ. Era un loc frecventat de tineri, unde se putea lua o 
mas  uşoar . Tengo se uit  la ceas şi, dup  câteva clipe de gândire, 
intr . „Spic de grâuĂ, se gândi Ushikawa, cl tinând din cap. ţe nume 
tâmpit pentru un local! 

Ushikawa se opri în umbra unui stâlp şi se uit  împrejur. Probabil 
c  Tengo avea de gând s  bea un pahar şi s  m nânce ceva. Asta 
însemna cel pu in o jum tate de or . Dac  avea ghinion, putea s  stea 
acolo şi o or  întreag . ţ ut  cu privirea un loc potrivit unde s  
piard  timpul, din care s  vad  cine venea şi pleca de la „Spic de 
grâuĂ, îns  în preajm  nu erau decât o l pt rie, un mic loc de 
întrunire pentru membrii cultului Tenrikyo şi un magazin de orez, 
toate cu obloanele deja trase. M i, s  fie! îşi zise Ushikawa. Vântul 
b tea aprig dinspre nord-vest, suflând cu putere norii de pe cer. 
ţ ldura blând  a zilei p rea acum doar o am gire. Fireşte, lui 
Ushikawa nu-i surâdea deloc s  stea degeaba nici o jum tate de or , 
la marginea drumului, în vântul acela rece. 

Se gândi s  se retrag . Tengo oricum doar lua masa acolo. Nu era 
nevoie s  se chinuie s -l urm reasc . Putea şi el s  se duc  la un 
restaurant, s  m nânce ceva cald şi s  se întoarc  acas . în curând 
avea s  se înapoieze şi Tengo. Varianta aceasta îi suna minunat. Se 
închipui intrând într-un restaurant înc lzit şi mâncând un oydkodotix. 
în ultimele zile nu mai b gase în stomac nimic consistent. Putea s  
cear  şi un sake cald, c  tot nu mai b use de mult  vreme. Pe frigul 
acela, s-ar fi trezit din ame eal  cum ieşea din cas . 
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Dar îşi imagin  şi un alt scenariu. Poate c  Tengo avea întâlnire 
acolo cu cineva. Era o posibilitate pe care nu o putea ignora. Tengo 
plecase de acas  şi o luase drept într-acolo, f r  ezitare. 

1. Amestec de came de pui şi ou, pe pat de orez. 
Se uitase la ceas înainte s  intre în local. Dac  îl aştepta cineva? Sau 
dac  acel cineva urma s  apar  abia de acum încolo la „Spic de 
grâuĂ? Dac  era pe-aşa, trebuia neap rat s  afle cine era acea 
persoan . Şi atunci nu-i mai r mânea decât s  stea în drum, cu ochii 
pe local, chiar dac  îi înghe au de tot urechile. Ushikawa îşi alung  
resemnat din minte oyakodon-ul şi sake-ul cald. 

Poate c  persoana cu care se întâlnea era Fukaeri. Sau Aomame. 
La acest gând, Ushikawa îşi reveni în fire. R bdarea e punctul meu 
forte, îşi zise el. Dac  simt eu c  poate s  ias  ceva, de asta m  ag . 
Nu-mi desfac mâna nici plouat, b tut de vânt, ars de soare sau 
ciom git. Nu se ştie când mai pot s  înha  ocazia la loc, odat  ce am 
l sat-o s -mi scape. Ushikawa înv ase pe pielea lui c  pe lume exist  
suferin e mai grozave decât cea care îl aştepta acum. 

Se sprijini de un perete, ascuns în umbra stâlpului şi a unui panou 
electoral al Partidului Comunist Japonez, cu ochii pe intrarea 
localului. Avea fularul verde înf şurat pân  sub nas şi mâinile 
îndesate în buzunarele paltonului de lân . Din când în când, scotea 
un şerve el de hârtie şi-şi ştergea nasul, dar altfel nu f cea nici o 
mişcare. Uneori îi mai ajungeau la urechi anun urile din sta ia Koenji, 
purtate de vânt. ţâ iva trec tori care îl observar  ascuns acolo 
gr bir  pasul, încorda i. Ins  Ushikawa st tea la ad postul 
întunericului şi nu i se distingea chipul. Dar îi înfricoşa trupul s u 
scurt şi îndesat care se profila în umbr  ca un bizar obiect decorativ. 

Oare Tengo ce bea şi ce mânca acolo? ţu cât se gândea mai mult 
la asta, cu atât i se f cea mai foame şi mai frig. îns  nu reuşea s -şi 
in  în frâu imagina ia. Nici nu trebuia s  fie sake fierbinte sau 

oyakodon, putea s  fie orice. Ushikawa ar fi vrut s  intre într-un loc 
unde era cald şi s  ia o mas  banal . Orice suna mai bine decât s  
stea în întuneric, b tut de vânt şi privit cu suspiciune de trec tori. 

îns  nu avea de ales. Alt  cale nu avea de urmat decât s  aştepte 
dârdâind de frig pân  termina Tengo de mâncat şi ieşea din local. 
Ushikawa se gândi la casa din Chuo-Rinkan şi la masa de acolo. Pe 
masa aceea i se punea sear  de sear  o mâncare cald . Dar acum nici 
nu-şi mai aducea aminte ce anume. ţe naiba mâneam eu pe-atunci? 
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se întreb  el. Parc  ar fi un basm, ceva tr it într-o via  anterioar . Au 
fost odat  ca niciodat , la cincisprezece minute de mers de sta ia 
Chuo-Rinkan de pe linia Odakyu, o cas  nou -nou  şi o mas  plin  
cu bucate calde. Dou  copili e cântau la pian, curticica avea gazon, 
iar câinele cu pedigree zburda prin ea fericit. 

* 

Tengo ieşi neînso it din local dup  treizeci şi cinci de minute. Nu era 
r u. Putea s  fie mult mai nasol de atât, îşi spuse Ushikawa. Fuseser  
treizeci şi cinci de minute lungi şi jalnice, dar tot era mai bine decât o 
or  şi jum tate lung  şi jalnic . îi era foarte frig, dar înc  nu-i 
degeraser  urechile. ţât timp fusese Tengo în untru, pe la „Spic de 
grâu" nu se perindase nimeni care s -i capteze aten ia lui Ushikawa. 
Doar un cuplu tân r, care intrase. Nu ieşise nici un muşteriu. 
Probabil Tengo st tuse singur s  bea ceva şi s  ia o cin  uşoar . 
Ushikawa îl urm ri, p strând o distan  suficient  între ei, ca la 
venire. Tengo o lu  înapoi pe acelaşi drum, probabil cu gândul s  se 
întoarc  direct acas . 

îns  acesta devie de la traseu şi coti pe o str du  pe care 
Ushikawa n-o ştia. Aşadar nu se ducea direct acas . V zut de la 
spate, cu spinarea lui lat , p rea cufundat în gânduri. Şi mai adânc ca 
mai devreme. Nu se mai uita deloc înapoi. Ushikawa cercet  
împrejurimile, str duindu-se s  g seasc  numele str zilor pe care 
trecea şi s  le in  minte, ca s  poat  parcurge din nou traseul peste 
câteva zile, singur. Ushikawa nu cunoştea zona, dar judecând dup  
vuietul tot mai puternic al maşinilor care curgeau neîntrerupt una 
dup  alta, presupuse c  se apropia de Şoseaua de ţentur  nr. 7. Intre 
timp, Tengo iu i un pic pasul, semn c  se apropia de destina ie. 

Nu-i r u, se gândi Ushikawa. Tipul sta se duce undeva. Aşa mai 
merge! înseamn  c  nu m-am inut dup  el degeaba. 

Tengo traversa gr bit str zile din zona reziden ial . Era o sear  de 
sâmb t  vântoas  şi rece. Oamenii st teau în cas  la c ldur , aşeza i 
în fa a televizoarelor cu o b utur  fierbinte în mân . Nu era mai 
nimeni pe str zi. Ushikawa se inea dup  el la o distan  potrivit . 
Tengo era destul de uşor de urm rit. Fiind înalt şi mare de statur , nu 
se pierdea în mul ime. Atunci când mergea, nu f cea altceva decât s  
mearg . îşi inea privirea în p mânt şi p rea mereu c  se gândeşte la 
ceva. Era un tip serios şi deschis, nu genul care s  aib  secrete. Nu ca 
mine, îşi zise Ushikawa. 
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Şi femeia cu care se c s torise Ushikawa era o persoan  c reia îi 
pl ceau secretele. De fapt, nu era vorba c  îi pl ceau, ci c  nu putea 
f r  ele. Dac  o întrebai cât e ceasul, probabil c  nu i-ar fi spus ora 
corect . Dar şi aici Ushikawa era altfel. El nu ascundea ceva decât 
atunci când era nevoie. O f cea doar constrâns de munca sa. Dac  pe 
el îl întreba cineva cât e ceasul şi nu avea nici un motiv s  nu fie 
sincer, îi spunea ora cu exactitate. Şi chiar politicos. Dar so ia sa 
min ea în orice situa ie şi în leg tur  cu orice. Ascundea cu 
înfrigurare pân  şi lucrurile pe care nu era nevoie s  le ascund . Pân  
şi vârsta şi-o d dea greşit cu patru ani. Ushikawa aflase asta din 
certificatul de c s torie, dar se pref cuse c  nu observ  şi nu spusese 
nimic. Nu putea s  priceap  defel ce sens aveau acele minciuni care, 
mai devreme sau mai târziu, oricum ieşeau la iveal . Iar el nu era 
genul de om c ruia s -i pese de diferen ele de vârst . Alte lucruri îl 
preocupau pe el. ţare era problema dac  so ia lui era, de fapt, cu 
şapte ani mai mare decât el? 

Pe m sur  ce se îndep rta de gar , str zile deveneau tot mai 
pustii. într-un final, Tengo intr  într-un p rcule . Era un banal loc de 
joac  pentru copii, dintr-un ungher al zonei reziden iale. Nu se z rea 
nici ipenie de om. P i, normal, îşi zise Ushikawa. Nu mul i oameni 
pe lumea asta au chef s  stea prin parc într-o sear  vântoas  de 
decembrie. Tengo trecu prin lumina rece a felinarului, mergând 
direct c tre tobogan. Puse piciorul pe prima treapt  şi se c r  în 
vârful lui. 

Ushikawa se ascunse în spatele unei cabine telefonice şi îi urm ri 
mişc rile. Tobogan? se încrunt  el. ţe s  caute ditamai omul pe un 
tobogan pentru copii, într-o sear  atât de rece? Nici nu era chiar aşa 
aproape de blocul lui. Venise pân  aici cu un scop anume. Locul de 
joac  în sine nu era prea grozav. Era înghesuit şi pr p dit. Un 
tobogan, dou  leag ne, un sistem de c rat şi o groap  de nisip. Un 
felinar care p rea s  fie acolo de la facerea lumii şi un ulm desfrunzit 
şi grosolan. Toaleta public  încuiat  era ca o pânz  numai bun  de 
umplut cu graffiti. Nu era nimic acolo care 
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s - i linişteasc  sufletul, nimic s - i stimuleze imagina ia. Poate c  
într-o dup -amiaz  frumoas  de mai, existau acolo şi astfel de 
lucruri. Dar în nici un caz într-o sear  vântoas  de decembrie. 

Oare avea întâlnire cu cineva? Aştepta s  apar  cineva? Nu, hot rî 
Ushikawa. Tengo nu avea aerul acesta. Când intrase în parc, se 
dusese întins la tobogan, f r  s  acorde vreun pic de aten ie celorlalte 
obiecte de joac . Fusese chitit pe el. Tengo a venit aici special ca să se 
urce pe tobogan. Ushikawa nu avea cum altfel s  priveasc  situa ia. 

Poate c  îi pl cuse lui dintotdeauna s  stea în vârful toboganului 
şi s  se gândeasc . Poate c  cel mai potrivit loc s  n scoceasc  idei 
pentru romane sau s  mediteze asupra formulelor matematice era în 
vârful unui tobogan, pe înserat. ţine ştie, poate cu cât era mai bezn  
în jur, vântul mai rece şi parcul mai pr p dit, cu atât îi func iona şi 
lui creierul mai bine. Imagina ia lui Ushikawa nu putea s  cuprind  
ce anume gândeau scriitorii (sau matematicienii) şi în ce fel. Mintea 
lui practic  îi spunea c , orice s-ar fi întâmplat, el trebuia s  stea acolo 
cuminte, s  vad  ce face Tengo. Limbile ceasului s u de mân  indicau 
ora opt. 

Tengo se ghemui şi se aşez  pe tobogan. Apoi se uit  la cer. O 
vreme îşi suci capul încolo şi încoace, dar pân  la urm  îşi fix  
privirea într-o direc ie şi r mase aşa. ţapul nu i se mai clintea. 

Ushikawa îşi aminti un cântec sentimental de Kyu Sakamoto, care 
fusese în vog  demult. „înal  privirea c tre stelele nop ii, c tre 
micu ele stelu eĂ, spuneau primele sale versuri. Mai departe nu ştia şi 
nici nu-1 interesa neap rat. Sentimentalismul şi moralitatea erau 
domeniile la care el se pricepea cel mai pu in. Oare şi Tengo se uita 
din vârful toboganului la stelele nop ii, sentimental? 

Ushikawa încerc  şi el s  priveasc  cerul în acelaşi mod. Dar nu se 
vedeau stelele. Cartierul Koenji din sectorul Suginami, metropola 
Tokio, nu era nicidecum locul potrivit ca s  admiri astrele cereşti. 
Neoanele şi becurile felinarelor de pe str zi îmbr - cau întreg cerul 
într-o lumin  stranie. Poate c  unii oameni reuşeau s  disting  
niscaiva stele dac  îşi încordau bine privirea. Dar pentru asta aveau 
nevoie de un v z şi o putere de concentrare ieşite din comun. In plus, 
în seara aceea, norii lunecau necontenit pe cer. Şi totuşi Tengo st tea 
neclintit şi se uita într-un punct anume al v zduhului.
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ţe belea de om! bomb ni Ushikawa în sinea lui. ţe-i trebuie lui 
s  cloceasc  gânduri cu ochii pe cer, în vârful unui tobogan, tocmai 
într-o sear  de iarn  vântoas  ca asta? îns  el nu avea nici un motiv 
s -l critice pe Tengo. îl urm rea pentru c  aşa voia el, aşa îi convenea 
lui şi, dac  îi era greu, nu Tengo era de vin . ţa cet ean liber, Tengo 
avea dreptul s  se uite la cer cât poftea şi de unde poftea, indiferent 
de anotimp. 

Da' frig mai e, îşi zise Ushikawa. De mai devreme îi venea s  fac  
pipi, dar trebuia s  se in , n-avea încotro. Toaleta public  era bine 
ferecat , iar lâng  cabina de telefon nu putea s  fac , cu toate c  nu 
era lume pe strad . Hai, nu ne c r m odat  de aici? îşi zise Ushikawa 
bâ âindu-se de pe un picior pe altul. Indiferent dac  eşti picat pe 
gânduri, într-o pas  sentimental  sau admiri stelele, i-o fi frig şi ie, 
nu? Hai mai repede acas , s  ne înc lzim! Ştiu c  nu ne aşteapt  
nimeni, dar tot e mai bine decât aici. 

Dar Tengo nu p rea s  aib  vreo inten ie s  se ridice. în sfârşit, îşi 
lu  privirea de la cer, dar şi-o îndrept  c tre blocul de peste drum. 
Era o cl dire nou , cu cinci etaje şi jum tate din ferestre luminate. 
Tengo o privea cu interes. Ushikawa se uit  şi el la ea, dar nu v zu 
nimic care s -i capteze aten ia. Era un bloc obişnuit, ca multe altele. 
Nu neap rat de lux, clar destul de r s rit. Avea o arhitectur  
elegant , cu o fa ad  placat , care sigur costase mult. Holul de la 
intrare era impun tor şi bine luminat. Nici nu se compara cu 
d r p n tura în care locuia Tengo. 

Oare Tengo se uita la el şi se gândea c  i-ar pl cea s  stea şi el 
acolo dac  s-ar putea? Nu, nu era cazul. Din câte ştia Ushikawa, 
Tengo era genul de om pe care nu-1 intereseaz  unde locuieşte. Aşa 
cum nu prea îl interesa nici cu ce se îmbr ca. Sigur nu era 
nemul umit de blocul ieftin în care st tea acum. Ajungea dac  avea 
un acoperiş deasupra capului şi era ferit de frig. ţam sta era el. 
Lucrurile la care se gândea el în vârful toboganului trebuie s  fi fost 
de alt  natur . 

Dup  ce se uit  o vreme la ferestrele blocului, Tengo îşi întoarse 
din nou privirea c tre cer. Ushikawa f cu la fel. Din locul în care 
st tea el, cerul era pe jum tate ascuns de crengile ulmului, de fire de 
curent şi cl diri. Nu avea cum s  ştie ce punct anume privea Tengo. 
Nenum ra i nori m rş luiau unul dup  altul ca o oaste n v litoare.
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Intr-un final, Tengo se ridic  şi coborî ab tut de pe tobogan, cu 
aerul unui pilot care tocmai şi-a încheiat singuraticul zbor nocturn. 
Str b tu lumina felinarului şi ieşi din parc. Ushikawa ezit  câteva 
clipe, dar se hot rî s  nu-1 mai urm reasc . Sigur avea s  se întoarc  
acas . In plus, îi venea r u s  fac  pipi. Aştept  pân  silueta lui 
Tengo disp ru, apoi intr  în parc, se duse în spatele toaletei şi urin  
în tufişuri, la ad postul întunericului. Vezica i se umpluse deja pân  
la refuz. 

Dup  ce termin  cu urinatul, care durase cât ar fi traversat podul 
un marfar foarte lung, Ushikawa îşi trase fermoarul de la şli  şi, cu 
ochii închişi, scoase un oftat adânc de uşurare. Limbile ceasului 
indicau ora opt şi şaptesprezece minute. Tengo st tuse acolo cam un 
sfert de or . Dup  ce se încredin  din nou c  nu se mai z rea pe 
nic ieri, Ushikawa se îndrept  c tre tobogan şi urc  treptele cu 
picioarele lui scurte şi strâmbe. Se aşez  în vârf, pe suprafa a 
înghe at , şi îşi întoarse privirea în direc ia în care se uitase Tengo. 
Voia s  ştie la ce anume se uitase el cu atâta interes. 

Ushikawa nu st tea prost cu vederea. Suferea de astigmatism şi 
de aceea imaginea din fa a ochilor îi ap rea uşor dispropor ionat , 
dar putea s  tr iasc  liniştit şi f r  ochelari. îns  oricât şi-ar fi 
încordat privirea, nu z rea nici o stea. Şi totuşi, aten ia îi fu atras  de 
luna care plutea în v zduh, plin  cam dou  treimi, îşi i ea obrazul 
p tat printre norii care se perindau cu iu eal . Era luna obişnuit , de 
iarn . Palid , rece, plin  de mistere şi insinu ri moştenite din vremuri 
str vechi. Plutea mut  în înaltul cerului, ca ochiul unui mort, care nu 
clipeşte. 

Deodat , lui Ushikawa i se t ie r suflarea. R mase aşa o vreme, 
uitând s  mai respire. Norii se împr ştiaser , iar el descoperise c  la o 
oarecare distan  de luna obişnuit , se mai z rea 
o lun . Era mai mic , verde, de parc  era acoperit  cu muşchi, şi 
diform . Dar, f r  îndoial , era o lun . Nu exista nici o stea atât de 
mare. Şi nu era nici satelit artificial. St tea fixat  într-un loc, f r  s  se 
mişte. 

Ushikawa închise ochii şi îi redeschise dup  câteva secunde. Sigur 
era o iluzie optic . Chestia aia nu avea ce căuta acolo. Ins  ori de câte ori 
ar fi închis şi deschis ochii, luna aceea micu  şi nou  era tot acolo. 
Disp ru în spatele unui nor, dar când acesta trecu, reap ru în acelaşi 
loc. 

La asta se uita Tengo, îşi spuse Ushikawa. Tengo Kawana venise 
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acolo special ca s  admire acea privelişte sau ca s  vad  dac  înc  
mai exista. Ştia deja c  pe cer pluteau dou  luni. F r  urm  de dubiu. 
Nu se ar tase deloc surprins când le v zuse. Aşezat pe tobogan, 
Ushikawa oft  îndelung. ţe lume mai e şi asta? se întreb  el. în ce fel 
de lume am ajuns? R spunsul nu se z rea pe nic ieri. Vântul sufla 
nenum ra ii nori, iar cele dou  luni pluteau în v zduh, ca o 
ghicitoare. 

Un singur lucru pot s  afirm cu siguran , îşi spuse Ushikawa. 
Asta nu e lumea din care vin eu. P mântul pe care îl ştiu eu are un 
singur satelit natural. Asta e un fapt de necontestat. îns  acum are 
doi. 

Dar, dup  un timp, Ushikawa observ  c  acea privelişte îi d dea 
o senza ie de deja vu. Mai v zuse cândva ceva asem n tor. Se 
concentr , scotocind disperat prin memorie ca s  afle ce anume îi 
d dea acea senza ie. Se schimonosi, îşi ar t  col ii, scormoni cu 
ambele mâini pe fundul întunecat al conştiin ei sale şi în sfârşit, îşi 
aminti: Crisalida de aer. în romanul acela ap reau dou  luni, chiar 
c tre sfârşit. Una mai mare şi una mai mic . ţând mater o naşte pe 
filia, pe cer se ivesc dou  luni. Fukaeri scrisese cartea, iar Tengo 
contribuise cu descrierile am nun ite. 

Ushikawa se uit  în jur, îns  lumea pe care o vedea era cea 
obişnuit . Geamurile blocului cu cinci etaje de peste drum erau 
acoperite cu perdele, iar din spatele lor r zb tea o lumin  liniştit . 
Nimic ieşit din comun. Doar numărul lunilor de pe cer se schimbase. 

ţoborî de pe tobogan, atent pe unde c lca, apoi plec  gr bit din 
parc, încercând parc  s  scape de privirea lunilor. Am p it oare ceva 
la cap? se întreb  el. Nu, nici vorb . N-am p it absolut nimic la cap. 
Gândirea mea e dur , rece şi dreapt  ca un piron nou-nou . 
Str punge realitatea corect, din unghiul potrivit, intind direct c tre 
miezul ei. Nu e nici o problem  la mine. Eu sunt perfect întreg la 
minte. Lumea din jurul meu a luat-o razna. 

Iar eu trebuie s  aflu de ce. Neap rat. 

Capitolul 20 Ca parte din metamorfoza mea 

Duminic  vântul se domoli, anun ând o zi frumoas  şi liniştit , cu 
totul diferit  de seara anterioar . Oamenii îşi lep daser  hainele 
groase şi se bucurau de razele soarelui. Aomame îşi petrecu ziua în 
cas , cu draperiile trase, la fel ca întotdeauna, f r  nici o leg tur  cu 



 

vremea de afar . 
F cu stretching ascultând în surdin  Sinfonietta lui Jan cek, apoi îşi 

antren  muşchii la aparate. Avea nevoie de aproape dou  ore ca s  
parcurg  întregul program, care devenea tot mai înc rcat de la o zi la 
alta. Prepar  ceva de mâncare, f cu pu in  cur enie, apoi se aşez  pe 
canapea şi mai citi din în căutarea timpului pierdut. în sfârşit, ajunsese 
la volumul Guermantes. Avea grij  s  nu-i r mân  timp liber. La 
televizor urm rea doar ştirile NHK de sear , de la ora şapte. în 
continuare nu ap rea nici o ştire important . Ţa da, erau şi unele 
importante. Nenum ra i oameni mureau în lumea întreag . Mul i 
dintre ei aveau parte de o moarte dureroas . Deraiau trenuri, se 
scufundau feriboturi, se pr buşeau avioane. R zboaiele civile 
continuau, sc pate de sub control, aveau loc asasinate, oamenii se 
masacrau. Schimb rile climatice provocau secet , inunda ii, foamete. 
Aomame îi comp timea pe to i cei lovi i de astfel de tragedii şi 
calamit i. Ins  l sându-le pe acestea la o parte, în momentul de fa  
nu se întâmplase nici un lucru care s  o afecteze direct. 

în p rcule ul de peste drum se jucau copilaşii din cartier. ţu to ii 
strigau în gura mare. Se auzeau şi ipetele ascu ite ale corbilor, care 
îşi vorbeau între ei. în v zduh plutea un miros de iarn  urban . 

Aomame realiz  deodat  c , de când se mutase în blocul acela, nu 
mai sim ise nici m car o dat  apetit sexual. Nu avusese chef s  fac  
sex cu nimeni şi nici nu se masturbase deloc. Poate din cauz  c  era 
îns rcinat  şi se produseser  schimb ri hormonale. In orice caz, lui 
Aomame îi convenea aşa, pentru c  în mediul în care se afla, dac  i se 
f cea chef de sex, nu avea cum s -i dea curs. Se mai bucura şi de 
faptul c  sc pase de ciclu. Ei oricum nu-i d dea prea mult de furc , 
dar tot se sim ea de parc  se descotorosise de o povar  pe care o c ra 
în cârc  de mult  vreme. Era mul umit  şi doar s  ştie c  sc pase de 
un lucru la care trebuia s  se gândeasc . 

în trei luni de zile, p rul îi crescuse destul de mult. în septembrie 
abia dac  îi atingea um rul, iar acum îi ajungea pân  la omoplat. 
ţând era mic , mama ei o tundea mereu b ie eşte şi în gimnaziu nu 
şi-l l sase niciodat  s  creasc  prea mult, pentru c  ducea o via  
axat  pe sport. I se p rea un pic cam lung, dar neputând s -l taie 
singur , nu avea decât s -l lase aşa cum era. Doar bretonul şi-l aranja 
cu foarfeca. Ziua şi-l inea strâns, iar când venea seara şi-l desf cea. 
Trecea peria prin el de o sut  de ori, ascultând muzic  - un lucru 
imposibil dac  nu ai timp la discre ie. 



286 Haruki Murakami 

 

Aomame oricum nu prea se farda, iar acum, stând tot timpul 
închis  în cas , chiar nu mai avea nevoie s  o fac . Dar ca s -şi 
men in  un ritm de via  cât de cât regulat, îşi îngrijea pielea 
meticulos. îşi masa fa a cu crem  sau cu lo iune şi îşi aplica mereu o 
masc  înainte de culcare. Având oricum un corp s n tos, îşi men inea 
pielea frumoas  şi str lucitoare cu foarte pu in efort. Sau poate c  şi 
asta se datora tot sarcinii. Auzise ea cum c  femeile îns rcinate au 
tenul frumos. în orice caz, aşezat  în fa a oglinzii, cu p rul desf cut, 
Aomame îşi privea chipul şi i se p rea mai frumos ca pân  atunci. 
Sau cel pu in vedea acum în el calmul femeii mature. Probabil. 

De când se ştia, nu se considerase niciodat  frumoas  şi nimeni 
nu-i spusese vreodat  c  ar fi, înc  din copil rie. Din contr , mama ei 
o trata ca pe un copil urât. „De-ai fi fost şi tu mai dr gu !Ă, îi tot 
spunea ea. Asta însemna c , dac  Aomame ar fi fost mai dr gu , 
dac  ar fi fost şi ea un copil adorabil, ar fi reuşit s  câştige mai mul i 
credincioşi de partea lor. De aceea, 
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de când era mic , Aomame evita s  se priveasc  în oglind . ţând 
era nevoie, se posta în fa a ei şi inspecta rapid şi practic doar câteva 
detalii. Aşa ajunsese s -i fie obiceiul. 

Tamaki îi spusese c  îi place chipul ei. îi spusese c  nu e r u deloc, 
ba chiar foarte mişto. ţ  poate liniştit  s  aib  mai mult  încredere în 
ea. Aomame se bucurase enorm s  aud  asta. Aflat  în pragul 
adolescen ei, cuvintele calde ale prietenei sale o linişteau şi o calmau. 
începuse chiar s  cread  c  poate nu era atât de urât  pe cât îi tot 
spusese mama ei. Dar nici m car Tamaki nu-i zisese vreodat  c  e 
frumoasă. 

Iar acum, pentru prima oar  în via , Aomame se gândea c  poate 
şi chipul ei are ceva frumos. începuse s  stea mai mult ca niciodat  în 
fa a oglinzii şi s  se priveasc  foarte atent. Ins  nu 
0 f cea din narcisism. îşi inspecta imaginea din oglind  în detaliu, 
pragmatic, din diverse unghiuri, ca şi cum ar fi observat pe altcineva. 
Oare tr s turile chipului s u chiar erau mai frumoase sau îşi 
schimbase ea percep ia asupra lor, f r  ca acestea s  se fi modificat 
de fapt? Nu reuşea s -şi dea seama. 

Din când în când, Aomame se încrunta cât putea în oglind . 
ţhipul s u încruntat era la fel ca odinioar . Muşchii fe ei i se 
contorsionau în toate direc iile, iar tr s turile i se destr mau complet 
şi se împr ştiau care încotro. D deau n val  acolo toate tr irile 
posibile. Nu mai p rea nici frumoas , nici urât . Dintr-un unghi ar ta 
ca un spiriduş, din altul, ca un clovn. Iar din altul ar ta doar haotic. 
Odat  ce se oprea din încruntat, muşchii faciali 
1 se relaxau treptat, aşa cum se disipeaz  undele de pe suprafa a unei 
ape, şi chipul îi revenea la expresia ini ial . Aomame descoperea în 
ea o persoan  nou , diferit  întrucâtva de cea de dinainte. 

ţe bine ar fi dac  ai putea s  zâmbeşti mai natural! îi spunea 
Tamaki adesea. i se îmblânzesc aşa mult tr s turile, e şi p cat s  n-o 
faci! îns  Aomame nu putea s  zâmbeasc  natural, cu nonşalan , în 
fa a oamenilor. Dac  se for a, pe fa  îi ap rea doar un rictus rigid şi 
rece, care mai degrab  îl f cea pe cel care o privea s  devin  încordat 
şi s  se simt  nelalocul lui. Tamaki zâmbea cât se poate de cald şi de 
natural. Toat  lumea o pl cea din start şi o îndr gea. îns  pân  la 
urm , ea îşi luase via a, cuprins  de disperare şi dezn dejde, l sând-
o în urm  pe Aomame, care nici s  zâmbeasc  frumos nu putea. 
Era o zi tihnit  de duminic . Atraşi de razele calde ale soarelui, mul i 
oameni veniser  în parcul de peste drum. P rin ii îşi aduseser  copiii 
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s  se joace la groapa cu nisip şi s  se dea în leag ne. ţâ iva se d deau 
şi pe tobogan. Ţ trânii st teau pe banc  şi priveau neobosi i jocul 
copiilor. Aşezat  pe scaunul de gr din  din balcon, Aomame se uita 
absent  printre pl cile de plastic. Era o privelişte tihnit . Lumea 
mergea lin mai departe. F r  ca via a nim nui s  fie pus  în pericol, 
f r  oameni pe urmele unei ucigaşe. O lume în care nimeni nu-şi ine 
pistolul automat înc rcat cu gloan e de nou  milimetri înf şurat într-
un dres şi ascuns în sertarul de la dulap. 

Oare o s  pot şi eu vreodat  s  fac parte dintr-un univers aşa 
normal şi tihnit? se întreb  Aomame. Oare o s  pot şi eu s  merg în 
parc de mân  cu mica mea făptură, s  o dau în leag n şi pe tobogan? O 
s -mi duc vreodat  via a f r  s  m  gândesc c  o s  ucid pe cineva 
sau c  o s  fiu ucis ? Oare exist  aceast  posibilitate în 1Q84? Sau 
asta se poate doar într-o alt  lume? Şi mai presus de orice - oare 
atunci o s -l am pe Tengo lâng  mine? 

Aomame renun  s  mai priveasc  parcul şi se întoarse în cas . 
închise uşa de sticl  şi trase draperia. Vocile copiilor nu se mai 
auzeau. Triste ea începu s  i se strecoare în suflet. St tea închis  într-
un loc încuiat pe din untru, izolat  de to i şi de toate. Mai bine nu m  
mai uit la parc în timpul zilei, îşi propuse ea. Tengo oricum nu are de 
ce s  vin  cât e lumin  afar , pentru c  ce vrea el s  vad  sunt cele 
dou  luni. 

* 

Dup  o cin  frugal , Aomame sp l  vasele şi ieşi pe balcon, îmbr -
cat  gros. îşi trase p tura pe genunchi şi se afund  în scaun. Era o 
sear  f r  vânt. Norii se întindeau sub ire pe cer, aşa cum i-ar fi 
pl cut unui acuarelist. Ar tau ca nişte tuşe delicate din pensul . 
Neascuns  de nori, luna plin  pe dou  treimi rev rsa pe p mânt o 
lumin  clar . în acel moment, din locul în care se afla, Aomame nu 
vedea şi cea de-a doua lun . Era chiar în spatele unei cl diri.

Dar Aomame ştia c  era şi ea acolo. îi sim ea prezen a. Doar nu se 
vedea din acel unghi, atâta tot. îns  în curând avea s  se arate. 

De când st tea închis  în cas , Aomame ajunsese s -şi alunge la 
comand  orice gând din cap. Mai ales când st tea pe balcon şi 
privea parcul, reuşea s -şi goleasc  mintea dup  bunul s u plac. 
Ochii s i supravegheau neobosi i parcul. ţu prec dere, toboganul. 
îns  nu se gândea la nimic. Poate c  mintea îi mai era br zdat  de 
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gânduri când şi când, îns  de obicei z cea sub ap . ţe anume f cea 
ea sub ap , Aomame nu ştia. îns  aceasta ieşea periodic la 
suprafa , aidoma unei estoase marine sau a unui delfin care 
trebuie s  scoat  capul din ap  ca s  respire. în acele momente 
devenea conştient  de faptul c  ceva gândise pân  atunci. Odat  ce-
şi reumplea pl mânii cu oxigen proasp t, mintea ei se cufunda la 
loc în ap  şi nu se mai z rea. Şi din nou, Aomame nu mai gândea 
nimic. Se transforma într-un aparat de monitorizare învelit într-un 
cocon molatic, cu privirea fixat  detaşat asupra toboganului. 

Privea parcul şi în acelaşi timp nu se uita la nimic. Dac  un 
element nou p trundea în câmpul ei vizual, mintea ei ar fi reac io-
nat prompt. îns  deocamdat  nu se întâmpla nimic. Vântul nu 
b tea. ţrengile întunecate ale ulmului st teau neclintite, în l ân- 
du-se c tre cer ca nişte antene. Lumea se oprise. Aomame îşi privi 
ceasul de la mân . Se f cuse opt. Probabil c  şi ziua de azi avea s  
se încheie f r  s  se întâmple nimic. Era o sear  de duminic  din 
cale afar  de liniştit . 

Lumea se repuse în mişcare la ora opt şi dou zeci şi trei de 
minute. 

* 

Aomame se trezi c  în vârful toboganului ap ruse un b rbat. St tea 
aşezat acolo, cu privirea c tre cer. Inima i se strânse puternic, cât 
pumnul unui copil mic, şi r mase aşa atât de mult timp, încât se 
întreb  dac  avea s  mai bat  vreodat . Apoi se umfl  deodat  la 
m rimea ini ial  şi îşi relu  pulsa iile. ţu un sunet sec, începu s  
pompeze din nou sânge în tot corpul, cu o vitez  nebun . Mintea 
lui Aomame reveni cu repeziciune la suprafa , se scutur  scurt şi 
se preg ti de ac iune.
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E Tengo, îşi spuse ea din reflex. 
Ins  în clipa în care vederea ei agitat  se calm , îşi d du seama 

c  nu era el. Ţ rbatul respectiv era scund ca un copil, avea un cap 
mare şi p tr os şi purta o c ciul  tricotat . Pe capul acela, c ciula 
prinsese o form  bizar . La gât avea un fular verde şi purta o 
jachet  bleumarin. Fularul era prea lung, iar în dreptul bur ii, 
nasturii de la hain  st teau s  sar . Aomame îl recunoscu drept 
„copilulĂ pe care îl v zuse ieşind din parc cu o sear  în urm . Dar, 
de fapt, nu era vorba de un copil, ci de un b rbat între dou  vârste. 
Era bondoc, cu mâini şi picioare scurte. Şi avea un cap nefiresc de 
mare şi deformat. 

Aomame îşi aminti pe loc de acel „ţ p ân Ă despre care îi 
vorbise Tamaru la telefon. Individul care d duse târcoale Vilei cu 
s lcii din Azabu, interesat de ad postul pentru femei. înf işarea 
b rbatului din vârful toboganului corespundea întocmai cu 
descrierea lui Tamaru. Individul sta ciudat şi-a continuat 
cercet rile cu înd r tnicie şi s-a fofilat pân  sub nasul meu, se 
gândi Aomame. Trebuie s  iau pistolul. De ce l-am l sat în dor-
mitor tocmai în seara asta? îns  Aomame trase adânc aer în piept, 
îşi potoli b t ile inimii şi se calm . Nu, nu trebuie s  m  pierd cu 
firea. înc  nu e cazul s  pun mâna pe pistol. 

în primul rând, individul acela nu supraveghea cl direa în care 
se afla Aomame, ci st tea pe tobogan şi se uita la cer exact în 
aceeaşi pozi ie în care st tuse şi Tengo. P rea s  se gândeasc  
intens la ceea ce vedea. Mult  vreme r mase nemişcat, de parc  
uitase cum s  se mişte. Nu p rea s  acorde nici o aten ie aparta-
mentului ei, lucru care o nedumerea. ţe mai e şi asta? se întreb  ea. 
Tipul sta a venit pân  aici pe urmele mele. Foarte posibil s  fie un 
om de-al sectei. Şi, f r  îndoial , e un vân tor foarte viclean dac  a 
reuşit el s -mi ia urma de la Vila cu s lcii. Dar cu toate astea, acum 
se expune în fa a mea, complet vulnerabil, şi st  absent cu ochii pe 
cer. 

Aomame se ridic  încetişor, deschise uşa, intr  şi se aşez  în 
fa a telefonului. începu apoi s  formeze num rul lui Tamaru cu 
degetele tremurându-i uşor. Orice ar fi fost, trebuia s -i dea de 
ştire. S -i spun  c  în acel moment, din locul în care se afla, îl vedea 
pe ţ p ân . Pe toboganul din parcul de peste drum. Mai departe 
decidea el şi rezolva rapid problema. îns  dup  primele patru cifre, 
Aomame se opri şi îşi muşc  buzele, cu degetele încleştate pe 
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receptor. 
E prea devreme, îşi spuse ea. Sunt prea multe chestii de neîn eles 

la tipul sta. Dac  Tamaru îl catalogheaz  drept un factor de risc şi 
„se ocup Ă rapid de el, toate chestiile astea de neînţeles aşa o s  
r mân . Dac  stau s  m  gândesc, individul face exact ce a f cut şi 
Tengo deun zi. St  pe acelaşi tobogan, în aceeaşi pozi ie, cu ochii 
în acelaşi punct pe cer, de parc  încearc  s -l imite. Probabil c  şi 
privirea lui întâlneşte tot dou  luni. Asta înseamn  c  între tipul 

sta şi Tengo ar putea exista o leg tur . Şi e posibil ca el nici s  nu-
şi fi dat înc  seama c  eu m  ascund aici. Nu aşa se explic  de ce 
st  cu spatele la mine, complet expus? ţu cât m  gândesc mai bine, 
cu atât v d c  ipoteza asta e din ce în ce mai plauzibil . Şi atunci, 
dac  ar fi s -l urm resc, înseamn  c  aş avea şanse s  ajung la 
Tengo. Mi-ar servi ca ghid. La acest gând, inima îi puls  mai tare, 
mai rapid. Aomame l s  receptorul. 

Lui Tamaru îi dau de ştire mai târziu, se hot rî ea. Trebuie s  
fac ceva mai înainte. Pericol exist , desigur. La urma urmei, 
vânatul s-a transformat în vân tor. Iar tipul e un profesionist cu 
experien . Ins  tocmai de-asta nu pot s  las s -mi scape un indiciu 
atât de important. S-ar putea s  fie ultima mea şans . Şi, din câte 
v d, deocamdat  e cu mintea în alt  parte. 

Aomame d du fuga în dormitor şi lu  pistolul din sertarul de la 
dulap. îi scoase piedica, b g  un cartuş în camer , cu un sunet sec, 
apoi puse piedica la loc. îl îndes  în blugi, la spate şi ieşi pe balcon. 
Ţ rbatul era în aceeaşi pozi ie, cu privirea ridicat  spre cer. ţapul 
lui diform nici nu se clintea din loc. P rea complet acaparat de ceea 
ce vedea într-un anume punct. Aomame îl în elegea perfect. Era o 
privelişte care nu avea cum să nu te fure. 

Aomame se întoarse în cas  şi îşi trase pe ea geaca de puf şi o 
şapc  de baseball. îşi puse pe nas o pereche de ochelari cu ram  
simpl  şi neagr , f r  dioptrii. Fa a ei c p tase deja un alt aer. îşi 
înf şur  în jurul gâtului o eşarf  gri şi îndes  în buzunar portofelul 
şi cheia de la cas . ţoborî sc rile în fug  şi ieşi din bloc. Talpa 
adidaşilor ei nu scotea nici un sunet pe asfalt. Atingerea aceea dur  
şi cert  pe care nu o mai sim ise de o veşnicie o liniştea. 

Mergând înainte, Aomame se asigur  c  individul era tot acolo. 
Temperatura sc zuse sim itor dup  ce apusese soarele, dar vântul 
nu b tea. Era mai degrab  un frig pl cut. Aomame trecu nonşalant 
prin fa a parcului, sco ând abur alb pe gur  şi f r  s  i se aud  
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paşii. ţ p ân  nu-i acord  nici pic de aten ie. Privirea lui era 
îndreptat  c tre cer. Din locul în care se afla, Aomame nu avea cum 
s  vad , îns  la cap tul ei sigur se aflau cele dou  luni, plutind 
um r la um r în v zduhul înghe at şi f r  nori. 

Dup  ce trecu de parc, Aomame f cu dreapta-împrejur la 
primul col  de strad  şi se întoarse. ţercet  toboganul cu privirea, 
ascuns  în umbr . Sim ea la spate atingerea pistolului. Era o 
atingere dur  şi rece, aidoma mor ii, care îi liniştea nervii 
surescita i. 

* 

Nu avu de aşteptat decât vreo cinci minute. ţ p ân  se ridic  
alene, îşi scutur  praful de pe hain , mai arunc  o privire c tre cer 
şi coborî hot rât scara toboganului. Ieşi apoi din parc şi se îndrept  
c tre gar . Nu era greu de urm rit. Fiind duminic  seara, într-un 
cartier de locuin e, erau pu ini oameni pe strad  şi nu risca s -l 
piard  din ochi, chiar dac  l sa o oarecare distan  între ei. în plus, 
individul nu p rea s  aib  nici cea mai vag  suspiciune c  ar putea 
fi urm rit. Mergea cu o vitez  constant , f r  s  se uite deloc 
înapoi. Viteza cu care merge cineva pe strad  când se gândeşte la 
ceva. ţe ironic, îşi zise Aomame. Sc parea major  a unui vân tor e 
aceea c  nu se gândeşte c  ar putea fi vânat. 

Aomame realiz  într-un sfârşit c  individul nu se îndrepta c tre 
sta ia Koenji. Avea în cas  o hart  cu str zile din cele dou zeci şi 
trei de sectoare din Tokio şi îşi întip rise bine în minte topografia 
zonei în care se afla blocul ei deoarece, în caz de urgen , trebuia s  
ştie exact în ce direc ie s  o apuce şi ce anume ar fi întâmpinat-o. 
Prin urmare, îşi d du seama c  b rbatul mersese mai întâi c tre 
gar  şi c  schimbase direc ia pe parcurs. Şi mai observ  c  nu 
cunoştea zona. Se oprise de dou  ori la col  de strad  uitându-se 
f r  încredere împrejur şi verificase pl cu ele cu adresa montate pe 
stâlpii de curent. Era str in de acel loc. 

In sfârşit, ţ p ân  îşi iu i pasul. Aomame b nui c  ajunsese 
într-o zon  pe care o recunoştea. Şi avea dreptate. Acesta trecu prin 
fa a şcolii primare de sector, merse o vreme drept înainte pe 
drumul îngust şi intr  într-un bloc vechi, cu dou  etaje. 

Dup  ce-1 petrecu în untru cu privirea, Aomame aştept  cinci 
minute. Nu putea risca s  dea nas în nas cu el în hol. Intrarea în 
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bloc era acoperit  cu o streaşin  de beton, iar un bec rotund 
proiecta în dreptul uşii o lumin  g lbuie. Din câte vedea, nu p rea 
s  existe vreo pl cu  cu numele cl dirii. Poate c  blocul nu avea 
un nume. în orice caz, trecuser  mul i ani de când fusese construit. 
Aomame memor  adresa indicat  pe stâlpul de curent. 

Dup  cinci minute, se îndrept  c tre intrare. Travers  în grab  
lumina g lbuie şi deschise uşa. P trunse într-un hol mic şi pustiu. 
Era un spa iu gol şi lipsit de c ldur . Neonul care st tea s  se ard  
bâzâia stins. De pe undeva se auzea un televizor. Se mai auzea şi o 
voce ascu it  de copil care îi cerea ceva mamei. 

Aomame scoase cheia din buzunar ca s  fie luat  drept locatar  
din bloc în caz c  o vedea cineva şi citi numele de pe cutiile de 
scrisori, jucându-se uşor cu ea în mân . Poate c  unul dintre ele îi 
apar inea lui ţ p ân . Nu avea ea mari aştept ri, dar merita s  
încerce. Ţlocul era mic, deci nu locuia mult  lume acolo. în clipa în 
care privirea îi c zu pe numele „KawanaĂ, toate sunetele din jurul 
ei se stinser . 

Aomame r mase pironit  în fa a cutiei de scrisori. Aerul se 
rarefiase cumplit şi abia mai putea s  respire. Ţuzele i se între- 
deschiser  uşor şi începur  s -i tremure. Timpul se scurgea. 
Aomame îşi d dea seama c  se purta stupid de riscant. Individul 
era prin preajm  şi putea s  apar  în orice clip , îns  nu se putea 
urni din fa a cutiei de scrisori. Acea buc ic  de hârtie cu numele 
„KawanaĂ îi paralizase ra iunea şi o împietrise acolo. 

Sigur, nu avea nici o dovad  c  acel locatar numit Kawana era 
chiar Tengo. Nu era un nume des întâlnit, dar nici atât de 
neobişnuit ca Aomame. îns  dac  individul acela avea într-adev r 
o leg tur  cu Tengo, aşa cum b nuia ea, creşteau şansele s  fie 
vorba chiar de Tengo Kawana. Era apartamentul cu num rul 303. 
Acelaşi num r ca şi apartamentul în care st tea ea. 

ţe s  fac ? Aomame îşi muşc  adânc buzele. Mintea i se 
învârtea în cerc şi nu g sea nici o ieşire. ţe s  fac ? în fa a cutiei de 
scrisori nu putea sta o veşnicie. Aomame se hot rî şi urc  sc rile 
reci de beton pân  la etajul doi. în pardoseala întunecat  se vedeau 
din loc în loc cr p turi care marcau trecerea timpului. Adidaşii ei 
scoteau un sunet strident. 

Aomame ajunse în fa a uşii cu num rul 303. Era o uş  simpl , 
din o el, iar în suportul pentru nume se vedea un cartonaş pe care 
era tip rit „KawanaĂ. Din nou, doar numele de familie. 
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Ideogramele acelea dou  p reau cumplit de dure şi infinit de reci. 
îns , în acelaşi timp, ascundeau o mare enigm . R mas  în fa a 
uşii, Aomame trase cu urechea. îşi ascu i bine toate sim urile, îns  
nu desluşi nici un sunet din untru. Nu se vedea nici dac  lumina 
era aprins . în dreptul uşii era o sonerie. 

Aomame nu ştia ce s  fac . St tea pe gânduri, muşcându-şi 
buzele. Ar trebui s  sun? 

Poate c  asta nu e decât o capcan  elaborat . în spatele uşii se 
ascunde ţ p ân , care m  aşteapt  rânjind diabolic, ca un pitic 
malefic din p durea întunecat . S-a afişat inten ionat pe tobogan şi 
m-a atras dup  el aici ca s  m  înha e. Ştie c  îl caut pe Tengo şi 
foloseşte asta ca momeal . E un individ viclean şi vrednic de tot 
dispre ul. Mi-a g sit punctul slab. Asta era singura modalitate de a 
m  face s  descui uşa din interior. 

Aomame se asigur  c  nu era nimeni în jur şi scoase pistolul de 
la spate. îi decupl  siguran a şi îl b g  în buzunarul de la geac , s -
l aib  la îndemân . R mase cu mâna dreapt  încleştat  pe pat şi cu 
degetul ar t tor pe tr gaci. ţu degetul mare de la stânga ap s  
butonul de la sonerie. 

Din interior r sun  clinchetul soneriei. Era un sunet domol, care 
nu se potrivea cu ritmul rapid în care b tea inima ei. Aomame 
strânse pistolul în mân  şi aştept  s  i se deschid . îns  uşa nu se 
deschidea. Şi nici nu p rea s  se uite cineva prin vizor. Mai aştept  
un pic şi sun  din nou. ţlinchetul soneriei r sun  din nou. Un 
sunet puternic, cât s -i fac  pe locuitorii din întreg sectorul 
Suginami s  tresar  şi s -şi ciuleasc  urechile. Palma începu s -i 
transpire uşor pe patul pistolului. Dar nu se întâmpl  nimic. 

Mai bine plec deocamdat , îşi spuse ea. Locatarul numit 
Kawana de la apartamentul 303, oricine ar fi el, nu e acas . Iar în 
momentul de fa , individul la ciudat e ascuns undeva prin 
cl dire. E periculos s  z bovesc aici. Aomame coborî sc rile în 
grab , arunc  o ultim  privire c tre cutia de scrisori şi ieşi din bloc. 
ţu capul plecat, trecu rapid prin lumina g lbuie şi se îndrept  
c tre strad . Arunc  apoi o privire în urm , ca s  se asigure c  nu o 
urm rea nimeni. 

Avea o mul ime de lucruri la care trebuia s  se gândeasc . Şi tot 
cam atâtea lucruri de hot rât. Pip ind în buzunar, puse piedica la 
pistol. Când ajunse într-un loc mai retras, îl îndes  din nou în 
blugi, la spate. S  nu ai aştept ri prea mari, îşi spuse ea. Poate c  
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acel Kawana e chiar Tengo. Dar e posibil s  nu fie. Odat  ce se nasc 
speran ele, inima prinde singur  avânt. ţând aştept rile sunt 
înşelate, eşti dezam git, iar dezam girea duce la o senza ie de 
neajutorare. Pentru mine, în momentul de fa , e cel mai periculos 
lucru. 

Nu-mi dau seama cât anume ştie ţ p ân . îns  faptul c  se 
apropie de mine e o problem  real . Dac  întinde mâna, mai are 
un pic şi m  atinge. Trebuie s -mi in inima în frâu şi s  nu-mi 
sl besc aten ia. E un tip periculos, c ruia nu-i scap  nimic. ţhiar şi 
cea mai mic  greşeal  îmi poate fi fatal . în primul şi în primul 
rând, nu m  pot apropia cu una, cu dou  de blocul acela vechi. 
Individul sigur se ascunde undeva în cl dire şi urzeşte un plan s  
m  prind , ca un p ianjen veninos şi însetat de sânge, care îşi ese 
pânza în întuneric. 

Pân  s  ajung  înapoi acas , Aomame era pe deplin hot rât . 
Avea o singur  cale de urmat. 

* 

De data aceasta form  num rul lui Tamaru pân  la cap t. îl l s  s  
sune de dou sprezece ori şi închise. îşi scoase geaca şi şapca, b g  
pistolul la loc în sertar şi b u dou  pahare cu ap . Puse nişte ap  la 
fiert, ca s -şi fac  un ceai verde. Trase cu ochiul la parcul de vizavi 
prin cr p tura de la draperie, asigurându-se c  e pustiu. Se post  
în fa a oglinzii din baie şi îşi perie p rul. îns  degetele tot nu i se 
mişcau cum trebuie. înc  mai era încordat . Telefonul sun  tocmai 
când turna apa clocotit  în vasul de ceai. Era, evident, Tamaru. 

— L-am v zut mai devreme pe ţ p ân , îl anun  ea. 
T cere. 
— „L-am v zut mai devremeĂ înseamn  c  acum nu mai e? 
— Da. Era în parcul de vizavi cu ceva timp în urm . Dar acum 

nu mai e. 
— ţam cu cât timp în urm ? 
— Vreo patruzeci de minute. 
— Şi de ce n-ai sunat acum patruzeci de minute? 
— Pentru c  a trebuit s -l urm resc şi n-am apucat. 
Se auzi respira ia gâtuit  a lui Tamaru. 
— L-ai urm rit? 
— N-am vrut s -l scap din ochi. 
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— i-am zis s  nu ieşi din cas  orice s-ar întâmpla. 
Aomame îşi alese cuvintele cu grij . 
— Nu puteam s  stau şi s  m  uit cum se apropie pericolul de 

mine. ţhiar dac  te sunam, nu puteai s  vii imediat, nu? 
Tamaru scoase un sunet slab din fundul gâtului. 
— Deci l-ai urm rit pe ţ p ân . 
— Nici prin cap nu i-a trecut c  se ine cineva dup  el. 
— Un profesionist se poate preface. 
Tamaru avea dreptate. Era posibil s  nu fi fost decât o capcan  

întins  cu mult  iscusin . îns  nu-şi permitea s-o recunoasc  în 
fa a lui. 

— Tu, unul, sigur ai fi în stare, dar din câte am v zut eu, 
ţ p ân  nu e de nivelul t u. Poate c  se pricepe, dar nu e ca tine. 

— Şi dac  avea înt riri? 
— Nu, sigur era singur. 
Tamaru t cu pre  de câteva clipe. 
— Ţine. Şi ai aflat unde s-a dus? 
Aomame îi spuse adresa şi îi descrise cl direa. Num rul 

apartamentului nu-1 ştia. Tamaru îşi not  tot. îi puse câteva 
întreb ri, la care Aomame îi r spunse cât putea de exact. 

— Deci l-ai descoperit în parcul de peste drum? întreb  el. 
— Da. 
— ţe f cea acolo? 
Aomame îi explic . Individul st tea pe tobogan şi privea 

îndelung cerul. îns  nu pomeni nimic despre cele dou  luni. 
— Se uita la cer? întreb  Tamaru. 
Parc  se auzi prin telefon cum mintea începe s  i se învârt  mai 

repede. 
— La cer, la lun , la stele. 
— Şi st tea expus în vârful toboganului? 
— Da. 
— Nu i se pare ciudat? întreb  Tamaru. Vocea îi sunase uscat, 

ca o plant  din deşert care supravie uieşte doar din ploaia care 
cade o singur  zi pe an. Individul te-a încol it. A ajuns pân  la un 
pas de tine. sta e mare lucru. Şi totuşi el st  relaxat în vârful 
toboganului, cu ochii la cer. Nu- i arunc  nici o privire. Din 
punctul meu de vedere, n-are nici o logic . 

— Da. Aşa mi-am zis şi eu, c  e ciudat şi n-are nici o logic . Dar 
c , l sând chestia asta la o parte, n-am cum s -l trec cu vederea, fie 
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ce-o fi. 
Tamaru oft . 
— Mie tot mi se pare extrem de periculos. 
Aomame nu spuse nimic. 
— Şi s-a mai elucidat vreun pic enigma dac  l-ai urm rit? 

întreb  Tamaru. 
— Nu. Dar am descoperit ceva care m-a pus pe gânduri. 
— Ce anume? 
— M-am uitat la cutiile de scrisori din hol şi am v zut c  la 

etajul doi locuieşte cineva pe nume Kawana. 
- Ş i ?  
— Ştii romanul Crisalida de aer care a fost bestseller vara asta? 
— P i, m car ziare tot citesc şi eu. Autoarea lui, Eriko Fukada, 

este copilul unui membru din Pionierii. A disp rut şi s-a b nuit c  
ar fi fost r pit  de sect . Poli ia a f cut o investiga ie. ţartea n-am 
citit-o. 

— Eriko Fukada nu e copilul unui membru şi atât. Tat l ei a 
fost chiar Liderul Pionierilor. ţu alte cuvinte, e chiar fiica b rbatu-
lui pe care eu cu mâna mea l-am trimis dincolo. Iar Tengo Kawana 
este cel pe care editorul l-a angajat s  rescrie în întregime Crisalida 
de aer. Adic , de fapt, romanul este o colaborare între ei doi. 

Se aşternu o t cere lung . Suficient timp cât s  te duci pân  în 
cap tul cel lalt al unei înc peri mari, s  iei dic ionarul, s  cau i 
ceva în el şi s  vii înapoi. Apoi Tamaru spuse: 

— Nu i s-a confirmat c  locatarul pe nume Kawana e chiar 
Tengo Kawana. 

— Deocamdat  nu, recunoscu Aomame. Dar dac  e vorba de 
una şi aceeaşi persoan , povestea cap t  un pic de logic . 

— Se mai îmbin  piesele. Dar de unde ştii tu c  acest Tengo 
Kawana a rescris Crisalida de aer? Aşa ceva n-are cum s  se fi f cut 
public. Dac  s-ar afla, s-ar isca un scandal de propor ii. 

— O ştiu de la Lider. Mi-a spus-o chiar înainte s  moar . 
— Trebuia s  m  fi informat şi pe mine mai demult, zise 

Tamaru pe un ton mai rece. Nu crezi? 
— La momentul respectiv nu mi s-a p rut c  ar avea cine ştie ce 

relevan . 
Din nou se aşternu t cerea. Aomame nu avea cum s  ştie la ce 

anume se gândea Tamaru în acel r stimp, dar ştia c  lui nu îi 
pl ceau scuzele. 
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— Bine, zise el într-un sfârşit. în fine, s  scurt m povestea. Deci 
ce vrei tu s  spui e c , în lumina acestui lucru, ţ p ân  l-a luat în 
vizor pe Tengo Kawana. Şi c  se apropie de tine urmând acest 
indiciu. 

— Aşa m  gândesc. 
— Nu pricep, zise Tamaru. De ce s  fie Tengo Kawana un 

indiciu care s  duc  la tine? ţe leg tur  ai tu cu el? In afar  de 
faptul c  tu l-ai aranjat pe tat l lui Eriko Fukada, iar el a rescris 
romanul lui Eriko. 

— Aş avea una, r spunse Aomame pe un ton lipsit de 
inflexiuni. 

— între tine şi Tengo Kawana exist  o leg tur  direct . Asta 
vrei s  spui? 

— Am fost colegi de şcoal  primar . Iar copilul pe care 
urmeaz  s -l nasc e probabil al lui. Dar mai mult de atât nu pot s -
i explic. E vorba de o chestiune foarte personal . 

Aomame auzi prin receptor un pix b tând sacadat în birou. 
Altceva nu se mai auzea. 

— O chestiune personal , zise Tamaru pe tonul cuiva care 
tocmai a descoperit un animal bizar pe o piatr  plat  din gr din . 

— îmi cer scuze. 
— Am în eles. E o chestiune extrem de personal . Nu mai 

întreb nimic, r spunse Tamaru. Atunci, concret, ce anume vrei de 
la mine? 

— în primul rând, aş vrea s  ştiu dac  persoana care locuieşte 
acolo e chiar Tengo Kawana. Dac  aş putea, m-aş interesa şi 
singur , dar e mult prea riscant s  m  mai apropii de blocul acela. 

— Nici nu încape vorb . 
— Iar ţ p ân  st  probabil ascuns acolo şi pune ceva la cale. 

Dac  e pe cale s  afle unde sunt, cred c  ar trebui luate m suri. 
— Individul s-a cam prins deja c  între tine şi Doamna exist  o 

leg tur , iar acum încearc  s  pun  cap la cap toate indiciile astea. 
Sigur c  nu pot s  las lucrurile aşa. 

— Aş mai avea o rug minte, spuse Aomame. 
— Te ascult. 
— Dac  se dovedeşte c  e Tengo, aş vrea s  nu i se fac  nici un 

r u. Iar dac  cineva trebuie s  sufere, prefer s  fiu eu aceea, în locul 
lui. 

Tamaru t cu din nou. De data aceasta nu se mai auzea pixul 
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b tând în birou. Nu se mai auzea nimic. Tamaru era c zut pe 
gânduri într-o lume mut . 

— Primele dou  chestiuni pot s  le rezolv, spuse el. in de 
munca mea. îns  în leg tur  cu a treia, nu pot s  spun nimic. Sunt 
prea multe probleme personale la mijloc şi prea multe elemente pe 
care nu le în eleg. Iar din experien  pot s - i spun c  e greu s  m  
ocup cum trebuie de trei chestiuni în acelaşi timp. ţ - i convine 
sau nu, o s  existe o anumit  prioritate. 

— Nu m  deranjeaz . Urmeaz - i priorit ile. Dar aş vrea s  ii 
minte un lucru. ţât tr iesc, eu trebuie s -l întâlnesc pe Tengo, orice 
s-ar întâmpla. Trebuie neap rat s -i transmit ceva. 

— O s  bag la cap, r spunse Tamaru. ţât mai am loc liber în el. 
— Mul umesc. 
— Trebuie s  transmit exact ce mi-ai spus. E o problem  

delicat , iar eu nu pot s  ac ionez de capul meu. Deocamdat  
închid. S  nu mai ieşi din cas ! încuie uşa şi stai în untru! Dac  
ieşi, o încurci. Sau poate c  deja ai încurcat-o. 

— în schimb, am aflat câteva lucruri despre individ. 
— Ţine, zise Tamaru resemnat. Din câte v d, pari s  fi f cut 

totul cum trebuie. Asta recunosc. Dar s  nu- i cobori garda. înc  nu 
ştim exact ce anume pune la cale. Şi dac  ne gândim la cum arat  
situa ia, într-o form  sau alta, în spate tot are o organiza ie. Mai ai 
înc  ce i-am dat acum ceva vreme, da? 

— Ţineîn eles. 
— Deocamdat  s -l ii mereu la îndemân . 
— Aşa o s  fac. 
Urm  o scurt  pauz  convorbirea se încheie. 

* 

Aomame se cufund  în cada alb , plin  cu ap  fierbinte şi îşi l s  
corpul s  se înc lzeasc  pe îndelete, gândindu-se la Tengo. La 
Tengo, care era posibil s  locuiasc  într-o înc pere din blocul acela 
vechi cu dou  etaje. Aomame îşi aminti uşa aceea rece de o el şi 
cartonaşul fixat în suportul pentru nume, pe care scria „KawanaĂ. 
Oare cum ar ta apartamentul din spatele uşii şi traiul de acolo? 

Aomame îşi atinse sânii pe sub ap  şi îi mas  uşor. Avea 
sfârcurile mai mari şi mai tari. Şi deveniser  şi mai sensibile. ţe 
bine ar fi ca astea s  fie palmele lui Tengo, îşi zise ea. Aomame îşi 
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imagin  mâinile lui zdravene. Sigur avea palme puternice şi 
blânde. Dac  i-ar cuprinde sânii în ele, s-ar sim i liniştit  şi fericit . 
Aomame mai observ  c  sânii i se m riser . Nu era o iluzie. Erau 
sigur mai umfla i şi aveau o form  mai supl . Poate din cauz  c  
era îns rcinat . Sau poate c  pur şi simplu s-au mărit, f r  nici o 
leg tur  cu sarcina. ţa parte din metamorfoza mea. 

Aomame îşi puse mâna pe abdomen. Sarcina înc  nu era foarte 
vizibil . Şi, în mod straniu, înc  nu avea gre uri matinale. Ins  
acolo se ascundea mica ei f ptur . Aomame îşi d dea seama de 
asta. Mai ştii? se gândi ea. Poate c  nu via a mea o vor ei cu atâta 
disperare, ci pe mica mea făptură. Poate c  pe ea vor s  pun  mâna, 
odat  cu mine, drept compensa ie pentru faptul c  l-am ucis pe 
Lider. Gândul acesta o f cu s  se cutremure. Trebuie neap rat s  
dau de Tengo, îşi zise ea cu hot râre. Trebuie s  ne unim for ele şi 
s  protej m această mică făptură. Mie mi-au fost r pite multe lucruri 
importante de-a lungul vie ii. Dar pe acesta nu îl dau nim nui. 

Aomame se b g  în pat şi mai citi o vreme. îns  somnul întârzia 
s  apar . închise cartea şi se ghemui, ca şi cum şi-ar fi protejat 
pântecele. îşi odihni obrazul pe pern  şi se gândi la luna care 
plutea în v zduh, deasupra parcului. Şi la luna cea mic  şi verzuie 
de lâng  ea. Mater şi filia. Razele lor se împleteau şi se rev rsau 
asupra ulmului desfrunzit. în acel moment, Tamaru sigur punea la 
punct o strategie prin care s  rezolve situa ia. Gândurile i se 
succedau în minte la tura ia maxim . Aomame şi-l imagin  
încruntat, b tând cu pixul în birou. într-un sfârşit, purtat  de 
ritmul neîntrerupt şi monoton, somnul o înv lui ca o p tur  moale.

Capitolul 21 
A 

Intr-un locşor din minte 

Se auzi târâitul telefonului. ţadranul ceasului deştept tor indica 
ora dou  şi patru minute. Luni diminea a, 2:04 a.m. Evident, afar  
era înc  bezn , iar Tengo dormea dus. Era cufundat într-un somn 
liniştit, lipsit de vise. 

Tengo se gândi mai întâi la Fukaeri. Ea era singura care putea 
s -l sune la o asemenea or  imposibil . Apoi îi r s ri în minte 
chipul lui Komatsu. Nici acesta nu era prea rezonabil în leg tur  cu 
ora. Dar felul în care ârâia telefonul nu aducea cu el. R suna 
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cumva oficial şi urgent. Iar de Komatsu abia se desp r ise cu câteva 
ore înainte, dup  ce discutaser  fa  în fa , pe îndelete. 

Una dintre op iuni ar fi fost s  ignore telefonul şi s  se culce la 
loc. ţam asta îi şi venea s  fac . îns  aparatul continua s  sune, 
încercând parc  s  spulbere orice op iune posibil . Putea s  nu se 
mai opreasc  pân  în zori. Tengo se ridic  din pat şi ridic  
receptorul, împiedicându-se de ceva. 

— Alo! zise el cu limba împleticit . 
Parc  în loc de creier avea în cap o salat  verde congelat . 

Probabil exist  şi oameni care nu ştiu c  salata nu trebuie pus  la 
congelator. Dup  ce o dezghe i, nu mai e deloc crocant . Iar asta e 
tocmai cea mai de pre  calitate a ei. 

Din receptorul lipit de ureche se auzea şuieratul vântului. 
Rafale sporadice care sufl  printr-o vale îngust , zbârlind uşor 
bl ni a c prioarelor aplecate s  se adape din pârâul cristalin. Dar 
nu era şuierat de vânt, ci r suflarea cuiva, amplificat  de aparat. 

— Alo! repet  Tengo. Poate c  se inea cineva de glume proaste. 
Sau f ceau liniile atingere. 

— Alo! r spunse o voce necunoscut  de femeie. 
Nu era Fukaeri. Şi nici iubita lui mai în vârst . 
— Alo! zise din nou Tengo. Sunt Tengo Kawana. 
— Tengo? se auzi vocea. 
în sfârşit, leg tura se f cuse cum trebuie. Dar el tot nu ştia cine 

era la cel lalt cap t al firului. 
— Cu cine vorbesc? 
— Sunt Kumi Adachi. 
— A, tu erai? zise Tengo. (Kumi Adachi era tân ra asistent  

care locuia în blocul de unde se auzea bufni a.) ţe s-a întâmplat? 
— Dormeai? 
— Da, r spunse Tengo. Tu? 
O întrebare f r  rost. Un om care doarme nu poate s  dea 

telefoane. De ce se apuca el s  spun  asemenea tâmpenii? Sigur din 
cauza salatei congelate din capul lui. 

— Eu sunt în tur , r spunse ea şi tuşi o dat . Ştii, domnul 
Kawana a decedat cu pu in timp în urm . 

— Domnul Kawana a decedat, repet  Tengo f r  s  priceap . 
M  anun  cumva c  am murit? se întreb  el. 
— S-a pr p dit tat l t u, reformul  Kumi. 
Tengo mut  f r  sens receptorul din mâna dreapt  în stânga. 
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— S-a pr p dit, o îngân  el din nou. 
— Mo iam în camera de gard , când pe la unu şi ceva s-a auzit 

soneria. Era din rezerva tat lui t u. Dânsul era în com , deci nu 
avea cum s  apese singur pe buton şi m-am mirat, dar m-am dus 
oricum imediat. îns  când am ajuns, deja nu mai respira. Nu mai 
avea nici puls. L-am trezit pe doctorul de gard  şi i-am acordat 
primul ajutor, dar degeaba. 

— Adic  tata a ap sat pe buton? 
— Probabil. Fiindc  altcineva nu avea cine. 
— ţauza mor ii? întreb  Tengo. 
— Eu nu pot s  m  pronun  în leg tur  cu asta. Dar nu pare s  

fi suferit deloc. Avea un chip foarte liniştit. ţum s  zic eu, ca 
frunza unui copac la sfârşit de toamn , care cade, deşi nu bate 
vântul. Poate c  e o exprimare neinspirat . 

— Nici vorb , r spunse Tengo. Mi s-a p rut foarte bun . 
— Po i s  vii azi încoace? 
— ţred c  da. 
De luni trebuia s  reînceap  orele la şcoal , dar având în vedere 

c  îi murise tat l, nu mai conta. 
— Vin cu primul expres. Ar trebui s  ajung înainte de zece. 
— ţhiar i-aş fi recunosc toare. Sunt şi diverse chestiuni 

administrative de rezolvat. 
— Administrative, zise Tengo. Am ce preg tiri anume s  fac? 
— Eşti singura rud  a domnului Kawana? 
— Aşa aş zice. 
— Atunci s - i iei la tine ştampila personal , s-ar putea s  ai 

nevoie de ea. Ai şi certificatul de înregistrare la ea? 
— Parc  îl aveam. 
— Ia-1 cu tine, ca s  fie. De altceva nu cred c  e nevoie. Tat l 

t u s-a ocupat deja de toate preg tirile. 
— Toate preg tirile? 
— Da, cât a fost conştient a aranjat totul în am nunt, de la 

cheltuielile de înmormântare, hainele pentru sicriu şi pân  la locul 
de depozitare pentru urn . A fost o persoan  foarte organizat . 
Realist, aşa. 

— Era genul, da, zise Tengo masându-şi tâmplele. 
— Eu îmi termin garda la şapte şi m  duc acas  s  m  culc. Dar 

o s  fie în tura de diminea  Tamura şi Omura şi o s - i explice ele 
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tot ce trebuie. 
Tamura era asistenta între dou  vârste, cu ochelari, iar Omura, 

cea cu pixul înfipt în p r. 
— Mul umesc pentru ajutor, zise Tengo. 
— ţu pl cere, r spunse Kumi şi ad ug  pe un ton formal, de 

parc  îşi amintise deodat : Sincerele mele condolean e. 
— Mul umesc, spuse Tengo. 

* 

Cum nu îi mai era somn, Tengo puse ap  la fiert şi îşi f cu o cafea. 
Dup  ce o b u, mintea i se mai limpezi un pic. I se f cuse şi foame, 
aşa c  îşi preg ti un sendviş cu roşii şi brânz , g site în frigider. I 
se p ru fad, de parc  îl mânca pe întuneric. Scoase apoi mersul 
trenurilor şi se uit  la orele de plecare ale expresurilor c tre 
Tateyama. Abia se întorsese sâmb t  dup -amiaza, cu dou  
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zile în urm , din oraşul pisicilor şi acum trebuia s  se duc  înapoi. 
Dar de data asta n-avea de ce s  r mân  mai mult de o noapte, 
dou . 

ţând ceasul ar t  ora patru, Tengo se sp l  pe fa  la baie şi se 
b rbieri. Lu  peria şi încerc  s -şi îmblânzeasc  smocurile de p r 
rebel, dar nici de data aceasta nu reuşi. Asta era. Pân  la prânz se 
turteau ele. 

Faptul c  tat l s u se pr p dise nu îl tulburase neap rat. 
Petrecuse dou  s pt mâni al turi de el şi p rea s -şi accepte 
moartea iminent  ca pe un fapt împlinit. Suna ciudat, dar parc  
odat  ce se hot râse, ap sase singur pe întrerup tor şi intrase în 
com . Doctorii nu reuşiser  s  identifice motivul care cauzase 
starea comatoas . îns  Tengo ştia. Tat l lui se hot râse s  moar . 
Sau îşi abandonase voin a de a mai tr i. împrumutând expresia lui 
Kumi, ca „frunza unui copacĂ, îşi stinsese lumina conştiin ei, 
închisese toate por ile sim urilor şi aşteptase s -i vin  vremea. 

* 

Din gar  de la ţhikura se urc  în taxi şi ajunse la sanatoriul de la 
malul m rii la zece şi jum tate. Era o zi de început de iarn , la fel 
de liniştit  ca ziua precedent . Razele calde ale soarelui se rev rsau 
generos asupra gazonului din gr din , care începea s  p leasc , iar 
o pisic  necunoscut , cu blana p tat , se l f ia la soare, lingându-şi 
coada pe îndelete. La intrare îl întâmpinar  asistentele Tamura şi 
Omura. Fiecare îi oferi lui Tengo câteva cuvinte de consolare, pe un 
glas sc zut. El le mul umi. 

Trupul tat lui s u fusese depus într-o c m ru  dintr-o zon  
mai retras  a sanatoriului. Asistenta Tamura îl conduse pe Tengo 
pân  acolo. Tat l s u era întins pe un pat mobil şi era acoperit cu 
un cearşaf alb. în înc perea cubic , f r  ferestre, neonul din tavan 
proiecta o lumin  şi mai alb  pe pere ii albi. Pe o servant  înalt  
pân  la brâu se afla o vaz  din sticl  cu trei crizanteme albe. Florile 
fuseser  puse acolo probabil chiar în diminea a aceea. Pe perete era 
atârnat un ceas rotund. Era un ceas vechi, acoperit cu praf, îns  
indica ora corect. Poate c  rolul lui era de a depune m rturie 
pentru ceva. în rest, alt  mobil  sau ornamente nu existau. Mul i 
b trâni care mureau treceau probabil la fel prin înc perea aceea 
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modest . Intrau t cu i şi plecau t cu i. ţamera ar ta formal, dar în 
ea plutea şi un aer solemn, de treburi importante, care trebuie 
l sate mai departe în grija cuiva. 

Pe chipul tat lui s u nu se vedea neap rat vreo schimbare fa  
de când tr ia. Nici chiar observat de aproape nu- i l sa senza ia c  
era mort. Nu era palid şi cineva avusese grij  s -l b rbiereasc , 
pentru c  avea pielea straniu de neted  sub nas şi pe b rbie. In acel 
moment n-ai fi putut spune dac  îşi pierduse cunoştin a şi dormea 
adânc sau îşi pierduse via a. Doar nu mai avea nevoie de hran  şi 
de excre ie. Numai c , dac  r mânea aşa cum era, în câteva zile 
intra în putrefac ie. Iar aceasta era o mare diferen  între via  şi 
moarte. Dar, desigur, trupul s u avea s  fie cremat înainte s  se 
ajung  acolo. 

Veni un doctor cu care mai vorbise de câteva ori pân  atunci, 
care îşi exprim  condolean ele, apoi îi explic  despre faptele care 
conduseser  la moartea tat lui s u. Ii vorbi amabil, cu r bdare, îns  
tot ce îi spunea se putea rezuma simplu prin „nu prea ştiu cauza 
mor iiĂ. Oricâte investiga ii f cuser , nu g siser  nimic anume în 
neregul . Din contr , rezultatele analizelor indicau c  era într-o 
condi ie bun . Suferea de demen  senil  şi atât. ţu toate acestea, 
intrase în com  (din motive neclare), iar func iile sale vitale 
continuaser  s  se degradeze treptat. în momentul în care aceast  
curb  descendent  trecuse de un anumit prag, p şise inevitabil pe 
t râmul mor ii, nemaiputând fi inut în via . Explica ia în sine era 
simpl , îns  pentru doctor, ca specialist, situa ia ridica o seam  de 
probleme. Motivul era c  nu putuse s  identifice cauza mor ii. 
Ţ trâne ea ar fi fost cea mai apropiat  defini ie, îns  tat l s u avea 
doar şaizeci şi ceva de ani şi era prea tân r ca s  primeasc  acest 
diagnostic. 

— Eu am fost medicul curant al tat lui dumneavoastr  şi de 
aceea eu sunt cel care completeaz  certificatul de deces, îi spuse 
acesta rezervat. Sunte i de acord s  trec la cauza mor ii „insu-
ficien  cardiac  provocat  de o îndelungat  stare comatoas Ă? 

— ţhiar dac , de fapt, cauza mor ii nu a fost „insuficien  
cardiac  provocat  de o îndelungat  stare comatoas Ă. Asta vre i s  
spune i? întreb  Tengo. 

Doctorul f cu o fa  încurcat . 
— Pân  la urm , nu am descoperit nimic în neregul  la inim . 
— Şi nici la celelalte organe. 
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— Nu..., spuse doctorul cu greu. 
— Ins  în acte trebuie s  trece i o cauz  clar ? 
— Exact. 
— Nu m  pricep la chestii de specialitate, dar, pân  la urm , 

i s-a oprit inima, nu? 
— Da, i s-a oprit inima. 
— ţeea ce este o stare anormal , nu? 
Medicul se gândi la spusele lui Tengo. 
— Dac  prin stare normal  în elegem ca inima s  func ioneze, 

atunci da, se poate numi o stare anormal . Aşa este. 
— Atunci scrie i asta. „Insuficien  cardiac  provocat  de o 

îndelungat  stare comatoas .Ă Nu v d nimic în neregul . 
Doctorul p ru uşurat. Ii spuse c  într-o jum tate de or  poate s  

elibereze certificatul de deces. Tengo îi mul umi. Acesta plec  şi 
mai r mase doar asistenta cu ochelari, Tamura. 

— Vrei s  r mâi câteva clipe singur cu tat l t u? îl întreb  ea, 
cu o inflexiune formal  în voce, care îi l sa de în eles c  îi punea 
întrebarea pentru c  aşa cereau regulile. 

— Nu, nu este nevoie. Mul umesc, zise Tengo. 
Nu aveau nimic anume de discutat dac  r mâneau singuri. Nu 

prea avuseser  ei nici când tr ia. Acum, c  murise, nu se punea 
problema s  se nasc  brusc subiecte de conversa ie. 

— Atunci te deranjeaz  dac  trecem în alt  parte şi vorbim 
despre ce aranjamente trebuie f cute? 

Tengo îi spuse c  nu îl deranja. 
înainte s  ias , asistenta Tamura îşi împreun  scurt palmele în 

fa a trupului neînsufle it. Tengo f cu şi el acelaşi lucru. Oamenii au 
un respect natural fa  de mor i. Iar cel de lâng  ei tocmai 
înf ptuise marea realizare personal  de a muri. ţei doi p r sir  
c m ru a aceea f r  ferestre şi se duser  la cantin . Nu era nimeni 
acolo. Pe geamul mare, care d dea spre curte, p trundeau razele 
vesele ale soarelui. înv luit în lumina aceea, Tengo reuşi s  r sufle 
uşurat. Acolo nu se mai sim ea prezen a mor ii. Era o lume pentru 
cei vii. Indiferent cât de incert  şi incomplet  era ea. 

Asistenta Tamura umplu dou  ceşti cu ceai de cereale şi le 
aduse. îşi b ur  o vreme ceaiul în t cere, aşeza i fa  în fa  la 
mas . 

— R mâi undeva peste noapte? îl întreb  ea. 
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— Da, am de gând s  r mân, dar nu mi-am f cut înc  
rezervare. 

— Dac  vrei, po i s  stai în rezerva pe care a ocupat-o tat l t u. 
Acum nu e folosit  şi scapi de o cheltuial . Asta dac  nu- i displace 
ideea. 

— Nu-mi displace neap rat, r spunse Tengo pu in surprins. 
Dar sigur ar fi în regul ? 

— Nu e nici o problem . Dac  nu te deranjeaz  pe tine, pe noi, 
nici atât. Am s  preg tesc eu patul mai târziu. 

— Deci, începu Tengo, ce am de f cut acum? 
— Dup  ce î i d  medicul curant certificatul de deces, mergi la 

prim rie s  iei aprobarea pentru cremare, apoi faci formalit ile 
pentru radierea din registrul de familie. Deocamdat  acestea sunt 
cele mai importante. Mai trebuie f cute actele legate de pensie, 
transferarea contului de economii şi alte câteva, îns  despre ele 
discu i cu avocatul. 

— Avocatul? întreb  Tengo mirat. 
— Domnul Kawana, adic  tat l t u, a discutat cu un avocat în 

leg tur  cu formalit ile necesare dup  moartea dânsului. S  nu te 
gândeşti la ceva foarte impozant când spun avocat. La noi în 
sanatoriu sunt multe persoane în vârst  şi multe dintre ele au 
tulbur ri de judecat , drept pentru care, ca s  se evite problemele 
legale cu împ r irea propriet ilor, le oferim consultan  legal  prin 
intermediul unui birou de avocatur  din zon . Se face şi 
testamentul la notar, lucruri de genul sta. Nici nu cost  prea mult. 

— Tat l meu a l sat un testament? 
— Te rog s  vorbeşti cu avocatul. Eu nu pot s  discut despre 

asta. 
— Am în eles. Am cum s -l întâlnesc în curând? 
— Am luat deja leg tura cu dânsul şi vine aici ast zi, la ora trei. 

E bine aşa? E cam din prip , dar m-am gândit c  eşti şi tu ocupat, 
aşa c  am stabilit eu cum am crezut de cuviin . 

— Mul umesc, r spunse Tengo, recunosc tor pentru eficien a 
ei. 

ţumva, toate femeile mai în vârst  din jurul lui erau foarte 
abile. 

— Mai întâi mergi la prim rie pentru radierea din registrul de 
familie şi ia aprobarea pentru cremare. 
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— Ţine, atunci trebuie s  m  duc la Ichikawa, fiindc  domiciliul 
tatei acolo era. Dar aşa nu cred c  apuc s  m  întorc pân  la trei. 

Asistenta cl tin  din cap. 
— Imediat dup  ce a venit aici, tat l t u şi-a transferat certi-

ficatul de reziden  şi domiciliul de la Ichikawa la ţhikura. ţa s  
simplifice lucrurile la nevoie. 

— Foarte organizat, zise Tengo impresionat. 
Parc  tat l s u ştiuse de la bun început c  acolo urma s  moar . 
— Aşa este. Nu mult  lume vede aşa departe. To i cred c  sunt 

aici doar temporar. Ins ..., zise asistenta, dar se întrerupse şi îşi 
împreun  mâinile în fa , sugerând prin gesturi cuvintele care ar fi 
urmat. In orice caz, nu e nevoie s  te duci pân  în Ichikawa. 

* 

Tengo fu condus în rezerva tat lui s u. Era camera în care îşi 
petrecuse ultimele luni din via . Aşternuturile fuseser  strânse, 
plapuma şi perna luate, iar pe pat mai r m sese acum doar o saltea 
în dungi. Pe birou era o veioz  simpl , iar în dulapul îngust 
atârnau cinci umeraşe goale. Raftul de c r i era gol, iar restul 
obiectelor personale fusese depozitat în alt  parte. Tengo nici nu-şi 
mai amintea care erau acele obiecte personale. îşi l s  geanta pe 
podea şi d du roat  cu privirea prin camer . 

în untru înc  mai st ruia un vag iz de medicamente. Sim ea în 
n ri pân  şi r suflarea l sat  în urm  de bolnav. Tengo deschise 
geamul ca s  aeriseasc . Perdelele decolorate de soare fluturau în 
vânt ca fusta unei feti e juc uşe. V zându-le, Tengo se gândi dintr-
odat  ce minunat ar fi ca Aomame s  fie acolo cu el şi s -l in  
strâns de mân , f r  s  spun  nimic.
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Tengo lu  autobuzul pân  la prim ria din ţhikura, ar t  la ghişeu 
certificatul de deces şi primi aprobarea pentru cremare. Putea fi 
dus la crematoriu dup  dou zeci şi patru de ore de la ora 
decesului. Depuse o cerere pentru radierea din registrul de familie 
şi primi un act doveditor. Ii lu  ceva timp pentru toate 
formalit ile, dar în principiu, totul se rezolv  neaşteptat de 
simplu. F r  timp de introspec ii sufleteşti, f r  nimic. ţa şi cum ai 
radia o maşin  din circula ie. Asistenta Tamura îi f cu la copiatorul 
din birou trei copii dup  fiecare din actele primite de la prim rie. 

— La dou  şi jum tate, înainte s  te întâlneşti cu avocatul, o s  
vin  aici cineva de la firma de pompe funebre Zenko, îi spuse ea. 
Te rog s -i dai o copie dup  aprobarea pentru cremare. Mai 
departe se ocup  dânşii de tot. Tat l t u a vorbit cu un repre-
zentant al lor şi a f cut toate aranjamentele. A pus deoparte şi banii 
pentru cheltuieli. De aceea chiar nu trebuie s  faci nimic. Desigur, 
dac  nu ai cumva vreo obiec ie. 

Tengo îi spuse c  nu avea. 
Tat l s u nu l sase în urm  mai nici un lucru personal. Nişte 

haine vechi, câteva c r i şi atât. 
— Ai vrea ceva, vreun obiect care s - i aminteasc  de dânsul? 

Asta ar însemna radioul cu alarm , ceasul de mân  vechi, mecanic, 
ochelarii şi cam atât. 

Tengo îi r spunse c  nu voia nimic şi o rug  s  fac  ce credea 
cu ele. 

* 

La ora dou  şi jum tate fix un reprezentant îmbr cat în costum 
negru de la firma de pompe funebre sosi cu paşi t cu i. Era un 
b rbat slab, de cincizeci şi ceva de ani. Avea degete lungi, ochi 
mari şi un neg negru şi uscat lâng  nas. Era bronzat bine pân  în 
vârful urechilor, de ziceai c  a stat la soare cu orele. Nu se ştie de 
ce, dar Tengo nu v zuse niciodat  un antreprenor de pompe 
funebre gras. Acesta îi explic  în mare lui Tengo paşii serviciului
funerar. Vorbea politicos şi foarte lent, de parc  voia s -i sugereze 
c  nu exista nici un motiv de grab . 

— Pe când era în via , tat l dumneavoastr  şi-a exprimat 
dorin a de a beneficia de un serviciu funerar cât mai simplu. S  fie 
pus într-un sicriu modest, care s -şi serveasc  scopul, apoi s  fie 
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dus direct la crematoriu. A vrut s  omitem absolut totul, altarul, 
ceremonia, recitarea sutrelor, numele postum, florile, cuvintele de 
desp r ire. Nu a dorit nici un mormânt. A spus s  depunem urna 
într-un aşez mânt comun oarecare. Aşa c , în cazul în care nu ave i 
nici o obiec ie... 

In acel punct, b rbatul se întrerupse şi se uit  la Tengo implo-
rator. 

— Dac  asta şi-a dorit tata, eu, unul, nu am nimic de obiectat, 
zise el, privindu-1 drept în ochi. 

Reprezentantul încuviin  şi îşi plec  uşor privirea. 
— In noaptea aceasta se face priveghiul şi vom depune trupul 

peste noapte la sediul nostru. Am dori, dac  se poate, s  îl 
transport m acolo chiar acum. Iar mâine la ora unu se va face 
cremarea la un crematoriu din apropiere. Este bine aşa? 

— Nu am nici o obiec ie. 
— Dori i s  veni i la cremare? 
— Am s  vin, r spunse Tengo. 
— Sunt persoane care nu doresc s  fie de fa . R mâne la 

latitudinea dumneavoastr . 
— Am s  vin, repet  Tengo. 
— Am în eles, spuse b rbatul cu un aer uşurat. Atunci, am aici 

exact ce i-am ar tat şi tat lui dumneavoastr  înainte s  moar . Sper 
s  avem acordul dumneavoastr . 

Cu aceste cuvinte, reprezentantul deschise un dosar cu degetele 
lui lungi ca nişte picioare de insect  şi scoase din el o factur , pe 
care i-o înmân  lui Tengo. Pân  şi el, care nu ştia nimic despre 
înmormânt ri, în elese c  era vorba de un serviciu foarte pu in 
costisitor. Evident, nu avea nimic de obiectat. Lu  un pix şi semn  
hârtia. 

Avocatul sosi cu câteva minute înainte de ora trei şi schimb  
câteva cuvinte cu antreprenorul de pompe funebre, de fa  cu 
Tengo. O conversa ie scurt , ca între specialişti. Tengo nici nu 
în elegea bine despre ce se discuta. ţei doi p reau s  se cunoasc . 
Era un oraş mic. Sigur toat  lumea se ştia cu toat  lumea. 

Imediat în apropierea camerei în care era depus corpul exista o 
poart  de acces discret , lâng  care era parcat  furgoneta firmei de 
pompe funebre. Toate geamurile, mai pu in cel din dreptul 
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şoferului, erau vopsite în negru, iar pe maşina neagr  ca smoala nu 
era nici o emblem  şi nimic scris. Antreprenorul slab şi asistentul 
s u cu p r alb, care îndeplinea şi rolul de şofer, mutar  trupul 
tat lui lui Tengo pe un pat mobil şi îl împinser  pân  la maşin . 
Furgoneta era special f cut  s  aib  tavanul în l at, iar cu ajutorul 
unei şine se putea introduce partea superioar  a patului, aşa cum 
era. Uşile din spate se închiser  cu un sunet formal, reprezentantul 
îi f cu politicos o plec ciune lui Tengo, dup  care furgoneta plec . 
Cei patru - Tengo, avocatul, asistenta Tamura şi asistenta Omura - 
îşi împreunar  palmele în direc ia uşilor din spate ale acelei Toyota 
negre. 

* 

Tengo şi avocatul r maser  s  discute într-un col  al cantinei. 
Avocatul avea în jur de patruzeci şi cinci de ani şi, spre deosebire 
de antreprenorul de pompe funebre, era foarte rotofei. Aproape c -
i disp ruse b rbia. Deşi era iarn , avea fruntea uşor transpirat . 
Vara probabil c  asuda cumplit. Dinspre costumul s u gri de lân  
venea un iz nepl cut de naftalin . Avea fruntea îngust  şi p rul 
negru-negru şi extrem de des. ţorpul acela obez nu se potrivea 
deloc cu claia de p r. Avea pleoape greoaie, umflate şi ochii 
înguşti, îns  dac  te uitai cu luare-aminte descopereai în ei o raz  
de bun tate. 

— Tat l dumneavoastr  mi-a încredin at testamentul dânsului. 
Dar s  nu crede i c  e vorba de ceva de propor ii. Nu se compar  
cu cele care apar prin romanele poli iste, zise avocatul şi tuşi o 
dat . S-ar putea numi mai degrab  o scurt  însemnare. Am s  v  
explic mai întâi sumar despre ce este vorba. Testamentul indic , în 
primul rând, aranjamentele legate de serviciul s u funerar. Despre 
asta v-a explicat mai devreme domnul de la Zenko, nu-i aşa? 

— Da, mi-a explicat. Un serviciu funerar simplu. 
— Aşa este, spuse avocatul. Asta îşi dorea tat l dumneavoastr . 

S  se fac  totul cât mai simplu cu putin . Exist  un fond alocat 
cheltuielilor de înmormântare, iar cele medicale sunt acoperite din 
suma l sat  garan ie de dânsul când a fost internat aici. Este totul 
aranjat astfel încât s  nu existe alte eforturi financiare. 

— Adic  s  nu se îndatoreze la nimeni. 
— Exact. Totul a fost achitat în avans. Apoi, mai sunt nişte bani 



312 Haruki Murakami 

 

în contul dânsului de la oficiul poştal din ţhikura, pe care vi i-a 
l sat moştenire. Va trebui schimbat titularul contului. Pentru 
aceasta ave i nevoie de adeverin a de radiere din registrul de 
familie, de extrasul oficial din registrul dumneavoastr  de familie 
şi de certificatul de înregistrare a ştampilei. Merge i cu ele direct la 
oficiul poştal din ţhikura şi completa i formularele de mân . 
Formalit ile acestea dureaz  destul de mult timp. Dup  cum şti i 
şi dumneavoastr , b ncile şi oficiile poştale din Japonia sunt foarte 
stricte când vine vorba de formulare. 

Avocatul scoase o batist  mare şi alb  din buzunarul de la 
sacou şi îşi şterse fruntea cu ea. 

— ţam atât aveam s  v  transmit legat de averea sa. Prin avere 
în eleg aici doar economiile de la poşt , deoarece nu exist  vreo 
asigurare de via , titluri de ac iuni, propriet i imobiliare, pietre 
pre ioase sau antichit i. ţum s  v  spun, totul e foarte clar şi nu 
implic  nici un efort. 

Tengo încuviin  în t cere. Tipic pentru tat l s u. Dar îl 
pleoştea gândul c  îi revenea ca moştenire contul lui de economii. 
Se sim ea de parc  i se punea în bra e un teanc de p turi ude şi 
grele. Ar fi preferat s  nu fie nevoit s  le primeasc . Ins  nu putea 
s -i spun  un asemenea lucru acestui avocat gras, cu p r des şi 
zâmbet curtenitor. 

— Pe lâng  acestea, am în p strare un plic de la tat l dum-
neavoastr . L-am adus la mine şi aş vrea s  vi-1 înmânez acum. 

Plicul maroniu, mare şi umflat, era sigilat bine cu band  
adeziv . Avocatul cel gras îl scoase din diplomatul s u negru şi îl 
puse pe mas . 

— Imediat dup  ce a fost internat aici, m-am întâlnit şi am 
discutat cu domnul Kawana, iar dânsul mi-a încredin at acest plic. 
La momentul acela, înc  era perfect conştient. Sigur, uneori se mai 
z p cea, îns , în mare, putea s  duc  un trai f r  impedimente. 
Mi-a spus c  atunci când va muri, s  i-1 înmânez moştenitorului 
s u legal. 

— Moştenitorul legal, zise Tengo uşor mirat. 
— Da. Tat l dumneavoastr  nu a numit pe nimeni atunci. Ins  

dumneavoastr  sunte i singurul moştenitor legal. 
— Din câte ştiu şi eu, aşa este. 
— Prin urmare, vi-1 înmânez dumneavoastr , zise avocatul 

ar tând cu degetul c tre plicul de pe mas . Pute i, v  rog, s -mi 
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semna i de primire? 
Tengo semn  confirmarea de primire. Aşezat pe mas , plicul 

maroniu ar ta inutil de impersonal şi formal. Nici pe fa a şi nici pe 
spatele lui nu era scris nimic. 

— Aş vrea s  v  întreb ceva, spuse Tengo. în acel moment, tata 
a pronun at vreodat  numele meu, Tengo Kawana? Sau cuvântul 
„fiuĂ? 

Cât timp se gândi, avocatul scoase din nou batista din buzunar 
şi îşi şterse fruntea. Apoi cl tin  scurt din cap. 

— Nu, domnul Kawana a spus doar „moştenitorul legalĂ. Alt  
expresie nu a folosit niciodat . îmi amintesc acest lucru, pentru c  
mi s-a p rut pu in straniu. 

Tengo t cea. Avocatul spuse pe un ton împ ciuitor. 
— îns  domnul Kawana ştia şi dânsul foarte bine c  dumnea-

voastr  sunte i singurul moştenitor legal. Doar c  nu v-a pomenit 
numele în discu ie, atâta tot. V  nelinişteşte ceva? 

— Nu m  nelinişteşte nimic, zise Tengo. Tata a avut dintot- 
deauna micile lui ciud enii. 

Avocatul zâmbi liniştit şi încuviin  uşor din cap. Apoi îi 
întinse lui Tengo o nou  copie complet  a registrului de familie. 

— îmi cer scuze, dar fiind vorba de aceast  boal , mi-am 
permis s  verific registrul de familie, ca s  nu apar  vreo eroare în 
acte. Din înregistr ri reiese c  dumneavoastr  sunte i unicul fiu al 
domnului Kawana. La un an şi jum tate dup  ce v-a n scut, mama 
dumneavoastr  a murit. Tat l v-a crescut singur, f r  s  se 
rec s toreasc . P rin ii şi fra ii dânsului sunt deceda i cu to ii. 
Dumneavoastr  sunte i, f r  dubiu, singurul moştenitor legal. 

Avocatul se ridic  în picioare, îşi oferi condolean ele şi plec . 
Tengo r mase aşezat la mas , privind plicul. Tat l s u fusese tat l 
s u biologic, iar mama lui chiar murise. Aşa spusese avocatul. 
Şi probabil c  era un fapt real. Sau cel pu in din punct de vedere 
legal. îns  cu cât aceste fapte ieşeau mai mult la iveal , avea 
senza ia c  adev rul se îndep rta tot mai mult. Oare de ce? 

Tengo se întoarse în camera tat lui s u, se aşez  la birou şi se 
chinui s  desfac  plicul maroniu. Poate c  în untrul lui se 
ascundea cheia dezleg rii unor secrete. Dar nu se dovedi a fi o 
îndeletnicire prea uşoar . Nu g si în camer  nici foarfec , nici 
cutter şi nimic altceva de care s  se ajute. Nu-i r mânea decât s  
dezlipeasc  fiecare fâşie de band  cu unghiile. ţând reuşi, cu chiu, 
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cu vai, s  deschid  plicul, g si în untrul lui alte câteva plicuri, 
toate lipite foarte bine. Tipic din partea tat l lui. 

într-unul erau cinci sute de mii de yeni, bani ghea . ţincizeci 
de bancnote nou-nou e de zece mii de yeni, înf şurate de mai 
multe ori într-o hârtie sub ire. în untru era şi un bile el pe care 
scria „bani pentru urgen eĂ. Era, neîndoielnic, scrisul tat lui s u. 
M runt, cu fiecare ideogram  în parte atent mig lit . Asta însemna 
s -i foloseasc  dac  ap reau diverse cheltuieli neaşteptate? Tat l 
s u se aşteptase ca „moştenitorul legalĂ s  nu aib  la el suficien i 
bani ghea . 

Plicul cel mai gros era burduşit cu nişte decupaje vechi din ziare 
şi diverse diplome. Toate legate de Tengo. Diploma de când 
câştigase olimpiada de aritmetic  din şcoala primar , articolul din 
edi ia local  a ziarului. O fotografie cu trofeele sale. Carnetele de 
note, des vârşite ca nişte opere de art . Note maxime la toate 
materiile. Şi alte diverse m rturii minunate care îi atestau statutul 
de copil minune. O fotografie cu el în şcoala general , îmbr cat în 
echipament de judo. Zâmbea vesel, cu fanionul de vice-campion în 
mân . Tengo era extrem de surprins s  le vad . Tat l s u ieşise la 
pensie, plecase din locuin a de serviciu dat  de NHK, se mutase tot 
în Ichikawa, cu chirie, şi mai apoi venise la sanatoriul din ţhikura. 
Fiind singur şi mutându-se de mai multe ori, nu-i r m seser  
multe obiecte personale. în plus, rela ia lor fusese rece ani de-a 
rândul. ţu toate acestea, tat l s u c rase dup  el şi pre uise aceste 
relicve str lucitoare de pe vremea când era „copilul minune". 

în alt plic erau diverse documente de pe vremea când lucra ca 
încasator la NHK. Hârtii prin care i se recunoşteau meritele 
deosebite pe parcursul anilor. Erau câteva diplome simple. O 
fotografie f cut  probabil cu un coleg într-o excursie cu firma. Un 
buletin vechi. ţhitan e de plat  pentru pensie şi asigurarea de 
s n tate. ţâteva state de plat , p strate din cine ştie ce motiv. 
Hârtii legate de încasarea primei de pensionare... La cât se spetise 
pentru NHK muncind încontinuu mai bine de treizeci de ani, 
sumele erau surprinz tor de mici. ţomparativ cu realiz rile 
remarcabile ale lui Tengo din şcoala primar , ale lui se puteau 
considera practic nule. Poate c  din punct de vedere social, era un 
om egal cu zero. îns  pentru Tengo, el nu nu fusese deloc „egal cu 
zeroĂ. Tat l lui îi l sase în suflet o umbr  grea şi întunecat . La fel 
şi acel cont poştal de economii. 
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în plicurile acelea nu era nimic legat de via a lui dinainte s  se 
angajeze la NHK. Parc  via a lui începuse abia din momentul în 
care devenise încasator. 

în plicul mic şi sub ire pe care îl deschise ultimul era o foto-
grafie alb-negru. Atât. Nimic altceva. O fotografie veche şi acope-
rit  în întregime cu o pelicul  sub ire de parc  ar fi fost p tat  cu 
ap . înf işa doi p rin i cu copilul. Tat l, mama şi bebeluşul. Dup  
cât era de mare, acesta nu p rea s  aib  peste un an. îmbr cat  în 
chimono, mama îşi inea cu grij  pruncul în bra e, în fundal se 
vedea poarta unui templu şintoist. Dup  haine, fotografia p rea 
f cut  iarna. Fiind în pelerinaj la templu, probabil c  era de Anul 
Nou. Mama îşi inea ochii miji i şi zâmbea. Tat l era îmbr cat cu un 
palton închis la culoare, pu in cam mare, şi avea dou  cute adânci 
între sprâncene. Un chip care spunea c  nu prea ia orice lucru de 
bun. Ţebeluşul din bra e ar ta uluit de cât de mare şi de rece era 
lumea. 

Ţ rbatul acela tân r sem na cu tat l lui Tengo din toate punc-
tele de vedere. Avea înc  tr s turi tinere, dar cumva mature pentru 
vârsta sa, era slab şi avea ochii adânci i în orbite. Era chipul unul 
fermier s rman dintr-un sat izolat. înc p ânat şi sceptic. Avea 
p rul tuns scurt şi st tea cam cocoşat. Era imposibil s  nu fie tat l 
lui. ţeea ce însemna c  bebeluşul era Tengo, iar femeia care îl inea 
în bra e, mama lui. Era mai înalt  decât tat l lui şi avea o postur  
frumoas . El p rea s  aib  între treizeci şi cinci şi patruzeci de ani, 
iar ea, în jur de dou zeci şi cinci. 

Era prima dat  când vedea acea fotografie. Tengo nu mai 
v zuse niciodat  ceva care s  aduc  a portret de familie. Şi nici 
vreuna cu el mic. Tat l s u îi explicase c  duceau o via  grea şi nu 
aveau aparat de fotografiat, iar în plus, nu se ivise ocazia s  fac  o 
poz  de familie. La asta se gândise şi Tengo. Dar fusese o 
minciun . Una tot existase. Iar înf işarea lor nu era chiar 
magnific , dar nici cât s  se fac  de râs în public. Nu p reau s  
duc  un trai atât de s r c cios încât s  nu-şi permit  un aparat de 
fotografiat. Poza fusese f cut  la scurt timp dup  ce se n scuse 
Tengo, deci prin '54-'55. O întoarse pe partea cealalt , dar nu erau 
trecute locul şi data. 

Tengo cercet  în am nunt chipul mamei. în fotografie era mic 
şi, pe deasupra, neclar. ţu o lup  poate ar fi v zut mai bine 
detaliile, dar nu avea aşa ceva. ţu toate acestea, reuşi s -i disting  
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în mare tr s turile fe ei. Era oval , cu un nas micu  şi buze 
c rnoase. Nu se putea numi neap rat o frumuse e, dar era un chip 
dr gu , care î i l sa o impresie pl cut . ţel pu in în compara ie cu 
tr s turile grosolane ale tat lui, ale ei erau mult mai delicate şi 
inteligente. Asta îl bucur  pe Tengo. Avea p rul strâns frumos în 
coc şi o expresie orbit  pe fa . Poate era doar încordat  în fa a 
aparatului de fotografiat. Fiind îmbr cat  în chimono, nu i se 
desluşea silueta. 

ţel pu in din câte se vedea din înf işarea surprins  în foto-
grafie, cu greu s-ar fi putut numi un cuplu potrivit. P rea s  fie şi o 
diferen  m ricic  de vârst  între ei. Tengo încerc  s  şi-i 
imagineze întâlnindu-se undeva, apropiindu-se sufleteşte, c s - 
torindu-se şi crescând un fiu împreun , dar nu prea reuşi. Poza 
aceea nu-i transmitea nimic de genul acesta. Şi atunci, sco ând din 
calcul o leg tur  sufleteasc , însemna c  au existat anumite 
circumstan e care îi uniser  ca so  şi so ie. Sau poate c  nu fusese 
vorba de nici o circumstan . Poate c  pur şi simplu via a nu era 
decât un şir întreg de evenimente absurde şi pe alocuri chiar 
grosolane. 

Apoi Tengo încerc  s -şi dea seama dac  femeia enigmatic  din 
reveria sau amintirea sa tumultuoas  din fraged  copil rie era una 
şi aceeaşi cu mama sa din fotografie. îns  în acel moment realiz  c  
nu-şi amintea deloc chipul acelei femei. îşi scotea bluza, îşi l sa 
bretelele neglijeului s  cad , iar un b rbat necunoscut îi s ruta 
sfârcurile. Apoi scotea un suspin adânc. Cam asta era tot ce-şi 
amintea el. Un alt b rbat strângea între buze sfârcurile mamei lui. 
Sfârcurile care trebuiau s -i apar in  în totalitate lui erau asaltate 
de altcineva. Probabil c  pentru un bebeluş, aceea fusese o 
amenin are foarte puternic . La chipul ei nu se mai uitase. 

Tengo puse deocamdat  fotografia la loc în plic şi se gândi la ce 
reprezenta ea. Tat l s u o p strase cu grij  pân  la moarte. Asta 
însemna c  inuse la mama lui. ţând Tengo ajunsese la vârsta la 
care s  în eleag  ce se întâmpl  în jurul lui, ea deja se îmboln vise 
şi murise. Din ce aflase avocatul, el era unicul fiu pe care mama sa 
îl avusese cu tat l s u, încasatorul de la NHK. Acesta era un fapt 
înscris în registrul de familie. Ins  actele de la prim rie nu 
garantau c  b rbatul acela fusese tat l s u biologic. 

„Eu n-am nici un b iatĂ, îi spusese tat l lui înainte s  intre în 
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com  profund . 
„Şi atunci eu ce sunt?Ă, îl întrebase Tengo. 
„Nu eşti nimicĂ, venise r spunsul s u concis, care nu însemna 

nici da, nici nu. 
La auzul acelor cuvinte, din inflexiunea vocii lui, Tengo se 

convinsese c  între el şi b rbatul acela nu exista o leg tur  de 
sânge. Şi în acel moment se sim ise eliberat din c tuşele grele, îns  
pe m sur  ce trecea timpul, îşi pierdea convingerea c  ceea ce 
spusese tat l s u era un fapt adev rat. 

Nu sunt nimic, spuse Tengo înc  o dat . 
în acel moment îşi d du seama dintr-odat  c  imaginea mamei 

sale din fotografia cea veche aducea cumva cu iubita lui mai în 
vârst . Kyoko Yasuda, aşa o chema. ţa s  se mai linişteasc , Tengo 
îşi inu o vreme degetele ap sate cu putere pe frunte. Apoi scoase 
din nou poza din plic şi o privi. Nasul mic, buzele c rnoase. Ţ rbia 
mai proeminent . Nu observase asta pentru c  aveau tunsori 
diferite, dar chipul s u chiar sem na cu al lui Kyoko Yasuda. Dar 
ce putea s  însemne asta? 

Şi de ce se gândise tat l lui s -i lase moştenire acest portret de 
familie dup  moartea sa? ţât tr ise nu îi d duse lui Tengo nici o 
informa ie despre mama lui. inuse ascuns  pân  şi existen a acelei 
poze. îns  în ceasul al doisprezecelea, îi l sase aceast  fotografie 
veche şi neclar . Pentru ce? ţa s -şi ajute fiul sau ca s -l 
dezorienteze şi mai mult? 

Un lucru îi era clar lui Tengo, şi anume c  tat l s u nu voise nici 
în ruptul capului s -i explice lui un anumit fapt. Nici cât tr ise şi 
nici acum, dup  ce murise. Uite aici o fotografie. Eu doar i-o 
pasez. Mai departe dă-ţi cu presupusul cât vrei tu. Asta îi spunea tat l 
lui. 

Tengo se întinse pe salteaua goal  şi se uit  în tavan. Era un 
tavan din placaj, vopsit în alb. ţomplet inexpresiv, f r  granula ii 
şi f r  noduri, doar cu vreo câteva îmbin ri drepte. Aceea era 
priveliştea pe care o avusese în fa a ochilor afunda i în orbite şi 
tat l lui, în ultimele sale luni de via . Sau poate c  ochii aceia nu 
vedeau nimic. în orice caz, acolo era a intit  privirea lui, fie c  
vedea sau nu cu ea. 

Tengo închise ochii şi se imagin  îndreptându-se agale c tre 
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moarte, întins acolo. îns  pentru un b rbat de treizeci de ani, f r  
probleme de s n tate, moartea era pe undeva la o periferie 
îndep rtat , unde imagina ia sa nu ajungea. Se uita la umbrele 
mişc toare pe care lumina amurgului le proiecta pe perete, res-
pirând încet. îşi propuse s  nu se gândeasc  la nimic. Lui, unul, nu-
i venea deloc greu s  nu se gândeasc  la nimic. Era prea obosit s -şi 
mai bat  capul cu ceva. Dac  se putea, ar fi vrut s  doarm  pu in, 
dar cum era prea obosit, nu reuşea s  adoarm . 

* 

ţu pu in înainte de ora şase veni asistenta Omura şi îl anun  c  
era gata masa la cantin . Tengo nu avea deloc poft  de mâncare şi 
deşi îi spuse asta, asistenta aceea înalt  şi cu piept mare nu plec . 
Insist  s  bage ceva în stomac, chiar şi doar pu in de tot. Sunase ca 
un ordin. Se în elegea de la sine c  era o adev rat  profesionist  la 
a da indica ii oamenilor despre cum s  aib  grij  de corpul lor. Iar 
Tengo era genul de om care nu prea ştia cum s  se opun  unui 
ordin, mai ales dac  venea de la o femeie mai în vârst  decât el. 

ţoborî sc rile, se duse la cantin  şi acolo o g si pe Kumi 
Adachi. Asistenta Tamura nu se z rea pe nic ieri. Tengo lu  masa 
al turi de asistenta Omura şi de Kumi. Mânc  pu in  salat  şi 
fiertur  de legume, al turi de o sup  miso cu scoici şi ceap  verde. 
Ţ u apoi şi un ceai fierbinte de cereale. 

— Când e cremarea? îl întreb  Kumi. 
— Mâine la ora unu, r spunse Tengo. Dup  ce se termin  cred 

c  m  întorc direct la Tokio. Trebuie s  m  duc la serviciu. 
— O s  mai fie cineva la cremare în afar  de tine? 
— Nu cred. Doar eu. 
— Auzi, te deranjeaz  dac  vin şi eu? îl întreb  Kumi. 
— La cremarea tat lui meu? zise Tengo surprins. 
— Da. Sincer  s  fiu, mie îmi pl cea mult de tat l t u. 
F r  s  se gândeasc , Tengo l s  be işoarele din mân  şi se 

uit  la Kumi. ţhiar vorbea despre tat l lui? 
— ţe anume î i pl cea la el? o întreb  el. 
— Era onest şi nu vorbea în plus, zise ea. Din punctul sta de 

vedere sem na cu tat l meu, care a murit. 
— Aha. 
— Tat l meu a fost pescar. A murit înainte s  împlineasc  
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cincizeci de ani. 
— A murit pe mare? 
— Nu, de cancer pulmonar. Fuma prea mult. Nu ştiu de ce, dar 

to i pescarii sunt fum tori înr i i. Parc  ar pompa fum din ei. 
Tengo se gândi la spusele ei. 
— Poate ar fi fost mai bine dac  era şi tata pescar. 
— De ce? 
— Ştiu şi eu? zise Tengo. Aşa cred. ţ  mai bine ar fi fost pescar 

decât încasator la NHK. 
— V-a i fi în eles mai bine aşa? 
— M car ar fi fost mai simple o groaz  de lucruri. 
Tengo se imagin  mic, al turi de tat l s u în vasul de pescuit, 

dis-de-diminea , într-o zi liber . Vântul aspru al Pacificului şi 
stropii de ap  care îl împroşcau în obraz. Uruitul monoton al 
motorului Diesel. Ar fi fost nişte zile mai fireşti şi mai pline com-
parativ cu învârtitul prin Ichikawa, ca s  încaseze taxa radio-TV. 

— Dar încasarea taxei NHK sigur era munc  grea, zise asistenta 
Omura mâncând peşte fiert. 

— Probabil, zise Tengo, gândindu-se c  el unul n-ar fi fost în 
stare s-o fac . 

— Dar tat l t u era str lucit, nu? spuse Kumi. 
— Foarte str lucit. 
— Mi-a ar tat şi nişte diplome. 
— Vai de mine! exclam  asistenta Omura l sând brusc be i- 

şoarele. Uitasem complet. Of! ţum am putut eu s  uit ceva atât de 
important? Sta i aşa un pic. Trebuie neap rat s -i dau azi ceva lui 
Tengo. 

Asistenta Omura se şterse la gur  cu batista, se ridic  de pe 
scaun şi ieşi în grab  din cantin , l sându-şi mâncarea în farfurie. 

— Ce-o fi aşa de important? se întreb  Kumi, înclinându-şi 
capul într-o parte. 

Evident, Tengo nu avea idee. 
Aşteptând-o s  se întoarc , Tengo mânc  salata for at. In 

cantin  înc  nu venise mult  lume s  ia cina. La o mas  erau 
aşeza i trei b trâni, îns  nici unul nu scotea o vorb . La o alta, un 
b rbat cu p rul grizonant, îmbr cat într-un halat alb mânca singur, 
citind edi ia de sear  a ziarului cu o fa  sobr . 

Intr-un sfârşit, asistenta Omura se întoarse în vitez , cu o pung  
de hârtie în mân . Din ea scoase nişte haine împ turite cu grij . 
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— Mi le-a dat domnul Kawana cam acum un an, când înc  mai 
era conştient bine, zise ea. A zis c  vrea s  fie îmbr cat cu ele când 
e pus în coşciug. Aşa c  le-am dat la cur at şi le-am p strat la 
naftalin . 

Aceea era, f r  urm  de dubiu, uniforma de încasator de la 
NHK. Pantalonii erau c lca i frumos, cu dung . Se sim ea iz de 
naftalin . Tengo r mase o vreme f r  grai. 

— Domnul Kawana mi-a spus c  doreşte s  fie ars în aceast  
uniform , zise asistenta Omura, apoi împ turi la loc uniforma şi o 
puse înapoi în pung . Aşa c  i-o dau acum. S-o iei mâine la firma 
de pompe funebre, ca s -l schimbe în ea. 

— Dar nu e totuşi aiurea s  fie îmbr cat cu ea? Uniforma e un 
bun dat cu împrumut, care trebuie înapoiat la NHK la pensionare, 
zise Tengo cu o voce slab . 

— Nu- i face griji, îi zise Kumi. Dac  noi nu spunem nimic, n-o 
s  ştie nimeni. N-o s  p easc  nimic NHK-ul dac  r mâne f r  o 
uniform  veche. 

Asistenta Omura se ar t  de acord. 
— Domnul Kawana a umblat de diminea a şi pân  seara pentru 

NHK mai bine de treizeci de ani. Sigur a avut mult de tras cu 
norme de îndeplinit şi cu tot felul de p anii. ţine s  se supere 
pentru o uniform ? ţ  n-o foloseşte nimeni ca s  fac  vreun r u cu 
ea. 

— Aşa e. Eu înc  mai am uniforma din liceu, zise Kumi. 
— Uniforma de încasator la NHK şi uniforma din liceu sunt 

dou  chestii diferite, se amestec  şi Tengo în discu ie, îns  nu-1 
asculta nimeni. 

— Da, şi eu o mai am în dulap, zise asistenta Omura. 
— Şi te mai îmbraci cu ea în fa a so ului t u? Aşa, cu şosete 

albe? o tachin  Kumi. 
— N-ar fi o idee rea, r spunse asistenta Omura, sprijinindu-şi 

obrazul în palm . ţred c  l-ar cam incita. 
— In orice caz, zise Kumi încheind acolo conversa ia, domnul 

Kawana şi-a exprimat clar dorin a de a fi cremat în uniforma de la 
NHK. M car dorin a asta trebuie s  i-o îndeplinim. Corect? 

* 
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Tengo lu  punga de hârtie în care era uniforma cu emblema NHK 
şi se întoarse în camer . Kumi veni cu el şi îi f cu patul. 
Aşternuturi curate, care înc  mai miroseau a apret, p tur  nou , 
pern  nou . Odat  terminate preg tirile, patul în care dormise tat l 
s u ar ta cu totul altfel. F r  nici o leg tur , Tengo îşi aminti de 
p rul pubian negru şi des al lui Kumi. 

— Tat l t u a r mas în com  pân  la sfârşit, zise ea netezind cu 
mâna cutele de la cearşaf. Dar nu cred c  era complet inconştient. 

— De ce crezi asta? 
— Pentru c  uneori p rea c  transmite un mesaj cuiva. 
Tengo era la geam şi se uita afar , dar se întoarse şi o privi 

pe Kumi. 
— Un mesaj? 
— Da, tot b tea în rama patului. îşi l sa mâna s  atârne în l turi 

şi ziceai c  bate în cod Morse, ac- ac, ac- ac. ţam aşa. 
Kumi îl imit  şi b tu cu pumnul în rama de lemn a patului. 
— Nu crezi c  trimitea un fel de semnal? 
— Nu era nici un semnal. 
— Atunci ce era? 
— ţioc nea la uş , zise Tengo cu o voce uscat . Ţ tea la uşa 

cuiva. 
— Mda, acum c  zici tu, asta cred c  f cea. ţhiar se auzea de 

parc  b tea la uş , spuse Kumi şi apoi îşi încord  privirea. Adic  
asta înseamn  c  domnul Kawana continua s  mearg  s  încaseze 
taxa şi dup  ce îşi pierduse cunoştin a? 

— Probabil c  da. într-un locşor din mintea lui. 
— ţa solda ii de demult care nu-şi l sau goarna nici dup  ce 

mureau, zise Kumi impresionat . 
Tengo nu avea ce s  r spund , aşa c  t cu. 
— Tat lui t u chiar îi pl cea mult slujba asta. S  mearg  şi s  

încaseze taxa radio-TV. 
— Eu nu cred c  era vorba de pl cut sau displ cut, zise Tengo. 
— Atunci despre ce? 
— Era lucrul la care el se pricepea cel mai bine. 
— Hm. Aşa, deci, zise Kumi şi c zu pe gânduri. Dar poate c  şi 

o astfel de via  e, într-un anumit sens, r spunsul corect. 
— Aşa o fi, r spunse Tengo privind şirurile de pini. 
Şi sigur aşa era. 
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— Dar tu? zise Kumi. La ce te pricepi cel mai bine? 
— Nu ştiu, r spunse el privind-o în ochi. Sincer nu ştiu.

Capitolul 22 
A 

In ochii aceştia se citeşte milă 

în seara zilei de duminic , la ora şase şi un sfert, Tengo ap ru în 
holul blocului. Imediat ce ieşi pe uş  se opri şi se uit  în jur, 
c utând parc  ceva. îşi plimb  privirea de la dreapta la stânga, apoi 
de la stânga la dreapta. Şi-o în l  c tre cer, apoi o coborî în 
p mânt. îns  ochii lui nu p reau s  detecteze nimic neobişnuit. 
Tengo ieşi în strad , cu paşi iu i. Ushikawa îl privea prin cr p tura 
de la draperie. 

De data aceasta nu îl urm ri. Tengo nu avea nimic la el. Mâinile 
lui mari st teau îndesate în buzunarele pantalonilor de stof , 
c lca i f r  dung . Pulover pe gât, pe deasupra o jachet  oliv din 
catifea reiat , destul de ponosit , p rul ciufulit. în buzunarul de la 
jachet  avea îndesat  o carte groas . Probabil avea de gând s  ia 
masa în apropiere. Treaba lui, s  se duc  unde voia. 

Luni, Tengo urma s  aib  câteva ore la şcoal . Ushikawa 
telefonase deja şi aflase acest lucru. Da, de la începutul s pt mânii, 
domnul profesor Kawana îşi reia orarul normal, îl informase 
doamna de la secretariat. Excelent. Deci de a doua zi, Tengo 
revenea la programul obişnuit. La cum îl ştia el, în seara aceea era 
exclus s  se duc  prea departe. (Deşi, dac  l-ar fi urm rit, 
Ushikawa ar fi aflat c  Tengo se îndrepta c tre un bar din Yotsuya, 
s -l întâlneasc  pe Komatsu.) 

Pu in înainte de opt, Ushikawa îşi puse paltonul de lân , fularul 
la gât şi c ciula tricotat  pe cap şi ieşi gr bit din bloc, cu ochii în 
patru. Pân  la ora aceea Tengo nu se întorsese. Pentru o mas  luat  
în apropiere, dura cam mult. Dac  era ghinionist, risca s  dea nas 
în nas cu el la ieşirea din bloc. îns  în ciuda acestui pericol, 
Ushikawa trebuia neap rat s  ias  din cas  în seara aceea, la ora 
aceea, pentru c  avea ceva de rezolvat. 

ţoti de câteva ori, aşa cum îi spunea memoria, trecu prin fa a 
câtorva puncte de reper şi, bâjbâind pe alocuri, reuşi s  ajung  la 
locul de joac . Vântul puternic de miaz noapte încetase şi era 
neaşteptat de cald pentru o sear  de decembrie, dar parcul r mâ-
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nea la fel de pustiu. Ushikawa se uit  din nou în jur şi dup  ce se 
încredin  c  nu-1 vedea nimeni, se urc  pe tobogan. Ajuns în vârf, 
se aşez , se rezem  cu spatele de balustrad  şi îşi ridic  privirea 
c tre cer. Luna se afla cam în aceeaşi pozi ie ca în seara precedent . 
Era luminoas , pe dou  treimi plin . In jurul ei nu era nici urm  de 
nor. Ins  al turi de ea st tea cuib rit  luna cea mic , verzuie şi 
diform . 

Nu mi s-a p rut, îşi zise Ushikawa, oftând şi cl tinând încet din 
cap. N-a fost nici vis, nici iluzie optic . ţele dou  luni pluteau 
neîndoielnic în v zduh, deasupra ulmului desfrunzit. Ar tau de 
parc  îl aşteptaser  acolo nemişcate s  se întoarc  pe tobogan. Ştiau 
c  avea s  revin . ţa şi cum s-ar fi în eles între ele, t cerea pe care 
o r spândeau în jur mustea de sensuri ascunse. Iar ele îi cereau lui 
Ushikawa s  le împ rt şeasc  t cerea. Nu ai voie s  mai spui 
nim nui, îi şopteau ele, ducând la buze degetul ar t tor, îmbr cat 
în cenuş  palid . 

Aşezat acolo, Ushikawa îşi mişc  muşchii faciali în toate 
direc iile, asigurându-se într-o doar  c  nu sim ea nimic nefiresc, 
nimic neobişnuit. Şi nu g si nimic în neregul . De bine, de r u, era 
tot chipul lui dintotdeauna. 

Ushikawa se considera o persoan  realist . Şi chiar era. Pe el 
nu-1 interesau specula iile metafizice. Dac  ceva exista cu adev rat, 
atunci nu putea decât s  accepte acel ceva ca fiind real, indiferent 
dac  avea sau nu sens, dac  avea sau nu logic . Era modul lui de 
gândire pe care îşi întemeia existen a. Realitatea nu se n ştea din 
principii şi logic . Mai întâi era realitatea, apoi veneau şi principiile 
şi logica, în acord cu ea. Prin urmare, Ushikawa se hot rî c  nu-i 
r mânea decât s  accepte ca fapt real existen a celor dou  luni pe 
cer. 

Ce-o s  fie mai departe, putea s  se gândeasc  la vremea 
respectiv . Ushikawa examin  îndeaproape cele dou  luni, str - 
duindu-se s  nu-şi fac  gânduri inutile. O lun  mare şi galben , 
una mic  şi verde, diform . încerc  s -şi obişnuiasc  privirea cu 
acel peisaj. Accept-o ca atare, se îndemn  el. Nu pot s -mi explic 
cum e posibil aşa ceva, dar deocamdat  nu trebuie s  urm resc 
chestiunea asta pân  în pânzele albe. De fapt, problema e cum să fac 
faţă situaţiei. Iar pentru asta trebuie s  accept priveliştea asta ilogic  
aşa cum e. sta e punctul de plecare. 
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* 

Ushikawa r mase acolo un sfert bun de or , rezemat de balustrad , 
nemişcat, încercând s  se acomodeze cu imaginea care i se înf işa. 
L s  razele celor dou  luni s  îl înv luie, s -i p trund  în piele, ca 
un scafandru care îşi adapteaz  treptat corpul la diferen a de 
presiune. Instinctul îi spunea c  era foarte important s  fac  asta. 

Apoi, acest b rbat m runt, cu capul diform, se ridic  în 
picioare, coborî de pe tobogan şi se întoarse acas , pierdut în 
gânduri greu de transpus în cuvinte. Avea senza ia c  priveliştea în 
jurul lui ar ta un pic diferit ca la venire. Poate e de la lumina 
lunilor, îşi zise el. Lumina aceea schimba pu in câte pu in aspectul 
lucrurilor. De câteva ori, era cât pe ce s  greşeasc  drumul. înainte 
s  intre în bloc, se uit  la etajul doi şi v zu c  fereastra lui Tengo nu 
era luminat . Nu sosise înc  acas . Pesemne c  nu se dusese în 
apropiere s  m nânce. Oare avea întâlnire cu cineva? Poate chiar 
cu Aomame. Sau cu Fukaeri. Oare am ratat o ocazie major ? se 
întreb  Ushikawa. Dar ce sens avea s  se mai gândeasc  acum la 
asta? Era prea periculos s -l urm reasc  pe Tengo ori de câte ori 
ieşea din cas . Ajungea s  fie v zut o singur  dat  şi se ducea totul 
pe apa sâmbetei. 

Ushikawa se întoarse acas  şi îşi scoase paltonul, fularul şi 
c ciula. îşi desf cu o conserv  de came de vit , puse con inutul 
între dou  chifle şi o mânc  stând în picioare, în buc t rie. Ţ u o 
cafea la cutie, nici cald , nici rece. Dar şi mâncarea, şi b utura erau 
fade. Le sim ea alunecând pe gât, îns  nu distingea nici un gust. 
Nu-şi d dea seama dac  motivul era legat de ele în sine sau de 
sim ul s u gustativ. Sau poate era din cauza celor dou  luni care îi 
r m seser  întip rite pe retin . Se auzi o sonerie de pe undeva. 
Sun  de dou  ori, la un oarecare interval. îns  Ushikawa nu-i 
acord  mare aten ie. Nu era la uşa lui. Era departe, la alt etaj. 

Dup  ce-şi mânc  sendvişul şi îşi b u cafeaua, Ushikawa fum  
încet o igar , ca s -şi readuc  mintea la realitate. îşi reconfirm  în 
gând ce anume trebuia el s  fac  în acel loc. Apoi se duse în sfârşit 
la fereastr  şi se post  în dreptul aparatului de fotografiat. Aprinse 
soba electric  şi îşi înc lzi mâinile la lumina aceea portocalie. Era 
duminic  seara, înainte de ora nou . Nu trecea mai nimeni pe uşa 
blocului. Ins  Ushikawa voia s  afle la ce or  avea s  se întoarc  
Tengo. 

în scurt timp, o femeie îmbr cat  cu o geac  neagr  de puf ieşi 
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din bloc. Nu o mai v zuse niciodat . Avea o eşarf  gri înf şurat  
peste gur , ochelari cu ram  neagr  şi o şapc  de baseball. Ar ta de 
parc  încerca s  se fereasc  de privirea oamenilor, s -şi ascund  
chipul. Era cu mâinile goale şi mergea repede, cu paşi mari. 
Ushikawa ap s  butonul din reflex şi obturatorul se închise de trei 
ori. Trebuie s  aflu unde se duce, îşi zise el. Dar pân  se ridic , 
femeia ajunsese deja în strad  şi disp ruse în bezn . Ushikawa 
renun , încruntându-se. Dup  cum mergea, chiar dac  îşi punea 
pantofii în picioare şi fugea dup  ea, n-o mai prindea din urm . 

Ushikawa studie în minte imaginea femeii. Aproximativ un 
metru şaptezeci. Ţlugi strâm i, tenişi albi. Toate hainele, straniu de 
noi. ţa vârst , între dou zeci şi cinci şi treizeci de ani. P rul, nu se 
ştie cât de lung, deoarece îl avea îndesat sub geac . Din cauza gecii 
voluminoase, nu i se v zuse silueta, dar judecând dup  picioare, 
p rea s  fie slab . Postura frumoas  şi felul sprinten în care p şea 
indicau faptul c  era tân r  şi s n toas . Probabil f cea zilnic 
vreun sport. Iar ca tr s turi, corespundea întocmai cu ce ştia el 
despre Aomame. Desigur, nu putea trage direct concluzia c  
femeia aceea era Aomame. Doar c  p ruse extrem de precaut  ca 
nu cumva s  fie remarcat . Emana încordare din tot corpul, ca o 
actri  îngrozit  s  nu fie vânat  de paparazzi, îns  o actri  
urm rit  de mass-media nu avea ce c uta într-un bloc pr p dit din 
Koenji. 

S  presupunem c  era Aomame. 
A venit aici s  se întâlneasc  cu Tengo, îns  acesta era plecat. 

Avea lumina stins  în cas . Aomame a venit pe la el, dar a plecat, 
pentru c  n-a r spuns la uş . Poate c  soneria care se auzise de 
dou  ori de acolo venea. îns  lui Ushikawa i se p rea şi aceasta o 
poveste f r  sens. Aomame ştia c  e c utat  şi, ca s  nu se expun  
vreunui pericol, trebuia s  evite pe cât posibil s  fie v zut . Dac  
voia s  vin  pe la el, normal era s  dea mai întâi un telefon ca s  
ştie când îl g sea acas . Aşa evita un risc inutil. 

Aşezat în dreptul aparatului de fotografiat, Ushikawa îşi stoarse 
mintea îndelung, îns  nu g si nici o explica ie logic . Ac iunile 
acelei femei - deghizat  şi nu chiar, p r sindu-şi ascunz toarea ca 
s  vin  acolo - nu corespundeau cu personalitatea acelei Aomame 
pe care o ştia el. Ea era mult mai precaut  şi mai atent . Iar asta îl 
bulversa pe Ushikawa. Nici m car nu-i trecea prin minte c  el 
însuşi o condusese pân  acolo. 
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In orice caz, mâine m  duc la atelierul foto de la gar  şi 
developez toate filmele, îşi propuse el. O s  apar  în ele şi femeia 
aceasta misterioas . 

Ushikawa r mase lâng  aparatul de fotografiat pân  dup  ora 
zece, îns  dup  ce plecase femeia aceea, nu mai trecuse absolut 
nimeni pe uş . Spectacolul se încheiase cu o audien  foarte mic , 
iar holul se cufundase, pustiu, în t cere, ca o scen  uitat  şi 
abandonat  de to i. Oare ce-o fi cu Tengo? se întreb  Ushikawa 
nedumerit. Din câte ştia el, era ciudat s  stea plecat pân  la o or  
atât de târzie, mai ales c  de a doua zi reîncepea orele la şcoal . Sau 
poate se întorsese cât era el plecat şi se culcase devreme. 

ţând se f cu ora zece, Ushikawa realiz  c  era complet epuizat, 
îi era atât de somn, c  abia îşi mai putea ine ochii deschişi. Lucru 
straniu pentru el, care era mereu pas re de noapte. De obicei, dac  
era nevoit, putea s  stea treaz pân  la orice or . îns  în noaptea 
aceea, somnul îl ap sa pe creştet necru tor, ca o lespede de 
mormânt str veche. 

Poate m-am uitat prea mult la lunile alea dou , se gândi el. 
Poate le-am l sat lumina s -mi p trund  prea mult în piele. 
Imaginea celor dou  luni, una mare şi una mic , îi st ruia înc  pe 
retin . Siluetele lor întunecate îi amor eau un loc moale din creier, 
aşa cum o anumit  specie de viespi în eap  omizile, le paralizeaz  
şi îşi depun ou le pe suprafa a lor. Larvele lor folosesc omida 
încremenit  drept surs  de hran  şi o devoreaz  de vie. Ushikawa 
se încrunt  şi îşi alung  din minte imaginile acelea sumbre. 

Ei, asta e, îşi zise el. ţât s  stau drep i în post s -l aştept pe 
Tengo? Treaba lui când se întoarce, c  oricum o s  se bage direct în 
pat. Şi în alt  parte nu are unde s  se duc . Probabil.
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F r  vlag , Ushikawa îşi scoase pantalonii şi puloverul şi se 
strecur  în sacul de dormit, r mas doar într-o bluz  cu mânec  
lung  şi izmene. Apoi se f cu covrig şi adormi numaidecât. ţ zu 
într-un somn extrem de adânc, aproape ca o com . In momentul în 
care a ipi, avu senza ia c  aude un cioc nit la uş , îns  conştiin a 
lui îşi mutase deja centrul de greutate într-un alt t râm. Nu mai 
distingea lucrurile între ele. Dac  se for a s  le deosebeasc , sim ea 
cum îi scrâşneşte fiecare p rticic  din corp. Aşa c  nici nu deschise 
ochii, ci se cufund  la loc în mâlul somnului, f r  s  mai încerce s  
dezlege sensul acelui sunet. 

Tengo se desp r i de Komatsu şi se întoarse acas  cam la o 
jum tate de or  dup  ce Ushikawa adormise atât de profund. Se 
sp l  pe din i, îşi puse pe umeraş jacheta care duhnea a tutun, se 
schimb  în pijama şi se culc . Dormi pân  la dou  noaptea, când 
sun  telefonul ca s  îi vesteasc  moartea tat lui s u. 

* 

Ushikawa se trezi luni diminea  dup  opt, or  la care Tengo deja 
dormea dus în expresul c tre Tateyama, încercând s  recupereze 
somnul pierdut. II aştept  s  plece c tre şcoala preg titoare, postat 
lâng  aparatul de fotografiat. Ins , fireşte, Tengo nu-şi f cu 
apari ia. ţând ceasul indic  ora unu, Ushikawa se l s  p gubaş. 
Sun  la şcoal  de la telefonul public din apropiere şi întreb  dac  în 
ziua aceea domnul profesor Kawana îşi inea orele conform 
orarului. 

— Ast zi domnul profesor Kawana lipseşte. I s-a întâmplat 
asear  un necaz în familie, îi spuse femeia care r spunsese la 
telefon. 

Ushikawa îi mul umi şi închise. 
Necaz în familie? Familia lui Tengo se rezuma doar la tat l s u, 

care lucrase ca încasator la NHK şi care era internat într-un 
sanatoriu undeva, departe. Tengo lipsise o vreme din Tokio tocmai 
ca s  aib  grij  de el şi abia se întorsese de dou  zile. Deci tat l 
murise. Asta însemna c  Tengo trebuia s  plece din nou din Tokio. 
Poate chiar plecase înainte ca el s  se trezeasc . ţum naiba de 
dormise atât de mult şi atât de dus? 

în orice caz, asta înseamn  c  Tengo a r mas singur pe lume, îşi 
spuse Ushikawa. Oricum era un om singur, dar acum cu atât mai 
mult. A r mas absolut singur. Mama lui a murit strangulat  într-o 
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sta iune cu ape termale din Nagano, înainte ca el s  împlineasc  
doi ani. Criminalul n-a fost prins. Femeia şi-a p r sit so ul, şi-a luat 
bebeluşul, pe Tengo, şi a purces la drum cu un b rbat mai tân r. 
„A purcede la drumĂ e o expresie tare învechit . N-o mai foloseşte 
nimeni. Dar se potriveşte bine în anumite cazuri. Nu se ştie de ce a 
omorât-o tipul. De fapt, nu se ştie nici dac  el a fost f ptaşul. A fost 
strangulat  într-o camer  dintr-un han, cu cordonul de la c maşa 
de noapte, iar b rbatul cu care era a disp rut. Oricum ai lua-o, 
individul era dubios. Iar asta a fost tot. Tat l a fost contactat şi s-a 
dus din Ichikawa s -şi recupereze copilul. 

Poate ar fi trebuit s -i spun toate astea lui Tengo. Are dreptul s  
ştie aceste lucruri. Dar mi-a zis c  nu vrea s  aud  despre mama lui 
de la unul ca mine. Şi atunci nu i-am spus nimic. Asta e. E 
problema lui, nu a mea. 

In orice caz, cu sau f r  Tengo, nu pot decât s  r mân aici şi s -
mi continui supravegherea, se îndemn  el. Asear  am v zut-o pe 
femeia aceea misterioas  care aducea cu Aomame. N-am nici 
o dovad  c  era chiar ea, dar e foarte posibil s  fi fost. Asta îmi 
spune mie capul meu diform. N-oi fi eu prea ar tos, dar am un nas 
fin, de talia celui mai performant radar. Iar dac  tipa aia chiar era 
Aomame, atunci sigur mai vine ea în curând în vizit  pe la Tengo. 
înc  nu ştie c  i-a murit tat l. Tengo a primit vestea peste noapte şi 
a plecat dis-de-diminea . Iar ei par s  nu poat  lua leg tura prin 
telefon. Ceea ce înseamn  c  sigur mai apare ea pe-aici. Are o 
treab  important  care o face s  vin  încoace, cu toate c  e riscant. 
De data asta eu o s  aflu neap rat încotro se duce. Iar pentru asta 
trebuie s  m  preg tesc meticulos. 

Şi poate aşa se mai elucida întrucâtva un mister, şi anume de ce 
în aceast  lume existau dou  luni. Ushikawa chiar voia s  afle mai 
multe despre interesanta ei structur . Deşi, la urma urmei, asta nu 
e decât o chestiune secundar , îşi zise el. Treaba mea e, în primul şi 
în primul rând, s  descop r unde se ascunde Aomame. S -i pun o 
fundi  frumoas  şi s  le-o servesc celor doi indivizi dubioşi. 
Indiferent dac  pe cer sunt dou  luni sau una singur , eu trebuie s  
fiu foarte realist. Pentru c , la urma urmei, sta e punctul meu 
forte. 
Ushikawa se duse la atelierul foto de la gar  şi l s  cinci filme de 
treizeci şi şase de pozi ii. Apoi îşi lu  fotografiile, intr  într-un 
restaurant din apropiere şi le privi în ordine cronologic , în timp ce 
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mânca o por ie de curry cu pui. Majoritatea erau chipurile 
cunoscute ale locatarilor. Interesul s u se îndrept  c tre pozele a 
trei persoane. Fukaeri, Tengo şi femeia misterioas  care ieşise 
noaptea din bloc. 

Ochii lui Fukaeri îl f ceau s  se simt  încordat. îl priveau drept 
în fa , chiar şi din fotografie. Ştia sigur c  Ushikawa era acolo şi c  
o supraveghea. Ştia poate şi c  o fotografiase pe ascuns. Ochii ei 
cristalini i-o spuneau. Str b teau prin orice şi nu erau deloc de 
acord cu ac iunile lui. Privirea aceea dreapt  îi sfredelea nemilos 
inima, pân  pe partea cealalt . Nu avea absolut nici o scuz  pentru 
ceea ce f cea. îns , în acelaşi timp, ea nu-1 condamna şi nici nu-1 
dispre uia. într-un fel, ochii aceia frumoşi îl iertau. Ţa nu, nu m  
iart , se corect  Ushikawa. în ochii aceştia se citeşte mil . Ei ştiu c  
am f cut un lucru murdar şi m  comp timesc. 

Totul se întâmplase într-un r stimp foarte scurt. în diminea a 
aceea, Fukaeri se uitase mai întâi la stâlpul de curent, apoi îşi 
întorsese rapid capul c tre fereastra în spatele c reia se ascundea 
Ushikawa, se uitase direct prin obiectivul aparatului de fotografiat 
mascat acolo şi îl fixase cu privirea. Apoi plecase. Timpul înghe ase 
în loc, apoi repomise. Totul durase cel mult trei minute. In acest 
r stimp, privirea ei p trunsese pân  în cel mai mic ungher al fiin ei 
lui, îi v zuse toat  mizeria şi grosol nia şi îi oferise mila ei t cut . 
Apoi se f cuse nev zut . 

Privindu-i ochii, Ushikawa sim i o durere ascu it , de parc  
i s-ar fi împlântat un ac în coaste. Se v zu ca pe un om cumplit de 
strâmb şi de urât. Dar n-am ce-i face, îşi zise el. Eu chiar sunt un 
om cumplit de strâmb şi de urât. Şi atunci cu atât mai mult, expresia 
aceea sincer  şi transparent  de mil  din ochii ei îi p trunsese 
adânc în suflet. Mai bine l-ar fi acuzat, dispre uit, judecat, 
condamnat. Mai bine l-ar fi b tut cu o bât  de baseball. Ar fi 
suportat. Dar asta, nu. 

Prin compara ie, cu Tengo era mult mai lejer. In fotografie, st -
tea la intrare, cu privirea îndreptat  c tre el. Inspecta împrejurimile
atent, la fel ca Fukaeri. îns  privirea lui nu întâlnea nimic. Ochii lui 
inocen i şi neştiutori nu detectau aparatul de fotografiat ascuns în 
spatele draperiei şi nici pe Ushikawa, aşezat în dreptul lui. 

Mai departe, Ushikawa se uit  la fotografiile cu „femeia mis-
terioas Ă. Avea trei cadre. Şapc  de baseball, ochelari cu ram  
neagr , eşarf  gri, tras  pân  sub nas. Nu i se distingeau tr s turile 
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fe ei. Pe lâng  faptul c  toate pozele erau întunecate, îi mai şi c dea 
pe chip umbra de la cozoroc. îns  corespundea perfect cu imaginea 
lui Aomame pe care şi-o conturase el în minte. Ushikawa lu  cele 
trei fotografii şi le privi pe rând, de parc  îşi evalua mâna care îi 
picase la jocul de c r i. ţu cât se uita mai mult la ea, cu atât era mai 
convins c  nu putea fi alta decât Aomame. 

ţhem  chelneri a şi întreb  ce desert aveau în ziua aceea. 
Pl cint  cu piersici, îi r spunse ea. Ushikawa comand  o por ie şi 
înc  o ceaşc  de cafea. 

Dacă asta nu e Aomame, îşi zise el în timp ce aştepta s  soseasc  
pl cinta, nu cred c-o să mai am în veci altă şansă s-o întâlnesc. 

Pl cinta cu piersici se dovedi mult mai gustoas  decât se 
aştepta. ţrusta era crocant  şi umplutura suculent . Probabil era 
f cut  cu piersici de la conserv , dar pentru un desert dintr-un 
restaurant oarecare nu era deloc rea. Ushikawa termin  pl cinta, 
goli ceaşca de cafea şi p r si localul destul de satisf cut. Trecu pe 
la supermarket şi îşi cump r  provizii pentru trei zile, apoi se 
întoarse la apartament şi îşi relu  pozi ia în spatele aparatului de 
fotografiat. 

în timp ce supraveghea intrarea în bloc prin cr p tura drape-
riei, Ushikawa a ipi de câteva ori, rezemat de perete, în ochiul de 
lumin . Dar asta nu-1 preocupa prea tare. Nu avea ce mare lucru 
s -i scape cât dormea. Tengo se dusese la înmormântarea tat lui 
s u şi era plecat din Tokio, iar Fukaeri nu avea s  se mai întoarc . 
Ştia c  el îşi continu  monitorizarea. Şi erau slabe speran e ca 
„femeia misterioas Ă s  apar  în timpul zilei. Ea ac iona foarte 
precaut şi nu avea s  fac  nici o mişcare pân  nu se întuneca.
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îns  nici dup  l sarea întunericului „femeia misterioas Ă nu ap ru. 
Aceleaşi fe e plecau ca de obicei, la cump r turi, la plimbare, iar 
cei veni i de la serviciu se întorceau acas  cu chipuri şi mai obosite. 
Ushikawa doar îi urm rea cu privirea, f r  s  mai apese butonul 
de la aparat. Nu mai avea de ce s -i mai fotografieze. Interesul s u 
se limita acum la doar trei oameni. ţeilal i nu erau decât nişte 
trec tori anonimi. ţa s -şi mai treac  timpul, îi striga pe fiecare pe 
porecla dat  de el. 

— Domnu' Mao (b rbatul avea o tunsoare foarte asem n toare 
cu cea a lui Mao Zedong ), bine v-a i întors de la serviciu! 

— Urecheatule, ce vreme cald  şi bun  de plimbare a fost azi, 
nu? 

— Doamna Guşat , iar la cump r turi? ţe ave i disear  la cin ? 
Ushikawa îşi continu  supravegherea pân  la ora unsprezece. 

Apoi c sc  o dat , prelung şi se hot rî s -şi încheie ziua de munc . 
Ţ u nişte ceai verde la sticl , ron i câ iva biscui i s ra i şi fum  o 
igar . ţând se sp l  pe din i la baie, scoase limba şi se uit  în 

oglind . Nu-şi mai inspectase de mult limba în oglind . Ar ta de 
parc  era acoperit  cu un strat gros de muşchi de p mânt. Avea o 
nuan  pal-verzuie, asem n toare cu muşchiul adev rat. Ushikawa 
îl cercet  îndeaproape, la lumin . Ar ta sinistru. Era fixat pe toat  
suprafa a limbii şi nu p rea s  mai poat  fi îndep rtat vreodat . 
Dac  o in tot aşa, o s  m  prefac în omul-muşchi, îşi zise el. O s -
mi apar  pe piele petice verzui, ici şi colo, începând cu limba. Ca 
pe carapacea unei estoase care tr ieşte în mlaştin . M  deprim 
numai când m  gândesc la aşa ceva. 

Cu aceste cuvinte nerostite, Ushikawa scoase un oftat şi stinse 
lumina în baie, renun ând s  se mai gândeasc  la limba lui. Se 
dezbr c  în bezn  şi se strecur  în sacul de dormit. îşi trase 
fermoarul pân  la gât şi se încovrig  ca o insect . 

* 

Când se trezi, în jur era întuneric bezn . îşi întoarse capul s  se uite 
la ceas, dar acesta nu era unde trebuia s  fie. Ushikawa r mase o 
clip  bulversat. înainte s  se culce, întotdeauna avea
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grij  s  verifice unde îşi l sa ceasul, ca s  poat  afla imediat ora şi 
pe întuneric. Era un obicei deprins de ani de zile. Şi atunci de ce nu 
era la locul lui? Prin cr p tura de la draperie se strecura 
o gean  de lumin , îns  nu se r sfrângea decât asupra unui mic 
ungher din înc pere. Totul era înv luit în întunericul nop ii. 

Ushikawa observ  c  inima îi b tea cu repeziciune. Pulsa 
îndârjit , ca s  pompeze adrenalin  în tot corpul. Avea n rile 
dilatate şi respira ia agitat , ca şi cum s-ar fi trezit dintr-un vis 
intens, r scolitor. 

Dar nu visase. Ceva se întâmpla în realitate. Ushikawa sim i c  
la capul lui se afla cineva. O umbr  mai neagr  decât întunericul 
din înc pere îi c dea pe fa . Spinarea îi în epeni. Intr-o frac iune 
de secund , mintea i se redres  şi încerc  din reflex s  desfac  
fermoarul de la sacul de dormit. 

In aceeaşi clip , acel cineva îşi petrecu bra ul în jurul gâtului 
s u, f r  s -i dea timp nici m car s  icneasc . Erau muşchii unui 
b rbat bine antrenat şi puternic. Ţra ul acela îl gâtuia nemilos, 
strâns, ca într-o menghin . Individul nu scoase nici un cuvânt. Nu i 
se auzea nici r suflarea. Ushikawa se zb tu şi se zvârcoli în sacul 
de dormit. Sfâşie cu unghiile c ptuşeala de nailon şi lovi din 
picioare. încerc  s  ipe, dar aceste lucruri nu-i serveau la nimic. 
Odat  ce-şi fixase bine pozi ia pe podea, atacatorul s u doar îşi 
încorda treptat muşchii bra ului, f r  s  mai clinteasc  din loc. Era 
o mişcare eficace, bine dozat . Ushikawa sim i o presiune 
crescând  pe trahee şi respira ia i se reduse tot mai mult. 

întrebarea care îi trecu prin minte în starea aceea disperat  era 
cum intrase acel individ în cas . Uşa avea broasc  cu cilindru şi era 
încuiat . Avea şi lan ul pus pe interior. Toate ferestrele erau perfect 
ferecate. Şi atunci cum reuşise s  intre? Dac  ar fi încercat s  
for eze broasca, sigur ar fi f cut zgomot şi l-ar fi trezit. 

Asta e profesionist, îşi zise Ushikawa. La nevoie, omoar  omul 
f r  s  ezite. E antrenat şi pentru asta. Pionierii s -l fi trimis? S  se 
fi hot rât ei s  scape de mine? Or fi ajuns la concluzia c  nu le 
folosesc şi doar le stau în drum? Asta ar fi o concluzie greşit , sunt 
la un pas de a o prinde pe Aomame. Ushikawa încerc  s  
vorbeasc , s -şi pledeze cauza în fa a b rbatului. S -i spun  s -l 
asculte m car mai întâi. îns  nu avea glas. Nu-i mai r m sese 
suficient aer ca s -i vibreze coardele vocale, iar limba îi în epenise 
ca un bolovan în fundul gâtului. 
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Acum avea traheea complet blocat . Nu mai trecea prin ea nici 
un firişor de aer. Pl mânii erau dispera i s  capete oxigen nou, dar 
nu g seau pe nic ieri. Ushikawa avu senza ia c  ra iunea 
i se separ  de trup. ţorpul continua s  i se zvârcoleasc  în sacul de 
dormit, pe când conştiin a lui era târât  c tre un strat de aer greoi, 
p stos. începea s  nu-şi mai simt  mâinile şi picioarele. De ce? se 
întreb  el pe m sur  ce îşi pierdea cunoştin a. De ce s  mor într-un 
loc atât de jalnic, într-un fel atât de jalnic? Fireşte, nu g si nici un 
r spuns. întunericul nem rginit se coborî asupra lui şi cuprinse 
totul. 

* 

ţând îşi veni în fire, fusese scos din sacul de dormit. Nu-şi sim ea 
mâinile şi picioarele. Ştia doar c  era legat la ochi şi c  sim ea pe 
obraz rogojina de paie care acoperea podeaua. Nu mai era strâns 
de gât. Pl mânii lui se umflau şi se strângeau tr gând cu zgomot 
aer proasp t, ca nişte foaie. Un aer înghe at, de iarn . Sângele 
primea oxigen nou, iar inima pompa lichidul acela roşu şi cald cu 
vitez  maxim  pân  la cap tul termina iilor nervoase. Ushikawa se 
concentra doar s  respire, tuşind violent din când în când. între 
timp, îşi rec p t  treptat sim ul în mâini şi în picioare. Ţ t ile 
ferme ale inimii îi r sunau în urechi. înc  tr iesc, îşi zise el în 
întuneric. 

Ushikawa era întins pe podea cu fa a în jos. Avea mâinile 
imobilizate la spate cu o bucat  de material moale. Era legat şi la 
glezne. Nu era o leg tur  strâns , dar era eficient  şi f cut  cu 
dib cie. Nu putea decât s  se rostogoleasc . Ushikawa se mir  c  
înc  mai era în via  şi respira. Deci aceea nu fusese moartea. Se 
apropiase de ea pân  la limit , dar nu murise. Gâtul înc  îi pulsa 
dureros. Avea chilo ii îmbiba i de urin , care începea s  se 
r ceasc . Dar nu era deloc o senza ie nepl cut . Din contr , era 
chiar bine-venit . Durerea şi r ceala dovedeau c  înc  tr ia. 

— Nu se moare aşa de uşor, se auzi vocea b rbatului, de parc  
îi citise gândurile.



 

Capitolul 23 Exista sigur o lumină 

La miezul nop ii, ziua de duminic  se preschimb  în luni, dar 
somnul întârzia s  vin . 

Aomame ieşise din cad , îşi pusese pijamaua, se b gase în pat şi 
stinsese lumina. Nu avea nici un sens s  stea treaz  pân  târziu, 
pentru c  oricum nu putea face nimic. Deocamdat  problema era în 
mâinile lui Tamaru. Mai bine se culca şi amâna orice gând pe a 
doua zi de diminea , când ar fi avut capul limpede. Ins  mintea îi 
era perfect treaz , iar corpului ei îi ardea s  se mişte. N-avea nici o 
şans  s  adoarm . 

* 

Resemnat , Aomame se d du jos din pat şi îşi trase un halat pe ea. 
Puse ap  la fiert şi îşi f cu un ceai de ierburi aromate, pe care îl 
sorbi încetişor, aşezat  la masa din buc t rie. In minte îi tot d dea 
târcoale un gând, îns  nu-şi putea da seama ce anume. Era gros şi 
dens ca un nor de ploaie care pluteşte în dep rt ri. Deşi îi vedea 
forma, nu îi distingea bine conturul. Intre form  şi contur p rea s  
existe o discrepan . Aomame se duse la geam cu cana în mân  şi 
se uit  la parc prin cr p tura draperiei. 

Evident, era pustiu. La ora unu noaptea, şi groapa de nisip, şi 
leag nele, şi toboganul erau abandonate. Era o noapte extrem de 
liniştit . Vântul se oprise, nori nu erau. Iar cele dou  luni de 
m rimi diferite pluteau în v zduh, una lâng  alta, deasupra 
ulmului înghe at. De când le privise ultima oar , îşi schimbaser  
pozi ia odat  cu mişcarea de rota ie a p mântului, dar reveniser  în 
câmpul ei vizual. 

Stând acolo în picioare, Aomame se gândi la blocul vechi în 
care intrase ţ p ân  şi la cartonaşul alb de pe uşa cu num rul 
303. Pe el erau tip rite cele dou  ideograme care alc tuiau numele 
„KawanaĂ. Nu ar ta nou. Era îndoit pe la col uri şi p tat din loc în 
loc de umezeal . Trecuse ceva vreme de când fusese pus acolo. 

Tamaru o s  afle dac  locatarul respectiv e Tengo sau altcineva 
cu numele Kawana, îşi spuse ea. O s -mi dea de ştire foarte curând, 
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probabil chiar în cursul zilei de mâine. Nu e el b rbatul care s  
piard  timpul în vreun fel. Iar atunci o s  ştiu cum stau lucrurile şi 
poate c  am s  reuşesc în curând s  m  întâlnesc cu el. La acest 
gând, Aomame sim i c  se sufoc . Aerul din jurul ei parc  se 
rarefiase dintr-odat . 

Dar poate c  lucrurile nu o s  mearg  atât de uşor. ţhiar dac  
locatarul de la 303 e Tengo Kawana, în cl direa aia se ascunde 
ciudatul de ţ p ân . Şi urzeşte ceva, nu ştiu nici eu ce anume, dar 
ceva r u, în orice caz. Sigur pune el ceva la cale. Se ine ca scaiul de 
mine şi de Tengo cu înc p ânare şi vrea s  ne împiedice s  ne 
reîntâlnim. 

Ba nu, n-ai de ce s - i faci griji, încerc  Aomame s  se conving . 
Tamaru e om de încredere. Plus c  e mai meticulos, priceput şi are 
mai mult  experien  decât orice persoan  pe care o cunosc eu. Pot 
s  las totul în grija lui, c  sigur o s -l in  cum trebuie la distan  pe 
ţ p ân . Individul e o problem  nu doar pentru mine, ci şi 
pentru el. E un factor de risc ce trebuie înl turat. 

Ins , dac  dintr-un anume motiv (nu ştiu nici eu care), Tamaru 
ajunge la concluzia c  întâlnirea mea cu Tengo ar putea avea 
urm ri nepl cute, atunci ce m  fac? Dac  ar fi pe-aşa, sigur ar 
elimina orice şans  ca eu şi Tengo s  ajungem fa  în fa . Eu şi 
Tamaru cumva ne simpatiz m. Asta e clar. îns  întotdeauna 
interesele şi siguran a Doamnei vor avea maxim  prioritate. ţu 
asta se ocup  el. Niciodat  n-o s  fac  ceva doar pentru mine. 

La acest gând, pe Aomame o cuprinse neliniştea. Ea nu avea de 
unde s  ştie ce pozi ie ocupa pe lista de priorit i a lui Tamaru 
ideea ca ea s  se întâlneasc  cu Tengo şi s  fie împreun . Oare nu 
cumva f cuse o greşeal  fatal  când îi dezv luise existen a lui? 
Oare nu cumva ar fi trebuit s  se ocupe absolut singur  de 
problema dintre ea şi Tengo, de la început şi pân  la sfârşit? 

Dar nu mai am cum s  schimb nimic, îşi spuse ea. Am apucat 
s -i spun lui Tamaru. La momentul respectiv nu am avut de ales. 
ţ p ân  probabil c  m  aşteapt  s  apar, iar ca s  calc singur  pe 
acolo ar fi sinucidere curat . Şi timpul trece. Nu-mi permiteam s  
aştept şi s  mai in situa ia sub observa ie. în acel moment, cea mai 
bun  op iune a mea a fost s -i spun lui Tamaru şi s  las problema 
pe mâna lui. 

Aomame se ab inu s  se mai gândeasc  la Tengo. ţu cât îşi 
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b tea capul mai mult, cu atât se încurcau mai r u toate i ele în 
capul ei, de nu mai putea s  se mişte. Mai bine nu se mai gândea la 
nimic. Şi nu se mai uita nici la luni. Razele lor îi tulburau sufletul în 
t cere. Stârneau mareea în golfuri şi agitau vie uitoarele din 
p duri. Aomame îşi termin  ceaiul, plec  de la geam şi sp l  cana 
în chiuvet . Ar fi b ut un strop de coniac, dar nu avea voie s  
consume alcool în timpul sarcinii. 

Aomame se aşez  pe canapea, aprinse veioza şi se hot rî s  
reciteasc  Crisalida de aer. Trecuse pân  acum de cel pu in zece ori 
prin ea. Nu era un roman lung şi aproape c  memorase totul în 
detaliu. îns  îşi propuse s  îl mai citeasc  o dat  cu şi mai mult  
aten ie. Oricum nu reuşea s  adoarm . ţine ştie cum descoperea 
ceva ce îi sc pase pân  atunci. 

Crisalida de aer era ca o carte de coduri. Eriko Fukada spusese 
povestea cu scopul de a transmite un mesaj. Tengo o reconstruise, 
înlocuind-o cu un text frumos stilizat. ţei doi formaser  o echip  şi 
creaser  împreun  un roman care atr sese mul i cititori. Din 
spusele Liderului, „ei au calit i care se compenseaz  reciproc. Şi-
au unit for ele şi au reuşit s  fac  un anumit lucru împreun Ă. Iar 
dac  era s  cread  tot ce spusese Liderul, din cauza faptului c  
romanul devenise bestseller şi se divulgaser  astfel anumite 
secrete, Oamenii cei Mici nu se mai puteau manifesta şi „voceaĂ 
încetase s  mai vorbeasc . Prin urmare, fântâna secase şi firul de 
ap  nu mai curgea. Atât de puternic  fusese influen a pe care o 
exercitase acea carte. 

Aomame se concentr  asupra fiec rui rând în parte.
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ţând limbile ceasului din perete indicau ora dou  şi jum tate, 
Aomame parcursese deja dou  treimi din roman. închise deo-
camdat  cartea şi se str dui s  pun  în cuvinte ceea ce sim ea 
intens în sufletul ei. în acel moment avea, poate nu chiar o 
revela ie, dar o imagine mult mai cert . 

Nu am fost purtată aici din întâmplare. 

Asta îi sugera ei acea imagine. 
Sunt aici pentru că aici trebuie să mă aflu. 
Pân  acum am crezut c  am fost adus  în 1Q84 f r  ca eu s  am 

vreun cuvânt de spus. ţ  macazul s-a schimbat cu un anumit scop, 
trenul în care m  aflam eu a deraiat de la linia principal  şi m-a 
adus în lumea aceasta nou  şi stranie. Eu m-am trezit deodat  aici. 
într-o lume în care pe cer sunt dou  luni şi în care mişun  Oamenii 
cei Mici. ţare are o intrare, dar nu şi o ieşire. 

Liderul mi-a explicat aceste lucruri înainte s  moar . „TrenulĂ a 
fost de fapt cartea scris  de Tengo, iar eu sunt adânc implicat  în 
aceast  poveste. Tocmai de aceea m  aflu eu aici. ţa o existen  
pasiv . ţa un actor în rol secundar, neştiutor şi confuz, care 
orbec ie printr-o cea  dens . 

Dar nu e doar atât, îşi spuse Aomame. Nu e doar atât. 
Eu nu sunt o simpl  existen  pasiv , adus  aici cu for a, din 

voin a altcuiva. Sigur, exist  şi acest aspect. Ins  în acelaşi timp, am 
ales şi eu s  fiu aici, din voia mea. 

Mă aflu aici şi din propria mea voinţă. 
Aceasta era convingerea lui Aomame. 
Motivul pentru care sunt aici e clar. Şi e unul singur - s -l 

întâlnesc pe Tengo şi s  fiu împreun  cu el. De-asta m  aflu în 
aceast  lume. Ţa nu, invers spus, este unicul motiv pentru care 
lumea aceasta exist  înl untrul meu. Sau poate c  e vorba de un 
paradox, ca dou  oglinzi puse fa  în fa , care se reflect  reciproc 
la nesfârşit. Eu m  aflu în aceast  lume, aceast  lume se afl  în 
mine. 

Evident, Aomame nu avea cum s  ştie care era ac iunea din 
cartea pe care Tengo o scria acum. Probabil c  în universul acela, 
pe cer erau dou  luni. Probabil c  ap reau şi Oamenii cei Mici.
Cam asta era tot ce putea b nui ea. Dar era povestea lui Tengo şi, în 
acelaşi timp, era şi povestea ei. Aomame ştia asta. 

îşi d duse seama de acest lucru recitind scena în care eroina st  
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seara în şopron şi ese crisalida de aer, al turi de Oamenii cei Mici. 
Parcurgând cu privirea acea descriere am nun it  şi proasp t , 
sim ise ceva cald în pântece. O c ldur  fascinant , ciudat de 
p trunz toare. Acolo exista o surs  de c ldur  care avea un nucleu 
mic, dar solid. Nici nu mai era cazul s  se întrebe ce anume era 
acea surs  de c ldur  şi ce reprezenta c ldura pe care o degaja. Era 
mica ei făptură. Reac ionase la imaginea eroinei esând crisalida de 
aer al turi de Oamenii cei Mici şi de aceea emana c ldur . 

Aomame l s  cartea pe masa de al turi, îşi desf cu nasturii de 
la bluza de pijama şi îşi puse palma pe pântece. Sim ea în ea 
c ldura emanat  din untru. Parc  în untrul ei plutea o lumini  
portocalie. Aomame stinse veioza şi, în bezna din dormitor, c ut  
cu privirea acel punct. Era o pâlpâire foarte slab . Dar exista sigur 
o lumin . Nu sunt singur , îşi spuse ea. Suntem uni i. Probabil prin 
faptul c  ne afl m simultan în aceeaşi poveste. 

Iar dac  aceasta este povestea lui Tengo şi în acelaşi timp şi a 
mea, ar trebui s  o pot scrie şi eu. Sigur trebuie s  pot s  adaug la 
ea, dar şi s  schimb ceva. Şi, mai presus de toate, pot s  hot r sc eu 
finalul, prin propria mea voin . Aşa e firesc. 

Dar Aomame nu ştia cum s-o fac . Tot ce ştia ea era c  aceast  
posibilitate sigur exist . Deocamdat  nu era decât o teorie, lipsit  
de partea concret . Aomame cugeta la toate acestea strângând tare 
din buze în întunericul calm. E foarte important, îşi spuse ea. 
Trebuie s  m  gândesc bine. 

Noi doi form m o echip . Aşa cum Tengo şi Eriko Fukada au 
format o echip  bun  pentru Crisalida de aer, aşa form m noi una 
pentru noua poveste. Voin ele noastre - sau curen ii adânci care 
curg prin ele - s-au unit, au dat startul acestei poveşti întortocheate 
şi au dezvoltat-o. E vorba de un lucru care se întâmpl  undeva în 
adâncuri, într-un loc nev zut. Tocmai de aceea noi suntem uni i şi 
f r  s  ne afl m unul lâng  cel lalt. Noi construim o poveste, iar pe 
de alt  parte, povestea ne pune pe noi în mişcare. Despre asta s  fie 
vorba? 

Am o singur  nel murire. O nel murire foarte mare. 
în povestea pe care o scriem noi oare ce semnifica ie are aceast  

mică făptură? Oare ce rol îndeplineşte ea? 
V d c  reac ioneaz  foarte puternic la scena în care Oamenii cei 

Mici şi eroina es crisalida de aer în şopron. Degaj  în uterul meu o 
c ldur  uşoar , dar palpabil , şi eman  o lumin  portocalie. 
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Aidoma unei crisalide de aer. Oare asta înseamn  c  uterul meu 
îndeplineşte rolul de crisalid  de aer? înseamn  c  eu sunt mater, 
iar aceast  mică făptură este filia mea? Oare voin a Oamenilor Mici a 
contribuit în vreun fel la faptul c  port în mine copilul lui Tengo 
f r  s  fi avut rela ii sexuale? Au pus st pânire pe uterul meu şi îl 
folosesc pe post de crisalid  de aer? Vor s  le produc o nou afilia? 

Nu, nici vorb , îşi r spunse ea r spicat. Nici nu încape vorbă. 
în momentul de fa , Oamenii cei Mici şi-au pierdut puterea de 

a ac iona. Aşa a spus Liderul. Deoarece Crisalida de aer s-a r spândit 
atât de mult în lume, mişcarea lor a fost blocat . Aceast  sarcin  a 
ap rut departe de ochii lor, strecurându-se cu iscusin  în afara 
puterii lor. Şi atunci cine anume - sau ce for  - a f cut posibil  
aceast  sarcin ? Şi pentru ce? 

Aomame nu ştia. 
Tot ce ştia era c  mica făptură era o via  nepre uit , z mislit  de 

ea şi de Tengo. îşi puse din nou palma pe pântece. Acoperi blând 
lic rirea portocalie, ap sând uşor. ţ ldura pe care o sim ea în 
c uşul palmei o r spândi apoi încet prin tot corpul. Eu trebuie s  
protejez aceast  mică făptură, orice s-ar întâmpla. Nu las pe nimeni 
s  mi-o r peasc . Nu las pe nimeni s -i fac  vreun r u. Noi o s-o 
protej m şi o s-o creştem împreun , îşi spuse Aomame în întuneric, 
cu hot râre. 

Se duse apoi în dormitor, îşi scoase halatul şi se b g  în pat. 
întins  pe spate, îşi puse mâna pe pântec şi sim i din nou c ldura în 
palm . Neliniştea disp ruse. Nu mai avea nici îndoieli. Trebuie s  
devin şi mai puternic , îşi spuse ea. Inima mea trebuie s  fie una cu 
trupul meu. Intr-un sfârşit, somnul se apropie în t cere, ca un fum 
şi o înv lui. în v zduh înc  mai pluteau dou  luni, una lâng  alta.



 

Capitolul 24 Să plec din oraşul pisicilor 

Trupul tat lui s u, g tit în uniforma de NHK frumos c lcat , st tea 
aşezat într-un sicriu simplu. Probabil cel mai ieftin dintre toate. Era 
un obiect neprietenos, un pic mai zdrav n decât o l di . Deşi 
r posatul era mic de statur , nu mai r mânea nici un pic de loc în 
lungime. Sicriul f cut din placaj nici m car ornamentat nu era cum 
trebuie. Antreprenorul îl întreb  jenat pe Tengo dac  era în regul  
aşa. Tengo îi spuse c  da. Acela era coşciugul ales din catalog şi 
achitat de tat l s u. Dac  cel mort nu avea nimic de obiectat, atunci 
nici Tengo nu avea. 

îmbr cat în uniforma de la NHK şi întins în sicriul modest, tat l 
s u nu p rea mort. Parc  doar mo ia un pic într-o pauz , la 
serviciu. Te aşteptai s  deschid  ochii în orice clip , s  se ridice, s -
şi pun  şapca pe cap şi s  plece pe teren. Uniforma pe care era 
cusut  emblema NHK ar ta ca o parte din pielea lui. Venise pe 
lume îmbr cat în ea şi urma s  fie ars tot în ea. Pri- vindu-1 aşa, 
Tengo nu se putea gândi la alte haine mai potrivite pentru ultimul 
s u drum. Precum r zboinicii din opera lui Wagner, arşi pe rug cu 
armura pe ei. 

Mar i diminea , în fa a lui Tengo şi a lui Kumi, închiser  
capacul sicriului şi îl b tur  în cuie. îl mutar  apoi în dric. Dricul 
era de fapt aceeaşi furgonet  Toyota foarte practic , în care corpul 
fusese transportat de la sanatoriu la firma de pompe funebre. Doar 
c , de data aceasta, în locul patului cu rotile era un coşciug. 
Probabil c  şi acela fusese cel mai ieftin dric. Nu avea nimic 
solemn. Nu se auzea nici m car muzica din Amurgul zeilor. Dar asta 
nu însemna c  Tengo g sea vreun motiv s  obiecteze la adresa 
dricului. Nici pe Kumi nu p rea s  o preocupe. Nu era decât un 
mijloc de deplasare. Important era c  un om disp ruse din aceast  
lume, iar cei r maşi trebuiau s -şi întip reasc  bine în minte acest 
fapt. ţei doi urcar  într-un taxi şi merser  în urma furgonetei 
negre. 

Dup  ce p r sir  şoseaua de lâng  falez , parcurser  o scurt  
distan  c tre munte şi ajunser  la crematoriu. Era o cl dire relativ 
nou , dar extrem de impersonal  şi ar ta mai degrab  a fabric  sau 
a institu ie guvernamental  decât a crematoriu. Ins  avea o gr din  
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frumoas  şi îngrijit , iar coşul care se în l a mândru c tre cer î i 
d dea de ştire c  era o cl dire cu un scop mai aparte. In ziua aceea 
nu era foarte aglomerat, aşa c  sicriul merse direct la incinerator, 
f r  s  existe vreun interval de aşteptare. Fu introdus încet, apoi 
capacul greu se închise ca trapa unui submarin. Un angajat în 
vârst , cu m nuşi în mâini, f cu o plec ciune în fa a lui Tengo, apoi 
ap s  pe butonul de aprindere. Kumi îşi împreun  palmele cu fa a 
c tre capacul închis, iar Tengo o imit . 

ţremarea dur  o or , pe care Tengo şi Kumi o petrecur  într-o 
sal  de odihn  din cl dire. Kumi cump r  dou  cutii de cafea cald  
de la automat şi le b ur  în t cere. St teau unul lâng  altul pe o 
banc  aşezat  cu fa a la o fereastr  mare de sticl . Dincolo de ea se 
vedeau gr dina cu gazonul p lit de iarn  şi un pâlc de copaci 
desfrunzi i, pe crengile c rora poposiser  dou  p s ri negre, f r  
nume. Aveau coada lung  şi corpul micu , dar un ciripit ascu it şi 
puternic. ţând cântau, îşi ridicau coada drept. Deasupra copacilor 
se întindea cerul albastru de iarn , f r  urm  de nor. Kumi era 
îmbr cat  cu o rochi  neagr , scurt , peste care avea un mantou 
crem. Tengo purta un pulover negru cu guler la baza gâtului şi o 
jachet  cu model în zig-zag, gri închis. In picioare avea nişte 
mocasini cafenii. Aceasta era cea mai formal  inut  a lui. 

— Aici a fost cremat şi tata, zise Kumi. ţei care au venit cu 
mine au fumat încontinuu. Ziceai c  pluteşte un nor pe tavan. ţe 
s -i faci, erau cu to ii prieteni de-ai lui, pescari. 

Tengo îşi imagin  acea scen . Un grup de oameni arşi de soare, 
îmbr ca i în costume închise la culoare, în care nu se sim eau în 
largul lor, puf ind îndârji i din igar . Şi jelindu-1 pe tat l ei, r pus 
de cancer pulmonar. îns  acum, în sal  nu erau decât ei doi. în jurul 
lor, totul era cufundat în t cere. Doar ciripitul r zle  al p s rilor 
din pâlcul de copaci mai str pungea acea linişte. Nu se auzea nici 
muzic , nici murmur de voci. Soarele îşi rev rsa lumina blând  pe 
p mânt. Razele lui p trundeau în înc pere prin fereastr , 
proiectând un ochi t cut de lumin  la picioarele lor. Timpul se 
scurgea agale, ca apele unui râu în apropierea estuarului. 

— Mul umesc c  ai venit cu mine, zise Tengo la cap tul acelei 
t ceri îndelungate. 

Kumi întinse o mân  şi o aşez  pe a lui. 
— Singur, e greu. E mai bine s  fie cineva cu tine. Despre asta e 

vorba. 
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— Aşa e, recunoscu Tengo. 
— E greu când moare cineva, indiferent de situa ie. Fiindc  aşa 

se casc  o gaur  în lume. Iar noi trebuie s -i ar t m respectul 
cuvenit. Altfel, nu se mai închide cum trebuie. 

Tengo încuviin . 
— Gaura nu trebuie l sat  deschis , zise Kumi. Fiindc  poate s  

cad  cineva în ea. 
— Dar uneori oamenii mor purtând în suflet nişte secrete, 

spuse Tengo. Iar când gaura se închide, secretele se duc şi ele. 
— Eu, una, cred c  aşa şi trebuie s  fie. 
— De ce? 
— Dac  acel om le duce cu el când moare înseamn  c  erau 

nişte secrete care nu trebuiau l sate în urm . 
— De ce s  nu fie l sate în urm ? 
Kumi îşi desprinse mâna de pe a lui şi îl privi în ochi. 
— Poate pentru c  e vorba de nişte lucruri pe care doar cel care 

a murit putea s  le în eleag  exact. Lucruri imposibil de explicat, 
indiferent cât ai sta s  le pui în cuvinte, şi pe care omul acela n-
avea decât s  le ia cu el în moarte. ţa pe un bagaj de mân  foarte 
important. 

Tengo privea ochiul de lumin  de la picioare, cu gura închis . 
Str lucea puternic pe linoleumul care acoperea podeaua. Avea în 
fa  mocasinii lui jerpeli i şi pantofii negri şi simpli ai lui Kumi. 
Imaginea era chiar acolo, aproape, şi în acelaşi timp p rea s  fie la 
mul i kilometri dep rtare. 

— Şi tu ai lucruri pe care nu le po i explica altora, nu? 
— Aşa cred. 
Kumi îşi privi picioarele învelite în dresuri negre, f r  s  mai 

spun  nimic. 
— Ziceai c  tu ai murit o dat ? o întreb  Tengo. 
— Da, am murit o dat . într-o noapte trist , cu ploaie rece. 
— î i aminteşti ce s-a întâmplat? 
— Da, e un lucru pe care îl tot visez, de demult. Un vis foarte 

real şi mereu exact la fel. Nu-mi r mâne decât s  cred c  s-a 
întâmplat în realitate. 

— ţrezi c  e vorba de metempsihoz ? 
— Metempsihoz ? 
— Da, s  te fi n scut din nou. Reîncarnare. 
— Ştiu şi eu? zise Kumi dup  câteva clipe de gândire. Poate c  
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da. Sau poate c  nu. 
— Oare şi tu ai fost ars  aşa dup  ce ai murit? 
Kumi cl tin  din cap. 
— Nu-mi amintesc pân  într-acolo. Fiindc  asta se întâmpl  

dup  moarte. Eu îmi amintesc doar când am murit. Cineva m-a 
strâns de gât. Un b rbat necunoscut, pe care nu l-am v zut 
niciodat . 

— Mai ştii cum ar ta? 
— Sigur c  da. Doar l-am v zut în vis de atâtea ori. Dac  m-aş 

întâlni cu el pe strad , l-aş recunoaşte dintr-o privire. 
— Şi dac  te-ai întâlni cu el pe strad , ce-ai face? 
Kumi îşi frec  nasul cu buricul degetului, de parc  voia s  se 

asigure c  înc  îl mai avea. 
— M-am gândit şi eu la asta de nenum rate ori. ţe-aş face dac  

aş da de el pe strad . Poate c-aş lua-o la goan . Sau poate c  m-aş 
ine dup  el. N-aş şti decât la momentul respectiv. 

— Dac  te-ai ine dup  el, mai departe ce-ai face? 
— Nu ştiu. Dar e posibil ca individul respectiv s  ştie vreun 

secret important legat de mine. Poate aş avea noroc şi l-aş afla. 
— Ce fel de secret? 
— ţe înseamn  să fiu aici sau ceva de genul sta. 
— Dar poate c  te-ar mai omorî o dat . 
— Poate, zise Kumi şi îşi strânse buzele uşor. Ar fi periculos. 

O ştiu, normal. Probabil c  cel mai bine ar fi s-o iau la goan , s  
fug de acolo. Dar secretul sta, care sigur exist , m  atrage 
irezistibil. Aşa cum nici o pisic  n-ar rezista s  nu se uite într-o 
deschiz tur  întunecat , dac  i-ar ieşi în cale. 

* 

Dup  ce se încheie cremarea, conform ritualurilor, Kumi şi Tengo 
luar  oasele r mase ale tat lui s u şi le puser  într-o urn . Urna 
i se înmân  lui Tengo. Acesta o lu , neştiind îns  ce s  fac  cu ea. 
Nu avea cum s-o abandoneze pe undeva. ţu ea în bra e, lu  un taxi 
c tre gar , înso it de Kumi. 

— Rezolv eu de m run işurile administrative care au mai r mas 
de rezolvat, îi spuse Kumi în taxi şi, dup  ce se gândi pu in ad ug : 
Vrei s  m  ocup eu şi de urn ? 

— Po i s  faci tu asta? zise Tengo uluit la auzul acelor cuvinte. 
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— Nu v d de ce nu, r spunse ea. S-a mai auzit şi de alte 
înmormânt ri la care nu vine nimeni din familie. 

— M-ai ajuta enorm dac  ai face asta, zise Tengo. 
Se sim ea oarecum vinovat, dar i-o înmân  lui Kumi, r suflând 

sincer uşurat. în acel moment se gândi c  nu avea s  mai vad  
niciodat  acele oase. în urm  mai r mâneau doar amintirile. Şi 
chiar şi amintirile acelea aveau s  se transforme cândva în praf şi 
pulbere. 

— Eu sunt din partea locului şi m  descurc mai uşor. Tu mai 
bine întoarce-te cât mai repede la Tokio. Sigur c  nou  ne place de 
tine, dar aici nu e locul în care s  stai la nesfârşit. 

Adic  să plec dirt oraşul pisicilor, îşi zise Tengo. 
— î i mul umesc pentru tot, îi spuse el din nou. 
— Tengo, pot s - i dau un sfat? Deşi nu sunt eu în m sur  s  

dau sfaturi. 
— Sigur c  da. 
— îmi imaginez c  tat l t u a plecat pe lumea cealalt  ducând 

cu el un secret. Iar tu pari pu in dezorientat din cauza asta. Nu pot 
s  spun c  nu te în eleg. Dar, z u, încearc  s  nu te mai ui i în 
deschiz tura asta întunecat . Las  treaba asta în seama pisicilor. Tu 
degeaba o faci, c  nu te duce nic ieri. Mai bine gân- deşte-te la ce o 
s  fie. 

— Gaura trebuie închis , spuse Tengo. 
— Exact. Asta zice şi bufni a. î i aminteşti de ea? 
— Sigur c  da. 
Bufniţele sunt spiritele protectoare ale pădurii şi pentru’că le ştiu pe 

toate, ne împărtăşesc din înţelepciunea nopţii. 
— Oare tot în crâng st  şi cânt ? 
— Ţufni ele nu se duc nic ieri, zise asistenta. Stau acolo unde 

sunt. 
Kumi îl privi cum se urca în trenul c tre Tateyama, de parc  ar 

fi vrut s  se încredin eze cu propriii ei ochi c  se suie în el şi pleac  
din acel oraş. îi f cu de pe peron cu mâna pân  nu se mai v zu. 

* 

Tengo ajunse acas  în Koenji mar i seara, la ora şapte. Aprinse 
lumina, se aşez  pe scaun la mas  şi se uit  prin camer . Era aşa 
cum o l sase cu o zi în urm , când plecase dis-de-diminea . Dra-
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periile acopereau perfect geamul, iar pe birou era manuscrisul s u, 
scos la imprimant . în suport avea şase creioane frumos ascu ite. 
Vasele sp late r m seser  stivuite pe chiuveta din buc t rie. 
ţeasul b tea t cut timpul, iar calendarul din perete ar ta c  se 
apropia ultima lun  din an. în înc pere parc  era mai linişte ca de 
obicei. Prea linişte. în t cerea aceea se sim ea ceva în plus. Dar 
poate c  doar i se p rea. Poate era din cauz  c  tocmai asistase la 
dispari ia unui om. Poate c  gaura l sat  în lume înc  nu se 
închisese suficient. 

Tengo b u un pahar cu ap , apoi f cu un duş fierbinte. Se sp l  
bine pe cap, se cur  în urechi şi îşi t ie unghiile. Scoase dintr-un 
sertar o pereche de chilo i cura i şi o c maş  curat  şi le puse pe el. 
Trebuia s  scape de diversele mirosuri care se lipiser  de el. De 
mirosurile din oraşul pisicilor. Sigur că nouă ne place de tine, dar aici 
nu e locul în care să stai la nesfârşit, îi spusese Kumi. 

Poft  de mâncare nu avea. Nu avea nici chef s  lucreze sau s  
deschid  vreo carte. Nu-i venea nici s  asculte muzic . îşi sim ea 
corpul obosit, dar avea nervii ciudat de încorda i şi de aceea nu 
putea s  se întind  s  se culce. Liniştea care domnea împrejur p rea 
şi ea artificial . 

Ce bine-ar fi s  fie Fukaeri aici, se gândi Tengo. S  zic  ceva, 
orice. Şi ceva f r  sens. ţhiar dac  ar fi inevitabil lipsit de intona ie 
sau semn de întrebare. îşi dorea s-o mai aud  vorbind. Dar ştia şi el 
c  Fukaeri nu avea s  se mai întoarc  acolo niciodat . Nu-şi putea 
explica prea bine de ce ştia asta, dar ea chiar nu mai avea s  vin  
înapoi. Probabil. 

Tengo sim ea nevoia s  vorbeasc  cu cineva, cu oricine. Dac  s-
ar fi putut, cu iubita lui. îns  nu putea s  ia leg tura cu ea. Nu ştia 
nici cum şi, dup  cum i se spusese, era deja pierdută. 

Tengo form  num rul de telefon de la serviciul lui Komatsu. 
Avea un num r direct la biroul lui. îns  nu r spunse nimeni. îl l s  
s  sune de cincisprezece ori, apoi renun  şi puse receptorul în 
furc . 

Pe cine altcineva putea s  mai sune? Tengo se gândi, dar nu 
g si pe nimeni potrivit. îi veni ideea s -i telefoneze lui Kumi, dar 
îşi d du seama c  nu-i ştia num rul. 

Se gândi apoi la gaura întunecat , r mas  c scat , undeva în 
lume. Nu era prea mare, dar era adânc . Dac  se uita în untru şi 
striga tare în ea, oare putea s  mai poarte o conversa ie cu tat l 
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s u? Mor ii spun adev rul? 
„Tu degeaba o faci, c  nu te duce nic ieriĂ, îi zisese Kumi. „Mai 

bine gândeşte-te la ce o s  fie.Ă 
Dar nu cred c  e aşa, îşi zise Tengo. Nu e doar asta. Poate c  nu 

ajung nic ieri dac  aflu secretul. Dar trebuie s  aflu motivul pentru 
care nu m  duce nic ieri. Dac  îl în eleg cum trebuie, poate o s  
reuşesc s  ajung undeva. 

Dac  ai fost sau nu tat l meu adev rat, asta nu mai conteaz , 
zise Tengo c tre gaura neagr . Poate s  fie cum o fi, nu m  
deranjeaz . Oricum, tu ai murit ducând cu tine o parte din mine, 
iar eu am r mas în via  ducând cu mine o parte din tine. ţ  
suntem sau nu lega i prin sânge, e un fapt care nu se mai poate 
schimba. Timpul s-a scurs deja, lumea a mers înainte. 

Lui Tengo i se p ru c  aude la geam o bufni . Dar, desigur, nu 
fusese decât o iluzie.



 

Capitolul 25 Rece sau nu, Dumnezeu va fi 

prezent 

— Nu se moare aşa de uşor, veni din spate vocea b rbatului, de 
parc  îi citise gândurile. Doar i-ai pierdut cunoştin a. Dar ai ajuns 
la limit . 

Vocea îi era necunoscut . Neutr , lipsit  de orice emo ie. Nici 
sub ire, nici grav . Nici prea dur , nici prea moale. O voce cu care 
se anun  orarul de zbor al curselor aeriene sau starea bursei de 
valori. 

ţe zi era azi? se întreb  Ushikawa f r  nici o leg tur . E luni 
sear . Ţa mai precis, e mar i, c  s-o fi schimbat data deja. 

— Ushikawa-san, zise b rbatul. Pot s - i zic Ushikawa-san, 
da? 

Ushikawa t cea. Liniştea continu  vreo dou zeci de secunde, 
dup  care b rbatul îi trase pe neaşteptate un pumn scurt în 
rinichiul stâng. Un pumn de la spate, f r  zgomot, dar cumplit de 
puternic. O durere n prasnic  îi str punse corpul. Toate organele i 
se contractar  şi nu mai putu s  respire cum trebuie pân  nu se mai 
potoli un pic durerea. Intr-un sfârşit, din gura lui Ushikawa se auzi 
un icnet sec. 

— Am întrebat ceva politicos şi aş dori un r spuns. Dac  nu 
po i înc  s  vorbeşti cum trebuie, e suficient s  dai din cap în semn 
c  da sau nu. E o chestiune de polite e, spuse b rbatul. Pot s - i zic 
Ushikawa-san? 

Ushikawa aprob  din cap de câteva ori. 
— Ushikawa-san. Un nume uşor de re inut. L-am aflat din por-

tofelul din pantaloni. Am g sit în el permisul de conducere şi c r i 
de vizit . Manager permanent, Noua Asocia ie Japonez  pentru 
Promovarea Ştiin ei şi Artei. ţe titlu impozant, Ushikawa-san! Dar 
ce face un manager permanent de la Noua Asocia ie Japonez  
pentru Promovarea Ştiin ei şi Artei într-un asemenea loc, cu un 
aparat de fotografiat ascuns? 

Ushikawa t cea. înc  nu era în stare s  vorbeasc . 
— Ai face bine s  r spunzi, zise b rbatul. Eu aşa te sf tuiesc. Un 

rinichi zdrobit î i provoac  durere tot restul vie ii. 
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— ineam sub observa ie pe cineva care st  aici în bloc, r s-
punse Ushikawa în cele din urm . 

Vocea îi era înc  nesigur  şi îi mai ceda pe alocuri. Fiind legat la 
ochi, parc  nici nu-i suna a propria lui voce. 

— Pe Tengo Kawana? 
Ushikawa încuviin . 
— Tengo Kawana, cel care a rescris Crisalida de aer. Ushikawa 
încuviin  din nou şi tuşi. Individul era la curent 

cu chestia asta. 
— Cine te-a pus? 
— Pionierii. 
— M car la atâta m  aşteptam şi eu, Ushikawa-san. Dar de ce 

s  stea secta tocmai acum cu ochii pe Tengo Kawana? Doar nu e 
deloc un personaj important pentru ei. 

Ushikawa îşi puse repede mintea la contribu ie, încercând s -şi 
dea seama în ce pozi ie se afla b rbatul acela şi cât de multe ştia. 
Nu avea habar cine e, dar m car nu era trimis de Pionieri. Deocam-
dat  nu-şi d dea seama dac  era un lucru binevenit sau din contr . 

— Te-am întrebat ceva, zise insul şi îl împunse cu vârful 
degetelor în rinichiul stâng. 

Cu putere. 
— Are leg tur  cu o anumit  femeie, gemu Ushikawa. 
— ţum o cheam  pe aceast  femeie? 
— Aomame. 
— Şi de ce o urm reşti? 
— Pentru c  i-a f cut r u Liderului sectei. 
— I-a f cut r u, zise b rbatul de parc  îi examina expresia. 

Adic  l-a omorât, nu? Mai simplu spus. 
— Da, r spunse Ushikawa. 
Tipului stuia nu po i s -i ascunzi nimic, îşi zise el. Mai 

devreme sau mai târziu, tot te face s  vorbeşti. 
— Dar sta nu e un lucru ştiut. 
— E inut secret. 
— ţâ i oameni din sect  ştiu acest secret? 
— Doar o mân . 
— Iar tu te numeri printre ei. 
Ushikawa încuviin . 
— ţeea ce înseamn  c  ocupi o pozi ie important  în cadrul 

sectei. 
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— Ţa nu, zise Ushikawa cl tinând din cap. ţând mişc  din cap, 
sim i o durere în rinichiul lovit. Eu nu sunt decât un trep duş. Aşa 
s-a întâmplat, s  aflu asta. 

— Omul nepotrivit la locul nepotrivit. ţam aşa ceva? 
— Da. 
— Apropo, acum ac ionezi singur? 
Ushikawa încuviin . 
— ţam ciudat. In mod normal, pentru supraveghere şi filaj faci 

o echip . Şi dac  mai pui unul care se ocup  de provizii, ai nevoie 
de cel pu in trei oameni. Iar voi sunte i o organiza ie şi v  mişca i 
mereu în grup. Ac iunile independente sunt nefireşti. Motiv pentru 
care r spunsul t u nu-mi convine. 

— Eu nu sunt un credincios din sect , zise Ushikawa. Res-
pira ia i se calmase şi reuşea din nou s  vorbeasc  normal. Pe mine 
m  angajeaz  în particular. M  cheam  atunci când le convine mai 
mult s  foloseasc  un om din afar . 

— In calitate de manager permanent la Noua Asocia ie Japo-
nez  pentru Promovarea Ştiin ei şi Artei? 

— Asta e o asocia ie fantom . Nu exist  în realitate. A fost 
creat  ca s -i ajute pe ei la taxe. Eu le rezolv diverse treburi în 
calitate de persoan  fizic  independent , f r  s  fiu unul de-al lor. 

— Adic  eşti un fel de mercenar. 
— Nu, nu mercenar. Eu doar adun informa ii, la cererea lor. 

Dac  e nevoie de violen , de asta se ocup  alte persoane din 
cadrul sectei. 

— Ushikawa-san, secta te-a pus s -l urm reşti pe Tengo şi s  
afli ce leg tur  are cu Aomame? 

— Da. 
— Ţa nu. R spuns incorect. Dac  secta ar fi ştiut c  exist  o 

leg tur  între Aomame şi Tengo Kawana, nu te l sau ei pe tine 
singur s -l supraveghezi. Ar fi trimis o echip  format  din oamenii 
lor. Aşa aveau mai pu ine sc p ri şi puteau face şi uz de for . 

— Dar chiar aşa s-a întâmplat. Eu doar le urmez instruc iunile. 
Nici eu nu ştiu de ce m-au pus s  m  ocup singur, r spunse 
Ushikawa cu o voce din nou instabil , care îi ceda pe alocuri. 

Dac  afl  c  Pionierii înc  nu ştiu de leg tura dintre Aomame şi 
Tengo, probabil c  s-a zis cu mine. Fiindc  aşa n-o s  mai afle 
nimeni de chestia asta dac  eu dispar. 

— Mie nu-mi plac r spunsurile incorecte, spuse b rbatul cu 
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r ceal  în glas. Iar tu va trebui s  înve i asta pe propria ta piele. Aş 
putea s - i mai trag un pumn în rinichi. Dar dac  te lovesc prea 
tare, m  doare şi pe mine mâna, iar scopul meu nu e s - i distrug 
rinichii. Eu n-am nimic personal cu tine. Scopul meu e unul singur, 
şi anume s  ob in r spunsuri corecte. Drept pentru care o s  
punem în aplicare un plan nou. Te trimit pe fundul m rii. 

Fundul m rii? se mir  Ushikawa. La ce naiba se refer ? 
Ţ rbatul p ru c  scoate ceva din buzunar. Se auzi un foşnet ca 

de folie de plastic şi ceva îi acoperi în întregime capul. Era o pung . 
Una groas , ca acelea care se folosesc la congelat alimente. Apoi i-o 
fix  în jurul gâtului cu o band  zdrav n  de cauciuc. Individul sta 
vrea s  m  asfixieze, realiz  Ushikawa. încerc  s  trag  aer, dar 
punga îi intr  în gur . Şi n rile îi erau blocate. Pl mânii lui erau 
dispera i s  ob in  oxigen proasp t, dar nu g seau pe nic ieri. 
Punga i se lipise complet de fa , ca o adev rat  masc  a mor ii. In 
scurt timp to i muşchii începur  s  i se convulsioneze. Ushikawa 
încerc  s  ajung  la ea ca s-o smulg , dar mâinile îi erau 
imobilizate, legate strâns la spate. ţreierul i se umfl  ca un balon, 
gata-gata s -i plesneasc . îi venea s  urle. îi trebuia aer neap rat, 
orice s-ar fi întâmplat. îns , desigur, nu avea voce. Limba i se l ise 
în toat  gura. ţonştiin a începea s  se scurg  din el. 

In sfârşit, i se desf cu banda de la gât şi punga i se desprinse de 
pe cap. Ushikawa trase aer în pl mâni cu disperare. Apoi, vreo 
câteva minute horc i violent, arcuindu-şi spinarea, ca un animal 
care încearc  s  muşte din ceva la care nu ajunge. 

— ţum a fost pe fundul m rii? îl întreb  b rbatul, aşteptând s  
i se calmeze r suflarea. Vocea lui era la fel de lipsit  de inflexiuni. 
Te-ai dus pân  în adâncuri. ţred c  ai v zut multe lucruri cum nu 
i-a mai fost dat s  vezi. E o experien  foarte valoroas . 

Ushikawa nu putea s  spun  nimic. Nu avea voce. 
— Ushikawa-san, i-am spus şi î i repet, eu vreau s  primesc 

r spunsuri corecte. Aşa c  te mai întreb o dat . Secta te-a pus s  îl 
urm reşti pe Tengo Kawana şi s  g seşti o leg tur  între el şi 
Aomame? E un lucru foarte important. O chestiune de via  şi de 
moarte. Gândeşte-te bine de tot şi r spunde corect. îmi dau seama 
dac  m  min i. 

— Secta nu ştie nimic despre asta, reuşi Ushikawa s  îngaime. 
— Da, r spuns corect. Secta înc  nu ştie c  exist  o leg tur  

între Aomame şi Tengo Kawana. înc  nu le-ai adus la cunoştin  
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acest fapt. Nu-i aşa? 
Ushikawa încuviin . 
— Dac  r spundeai corect din prima, sc pai f r  s  mai vezi 

fundul m rii. A fost r u, nu? 
Ushikawa încuviin . 
— Ştiu. Am p it-o şi eu o dat , zise b rbatul de parc  vorbea 

despre o întâmplare banal . ţine n-a trecut prin asta n-are cum s  
ştie cât e de r u. Durerea nu e ceva care se poate generaliza uşor. 
Fiecare durere are specificul ei. Dac  îmi permi i s -l parafrazez pe 
Tolstoi, toate pl cerile se aseam n  între ele, dar fiecare durere e în 
felul ei. ţa s  nu zic totuşi c  are savoarea ei. Nu crezi? 

Ushikawa încuviin . înc  mai respira greu. 
Ţ rbatul continu : 
— Atunci hai s  vorbim deschis, pe fa , f r  ascunzişuri. ţe 

zici, Ushikawa-san? 
Ushikawa încuviin . 
— Dac  mai primesc vreun r spuns incorect, te trimit iar la 

plimbare pe fundul m rii. De data asta un pic mai mult timp şi mai 
lent. Pân  mai aproape de limit . Şi dac  iese prost, s-ar putea chiar 
s  nu te mai întorci. Nu vrei s  p eşti aşa ceva, nu? 

Ushikawa cl tin  din cap. 
— V d c  noi doi avem destule în comun, zise b rbatul. ţa 

nişte lupi singuratici, aşa suntem amândoi. Sau ca nişte câini 
r t ci i de hait . Altfel spus, suntem inadapta ii societ ii. Noi nu 
suntem croi i s  ne adapt m la grupuri. Sau nu suntem primi i în 
ele. Facem totul singuri. Hot râm singuri, ac ion m singuri, ne 
asum m responsabilit i singuri. Primim ordine de sus, dar nu 
avem colegi sau subalterni. Ne baz m doar pe capul şi pe abilit ile 
noastre. Cam despre asta e vorba, nu? 

Ushikawa încuviin . 
— sta e punctul nostru forte, dar, uneori, şi punctul nostru 

slab. De exemplu, tu te-ai cam gr bit aici. Ai vrut s  închei 
socotelile de unul singur, f r  s  mai raportezi nimic sectei pe 
parcurs. S  fie frumoasa ta realizare personal . Şi aşa ai sl bit 
garda. Nu? 

Ushikawa încuviin  din nou. 
— Ce te-a f cut s  mergi aşa departe? 
— Sunt vinovat de moartea Liderului. 
— în ce fel? 
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— Eu am investigat-o pe Aomame. Am f cut o verificare atent  
înainte s -l întâlneasc  pe Lider. Nu am g sit nimic de obiectat. 

— Dar ea s-a apropiat de Lider cu inten ia de a-1 ucide şi chiar 
asta a reuşit s  fac . Ai dat-o în bar  cu îns rcinarea primit  şi ştiai 
c  la un moment dat vei fi tras la r spundere. în fond, tu eşti un 
individ de unic  folosin , un str in. Iar acum eşti un om care ştie 
prea multe informa ii interne. Dac  vrei s  r mâi în via , trebuie 
s  le oferi pe tav  capul lui Aomame. ţam aşa ceva? 

Ushikawa încuviin . 
— ţhiar îmi pare r u, zise b rbatul. 
ţhiar îmi pare r u? Ushikawa îşi b tu capul lui diform s  

priceap  sensul acelor cuvinte. Şi în elese. 
— Dumneata ai aranjat uciderea Liderului? întreb  Ushikawa. 
Ţ rbatul nu r spunse, îns  Ushikawa în elese c  t cerea lui 

nu însemna deloc un r spuns negativ. 
— ţe ai de gând s  faci cu mine? întreb  el. 
— Ştiu şi eu? Sincer s  fiu, înc  nu m-am decis. O s  m  

gândesc pe îndelete. Totul depinde de ce-o s  faci tu, îi spuse 
Tamaru. Mai am s - i pun câteva întreb ri. 

Ushikawa încuviin . 
— Aş vrea un num r de telefon la care s -i contactez pe 

Pionieri. Ai tu un şef direct, ceva. 
Ushikawa ezit  pu in, dar pân  la urm  îi spuse num rul. Nu 

era o chestie pe care s-o in  ascuns  cu pre ul vie ii. Tamaru îl 
not . 

— Numele? 
— Nume nu-1 ştiu, min i Ushikawa, îns  Tamaru nu-i acord  

aten ie. 
— Tipi duri? 
— Foarte duri. 
— Dar nu profesionişti. 
— Sunt pricepu i. Fac tot ce li se ordon , f r  ezitare. Dar nu 

sunt profesionişti. 
— ţât ai aflat despre Aomame? îl întreb  Tamaru. Ştii unde se 

ascunde? 
Ushikawa cl tin  din cap. 
— Asta nu. Tocmai de-aia înc  stau locului aici şi-l urm resc pe 

Tengo Kawana. Dac  ştiam unde e Aomame, m-aş fi dus acolo de 
mult. 
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— E logic, zise Tamaru. Apropo, cum ai aflat c  exist  o 
leg tur  între ei doi? 

— Mi-am folosit picioarele. 
— Cum? 
— Am luat la bani m run i tot trecutul lui Aomame, pân  în 

copil rie. Ea a mers la o şcoal  primar  de stat din Ichikawa. Tengo 
tot din Ichikawa e. Am zis, m i, ce-ar fi? Şi m-am dus acolo la 
şcoal  şi am aflat ca da, au fost colegi de clas  doi ani de zile. 

Tamaru mârâi încet din fundul gâtului, ca o pisic . 
— Aha. Faci nişte verific ri foarte meticuloase, Ushikawa-san. 

Ai investit foarte mult timp şi efort. Impresionant! 
Ushikawa nu spuse nimic. Nu-i pusese nici o întrebare. 
— Te întreb din nou, zise Tamaru. în momentul de fa  tu eşti 

singurul care ştie despre leg tura dintre Aomame şi Tengo 
Kawana? 

— Şi dumneata. 
— Las -m  pe mine, m  refer la oamenii din anturajul t u. 
Ushikawa încuviin . 
— Da, din partea mea, sunt singurul care ştie. 
— Şi nu min i. 
— Nu mint. 
— Apropo, tu ştiai c  Aomame e îns rcinat ? 
— îns rcinat ? zise Ushikawa cu surpriz  în glas. ţu cine? 
Tamaru nu r spunse. 
— ţhiar nu ştiai? 
— Nu ştiam. Nu te mint. 
Tamaru deliber  în t cere dac  reac ia lui Ushikawa era real  

sau nu. 
— Am în eles, spuse el apoi. ţhiar se pare c  nu ştiai. Te cred. 

In alt  ordine de idei, tu ai dat un timp târcoale Vilei cu s lcii din 
Azabu. Aşa e, da? 

Ushikawa încuviin . 
— De ce? 
— Proprietara casei merge la un club sportiv de lux din apro-

piere, iar instructorul ei personal era Aomame. P reau s  fi 
dezvoltat o strâns  rela ie personal . Femeia respectiv  a construit 
pe terenul al turat vilei un ad post pentru femeile care sufer  de 
pe urma violen ei în familie. Iar acolo se iau nişte m suri de 
securitate foarte serioase. Prea serioase, din punctul meu de 
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vedere. Evident, am presupus c  Aomame s-a refugiat acolo. 
- Ş i ?  

Şi pân  la urm  am tras concluzia c  nu. Femeia respectiv  
are bani şi putere cu duiumul. Dac  avea de gând s-o ad posteasc  
pe Aomame, n-o f cea practic sub acoperişul ei. Ar fi dus-o cât mai 
departe. De-asta am abandonat cercet rile legate de vila din Azabu 
şi m-am hot rât s  merg pe firul Tengo Kawana. 

Tamaru mârâi din nou încetişor. 
— Ai o intui ie bun  şi î i foloseşti mintea logic. Eşti şi perse-

verent. E p cat s  fii folosit doar ca trep duş. Faci asta de mult? 
— Pe vremuri aveam firma mea, ca avocat, zise Ushikawa. 
— Aha. Presupun c  erai foarte priceput. Dar te-ai l sat un pic 

dus de val şi la un moment dat ai alunecat şi-ai picat. Acum ai 
dec zut şi faci pe trep duşul pentru Noua Asocia ie Japonez  ca s  
sco i şi tu un ban de buzunar. ţam aşa ceva? 

Ushikawa încuviin . 
— ţam aşa ceva. 
— N-ai ce-i face, zise Tamaru. Unor lupi singuratici ca noi nu le 

e deloc uşor s  ias  din umbr  şi s -şi câştige traiul ca to i ceilal i. 
ţând par lucrurile s  mearg  bine, ne împiedic m. Aşa e lumea, 
zise Tamaru şi strânse din pumni, de-i trosnir  articula iile. Sunetul 
reverber  puternic, nepl cut. Le-ai spus celor din sect  despre Vila 
cu s lcii? 

— N-am spus nim nui, r spunse Ushikawa sincer. Am adulme-
cat pe-acolo mai mult la nimereal . Era prea bine p zit  şi oricum 
n-am g sit vreo dovad  cert . 

— Foarte bine, zise Tamaru. 
— Dumneata te-ai ocupat de asta, nu? 
Tamaru nu r spunse. El era cel care punea întreb rile şi nu avea 

de ce s  r spund  la ale interlocutorului. 
— Pân  acum mi-ai r spuns cinstit, zise el. ţel pu in în cea mai 

mare parte. Odat  ce ajungi pe fundul m rii, î i piere cheful s  mai 
min i. Iar minciuna oricum se simte în glas. De la fric  i se trage. 

— N-am min it, zise Ushikawa. 
— Foarte bine. Nimeni nu vrea s  simt  durere inutil. Apropo, 

de Carl Jung ai auzit? 
Ushikawa încrunt  din sprâncene pe sub leg tura de la ochi. 

ţari Jung? ţe naiba zice individul sta? 
— Jung psihologul? 
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— Exact. 
— Doar vag, r spunse Ushikawa precaut. N scut în Elve ia, la 

sfârşitul secolului al nou sprezecelea. A fost ini ial discipolul lui 
Freud, dar apoi şi-a luat la revedere de la el. Subconştientul 
colectiv. Asta e tot ce ştiu. 

— E suficient. 
Ushikawa îl aştept  s  continue. 
— ţari Jung avea o elegant  cas  într-un cartier luxos şi liniştit 

de lâng  lacul Ziirich, unde ducea un trai îndestulat al turi de 
familia sa. îns  avea nevoie de un loc al s u unde s  se poat  
cufunda în medita ie. Şi atunci a g sit o mic  parcel  de p mânt 
chiar pe malul lacului, într-o zon  numit  Ţollingen, şi a construit 
acolo o c su . Nu ditamai vila sau ceva. A pus singur piatr  peste 
piatr  şi a ridicat o construc ie circular  şi înalt . A adus materialul 
de la o carier  din apropiere. La vremea aceea, în Elve ia aveai 
nevoie de o licen  de pietrar ca s  po i construi cu piatr , iar Jung 
şi-a ob inut special calificarea. A intrat şi în ghilda lor. A construi 
acea cas , şi mai ales cu propriile sale mâini, avea o mare 
însemn tate pentru el. Moartea mamei sale a fost şi ea unul dintre 
factorii majori care l-au determinat s  o construiasc . 

Tamaru f cu o scurt  pauz . 
— Acea cl dire s-a numit „Tumul". L-a modelat dup  nişte 

colibe pe care le v zuse într-un s tuc din Africa, în timpul c l to-
riilor sale. L-a proiectat astfel încât toate activit ile cotidiene s  se 
desf şoare într-un spa iu unic, neparti ionat. Era o locuin  foarte 
simpl . Şi-a zis c  era suficient aşa cum era. F r  electricitate, gaze 
sau ap  curent . Ap  îşi lua din mun ii din apropiere, îns  mai 
târziu s-a dovedit c  nu fusese decât un arhetip. Intr-un final, 
Turnul a fost parti ionat, divizat, i s-a ad ugat un etaj, apoi câteva 
anexe. Jung a pictat pe pere i cu mâna lui. Acel lucru sugera 
divizarea şi dezvoltarea psihicului s u. ţl direa era un fel de 
mandala tridimensional . I-au trebuit cam doisprezece ani s  o vad  
terminat . Pentru cercet torii lui Jung, este o cl dire extrem de 
interesant . Ai auzit vreodat  povestea asta? 

Ushikawa cl tin  din cap. 
— ţasa aceea înc  mai exist  pe malul lacului Zurich. Se afl  în 

administrarea urmaşilor lui Jung, dar din p cate nu e deschis  
publicului şi nu se poate vizita. Se spune c  la intrarea în Turn înc  
mai exist  o piatr  inscrip ionat  chiar de Jung, cu mâna lui. „Rece 
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sau nu, Dumnezeu va fi prezent"6, asta a scris Jung pe ea. 
Tamaru f cu din nou o pauz . 
— „Rece sau nu, Dumnezeu va fi prezentĂ, repet  el încet, 

în elegi sensul? 
Ushikawa cl tin  din cap. 
— Nu-1 în eleg. 
— P i, da. Nici eu nu pricep ce vrea s  spun . Are implica ii 

foarte profunde. Mult prea greu de g sit o interpretare. îns  ţari 
Jung a inut s  ia dalta şi s  imprime cu mâna lui aceste cuvinte la 
intrarea în casa construit  tot cu mâna lui, piatr  cu piatr . Şi nu 
ştiu de ce, pe mine cuvintele astea m-au atras dintotdeauna. Nu le 
în eleg foarte bine, dar au un ecou puternic în mine. Eu nu ştiu 
prea multe despre Dumnezeu. Am trecut prin nişte chestii oribile la 
un orfelinat condus de catolici şi n-am o impresie foarte bun  
despre El. Iar acolo era mereu frig, chiar şi în miezul verii. Foarte 
frig sau extraordinar de frig, una din dou . Dac  Dumnezeu era 
acolo, nu pot s  spun c  s-a ar tat prea blând cu mine. Dar vorbele 
astea au p truns adânc în faldurile sufletului meu. Uneori închid 
ochii şi repet cuvintele astea iar şi iar. Şi în mod straniu, m  
liniştesc.„Rece sau nu, Dumnezeu va fi prezent.Ă Vrei, te rog, s  le 
spui şi tu cu voce tare? 

— „Rece sau nu, Dumnezeu va fi prezentĂ, zise Ushikawa 
încetişor, f r  s  în eleag  prea bine. 

— Nu te-am auzit. 
— „Rece sau nu, Dumnezeu va fi prezentĂ, repet  Ushikawa cât 

putu de r spicat. 
Tamaru închise ochii şi savur  ecoul acelor cuvinte. Apoi trase 

adânc aer în piept ca şi cum ar fi luat, în sfârşit, o hot râre şi expir . 
Deschise ochii şi îşi privi mâinile. Purta m nuşi sub iri, 
chirurgicale, ca s  nu lase amprente. 

— îmi pare r u, zise el încetişor şi în glas se sim i o not  
solemn . 

Lu  din nou punga de plastic şi îi acoperi capul lui Ushikawa. îi 
fix  în jurul gâtului şi banda de cauciuc. F cu totul cu mişc ri 
hot râte, rapide. Ushikawa încerc  s  protesteze, îns  cuvintele nu-

                     

6 Tamaru citeaz  incorect, inscrip ia exact , în limba latin , fiind: „Vocatus 
atque non vocatus, Deus aderitĂ. („ţhemat sau nu, Dumnezeu va fi 
prezent.") 



1Q84 357 

 

i mai p r sir  buzele şi nu mai ajunser  la urechea nim nui. De ce? 
se gândi el din untrul pungii. I-am spus sincer tot ce ştiam. De ce 
trebuie s  m  omoare? 

în capul lui, care st tea s  explodeze, ap ru imaginea c su ei 
din Chuo-Rinkan şi a feti elor lui. A câinelui pe care îl aveau acolo. 
Nu-1 îndr gise niciodat  pe c elul acela pitic şi alungit, şi nici 
acesta nu-1 îndr gise niciodat  pe Ushikawa. Era un animal prost, 
care l tra mult. Tot timpul rodea covoarele şi f cea pipi în holul cel 
nou. Nu se asem na deloc cu corcitura deşteapt  pe care o avusese 
el când era mic. ţu toate acestea, în ultimele clipe ale vie ii sale, în 
fa a ochilor i se derul  imaginea acelui c el n tâng zburdând prin 
curtea acoperit  cu gazon. Tamaru vedea cu col ul ochiului cum 
corpul rotund al lui Ushikawa, legat fedeleş, se zb tea violent pe 
rogojina de paie, ca un peşte uriaş r mas pe uscat. Avea mâinile şi 
picioarele legate la spate şi oricât s-ar fi agitat, nu era nici un risc s  
se aud  ceva în apartamentele al turate. Tamaru ştia bine cât de 
dureroas  era moartea aceea, îns  era cea mai eficient  şi curat  
metod  de a omorî pe cineva. F r  ipete, f r  sânge. Urm ri cu 
privirea secundarul ceasului s u pentru scufund ri, marca TAG 
Heuer. Dup  trei minute, zbuciumul violent al lui Ushikawa încet . 
Un tremur m runt îi str b tu corpul, parc  rezonând cu ceva, apoi 
mâinile şi picioarele încetar  s  i se mai mişte. Tamaru îşi privi 
ceasul înc  trei minute, îi atinse apoi gâtul ca s -i verifice pulsul şi 
se asigur  c  din corpul lui disp ruse orice semn de via . Se 
sim ea un iz slab de urin . Ushikawa f cuse din nou pe el. De data 
aceasta, vezica i se golise de tot. ţine s -l învinuiasc ? ţhinul 
fusese pe m sur . 

Tamaru îi desf cu banda de cauciuc de la gât şi îi scoase punga 
de pe cap. Plasticul îi intrase adânc în gur . Ushikawa murise cu 
ochii larg deschişi şi gura c scat  strâmb. Din ii lui înc leca i şi 
murdari erau dezveli i şi i se vedea şi limba acoperit  cu muşchi 
verde. Avea o expresie ca într-un tablou de Munch. Capul lui 
diform era acum şi mai strâmb. Trecuse prin nişte chinuri cumplite. 

— îmi pare r u, zise Tamaru. N-am f cut-o de pl cere. 
îi aranj  muşchii fe ei cu degetele, îi potrivi b rbia la loc, 

încercând s -l fac  s  arate m car un pic mai normal. îi şterse cu un 
prosop g sit în buc t rie saliva din jurul gurii. Dur  ceva timp, dar 
reuşi s -i dea o înf işare mai decent . M car acum nu- i mai venea 
s - i aba i instinctiv privirea de la el. Doar ochii nu reuşi s  i-i 
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închid  pentru nimic în lume. 
— Aşa cum a scris Shakespeare, şopti Tamaru c tre capul acela 

diform şi greoi, dac  murim azi, nu vom mai muri şi mâine. S  
vedem partea bun  a lucrurilor. 

Nu-şi mai amintea dac  citatul era din Henric al IV-lea sau din 
Richard al III-lea, dar lui Tamaru nu i se p rea o chestiune impor-
tant , iar pe Ushikawa sigur nu-1 mai interesa acum s  afle sursa 
exact . îi dezleg  mâinile şi picioarele. Folosise nişte fâşii moi, din 
prosop, pe care le legase într-un fel anume, ca s  nu lase urme. 
Strânse fâşiile acelea, punga şi banda de cauciuc şi le puse într-o 
geant  de vinilin pe care o avea preg tit . Arunc  o privire prin 
lucrurile lui Ushikawa şi adun  toate fotografiile f cute de el. Se 
hot rî s  bage în geant  şi aparatul de fotografiat şi trepiedul, ca s  
le ia cu el. Nu trebuia s  se afle c  supraveghea pe cineva acolo, 
pentru c  s-ar fi pus problema pe cine anume. Şi atunci era foarte 
posibil ca numele lui Tengo s  ias  la iveal . Lu  şi carne elul plin 
cu însemn ri îndesate şi m runte. Nu l s  în urm  nici un obiect 
important. în înc pere r mâneau doar sacul de dormit, mâncarea şi 
hainele, portofelul şi cheile, plus bietul trup neînsufle it al lui 
Ushikawa. La sfârşit, Tamaru scoase din portofelul lui una din 
c r ile de vizit  inscrip ionate cu „Manager permanent, Noua 
Asocia ie Japonez  pentru Promovarea Ştiin ei şi ArteiĂ şi o b g  în 
buzunarul de la hain . 

— îmi pare r u, îi mai spuse el o dat  la plecare. 

* 

Tamaru intr  într-o cabin  telefonic  din apropierea g rii, intro-
duse cartela şi form  num rul pe care i-1 d duse Ushikawa. Era un 
num r local, probabil din sectorul Shibuya. I se r spunse la al 
şaselea apel. 

F r  nici un preambul, Tamaru comunic  adresa şi num rul 
apartamentului din Koenji. 

— S-a notat? întreb  el. 
— Pute i s  repeta i? 
Tamaru repet , iar interlocutorul s u o not , apoi o citi. 
— Acolo îl g si i pe Ushikawa-san, spuse Tamaru. Şti i cine e, 

da? 
— Ushikawa-san? 
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Tamaru îl ignor  şi continu . 
— Ushikawa-san se afl  acolo, dar, din p cate, nu mai respir . 

Nu pare s  fi fost moarte natural . în portofel are câteva c r i de 
vizit  pe care scrie „Manager permanent, Noua Asocia ie Japonez  
pentru Promovarea Ştiin ei şi ArteiĂ. Dac  le g seşte poli ia, mai 
devreme sau mai târziu, o s  fac  ei leg tura cu voi. Şi atunci s-ar 
putea s  ias  cu probleme, mai ales având în vedere situa ia 
actual . N-ar strica s  v  ocupa i de chestiunea asta cât mai repede. 
ţ  doar v  pricepe i. 

— Tu cine eşti? 
— Un mesager binevoitor, r spunse Tamaru. Nici mie nu-mi 

place poli ia. 
— N-a fost moarte natural ? 
— ţel pu in, n-a murit de b trâne e şi nici în pace. 
Interlocutorul nu spuse nimic o vreme. 
— Şi ce c uta acest Ushikawa-san acolo? 
— Asta nu ştiu. Pe el ar trebui s -l întreba i detaliile, dar dup  

cum v  ziceam, situa ia în care se afl  nu-i mai permite s  
r spund . 

— Presupun c  ai leg tur  cu tân ra care a venit la Hotelul 
Okura, nu? zise interlocutorul dup  o scurt  pauz . 

— Asta e o întrebare inutil , care n-o s  capete un r spuns. 
— Eu sunt una dintre persoanele care au întâlnit-o pe femeia 

aceea. Spune-i asta şi o s  ştie despre cine e vorba. Am un mesaj s -
i transmit. 

— Te ascult. 
— Noi nu vrem s -i facem nici un r u. 
— Dar în eleg c  o c uta i cu disperare. 
— întocmai. O c utam de mult  vreme. 
— Dar spui c  nu vre i s -i face i nici un r u. ţum aşa? 
înainte s  vin  r spunsul, urm  o scurt  pauz . 
— în termeni mai simpli, la un moment dat, situa ia s-a schim-

bat. Desigur, moartea Liderului e amar deplâns  de cei din jurul 
s u. îns  aceasta este o chestiune finalizat , încheiat . Liderul 
suferea şi, într-un anumit sens, voia s -şi pun  singur cap t 
suferin ei. De aceea, din acest punct de vedere, noi nu inten ion m 
s-o mai urm rim pe Aomame. ţeea ce ne dorim acum este s  
discut m cu ea. 



360 Haruki Murakami 

 

— Despre ce? 
— Despre interese comune. 
— Asta vre i voi. Ave i voi nevoie s  discuta i cu ea, dar poate 

nu vrea ea aşa ceva. 
— Trebuie s  existe loc de discu ie. Noi putem s  v  oferim 

vou  nişte lucruri. De exemplu, libertate şi siguran . ţunoştin e şi 
informa ii. N-am putea s  purt m o conversa ie undeva, într-un loc 
neutru? Oriunde, hot râ i voi locul. Garant m siguran a sut  la 
sut . Nu doar a ei, ci a tuturor celor implica i în asta. Nu mai 
trebuie s  fug  nimeni. Mi se pare o propunere rezonabil  pentru 
ambele p r i.
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— Asta spui tu, zise Tamaru. Dar eu n-am nici un motiv s  m  
încred în propunerea ta. 

— în orice caz, avem rug mintea ca acest mesaj s  ajung  la 
doamna Aomame, spuse interlocutorul precaut. Este o chestiune 
presant , iar noi l s m loc de compromis. Dac  e nevoie de dovezi 
mai concrete legate de încrederea noastr , o s  ne gândim ce putem 
face în acest sens. Telefona i-ne şi o s  v  r spundem oricând. 

— Ce-ar fi s -mi explici tu un pic mai bine cum st  treaba? De 
ce ave i voi atâta nevoie de ea? ţe s-a întâmplat de s-a schimbat 
situa ia aşa drastic? 

Interlocutorul respir  o dat , scurt. Apoi r spunse: 
— Trebuie s  continu m s  auzim vocea. Pentru noi, e ca o 

fântân  bogat . Nu putem s-o pierdem. Cam asta e tot ce pot spune 
acum. 

— Şi ave i nevoie de Aomame ca s  p stra i aceast  fântân . 
— E greu de explicat pe scurt. Nu pot decât s  spun c  are 

leg tur  cu dânsa. 
— ţu Eriko Fukada cum r mâne? De ea nu mai ave i nevoie? 
— în momentul de fa , de Eriko Fukada nu avem neap rat  

nevoie. Poate s  se duc  unde vrea şi s  fac  ce vrea. Ea şi-a 
încheiat deja misiunea. 

— Ce misiune? 
— E o chestiune un pic mai delicat , spuse interlocutorul dup  

o scurt  pauz . îmi pare r u, dar nu pot s  dezv lui mai multe 
am nunte aici. 

— Gândeşte-te bine la pozi ia în care sunte i, replic  Tamaru. 
La jocul sta, noi suntem la serv . Noi putem s  lu m când vrem 
leg tura cu voi, dar invers, nu. Nici m car nu şti i cine suntem noi. 
Corect? 

— Aşa este. Voi sunte i cei care pot lua ini iativa. Nu ştiu cine 
sunte i, dar asta nu e o discu ie de purtat la telefon. Oricum deja 
am vorbit prea mult. Mai presus de drepturile care mi-au fost date. 

Tamaru t cu o vreme. 
— Ţine. O s  ne gândim la propunerea asta. Trebuie s  ne 

sf tuim şi noi. S-ar putea s  revin la un moment dat. 
— Aştept s  ne contacta i. Repet, e o propunere rezonabil  

pentru ambele p r i. 
— Şi dac  o ignor m sau o refuz m? 
— Atunci nu ne r mâne decât s  abord m lucrurile în felul 
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nostru. Noi avem ceva putere. Din p cate, lucrurile pot lua şi o 
întors tur  mai violent , iar oamenii din jur ar putea fi afecta i. 
Indiferent cine sunte i, nu ave i cum s  sc pa i nev t ma i. S-ar 
ajunge la o situa ie nepl cut  pentru ambele p r i. 

— Posibil. Dar ar dura ceva pân  s  se ajung  acolo. Şi, dac  
îmi permi i s - i împrumut expresia, este o chestiune presant . 

Ţ rbatul de la telefon tuşi uşor. 
— Da, posibil s  dureze. Dar posibil şi s  nu dureze atât de 

mult. 
— Pân  nu pui lucrurile în practic , n-ai de unde s  ştii. 
— întocmai, r spunse b rbatul. Ar mai fi o chestiune impor-

tant  pe care trebuie s-o men ionez. ţa s - i împrumut metafora, la 
jocul acesta, voi sunte i la serv . îns  nu cred c  voi cunoaşte i înc  
bine regulile de baz  ale jocului. 

— Nici asta n-ai de unde s  ştii pân  nu pui lucrurile în 
practic . 

— Dar dac  le pui în practic  şi nu merg cum trebuie, nu iese 
bine. 

— De ambele p r i. 
Urm  o t cere scurt , plin  de implica ii. 
— Deci cum r mâne cu Ushikawa-san? întreb  Tamaru. 
— Prelu m problema cu prima ocazie. Poate chiar la noapte. 
— S  ştii c  uşa nu e încuiat . 
— Mul umim. 
— Apropo, o s  deplânge i amar moartea lui Ushikawa-san? 
— Noi, aici, deplângem adânc moartea oricui. 
— Foarte bine face i. A fost un om foarte abil. 
— Dar nu suficient de abil, nu? 
— Nu exist  oameni atât de abili încât s  tr iasc  la nesfârşit. 
— Asta crezi tu. 
— Ţineîn eles, zise Tamaru. Asta cred eu. Voi, nu? 
— Aştept m s  ne contacta i, spuse b rbatul pe un ton rece, 

f r  s  r spund . 
Tamaru închise f r  s  mai adauge nimic. Nu mai era nimic de 

discutat. Dac  avea nevoie, putea s  revin  cu un telefon. Ieşi din 
cabin  şi se duse pân  la locul în care îşi parcase maşina. 
Era o camionet  Toyota Corolla, model vechi, de un bleumarin 
tern, care nu s rea deloc în ochi. Merse un sfert de or  cu ea, apoi 
opri în fa a unui parc pustiu şi, dup  ce se asigur  c  nu era v zut, 
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arunc  într-un coş de gunoi punga de plastic, fâşiile şi banda de 
cauciuc. Arunc  şi m nuşile chirurgicale. 

— Deplângem adânc moartea oricui, morm i Tamaru în timp ce 
pornea maşina şi îşi punea centura de siguran . M  bucur, îşi zise 
el. Aşa se cuvine, s  deplângi moartea cuiva. ţhiar şi pentru pu in  
vreme.

Capitolul 26 

Ce 

romantic! 

Mar i dup -amiaz  telefonul sun . Aomame era aşezat  pe salte- 
lu a de yoga, cu picioarele larg desf cute şi îşi întindea muşchiul 
iliopsoas. Era un exerci iu mai solicitant decât p rea. Avea bluza 
uşor umed  de la transpira ie. Aomame se opri, îşi şterse fa a cu un 
prosop şi ridic  receptorul. 

— ţ p ân  nu mai e în blocul la, o anun  Tamaru f r  nici 
un preambul. 

F r  „aloĂ, f r  nimic. 
— Nu mai e? 
— S-a dus. A fost convins. 
— A fost convins, îl îngân  Aomame. Adic  a fost înl turat cu 

for a de Tamaru, într-un fel sau altul? 
— Iar persoana pe nume Kawana care locuieşte acolo e cel pe 

care îl cau i tu, Tengo Kawana. 
în jurul lui Aomame, lumea se umfl , apoi se contract . ţa şi 

cum ar fi fost inima ei. 
— M  auzi? întreb  Tamaru. 
— Te aud. 
— Dar acum nu e acolo. E plecat pentru câteva zile. 
— E în siguran ? 
— Acum nu e în Tokio, dar sunt convins c  e în siguran . 

ţ p ân  a închiriat un apartament la parterul blocului şi te aştepta 
s -i faci o vizit  lui Tengo Kawana. Supraveghea holul cu ajutorul 
unui aparat de fotografiat ascuns. 

— M-a fotografiat şi pe mine? 
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— Da, a f cut trei poze. Era întuneric, purtai ochelari şi aveai 
fa a ascuns  cu o eşarf , deci nu i se distingea bine chipul, dar erai 
tu, clar. Dac  te mai duceai o dat  acolo, sigur o p eai. 

— Deci am ales corect când am l sat totul pe mâna ta. 
— Asta dac  exist  vreo alegere corect . 
— In orice caz, nu mai e o prezen  îngrijor toare. 
— N-o s - i mai fac  nici un r u. 
— Pentru c  l-ai convins tu. 
— Au fost şi câteva chestiuni care au necesitat ajust ri, dar pân  

la urm , da, r spunse Tamaru. Am confiscat toate fotografiile. 
Scopul lui era s  aştepte pân  ap reai tu, iar Tengo Kawana nu era 
decât o momeal . De aceea, deocamdat  nu v d nici un motiv s  i 
se fac  vreun r u. E în siguran . 

— Ce bine! 
— Tengo Kawana pred  matematic  la o şcoal  preg titoare din 

Yoyogi. Pare s  fie un profesor bun, îns  nu munceşte decât câteva 
zile pe s pt mân  şi probabil nu câştig  prea bine. E nec s torit şi 
duce un trai simplu, singur, în blocul la modest. 

Aomame închise ochii şi îşi auzi în urechi b t ile inimii. Nu 
reuşea s  mai disting  hotarul dintre ea şi restul lumii. 

— Pe lâng  faptul c  pred  matematica la şcoala preg titoare, 
scrie şi un roman. Un roman lung. Rescrierea Crisalidei de aer a fost 
doar o slujb  temporar . Are propriile sale ambi ii literare. Asta e 
bine. O doz  bun  de ambi ie te ajut  s  te dezvol i ca persoan . 

— Şi cum ai aflat asta? 
— Nu era acas , aşa c  mi-am permis s  intru. Uşa era încuiat , 

dar aia nici nu se putea numi încuietoare. M-am sim it prost c  i-
am violat intimitatea, dar trebuia s  fac o verificare de rutin . Deşi 
locuieşte singur, la el în cas  e ordine. Pân  şi aragazul era curat. în 
frigider erau toate frumos aranjate, f r  verze stricate prin fundul 
raftului. Ţa şi calc , din câte am v zut. N-ar fi r u deloc ca so . Asta 
dac  nu cumva e gay. 

— Ce altceva ai mai aflat? 
— Am sunat la şcoal  s  întreb de orarul lui. Tipa cu care am 

vorbit la telefon mi-a spus c  tat l lui a murit duminic  noapte într-
un spital de prin prefectura ţhiba şi c  a trebuit s  plece din Tokio 
pentru înmormântare. Aşa c  şi-a anulat orele de luni. 
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Nu ştia unde şi când are Ioc înmormântarea. în orice caz, urm -
toarele ore Ie are joi, deci pân  atunci se întoarce în Tokio. 

Aomame îşi amintea, bineînţeles, c  tat l lui Tengo fusese 
încasator la NHK. Duminica, Tengo parcurgea rutele de colectare a 
taxei împreun  cu el. Se întâlniser  de câteva ori pe str zile 
oraşului Ichikawa. Nu-şi mai amintea bine chipul tat lui. Era un 
b rbat mic de statur , slab, îmbr cat în uniform  de încasator. Şi 
nu sem na deloc cu Tengo. 

— Dac  nu mai e ţ p ân , aş putea s  m  duc s -l v d pe 
Tengo? 

— Mai bine nu, r spunse Tamaru prompt. ţ p ân  a fost 
convins cum trebuie, îns  a trebuit s  contactez secta în leg tur  cu 
o chestiune care a r mas de pus la punct. Exist  un anumit obiect 
care nu aş dori s  ajung  în mâna organelor de justi ie. Dac  ar fi 
fost descoperit, to i locatarii acelui bloc ar fi fost ancheta i, unul 
câte unul. Prietenul t u putea s  fie şi el implicat. Mi-ar fi fost 
foarte dificil s  scap de obiectul respectiv de unul singur. Dac  
organele de justi ie m  chestionau în leg tur  cu obiectul cu care 
m-aş fi opintit eu din greu în miez de noapte, nu mai aveam cum 
s  ies basma curat . Secta are şi oameni, şi mobilitate, plus c  ei au 
experien  la astfel de activit i. Au mai c rat ei un obiect şi din 
hotelul Okura. în elegi ce vreau s  spun? 

Aomame înlocui în minte cuvintele folosite de Tamaru cu al i 
termeni mai concre i. 

— S  în eleg c  munca ta de convingere a c p tat o form  mai 
dur . 

Tamaru mârâi încetişor. 
— îmi pare r u, dar individul ştia mult prea multe. 
— Secta e la curent cu ce anume f cea el acolo? 
— ţ p ân  lucra pentru sect , dar pân  în momentul de fa  

ac ionase independent. înc  nu raportase ce anume f cea. Lucru 
care nou  ne convine. 

— Dar acum au aflat şi ei c  ceva tot făcea el acolo. 
— Exact. Aşa c  mai bine nu te apropii o vreme de locul la. 

Lista lor sigur con ine numele Tengo Kawana şi adresa lui, ca autor 
al Crisalidei de aer. De leg tura personal  dintre tine şi el probabil c  
n-au aflat. Dar dac  urm resc motivul pentru care ţ p ân  se afla 
în apartamentul acela, pân  la urm  o s  dea şi de Tengo. E doar o 
chestiune de timp. 
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— Dar dac  avem noroc, poate c  o s  dureze mult pân  îşi dau 
seama. Poate n-o s  fac  prea repede o leg tur  între moartea lui 
ţ p ân  şi Tengo. 

— Dac  avem noroc, spuse Tamaru. Dac  tipii nu sunt atât de 
aten i pe cât m  aştept eu. Numai c  eu nu m  bazez pe noroc. 
Tocmai de-asta am supravie uit eu pân  acum f r  s  m  confrunt 
cu vreo problem  major . 

— Şi de aceea ar fi mai bine s  nu m  apropii de locul la. 
— Ţineîn eles. Noi tr im ca pe muchie de cu it. Nu putem 

spune niciodat  c  suntem prea aten i. 
— M  întreb dac  individul aflase unde m  ascund. 
— Dac  ar fi aflat, acum erai deja într-un loc în care nu mai 

puteam ajunge la tine. 
— Dar ajunsese foarte aproape de mine. 
— Da. Dar p rerea mea e c  ceva întâmpl tor l-a atras pe el 

acolo. Nimic mai mult de atât. 
— Şi de aceea s-a afişat el vulnerabil în vârful toboganului. 
— Da. Habar nu avea c  tu erai cu ochii pe el. Nici nu se aştepta 

la aşa ceva. Şi pân  la urm , asta i-a fost fatal. Nu i-am spus eu? 
Via a omului e pe muchie de cu it. 

Urmar  câteva secunde de linişte. O linişte adânc , pe care o 
aduce moartea - moartea oricui. 

— ţ p ân  nu mai este, dar secta m  urm reşte în continuare. 
— Iar aici mai intervine un lucru pe care mi-e greu s -l pricep, 

zise Tamaru. La început, ei au vrut s  te prind  şi s  afle ce fel de 
organiza ie st  în spatele planului de asasinare a Liderului. Tu 
singur  nu aveai cum s  aranjezi totul. Le e şi lor clar c  cineva te-a 
sus inut. Iar dac  te prindeau, te-ar fi aşteptat un interogatoriu dur. 

— Drept pentru care aveam nevoie de un pistol. 
— In mod firesc, aşa în elesese lucrurile şi ţ p ân , continu  

Tamaru. ţredea c  secta e pe urmele tale ca s  te interogheze şi s  
te pedepseasc . îns  pe parcurs lucrurile au luat cu totul alt  tur-
nur . Dup  ce ţ p ân  a disp rut din peisaj, am vorbit la telefon 
cu unul din tipi, care mi-a zis c  nu mai vor s - i fac  nici un r u. 
Asta voia el s - i transmit. Sigur, poate fi o curs . Dar mie mi-a 
sunat adev rat. Tipul mi-a explicat c , într-un sens, Liderul asta şi 
voia, s  moar . Se poate spune c  a fost un fel de sinucidere şi de 
aceea nu au de ce s  te mai pedepseasc  pe tine pentru asta. 
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— Aşa e, spuse Aomame cu o voce uscat . Liderul a ştiut de la 
bun început c  m  dusesem acolo s -l omor. Şi chiar voia s  o fac. 
în seara aceea, în apartamentul din hotelul Okura. 

— Tipii de la paz  nu te-au mirosit. Dar Liderul ştia. 
— Da, nu în eleg cum, dar ştia totul dinainte, spuse Aomame. 

Mă aştepta. 
Tamaru f cu o scurt  pauz , apoi întreb : 
— Şi ce s-a întâmplat? 
— Am f cut un târg. 
— Despre asta eu nu ştiu nimic, zise Tamaru pe un ton 

încordat. 
— N-am avut ocazia s - i spun. 
— Explic -mi acum despre ce târg e vorba. 
— Am f cut cu el o or  de stretching, timp în care a vorbit cu 

mine. Ştia de Tengo. Aflase cumva şi de leg tura dintre mine şi el. 
Şi mi-a cerut s -l ucid. Voia s  se elibereze cât mai repede de 
durerea cumplit  care nu-1 sl bea niciodat . Mi-a spus c , dac  îi 
ofer moartea, el îi salveaz  în schimb via a lui Tengo. Aşa m-am 
hot rât s -l ucid. Altfel, el oricum mergea c tre moarte şi f r  s  
intervin eu şi, având în vedere tot ce f cuse pân  atunci, aş fi vrut 
s -l las aşa, s  sufere. 

— Iar Doamnei nu i-ai spus nimic despre acest târg. 
— Eu m-am dus acolo ca s -l ucid pe Lider şi mi-am f cut 

treaba, spuse Aomame. Iar Tengo e o problem  personal . 
— Ţine, zise Tamaru pe jum tate resemnat. F r  îndoial , 

treaba i-ai f cut-o foarte bine. Asta recunosc. Iar problema cu 
Tengo Kawana intr  în categoria chestiunilor personale. Doar c , în 
perioada aia, tu ai r mas îns rcinat . Asta e o problem  pe care nu 
prea pot s-o trec cu vederea. 

— Nu în perioada aia, ci chiar în seara aceea furtunoas . în seara 
în care eu „m-am ocupatĂ de Lider. Şi, i-am mai spus, asta f r  s  
am nici un fel de rela ii sexuale. 

Tamaru oft . 
— Problema de baz  e dac  s  cred tot ce-mi spui sau s  nu 

cred nimic. Eu te-am considerat mereu o persoan  demn  de 
încredere şi aş vrea s  te cred şi acum. îns  povestea asta nu are 
nici un fel de logic . Iar eu sunt genul de om care nu poate s  
gândeasc  decât în mod deductiv. 

Aomame r mase t cut . 
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— Exist  vreo rela ie de cauzalitate între uciderea Liderului şi 
sarcina ta inexplicabil ? întreb  Tamaru. 

— Nu ştiu ce s  zic. 
— Nu e cumva posibil s  por i în tine copilul Liderului? S  fi 

reuşit cumva, prin cine ştie ce metod , s  te lase atunci îns rcinat ? 
Aşa aş mai în elege de ce încearc  indivizii s  pun  mâna pe tine. 
Au nevoie de un succesor al Liderului. 

Aomame îşi încleşt  mâna pe receptor şi cl tin  din cap. 
— E imposibil. E copilul lui Tengo. O ştiu clar. 
— Iar aici am tot dou  variante, dac  s  te cred sau nu. 
— Mai mult de atât nu pot s - i explic. 
Tamaru oft  din nou. 
— Ţine. Deocamdat  o s  iau ca atare ce îmi spui tu. E copilul 

t u şi al lui Tengo. Ştii tu asta. Dar tot nu v d o logic  în toat  
povestea asta. Ini ial, tipii au vrut s  te prind  şi s  te pedepseasc  
serios, îns  la un moment dat s-a întâmplat ceva. Sau s-a aflat ceva. 
Iar acum au nevoie de tine. Nu numai c  î i garanteaz  siguran a, 
dar spun şi c  au ceva s - i ofere. Iar despre asta vor s  discute cu 
tine în persoan . ţe putea s  se fi întâmplat? 

— Nu au nevoie de mine, spuse Aomame. Au nevoie de ceea ce 
se afl  în pântecele meu. Asta şi-au dat ei seama la un moment dat. 

— Ho, ho, o acompanie unul dintre Oamenii cei Mici de pe 
undeva. 

— M-ai luat prea repede, spuse Tamaru şi mârâi din nou încet 
din fundul gâtului. înc  nu v d firul logic. 

Ce n-are logic  e c  pe cer sunt dou  luni, îşi zise Aomame. 
Asta a şters orice urm  de logic  din toate. îns  nu spuse nimic. 

— Ho, ho, f cur  la unison ceilal i şase Oameni Mici. 
— Lor le trebuie cineva care să audă vocea, spuse Tamaru. Asta 

mi-a spus tipul cu care am vorbit la telefon. Dac  pierd vocea, secta 
lor e posibil s  dispar . Nu mi-e clar ce înseamn  concret chestia 
asta, dar aşa mi-a zis tipul. Oare copilul pe care îl por i în tine 
poate s  fie „cel ce aude vocea"? 

Aomame îşi puse uşor mâna pe pântece. Mater şi filia, se gândi 
ea. Dar nu spuse nimic cu voce tare. Lunile nu trebuiau s  afle asta. 

— Nu ştiu, spuse Aomame alegându-şi cuvintele cu grij . Dar 
alt motiv pentru care s  aib  nevoie de mine nu g sesc. 

— Dar de ce s  aib  aceast  însuşire special  copilul conceput 
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de tine cu Tengo Kawana? 
— Nu ştiu. 
Poate c  în schimbul propriei vie i, Liderul a vrut s  mi-1 

încredin eze mie pe cel care s -l succead , se gândi Aomame. Poate 
c  special pentru asta, în noaptea aceea Liderul a deschis temporar 
circuitele prin care lumile se intersecteaz  şi ne-a unit pe mine şi pe 
Tengo. 

— Indiferent al cui e copilul şi cu ce calit i se naşte, nu ai nici o 
inten ie s  faci vreun târg cu secta, spuse Tamaru. Corect? 
Indiferent ce i-ar oferi ei în schimb. ţhiar dac  i-ar elucida 
anumite enigme. 

— Indiferent ce-ar fi. 
— Dar ei o s  încerce s  ob in  asta şi cu for a, indiferent de 

inten iile tale. O s  fac  tot ce pot. Iar tu ai un punct slab, Tengo 
Kawana. Probabil unicul t u punct slab. Dar e unul critic. Dac  îl 
descoper , po i s  fii sigur  c  o s  se concentreze asupra lui. 

Tamaru avea dreptate. Tengo reprezenta pentru Aomame 
ra iunea ei de a tr i şi în acelaşi timp, un punct slab fatal. 

— E prea periculos s  mai stai acolo. Trebuie s  te mut m într-
un loc mai sigur înainte ca tipii ştia s  afle de leg tura dintre voi. 

— în momentul de fa  nu mai exist  un loc sigur nic ieri în 
lumea asta, r spunse Aomame. 

Tamaru cuget  atent la vorbele ei. Apoi spuse calm: 
— Spune-mi totuşi la ce te gândeşti. 
— în primul rând, trebuie s  m  întâlnesc cu Tengo. Pân  

atunci nu am cum s  plec de aici. Oricât de periculos ar fi. 
— V  întâlni i. Şi apoi? 
— Ştiu exact ce am de f cut. 
Tamaru t cu pre  de câteva clipe. 
— F r  urm  de îndoial ? 
— Nu ştiu dac  o s -mi ias , dar ştiu ce am de f cut. F r  urm  

de îndoial . 
— Dar mie nu vrei s -mi spui. 
— îmi pare r u, dar deocamdat  nu pot. Nu doar ie, nu pot s  

spun nim nui. în clipa în care aş rosti cuvintele astea, s-ar afla în 
toat  lumea. 

Lunile ascult . Oamenii cei Mici ascult . ţasa ascult . ţuvin-
tele acelea trebuiau ferecate bine înl untrul ei. Iar pentru asta 
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trebuia s -şi împrejmuiasc  inima cu un zid gros. 
La cel lalt cap t al firului, Tamaru b tea cu pixul în birou. 

Aomame auzea b t ile sacadate şi seci. Era un sunet singuratic, 
f r  ecou. 

— Ţine. O s  iau leg tura cu Tengo Kawana. Dar mai întâi 
trebuie s -şi dea Doamna acordul. Ordinul meu a fost s  te iau cât 
mai repede de acolo şi s  te mut în alt  parte. Ins  tu spui c  nu 
vrei s  pleci pân  nu te întâlneşti cu el. N-o s -mi fie prea uşor s -i 
explic motivul. în elegi? 

— E foarte dificil s  explici logic un lucru ilogic. 
— Exact. Mai simplu cred c  e s  g seşti o perl  într-un res-

taurant care serveşte scoici din Roppongi. Dar o s  încerc eu 
cumva. 

— Mul umesc, spuse Aomame. 
— ţeea ce insişti tu s  faci mie, unul, mi se pare complet 

incoerent. Nu v d nici o leg tur  logic  între cauz  şi efect. Şi 
totuşi, stând aşa de vorb  cu tine, parc  îmi vine s  iau deocamdat  
de bun ce spui. M  întreb de ce. 

Aomame r mase t cut . 
— Doamna are încredere în tine şi te crede, spuse Tamaru. Iar 

dac  tu insişti atât de mult, nici dânsa nu o s  vad  vreun motiv s  
nu te po i întâlni cu Tengo. Tu şi Tengo p re i foarte strâns lega i 
unul de altul. 

— Mai mult ca orice pe lume, zise Aomame. 
Mai mult ca orice din oricare lume, se corect  ea în gând. 
— Şi chiar dac  eu aş spune c  e prea periculos şi aş refuza s  te 

pun în leg tur  cu el, tu tot te-ai duce s -i ba i la uş . 
— Asta mai mult ca sigur. 
— Nimeni nu te poate opri. 
— Nu. 
Tamaru r mase t cut câteva clipe. 
— ţe mesaj s -i transmit lui Tengo Kawana? 
— ţând se însereaz , s  vin  pe tobogan. Oricând dup  l sarea 

întunericului. Eu îl aştept. Zi-i c  aşa a spus Aomame şi o s  
în eleag . 

— Am priceput. Am s -i transmit. Să vină pe tobogan după lăsarea 
întunericului. 

— Şi s -i mai spui c , dac  are vreun lucru important pe care n-
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ar vrea s -l abandoneze, s -l ia cu el. Doar c  trebuie neap rat s -şi 
poat  folosi liber ambele mâini. 

— Şi unde ar fi s  se duc  el cu bagajul sta? 
— Departe. 
— Cât de departe? 
— Nu ştiu. 
— Ţine. îi transmit mesajul, bineîn eles, cu acordul Doamnei. Şi 

am s  fac tot posibilul s  te in în siguran . Atât cât pot eu. Dar 
chiar şi aşa, pericolul tot o s  dea târcoale. Indivizii sunt şi ei 
dispera i. Pân  la urm , trebuie s  ai şi singur  grij  de tine. 

— Ştiu, spuse Aomame pe un ton liniştit. 
înc  îşi mai inea palma pe pântece. Şi nu e vorba doar de mine, îşi 

zise ea. 

* 

Dup  ce închise telefonul, Aomame se pr v li pe canapea. închise 
ochii şi se gândi la Tengo. La altceva nu mai putea s  se gândeasc . 
Pieptul i se strânse dureros. îns  era o durere pl cut , o durere 
suportabil . Tengo chiar locuia acolo, foarte aproape de ea. La mai 
pu in de zece minute dep rtare. Doar la acest gând şi sim i cum se 
înc lzeşte toat  pe din untru. Era nec s torit şi preda matematic  
la o şcoal  preg titoare. Locuia într-o cas  modest  în care inea 
ordine, g tea, c lca şi scria un roman lung. Aomame îl invidia pe 
Tamaru. Ar fi vrut şi ea s  se strecoare acolo, când el nu era acas . 
S  ating  fiecare lucru în parte, în liniştea înc perii pustii. S  
încerce cu degetul vârful creioanelor lui, s  in  în mân  cana lui de 
cafea, s -i adulmece mirosul impregnat în haine. ţhiar şi-ar fi dorit 
s  poat  face asta înainte s  dea ochii cu el. 

Dac  se trezea singur  cu el f r  nici un fel de introducere, 
habar n-ar fi avut cum s  sparg  ghea a. Imaginându-şi asta, 
respira ia i se acceler  şi mintea i se înce oş . Erau prea multe 
lucruri de povestit. îns , în acelaşi timp, în ultim  instan , parc  
nici nu era nevoie s  spun  nimic. Lucrurile pe care voia ea s  i le 
povesteasc  şi-ar fi pierdut toate noima, odat  puse în cuvinte. 

în orice caz, acum nu-i mai r mânea decât s  aştepte. S  stea 
calm  şi s  aştepte cu mult  aten ie. Aomame îşi preg ti bagajul, 
astfel încât s  poat  s-o zbugheasc  pe uş  imediat ce îl vedea pe 
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Tengo. îndes  în geanta de um r din piele, mare şi neagr , toate 
lucrurile care îi trebuiau, astfel încât s  nu mai fie nevoie s  se 
întoarc  în cas . Nu erau prea multe. Teancurile de bani, un rând 
de schimburi, pistolul Heckler & Koch, înc rcat şi atât. Puse geanta 
undeva la îndemân . Scoase din dulap costumul Junko Shimada, îl 
verific  s  nu fie şifonat şi atârn  umeraşul în sufragerie. Preg ti şi 
c maşa alb , ciorapii şi pantofii cu toc ţharles Jourdan. Plus 
pardesiul bej. Erau exact hainele pe care le purtase când coborâse 
de pe Autostrada Metropolitan  pe scara de urgen . Pardesiul era 
cam sub ire pentru o sear  de decembrie. îns  nu avea de ales. 

Odat  terminate preg tirile, Aomame se aşez  pe scaunul din 
balcon şi se uit  la toboganul din parc printre pl cile de plastic. 
Tat l lui Tengo a murit duminic  noaptea, se gândi ea. ţa s  poat  
fi cremat, trebuie s  treac  cel pu in dou zeci şi patru de ore de la 
deces. Parc  aşa spunea legea. Deci la calcul ar ieşi c  incinerarea se 
poate face abia de mar i încolo. Azi e mar i. Asta înseamn  c  
Tengo termin  cu înmormântarea şi se întoarce la Tokio de pe unde 
o fi cel mai devreme în seara asta. Şi abia apoi îi transmite Tamaru 
mesajul de la mine. Mai repede de atât nu are cum s  vin  în parc. 
Şi oricum e înc  lumin  afar . 

ţând a murit, Liderul a aşezat în uterul meu aceast  mică 
făptură. Asta presupun eu. Sau asta îmi spune intui ia. Adic  sunt 
manipulat  de o voin  pe care a l sat-o el în urm  şi care m  
ghideaz  c tre o destina ie stabilit  de el? 

Aomame se încrunt . Nu reuşea s -şi dea seama. Tamaru 
b nuia c  poate am r mas îns rcinat  cu „cel ce aude voceaĂ 
pentru c  aşa a pl nuit Liderul. Pe post de crisalid  de aer. Dar de 
ce eu? Şi de ce cu Tengo? Nici asta nu pot s -mi explic. 

în orice caz, pân  în momentul de fa  s-au întâmplat tot felul 
de lucruri pe care n-am reuşit s  le pun cap la cap. Nu în eleg 
principiile care stau la baza lor şi nu ştiu nici în ce direc ie se 
îndreapt . Eu doar m-am trezit prins  la mijloc. Dar pân  aici, se 
hot rî ea. 

Aomame strâmb  din buze şi se încrunt  şi mai tare. 
De acum înainte n-o s  mai fie la fel. Nu m  mai las manipulat  

de nimeni. De acum încolo o s  urmez un singur principiu, şi 
anume propria mea voin . Am s  protejez aceast  mica făptură, 
orice s-ar întâmpla. Pentru asta am s  m  lupt pân  la ultima 
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suflare. E via a mea şi e copilul meu. Nu m  intereseaz  cine şi 
pentru ce l-a programat, el e, f r  urm  de dubiu, copilul conceput 
de mine şi de Tengo. Nu-1 dau nim nui. Eu am s  stabilesc ce e 
bine şi ce e r u, eu am s  fiu principiul de baz  şi direc ia. S  nu 
uite nimeni asta! 

* 

A doua zi, miercuri dup -amiaza, la ora dou , sun  telefonul. 
— Am transmis mesajul, spuse Tamaru ca de obicei, f r  nici 

un preambul. Acum e acas . Am vorbit cu el de diminea  la 
telefon. O s  vin  pe tobogan disear  la şapte fix. 

— M  mai inea minte? 
— Sigur c  da, chiar foarte bine. Şi el a încercat s  dea de tine. 
Liderul a avut dreptate. Şi Tengo m  c uta pe mine. E suficient 

s  ştiu doar asta, îşi spuse ea şi inima i se umplu de fericire. Nici un 
alt cuvânt din lume nu mai avea vreo noim  pentru ea. 

— O s  ia cu el lucrurile la care ine, aşa cum ai spus tu. Eu, 
unul, b nuiesc c  printre ele o s  fie şi manuscrisul la care lucreaz  
acum. 

— Sunt convins . 
— Am verificat împrejurimile blocului şi totul pare în regul . 

N-am descoperit nici un individ suspect dând târcoale prin zon . 
Apartamentul în care st tea ţ p ân  e pustiu. In jur era linişte, 
dar nu exagerat de linişte. Tipii s-au ocupat frumuşel de obiect în 
timpul nop ii şi au şters-o. Au evitat s  stea prea mult. Am 
inspectat totul în detaliu şi probabil c  nu exist  sc p ri. 

— M  bucur. 
— Dar e vorba de ceva probabil, de ceva momentan. Situa ia se 

schimb  de la o clip  la alta. Evident, nici eu nu sunt perfect. Poate 
mi-a sc pat din vedere ceva important. Poate pur şi simplu se 
dovedeşte c  tipii au fost mai abili decât mine. 

— Şi tocmai de aceea, pân  la urm  trebuie s  am şi singur  
grij  de mine. 

— Aşa cum ziceam. 
— î i mul umesc pentru tot. î i sunt recunosc toare. 
— Nu ştiu unde o s  te duci şi ce o s  faci, spuse Tamaru. Dar 

dac  e s  pleci undeva departe şi s  nu te mai v d niciodat , s  ştii 
c  o s - i simt un pic lipsa. Pu in spus, dar o figur  ca tine mai rar 
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întâlneşti. Nu vezi prea des oameni ca tine. 
Aomame zâmbi în receptor. 
— ţam asta e şi impresia pe care voiam s  i-o las. 
— Doamna avea nevoie de tine. Pe post de companion per-

sonal, în afara muncii. Şi de aceea îi pare nespus de r u c  a trebuit 
s  v  desp r i i. în momentul de fa  nu poate veni la telefon. Te 
rog s  în elegi. 

— în eleg. Nici eu nu cred c  aş putea vorbi cum trebuie. 
— Ai zis c  te duci departe, zise Tamaru. ţât de departe? 
— O distan  ce nu poate fi m surat  în cifre. 
— ţa distan a ce desparte dou  suflete. 
Aomame închise ochii şi inspir  adânc. Aproape c -i d deau 

lacrimile. Dar reuşi s  şi le înfrâneze. 
— M  rog ca totul s - i mearg  bine, îi spuse Tamaru încetişor. 
— îmi pare r u, dar nu cred c  mai pot s - i dau înapoi pistolul. 
— Nu-i nimic. A fost un cadou din partea mea. Dac  te inco-

modeaz , po i s -l arunci în golful Tokio. Aşa mai face şi lumea un 
mic pas c tre dezarmare. 

— Poate c  pân  la urm  nu se va trage cu pistolul. ţontrar 
principiului lui Cehov. 

— Nici asta nu m  deranjeaz . ţu atât mai bine dac  nu se 
trage. Ne apropiem şi noi de sfârşitul secolului dou zeci. Lucrurile 
nu mai stau ca pe vremea lui ţehov. Nu mai sunt c ru e, femeile 
nu mai poart  corset. Lumea a trecut prin nazism, bomba atomic , 
muzica modern  şi tot a supravie uit cumva. între timp s-a 
schimbat mult şi tehnica literar . N-ai de ce s - i faci griji, zise 
Tamaru. Dar am o întrebare. Disear  la ora şapte te întâlneşti cu 
Tengo Kawana pe tobogan. 

— Dac  am noroc, da. 
— Presupunând c  v  întâlni i, ce o s  face i voi acolo, în vârful 

toboganului? 
— Ne uit m împreun  la lun . 
— Ce romantic! zise Tamaru admirativ.



 

Capitolul 27 Poate lumea asta nu e de ajuns 

ţând sun  telefonul miercuri diminea , Tengo dormea. Nu 
reuşise s  adoarm  pân  aproape în zori şi înc  resim ea whisky-ul 
pe care îl b use cu o sear  în urm . Se ridic  din pat şi, spre 
surprinderea sa, v zu c  afar  se luminase de tot. 

— Domnul Tengo Kawana? se auzi o voce necunoscut  de 
b rbat. 

— Da, r spunse Tengo, gândindu-se c  era probabil vorba 
despre vreo formalitate legat  de moartea tat lui s u. 

In vocea b rbatului detectase o und  formal , de calm. îns  
ceasul deştept tor ar ta c  era cu pu in înainte de ora opt. De la 
prim rie sau de la firma de pompe funebre nu l-ar fi sunat la ora 
aceea. 

— îmi cer scuze c  v  telefonez atât de devreme, dar a trebuit 
s  m  gr besc. 

O treab  urgent . 
— Despre ce este vorba? întreb  Tengo, cu mintea înc  buimac . 
— V  aminti i cumva numele de Aomame? 
Aomame? în acel moment buim ceala şi ame eala de la b utur  

disp rur . Luminile se reaprinser  şi în scen  intr  cu repeziciune 
ra iunea. Tengo apuc  mai bine receptorul în mân . 

— Mi-1 amintesc, r spunse el. 
— E un nume destul de straniu. 
— Am fost colegi de şcoal  primar , zise Tengo dregându-şi 

vocea. 
Ţ rbatul f cu o mic  pauz . 
— V-ar interesa dac  v-aş vorbi acum despre ea? 
ţe ciudat vorbeşte b rbatul sta, îşi spuse Tengo. Are o expri-

mare cu totul aparte. Parc  aş asculta în traducere replicile dintr-o 
pies  de avangard . 

— Dac  nu v  intereseaz , ne irosim amândoi timpul. Pot s  
închid telefonul imediat. 

— M  intereseaz , r spunse Tengo în grab . Dar pot s  v  
întreb cine sunte i? 

— Am un mesaj de la Aomame, spuse b rbatul ignorându-i 
întrebarea. Doreşte s  v  întâlneasc . Dumneavoastr  ce spune i? 



376 Haruki Murakami 

 

A i vrea s-o întâlni i? 
— Da, spuse Tengo şi tuşi ca s -şi elibereze presiunea din gât. 

Şi eu îmi doresc s  m  întâlnesc cu ea de mult  vreme. 
— Perfect. Ea doreşte s  v  întâlneasc , dumneavoastr  dori i s-

o întâlni i. 
Tengo realiz  deodat  c  în camer  era frig. înşf c  un cardigan 

pe care-1 avea pe aproape şi-l îmbr c  peste pijama. 
— Atunci ce s  fac? întreb  Tengo. 
— Pute i s  veni i pe tobogan dup  ce se întunec ? 
— Pe tobogan? f cu Tengo. 
Despre ce vorbea omul sta? 
— Aomame a spus c  ve i în elege despre ce este vorba. S  

veni i pe tobogan. Eu doar v  transmit întocmai mesajul ei. 
Tengo îşi duse inconştient mâna în p r. Era ciufulit de la somn, 

plin de smocuri care îi st teau aiurea. Tobogan. De pe tobogan m-
am uitat eu la cele dou  luni. La la se refer , evident. 

— Am în eles, spuse el cu o voce uscat . 
— Foarte bine. Şi s  ave i la dumneavoastr  lucrurile impor-

tante pe care vre i s  le lua i. ţa s  v  pute i deplasa pân  departe. 
— Lucrurile importante pe care vreau să le iau? întreb  Tengo 

mirat. 
— ţele pe care nu vre i s  le l sa i în urm . 
Tengo îi cump ni cuvintele. 
— Nu în eleg eu prea bine, dar asta înseamn  c  n-o s  m  mai 

întorc aici? 
— Nu ştiu atât de multe. Dup  cum v-am mai spus, eu doar îi 

transmit mesajul întocmai. 
Tengo se gândi, trecându-şi degetele prin p rul ciufulit. Să ne 

putem deplasa? 
— S-ar putea s  iau la mine mai multe hârtii. 
— Nu e nici o problem , spuse b rbatul. Sunte i liber s  alege i 

ce vre i. Doar c  trebuie s  le pune i într-o geant  care s  v  
permit  s  v  folosi i liber ambele mâini. 

— S -mi folosesc liber ambele mâini, repet  Tengo. Adic  un 
geamantan nu ar merge, nu? 

— îmi imaginez c  nu. 
Din vocea b rbatului nu i se puteau ghici vârsta şi înf işarea. 

Era o voce care nu oferea nici un indiciu concret. Probabil avea s-o 
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uite în secunda în care închidea telefonul. Particularit ile, emo iile 
- presupunând c  existau - erau bine reprimate. 

— Asta e tot ce aveam de transmis, spuse b rbatul. 
— Aomame e bine? întreb  Tengo. 
— Fizic, nu sunt probleme, r spunse acesta cu aten ie. Dar în 

prezent se afl  într-o situa ie destul de tensionat . Trebuie s  fie 
foarte prudent  la orice mişcare, cât de mic . Altfel, ar putea avea 
de suferit. 

— Ar putea avea de suferit, repet  Tengo mecanic. 
— Ar fi bine s  nu întârzia i mult, ad ug  b rbatul. Timpul este 

un factor important aici. 
Timpul este un factor important aici, repet  Tengo în gând. 

ţumva b rbatul acesta nu-şi alegea bine cuvintele? Sau era el prea 
încordat? 

— ţred c  pot s  vin pe tobogan disear  la ora şapte. Dac  din 
cine ştie ce motiv nu ne putem întâlni disear , atunci vin mâine la 
aceeaşi or . 

— Ţine. Deci a i în eles despre ce tobogan e vorba. 
— Eu aşa zic. 
Tengo arunc  un ochi la ceasul din perete. Mai avea unsprezece 

ore. 
— Apropo, am auzit c  tat l dumneavoastr  a murit duminica 

aceasta. ţondolean ele mele. 
Tengo îi mul umi din reflex. Se întreb  apoi de unde ştia 

b rbatul acela aşa ceva. 
— îmi mai povesti i un pic despre Aomame? zise el. Unde este, 

cu ce se ocup . 
— E nec s torit  şi lucreaz  ca instructor la un club sportiv din 

Hiroo. E un instructor str lucit, dar, printr-un concurs de 
împrejur ri, nu mai lucreaz  acolo în prezent. Iar de ceva timp 
încoace, printr-o pur  coinciden , locuieşte în apropiere de 
dumneavoastr . Mai mult de atât pute i s  afla i direct de la ea. 

— Şi despre ce fel de situaţie tensionată e vorba? 
Ţ rbatul nu îi r spunse. întreb rile la care nu voia s  r spund  

- sau la care nu i se p rea necesar s-o fac  - le l sa pur şi simplu în 
aer. Tengo p rea s  atrag  oamenii de genul acesta. 

— Atunci r mâne pe disear  la ora şapte, zise b rbatul. 
— Sta i un pic! zise Tengo în grab . Am o întrebare. O anumit  
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persoan  m-a avertizat c  m  supravegheaz  cineva şi c  s  am 
grij . îmi cer scuze, dar se referea cumva la dumneavoastr ? 

— Nu, nu eu sunt acela, r spunse b rbatul prompt. Altcineva 
v  supraveghea. Dar în orice caz, prea mult  grij  nu stric . Aşa 
cum v-a indicat persoana respectiv . 

— Faptul c  e posibil s  fiu supravegheat ar putea avea vreo 
leg tur  cu situa ia foarte special  în care se afl  ea? 

— Situaţia destul de tensionată, îl corect  b rbatul. Da, cred c  
exist  o leg tur . Pe undeva. 

— E riscant? 
Ţ rbatul îşi alese cuvintele atent, f r  s  se gr beasc , de parc  

ar fi sortat nişte boabe de mai multe soiuri, amestecate între ele. 
— Dac  a nu o mai putea întâlni pe Aomame-san este, pentru 

dumneavoastr , ceea ce se poate numi un risc, atunci, desigur, ar 
putea fi riscant. 

Tengo încerc  s -şi rearanjeze în minte modul alambicat în care 
se exprimase b rbatul ca s -l în eleag  mai uşor. Deşi nu reuşea s  
descifreze faptele sau circumstan ele, realiza şi singur c  era vorba 
de o situa ie încordat . 

— Dac  lucrurile ies prost, s-ar putea s  nu ne mai întâlnim 
niciodat . 

— întocmai. 
— Am în eles. O s  am grij , spuse Tengo. 
— îmi cer scuze c  v-am deranjat de diminea . Am impresia c  

v-am trezit. 
ţu aceste cuvinte, b rbatul închise. Tengo privi o vreme 

receptorul negru din mâna lui. Aşa cum se aştepta, odat  închis 
telefonul, nu reuşi s -şi mai aminteasc  vocea acestuia. Tengo se 
uit  din nou la ceas. Opt şi zece minute. ţum s -şi petreac  el orele 
r mase pân  la şapte seara? 

* 

Mai întâi intr  sub duş, se sp l  pe cap şi îşi aranj  cât putu p rul 
ciufulit. Apoi se b rbieri la oglind . Se sp l  bine pe din i şi se 
cur  chiar şi cu a  dentar . Scoase nişte suc de roşii din frigider 
şi b u, apoi puse ap  la fiert în ibric, m cin  cafea şi îşi f cu o cafea. 
îşi pr ji şi o felie de pâine. îşi fierse un ou cleios, cronometrând pe 
ceasul de buc t rie. Se concentr  asupra fiec rei mişc ri în parte şi 
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îi acord  mai mult timp ca de obicei. Şi tot era abia nou  şi 
jum tate. 

Diseară mă întâlnesc cu Aomame pe tobogan. 
La gândul acesta, sim i cum i se destram  toate sim urile şi 

i se împr ştie peste tot. Mâinile, picioarele şi fa a, fiecare o lua în 
alt  direc ie. Nu putea s -şi in  emo iile adunate mult  vreme la 
un loc. Nu reuşea s  se concentreze, indiferent ce încerca s  fac . 
Nu putea s  citeasc  şi, bineîn eles, nici s  scrie. Nu era în stare nici 
s  stea liniştit într-un loc. Tot ce reuşea cât de cât s  fac  era s  
spele vasele, rufele, s  fac  ordine în sertarele de la dulap şi s -şi 
aranjeze patul. Ins , orice ar fi f cut, din cinci în cinci minute se 
oprea şi se uita la ceasul din perete. De fiecare dat  când se gândea 
la or , timpul p rea s  se scurg  tot mai încet. 

Aomame ştie. 
Asta îşi spuse Tengo în timp ce ascu ea deasupra chiuvetei un 

cu it care nici nu trebuia ascu it. Ştie c  am fost de câteva ori pe 
toboganul din p rcule . Sigur m-a v zut stând singur în vârful lui 
şi uitându-m  pe cer. Altfel nu-mi explic. Tengo se imagin  pe 
tobogan, înv luit în lumina felinarului. La momentul respectiv nu 
avusese deloc senza ia c  era privit. Oare de unde se uitase la el? 

Nu conteaz  de unde, îşi zise el. Nu e o chestiune important . 
Indiferent de locul din care m  privea, m-a recunoscut imediat. La 
acest gând, un val puternic de bucurie îi str b tu întreg corpul. Aşa 
cum şi eu m-am gândit mereu la ea de atunci, aşa s-a gândit şi ea la 
mine. Lui Tengo i se p rea incredibil c  în lumea aceasta ca un 
labirint mişc tor, inimile a doi oameni care nu s-au mai v zut nici 
m car o dat  timp de dou zeci de ani - a unui b iat şi a unei fete - 
s  r mân  la fel de legate una de cealalt . 

Dar oare de ce Aomame n-a vorbit cu mine atunci, chiar acolo? 
se întreb  el. Ar fi fost mult mai simplu. Şi de unde a ştiut c  
locuiesc aici? De unde a aflat ea sau b rbatul acela num rul meu? 
Nici nu e trecut în cartea de telefon, pentru c  nu-mi place s  m  
sune lumea. Şi nu e dat nici la serviciul abona i. 

Sunt câteva lucruri greu de în eles. Iar firele poveştii sunt foarte 
alambicate. Nu pot s -mi dau seama care fire se leag  între ele sau 
ce rela ie de cauzalitate exist . Dar, dac  stau s  m  gândesc, de 
când a intrat în scen  Fukaeri, am senza ia c  tr iesc într-un loc în 
care firesc e s  existe prea multe semne de întrebare şi prea pu ine 
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indicii. Ins  Tengo avea o vag  senza ie c  şi aceast  nebuloas  se 
îndrepta, pu in câte pu in, c tre sfârşit. 

In orice caz, disear , la ora şapte cel pu in se vor înl tura câteva 
întreb ri, îşi spuse el. O s  ne întâlnim pe tobogan. Nu ca doi copii 
neputincioşi, ci ca doi adul i liberi şi independen i. Un profesor de 
şcoal  preg titoare şi o instructoare de la un club sportiv. Despre ce 
o s  vorbim noi? Nu ştiu. Dar o s  vorbim. Trebuie s  umplem 
golurile, s  ne împ rt şim lucruri unul despre cel lalt. Şi dac  ar fi 
s  împrumut expresia ciudat  pe care a folosit-o tipul de la telefon, 
de acolo, „o s  ne deplas mĂ undeva. Motiv pentru care trebuie s  
adun la un loc lucrurile importante, pe care nu vreau s  le las în 
urm , şi s  le pun într-o geant  care s -mi permit  „s -mi folosesc 
liber ambele mâini". 

Nu aş avea vreun regret s  plec de aici. Am tr it în casa asta 
şapte ani şi am predat la şcoala preg titoare trei zile pe s pt mân , 
dar nu am sim it nici m car o dat  c  aici e via a mea. N-a fost 
decât o locuin  temporar , o insul  plutitoare dus  de ape. Nu 
mai e nici iubita cu care m  vedeam în secret o dat  pe s pt mân . 
Fukaeri a stat o vTeme la mine, apoi a plecat şi ea. Pe unde erau ele 
acum şi ce f ceau, Tengo nu ştia. îns  ele disp ruser  în t cere din 
via a lui. Iar dac  pleca, şi la şcoala preg titoare i-ar fi luat cineva 
locul. Lumea ar fi continuat s  mearg  mai departe la fel de bine şi 
f r  el. Dac  Aomame voia să se deplaseze undeva cu el, o înso ea 
f r  s  stea pe gânduri. 

Oare care erau lucrurile importante pe care voia să le ia cu el? 
ţincizeci de mii de yeni şi un card bancar de plastic. Ca avere, cam 
atât. în contul de economii avea depuşi aproape un milion de yeni. 
De fapt, nu doar atât. Mai erau şi banii vira i ca partea lui din 
drepturile de autor pentru Crisalida de aer. Avusese de gând s  i-i 
înapoieze lui Komatsu, dar înc  nu o f cuse. Pe lâng  acestea, ar 
mai fi fost romanul început, scos la imprimant . Pe acesta nu putea 
s -l abandoneze. Nu avea vreo valoare material , dar era extrem de 
important pentru Tengo. Puse manuscrisul într-o pung  de hârtie 
şi îl b g  în geanta de um r din vinilin, maro-roşcat , pe care o 
folosea la şcoal . Doar de la ea, aceasta se îngreun  considerabil. 
Lu  şi o dischet , pe care o puse separat, în buzunarul de la geaca 
de piele. ţum nu putea c ra dup  el procesorul de text, mai lu  şi 
un stilou şi un caiet. Altceva ce mai era? 
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îşi aminti de plicul pe care i-1 înmânase avocatul în Chikura. în 
el erau carnetul bancar şi ştampila personal , extrasul din registrul 
de familie şi (aparenta) fotografie de familie l sate moştenire de 
tat l s u. Ar fi trebuit s  le ia şi pe acestea. Sigur, f r  carnetele de 
elev şi diplomele de la NHK. Tengo se hot rî s  nu-şi ia haine de 
schimb şi articole de toalet . Nu mai aveau unde s  încap  în 
geant  şi oricum aşa ceva putea s -şi cumpere când avea nevoie. 

Odat  ce puse totul în geant , termin  tot ce avea de f cut. Nu 
mai erau nici vase de sp lat, nici c m şi de c lcat. Tengo se uit  din 
nou la ceasul din perete. Zece şi jum tate. Se gândi c  ar fi cazul s  
ia leg tura cu prietenul s u şi s -l roage s -i acopere orele de la 
şcoal , dar îşi aduse aminte c  acestuia nu-i pl cea s  primeasc  
telefoane în cursul dimine ii. 

Tengo se întinse pe pat, îmbr cat cum era, şi învârti în minte 
diverse posibilit i. Ultima dat  când o v zuse pe Aomame, avea 
zece ani. Acum, amândoi aveau treizeci. In tot acest timp, amândoi 
trecuser  prin multe experien e. Unele pl cute, altele mai pu in 
pl cute (şi probabil c  acelea din urm  erau mai numeroase). Sigur 
ap ruser  multe schimb ri, în înf işarea, în firea lor, în mediul lor 
de via . Acum nu mai erau un b iat şi o fat . Acea Aomame oare 
chiar era Aomame pe care o c uta el? Era el chiar Tengo Kawana 
pe care îl c uta ea? Tengo îşi imagin  c  se întâlneau în seara aceea 
pe tobogan, se priveau de aproape şi erau amândoi dezam gi i. 
Poate nici m car nu g seau ceva de spus. Asta chiar se putea 
întâmpla. Ce mai, ar fi fost de-a dreptul ciudat dac  nu ieşea aşa. 

Poate c  de fapt nici n-ar trebui s  ne întâlnim, zise el c tre 
tavan. N-ar fi mai bine s  r mânem separa i, gândindu-ne fiecare 
cu drag cât de mult ne-am dori s  ne revedem? Aşa putem s  tr im 
purtând la nesfârşit aceast  speran  în suflet. Speran a aceasta e ca 
o mic , dar foarte important  surs  de c ldur  care ne înc lzeşte 
pân  în miezul fiin ei noastre. O mic  flac r  pe care am protejat-o 
în c uşul palmei, ferind-o de vânt. Dac  ar n v li peste ea suflul 
realit ii, s-ar putea stinge cu uşurin . 

Tengo pendul  o or  întreag  între cele dou  porniri contra-
dictorii, uitându-se în tavan. îşi dorea s-o întâlneasc  pe Aomame 
mai mult decât orice. Dar, în acelaşi timp, îi era o team  cumplit  
s  o aib  în fa a ochilor. Dezam girea rece şi t cerea stânjenitoare 
care ar fi putut s -i cuprind  îi paralizau inima. Se sim ea sfâşiat în 
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dou . Era mai mare de statur  şi mai zdrav n decât un om 
obişnuit, dar ştia bine cât de neputincios se dovedea în anumite 
situa ii. îns  nu putea s  nu se duc  s-o întâlneasc . Acesta era 
lucrul pe care şi-l dorise din tot sufletul, neîncetat, timp de 
dou zeci de ani. Nu putea s  întoarc  spatele şi s  fug , indiferent 
de ce dezam gire îl aştepta. 

Obosit s  tot priveasc  tavanul, Tengo adormi, întins pe spate. 
Timp de patruzeci, patruzeci şi cinci de minute r mase cufundat 
într-un somn liniştit şi f r  vise. O odihn  pl cut , profund , dup  
ce obosise tot gândindu-se, concentrat. în ultimele zile dormise 
foarte neregulat şi pe apucate. înainte de apusul soarelui, trebuia 
neap rat s -şi alunge toat  oboseala acumulat  din corp. S  plece 
de acas  odihnit şi proasp t şi s  se duc  în p rcule . Ştia instinctiv 
c  trupul lui avea nevoie de un repaus binemeritat. 

Când îl cuprinse somnul, Tengo auzi vocea lui Kumi. Sau poate 
doar i se p ru c  o aude. Când o să se lumineze de zi, să pleci de aici. 
Până nu se blochează ieşirea. 

Era vocea lui Kumi, dar în acelaşi timp, p rea s  fie vocea 
bufni ei. ţele dou  erau inseparabil amestecate în amintirile lui. în 
acel moment, cel mai mult şi mai mult avea nevoie de în elepciune. 
O în elepciune a nop ii, adânc înr d cinat  în p mânt. Un lucru 
care nu putea fi g sit decât într-un somn profund. 

* 

La ora şase şi jum tate, Tengo ieşi din cas , cu geanta pus  
poşt reşte. Era îmbr cat exact la fel ca ultima dat  când se dusese 
la tobogan. Hanoracul gri, geaca veche de piele, blugi şi ghetele 
maro. Toate erau cam uzate, dar se sim ea bine în ele. ţhiar le 
percepea ca pe o parte din el. Nu avea s  se mai întoarc  aici. 
Scoase, într-o doar , cartonaşul cu numele lui de pe uşa de la 
intrare şi de pe cutia poştal . ţe avea s  se întâmple mai departe, 
putea s  se gândeasc  atunci când venea vremea. 

Tengo se opri în uş  şi arunc  o privire atent  împrejur. Dac  
era s-o cread  pe Fukaeri, cineva îl supraveghea. Ins  nici de data 
aceasta nu detect  nimic. Totul ar ta la fel ca întotdeauna. Dup  
asfin itul soarelui, pe drum nu mai era nici ipenie de om. Tengo o 
lu  mai întâi c tre gar , mergând alene. Din când în când, se uita 
înapoi, ca s  se asigure c  nu-1 urm rea nimeni. ţoti de câteva ori 
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inutil pe nişte str du e înguste, unde se opri şi aştept  s  vad  dac  
ap rea cineva. Ţ rbatul de la telefon îl sf tuise s  aib  grij . Atât 
pentru el, cât şi pentru Aomame, care se afla acum într-o situa ie 
tensionat . 

Oare bărbatul care mi-a telefonat era într-adevăr un cunoscut de-al lui 
Aomame? se întreb  deodat  Tengo. Nu era cumva o capcan  bine 
meşteşugit ? Odat  ce lu  în calcul aceast  posibilitate, începu s  
se nelinişteasc . Dac  era vorba s  fie o capcan , atunci nu putea s  
fie decât a Pionierilor. Din cauz  c  rescrisese Crisalida de aer, 
probabil (de fapt, sigur) acum se afla pe lista lor neagr . Tocmai de 
aceea individul acela bizar pe nume Ushikawa, care nu era decât 
sluga lor, îl abordase cu povestea aia dubioas  cu bursa. Şi, în plus, 
timp de trei luni de zile, o ad postise pe Fukaeri la el acas  - nu c  
ar fi avut de ales. Secta avea mai mult decât suficiente motive s  
nu-1 agreeze. 

Şi totuşi, şi totuşi, se gândi Tengo înclinându-şi capul într-o 
parte, de ce s  se apuce ei s -mi întind  o capcan  folosind-o pe 
Aomame drept momeal , ca s  m  scoat  din bârlog? Ei ştiau unde 
locuia el. Nu e vorba c  se ascundea. Dac  aveau vreo treab  cu el, 
puteau s  vin  direct şi gata. Nu era nevoie s -l ademeneasc  pân  
în vârful toboganului. Pe de alt  parte, invers v zut  problema, 
dac  de fapt el era cel folosit ca momeal  ca s-o atrag  pe Aomame 
acolo, povestea se schimba. 

Dar de ce s-o momească pe Aomame? 

Nu g sea nici un fel de motiv. Nu cumva exista vreo leg tur  
între ea şi Pionierii? îns  Tengo nu reuşi s -şi duc  presupunerea 
mai departe de atât. Nu avea decât s-o întrebe direct pe ea. Asta 
dac  reuşeau s  se întâlneasc . 

în orice caz, dup  cum îi spusese şi b rbatul la telefon, prea 
mult  grij  nu stric . Tengo f cu mai multe ocolişuri, asigu- rându-
se meticulos c  nu-1 urm rea nimeni. Apoi se îndrept  în vitez  
c tre p rcule . 

* 

Ajunse acolo la ora şapte f r  şapte minute. Se înserase, iar 
felinarul sc lda parcul micu  într-o lumin  artificial  şi neuni-
form , care p trundea pân  în toate ungherele lui. Fusese o dup -
amiaz  cald  şi frumoas , îns  odat  cu l sarea întunericului, 
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temperatura sc zuse rapid şi începuse s  bat  un vânt rece. Se 
sfârşiser  zilele tomnatice, pl cute şi liniştite, şi iarna dur , 
adev rat , îşi reintraseîn drepturi. Ramurile ulmului tremurau 
uscat, ca degetele unui b trân care trimite un avertisment. 

ţâteva ferestre de la cl dirile dimprejur erau luminate. îns  în 
parc nu se z rea nimeni. Inima lui Tengo b tea încet, men inând un 
ritm puternic. îşi frec  palmele de câteva ori, vrând s  vad  dac  
era ceva în neregul . Nu, era preg tit. Nu avea de ce s  se team . 
Hot rât, Tengo începu s  urce treptele de la tobogan. 

Odat  ajuns în vârful lui, se aşez  în aceeaşi pozi ie ca mai 
înainte. Suprafa a toboganului era rece şi uşor umed . Cu mâinile 
îndesate în buzunarele de la geac , Tengo se sprijini de balustrad  
şi îşi ridic  privirea c tre cer. Nenum ra i nori, de diferite m rimi, 
împresurau orizontul. Unii mari, al ii mici. Tengo c ut  lunile, cu 
privirea încordat , dar p reau ascunse în spatele norilor. Nu erau 
groşi şi compac i, ci mai degrab  albi şi moi. îns  erau suficient de 
denşi cât s  ascund  lunile. Lunecau alene de la nord la sud. 
Pesemne c  vântul nu sufla tare în înaltul cerului. 
Sau poate c  se aflau ei şi mai sus. în orice caz, nu p reau s  se 
gr beasc  nic ieri. 

Tengo îşi privi ceasul de la mân . Limbile indicau ora şapte şi 
trei minute. Secundarul continua s  m soare timpul cu aceeaşi 
precizie. Aomame înc  nu-şi f cuse apari ia. Tengo urm ri câteva 
minute deplasarea secundarului, de parc  s-ar fi uitat la ceva 
nemaiv zut. Apoi închise ochii. Nici el nu se gr bea nic ieri, 
aidoma norilor purta i de vânt pe cer. Putea s  dureze, nu-1 
deranja. încet  s  se mai gândeasc  şi se abandon  trecerii tim-
pului. în acest moment, cel mai important lucru era ca timpul s  
curg  aşa, natural şi uniform. 

ţu ochii închişi, Tengo îşi ciuli bine urechile la zgomotele lumii 
înconjur toare, de parc  încerca s  prind  un post de radio. La 
urechi îi ajungea vuietul maşinilor care str b teau neîncetat 
Şoseaua de ţentur  nr. 7. Aducea cumva cu vuietul Pacificului pe 
care îl auzea din sanatoriul din ţhikura. Mai c  distingea în el şi 
ipetele ascu ite ale pesc ruşilor. O vreme se auzi semnalul de 

avertizare intermitent pe care îl scot camioanele când dau cu 
spatele. Un dul u l tr  scurt şi amenin tor. Undeva, în dep rtare, 
cineva striga pe altcineva în gura mare. Tengo nu-şi d dea seama 
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din ce direc ie venea fiecare sunet. Stând mult  vreme cu ochii 
închişi, nu mai reuşea s  desluşeasc  direc ia şi distan a de la care 
veneau. Vântul înghe at sufla din când în când în rafale, dar el nu 
sim ea frigul. Momentan, Tengo uitase s  mai simt  frigul sau s  
mai reac ioneze la el - şi, de fapt, la orice alt stimul ori senza ie. 

* 

Deodat  se trezi c  al turi de el era cineva, care îi strângea mâna 
dreapt . Mâna aceea i se strecurase în buzunarul gecii, aidoma unei 
mici vie uitoare care caut  c ldur  şi îi strângea palma lui mare, 
care se odihnea în untru. ţând îşi venise în fire, totul se 
întâmplase deja, de parc  timpul ar fi f cut un salt înainte. 
Lucrurile trecuser  la urm toarea etap , f r  nici un preambul. Ce 
ciudat, îşi zise el, cu ochii închişi. ţum s-o fi întâmplat aşa ceva? 
într-un moment, timpul se scurge insuportabil de încet, iar în 
momentul urm tor a s rit peste mai mul i paşi.
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ţa s  se asigure c  mâna lui mare exista acolo în realitate, acel 
cineva i-o strânse şi mai tare. Avea degete lungi şi delicate, dar 
puternice. 

Aomame, se gândi Tengo, dar nu-i spuse numele cu voce tare. 
Nu-şi deschise nici ochii. Doar o strânse şi el pe-a ei. Era o mân  pe 
care şi-o amintea. Nu uitase nici o clip  atingerea ei în to i aceşti 
dou zeci de ani. Desigur, nu mai era mâna micu  a unei copile de 
zece ani. F r  îndoial , în dou zeci de ani aceast  mân  atinsese, 
apucase şi mânuise fel şi fel de lucruri. Lucruri de toate formele 
posibile. Şi c p tase mai mult  for  în ea. îns  Tengo ştiuse 
imediat c  e una şi aceeaşi. îl strângea la fel, îi transmitea aceleaşi 
emo ii. 

ţei dou zeci de ani se topir  înl untrul lui într-o clipit , 
amestecându-se într-un vârtej. Toate imaginile, cuvintele, valorile 
pe care le acumulase între timp se adunar  la un loc, luând în 
mijlocul inimii lui forma unei coloane groase care se învârtea ca 
roata olarului. Tengo privea scena în t cere, ca un om care asist  la 
distrugerea şi renaşterea unei planete. 

Aomame p stra şi ea t cerea. Amândoi st teau mu i pe tobo-
ganul înghe at, strângându-se de mân . Erau din nou b iatul de 
zece ani şi fata de zece ani. Un b iat singur şi o fat  singur . Sala de 
clas  dup  sfârşitul orelor, la începutul iernii. ţei doi nu erau în 
stare şi nici nu ştiau ce anume s -şi ofere şi ce s  cear  unul de la 
cel lalt. De când se n scuser , nu fuseser  iubi i cu adev rat de 
nimeni şi nici nu iubiser  cu adev rat pe cineva. Nu îmbr işaser  
pe nimeni şi nimeni nu-i îmbr işase. Nu ştiau nici unde avea s -i 
duc  mai departe gestul lor. P trunseser  atunci într-o înc pere 
f r  uş . Nu mai puteau ieşi de acolo şi nimeni nu putea nici s  
intre. Ei nu-şi d duser  seama atunci, dar acela era unicul loc 
des vârşit din întreaga lume. Un loc infinit de izolat, dar neatins de 
singur tate. 

ţât timp s  fi trecut aşa? Poate cinci minute, poate o or . Poate 
se scursese o zi întreag . Sau poate c  timpul încremenise în loc. ţe 
ştia Tengo despre timp? Doar c  ei puteau s  petreac  oricât de 
mult aşa, în vârful toboganului din parc, inându-se de mân , în 
t cere. Asta sim ise şi la zece ani, asta sim ea şi acum, dou zeci de 
ani mai târziu. 



 

în plus, mai ştia şi c  are nevoie de timp ca s  se adapteze la 
aceast  lume nou  în care se afla. De acum încolo, felul în care 
sim ea, în care privea lucrurile, în care îşi alegea cuvintele, în care 
respira sau se mişca, toate trebuiau ajustate una câte una şi 
reînsuşite. Iar pentru asta trebuia s  adune tot timpul din lumea 
aceasta. Sau, cine ştie, poate lumea asta nu e de ajuns, îşi spuse el. ■ 

— Tengo, îi şopti Aomame la ureche, pe o voce nici înalt , nici 
joas , o voce care îi promitea ceva. Deschide ochii. 

Tengo deschise ochii. Timpul începu din nou s  se scurg  în 
lume. 

— Se vede luna, spuse Aomame.

Capitolul 28 O parte din sufletul său 

ţorpul lui Ushikawa era înv luit în lumina neoanelor din tavan, 
înc lzirea era oprit  şi o fereastr  l sat  deschis , motiv pentru care 
înc perea era rece ca o camer  frigorific . în mijlocul ei fuseser  
lipite mai multe mese de conferin , iar Ushikawa z cea pe ele, 
întins pe spate. Era îmbr cat în lenjerie de corp groas , de iarn , şi 
acoperit cu o p tur  veche. în dreptul abdomenului, p tura st tea 
umflat  ca un muşuroi în mijlocul câmpului. Ochii lui deschişi 
întreb tor - c ci nimeni nu reuşise s -i închid  - erau acoperi i cu 
bucat  de pânz . Ţuzele îi st teau uşor desf cute, îns  de pe ele nu 
aveau s  se mai scurg  nici cuvinte, nici r suflare. ţreştetul capului 
îi ar ta şi mai plat şi mai enigmatic decât atunci când fusese în 
via . Sprâncenele negre, groase şi cârlion ate, care te duceau cu 
gândul la p r pubian, îi încadrau s r c cios chipul. 

ţheliosul era îmbr cat cu o geac  de puf bleumarin, iar 
Pletosul, cu o jachet  maro din velur, cu bl ni  la gât. Nici una nu 
le venea pe m sur , de parc  fuseser  alese în grab  dintr-un stoc 
limitat. Deşi erau în untru, scoteau aburi pe gur . în înc pere nu se 
aflau decât ei trei, ţheliosul, Pletosul şi Ushikawa. în partea de sus 
a peretelui, aproape de tavan, erau trei ferestre cu tâmpl rie din 
aluminiu, iar una din ele st tea deschis , ca s  se men in  în 
camer  o temperatur  sc zut . în afara meselor pe care era întins 
cadavrul, nu mai existau alte piese de mobilier. Era o înc pere 
foarte impersonal  şi formal . Aşezat acolo, pân  şi cadavrul - fie el 
şi al lui Ushikawa - ar ta foarte impersonal şi formal. 
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Nimeni nu scotea un cuvânt. în camer  domnea o linişte 
deplin . ţheliosul avea multe lucruri la care trebuia s  se gân-
deasc , iar Pletosul oricum nu vorbea. Ar fi putut vorbi Ushikawa, 
pentru c  era un orator bun, îns  cu dou  seri în urm  îşi d duse 
suflarea. ţheliosul se plimba încet prin fa a meselor pe care z cea 
cadavrul lui Ushikawa, cufundat în gânduri. ţu excep ia 
momentelor când se întorcea, ajuns la un perete, paşii s i îşi 
men ineau aceeaşi caden . Pantofii lui de piele nu scoteau nici un 
sunet pe mocheta ieftin , pr zulie, care acoperea podeaua. Pletosul 
era postat ca de obicei lâng  uş , unde st tea în epenit, f r  s  
clinteasc . îşi inea picioarele uşor dep rtate, spatele drept şi 
privirea fixat  într-un punct, în aer. Nu p rea s  simt  nici frig, nici 
oboseal . Abia reuşeai s  ghiceşti c  eîn via  dup  clipitul rar, dar 
rapid, şi dup  aburul alb care îi ieşea din gur  la intervale regulate. 

* 

în ziua aceea se strânseser  în camera aceea înghe at  mai multe 
persoane şi discutaser . ţâ iva membri din conducere erau pleca i 
în teritoriu şi durase o zi întreag  pân  reuşiser  s  se adune. Era o 
întrunire secret , drept care conversa iile se purtaser  pe un ton 
re inut, şoptit, ca s  nu aud  nimeni de afar . în tot acest timp, 
trupul lui Ushikawa z cuse întins pe mas , ca un exponat la un 
târg de maşini-unelte. Cadavrul era acum în rigor mortis şi aveau s  
mai treac  cel pu in trei zile pân  se relaxa şi devenea din nou 
flexibil. Persoanele adunate acolo discutaser  câteva chestiuni 
practice, aruncând uneori câte o privire scurt  c tre el. 

ţât timp se purtar  discu iile, în înc pere nu se sim i nici o 
und  de respect sau îndurerare fa  de r posat, nici m car atunci 
când se f cea referire la el. ţadavrul acela scurt şi îndesat nu 
reuşea decât s  le reaminteasc  anumite lec ii de via  şi s  le 
confirme unele convingeri. Odat  ce a trecut, timpul nu poate fi dat 
înapoi, iar dac  moartea aduce vreo rezolvare, atunci e vorba de o 
rezolvare care îl priveşte doar pe r posat. ţam despre astfel de 
lec ii şi convingeri era vorba. 

ţe trebuia f cut cu trupul lui Ushikawa? R spunsul era de la 
sine în eles. Dac  poli ia g sea cadavrul lui Ushikawa, mort din 



 

cauze nenaturale, ar fi demarat o investiga ie am nun it  şi ar fi 
descoperit în mod inevitabil leg tura lui cu secta. Nu puteau s -şi 
asume un asemenea risc. Imediat ce ieşea din rigor mortis, trebuia 
dus în tain  la incineratorul cel mare din perimetrul sectei şi 
rezolvat rapid. Urma s  se preschimbe în fum negru şi cenuş  alb . 
Fumul avea s  se r spândeasc  în v zduh, iar cenuşa s  fie risipit  
pe câmp, ajungând îngr ş minte pentru legume. Aceast  
procedur  fusese aplicat  de mai multe ori sub supravegherea 
Cheliosului. Trupul Liderului fusese prea mare şi trebuise 
„procesatĂ în mai multe buc i cu ajutorul unui fier str u. Dar 
pentru b rbatul acesta m run el nu era nevoie de aşa ceva, ceea ce 
era o adev rat  uşurare pentru ţhelios. Lui nu-i pl ceau 
activit ile sângeroase. Prefera pe cât posibil s  nu vad  sânge în 
fa a ochilor, indiferent dac  avea de-a face cu oameni vii sau mor i. 

Superiorii s i îi puser  ţheliosului diverse întreb ri. ţine l-a 
omorât pe Ushikawa? Şi de ce? ţu ce scop se ascundea el într-un 
apartament cu chirie din Koenji? ţa şef al diviziei de paz  şi 
protec ie, ţheliosul trebuia s  r spund  la aceste întreb ri. Ins  
adev rul era c  nici el nu avea vreun r spuns. 

El a primit un telefon de la un b rbat misterios (Tamaru) mar i, 
înainte s  se lumineze de ziu  şi a fost înştiin at c  trupul 
neînsufle it al lui Ushikawa se afla în blocul respectiv. ţonversa ia 
avut  cu el fusese una practic , dar în acelaşi timp şi indirect . 
Dup  ce a închis, ţheliosul a convocat de urgen  nişte credincioşi 
din Tokio, afla i în subordinea lui, şi patru persoane îmbr cate în 
salopete asem n toare s-au dus la fa a locului într-o Toyota Hiace, 
deghiza i în angaja i ai unei firme de mut ri. Le-a trebuit ceva timp 
pân  s-au asigurat c  nu era vorba de o curs . Au oprit maşina la o 
oarecare distan  şi unul dintre ei s-a dus în recunoaştere. Era 
nevoie de aten ie maxim . Trebuia evitat  cu orice pre  o situa ie în 
care poli ia îi aştepta acolo şi îi prindea imediat cum puneau 
piciorul în camer . 

Au îndesat cu greu trupul lui Ushikawa, care deja începuse s  
se rigidizeze, într-un container folosit la mut ri, l-au c rat pe uşa 
de la intrare în bloc şi l-au pus pe platforma furgonetei. Era 
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o noapte friguroas  şi, din fericire, nu se vedea nici ipenie de 
om. A durat ceva timp şi pân  au verificat dac  în înc pere nu 
exista ceva care s  le serveasc  drept indiciu. Au scotocit prin toate 
ungherele cu lanterna, dar nu au g sit nici un lucru care s  le 
atrag  aten ia. Doar alimente, o sobi  electric , un sac de dormit şi 
alte câteva obiecte trebuincioase. în coşul de gunoi nu erau decât 
conserve goale şi sticle de plastic. Probabil Ushikawa se ascundea 
acolo ca s  supravegheze pe cineva. Privirea atent  a ţheliosului 
nu a ratat vagile urme de trepied de pe rogojina de paie. îns  nu au 
g sit nici aparat de fotografiat şi nici fotografii. Probabil le luase cel 
care îl omorâse pe Ushikawa. ţu tot cu filme, bineîn eles. Murise 
îmbr cat doar în lenjeria de corp, deci probabil c  fusese atacat în 
timp ce dormea, în sacul de dormit. Individul respectiv p trunsese 
în camer  neauzit. în plus, Ushikawa p rea s  fi murit în chinuri. 
Izmenele lui erau îmbibate în urin . 

ţu maşina aceea au pornit c tre Yamanashi doar ţheliosul şi 
Pletosul. ţeilal i doi au r mas în Tokio s  termine cur enia. De la 
început şi pân  la sfârşit, Pletosul a fost singurul aflat la volan. 
Maşina a trecut de pe Autostrada Metropolitan  pe Autostrada 
ţhuo şi s-a îndreptat c tre vest. înainte de ivirea zorilor, şoseaua 
era goal , dar acesta a respectat cu stricte e limita de vitez . Dac  îi 
oprea poli ia, erau termina i. Pl cu ele de înmatriculare erau 
schimbate cu unele false, iar pe platform  c rau un container cu un 
mort în el. Nu aveau cum s  se justifice. Tot drumul, cei doi au 
p strat t cerea. 

în zori au ajuns la sect , medicul care îi aştepta deja în incint  a 
examinat trupul lui Ushikawa şi a confirmat faptul c  murise prin 
asfixiere. în jurul gâtului nu existau totuşi urme de strangulare. S-a 
sugerat ideea c  avusese o pung  tras  peste cap. I-au fost 
examinate şi mâinile, şi picioarele, dar nu s-au g sit urme de 
leg turi. Nu prezenta nici semne c  ar fi fost lovit sau torturat. Nici 
expresia lui nu sugera agonie. Tot ce se citea pe chipul lui era 
perplexitate pur , ca o întrebare care aşteapt  un r spuns. ţu toate 
c  fusese ucis, cadavrul ar ta foarte decent. Medicul s-a ar tat 
mirat. Era posibil ca dup  ce murise, cineva s -i fi masat fa a, ca s -
i redea o înf işare mai liniştit . 

— Se vede aici mân  de profesionist c ruia nu-i scap  nimic, le 
explic  ţheliosul superiorilor. N-a r mas nici o urm . Probabil nu 
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l-a l sat nici s  vocifereze. Totul s-a petrecut în miezul nop ii şi 
dac  ar fi urlat de durere, s-ar fi auzit în tot blocul. Un ageamiu n-
ar fi în stare de aşa ceva. 

De ce să piară Ushikawa de mâna unui profesionist? 
ţheliosul îşi alese cuvintele cu grij . 
— Probabil c  a reuşit s  calce pe cineva pe coad . O coad  pe 

care nu trebuia s  calce, f r  s -şi dea nici m car el seama de ce 
f cea. 

E vorba de aceleaşi persoane care s-au ocupat de Lider? 
— Nu avem dovezi, dar e foarte probabil. în plus, Ushikawa a 

fost aproape torturat. înc  nu ştim ce anume i s-a f cut, dar 
investig m chestiunea îndeaproape. 

Cât o fi vorbit Ushikawa? 
— A fost for at s  spun  tot ce ştia. Aici nu încape îndoial . ţu 

toate acestea, Ushikawa a avut acces foarte limitat la informa iile 
legate de acest caz. De aceea, orice ar fi spus nu reprezint  o daun  
prea mare. 

Cheliosul nu avea acces la toate informa iile legate de sect , dar 
ştia mult mai multe decât o persoan  din afar , cum era Ushikawa. 

Prin profesionist se înţelege că la mijloc e vorba de crimă organizată? 
— Aici nu se vede mâna vreunei bande şi nici yakuza nu poate 

fi, r spunse ţheliosul cl tinând din cap. Ei au un stil mult mai 
dezordonat şi sângeros. Nu fac lucrurile atât de elaborat. ţel care l-
a ucis pe Ushikawa ne-a l sat un mesaj. Sistemul nostru e foarte 
sofisticat şi dac  v  b ga i nasul, ripost m pe m sur . Nu v  mai 
amesteca i în chestiunea asta. 

Chestiunea asta? 
ţheliosul cl tin  din cap. 
— Nici eu nu ştiu concret despre ce chestiune e vorba. 

Ushikawa a ac ionat singur în ultima vreme. I-am cerut de mai 
multe ori s  raporteze pe parcurs, dar pretextul lui a fost mereu c  
n-avea informa ii suficiente cât s  fac  un raport cum trebuie. 
Probabil a vrut s  scoat  singur adev rul la lumin . Iar asta 
înseamn  c  tot ce aflase s-a dus odat  cu el. Ushikawa a fost adus 
personal, nu se ştie de unde, de c tre Lider şi a func ionat şi pân  
acum ca un fel de agent independent. El nu inea de vreo 
organiza ie. Iar ca ierarhie, eu nu eram într-o pozi ie care s -mi 
permit  s -l controlez. 
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ţheliosul trebuia s -şi specifice clar aria de responsabilitate. 
Gruparea reprezenta şi ea o organiza ie. Orice organiza ie are 
reguli, iar înc lcarea regulilor presupune pedepse. Nu voia s  cad  
vina în cârca lui. 

Pe cine supraveghea Ushikawa acolo? 
— înc  nu am aflat. în mod normal, trebuie s  fi fost cineva care 

locuia în acel bloc sau în apropiere. Persoanele pe care le-am l sat 
în Tokio investigheaz  în prezent problema, dar deocamdat  nu m-
au contactat. Se pare c  cercet rile o s  dureze ceva. ţred c  ar 
trebui s  m  duc chiar eu la Tokio şi s  m  ocup de asta. 

ţheliosul nu punea mare pre  pe abilit ile subalternilor pe 
care îi l sase în Tokio. Erau devota i, dar nu prea pricepu i. Şi înc  
nu le d duse prea multe detalii despre situa ie. Mult mai eficient 
era s  se ocupe el de tot. Şi ar fi fost bine s  verifice în am nunt 
biroul lui Ushikawa. Deşi, poate c  individul de la telefon deja o 
f cuse. îns  nu primi permisiunea s  mearg  la Tokio. Trebuia s  
r mân  la sediu împreun  cu Pletosul pân  se mai clarifica situa ia. 
Era un ordin. 

Oare pe Aomame o supraveghea Ushikawa? 
— Nu, sigur nu era Aomame. Dac  ar fi fost vorba de ea, ne-ar 

fi informat imediat ce descoperea unde se afla, pentru c  acolo s-ar 
fi încheiat responsabilitatea sa, îns rcinarea care-i fusese dat . 
Trebuie s  fi fost vorba de o persoan  care l-ar fi condus la 
Aomame sau care probabil l-ar fi condus la ea. Altfel nu prea se 
leag  lucrurile. 

Şi în timp ce o supraveghea pe persoana respectivă, a fost depistat şi 
pus la punct? 

— Aşa aş zice, r spunse ţheliosul. Era singur şi s-a apropiat 
prea mult de pericol. A prins un indiciu valoros şi s-a gr bit s  
ob in  rezultate. Dac  de supraveghere s-ar fi ocupat mai mul i, 
puteau s  se apere şi nu s-ar fi ajuns la aşa ceva. 

Tu ai vorbit direct la telefon cu b rbatul acela. Crezi că există şanse 
să avem o discuţie cu Aomame? 

— Nici eu nu ştiu ce s  zic. Dac  Aomame nu e dispus  s  
negocieze cu noi, atunci nu avem şanse s  purt m o discu ie. 
Asta a l sat şi b rbatul de la telefon s  se în eleag  din tonul lui. 
Totul depinde de ce vrea ea. 

Ar trebui să aprecieze că vrem să lăsăm deoparte chestiunea cu 
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Liderul şi că îi garantăm siguranţa. 
— Şi totuşi ne cer informa ii mai am nun ite. De ce vrem s  ne 

întâlnim cu Aomame, de ce suntem dispuşi s  facem pace cu ei 
sau, concret, ce anume încerc m s  negociem cu ei. 

Faptul în sine că ne cer nouă informaţii înseamnă că ei înşişi nu deţin 
informaţii exacte. 

— întocmai. Şi totuşi nici noi nu de inem informa ii exacte 
despre ei. Noi tot nu ştim care sunt motivele pentru care au pus la 
cale un plan atât de meticulos şi au depus atâta efort ca s -l ucid  
pe Lider. 

în orice caz, cât aşteptăm un răspuns de la ei, noi trebuie s-o căutăm 
în continuare pe Aomame. Chiar dacă aşa riscăm să călcăm pe cineva pe 
coadă. 

ţheliosul f cu o scurt  pauz . 
— Noi suntem o organiza ie foarte unit . Avem oameni şi 

putem s  ac ion m rapid şi eficient. Suntem consecven i, avem 
moralul ridicat şi, la nevoie, ne sacrific m. Dar, la nivel pur tehnic, 
nu suntem decât o adun tur  de ageamii. Nu avem preg tire de 
specialitate. Spre deosebire de noi, ei sunt nişte profesionişti. Au 
know-hoW, ac ioneaz  cu calm şi nu ezit  orice ar face. Aş zice c  
au şi experien . Şi, dup  cum şti i, Ushikawa nu era în nici un caz 
o persoan  neatent . 

în mod concret, cum o să continue investigaţia? 
— In momentul de fa , cea mai bun  abordare ar fi s  prelu m 

acel indiciu valoros pe care l-a avut Ushikawa şi s -l urm m. 
Oricare ar fi el. 

Adică noi alt indiciu bun nu avem în afară de acesta? 
— Nu, recunoscu Cheliosul sincer. 
Orice pericole am întâmpina şi orice sacrificiu s-ar cere, noi trebuie s-

o găsim pe Aomame şi s  ne-o asigur m. Cât mai repede. 
— Aşa ne-a indicat vocea care ne-a fost dat ? întreb  ţheliosul 

la rândul lui. Să ne-o asigurăm pe Aomame cât mai repede, orice 
sacrificiu s-ar cere? 

Nu primi nici un r spuns. Astfel de informa ii nu puteau fi 
divulgate pân  la nivelul ţheliosului. El nu f cea parte din forurile 
superioare. El era doar îns rcinat cu paza. Ins  ţheliosul ştia c  
fusese un ultimatum şi c  vestalele auziser  „vocea" pentru ultima 
dat . 
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X- 

Plimbându-se încolo şi-ncoace prin fa a cadavrului lui Ushikawa, 
în camera înghe at , ceva încol i într-un ungher al min ii 
ţheliosului. Se opri, f cu o grimas , încrunt  din sprâncene şi 
încerc  s  identifice acel ceva care îi str fulgerase prin minte. ţând 
se opri din mers, Pletosul îşi schimb  imperceptibil pozi ia lâng  
uş . Expir  îndelung şi îşi mut  greutatea de pe un picior pe altul. 

Koenji, îşi zise ţheliosul. Se încrunt  uşor, scotocind prin 
adâncurile memoriei. Apucase un fir sub irel pe care îl tr gea încet, 
cu grij . Mai era cineva implicat în acest caz care locuia în Koenji. 
ţine s  fi fost? 

Scoase din buzunar un carne el gros şi mototolit şi-l r sfoi în 
grab . Se asigur  c  memoria nu-1 înşela. Da, era Tengo Kawana. 
Adresa lui era în Koenji, sectorul Suginawa. ţhiar în acelaşi bloc în 
care murise Ushikawa. Doar num rul apartamentului era altul. 
Unul era la etajul doi, cel lalt la parter. Pe Tengo s -l fi 
supravegheat Ushikawa? Nici urm  de dubiu. Era imposibil s  fi 
nimerit în acelaşi bloc din întâmplare. 

Dar, când situa ia era atât de presant , oare ce-1 f cuse pe 
Ushikawa s  stea cu ochii tocmai pe Tengo? Motivul pentru care 
Cheliosul nu-şi amintise pân  atunci adresa lui Tengo era c  îşi 
pierduse complet interesul fa  de el. Tengo Kawana rescrisese 
Crisalida de aer a lui Eriko Fukada. Romanul câştigase premiul 
pentru debut oferit de revist , fusese publicat şi atâta timp cât 
st tuse în topul vânz rilor, şi Tengo se aflase pe lista neagr . Se 
speculase c  juca un rol major sau c  de inea un secret important. 
Dar în momentul de fa , rolul s u se încheiase. Reieşise c  el nu 
fusese decât un simplu autor din umbr . Rescrisese cartea la 
rug mintea lui Komatsu şi câştigase o mic  sum  de bani. Iar asta 
era tot. în momentul de fa , interesul grup rii era direc io- nat 
doar asupra lui Aomame. Şi totuşi Ushikawa se concentrase asupra 
acelui individ. Se organizase cum trebuie şi îl inuse sub 
supraveghere. Şi din cauza asta îşi pierduse via a. De ce? 

Cheliosul nu avea nici cea mai vag  idee. Ushikawa sigur 
ob inuse un indiciu şi p rea s  cread  c , dac  se ine scai de Tengo 
Kawana, o s  dea de urma lui Aomame. Tocmai de aceea îşi 
închiriase apartamentul, montase trepiedul lâng  geam şi 
continuase supravegherea probabil de ceva vreme. S  fi existat 



1Q84 395 

 

vreo leg tur  între Aomame şi Tengo Kawana? Şi dac  exista, ce fel 
de leg tur  putea s  fie? 

F r  s  scoat  o vorb , ţheliosul ieşi din înc pere, se duse în 
camera înc lzit  de al turi şi telefon  la Tokio. Apel  un num r 
dintr-o anumit  cl dire din Sakuragaoka, în Shibuya. îşi convoc  
subalternii afla i acolo şi le ordon  s  se întoarc  numaidecât la 
apartamentul din Koenji unde fusese Ushikawa şi s -i 
supravegheze mişc rile lui Tengo Kawana. Acesta era un b rbat 
mare de statur , cu p rul scurt. Nu avea cum s  le scape. Dac  îl 
vedeau c  pleac , s  se duc  amândoi dup  el, cu grij  s  nu-i 
observe. Nu care cumva s -l scape din ochi. S  vad  unde se duce. 
S  se in  dup  el orice s-ar întâmpla. Veneau şi ei cât puteau de 
repede. 

Cheliosul se întoarse în camera în care se afla cadavrul lui 
Ushikawa şi îl inform  pe Pletos c  plecau imediat la Tokio. Acesta 
doar încuviin  scurt din cap. El nu cerea explica ii. Doar în elegea 
ce i se cerea şi trecea rapid la ac iune. ţând ieşi, ţheliosul încuie 
camera, ca s  nu intre vreun str in. Apoi p r si cl direa şi din cele 
zece maşini aflate în parcare alese un Nissan Gloria negru. Şi de 
data aceasta tot Pletosul se ocup  de condus. Urcar  amândoi în 
maşin , Pletosul învârti cheia aflat  deja în contact şi pomi 
motorul. ţonform regulilor, rezervorul era plin. Num rul de 
înmatriculare al acestei maşini era legal, iar certificatul de 
înmatriculare era în regul . N-ar fi fost nici o problem  dac  
accelerau un pic. 

Abia la o vreme dup  ce intraser  pe autostrad , ţheliosul îşi 
d du seama c  nu ceruse permisiune s  plece la Tokio. Asta risca 
s  devin  problematic ulterior. Dar nu avusese încotro. Era o 
chestiune urgent  şi nu avusese timp de pierdut. Acum nu putea 
decât s  explice situa ia dup  ce ajungea la Tokio. Cheliosul se 
încrunt  uşor. Uneori era s tul de toate restric iile impuse de 
organiza ie. Num rul regulilor putea s  creasc , dar de sc zut, nu 
sc dea niciodat . îns  ştia şi el c  nu ar fi putut tr i separat de ei. El 
nu era un lup singuratic, ci un dinte dintr-o mare roat  zim at , 
care se mişca aşa cum i se dicta de sus. 

ţheliosul porni radioul şi ascult  ştirile de la ora opt. ţând se 
încheie buletinul, îl opri, îşi l s  scaunul pe spate şi dormi pu in. 
ţând se trezi i se f cuse foame (oare când mâncase ceva ca lumea 
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ultima dat ?), dar nu aveau timp s  se opreasc  într-un spa iu de 
servicii. Erau obliga i s  se gr beasc  mai departe. 

îns  la acea or , Tengo deja se reîntâlnea cu Aomame pe 
toboganul din parc. ţei doi nu mai aflar  încotro se ducea Tengo. 
Deasupra capului s u şi al lui Aomame pluteau în v zduh dou  
luni. 

* 

ţadavrul lui Ushikawa st tea întins liniştit în întunericul înghe at. 
în înc pere nu se mai afla nimeni. Lumina era stins , iar uşa 
încuiat  pe dinafar . Prin ferestrele înalte, aproape de tavan, 
p trundeau razele palide ale lunii. îns  din cauza unghiului, 
Ushikawa nu putea s-o vad . De aceea nu avea cum s  ştie dac  era 
una singur  sau dou . 

în camer  nu exista nici un ceas, drept pentru care nu se ştia ora 
exact . Trecuse cam o or  de când plecaser  ţheliosul şi Pletosul. 
Dac  s-ar fi întâmplat s  fie cineva acolo, ar fi v zut cum gura lui 
Ushikawa începe s  se mişte şi s-ar fi speriat îngrozitor. Era un 
lucru din cale afar  de însp imânt tor, deoarece e de la sine în eles 
c  Ushikawa era deja mort şi chiar intrat complet în rigor mortis. 
îns  gura lui continu  s  tremure uşor pân  ce, într-un final, se 
c sc  de tot cu un sunet sec. 

Cel ce s-ar fi întâmplat s  fie de fa  ar fi crezut c  Ushikawa o 
s  înceap  s  vorbeasc . S  spun  ceva foarte important, ce numai 
un mort poate şti. Persoanei respective i-ar fi fost fric , dar ar fi 
aşteptat cu sufletul la gur . Oare ce secrete urmau s -i fie 
dezv luite? 

îns  gura larg c scat  a lui Ushikawa nu produse o voce. ţeea 
ce ieşi din ea nu erau cuvinte, nici respira ie, ci şase omule i. Aveau 
cam cinci centimetri în l ime. Trupurile lor mici erau îmbr cate în 
straie mici. Venir  pe limba acoperit  cu muşchi verde, p şir  peste 
din ii înc leca i şi murdari şi ieşir  pe rând, ca nişte mineri care se 
întorc seara la suprafa , dup  ce-şi termin  munca. Ins  hainele şi 
fe ele lor erau curate, f r  urm  de mizerie pe ele. Ei erau oameni 
care nu cunoşteau mizeria sau ponoseala. 

ţând ieşir  din gura lui Ushikawa, cei şase Oameni Mici 
coborâr  pe masa de conferin  pe care se afla cadavrul şi acolo 
începur  s  se scuture şi s  creasc  treptat în în l ime. Ei puteau s -
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şi modifice m rimea dup  bunul lor plac. îns  nu puteau dep şi un 
metru şi nici nu puteau sc dea sub trei centimetri. ţând ajunser  
de vreo şaizeci, şaptezeci de centimetri, încetar  s  se mai scuture 
şi coborâr  pe rând de pe mas . Pe chipurile lor nu se citea nici o 
expresie. Asta nu însemna c  fe ele lor ar tau ca nişte m şti. Erau 
chiar foarte normale. ţu excep ia m rimii, erau la fel ca al t u sau 
al meu. Doar c  în acel moment nu era nevoie s  afişeze vreo 
expresie. 

Nu p reau nici s  se gr beasc , nici s  lâncezeasc . Aveau la 
dispozi ie exact timpul necesar ca s  fac  ce aveau de f cut. Nu era 
nici prea mult, nici prea pu in. F r  s  dea careva vreun semnal, cei 
şase se aşezar  în linişte pe podea, în cerc. Era un cerc frumos, 
neîntrerupt, cu un diametru de aproximativ doi metri. 

în cele din urm , unul dintre ei întinse t cut mâna şi apuc  din 
aer un fir sub ire. Avea o lungime de vreo cincisprezece centimetri 
şi o culoare crem, aproape alb , semitransparent . îl puse pe 
podea. Urm torul f cu exact acelaşi lucru. Un fir de aceeaşi culoare 
şi aceeaşi lungime. Urm torii trei repetar  şi ei mişcarea. îns  
ultimul f cu altceva. Acesta se ridic , ieşi din cerc, se c r  la loc 
pe masa de şedin , întinse mâna c tre capul diform al lui 
Ushikawa şi îi smulse un fir de p r cre . îl folosi în locul celorlalte. 
Primul dintre ei toarse cu îndemânare cele cinci fire trase din 
v zduh şi pe cel din capul lui Ushikawa. 

Aşa f ceau cei şase Oameni Mici o nou  crisalid  de aer. De 
data aceasta, nimeni nu vorbea. Şi nici nu se mai acompaniau. 
Tr geau t cu i fire din v zduh, smulgeau fire de p r din capul lui 
Ushikawa şi eseau cu iu eal  crisalida de aer, p strând un ritm lin 
şi constant. Deşi în înc pere era frig, nu scoteau aburi pe gur . 
Dac  s-ar fi nimerit cineva acolo, s-ar fi mirat şi de acest lucru. Sau 
poate c  erau deja prea multe lucruri care s -i provoace mirarea şi 
nici n-ar fi fost atent la aşa ceva. 

ţu oricât  râvn  ar fi muncit Oamenii cei Mici şi f r  odihn  (ei 
chiar nu se odihneau), nu puteau face o crisalid  de aer într-o 
singur  noapte. Le lua cel pu in trei zile. îns  cei şase nu p reau c  
s-ar gr bi. Mai dura dou  zile pân  Ushikawa ieşea din rigor mortis 
şi ajungea în incinerator. Ei erau conştien i de acest fapt. Era bine 
dac  în dou  nop i reuşeau s -i dea m car o form . Pentru asta, 
aveau timp suficient. Şi în plus, ei nu cunoşteau oboseala. 
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Ushikawa era întins pe mas , sc ldat în razele palide ale lunii. 
Avea gura larg c scat  şi ochii, care refuzau s  se închid , acoperi i 
cu o bucat  de pânz  groas . In ultima clip  a vie ii, în fa a acelor 
ochi se perindase casa lui de-a gata din Chuo-Rinkan şi c elul 
pitic, op ind vesel prin micu a curte cu gazon. 

Iar o parte din sufletul s u urma s  se preschimbe într-o 
crisalid  de aer.

Capitolul 29 Nu mai dau drumul acestei mâini 

Tengo, deschide ochii, îi şopti Aomame. Tengo deschise ochii. 
Timpul începu din nou s  se scurg  în lume. 

Se vede luna, spuse Aomame. 
Tengo îşi l s  capul pe spate şi se uit  la cer. Norul tocmai se 

îndep rta şi printre crengile uscate ale ulmului se vedeau dou  
luni. Una mare şi galben , una mic  şi verzuie, mai diform . Mater 
şi filia. Conturul norului care tocmai trecuse era pictat palid într-un 
amestec din cele dou  culori. ţa poala unei fuste lungi, muiat  din 
greşeal  în vopsea. 

Apoi Tengo o v zu al turi de el pe Aomame. Nu mai era feti a 
sl bu  de zece ani, subnutrit , îmbr cat  în haine vechi, care nu-i 
veneau, şi cu p rul tuns aiurea de mama ei. Nu mai r m sese 
nimic din înf işarea de odinioar . ţu toate acestea, o recunoscu 
dintr-o privire. Nu putea fi decât Aomame şi nimeni alta. Expresia 
din ochii ei nu se schimbase nici dup  dou zeci de ani. Era 
puternic  şi infinit de limpede. Erau nişte ochi siguri de ceea ce 
voiau. ţare ştiau perfect la ce s  se uite şi c rora nimeni nu le 
putea sta în cale. Iar acei ochi îl priveau pe el. Vedeau pân  în 
str fundul sufletului s u. 

Aomame petrecuse aceşti dou zeci de ani prin locuri necu-
noscute lui şi se transformase într-o femeie adult  şi frumoas , îns  
Tengo absorbi instantaneu în untrul lui acele locuri şi acei ani şi le 
asimil  în carnea şi în sângele lui. Acum erau locurile lui, anii lui. 

Trebuie s  spun ceva, îşi zise el. îns  cuvintele nu-i veneau. 
Ţuzele i se mişcar  uşor, c utând în v zduh vorbele potrivite. 
Dar acestea nu erau de g sit. Dintre buzele întredeschise nu ap rea 
nimic altceva decât un abur alb, ca o solitar  insul  r t citoare. 
Privindu-1 în ochi, Aomame cl tin  scurt din cap, o singur  dat , 
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iar Tengo în elese. Nu trebuie să spui nimic. Continua s -i strâng  
mâna lui Tengo, în buzunar. Degetele ei nu se dezlipeau de ale lui 
nici m car o clip . 

Vedem acelaşi lucru, spuse Aomame încet, privindu-1 în ochi. 
Gra o întrebare şi în acelaşi timp nu era. Ga deja ştia. îi mai trebuia 
doar o confirmare. 

Pe cer sunt dou  luni, zise ea. 
Tengo încuviin . Pe cer erau dou  luni. Dar nu o spuse cu voce 

tare. Dintr-un motiv sau altul, nu prea reuşea s  vorbeasc . Doar 
gândi asta în sinea lui. 

Aomame închise ochii şi se ghemui cu obrazul pe pieptul lui. îşi 
lipi urechea în dreptul inimii lui şi îi ascult  gândurile. Asta voiam 
s  ştiu, spuse ea. ţ  suntem în aceeaşi lume şi vedem aceleaşi 
lucruri. 

Tengo realiz  deodat  c  acea coloan  care se învârtea în inima 
lui disp ruse. Doar seara liniştit  de iarn  îl mai înv luia. Luminile 
din blocul de peste drum - locul în care Aomame îşi petrecuse zile 
întregi ca fugar - le spuneau c  pe lume mai exist  şi al i oameni în 
afar  de ei. Dar lor li se p rea tare straniu, ba chiar ilogic s  mai fie 
înc  şi al ii, fiecare cu via a lui. 

Tengo se aplec  pu in şi îi mirosi p rul. Aomame avea un p r 
drept şi frumos. Urechiuşa ei rozalie se i ea din el ca o vietate 
timid . 

A trecut mult timp, zise Aomame. 
A trecut mult timp, se gândi şi Tengo. îns , în acelaşi timp, 

observ  c  cei dou zeci de ani îşi pierduser  consisten a. Trecuser  
într-o clipit  şi, prin urmare, puteau fi umplu i într-o clipit . 

Tengo îşi scoase mâna din buzunar şi şi-o petrecu în jurul ei. îi 
sim ea în palm  fermitatea trupului. îşi ridic  apoi capul şi privi 
din nou cerul. Dintre nori, cele dou  luni înc  îşi mai rev rsau pe 
p mânt lumina lor stranie, amestecat . Norii alunecau foarte încet. 
în lumina aceea, Tengo sim i din nou acut cât de uşor poate inima 
s  transforme timpul într-un lucru relativ. Dou zeci de ani erau o 
perioad  îndelungat , în care se puteau întâmpla multe. Se puteau 
naşte multe lucruri şi la fel de bine puteau s  dispar . Iar cele 
r mase puteau s -şi schimbe forma şi s  se deterioreze. Era mult 
timp. Dar pentru o inim  hot rât  nu însemna prea mult. Şi dac  ar 
mai fi trecut dou zeci de ani pân  se întâlneau, în fa a ei, Tengo ar 
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fi sim it acelaşi lucru. Şi dac  ajungeau împreun  la vârsta de 
cincizeci de ea, inima i-ar fi tres rit la fel şi s-ar fi tulburat la fel de 
mult privind-o. Ar fi sim it în suflet aceeaşi bucurie şi aceeaşi 
certitudine. 

Tengo gândi aceste lucruri în sinea lui, f r  s  le rosteasc , îns  
ştia c  Aomame aude toate acele cuvinte mute, unul câte unul. îşi 
inea urechea rozalie lipit  de pieptul lui şi îi asculta b t ile inimii. 

ţa şi cum ar fi parcurs cu degetele o hart  şi ar fi desluşit în ea 
peisaje vii şi colorate. 

Aş vrea s  r mân aici şi s  uit de timp şi de tot, murmur  ea. 
Dar avem ceva de f cut. 

Trebuie să ne deplasăm, se gândi Tengo. 
Da, trebuie s  ne deplas m, spuse Aomame. ţu cât mai repede, 

cu atât mai bine, pentru c  nu mai avem mult timp. Dar înc  nu- i 
pot spune în cuvinte unde urmeaz  s  mergem. 

Nu e nevoie de cuvinte, gândi Tengo. 
Nu vrei s  ştii unde mergem? întreb  Aomame. 
Tengo cl tin  din cap. Vântul realit ii nu-i stinsese flac ra din 

inim . Nimic altceva nu conta mai mult. 
N-o s  ne desp r im niciodat , zise Aomame. Mi-e mai clar ca 

orice altceva. Eu, una, nu mai dau drumul acestei mâini. 
Un nor nou se apropie şi înghi i treptat cele dou  luni. ţa şi 

cum pe scen  se l sase cortina, umbra care înv luia lumea se mai 
adânci cu o treapt . 

— Trebuie s  ne gr bim, şopti Aomame şi amândoi se ridicar  
în picioare. 

Umbrele lor se unir . Se ineau strâns de mân , ca doi copii 
care orbec ie împreun  prin p durea deas  şi întunecat . 

— Plec m din oraşul pisicilor, rosti Tengo primele cuvinte, iar 
Aomame ascult  cu aten ie vocea aceea nou , proasp t n scut . 

— Oraşul pisicilor? 
— Un oraş dominat de singur tate în timpul zilei şi st pânit de 

nişte pisici mari în timpul nop ii. Are şi un râu frumos, peste care 
trece un pod vechi de piatr . Dar nu trebuie s  r mânem în el. 

Fiecare folosim expresii diferite pentru lumea asta, îşi zise 
Aomame. Eu îi spun „1Q84Ă, el îi spune „oraşul pisicilorĂ. Dar 
ambele se refer  la acelaşi lucru. Aomame îi strânse mâna şi mai 
puternic. 
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— Da, o s  plec m din oraşul pisicilor. împreun , spuse ea. 
Odat  pleca i de aici, c  e noapte sau e zi, noi n-o s  mai fim 
nicicând desp r i i. 

ţând cei doi p r sir  parcul în grab , lunile înc  se ascundeau 
în spatele norului care aluneca alene pe cer. Ochii le erau acoperi i. 
Ţ iatul şi fata p r seau p durea, inându-se de mân .

Capitolul 30 Dacă nu cumva mă înşel 

ţei doi ieşir  din parc şi luar  un taxi. Aomame îi spuse şoferului 
s -i duc  pe DN 246 pân  la Sangenjaya. 

Abia în acel moment privirea lui Tengo poposi asupra hainelor 
cu care era îmbr cat . Purta un pardesiu deschis la culoare, pu in 
cam sub ire pentru acel anotimp. îşi inea cordonul legat în fa . Pe 
dedesubt se vedea un costum verde, cu o croial  foarte frumoas . 
Fusta era scurt  şi strâmt . Avea dresuri, pantofi lucioşi cu toc şi o 
geant  de um r neagr , din piele, care ar ta îndesat  şi grea. Nu 
purta m nuşi sau fular. Şi nici inele, l n işor la gât sau cercei. Nu 
se d duse cu parfum. Tot ce avea pe ea, precum şi ceea ce nu avea, 
i se p rea lui Tengo foarte natural. Nu ar fi g sit nici un lucru de 
înl turat sau de ad ugat. 

Taxiul o lu  pe Şoseaua de ţentur  nr. 7, îndreptându-se c tre 
DN 246. Se circula f r  probleme. Mult timp dup  ce maşina 
pornise din loc, cei doi nu suflar  o vorb . Radioul nu era pornit, 
iar şoferul cel tân r se ar ta t cut. Tot ce se auzea era vuietul 
monoton şi continuu al anvelopelor. Aomame se sprijini de Tengo, 
inându-1 mai departe de mân . Dac  i-ar fi dat drumul, risca s  

nu-1 mai g seasc  niciodat . Str zile oraşului nocturn se perindau 
pe lâng  ei aidoma unor curen i marini, colora i de viet i 
fosforescente. 

* 

— Am multe lucruri s - i spun, zise Aomame dup  o vreme. 
Nu cred c  o s  reuşesc s  i le explic pe toate pân  ajungem acolo. 
Nu avem atât de mult timp. Dar poate c  n-aş reuşi s - i explic 
totul indiferent cât timp am avea. 

Tengo cl tin  scurt din cap. Nu era nevoie s  se chinuie cu 
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explica ii. De acum încolo puteau s  stea pe îndelete şi s  umple 
golurile, unul câte unul - presupunând c  existau goluri de 
umplut. Ins  în momentul de fa , în simplul fapt c  aveau ceva de 
împ rt şit, fie el un gol l sat neumplut ori o enigm  de nedezlegat, 
Tengo g sea o pl cere dulce, vecin  cu tandre ea. 

— Deocamdat  ce ar trebui s  ştiu despre tine? o întreb  el. 
— Tu ce ştii despre mine? îi întoarse ea întrebarea. 
— Mai nimic, r spunse el. ţ  eşti instructoare la un club 

sportiv, eşti nec s torit  şi locuieşti în Koenji. 
— Şi eu la fel, spuse Aomame. Deşi ştiu totuşi câteva lucruri. 

ţ  predai matematic  la o şcoal  preg titoare din Yoyogi şi 
locuieşti singur. Şi c  tu ai scris, de fapt, Crisalida de aer. 

Tengo o privi cu gura uşor c scat  de uimire. Foarte pu ine 
persoane cunoşteau acel lucru. Oare Aomame avea vreo leg tur  
cu secta? 

— Nu te îngrijora. Noi doi suntem de aceeaşi parte a baricadei, 
spuse ea. Ar dura prea mult s - i explic de unde ştiu. In orice caz, 
ştiu c  tu şi Eriko Fukada a i scris cartea împreun . Şi c  eu şi cu 
tine am ajuns într-o lume în care pe cer sunt dou  luni. Iar eu port 
în mine un copil. ţopilul t u. Astea ar fi cele mai importante 
lucruri pe care trebuie s  le ştii deocamdat . 

— Porţi în tine copilul meu? 
Era posibil ca şoferul s  le aud  conversa ia, dar lui Tengo nu-i 

mai st tea mintea la aşa ceva. 
— Noi nu ne-am întâlnit nici o dat  în aceşti dou zeci de ani, 

zise Aomame. Şi totuşi, m-ai l sat îns rcinat . ţopilul pe care 
urmeaz  s -l nasc e al t u. Ştiu c  sun  complet ilogic. 

Tengo o aştept  în t cere s  continue. 
— î i aminteşti c  pe la începutul lui septembrie a fost o furtun  

puternic ? 
— ţhiar foarte bine, r spunse Tengo. La amiaz  a fost o vreme 

foarte frumoas , dar dup  ce a apus soarele au început s  bubuie 
tunetele şi s-a pornit furtuna. A intrat ap  în sta ia Akasaka-
Mitsuke şi s-a oprit metroul. 

Oamenii cei Mici se agită, spusese Fukaeri. 
— în noaptea aceea, eu am r mas îns rcinat . Dar nici în ziua 

aceea şi nici timp de câteva luni înainte sau dup , eu n-am avut 
deloc rela ii din alea. 

Aomame aştept  ca acest fapt s  p trund  bine în mintea lui 
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Tengo. Apoi continu . 
— Dar sunt convins  c  asta s-a întâmplat în noaptea aceea. Şi e 

sigur copilul t u. Nu pot s  explic, dar ştiu. 
Amintirea acelui act sexual straniu cu Fukaeri din noaptea cu 

tunete îi r s ri în minte lui Tengo. Afar  tuna puternic şi stropi 
mari de ploaie izbeau în geam. Dup  cum spusese Fukaeri, 
Oamenii cei Mici se agitau. Era întins pe pat într-o stare de 
paralizie total , iar ea se urcase deasupra lui, îi vârâse penisul 
înt rit în untrul ei şi îi primise sperma. P rea c zut  în trans . 
Ochii ei r m seser  închişi, cufunda i în contempla ie, de la 
început şi pân  la sfârşit. Avea sâni mari şi rotunzi, dar nici urm  
de p r pubian. Scena nu p ruse deloc real . Dar nu exista nici un 
dubiu c  se întâmplase în realitate. 

A doua zi diminea , Fukaeri nu-şi mai amintea nimic din cele 
petrecute cu o noapte în urm . Sau cel pu in nu d dea nici un semn 
c  şi-ar aminti. Acel act sexual i se p ruse lui Tengo mai degrab  ca 
o tranzac ie formal . în noaptea aceea furtunoas , Fukaeri se 
folosise de paralizia lui Tengo ca s -i adune toat  sperma. Pân  la 
ultima pic tur . Tengo îşi mai amintea bine acea senza ie stranie. 
Fukaeri parc  fusese o alt  persoan . 

— îmi amintesc un anumit lucru, spuse Tengo cu o voce uscat . 
în noaptea aceea mi s-a întâmplat şi mie ceva care nu se poate 
explica logic. 

Aomame îl privi în ochi. 
— Atunci nu am în eles ce anume semnifica acel lucru, zise 

Tengo. Şi nici acum nu în eleg perfect. Dar dac  tu ai r mas 
îns rcinat  în noaptea aia, iar alt  explica ie nu exist , înseamn  c  
e sigur copilul meu. 

Fukaeri fusese doar o cale de trecere. Acela fusese rolul care i se 
încredin ase, s  func ioneze ca un pasaj care s -i lege pe Tengo şi 
pe Aomame. S -i uneasc  fizic, pentru scurt timp. Tengo ştia asta. 

— ţândva o s  pot s - i povestesc ce s-a întâmplat atunci, zise 
Tengo. Dar cu cuvintele pe care le am acum la dispozi ie nu pot. 

— Dar chiar m  crezi? ţrezi c  aceast  mică făptură e copilul 
t u? 

— Din tot sufletul, r spunse Tengo. 
— ţe bine! Asta e tot ce voiam s  ştiu. Dac  m  crezi când î i 

zic asta, nimic altceva nu mai conteaz . Nu mai e nevoie de nici o 
explica ie. 
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— Deci eşti îns rcinat . 
— In patru luni, îi r spunse Aomame, punându-i mâna pe 

abdomenul ei, peste pardesiu. 
ţu respira ia t iat , Tengo încerc  s  g seasc  un semn de 

via . Era înc  foarte mic, dar îi sim ea c ldura în palm . 
— Unde o s  ne ducem? Eu, tu şi mica făptură? 
— Undeva în alt  parte, r spunse Aomame. Intr-o lume în care 

pe cer e o singur  lun . în locul în care ar trebui s  fim de fapt şi 
unde Oamenii cei Mici nu au nici o putere. 

— Oamenii cei Mici? întreb  Tengo încruntându-se uşor. 
— I-ai descris în detaliu în Crisalida de aer. ţum arat , ce fac. 
Tengo încuviin . 
— Ei chiar exist  în lumea asta. Aşa cum i-ai descris tu. 
Când rescrisese Crisalida de aer, pentru el, Oamenii cei Mici 

nu fuseser  decât nişte creaturi imaginare, n scocite de imagina ia 
debordant  a unei fete de şaptesprezece ani. Sau poate doar o 
metafor  sau un simbol. Ins  aceştia existau cu adev rat şi aveau 
puteri reale. Acum, Tengo putea s  cread  aceste lucruri. 

— Şi nu e vorba doar de Oamenii cei Mici. Crisalidele de aer, 
mater şi filia, cele dou  luni, toate exist  în lumea asta. 

— Ştii vreo cale s  plec m din lumea asta? 
— Putem s  plec m urmând calea prin care am ajuns eu. Alt  

ieşire nu-mi vine în minte, spuse Aomame, apoi ad ug : Ai luat 
manuscrisul pe care l-ai început? 

— E aici, r spunse Tengo, b tând uşor cu palma în geanta 
maronie de um r. 

De unde ştie ea despre carte? se întreb  el mirat. 
— Ştiu şi gata, zise Aomame cu un zâmbet şov itor. 
— Tu pari s  ştii o mul ime de lucruri, replic  Tengo. 
Era prima oar  când o vedea zâmbind. Fusese doar o frântur  

de zâmbet, îns  el sim i cum fluxul lumii prinde s  se schimbe în 
jurul s u. Un lucru de care el era conştient.
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— Nu-i da drumul, zise Aomame. Pentru noi, e un lucru foarte 
important. 

— Stai liniştit , nu-i dau. 
— Noi am venit în lumea asta ca s  d m unul de altul. sta e 

scopul cu care am p truns aici, deşi nici noi n-am ştiut-o. A trebuit 
s  trecem prin multe întâmpl ri nepl cute. Lucruri ilogice şi 
inexplicabile. Lucruri stranii, sângeroase sau triste. Uneori, lucruri 
frumoase. Ni s-a cerut s  facem un jur mânt şi l-am f cut. Ni s-au 
dat încerc ri grele şi am trecut prin ele. Şi aşa ne-am îndeplinit 
scopul pentru care am venit. Dar acum pericolul e pe urmele 
noastre. Ei o vor pe filia din untrul meu. Ştii ce anume semnific  
filia, nu? 

Tengo trase adânc aer în piept, apoi spuse: 
— Tu şi cu mine am z mislit o filia. 
— Exact. Nu ştiu exact dup  ce principii func ioneaz , dar eu 

urmeaz  s  dau naştere unei filia. Fie printr-o crisalid  de aer, fie 
chiar eu voi îndeplini acest rol, de crisalid  de aer. Iar ei încearc  s  
pun  mâna pe noi, pe to i trei. S  creeze un sistem care „s  aud  
vocea". 

— Şi care e rolul meu aici? Dac  exist  un altul decât acela de a 
fi tat l acestei filia. 

— Tu..., începu Aomame, dar se opri, neg sind cuvintele ca s  
continue. 

în jurul lor r m seser  mai multe goluri, pe care trebuia s  le 
umple împreun , pe îndelete, unindu-şi for ele. 

— Eram hot rât s  te g sesc, spuse Tengo. Dar nu am reuşit. 
M-ai g sit tu pe mine. Am senza ia c  eu n-am f cut absolut nimic. 
Şi aş zice c  nu mi se pare drept. 

— Nu i se pare drept? 
— î i sunt dator pentru multe. Pân  la urm , eu n-am fost de 

nici un folos. 
— Nu-mi datorezi nimic, zise Aomame r spicat. Pân  acum, tu 

mi-ai ar tat drumul. într-o form  care nu se vede cu ochiul liber. 
Noi doi suntem una. 

— ţred c  eu am v zut-o pe filia, zise Tengo. Sau cel pu in ce 
semnifică aceast  filia. Ar ta exact ca tine când aveai zece ani şi 
dormea într-o crisalid  de aer, înv luit  într-o lumin  pl pând . I-
am atins degetele. Dar asta s-a întâmplat o singur  dat . 
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Aomame îşi sprijini capul pe um rul lui Tengo. 
— Tengo, noi nu ne dator m nimic unul altuia. Absolut nimic. 

Lucrul la care trebuie s  ne gândim noi acum e cum s  protej m 
mica făptură. Ei sunt pe urmele noastre, foarte aproape de noi. Le 
aud paşii. 

— Orice s-ar întâmpla, eu nu v  dau pe mâna nim nui. Nici pe 
tine, nici pe mica f ptur  din tine. Ne-am întâlnit, deci am 
îndeplinit scopul pentru care am venit în aceast  lume. E un loc 
periculos. Dar tu ştii o ieşire de aici. 

— ţred c  ştiu, zise Aomame. Asta dac  nu cumva m  înşel.

Capitolul 31 Ca un bob de fasole în teacă 

Coborând din taxi într-un loc care ar ta familiar, Aomame arunc  
o privire împrejur din dreptul intersec iei şi descoperi depozitul 
întunecat de materiale de sub autostrad , înconjurat de gardul din 
tabl . Travers  strada tr gându-1 pe Tengo de mân  şi se îndrept  
c tre el. 

Nu-şi mai amintea prea bine unde era placa aceea f r  şuru-
buri, dar încercându-le cu r bdare una câte una, reuşi s  creeze 
suficient spa iu cât s  permit  unui om s  treac . Aomame se 
ghemui şi se strecur  în untru, atent  s  nu-şi aga e hainele. Tengo 
îşi chirci şi el trupul s u mare şi o urm . în untru ar ta la fel ca în 
aprilie. Sacii decolora i de ciment abandona i acolo, stâlpii de fier 
rugini i, b l rii veştejite, hârtii vechi aruncate, g ina  alb de 
porumbel, c zut din loc în loc. Absolut nimic nu se schimbase în 
ultimele opt luni. Poate c  nimeni nu mai c lcase pe aici între timp. 
Deşi aflat în centrul oraşului, de-a lungul unei artere principale, era 
un loc abandonat şi dat uit rii. 

* 

— sta e locul? întreb  Tengo, uitându-se împrejur. 
Aomame încuviin . 
— Dac  ieşirea nu e aici, nu ne mai ducem nic ieri. 
în întuneric, Aomame c ut  scara de urgen  pe care coborâse 

ea cândva. Scara îngust , care lega Autostrada Metropolitan  de 
p mânt. Trebuie să fie aici, încerc  ea s  se conving . Trebuie s  cred 



 

asta. 
Şi o g si. Era mai degrab  o biat  sc ri , mult mai pr p dit  şi 

mai periculoas  decât şi-o amintea ea. Pe asta am venit eu tocmai 
de sus pân  aici? se mir  Aomame din nou. In orice caz, era acolo. 
Mai r mânea doar s  o parcurg  în sens invers, treapt  cu treapt . 
îşi scoase pantofii cu toc, îi vârî în geant , iar geanta şi-o puse 
poşt reşte. ţu piciorul descul , c lc  pe prima treapt . 

— Vino dup  mine, îi spuse ea lui Tengo, întorcându-se c tre 
el. 

— Nu mai bine o iau eu înainte? întreb  Tengo îngrijorat. 
— Nu, o iau eu. 
Era drumul pe care venise. Trebuia s  urce ea prima. 
Scara era mult mai rece decât atunci când o coborâse. Mâinile îi 

înghe aser  deja pe ea, de aproape c  nu şi le mai sim ea. Vântul 
şuiera mult mai aspru printre stâlpii de sus inere. Scara aceea era 
agresiv  şi rece şi nu promitea nimic bun. 

Când venise pe autostrad  în c utarea ei, la începutul lui 
septembrie, aceasta disp ruse. Accesul era blocat. îns  dinspre 
depozitul de materiale în sus, exista o cale de acces, aşa cum 
b nuise şi ea. Aomame avusese o presim ire cum c  scara înc  mai 
exista din direc ia aceea. Port în mine o mică făptură care, dac  e s  
aib  vreo putere special , sigur m  ocroteşte şi îmi arat  calea cea 
bun . 

G sise scara, îns  nu avea de unde s  ştie dac  aceasta chiar 
ducea pân  pe autostrad . Poate era blocat  pe parcurs şi nu se 
putea trece mai departe. în lumea aceea orice era posibil. Iar ei nu 
aveau decât s  urce pân  la cap t folosindu-şi mâinile şi picioarele 
şi s  vad  cu propriii lor ochi ce era acolo - sau ce nu era. 

Aomame începu s  urce atent, treapt  cu treapt . Se uit  în jos 
şi v zu c  Tengo o urma îndeaproape. ţâte o pal  puternic  de 
vânt îi umfla şuierând poalele pardesiului. Era un vânt t ios. Fusta 
ei scurt  i se ridic  pân  în dreptul coapselor. Rafalele îi ciufuleau 
p rul şi i-1 lipeau de fa , restrângându-i câmpul vizual. Abia dac  
mai putea respira. Trebuia s -mi fi prins p rul la spate, regret  ea 
în gând. Şi trebuia s -mi fi luat şi o pereche de m nuşi. De ce nu 
mi-a dat prin cap? îns  regretele nu o ajutau cu nimic. Singurul 
lucru la care se gândise fusese s  se îmbrace la fel ca la venire. Iar 
acum nu avea încotro decât s  se in  bine de balustrad  şi s  
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mearg  mai departe aşa cum era.
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înaintând cu tenacitate şi tremurând de frig, Aomame arunc  o 
privire la balcoanele blocului de peste drum. Era o cl dire cu patru 
etaje, din c r mid  roşcat . O v zuse şi la venire. La jum tate din 
geamuri se vedea lumin . Era foarte aproape, practic nas în nas cu 
autostrada. Dac  vreun locatar îi vedea c rându-se noaptea pe 
scara de urgen , riscau s  dea de bucluc. Siluetele lor înc  erau 
luminate destul de puternic de felinarele de pe DN 246. 

îns , din fericire, nu se vedea nimeni pe la geamuri. Toate 
draperiile erau trase bine. ţeea ce era foarte firesc. ţine s  ias  pe 
balcon într-o asemenea sear  rece de iarn  ca s  admire scara de 
urgen  de pe Autostrada Metropolitan ? 

într-unul din balcoane era un ghiveci cu un arbore de cauciuc. 
St tea chircit lâng  un scaun de gr din  pr fuit. îl observase şi în 
aprilie, când coborâse scara. Era chiar mai pr p dit decât cel pe 
care îl abandonase ea în apartamentul din Jiyugaoka. Probabil c  în 
aceste opt luni st tuse chircit în aceeaşi pozi ie şi în acelaşi loc. Era 
p tat, decolorat, ascuns în cel mai dosit col  din lume, uitat de toat  
lumea. Poate c  nici m car nu era udat cum trebuie. Dar lui 
Aomame, care urca pe scara aceea nesigur , roas  de nelinişte şi 
dubii, cu mâinile şi picioarele înghe ate, arborele acela de cauciuc 
reuşea s -i insufle un strop de curaj şi de încredere. E în regul , n-
am f cut nici o greşeal . M car parcurg în sens invers drumul pe 
care am venit. Arborele acesta de cauciuc îmi serveşte ca punct de 
reper. Un punct de reper foarte discret. 

ţând am coborât scara atunci am v zut mai multe pânze de 
p ianjen ca vai de ele. Şi m-am gândit la Tamaki. La vara din liceu 
când am mers în excursie cu cea mai bun  prieten  a mea, la cum 
am stat noaptea în pat şi ne-am atins, dezbr cate. Oare cum de mi-
am amintit deodat  toate astea în timp ce coboram de pe 
Metropolitan  pe scara de urgen ? Parcurgând în sens invers 
aceeaşi scar , Aomame se gândi din nou la Tamaki. îşi aminti de 
sânii ei frumoşi şi fini. întotdeauna o invidiase pentru cât erau de 
plini. Nici nu se comparau cu bietul ei piept nedezvoltat. Dar nici 
ei nu mai existau acum. 

Aomame se gândi apoi la Ayumi, poli ista însingurat , care 
într-o noapte de august fusese legat  la mâini cu o pereche de 
c tuşe şi strangulat  cu cordonul halatului într-un hotel din 
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Shibuya. O tân r  singur , cu probleme pe suflet şi care se 
îndrepta c tre abisul distrugerii. Şi ea avea sânii plini. 

Aomame jelea din suflet moartea celor dou  prietene. Faptul c  
ele nu mai existau în lumea aceasta o întrista nespus. Ii era ciud  c  
dou  perechi de sâni superbi disp ruser  f r  urm . 

Apăraţi-mă cumva, se rug  Aomame în sinea ei. Vă rog, am nevoie 
de ajutorul vostru. Vocea sa mut  sigur r zb tea pân  la urechile 
bietelor ei prietene. Iar ele sigur aveau s  o apere. 

Urcând, în sfârşit, pân  la cap tul acelei sc ri drepte, ajunse la o 
pasarel  care ducea c tre marginea exterioar  a drumului. Avea o 
balustrad  joas  şi trebuia s  se aplece ca s  poat  înainta. La 
cap tul ei se vedea scara cotit . Nici aceasta nu era prea breaz , dar 
m car era un pic mai r s rit  decât cea dreapt  de pân  acum. Din 
câte îşi amintea Aomame, din ea se ieşea în spa iul pentru 
sta ionare de urgen  de pe autostrad . Trepida iile provocate de 
camioanele care goneau pe drum f ceau pasarela s  se clatine 
nesigur, ca o b rcu  pe ap . Vuietul maşinilor crescuse deja în 
intensitate. 

Aomame se asigur  c  Tengo urcase scara şi era în spatele ei, 
apoi se întinse şi îl lu  de mân . Palma lui era cald . ţum de mai 
are el mâinile calde, într-o asemenea sear  rece, dup  ce şi le-a 
inut lipite de scara aia înghe at ? se mir  ea. 

— Mai e pu in, îi spuse ea, apropiindu-şi buzele de urechea lui. 
Din cauza vuietului maşinilor şi a vântului şuier tor, trebuia s  
vorbeasc  tare. Urc m pe scara aia şi ieşim în autostrad . 

Dac  nu e blocat , ad ug  ea în gând. 
— Asta era inten ia ta, s  urc m pe aici, nu? întreb  Tengo. 
— Da, dac  g seam scara. 
— Şi totuşi ai ales s  te îmbraci aşa. Adic  fust  scurt  şi 

strâmt , pantofi cu toc. Nu sunt haine în care s  te ca eri pe o scar  
abrupt . 

Aomame zâmbi din nou. 
— A trebuit s  m  îmbrac aşa. Am s - i explic eu cândva de ce. 
— Ai nişte picioare foarte frumoase, îi spuse Tengo. 
— î i plac? 
— Enorm. 
— Mul umesc, zise Aomame, apoi se aplec  spre el şi îşi lipi 
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buzele delicat de urechea lui. 
Urechea lui zdrelit , ca o conopid . Era înghe at  de frig. 
Aomame o lu  din nou înainte, travers  pasarela şi începu s  

urce treptele înguste şi abrupte de la cap tul ei. îi înghe aser  
t lpile şi îi amor iser  buricele degetelor. Trebuia s  aib  grij  s  nu 
calce strâmb. înainta atent, dându-şi de pe fa  p rul ciufulit de 
vânt. Rafalele reci îi f ceau ochii s  l crimeze. Se inea bine de 
balustrad , de team  s  n-o dezechilibreze vântul, şi urca treapt  
cu treapt , gândindu-se la Tengo. La mâinile lui mari, la urechea 
lui înghe at , ca o conopid . La mica făptură culcuşit  în untrul ei. 
La pistolul negru ascuns în geant  şi la cele şapte gloan e de nou  
milimetri. 

Trebuie s  sc p m din lumea asta, orice s-ar întâmpla. Şi de 
aceea trebuie s  crezi din tot sufletul c  scara asta duce la auto-
strad . Trebuie să crezi, se îndemn  ea. îşi aminti cuvintele rostite de 
Lider înainte s  moar , în noaptea aceea furtunoas . Erau versurile 
unui cântec, pe care şi le amintea şi acum perfect. 

£ o lume de circ, 
O lume artificială, însă 
de-ai crede în mine Ar 

putea fi reală. 

Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, trebuie s-o fac real  prin 
propriile mele puteri. Ba nu, o s-o facem real  împreun , um r la 
um r. O s  ne adun m for ele şi o s  le unim. Pentru noi, dar şi 
pentru aceast  mică făptură. 

Aomame se opri la cap tul unui rând de trepte şi se uit  înapoi. 
Tengo era acolo. întinse mâna şi el i-o prinse într-a lui. Sim i în ea 
aceeaşi c ldur  ca mai devreme, care îi d dea putere. Aomame se 
aplec  din nou c tre el şi îşi apropie buzele de urechea lui. 

— Ştii, la un moment dat, a fost gata s  renun  la via  pentru 
tine, i se dest inui ea. ţhiar am fost la un pas de moarte. La doar 
câ iva milimetri. M  crezi? 

— Sigur c  da, zise Tengo. 
— îmi spui c  m  crezi din suflet? 
— Te cred din suflet, îi spuse Tengo din suflet. 
Aomame încuviin  şi îi l s  mâna. Apoi se întoarse şi începu 

din nou s  urce. 
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* 

Dup  câteva minute ajunse în cap tul sc rilor, pe Autostrada 
Metropolitan  nr. 3. Accesul nu fusese blocat. Presim irea i se 
adeverise şi efortul îi fusese r spl tit. înainte s  sar  peste grilajul 
de fier, îşi şterse lacrimile reci de la ochi cu dosul palmei. 

— Metropolitana nr. 3, zise Tengo mirat dup  ce se uit  mut 
împrejur o vreme. Aici e ieşirea din lumea asta. 

— Da, r spunse Aomame. Intrarea şi ieşirea din aceast  lume. 
Aomame îşi sumese fusta şi Tengo o ajut  din spate s  sar  

peste grilaj. De partea cealalt  era un spa iu pentru sta ionare de 
urgen  în care ar fi înc put dou  maşini. Era a treia oar  când 
ajungea acolo. în fa a ochilor i se înf işa panoul uriaş cu reclama la 
Esso. Un tigru în rezervorul dumneavoastră. Acelaşi text, acelaşi tigru. 
Aomame r mase acolo în picioare, descul , f r  s  spun  nimic. 
Trase adânc în piept aerul de sear  îmbibat cu gaze de eşapament. 
Pentru ea, era un aer mai proasp t ca oricare altul. Ne-am întors, 
îşi zise ea. Ne-am întors aici. 

Autostrada era la fel de aglomerat . Şirul de maşini în direc ia 
Shibuya nu avansa deloc. Aomame observ  asta cu surprindere. 
Oare de ce? ţând vin eu aici e mereu ambuteiaj. E foarte straniu s  
fie atâta trafic c tre centru la ora asta, într-o zi lucr toare. Poate a 
avut loc vreun accident undeva în fa . In cealalt  direc ie 
circula ia se desf şura normal. Doar c tre centru era dezastru. 

Tengo o urm  şi s ri şi el peste grilaj. Ridic  un picior şi se s lt  
peste el cu uşurin . Se post  apoi lâng  Aomame. Priveau 
amândoi mu i înv lm şeala de maşini din fa a lor, ca doi oameni 
care stau pe rm şi v d pentru prima oar  în via  Oceanul Pacific. 

Şi oamenii din maşini se uitau la ei nedumeri i, neştiind dac  
s -şi cread  ochilor. în privirile lor era mai degrab  o und  de 
suspiciune decât de mirare. ţe c uta cuplul acela tân r acolo? îşi 
f cuser  apari ia ca din senin şi st teau absen i în spa iul pentru 
sta ionare de urgen . Ea purta un costum elegant, dar avea un 
pardesiu sub ire şi era descul . El era un tip solid, îmbr cat într-o 
geac  de piele. Ambii, cu câte o geant  pus  poşt reşte. Oare li se 
defectase maşina undeva în apropiere sau avuseser  accident? Dar 
nu se vedea pe nic ieri o astfel de maşin . Iar ei nu p reau s  caute 
ajutor. 

Aomame îşi reveni în cele din urm  în fire, scoase pantofii din 
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geant  şi se înc l  cu ei. îşi trase fusta la loc şi o netezi, apoi îşi 
trecu geanta pe um r. îşi leg  cordonul de la pardesiu. îşi umezi 
buzele cu limba şi îşi aranj  bretonul. Scoase o batist  şi îşi şterse 
lacrimile de la ochi. Apoi se trase din nou aproape de Tengo. 

St teau unul lâng  altul inându-se de mân , f r  s  spun  
nimic, aşa cum st tuser  şi cu dou zeci de ani în urm , într-o zi de 
decembrie, în clasa din şcoala primar , dup  terminarea orelor. In 
lumea aceea nu mai exista nimeni în afara lor. Priveau fluxul lin al 
maşinilor din fa a lor. Dar, de fapt, nici unul dintre ei nu se uita la 
nimic. Pentru ei nu conta ce vedeau şi ce auzeau, în jurul lor, 
imaginile, sunetele, mirosurile îşi pierduser  orice noim . 

— Deci am ieşit într-o alt  lume? zise Tengo în cele din urm . 
— Probabil, r spunse Aomame. 
— Ar fi mai bine s  ne asigur m. 
Exista o singur  metod , pe care nu era nevoie s-o mai pun  în 

cuvinte. F r  s  spun  nimic, Aomame îşi ridic  privirea c tre cer. 
Tengo f cu şi el acelaşi lucru, aproape odat  cu ea. Amândoi 
c utau cu privirea luna. Trebuia s  fie undeva deasupra panoului 
publicitar la Esso. îns  luna nu se vedea. P rea ascuns  în spatele 
norilor, care lunecau alene c tre sud, purta i de vânt. Aşteptar . 
Nu aveau de ce s  se gr beasc . Timp aveau destul. Aveau cât s  
recupereze tot timpul pierdut. Timp pe care îl aveau împreun . 
Nu-i împingea nimic de la spate. ţu pompa de benzin  într-o lab  
şi un zâmbet complice pe fa , tigrul din reclam  îi privea cu coada 
ochiului cum se ineau de mân . 

în acel moment, Aomame realiz  c  ceva era altfel. Deocamdat  
nu-şi d dea seama ce era schimbat şi în ce fel. Se concentr , 
încordându-şi privirea. Şi îşi d du seama. Tigrul din reclam  se 
vedea din profil stânga. Dar cel pe care şi-l amintea ea era 
îndreptat c tre lume din profil dreapta. Imaginea tigrului era invers. 
Fa a i se încrunt  automat. Inima i-o lu  razna. Avu senza ia c  
ceva înl untrul ei o ia într-o direc ie opus . Dar putea s  afirme 
asta cu siguran ? Erau amintirile ei atât de precise? Nu era sigur . 
Doar i se p rea. Uneori memoria ne înşal . 

Aomame nu-şi m rturisi îndoiala. înc  nu trebuia s -i dea glas. 
închise ochii, îşi regl  respira ia, îşi calm  b t ile inimii şi aştept  
s  treac  norii. 

Oamenii se uitau la ei prin geamurile maşinilor. Oare ce 
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priveau cei doi cu atâta interes? Şi de ce se ineau aşa strâns de 
mân ? ţâ iva îşi întoarser  capetele în direc ia în care se uitau ei. 
îns  nu v zur  decât norii albi şi reclama la Esso. Un tigru în 

rezervorul dumneavoastră. Tigrul st tea întors cu obrazul stâng c tre 
oamenii care treceau, îndemnându-i s  consume şi mai mult  
benzin . îşi inea coada portocalie şi v rgat  ridicat  triumf tor în 
aer. 

* 

într-un sfârşit, norii se împr ştiar  şi pe cer ap ru luna. 
Era una singur . Obişnuita lun  galben  şi semea . Luna care 

lunec  în t cere pe deasupra pampasului, care se oglindeşte pe 
suprafa a netulburat  a lacurilor ca o farfurioar  alb  şi lumineaz  
discret acoperişurile caselor cufundate în somn. Luna care trage 
marea la flux c tre plaje, mângâie blana s lb ticiunilor şi îi 
înv luieşte pe c l torii nocturni în mantia sa protectoare. ţea care 
se preschimb  într-un crai-nou t ios şi scrijeleşte pielea sufletelor 
sau se transform  într-o lun  nou  şi picur  pe p mânt stropi mu i 
de însingurare. St tea acum chiar deasupra reclamei la Esso. 
Al turi de ea nu se mai z rea luna cea diform , mic  şi verzuie. 
Plutea pe cer taciturn , f r  s  asculte de nimeni. F r  doar şi 
poate, amândoi aveau în fa a ochilor aceeaşi privelişte. Aomame îi 
strânse mâna lui Tengo, f r  s  spun  nimic. îi disp ruse senza ia 
aceea de flux contrar dinl untrul ei. 

Ne-am întors în 1984, îşi spuse în sinea ei. Nu mai suntem în 
1Q84, ci înapoi în 1984. 

Dar oare sigur s  fie aşa? Poate reveni lumea atât de uşor la 
cum era? Nu a zis Liderul înainte s  moar  c  pasajul înapoi c tre 
vechea lume nu mai exist ? 

Nu cumva aici suntem în alt loc? Nu cumva doar am trecut într-
o a treia lume, diferit  şi ea? O lume în care tigrul ne arat  
zâmbind obrazul stâng, nu pe dreptul? Nu cumva aici ne aşteapt  
enigme noi şi reguli noi? 

Posibil, îşi zise Aomame. Sau cel pu in deocamdat  nu pot s  
sus in c  nu. îns  un singur lucru pot s  afirm cu încredere deplin . 
Orice ar fi, nu mai suntem în lumea aceea cu dou  luni pe cer. Iar 
eu îl in de mân  pe Tengo. Noi am p truns într-un loc periculos în 
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care logica era neputincioas , am trecut prin încerc ri grele şi ne-
am reg sit. Apoi am plecat de acolo. ţ  ne-am întors în vechea 
lume sau am nimerit în alta, de ce s  m  tem? Dac  ne aşteapt  noi 
încerc ri, o s  le trecem şi pe acelea. Asta e tot. ţel pu in nu mai 
suntem singuri. 

Aomame se relax  şi, ca s  cread  în ce avea nevoie s  cread , 
se l s  la pieptul lat al lui Tengo. îşi lipi urechea de el şi îi ascult  
b t ile inimii. Se abandon  în bra ele lui. ţa un bob de fasole în 
teac . 

* 

— Şi acum încotro? o întreb  Tengo dup  o bun  bucat  de 
timp. 

Nu puteau z bovi acolo la nesfârşit. Asta era cert. îns  Auto-
strada Metropolitan  nu avea acostament. Ieşirea de la Ikejiri era 
relativ aproape, dar ar fi fost prea periculos s  se strecoare pe lâng  
maşini prin spa iul acela îngust, oricât de lent era traficul. Şi ce 
şofer ar fi oprit pe autostrad  s  culeag  nişte autostopişti? Sigur, 
ar fi putut s  sune de la telefonul de urgen  la Direc ia autostr zii 
s  cear  ajutor, dar ar fi trebuit s  le ofere o explica ie 
conving toare legat  de felul în care ajunseser  ei acolo. Şi chiar 
dac  ar fi reuşit s  mearg  pe jos pân  la ieşirea de la Ikejiri, sigur 
i-ar fi luat la întreb ri încasatorul de la punctul de taxare. S  se 
întoarc  pe scar , de unde veniser , nici nu intra în discu ie. 

— Nu ştiu, spuse Aomame. 
ţhiar nu ştia ce s  fac  şi încotro s-o apuce. Rolul ei se încheiase 

în momentul în care ajunseser  la cap tul de sus al sc rii de 
urgen . Nu mai avea energie s  se gândeasc , s  chibzuiasc  ce 
era bine şi ce nu. Nu mai r m sese în ea nici un strop de 
combustibil. Nu putea decât s  lase ce urma în seama unei alte 
puteri. 

Doamne care eşti în ceruri, pur fie numele T u, vie împ r ia 
Ta. Şi ne iart  nou  p catele noastre. Şi ne binecuvânteaz  
nou  calea. Amin. 

Rug ciunea se prelinse firesc de pe buzele ei. Era aproape ca un 
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reflex condi ionat. Nici nu trebuia s  se gândeasc . Luate în parte, 
cuvintele acelea nu aveau nici o noim . Erau doar o înşiruire de 
sunete, de simboluri. Dar rostind mecanic acea rug ciune, o 
cuprinse o emo ie mistic . Poate chiar de pietate. ţeva o atingea 
profund, în adâncul sufletului. M  bucur c , orice s-ar fi întâmplat, 
am reuşit s  nu m  pierd pe mine îns mi, îşi spuse ea. M  bucur c  
am reuşit s  ajung aici - oriunde aş fi aici - sim indu-m  eu îns mi. 

Vie împ r ia ta, repet  Aomame cu voce tare, aşa cum f cea în 
cantina de la şcoala primar , înainte de mas . Orice ar fi însemnat 
aceste cuvinte, asta îşi dorea ea din tot sufletul. Vie împ r ia ta. 

Tengo o mângâie, trecându-şi degetele prin p rul ei. 

* 

Zece minute mai târziu, Tengo opri un taxi. O vreme nici nu le veni 
s -şi cread  ochilor. Pe Autostrada Metropolitan , sugrumat  de 
trafic, se apropia cu viteza melcului un taxi liber. Când Tengo 
ridic  mâna incredul, portiera din spate se deschise automat şi cei 
doi urcar  gr bi i în untru, de team  s  nu fie doar o fantasm  care 
avea s  dispar . Şoferul tân r, cu ochelari la ochi, întoarse capul 
c tre ei. 

— Din cauza traficului va trebui s  coborâm pe la prima ieşire, 
la Ikejiri. V  deranjeaz ? întreb  acesta cu o voce cam sub iric  
pentru un b rbat, dar nu strident . 

— E în regul , r spunse Aomame. 
— Adev rul este c  legea ne interzice s  lu m clien i de pe 

Metropolitan . 
— ţe lege? întreb  Aomame. 
Chipul ei reflectat în oglinda retrovizoare era uşor încruntat. 
Şoferul nu reuşi s -şi aminteasc  numele legii care interzicea 

taximetriştilor s  ia clien i de pe autostrad . Iar chipul lui Aomame 
îl cam intimida. 

— Ei, asta e, zise el şi schimb  subiectul. Deci încotro merge i? 
— V  rog s  ne l sa i în apropiere de sta ia Shinjuku, spuse 

Aomame. 
— N-o s  pornesc aparatul, zise şoferul. O s  v  rog s -mi 

achita i doar bucata de dup  ce coborâm de pe autostrad . 
— Dar ce caut  aici un taxi f r  client? îl întreb  Tengo. 
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— E o poveste mai complicat , r spunse acesta cu o voce 
extenuat . Vre i s  v-o spun? 

— Da, zise Aomame. 
Putea s  fie oricât de lung  şi de plicticoas , pe ea n-o deranja. 

Voia s  asculte ce aveau de povestit oamenii din lumea aceasta 
nou . Poate c  aşa descoperea noi secrete, noi indicii. 

— în apropiere de parcul Kinuta, am luat un domn între dou  
vârste care mergea pe la Universitatea Aoyama Gakuin. M-a rugat 
s-o iau pe autostrad , fiindc  pe jos se aglomereaz  în zona 
Shibuya. La momentul respectiv, înc  nu se anun ase nimic despre 
ambuteiajul de pe Metropolitan  şi presupuneam c  se merge lejer. 
Aşa c  l-am ascultat şi am urcat pe la Yoga. Numai c  a fost un 
accident, ceva, pe la Tanimachi şi uita i şi dumneavoastr  cum se 
merge. Iar odat  ce-ai intrat pe Metropolitan , nu mai ai cum s  te 
dai jos pân  la Ikejiri. Ei, şi cu una, cu alta, clientul meu d  de o 
cunoştin . Eram în epeni i pe la Komazawa, când pe banda de 
lâng  noi vine un Mercedes Benz coupe argintiu, iar clientul meu o 
cunoştea pe doamna de la volan. Au l sat geamul şi au stat un pic 
la taclale, pân  când doamna l-a invitat la ea în maşin . Atunci 
omul m-a rugat s -l las s -mi achite pân  acolo şi s  se mute la 
cucoan . Eu n-am mai auzit de aşa ceva, s  las clientul s  coboare 
pe autostrad , dar practic nici nu ne mişc m de pe loc şi oricum n-
aveam cum s -l refuz. Aşa c  s-a dus în Mercedes. Bine, s-a sim it 
prost şi mi-a l sat şi mie un bacşiş, dar asta nu înseamn  c  mi-a 
convenit ce mi-a f cut. ţ  eu r m sesem în epenit acolo. Şi uite-
aşa am ajuns cu chiu, cu vai pân  aici. Pân  aproape de ieşirea 
Ikejiri. Şi ce v d eu? Un client care îmi face semn cu mâna. S  nu- i 
vin  s  crezi, nu? 

— Ţa da, r spunse Aomame simplu. 

* 

în noaptea aceea luar  o camer  la un hotel zgârie-nori din 
Akasaka. Stinser  luminile, se dezbr car  unul pe cel lalt şi se 
îmbr işar  în pat. Aveau multe lucruri s -şi spun , dar puteau s-o 
fac  şi dup  r s ritul soarelui. Deocamdat  aveau altceva de f cut 
mai întâi. în întuneric, cei doi îşi cercetar  trupurile f r  s  scoat  o 
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vorb , pe îndelete. Degetele şi palmele lor luau fiecare buc ic  în 
parte şi se încredin au de locul şi de forma ei. Aidoma unor copii 
care caut  comori într-o înc pere tainic , cu inimile b tându-le 
nebuneşte. Fiecare p rticic  descoperit  o pecetluiau cu un s rut. 

Odat  încheiat acest capitol, Aomame strânse mult timp în 
mân  penisul înt rit al lui Tengo, aşa cum îi strânsese odinioar  
mâna în sala de clas , dup  sfârşitul orelor. îl sim ea mai tare ca 
orice. Era aproape straniu. Apoi îşi desf cu picioarele, se lipi de el 
şi îl vârî adânc în untrul ei. înv luit  în întuneric, închise ochii şi 
inspir  adânc. Apoi expir  încet, prelung. Tengo îi sim i pe piept 
r suflarea cald . 

— Dintotdeauna mi te-am imaginat inându-m  aşa în bra e, îi 
şopti ea la ureche, încetând s  se mai mişte. 

— F când sex cu mine? 
— Da. 
— Asta i-ai imaginat tu înc  de la zece ani? întreb  Tengo. 
— Ei, na! râse Aomame. Dup  ce am mai crescut un pic. 
— Şi eu mi-am imaginat acelaşi lucru. 
— ţ  m  p trunzi? 
— Da. 
— Şi e cum i-ai imaginat? 
— înc  nu-mi vine s  cred c  se întâmpl  cu adev rat, r spunse 

Tengo sincer. Parc  ar fi înc  în imagina ia mea. 
— Dar se întâmpl  în realitate. 
— E prea frumos ca s  fie adev rat. 
Aomame zâmbi în întuneric. îşi lipi buzele de buzele lui şi o 

vreme r maser  aşa, încol cindu-şi limbile. 
— Am sâni un pic cam mici, nu? zise Aomame. 
— Sunt numai buni, r spunse el, atingându-i-1. 
— Chiar crezi? 
— Ţineîn eles. Dac  l-ai avea mai mare, nu ai mai fi tu. 
— Mul umesc, îi zise Aomame, apoi ad ug : Dar nu e doar 

atât. E şi o diferen  cam mare de m rime între stângul şi dreptul. 
— E numai bine aşa. Dreptul e dreptul, stângul e stângul. Nu 

trebuie schimbat nimic. 
Aomame îşi lipi urechea de pieptul lui. 
— Ştii, mult  vreme am fost singur . Şi multe lucruri m-au 
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r nit adânc. ţe bine ar fi fost dac  ne reîntâlneam acum mai mult  
vreme! N-am mai fi trecut prin atâtea ocolişuri. 

Tengo cl tin  din cap. 
— Nu, nu gândi asta! E bine aşa. Acum e momentul potrivit. 

Pentru amândoi. 
Aomame începu s  plâng . Lacrimile st pânite îndelung i se 

rev rsar  din ochi. Nu le putea st vili. Picurau pe aşternut ca nişte 
stropi de ploaie. ţontinu  s  suspine, tremurând uşor, inându-1 
pe Tengo adânc înl untrul ei. Tengo o cuprinse în bra e şi o inu 
aşa. Era trupul pe care avea s -l in  în bra e mereu de acum 
înainte. Iar acest gând îl f cea mai fericit ca orice altceva. 

— De atâta timp am avut nevoie ca s  ne d m seama cât de 
singuri am fost. 

— Mişc -te, îi şopti ea la ureche. încet, f r  grab . 
Tengo f cu întocmai. începu s  se mişte încetişor. Respirând 

uşor şi ascultându-şi b t ile inimii. Aomame se ag ase de trupul 
lui masiv ca un om care se îneac . încet  s  mai plâng , încet  s  
mai gândeasc , se desprinse de trecut şi de viitor şi se contopi cu 
mişc rile lui Tengo. 

* 

La rev rsatul zorilor st teau la fereastra uriaş  în halate de baie, cu 
câte un pahar de vin roşu în mân , comandat la room-service. 
Aomame doar îşi umezi pu in buzele în el. înc  nu aveau nevoie de 
somn. De la fereastra camerei de la etajul şaisprezece, puteau 
admira luna în voie. Norii se retr seser  deja şi nimic nu le bloca 
vederea. Pân  în zori, luna parcursese o distan  mare şi ajunsese 
pân  foarte aproape de orizont. Albindu-se tot mai mult, aidoma 
cenuşii, urma în curând s  coboare sub linia orizontului, închein- 
du-şi rolul. 

La recep ie, Aomame ceruse o camer  la un etaj superior, de 
unde se putea vedea luna, indiferent dac  era mai scump . 

— E foarte important, spusese ea. 
Recep ionera se ar tase foarte amabil  cu acel cuplu tân r care 

venise f r  rezervare. Nici hotelul nu era aglomerat în seara aceea, 
iar ea îi îndr gise de la prima vedere. Trimisese un b iat de 
serviciu în camer  s  se asigure c  se vedea luna, apoi le întinsese 
cheia de la un junior suite. Le f cuse chiar şi o reducere special . 
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— ţumva e lun  plin  în seara asta? îi întrebase ea foarte 
interesat . 

Auzise pân  atunci de la nenum ra i clien i toate dolean ele şi 
cerin ele posibile, dar nu mai întâlnise pân  atunci pe cineva care 
s  in  mor iş s  se vad  luna frumos din camer . 

— Nu, îi r spunsese Aomame. A trecut luna plin . Acum a 
ajuns cam la dou  treimi. Dar e bine şi aşa. Atâta timp cât se vede. 

— V  place s  v  uita i la lun ? 
— E un lucru important, îi r spunsese Aomame zâmbind. 

Foarte important. 

* 

Veniser  zorii, dar num rul lunilor de pe cer r m sese neschimbat. 
Era una singur , luna obişnuit , dintotdeauna. Acel unic satelit 
care se învârte neîncetat în jurul P mântului, cu aceeaşi vitez , înc  
din timpuri imemoriale. Privind luna, Aomame îşi atinse din nou 
abdomenul, s  se asigure c  în untru e culcuşit  mica făptură. Avu 
senza ia c  era un pic mai umflat ca mai înainte. 

înc  nu mi-e clar ce lume e aceasta, îşi spuse ea. Dar oricum ar 
fi ea construit , noi aici r mânem. Probabil c  are propriile ei 
primejdii şi e plin  de riscuri. Şi tot atâtea enigme şi contradic ii. 
Probabil c  vom avea de urmat multe c i întunecate şi neştiute. 
Dar nu-i nimic. D m noi piept pe rând cu toate. Eu de aici nu mai 
plec. Orice s-ar întâmpla, o s  r mânem în lumea asta cu o singur  
lun . To i trei, Tengo, eu şi mica făptură. 

Un tigru în rezervorul dumneavoastră, spunea tigrul de la Esso, 
îndreptându-şi c tre lume obrazul stâng. Dar nu conta din ce parte 
se vedea. Zâmbetul lui larg, firesc şi cald, era îndreptat direct c tre 
Aomame. Deocamdat  putea s  se încread  în el. Asta era 
important. Zâmbi şi ea la fel. Foarte firesc şi blând. 

Aomame ridic  uşor mâna şi Tengo i-o prinse. Stând acolo în 
picioare, uni i, priveau t cu i luna care plutea chiar deasupra 
cl dirilor. O privir  cum îşi pierde sclipirea intens  din timpul 
nop ii, luminat  de soarele abia r s rit, pân  ce se transform  într-
un biet decupaj cenuşiu, ag at în v zduh. 
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