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DESCRIERE MANUSCRIS

Cartea intitulată “Două picături” descrie povestea unei tinere pe
nume Clara, a cărei existenţă se desfăşoară în jurul celei mai iubite fiinţe
din viaţa ei, cea alături de care a crescut, a evoluat şi a trăit cele mai
fericite evenimente şi experienţe ale vieţii sale: sora ei geamănă, Carla.
Numai că aceasta din urmă părăseşte ţara urmându-l pe cel care îi
devenise soţ şi se îndreaptă către un tărâm îndepărtat al Asiei de Est.
Simţind că lumea ei se prăbuşeşte, Clara se străduieşte şi reuşeşte să
obţină o bursă de studiu în Ţara Soarelui Răsare, acolo unde se stabilise
sora ei. Pe parcursul cărţii, se regăsesc atât descrieri ale unor locuri de pe
arhipeleagul nipon, cât şi tradiţii şi obiceiuri specifice acestei tări.
Întreaga povestire este învăluită în mister, când apar o serie de
evenimente bizare, iar starea fizică şi psihică a personajului principal se
deteriorează pe zi ce trece, într-un mod inexplicabil. Între timp, Clara
cunoaşte dulcele gust al iubirii, însă nu pentru mult timp, pentru că cel
care îi jurase dragostea, urmează să dispară fără urmă şi fără a-i adresa
vreun cuvânt, fapt care o doboară şi mai mult. Pe fondul problemelor cu
care se confruntă, găseşte totuşi puterea de a ajuta un biet vârstnic care-i
era pacient la casa de bătrâni unde lucra cu jumătate de normă.
Întelegandu-i durerea, Clara se hotărăște să pornească în căutarea fratelui
acestuia, de care soarta îl despărţise în urmă cu un deceniu. Poartă o luptă
cu ea însăşi, negând stările depresive şi incerte cu care se confruntă,
căutând de fiecare dată un refugiu în compania sorei ei.
Viaţa tinerei, pare un joc ale cărui piese se dărâmă una câte una,
însă lucrurile încep să o ia pe un alt făgaş datorită luptei pe care o depune
pentru a face faţă încercărilor grele la care este supusă.
Ca specie literară este un roman şi se adresează unui segment larg
de public, fiind scris într-un limbaj ușor de înțeles și într-un stil direct,
comun, tocmai din dorinţa de a delecta cititorul din zilele noastre, care se
confruntă cu stresul şi cu probleme cotidiene, într-o societate dură, plină
de imprevizibil.
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DOUĂ PICĂTURI

Afară plouă. Pare că picăturile ce cad, se încunună într-o simfonie
asurzitoare. Ceva mă nelinişteşte, dar nu-mi dau seama ce. Gândul că ea,
Carla, ar trebui să sosească din clipă în clipă, mă face să depăşesc pentru
moment această stare. Aştept… Atmosfera este apăsătoare şi totuşi nu
găsesc niciun motiv care să mă îngrijoreze. Încăperea în care mă aflu, m-a
făcut mereu să mă simt în siguranţă, fiind atât de primitoare… Fusese
redecorată chiar de mine însămi după bunul meu plac. Mirosurile
îmbietaoare ale lumânărilor parfumate îşi fac parcă aroma mai simţită
decât de obicei, însă căldura care mă înconjura pâna în urmă cu puţin
timp, mi se pare acum, că se transformase în gheaţă. Umezeala rece îşi
făcu loc printre zidurile camerei şi o resimt destul de aspru. Privesc cum
picăturile formează pe geamul din faţa mea, siluete şi forme
indescifrabile. Dincolo de stropii reci care mi-au captat atenţia, caut cu
privirea ceva ce m-a încântat dintotdeauna, ce m-a liniştit atunci când nu
mai vedeam nicio scăpare, ce mi-a adus speranţa în suflet de nenumarate
ori şi în faţa căreia am poposit când aveam o decizie importanta de luat.
Era vorba despre apa, care nu încetase niciodată să mă farmece cu
misterul ei fascinant. Modesta casuţă în care locuiesc cu chirie, se află pe
marginea lacului Sainoko, fapt care mă relaxa incredibil, oferindu-mi o
privelişte mirifică, ce mă alimenta cu optimism şi cu energia ce-mi dădea
aripi în fiecare zi.
În disperarea mea de a-mi regăsi liniştea pe care oricum nu înţeleg
de ce o pierdusem, privesc către lac, cerşind puţină tihnă. Observ cum apa
s-a transformat însă într-un gri macabru, iar picăturile de ploaie
nemiloase, lovesc apa cu multă forţă şi cruzime. Cu siguranţă starea
confuză şi deprimantă în care mă găsesc, este cauzată de ploaia
interminabilă şi infernal de zgomotoasă. Da… sigur ploaia mă face să mă
simt aşa…Pierdută în gânduri, privirea îmi revine pe geamul ferestrei în
care mi se oglindeşte chipul şi observ cum o picatură de ploaie se divide
în două, fiecare strop urmându-şi propriul curs. Asta mă duce cu gândul
la… o despărţire. Despărţirea de cine? Sunt singură de aproape un an,
ultima relaţie în care am fost implicată, determinându-mă să nu-mi mai
doresc o alta în viitorul apropiat. A fost un eşec de care nici nu vreau sămi mai amintesc, o dezamăgire care mi-a umbrit viziunea despre iubire şi
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mi-a distrus orice speranţă că am s-o mai găsesc vreodată. E trist cum
visele pot fi atât de uşor spulberate şi cum oamenii acceptă atât de greu
realitatea. Realitate pe care nu vor să o vadă tocmai pentru că, iubirea lor
e profundă, se simt neputincioşi în faţa ei şi nu vor să se predea atât de
uşor, renunţând la persoana iubită. Şi…luptă! Numai că, vine un timp
când armele trebuiesc predate, cănd nu mai ai puterea necesară să ierţi, nu
mai poţi închide ochii, când faptele şi vorbele celuilalt te umilesc şi când
trebuie să dai piept cu adevărul oricât de crud ar fi el…
Pentru o secundă, chipul ce mi se oglindeşte în geamul ferestrei
apare a nu fi al meu ci… al sorei mele. Straniu… Dar mă împac repede cu
ideea că oricum asemănarea dintre noi este atât de mare, încât, din
anumite unghiuri, uneori, ne joacă feste chiar şi nouă. Diferenţele fizice
dintre noi sunt mici, raportându-se la o aluniţă de a mea pe obrazul stâng,
ori la lungimea părului, fiind vorba de câţiva centimetrii, sau la 2-3
kilograme în plus, diferenţe care oricum sunt greu sesizabile de cei din
jur, dar sunt uşor de recunoscut de cei apropiaţi.
Îmi amintesc imediat despre promisiunea făcută Carlei, cum că în
seara aceasta vom cina împreună. Aşa că las la o parte gândurile şi
presimţirile deprimante şi uşor paranoice care mă cuprinseseră,
îndreptându-mă cu paşi repezi spre bucătărie. Mă apuc să pregătesc ceva
uşor şi rapid, timp în care îmi revin brusc la realitatea plăcută care mă
înconjoară. Îmi trece prin faţa ochilor, starea mea actuală. Vizualizez
astfel în minte, culoarele şi sălile facultăţii unde îmi petrec o mare parte
din zi şi văd chipurile unora dintre colegi care, între timp, mi-au devenit
adevăraţi prieteni. Îmi apare apoi în minte, omul ce-mi călăuzeşte paşii,
mentorul meu profesorul de psihologie Takahashi, un barbat blând, cu
părul cărunt şi vorba înţeleaptă, care m-a ajutat să mă integrez printre
elevii mai tineri decât mine, de o altă rasă şi cu alte obiceiuri, imediat ce
am primit bursa de studiu la Universitatea Kansai din Osaka, Suita-shi.
Îmi mai amintesc de casa de bătrâni, din cadrul spitalului Handaibyouin,
unde lucrez câteva ore pe zi după terminarea cursurilor, în calitate de
asistentă medicală şi aplic tehnici de recuperare fizică unor bătrânei
simpatici şi cu speranţă în suflet, de care m-am ataşat şi de la care am
învăţat că trebuie cu toţii într-o bună zi să ne bucurăm de viaţă la un alt
nivel, când valorile sunt altele sau nu sunt, când tot ce ne încânta înainte,
nu ne mai încantă, când razele soarelui nu ne mai bucură, nu ne mai
încălzesc. Şi totuşi, o parte din ei găsesc un motiv pentru a-şi continua
umila existenţă, iar alţii înca îl mai caută şi...e bine, atâta timp cât îl mai
caută. Toate astea îmi trec prin faţa ochilor şi mă fac să mă simt mai bine,
pentru că asta e viaţa mea în momentul de faţă şi mâine trebuie să o i-au
de la capăt, orice ar fi. Şi-mi place..
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Puiul pe care l-am introdus la cuptor de ceva timp, e aproape gata.
Salatei multicolore îi mai trebuie adăugat doar uleiul şi oțetul. În mod
neaşteptat, simt o prezenţă în partea opusă. Năucită, întorc privirea, dar
nu zăresc nimic. Încerc să desluşesc ce am simţit, dar nu reuşesc. Parcă
am auzit un foşnet…sau nu, parcă am zărit o umbră. Nu ştiu, sunt confuză
şi nu-mi dau seama ce a fost, sau dacă s-a petrecut într-adevar ceva. Poate
s-a întamplat doar în imaginaţia mea. Da, mi s-a părut. Câteodată ni se
întâmplă tuturor.
În timp ce coboram paharele de pe raft, aud o voce. Tresar terifiată
la gândul că s-a fi putut strecura cineva în casa mea. Imediat însă am
recunoscut vocea celei mai dragi fiinţe din viaţa mea. Mă întorc şi privesc
uluită…era Carla.
-Am întarziat, scuză-mă, mi-a spus! Mă uit buimacă la ea, apoi
privesc din nou spre uşă şi nu înţeleg..
-Dar… când ai intrat? Căci nu am observat uşa deschizându-se!
-Ei parcă ar fi pentru prima dată, tu mereu eşti distrată! Dă-mi mai
repede sa mănânc că mi-e aşa de foame! Am să-ţi povestesc o grămadă de
lucruri. Haide, să ne aşezăm, nu te mai holba aşa la mine!
Carla era plină de viaţă ca de obicei, vorbea repede şi îşi arunca
părul blond, perfect întins şi strălucitor, peste umăr. Era mai cochetă
decât mine, tot timpul îmbrăcată şi machiată impecabil. Nu ar fi ieşit
niciodată din casă altfel. Aşa era ea…
Mă aşez la masă împreună cu sora mea geamănă şi începem ca de
obicei să ne povestim ce a mai făcut una şi cealaltă, ce s-a mai întâmplat
nou în vieţile noastre sau ce obiecte vestimentare ori cosmetice ne-am
mai achiziţionat. Era o seară obişnuită, ca multe altele care trecuseră şi
urmau să vină. Devenise o obişnuinţă ca aproape zilnic, după cum ne
permitea programul fiecăreia, să ne vizităm şi să ne petrecem cât mai
mult timp una în compania celeilalte. Aşa ne delectam noi după o zi de
muncă, respectiv după nopţi albe de învăţat.
Carla era pictoriţă dar şi o visătoare incurabilă. Locuia împreună cu
soţul ei Masao şi fetiţa lor în vârstă de un an, Hana, undeva în apropierea
oraşului Osaka, într-o căsuţă mai mult decât cochetă, aşa cum era şi ea.. Îl
cunoscuse pe Masao când acesta a venit în România la nunta prietenului
său din copilarie. Carla era una dintre domnişoarele de onoare iar el îşi
susţinea prietenul care se simţea stingher într-o ţară atât de îndepărtată și
cu obiceiuri atât de diferite. S-au plăcut din prima clipă şi în săptămâna ce
a urmat, s-au văzut zilnic, parcă nesătui unul de celălalt dar, stresaţi fiind
de plecarea care se apropia cu paşi repezi, ce avea să-i despartă.
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A sosit şi ziua tristă, în care amândoi au simţit cum se rupe o
părticică din ei la gândul că în curând se vor afla la polii opuşi ai
pământului. Vedeau cum această frumoasă poveste de dragoste, le este
umbrită de distanţa enormă dintre ei. De atunci au comunicat ore în şir, zi
dupa zi, săptămână dupa săptămână. Timpul a trecut iar Carla, sătulă să
mai aştepte ceea ce nu părea că se va mai întâmpla, l-a pus într-o bună zi,
în faţa unei alegeri dificile: vor rămâne împreună, nu numai virtual însă,
sau se vor desparţi. Masao, indecis şi temător, nu a ştiut ce să răspundă pe
moment. A avut nevoie de trei zile şi trei nopţi ca să-şi dea seama că a
sosit momentul să ia o hotărâre. A ales să fie cu Carla, să o iubească şi săi fie alături. Însa, abia acum începea coşmarul pentru mine, iar pentru ea,
neliniştea sufletească care nu-i dădea pace. Cum ne puteam separa? Cum
puteam trăi una fără cealaltă? Cui aveam să-i împărtăşesc totul şi să-i cer
sfatul atunci când aveam nevoie? Până la vârsta de 23 de ani, nu fusesem
separate nici măcar o singură zi. Deodată parcă totul se prăbuşea, parcă
nimic din ce fusese nu mai era la fel şi nimeni nu reuşea să-mi mai
smulgă vreun zâmbet. Mă simţeam atât de singură… aveam senzatia că
propria mea soră mă trădează pentru primul venit. Pur şi simplu nu-mi
imaginam viaţa fară ea. Dar ce mă îngrijora cel mai tare, erau miile de
kilometrii ce ne despărţeau. Mă interesasem şi aflasem că Japonia se
găseşte la aproximativ douăzeci de ore distanţă cu avionul. Nu orele m-au
speriat, ci costul unui bilet dus-întors, care valora între 1500 şi 3000 de
euro. De unde aveam să fac rost de atâţia bani pentru drum? Şi chiar dacă
reuşeam, nu puteam să o fac suficient de des, nici macar la câteva luni.
Carla mi-a promis că va veni să mă vadă cât de des va putea, dar sunt
conştientă de faptul că atunci când întemeiezi o familie aceasta, trece pe
primul plan. Probabil că aveam să ne vedem o dată sau de două ori pe an
cu puţin noroc, iar gândul ăsta mă ucidea lent.
Masao s-a întors în România pentru a se căsători cu Carla. Era
imposibil să meargă ea la el şi să-şi unească destinele în ţara Soarelui
Răsare, din cauza actelor necesare, care se obţin greu, şi într-un timp
îndelungat.
Am spus şi eu “da” odată cu ea, în faţa celui care oficializa
căsătoria lor, lăsând la o parte orice părere de rău, reuşind să mă bucur
odată cu ea, să trăiesc emoţiile împreună cu ea, aşa cum obişnuiam noi să
o facem una pentru cealaltă. Am spus şi eu un “da” în gura mare, iar cei
din jurul meu, mi-au aruncat o privire dezaprobatoare, percepând actul
meu ca pe o piedică a ceremoniei, neînţelegând ce simţeam. Imediat am
ieşit din acea stare de beatitudine care mă cuprinsese, trezindu-mă parcă
dintr-un vis şi am roşit, observând privirile arzătoare ale invitaţilor,
aţintite asupra mea. Pentru un moment, i-am urât pe cei care îmi
aruncaseră priviri de foc. Nu pricepeau că noi până în momentul acela
făcusem totul împreună şi acum dint-o dată, m-am trezit că eu nu mai
făceam parte din decor. Am simţit că trebuie s-o facem şi pe asta
6

împreună, aşa că am spus “da” amândouă odată cu riscul ca eu să par
deplasată aşa cum, s-a şi întâmplat de altfel.
Într-o zi frumoasă de vară, când razele soarelui erau fierbinţi şi
când niciun fir de iarbă nu mai mişca de parcă şi natura încremenise, am
condus-o pe Carla la aeroport, împreună cu parinţii noştri care se simţeau
şi ei la fel de goi pe dinăuntru ca şi mine. Nu ne mai puteau smulge una
din braţele celeilalte, cu lacrimile şiroind pe obraz şi cu o disperare în
suflet pe care nici nu o pot descrie. Când am ieşit din aeroport ne-a
întâmpinat o ploaie rece şi o atmosferă închisă, mohorâtă, tristă la fel ca şi
noi. Parcă era transpusă o imagine pe o pagină ce aparţinea altei cărţi…
parcă ceva nu se potrivea. Când intrasem, soarele strălucea ca-n basme,
iar când am ieşit totul se schimbase…atât de brusc…
Lucrurile nu puteau rămâne aşa, nu vreau să cred şi nu accept că
soarta poate să fie atât de crudă cu noi. De atunci, am luptat, am muncit,
am învăţat, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă şi am reuşit cu mari
eforturi, să obţin o bursă la Universitatea Kansai din Osaka, al doilea oraş
ca mărime din Japonia. Aici oamenii vorbesc Kansai-ben, un dialect
puternic, în care reprezentative sunt tonalitatea agresivă şi terminaţiile
cuvintelor diferite de limbajul de bază..
Primele şapte luni am urmat un curs de perfecţionare a limbii
japoneze (nihon go) perioadă care pentru mine a fost deosebit de dificilă.
Îmi închipuisem că va fi uşor, mai ales că sunt o bună vorbitoare a limbii
engleze şi mă gândisem că dacă voi întâmpina dificultaţi de comunicare,
le voi rezolva în această limbă. Ei bine, nu a fost nici pe departe aşa. Mam lovit de neputinţa multora dintre japonezi de a folosi graiul Regatului
Unit. Majoritatea celor cunoscători ai acestei limbi însă, întâmpină mari
dificultăţi de pronunţie, astfel încât, aşa cum afirmă chiar ei cu mult
umor, niponii vorbesc o “englezo-japoneză ”, pe care o înţeleg doar ei.
Am realizat apoi că, nu e vorba nici pe departe de o incapacitate de-a lor
de a învaţa o limbă străină, ci de alfabetul total diferit de cel roman, care
reprezintă o piedică prin complexitatea lui, în calea studiului care astfel,
le este îngreunat. Limba japoneză este formată din alfabetele Hiragana şi
Katacana ce conţin circa 90 de semne fonetice fiecare, la care se adaugă
cei peste 2000 de Kanji, ideograme preluate de la chinezi cu sute de ani în
urmă, ce au căpătat de-a lungul timpului înţeles şi citiri diferite. Sistemul
de scriere japonez, constituie un “trio”, după părerea specialiştilor “cel
mai complicat din lume”. Este deci înţeleasă dificultatea pe care o
întâmpină aceştia în a învăţa o limbă străină, dar şi a noastră, celor de pe
alte meleaguri, de a o înţelege pe a lor.
Încetul cu încetul, cu ajutorul Carlei, a susţinătorului meu încă din
prima zi, profesorul Takahashi, dar şi cu multă muncă asiduă, am reuşit să
vorbesc, să înţeleg şi mai greu să şi scriu în limba japoneză.
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După ce am locuit o perioadă în căminul Universității din Suita,
Carla m-a ajutat să-mi găsesc o căsuţa modestă şi micuţă, amplasată întrun loc parcă rupt din rai aşa cum ne plăcea amândurora şi la care visam
de când eram copii. Se afla la marginea unui lac, langă o padure deasă
care împânzea împrejurimile şi care îmi asigura un aer proaspăt şi un
miros atât de plăcut încât nu se putea compara cu nimic. Am fost foarte
încantată. La început, tot Carla a fost cea care m-a ajutat să plătesc chiria,
iar prin amabilitatea soţului ei care-mi devenise prieten, am reuşit să ocup
un post cu jumatate de normă la spitalul Universității, pentru a-mi asigura
existenţa. M-am apucat imediat cum mi-am permis financiar, să-mi
redecorez micuţa căsuţă. Totul în jur părea atât de schimbat, de cald și de
primitor. Perdelele din voal fluturau uşor la geam când răcoarea dimineţii
îsi făcea simţită prezenţa. Nu mai era o casă în stil japonez tradiţională, ci
o transformasem după bunul meu plac, într-o casă modernă, europeană, în
limita posibilităţilor mele financiare, desigur. Sprijinite de pereţi, în unele
colţuri ale livingului, însuflețeau camera şi în acelaş timp exprimau mult
mister, pânze pictate de sora mea, lăsându-şi asfel amprenta în incinta
căminului meu. Totul era aranjat în aşa fel încât să mă destindă, să-mi
încânte sufletul. De fiecare dată când mă întorceam acasă, găseam multă
liniste, ceea ce-mi crea o stare de bine…
După ce terminasem cu renovatul casei şi începusem să mă
obişnuiesc cu fusul orar care era cu nouă ore înaintea României, cu
programul de la facultate dar şi cu responsabilităţile de la serviciu, am
făcut o vizită la domiciliul sorei mele, la invitaţia ei şi a soţului său. Nu
ştiam atunci că va deveni în scurt timp al doilea cămin al meu.
Carla si Masao, locuiau într-o casă încăpătoare, în stil japonez, cu
covor tatami, un obiect principal al camerei de zi la japonezi, ce
presupune o împletitură de orez, care iarna păstrează căldura, iar în verile
toride redă încăperii răcoarea de care e atâta nevoie. Camera de baie, era
şi ea în acelaşi stil. Baia numită ofuro, în tradiţia japoneză, se efectuează
obligatoriu seara, pentru ca organismul să se poată relaxa înainte de
somn. Începe prin spălarea trupului din poziţia şezând pe un taburel,
sfârşindu-se prin cufundarea în apa caldă din vană (un butoi mare din
lemn), apă care este pură, fără niciun adaos de săpun. Japonezii spun că
astfel se înlătură tensiunea acumulată pe parcursul zilei. Principiul de
bază al băii japoneze constă în faptul că puritatea corpului este
indispensabilă pentru puritatea sufletului. Am mai întâlnit în căminul
sorei mele, paravane shoji, ce delimitează camerele, fiind confecţionate
din hârtie de orez, plăcut decorată, aşezată pe un cadru de lemn. Patul
matrimonial ca şi cel întâlnit în toate casele japoneze, este de dimensiuni
joase. Aproape din nicio casă, iarna, nu lipseşte cotatsu, o măsuţă foarte
joasă, la care se stă în şezut pe podea, cu picioarele introduse sub masă.
Prevăzută cu un sistem de încălzire pe partea posterioară şi o pătură care
acoperă marginile mesei până jos, menţine astfel căldura emanată, oferind
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comfortul termic dorit, celui ce se aşează la ea. Nu lipsea nici din casa
Carlei. Totul era simplu, aşezat în aşa fel încât să dea impresia de cât mai
mult spaţiu.
Îi citesc Carlei pe faţă nerăbdarea şi extazul. Mă ia de mână şi-mi
spune cu lacrimi în ochi: vom avea o fetiţă. Trecuseră cinci luni de
sarcină şi cu toţii eram nerăbdători să aflăm pe cine aşteptăm: pe “ea” sau
pe “el”. Am fost amândouă extaziate când am aflat că era o “ea” pentru că
ne doream foarte mult o fetiţă. În seara aceea minunată, am luat cina
împreună și ne-am făcut planuri despre cum o vom îngriji, cum se va
numi, ce trebuie să-i cumpărăm, cum va învăţa în paralel să vorbească şi
limba română pentru că va merge în vacaţe la bunici, etc. Trăiam
împreună cea mai mare fericire şi eram amândouă nerăbdătoare să vedem
cum vor decurge lucrurile, deoarece, nu ne mai întâlnisem niciuna cu aşa
o experienţă. Aveam atâta bucurie în suflet şi eram atât de
entuziasmate… Vorbeam ca de obicei una cu cealaltă repede şi mult,
parcă temându-ne că nu avem timp să exprimăm în cuvinte tot ce avem de
spus şi uitând însă, că se afla şi Masao la masă cu noi. În felul ăsta, îl
făcusem, fără voia noastră, să se simtă în plus. Se întâmpla asta deseori
când ne întâlneam. Făceam frecvent astfel de gafe cu cei ce se aflau în
compania noastră, discutând aprins doar noi două, fără să o facem
intenţionat însă. Doar că intram într-un fel de lume a noastră, unde nu mai
putea pătrunde nimeni înafară de noi.
-Clara, s-a întamplat ceva? Parcă eşti cu capul în nori! Te văd tare
abătută..
-Nu, pur şi simplu ploaia asta infernală şi vremea mohorată mă fac
să mă simt aşa. Dar acum că eşti aici, mi-e bine şi chiar nu am niciun
motiv să mă simt altfel.
Am mâncat împreună, căci adoram asta. De cele mai multe ori ne
gândeam una la cealaltă atunci când gustam ceva nou, delicios şi atunci
când ne permitea situaţia ori împrejurările, păstram și luam la pachet
pentru cealaltă.
Apoi, mi-a povestit aşa cum făceam de câte ori ne vedeam sau ne
auzeam, despre “prinţesa noastră mică” cum obişnuiam să-i spunem.
Hana, era precum o păpuşică, extrem de frumoasă, cu ochii uşor
migdalaţi dar cu pielea albă, cu guriţa mică dar cu buzele pline, bine
pigmentate şi perişorul negru ca tăciunele. În fiecare zi făcea câte o
trăsnaie, învăţa câte ceva nou, făcea progrese în a se deplasa, ori mai
rostea câte un cuvânt, iar Carla îmi telefona de fiecare dată cand Hana
evolua sau întreprindea vreo acţiune haioasă şi ne amuzam împreună.
Se făcu târziu, iar Carla se îmbrăcă şi se îndreptă spre maşina
parcată în faţa casei mele. Apoi, se uită în urmă, parcă cu regret, stă puţin
pe gânduri, după care se întoarse din drum, mă îmbrăţisează si mă sarută
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pe obraz prelung, parcă cu mai multă afecţiune decât a făcut-o vreodată.
Simţeam că se întâmplă ceva straniu…dar nu-mi dădeam seama despre ce
era vorba… Atunci am simţit cum mă cuprinde un fior rece, precedat de
un sentiment ciudat de panică şi tristeţe în acelaşi timp. Un pic confuză de
sentimentele ce mă copleşesc şi pe care le pun în seama stării mele
generale din ziua aceea, îi spun în glumă Carlei:
-Hai, pleacă mai repede! Doar ne vedem din nou mâine sau
poimâine!
-Bine atunci, “Cara”, pe mâine! Strigă ea şi-mi zâmbeşte
ştrengăreşte pentru că aşa îmi spunea doar scumpa noastră, Hana. Apoi
faţa ei parcă se transformă şi zâmbetul i se şterse brusc grăbindu-se prin
ploaie. Când a păşit pragul maşinii, şi-a întors privirea către mine pentru
a-şi lua rămas bun. Nu mi-am putut da bine seama dacă pe obrajii palizi,
îi curgeau lacrimi… sau… era doar ploaia…
Privesc cum maşina se îndepărtează uşor, până ce se pierde în zare
şi rămân cu privirea aţintită în direcţia aceea. Noaptea era de un negru
morbid, picăturile grele şi reci se grăbeau să cadă, iar pe cer nu se zărea
nicio stea, nici luna…nimic. Stâlpul de iluminat din faţa casei nu mai
funcţiona nu ştiu din ce cauză. Probabil acesta era şi motivul pentru care
mi se părea totul atât de macabru. Nu mi-a plăcut niciodată întunericul şi
nu o dată mi s-a întâmplat să sting lumina în urma mea ca apoi să o rup la
fugă până într-o cameră sau un hol luminat. De obicei, seara la culcare,
sting luminile pe măsură ce înaintez către dormitor. Niciodată nu merg
prin întuneric… urăsc lucrul ăsta.
Îngrijorată şi simţind neliniştea Carlei, intru în casă şi încerc să o
contactez telefonic. Poate că a omis să-mi spună ceva ce îi apasă sufletul,
sau poate are o problemă despre care a ezitat să-mi vorbească dintr-un
motiv sau altul. Aşadar, îi apelez numărul dar…nu reuşesc să o prind.
Probabil că telefonul ei nu are semnal.
Mă simt atît de extenuată… Îmi fac un duş şi mă întind în pat cu
televizorul aprins, în dorinţa de a viziona un film bun şi de a face trecerea
timpului ceva mai blândă. Am păstrat telefonul aproape însă. Cu
siguranţă Carla mă va suna când va observa apelul meu pierdut. La scurt
timp, oboseala îşi făcu simţită prezenţa şi am trecut spre tărâmul viselor
înainte să apuc să mai gândesc ceva..
Ajung la facultate şi-mi privesc ceasul neliniştită, sperând că nu am
întârziat prea mult. Pe culoarele universităţii, mă întâmpină Aiko cu o faţă
posomorâtă şi o privire mirată. Aiko îmi devenise cea mai bună prietenă,
fiind o persoană caldă dar care-ţi spune verde-n faţa exact când ţi-e lumea
mai dragă, sinceră şi deschisă. Îmi plăcea să mă găsesc în preajma ei
pentru că era mereu bine dispusă, cu un simţ al umorului foarte dezvoltat.
Astăzi era însă altfel. Ceva o schimbase...
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-Bună dimineaţa Aiko, ce mai faci? Se uită la mine fără să spună
nimic. Era mică de statură, plină de viaţă, drăguţă şi cochetă, îndrăzneaţă
în vestimentaţie, adoptând stilul nonconformist într-un mod tineresc şi
sofisticat. Cu părul lung până peste umeri şi coafat modern, machiată
strident dar cu bun gust, purta o fustiţă scurtă, conică şi nişte ciorapi groşi
negrii până peste genunchi cu ghete. O bluză fistichie atârna lălâie pe ea,
lăsându-i un umăr dezgolit, iar cerceii imenşi i se bălăngăneau în urechi,
răsunând ca doi clopoţei. Era slabă şi părea atât de firavă. O văd cum se
fâstâceşte neştiind ce să-mi răspundă.
-Ăăă... bună!...
-Hai mai bine repede în sala de curs, şi vorbim acolo, spun. Mă
urmează în tăcere fără să schiţeze niciun gest, ori vreun zâmbet cum
obişnuia ea.
-Mă uimeşti, parcă nu eşti tu! Unde îţi este buna dispoziţie? Azi nu
ai luat-o cu tine, ai uitat-o cumva acasă?
Deschise gura să-mi răspundă, parcă înmărmurită, şi o închise la
loc. Apoi reuşi să bolborosească ceva.
-Poftim? Nu te înţeleg... îi spun surprinsă.
-Eşti bine? spuse ea cu jumatate de glas.
-Eu?! Bineînţeles, de ce nu aş fi? Mă întreb dacă tu eşti bine...tu
eşti cea care se poartă ciudat, Aiko !
Mă fixează cu privirea printre genele false exagerat de lungi şi
rimelate din belşug. Mirată, se aşează uşor pe scaun lângă mine şi mă
atinge cu blândețe pe mână. În sală tocmai îşi facuse apariţia doamna
profesoară Tetsuya. Îmi ia mâna în mâna ei parcă şi mai mică decât a
mea, mă strânge cu afecţiune şi abia îmi şopteşte:
-O să fie bine!
Nu am ştiut ce să-i răspund. Toata ziua s-a purtat misterios, m-a
privit cu ochii goi, cu compasiune. La un moment dat în timpul cursului,
a primit un telefon şi am observat-o cum a fost nevoită să se ridice în
linişte şi să plece. Abia a schiţat un zâmbet chinuit şi mi-a facut semn cu
mâna.
Am mers la spital unde timpul a trecut foarte repede alături de
“prietenii mei” cum le plăcea pacienților mei să se numească.
Îmi simţeam capul greu şi mi-am dat seama că mă copleşise o
oboseală cumplită şi tot ce am putut să mai fac după ce am ajuns acasă, a
fost să mă întind pe canapea. Cu pleoapele grele am luptat să nu închid
ochii pentru a nu adormi. Apoi nu-mi mai amintesc nimic.
M-am trezit a doua zi pe canapeaua strâmtă din piele neagră care
se încinsese sub mine. Pătura subţire alunecase şi acum zăcea ghemotoc
pe jos. Naucă, abia reuşesc să mă ridic. Toată dimineaţa şi inclusiv
prânzul, le-am petrecut acasă deoarece nu aveam cursuri în ziua aceea.
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După serviciu în drum spre casă, m-am oprit la locuinţa Carlei şi a lui
Masao pentru că nu mai puteam rezista fără să-mi văd îngeraşul. Mi-era
atât de dor de Hana… Când m-a văzut, a început ca de fiecare dată să
chiuie de bucurie cu glăsciorul ei cristalin şi m-a îmbrăţişat prelung. Am
crezut că mă topesc de atâta dragoste când am simţit-o cum îşi lipeşte faţa
ei scumpă şi mică de a mea şi mă strânge în braţele ei firave. Nici nu apuc
să vorbesc prea multe cu Masao, că Hana mă şi trage de mânecă să merg
în camera ei pentru a ne juca.
Masao avea cearcăne, părea deprimat. Cu siguranţă era vorba de oboseală
din cauza serviciului. Are o funcţie de conducere, mulţi oameni în
subordine şi responsabilităţi mari, aşa că e de înţeles.
-Clara, aş vrea să stăm de vorbă, am multe de spus şi sunt
convins că şi tu la fel, numai că, te rog acordă-mi un răgaz!
-Da, sigur Masao, să nu-ţi faci nicio problemă, eu am venit mai
mult să o văd pe Hana, pentu că simţeam că nu mai rezist departe de ea.
Tu odihneşte-te dacă eşti obosit şi fă abstracţie de mine.
Hana nu mai avea răbdare şi începu să scâncească, trăgând parcă cu şi
mai multă forţă de mâneca bluzei mele care începuse să se lărgească. Neam jucat cu papuşa ei preferată pe care i-o adusesem de ziua ei. Apoi se
uită la mine cu ochişorii plini de afeciune şi-mi spune:
-Cara, eu te „ ubesc”. Cu lacrimi în ochi de fericire şi multă
încărcătură emoţională, o iau în braţe şi o strâng puternic la piept. Era aşa
de mică, minionă ca şi mămica ei, cu tenul de o fineţe ieşită din comun,
ca de porţelan, în contrast cu părul negru. Mă mângâie cu mânuţele ei,
parcă ireal de mici, calde şi umede pentru că le băga des în guriţă. Eram
pentru ea “o a doua mamă” cum spunea Carla. Nu de puţine ori am
înlocuit-o cu succes atunci când mergea în oraş cu Masao sau trebuia să
fie prezentă la vreun vernisaj. Simţeam cum Hana mă iubeşte aproape la
fel de mult ca pe mama ei, poate pentru că asemănarea dintre mine şi
Carla era atât de mare ori pentru că îmi petreceam atât de mult timp cu
ea...nu ştiu.
Îmi iau la revedere de la Masao, o sărut încă o dată pe Hana, poate
pentru a zecea oară în ziua aceea, şi mă îndrept către casă, din nou
simțindu-mă extrem de epuizată. Nu-mi mai amintesc cum s-a sfârşit
seara, ştiu doar că ceva îmi sfâşiase sufletul şi căzusem într-o stare vecină
cu cea de dezolare profundă. Poate că am visat urât...
În ziua ce a urmat mi-am luat liber de la serviciu rugând-o pe
Asuka, colega mea căreia la rândul meu îi ţinusem de câteva ori locul, să
mă ajute, pentru că eram mult prea obosită, incapabilă de muncă iar starea
mea psihică îmi dicta că am nevoie de un repaos.
Simţeam nevoia disperată să vorbesc cu Carla, aşa că am chemato. Parcă brusc s-a luminat totul în jurul meu, razele de soare s-au strecurat
pe fereastră pentru a-mi încălzi sufletul şi a-mi bucura privirea. Cu toate
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că lumina puternică de obicei, îmi obosea ochii sensibili, azi îşi făcuse loc
în casa mea, odată cu venirea Carlei și mă fascina... mă încânta.
-Clara, mi-ai lipsit, zise Carla care nu prea obişnuia să-şi exprime
afecţiunea în felul ăsta.
- Și tu mie! Eu chiar aveam nevoie azi de prezenţa ta, să ştii!
O puteam chema pe Aiko la mine sau puteam să fac o grămadă de
alte lucruri şi să mă văd cu oricare dintre prietene, dar,...nu, de cele mai
multe ori, mă îndepărtam de cei din jurul meu, refuzam să le onorez
invitaţiile, nu ţineam legătura cu prietenii, tocmai pentru că simţeam
nevoia să-mi petrec timpul numai cu Carla. Exista între noi, o conexiune
atât de puternică, încât nimic şi nimeni nu ar putea-o spulbera vreodată.
Ei, îi puteam spune orice oricând şi practic nu aveam nevoie de altcineva
căruia să mă confesez şi cu care să mă sfătuiesc. La fel i se întâmpla şi ei,
avea puţini prieteni. Îmi amintesc de multe amiciţii pierdute pe parcursul
vieţii de când eram mici şi până acum. Toate au trecut dar, nu ne-a păsat,
noi ne aveam una pe cealaltă şi asta era tot ce aveam nevoie.
-Să ştii că ieri seară mi-am petrecut-o cu micuţa Hana. E cea mai
mare minune care ni s-a întâmplat vreodată. Mi se umple inima de fericire
când o văd cum se crește pe zi ce trece şi câtă afecţiune îmi oferă. Ne-am
jucat împreună şi ne-am simţit foarte bine! Nu vroia să mă lase să mai
plec...
La auzul acestor cuvinte, nu ştiu din ce motiv, i-am citit Carlei
tristeţea în ochi pentru o secundă. Poate că trezeam în ea o undă de
gelozie, poate aşa se întâmplă când devii mamă...
-Da, ştiu cât de mult te iubeşte, dacă nu te vede o singură zi, mă
întreabă: “Cara unde?” Doar eşti cealaltă mămică a ei, nu? E normal să
fie aşa.
-O iubesc ca şi cum ar fi copilul meu. Dacă aş avea o fetiţă ca ea,
nu ştiu dacă aş putea să-i dăruiesc mai multă dragoste.
-Ştii că dacă ar trebui s-o las în grija cuiva, numai tu ai fi aceea!
-Îhââ...zâmbesc cu multă satisfacţie.
O văd pe Carla cum priveşte cu multă nostalgie pe etajera din
colţul livingului, la poza noastră de când eram puţin mai mari decât Hana.
-Ţii minte când locuiam la ultimul etaj şi atunci când se defecta
ascensorul, tata ne lua pe amândouă în braţe, una într-o mână şi una în
cealaltă, urcând cu noi treptele până la etajul zece?
-Da şi nouă ne mai ardea şi de joacă, ba chiar ne-am şi încăierat
odată, iar tata era gata să ne scape din braţe, îţi aminteşti?
-Da, cum să nu, ştiu că atunci s-a supărat rău pe noi şi ne-a certat.
Se speriase şi el şi noi.
-Dar cum nu ne culcam seara până nu ne dădea în “bărcuţă”? Ne
balansa în braţe şi ne arunca în pat, pe rând. Într-o seară erai tu prima, iar
următoarea seară eu, ca să nu ne supărăm.
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-Sau când am supărat-o pe mama aşa de tare încât ne-a făcut o
bocceluţă mică pentru fiecare şi ne-a scos afară la uşă. Noi am promis că
vom pleca de acasă, însă nu ne-am mişcat de acolo, iar când am început
să ţipăm în cor cât ne-a ţinut gura, săraca mama nu a ştiut cum să ne bage
mai repede în casă pentru a nu deranja vecinii.
Carla râse în hohote la amintirea acelor clipe şi mi-am dat seama că
râsul ei, sună la fel de cristalin ca şi al fetiţei ei. Şi Hana râdea exact ca şi
ea...

Dau nas în nas cu profesorul Takahashi, chiar în faţa clasei de curs.
-Buna Clara, te caut de două zile! Am auzit că nu te-ai mai
prezentat la cursuri. Fetiţo, eşti bine? Voiam să-ţi spun că, dacă ai nevoie
de orice, îţi stau la dispoziţie. Oricând! La fel dacă simţi nevoia să
vorbeşti cu mine, să-mi împărtăşeşti ce ai pe suflet, nu ezita!
-Vă mulţumesc, spun cu vocea pierdută. Chiar nu pricepeam de ce
se purta aşa... Despre ce aş avea nevoie să-i vorbesc? Probabil mi-a
observat cearcănele ce-mi întunecă privirea din cauza oboselii şi îşi face
griji pentru mine.
Profesorul Takahashi era respectat şi îndrăgit de toţi elevii săi, nu
numai de către mine. Avea o voce gravă, joasă, vorbea rar şi apăsat de
parcă te făcea să aştepţi până rostea cuvintele pentru a te ţine în suspans
până la aflarea înţelesului. Obişnuia să fascineze cu lecţiile lui despre
viaţă, iubire şi despre tot ce vroiai să aflii. Îşi găsea întotdeauna timp să
vorbească în particular cu fiecare despre problemele ce-i nelinișteau. De
mine se apropiase mai mult, pentru că a fost un timp când am avut nevoie
de mai multă atenţie şi sprijin din partea lui. Este vorba despre începutul
facultăţii când nu înţelegeam tot ce se vorbea în jurul meu, când eram
privită altfel de către colegi pentru că eram diferită din punct de vedere
fizic, nu aveam niciun sprijin şi nu cunoşteam pe nimeni. Toate astea mau făcut să mă simt stingheră, dar el, a fost lângă mine. M-a văzut abătută
şi singură într-un colţ şi a venit spre mine, rugându-mă să mai rămân
puţin după terminarea cursului. Mi-a explicat că, colegii mei nu mă
marginalizează, ba dimpotrivă, le stârnesc curiozitatea. Doar că imaginea
mea, felul în care arăt, faptul că îi înţelegeam cu greu, îi determina să fie
mai reţinuţi. Vor observa în curând că nu este nicio diferenţă între voi, şi
vă veţi apropia cu siguranţă, îmi spusese. Aşa a şi fost, în scurt timp neam împrietenit şi mi-am dat seama că, indiferent de culoarea tenului sau
limba maternă, cu toţii suntem oameni şi ne putem respecta, împrieteni şi
iubi foarte uşor, fără nicio piedică ori reţinere.
Domnul Takahashi se purta cu mine ca şi cum aş fi fost propriul
lui copil, iar acum nu ştiu ce-l apucase, nu-l mai înţelegeam pur şi simplu.
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Mă privea rezervat, drept în ochi, ca şi cum aştepta un răspuns din partea
mea. Ne uitam unul la celălalt şi parcă pentru un moment timpul a stat în
loc. Am revăzut în capul meu ultimele întâmplări care au avut loc în
cadrul facultăţii, dar nu era nimic despre care aş fi avut de vorbit cu el,
sau pentru care ar fi trebuit să-i cer ajutorul.
-Ce vreţi să spuneţi domnule Takahashi?
-Clara scumpo, zise, în timp ce întinse palma lui mare ce-mi
acoperea întreaga faţă şi mă mângâie blând. Vreau doar să ştii că sunt
lângă tine. După care se întoarse şi intră în sala de curs. L-am urmat şi eu.
În timp ce profesorul Takahashi îşi ţinea cursul, mă uitam către
catedră însă priveam prin el, cu gândul în altă parte. Oare ce o fi vrut să
spună? Arăt eu ca şi când aş avea o problemă? Sau poate s-a referit la
faptul că nu m-am odihnit în ultimul timp şi asta se vede pe faţa mea?
Chiar atât de evident să fie ? Sau, este posibil să fi contactat vreo boală,
să sufăr de vreo afecţiune şi asta să-mi umbrească chipul... Poate ar trebui
să merg la un control medical? Nu ştiu ce să mai cred...
Mi-amintesc că şi Aiko s-a purtat ciudat într-una din zilele trecute. De ce
oare? Îmi scapă mie ceva? De ce nu-mi spune nimeni nimic? De ce nu-mi
spun în faţă ce au de spus despre motivul îngrijorării lor? Într-adevăr de
câteva zile, mă simt epuizată, sunt tot timpul lipsită de energie, irascibilă
şi se poate observa asta. De dimineaţă înainte să plec când m-am privit în
oglindă în timp ce-mi rimelam genele am observat că faţa mea este
stăvezie şi am aplicat mai multă culoare în obraji ca de obicei. Oare
paloarea este din cauza oboselii?
Profesorul Takahashi ridică tonalitatea vocii dorind să sublinieze o
idee probabil, iar eu am tresărit şi am am revenit la relitate. M-am
dezmeticit şi dintr-o dată mi-am dat seama că mă simt mai bine, că sunt
plină de energie, iar oboseala apăsătoare şi sâcâitoare se risipise brusc.
Parcă eram ca nouă şi în stare de orice. Asta însemna că sunt sănătoasă. E
adevărat că-mi petrec multe ore la facultate şi apoi la clinică, așa că este
normal ca organismul meu să resimtă asta. Îmi părăsesc locuinţa în mod
normal la ora opt dimineaţa şi revin acasă, în jurul orei două zeci şi unu.
Ştiu că e mult, dar până de curând nu am avut nicio problemă. Sunt sigură
că nici acum nu voi avea niciuna, dacă mă voi odihni îndeajuns. În curând
totul va fi bine.
În zilele ce au urmat, starea mea de osteneală a revenit şi am
hotărât ca pentru câteva zile e mai bine să stau acasă. În prima zi, am
dormit, am tot lâncezit în pat, apoi, abia m-am târât până la bucătărie sămi prepar nişte toast cu şuncă şi să-mi încălzesc un pahar cu lapte, după
care m-am întors în pat. Am pus farfuria pe noptieră până să mă sui în pat
şi...acolo a rămas. Când m-am trezit, laptele era rece iar toastul precum
scoarţa. Mă simţeam slăbită şi am realizat că nu mâncasem mai nimic şi
nu mă hidratasem. Fără să simt vreo senzaţie de foame, am mâncat în silă
o salată şi am încercat să beau un pahar cu apă, însă fără succes.
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Dintotdeauna am fost aşa. Nu reuşeam să mă hidratez corespunzător cu
toate ca aveam cunoştinţe medicale şi ştiam foarte bine cât de importantă
este apa în organism. M-am obligat să mai iau o înghiţitură, dar paharul
arăta de parcă eu îl goleam pe o parte şi pe alta, cineva îl umplea la loc.
Totul în juru-mi era enervant de plictisitor, iar culorile ce
predominau încăperea şi decorurile ce odinioară mă linişteau, acum
deveniseră iritante şi îmi induceau o stare de nervozitate. Aromele
parfumate ce pluteau în aerul din încăpere, parcă erau menite să mă înece.
Nimic nu-mi mai era pe plac.
Încerc să mă delectez cu o emisiune tv sau cu un film de calitate,
însă la ora aceea nu găsesc nimic care să-mi trezească interesul. Îmi plimb
privirea obosită prin casă, în căutare de ceva care să mă preocupe, să mă
facă să ies din starea de plictiseală cumplită. În mod normal, mă
plângeam de lipsă de timp şi aş fi vrut atât de mult să pictez, sau să citesc
o carte bună ori doar să fac curat printre rafturi. Acum că aveam atâta
timp la dispoziţie, nu-mi convenea nimic . Nu aveam inspiraţie şi răbdare
pentru a mă juca cu culorile pe pânză, nici putere de concentrare pentru
răsfoirea vreunui roman şi nu ştiam ce să fac. Plimbându-mi privirea prin
camera aerisită, descopăr un album foto de demult. Îl iau de pe raft cu
multă grijă ca şi cum ar exista vreun pericol de-a se sparge, trec cu mâna
peste el şi suflu pentru a înlătura particulele de praf insesizabile. I-au loc
în fotoliul pufos şi comod din faţa bătrânului şemineu şi încep să-l
răsfoiesc.
Mă regăsesc alături de Carla în copilărie, când nu aveam nicio
grijă, părinţii noştri fiind cei care se preocupau de tot. Îmi opresc privirea
pe una dintre fotografiile îngălbenite de timp. Eram la munte. Mama se
zăreşte pregătind masa într-un colţ, alături de o bună prietenă de familie,
lângă grătarul încins şi aburind pe care zăceau nişte haltane, iar noi, în
plin plan, împreună cu tata. El ţinea de colţul unei pături iar eu de celălalt
balansând-o pe Carla, care stătea îngrămădită, cu un picior pe sus şi o
mână prinsă sub ea, dar cu gura până la urechi.
Ne distram copios în plecările noastre dese din timpul verii, iar tata
era cel care cobora adesea la mintea noastă şi se bucura şi el cot la cot cu
noi. Mama îl certa câteodată, reproşându-i că toate boacănele le făcea el,
nu noi şi că el e capul răutăţilor, comportamentul lui fiind acelaşi cu a
unui copil. Aşa sunt bărbaţii în general, au răbdare să se aventureze în
jocurile inocente ale copiilor, iar unii se amuză mai mult decât o fac
plozii lor. Asta pentru că nu sunt departe de ei...
În pagina următoare se conturează două siluete mici, identice,
jucându-se în nisipul fin, pe malul mării. Cu părul auriu, uşor ondulat, cu
pălăriuţe albe de soare şi în pielicica goală, eram mânjite din cap până-n
picioare. Nu aveam mai mult de doi ani. Ni se putea citi fericirea pe faţă,
pentru că ne aflam în apropierea apei şi asta ne fascina încă de pe atunci.
Am adorat dintotdeauna marea. Îmi amintesc şi acum cu câtă voioşie ne
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bălăceam în valurile înspumate şi reci care nu o dată ne înghiţiseră pentru
câteva secunde. Dar asta nu era o problemă, căci o luam de la capăt cu
joaca, tot tata fiind cel care ne încuraja. Ţin minte că s-a întâmplat odată
pe când exersam înotul la apă ceva mai adâncă decât de obicei, ca un val
imens să ne răstoarne pe amândouă, iar tata, disperat, a trebuit să ne caute
ceva timp până ce ne-a recuperat. Atunci ne-am speriat îngrozitor toţi trei
şi mama ne-a făcut o morală pe cinste, după care nu am mai intrat în apă.
Dar în ziua ce a urmat... dădusem deja uitării totul.
Mamei îi este frică de apă şi în ziua de azi, aşa că nu se aventurează
niciodată în mrejele ei, iar Carla, i-a moştenit oarecum această teamă. Era
mai curajoasă când era mică decât acum, când, nu intră în apă fără vreun
colac colorat şi caraghios sau o vestă gonflabilă achiziţionată de la raionul
pentru copii. Atât eu cât şi soţul ei, obişnuim să facem glume pe tema
asta.
Mai răsfoiesc albumul şi descopăr nişte fotografii din tabără, pe
cănd aveam în jur de şase sau şapte ani, împreună cu colegii de la şcoală.
De obicei, pe la mijlocul sejurului, ne trezeam cu mama şi tata că vin să
ne viziteze pentru o zi, iar noi, începeam să plângem. Nu de fericire, ci
drept pedeapsă că ne-au părăsit pentru o perioadă atât de îndelungată. Nu
era vorba decât de zece zile, dar nouă n-i se părea o eternitate. Apoi, noi
alegeam dacă la întoarcere veneau să ne ia acasă cu maşina familiei, sau
ne întoarcem cu trenul alături de ceilalţi copii. Pe măsură ce creşteam,
sigur că lucrurile începuseră să capete o altă turnură.
O altă fotografie îmi atrage atenţia. Eram în adolescenţă, tot pe
litoral. Carlei îi fluturau pletele-i lungi, care se cârlionţaseră din cauza
apei de mare şi a vântului care se jucau în părul ei, mângâindu-i spatele.
Purta o fustiţă exagerat de scurtă şi o bluziţă decoltată, minusculă, din
care se putea zări abdomenul plat şi ars de soare. Era frumoasă, chiar dacă
era cam îndrăzneaţă şi îşi dezgolea formele atrăgătoare mai mult decât era
necesar, însă eram la vârsta la care nu ne păsa foarte tare de sfaturile
părinteşti, mai ales în ceea ce privea vestimentaţia. Eu, am fost
dintotdeauna ceva mai conservatoare, adoptând un stil vestimentar un pic
mai serios, în contrast cu ea, care era o rebelă. Asta se întâmpla în
adolescenţă, însă azi, lucrurile stau altfel, dar până şi acum ea va alege o
rochiţă scurtă în detrimentul uneia care să-i acopere genunchii. Nu s-a
schimbat foarte mult de atunci, doar că vestimentaţia ei s-a transformat
într-una rafinată, feminină, nu atât de provocatoare, însă tot îndrăzneaţă
după părerea mea.
Poza următoare, o ilustrează pe Carla în bătaia soarelui cu ochii
mijiţi, într-un port din Grecia însorită. Purta o rochiţă similară cu a mea
iar asemănarea dintre noi era mult mai evidentă decât în celelalte
fotografii. Parcă aş fi eu...Mă induce în eroare poza asta... da, cred că sunt
eu totuşi. Câteodată, spre amuzamentul celor cunoscuţi, ne confundam
chiar şi noi în unele dintre fotografiile făcute cu ani în urmă, când eram
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surprinse în poziţii mai puţin clare, ceea ce nu putea fi vorba în cazul de
faţă. Acum, stau, privesc aceste frumoase amintiri colorate şi mă întreb,
oare care sunt eu?... ...chiar nu-mi pot da seama. Renunţ în scurt timp la
încercarea mea de a afla care sunt eu şi zâmbesc amuzată de situaţie.
Răsfoiesc încă câteva pagini şi spre sfârşitul albumului îl descopăr
pe Masao alături de soţia sa şi de mine, într-o poză recentă. O ţinea pe
Carla în braţele-i mari cu atâta afecţiune...
Masao era un bărbat înalt de aproximativ de un metru şi optzeci de
centimetrii, cu umerii laţi şi o constituţie robustă, foarte masculin,
atrăgător, iar simţul umorului extrem de bine dezvoltat ce-l caracteriza, îi
conferea şi mai mult şarm. Obişnuit să domine şi să conducă, impunător,
uşor ironic, cu un caracter puternic, dar dificil, aprig la mânie dar
perseverent şi corect în tot ceea ce întreprinde, era un om de încredere pe
care te puteai baza în orice circumstanţe. Avea însă o viziune pesimistă
despre căsnicie, pentru că tocmai ieşise de câţiva ani dintr-una ratată, care
i-a lăsat un gol imens în suflet, fapt care l-a determinat să-şi creeze o
imagine eronată despre femei şi tot ce înseamnă încredere, sinceritate,
iubire. După pronunţarea divorţului, odată cu trecere timpului necesar
refacerii psihice după trauma suferită, nu a ezitat totuşi, să încerce din
nou să-şi găsească fericirea, mai ales că timpul nemilos nu stătea pe loc,
iar dorinţa de a avea un urmaş, îl măcina din ce în ce mai mult. Nu a avut
norocul de a o găsi pe cea care urma să-i dăruiască copilul dorit. Aşa că
mulţi ani la rând şi-a petrecut puţinul timp liber care îi mai rămânea după
terminarea serviciului, în compania prietenilor prin baruri, restaurante,
cluburi, ducând o viaţă dezordonată în care acloolul, tutunul şi nopţile
nedormite îi dominau existenţa într-un mod nefast.
Atunci când a cunoscut-o pe Carla, a privit relaţia lor cu mult
scepticism şi pesimism temându-se că distanţa ce-i despărţea o va face să
ia cursul altui drum, altor braţe deschise ale primului sosit. Nu a fost însă
deloc aşa, Carla oferindu-i toată dragostea ei, încă din prima clipă. Sora
mea a avut nevoie de multă răbdare și a reușit să facă faţă cuvintelor
uneori prea dure, stării confuze în care se afla Masao în acea perioadă, şi
neâncrederii lui. Nu o singură dată, Carla a fost gata să renunţe la tot, din
pricina comportamentului său misogin, dar iubirea ce a legat-o de el a
determinat-o să rămână. Un motiv în plus l-a constituit apariţia
accidentală şi total surprinzătoare a micuţei Hana. A fost o decizie greu
de luat şi au fost încercaţi de multe sentimente, dar au hotărât amândoi
fără să stea prea mult pe gânduri, că această întâmplare numită copil, este
un miracol ce merită şansa de a se bucura de viaţă. Însă adevărata minune
au trăit-o după naşterea ei, când s-au întâlnit amândoi cu senzaţii
nemaitrăite de niciunul dintre ei până atunci, mulțumindu-i lui Dumnezeu
pentru decizia luată şi pentru că le dăruise o comoară. Au trăit împreună
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clipe frumoase, dar şi grele câteodată, dând piept cu tot felul de situaţii
dificile, care însă i-a apropiat şi mai mult.
Simt cum deodată, ceva greu mi se prăbuşeşte peste genunchii
dezgoliţi de rochiţa lejeră şi scurtă ce o purtam. Privesc în jos şi observ că
îmi alunecase albumul printre degetele slăbite...aţipisem. Amorţită din
cauza poziţiei incomode pe care o adoptasem fără voia mea, încerc să mă
răsucesc cumva pentru a-mi putea continua somnul, însă nu înteleg de ce
nu reuşesc să mă mişc. Vreau să deschid ochii, dar pleoapele îmi sunt atât
de grele şi de amorţite... Cu ochii întredeschişi privesc în jur şi observ că
nu mă aflu în pat şi nu recunosc nimic din ceea ce mă înconjoară. Unde
sunt oare? Vederea îmi era înceţoşată. Deschid ochii şi realizez că mă aflu
tolănită pe fotoliul din living, întrebându-mă cum de am putut să mă culc
acolo şi mai ales cum de m-a furat somnul în şezut, când eu până atunci,
nu reuşisem niciodată să adorm altundeva decât în patul meu confortabil,
fără să mă afund în pilota pufoasă cu miros proaspăt de flori.
O lumină puternică îmi inundă privirea deodată şi mă zbat ca şi
cum aş vrea să evadez din acel loc . Întorc capul în stânga şi în dreapta în
speranţa că aşa voi reuşi să mă simt mai bine . Văd apoi umbre, multe
umbre precedate de o succesiune de jocuri de lumini. Ce se întâmpă cu
mine? Oare e vis sau realitate? Am ochii larg deschişi şi pot vedea mii de
bulinuţe colorate care, jucăuşe ţopăie fără oprire... ce straniu.. mă
cuprinde o stare de confuzie profundă. Apoi, îmi revin brusc.
Cineva bate la uşă zgomotos. Mă apropii şi văd clanţa mişcându-se
în sus şi în jos. Tresar. Oare cine o fi? Speriată, mă duc spre intrare în
grabă pentru a dezlega misterul şi a răspândi odată enigma. Ajunsă lăngă
uşă, cu o mână pe clanţă şi una pe broască, mă răzgândesc. Mă năpădesc
o grămadă de gănduri negre...dacă cineva vrea să-mi facă rău? Brusc se
aud iar bătăi, mai intense decât cele pe care le auzisem în urmă cu câteva
secunde şi tresar din nou temătoare şi agitată. O voce cristalină strigă:
-Hei, Clara, ce naiba faci? Nu mă mai ţine la uşă atât, că acum fac
stânga împrejur!
Îmi apare pe faţa crispată un zâmbet larg, satisfăcător şi fericită mă
grăbesc să deschid uşa. Carla stătea în prag, zgribulită, cu două cutii de
pizza în braţe şi cu geanta greoaie şi mare atârnându-i după gât. Începuse
să picure..
-Te dai la o parte din uşă să pot intra şi eu, te rog? Şi poate-mi iei şi
mie cutiile astea din braţe!
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Din cauza vântului, nişte rebele şuviţe aurii, se prinseseră într-un
dans zglobiu şi îşi făceau acum de cap pe faţa ei mică, gâdilând-o.
Nervoasă, cum i-am eliberat mâinile, ş-i le duse la faţă în timp ce se
strâmba ca şi cum cine ştie ce i s-ar fi întâmplat, şi-şi trecu mâinile firave
prin părul lucios şi lung.
-Bat la uşă de cinci minute, nu ai auzit?
-Ba da, scuză-mă, dar m-am şi speriat cu câtă putere ai bătut!
Carla râse cu poftă la auzul cuvintelor mele, mă luă de mână şi mă
trase spre bucătărie.
-Tu prepară fresh-ul de portocale şi eu porţionez pizza!
-Ok!
În timp ce curăţam şi tăiam portocalele, Carla adaugă:
-Povesteşte-mi despre Hana.
-Eu să-ţi povestesc despre fetiţa ta?! Tu să-mi povesteşti!
-Ei, zi-mi ce aţi mai făcut împreună când ai fost pe la ea! A mai
rostit vreun cuvânt nou?
-Nu, dar m-a rugat să stau cu ea până adoarme şi i-am citit o
poveste. A furat-o somnul după câteva rânduri. A oftat adânc şi a închis
ochişorii ţinându-mă de mână.
-Of îngeraş mic şi scump! Cât de mult o iubesc! Ea este tot ce am
avut vreodată mai de preţ, mai frumos, mai pur şi aş face orice pentru ea...
Aş vrea să ştiu că şi tu ai face la fel...
-Bineînţeles, să nu te îndoieşti vreodată de asta! Doar sunt a doua
ei mamă, ai uitat?
Carla zâmbi cu bucurie în suflet.
În timp ce mănânc, îmi dau seama cât sunt de norocoasă să am pe
cineva în viaţa mea, atât de apropiat şi de drag, ca ea. Comunicam
reciproc într-un stil foarte natural şi în acelaş timp uşor bătăios, pe care
alţii îl catalogau ca fiind dur, închipuindu-şi că ne certam. Fals, nu era
vorba despre așa ceva nicidecum, deşi neânțelegerile nu lipseau din când
în când din vieţile noastre, ci despre legătura extraordinar de puternică ce
ne unea. Odată, ţin minte, că atunci când o colegă de liceu a întrebat-o pe
Carla de ce au loc atâtea discuții contradictorii între noi, pentru că fiind
surori, nu ar trebui să ne comportăm astfel, aceasta i-a răspuns:”Tu te poţi
certa cu tine însuţi?” Eram un tot... una și aceeași...
Tocmai din cauza relaţiei dintre noi, divergențele erau dese dar nu
persistau, în situaţia în care după două minute nu mai exista nicio
tensiune între noi, ca şi cum nu ar fi avut loc nicio discuţie. Aşa ne certam
noi...Tot timpul i-am compătimit pe cei care nu au avut nciodată parte de
ceea ce aveam noi... iar acele momente erau unele în care eram
recunoscătoare pentru ceea ce-mi dăruise Dumnezeu.
O priveam pe Carla şi mă gândeam la cum ar fi fost viaţa mea fără
ea. Cum ar fi fost existenţa mea alături de oameni care pretind a-ţi fi
prieteni, alături de persoane care nu sunt într-u totul compatibile cu tine şi
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care nu te înţeleg de fiecare dată, deşi pretind că o fac şi pe care până la
urmă, nu-i leagă nimic de tine, iar problemele lor, ori familiile lor, la un
moment dat, cu siguranţă şi în mod firesc, vor trece pe primul plan.

-Eu vreau rochiţa roz cu floricele!
-Eu pe cea albă, e mai frumoasă!
-Vă rog frumos să vă hotărâţi ce rochiţă vreţi să îmbrăcaţi astăzi! Şi
vă rog să-mi spuneţi repede, pentru că mami se grăbeşte la serviciu.
-Pe aia cu floricele...ba nu, pe aia roşie!
-Nu, nu, eu o vreau pe cea albă, care am primit-o de ziua noastră!
Apare şi tata care în drumul lui, urma să ne lase pe noi la grădiniţă ,
apoi pe mama la institutul unde îşi desfăşura activitatea.
-Ajută-le tu să se îmbrace până le pregătesc eu masa, te rog! Nu
ştiu ce să fac mai întâi!
După ce reuşisem să cădem de acord ce rochiţă vom purta în ziua
aceea, pentru că obişnuiam să ne îmbrăcăm la fel şi nici nu ne trecea prin
cap că puteam purta lucruri diferite, tata a început stăngaci să-mi aşeze
rochiţa. Abia reuşea să închidă nasture după nasture cu degetele lui
groase şi în sfârşit, termină. Urma Carla care, râzând în hohote îi spune
tatălui:
-Nasturii trebuiau să se închidă în spate tati! Ai pus-o invers,
dezbrac-o!
Ne-am amuzat teribil amândouă, spre disperarea părinţilor care
erau în fiecare dimineaţă într-o continuă întrecere cu timpul.
Beau o gură de cafea şi ridic privirea. Carla îşi turna lapte în cana
ei aşa cum îi era obiceiul şi îşi trecu mâna prin părul ei ca mătasea, ce-i
cădea greu pe spate.
Brusc, îmi apare din nou în faţa ochilor imaginea celor două fetiţe
de vreo patru ani, blonde, ce purtau rochiţe roz cu volănaşe şi ciorăpei
albi cu danteluţă.
-Mami, tati, veniiiţi! Mai reepedeee!
-Tu te duci la tati, iar eu la mami!
-Bine!
Mă duc la bucătărie. Erau oale pe foc şi vase murdare peste tot. Mă
uit la mama cu o privire rugătoare şi îi spun:
-Hai mami, să ne dai note!
-Da mamă, imediat, voi duceţi-vă şi pregătiţi-vă!
O aud pe Carla care se dusese pe balcon unde tata nu ştiu ce-şi
făcuse de lucru şi îl implora:
-Te rog tati, te rog, acum... Vino să ne spui care e mai bună!
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Amândouă aşteptam în mijlocul livingului, cu emoţie, să se
prezinte juriul care să nominalizeze câştigătoarea.
Cu câte un creion în mână pe post de microfon, încălţate cu
pantofii cu tocuri înalte ai mamei şi îmbrăcate cu rochiile ei care erau atât
de lungi că ne mai şi împiedicam în ele din când în când şi largi de mai
intrau două ca noi, ne închipuiam că suntem pe scenă, la un concurs de
noi talente. Părinţii au întârziat să apară, având fiecare altă ocupaţie în
momentul acela, iar noi am început să ne agităm şi să ne pierdem
răbdarea, când se aude o voce:
-Voi exersaţi, încălziţi-vă vocile că noi venim acum!
Aşa cum promiseseră, se ţineau întotdeauna de cuvânt fără să ne
dezamăgească. Asfel, într-un târziu s-au aşezat pe canapea unul lângă
celălalt, cu câte o hârtie şi un creion în mână. Cântam fiecare pe rând, iar
mama şi tata trebuiau să fie foarte atenţi ca notele pe care ni le dădeau, să
nu difere pentru a nu stârni cearta între noi, așa cum se întâmplase de
nenumărate ori. Oricum, la sfârşitul aşa-zisului concurs, întotdeauna ne
contraziceam din cauză că, fiecare-şi susţinea calităţile vocale crezând că
a fost mai bună decât cealaltă, dar părinţii au fost nedrepţi notându-ne la
fel. Aşa că oricum ar fi acţionat părinţii noştrii, tot nu era satisfăcător.
Cu ochii închiși, mi se derulează în minte, ca un film, frânturi din
viaţa noastră, ba din copilărie, ba din prezent şi nu mai fac diferenţa între
vis şi realitate. Nu mai ştiu ce e cu mine, mă frământ şi nu reuşesc să
desluşesc ce mi se întâmplă. Sunt din ce în ce mai confuză, şi în loc să ies
la suprafaţă, parcă mă afund şi mai mult. O migrenă cumplită îmi creează
un discomfort deranjant, pe care-l resimt în fiecare secundă, cu fiecare
respiraţie, ceea ce mă irită teribil. Totul în jur este palid, fără culoare,
parcă fără viaţă, iar ameţeala ce mă cuprinsese mă făcea să cred că
obiectele din jurul meu, se încununaseră într-o horă ce părea că nu se mai
sfârşeşte, horă, din care voiam să ies cu disperare, însă nu ştiam cum...
Deschid ochii.
Cu o figură mirată, rămân încremenită pentru câteva momente. Mă
uit în jur cu repeziciune, de teamă că s-ar putea schimba ceva, iar eu m-aş
putea trezi în altă parte. Bătăile inimii care se făceau simţite din cauza
intensităţii galopante, au început acum să se mai domolească, când
atmosfera caldă de acasă m-a întâmpinat. Mă aflam pe fotoliul pe care
poposisem seri la rând şi unde obişnuiam să mă relaxez. De data asta, nu
reuşisem să mă destind, se pare că tocmai avusesem un coşmar.
Dau cu privirea peste un lucru foarte drag mie, un tablou de-al
Carlei. Dacă m-ai fi întrebat în urmă cu puţin timp ce reprezintă, aş fi
răspuns simplu că este ilustrată o tânără care înoată... însă acum, privind
mai bine, îmi dau seama că înfăţişează defapt o siluetă ce pluteşte în
neştire pe albastrul mării, printre valurile reci şi înspumate ce o lovesc cu
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putere, iar cerul de foc, parcă stă să se prăbuşească peste ea, prevestind
răul ce urma să se întâmple. Era pentru prima dată când vreo lucrare de-a
Carlei îmi transmitea o stare dezolantă, plină de pesimism...
Vreau să mă ridic, dar amorţită mă dezechilibrez şi cad înapoi,
lucru care mă amuză pe moment. Zâmbesc larg cu gândul că sora mea,
dacă ar fi fost de față, cu siguranţă ar fi râs în hohote de această mică şi
hazlie întâmplare. Cred că am fost tare caraghioasă! Fac o nouă încercare,
numai că de data asta îmi iau mai mult elan şi reuşesc să mă ridic. Simt o
uşoară ameţeală, dar probabil este normal ridicându-mă aşa de brusc. Îmi
revin îndată şi privesc către fereastră. Năucă, îmi îndrept ochii, către
ceasul de la mână, apoi privirea mea se mută din nou afară, şi... nu-mi
vine să cred... e după amiază deja! Cum am putut dormi atât de mult? În
mod normal, în zilele libere mă trezeam dimineaţa devreme, obişnuită
fiind cu acest program şi nu-mi amintesc niciodată să fii căzut într-un
somn atât de lung. Nici măcar atunci când, împreună cu prietenii, pe când
eram mai tânără, frecventam toate cluburile din împrejurimi. Poate m-a
ajuns oboseala, iar faptul că înaintez în vârstă îşi spune cuvântul. Abia
împlinisem treizeci de ani, dar azi mă simţeam de parcă aş fi avut
cincizeci.
O rază aurie se mișcă jucăușă pe faţa mea şi simt cum o adiere fină
de vânt, mă învăluie. Mă mângâie uşor şi apoi se îndepărtează până ce
dispare. Mă simt din ce în ce mai bine, iar eneregia pe care o aveam
altădată, pune din nou stăpânire pe trupul meu. Plină de viaţă, refăcută
după somnul lung, telefonez la serviciu şi anunţ că vreau să-mi reiau
activitatea căt mai curând posibil. Mi-era teamă să nu mi se reîntoarcă
starea de moleşeală dacă stau fără să întreprind nimic. Şi apoi mi-e dor de
prietenii mei de la clinică. De mâine mă voi prezenta şi la cursuri. Aş fi
făcut-o de azi, dar era deja târziu.
Ce să fac să nu mai intru în starea ciudată în care m-am aflat până
nu demult?... Cum să fac să nu mai aţipesc ca apoi să cad în somnul care
m-a condus spre acel straniu coşmar? Fără să mă gândesc prea mult, miam dat singură răspunsul la întrebare: să nu mai dorm. Da, asta este
soluţia. Aşa că m-am aşezat comod pe canapea cu două cărţi lângă mine,
cu o cană de ceai aburindă, şi câteva dvd-uri ce conţin filmele mele
preferate. În noaptea asta nu am să mai dorm. Voi încerca din răsputeri să
stau treză. Şi voi reuşi.
În curtea universităţii, o văd de la depărtare pe Aiko, care se
grăbeşte să ajungă la mine. Cu rochiţa ei multicoloră şi scurtă, cu
cizmuliţe roşii şi cu părul prins în două codiţe ce-i conferă o alură
adolescentină, zburdă către mine, senină şi zâmbitoare. I se putea citi în
ochi bucuria reântâlnirii. O văd cum grăbeşte pasul şi deodată o rupe la
fugă cu o viteză care m-a făcut să mă tem că mă va doborâ când va
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ajunge lângă mine şi se va agăţa de gâtul meu. Aşa s-a şi întâmplat,
bineânţeles, numai că doar m-a dezechilibrat. O cunoşteam foarte bine şi
de cele mai multe ori, intuiam ce intenţiona să facă. Nici nu era greu. Cu
respiraţia îngreunată de efortul pe care-l depusese pentru a ajunge cât mai
repede la mine, strigă cu o voce stridentă şi asurzitoare:
-Claraa, ce bine-mi pare să te văd! Ce mai faci? Sărea de bucurie ca
un copil zglobiu. Nici nu apuc să-i răspund că îmi pune repede o altă
întrebare, agitată cum e ea.
-Ţi-ai revenit? M-am gândit la tine să ştii! Chiar am vrut să-ţi
telefonez, iar la un moment dat, am rugat-o pe bunica să-ţi prepare
plăcinta ta preferată, dar când să vin să ţi-o aduc... am renunţat cu gândul
că poate vrei să fii singură şi m-am gândit că, dacă ai fi avut nevoie de
mine, m-ai fi anunţat tu. Ştii vorba aceea: “te bagi ca musca-n lapte!“.
Vorbea mult şi repede de abia puteam să o urmăresc, iar asta mă obosea.
-Da, mi-e mai bine, zic. Am avut o perioadă tare proastă… nu ştiu
de ce… Nu m-am simţit extraordinar. Chiar nu pricep ce s-a întâmplat cu
mine. Am trecut printr-o stare mai dificilă.
La auzul vorbelor mele, lui Aiko i-a dispărut orice zâmbet de pe
faţă, s-a crispat brusc, iar ochii vioi, deodată şi-au pierdut strălucirea. Mă
priveşte încurcată. O văd cum nu ştie ce să-mi răspundă.
-Ce e cu faţa asta Aiko?! o întreb.
-Nimic… Uite ce e Clara! Eu îţi voi spune în faţă, chiar dacă nu
vrei să auzi! Tu trebuie să accepţi adevărul, trebuie să vezi realitatea aşa
cum e ea, nu te mai ascunde în spatele propriei persoane, te păcăleşti pe
tine însăţi! Ştiu că e greu, eu nu-mi doresc niciodată să trec prin aşa ceva
şi aş fi dat orice să nu ţi se întâmple ţie… Am să te ajut cât am să pot, dar
pentru asta, tu trebuie să mă laşi. Nu te mai închide în tine, nu te mai
izola! Suntem atâţia care te iubim şi te susţinem…
Mă uit în depărtare, undeva peste Aiko şi dincolo de elevii ce-i
zăresc mişunând prin curtea universităţii. Vântul se înteţise. Părul pe
care-l purtam de cele mai multe ori desprins, pe spate, îmi flutura acum în
văzduh. Câte o pală de vânt mi-l aducea peste chip până ce mi-l acoperea,
iar o alta, parcă dorind să-l descopere, mi-l sulfa înapoi spre spate. În
timp ce vântul alerga prin părul meu, stăteam nemişcată cu ochii aţintiţi în
zare şi cu gândul care-mi îmi zbura, străbătând diverse căi, fără să o mai
aud pe Aiko. Nu vroiam să fiu atentă la născocirile ei şi oricum nu ştiam
despre ce vorbea. Nu-i înţelegeam comportamentul. Totuşi fiind
conştientă că este lângă mine şi aşteaptă un răspuns din partea mea, îi ofer
unul.
-Bine, bine, Aiko, eu mă grăbesc, scuză-mă! Mulţumesc pentru
susţinere, că tot nu pricep în ce mă susţii. Eu trebuie să mă îndrept către
serviciu acum.
-Clara, dar.. nu intrii la curs? E devreme pentru a merge la
clinică…
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-Nu este devreme şi aşa am lipsit mult, aş vrea să recuperez nişte
ore. Iar în ceea ce priveşte cursul, nu numai eu procedez aşa. La cursurile
plictisitoare ale doamnei profesoare Tetsuya se prezintă doar jumătate din
elevi. Voi lua notiţele de la tine! zic, după care mă întorc cu spatele şi
plec.
Mi se părea prea mult. Doar pentru faptul că m-am simţit şi eu o
dată obosită, lipsită de puteri, şi am absentat câteva zile de la şcoală, să
facă atâta caz?! Era total deplasat. De parcă cine ştie ce s-ar fi întâmplat!
Îmi scapă mie ceva? Dacă răspunsul este da, cu siguranţă singura
persoană care ar fi dat cărţile pe faţă, ar fi fost fără doar şi poate, nimeni
alta decât unica Aiko.
Mă îndrept către maşina veche cu care mă deplasam şi pe care mi-o
pusese la dispoziţie Masao. Avea o companie mică de construcţii
împreună cu asociatul lui, şi cu această maşină papuc, obişnuia în urmă
cu ceva timp, să care materiale uşoare. Achiziţionându-şi maşini noi de
curând, s-a dispensat de aceasta, şi mi-a împrumutat-o pentru a mă
descurca mai uşor cu transportul.
Ajunsă în parcare, privesc în jur, căutând cu privirea maşina, însă
nu o mai zăresc. Un fior rece de panică îmi stăbate întreg trupul. Cineva
mi-a furat-o şi nici măcar nu era a mea! Parcă nevenindu-mi să cred, îmi
rămâne privirea fixată pe locul unde zăcea acum, cu totul alt autovehicul.
Ce naiba, aici am lăsat-o, unde e?! Aplec capul să-mi caut cheile în
geantă. Mă enervez teribil când dau numai peste glossuri, farduri, pixuri,
agendă… Caut în buzunare, dar tot nu o găsesc. Sprijin geanta pe
gărduleţul din apropiere şi mă holbez în ea. În sfârşit! Pe sub pachetul cu
şerveţele, se ascunseseră parcă de mine. Le scot în timp ce mă gândesc ce
s-ar întâmpla dacă le-aş scăpa din mână acum şi ar trebui să le caut din
nou. Zâmbesc… Aveam abilitatea de a mă calma singură cu vreo faptă
sau vreun gând haios ce-mi venea în minte, ca acum.
Apăs pe buton şi ascult cu atenţie dacă se aude vreun sunet. Mă
grăbesc către zona spre care mă ghida telecomanda. Surpriză! Maşina
mea se afla parcată la doar câţiva metrii depărtare de locul unde îmi
aminteam că o lăsasem, pe aceeaşi parte, şi nu o văzusem din cauza unei
maşini mari, ce o acoperise întru totul.
Ce bizar! mă gândesc. Mă apropii cu paşi repezi să văd ce s-a
întâmplat, şi o descopăr în regulă. Cine mi-a mutat maşina? Înafară de
mine, nu are nimeni chei! Şi atunci cum să o mute şi să o încuie la loc?
Rămân încremenită, şi pentru a nu ştiu câta oară, încerc să-mi amintesc
unde am parcat-o în urmă cu puţin timp. Da.. nu ştiu, probabil că am uitat,
nu ar fi pentru prima oară. Doar că eram sigură că acolo o voi găsi.
Apropiindu-mă de maşină, observ un obiect pe parbriz. Mă reped
către acesta, curioasă, să văd ce este. Poate are legătură cu locul maşinii,
poate cineva mi-a lăsat un bilet, sau poate am deranjat pe cineva.
Surprinsă descopăr un origami roşu, care reprezenta un trandafir. Origami
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este arta de a confecţiona diferite obiecte din hârtie îndoită. Frumos! În
sfârşit un lucru neînsemnat dar care imediat m-a făcut să uit rapid de
nelămurirea cu maşina şi de starea de nesiguranţă pe care mi-o crease
Aiko. Nu ştiu cine îl pusese acolo şi oricât m-aş fi gândit, nu-mi venea
nimeni în minte care ar fi putut face gestul ăsta pentru mine. Cine ar fi
vrut să-mi transmită ceva prin acest simbol pueril? Chiar dacă e posibil ca
cineva să-l fi pus pe maşina greşită, eu tot mă bucur. Acum este al meu.
Cu un vag surâs pe buze, îl ridic cu grijă şi intru în maşină, iar în drum
spre clinică, mă tot frământ în legătură cu persoana care ar fi putut face
lucrul ăsta pe cât de inocent, pe atât de încântător.
Iarna trecuse, acum se încălzise uşor, iar zăpada dispăruse cu
desăvârşire. Un început de martie, care era umbrit de norii ce aduceau
ploaia din ce în ce mai des. Era o perioadă de trecere de la frigul nemilos
al anotimpului rece şi înnegurat, la plăcuta adiere caldă care aduce cu ea
mirosul îmbietor al florilor. Obişnuiam să-l percep ca pe un anotimp al
schimbărilor, al optimismului, al unui nou început. Anul acesta însă,
lucrurile stăteau altfel pentru mine, iar primăvara nu mai reprezenta
acelaş lucru ca în ceilalţi ani. Nu mă mai bucuram aşa mult de sosirea ei,
îmi era total indiferent. Nu mai aveam starea necesară să observ
schimbările frumoase pe care le aduce odată cu venirea ei.
La clinică era o linişte totală. Culoarele lungi, de un alb impecabil,
se confundau cu pereţii şi cu tavanul, formând un tot. Nu se zărea niciun
pacient, şi nimeni din personalul medical. Totul amuţise. Oare chiar toată
lumea doarmea? Incredibil! Mă tot învârt fără noimă, şi nu-mi mai aduc
aminte încotro mă îndreptam…
Intru în cabinetul asistentelor şi în sfârşit dau peste două colege.
Una aţipise cu capul pe masă, iar cealaltă trăgea gânditoare de zor dintr-o
ţigară care era pe terminate.
-Bună Asu, ce faci? Parcă renunţaseşi!
-Ei, spuse încurcată, din când în când, mai trag şi eu câte un fum..
aşa în joacă. Uite, o sting, gata!
-Cred şi eu că o stingi, doar ai terminat-o! spun râzând.
Convenisem să o ajut să renunţe, şi mă rugase să-i atrag atenţia de fiecare
dată, iar eu asta făceam. Dar.. era în zadar, se pare. Vreau să-ţi mulţumesc
pentru că mi-ai ţinut locul! Şi să ştii că te poţi baza şi tu pe mine oricând!
-Da, sigur, cu multă plăcere! Abia aştept să merg la bunici în Kobe
cu prima ocazie. Atunci voi avea nevoie de tine. Apropos, mi-am adus
aminte că domnul Watanabe m-a rugat să-ţi transmit că ar dori să
vorbească cu tine.
-Ok, mă duc chiar acum. Era urgent?
-Nu ştiu, nu cred. Cu siguranţă nu este vorba despre o problemă
medicală, dacă de asta îţi faci griji. Doar suntem noi aici!
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-Mă duc până la el să văd ce doreşte. Aşteaptă-mă şi pe mine să
bem cafeaua împreună! Mă întorc imediat ce termin.
-Nu plec nicăieri! adăugă Asuka care-mi era o prietenă de nădejde.
Intru în camera rece, fără culoare. În aer, parcă se simte suferinţa
celor care au sălăşluit în ea…parcă durerea şi-a pus cumva amprenta pe
această încăpere. Pereţii înguşti, îmi lasă impresia că urmează să se
prăbuşească peste mine. Nu e aer… Simt cum mă sufoc. Mai întâi mă
reped spre fereastra imensă şi o deschid larg. Apoi mă întorc către patul
domnului Watanabe care, era mereu dornic de aer proaspăt, el fiind cel
responsabil cu aerisirea holurilor şi camerei de zi. Îi zâmbesc cald.
-Bună ziua! Cum vă simţiţi astăzi?
Se lumină la faţă când mă descoperi cu privirea şi se grăbi să-mi
vorbească, ca şi cum aş fi fost un vis frumos, şi se temea să nu dispar.
-Bună ziua, draga mea! Ce bine că ai venit!
Domnul Watanabe mă cunoştea şi mă simpatiza încă din prima zi,
când, ne înţelegeam mai mult prin semne decât prin cuvinte. Ţin minte că
a vrut atât de mult să mă ajute să învăţ cât mai rapid limba japoneză,
încât, îmi arăta cu degetul un obiect în timp ce pronunţa cuvântul ce-l
definea, iar eu repetam după dânsul, pentru a-l putea reţine mai uşor. Am
apreciat eforturile lui, iar dragostea şi grija părintească cu care m-a
înconjurat, m-au făcut şi pe mine să-l îndrăgesc la fel de mult. Îl simţeam
mai aproape decăt pe ceilalţi.
Domnul Watanabe, suferea de aşa-zisul sindrom de durere
regională, care se dezvoltă drept consecinţă a unei traume a membrelor,
însă fără leziuni nervoase evidente. În cazul lui, era vorba despre
consecința unui accident rutier ce avusese loc în urmă cu aproximativ
zece ani, pe când se afla în maşină împreună cu fratele său, care conducea
autovehiculul. Acum, pe lângă durerea chinuitoare, prezenta tremur,
slăbiciune musculară, tulburări ale mişcării membrului stâng, depresie,
anxietate, din când în când infecţii, iar eu, făceam tot ce-mi stătea în
putinţă pentru a-l determina să adopte o atitudine mai pozitivă şi să se
simtă cât mai bine. Câteodată, nu avea nevoie decât de sprijin moral, de
susţinere, şi de nişte glume ori întâmplări hazlii pe care i le relatam în
scopul de a-l face să evadeze puţin din lumea lui rece şi goală şi să uite de
tot ce i se întâmplă. Nu cunoşteam multe despre el, dintodeauna fiind
foarte reţinut în a relata detalii legate de viaţa lui personală, de dinainte de
a ajunge aici. Vorbeam doar despre prezent şi atât. Însă puteam simţi o
tensiune vis-à-vis de evenimentul ce avusese loc în înainte de accident.
Odată, l-am întrebat ce s-a întâmplat cu fratele lui, dar nu mi-a răspuns. A
lăsat loc unei tăceri care-ţi sfâşia inima, şi am observat atunci pe chipul
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lui, că acea întrebare îl răscolise adânc. De aceea, nu am mai adus vorba
nici până azi despre acel subiect dureros, ba chiar am încercat să aduc în
discuţie numai ce ştiam sigur că-i va face plăcere să audă, protejându-l
astfel de trecut.
-Doriţi să stăm de vorbă? Mi-a transmis Asuka mesajul
dumneavoastră şi iată-mă!
Se uită direct în ochii mei pentru câteva momente care mi s-au
părut foarte lungi, şi adaugă:
-Voi fi direct cu tine, scumpa mea. Îl văd cum se frământă şi cum
îşi caută cuvintele înainte să scoată vreo vorbă. Am auzit despre sora ta
geamănă...şi...m-am hotărât să-ţi povestesc despre ce mă frământă de un
deceniu în coace. Făcu o pauză. Privirea lui incertă şi temătoare, parcă
îmi cerea permisiunea să continue. După ce am dat aprobator din cap,
continuă: vreau să-ţi mărturisesc motivul pentru care sunt adesea
deprimat, iar momentele în care mă vezi zâmbind, sunt atât de rare. Ştiu
că sunt ursuz în cea mai mare parte a timpului şi pentru asta, te rog
frumos să mă ierţi. Face din nou o pauză, de data asta mai lungă.
-Mie să ştiţi că mi-a făcut plăcere dintotdeauna să mă aflu în
preajma dumneavoastră, zic. Îl văd din nou cum se gândeşte.
-Ţi-am povestit odată, pe scurt, despre accidentul suferit acum zece
ani de zile, în urma căruia am ajuns aici, îţi aminteşti? Dau din cap
afirmativ. Fratele cu care mă aflam în maşină, era fratele meu geamăn.
Aveam o legătură foarte puternică. Ne completam reciproc şi ne bizuiam
unul pe celălalt în orice situaţie. Din ziua accidentului, nu mai ştiu nimic
despre el. El era divorţat recent, mie-mi decedase soţia cu un an în urmă,
copii nu avem şi nici alte rude apropiate. Locuinţa lui, a rămas fostei soţii,
iar pe a mea tocmai o vândusem pentru a ne achiziţiona o casă într-o zonă
montană deosebit de frumoasă. Optasem amândoi pentru alegerea asta,
hotărâţi fiind să ne petrecem acolo restul vieţii şi să ne bucurăm împreună
de liniştea şi puritatea naturii. Eram în drum spre micul sătuc de munte,
unde urma să ne întâlnim cu proprietarul imobilului pentru a negocia
preţul, când s-a întâmplat nenorocirea. Din ziua aceea blestemată, nu mai
ştiu absolut nimic de el. Am fost spitalizat, după care am fost adus aici.
Mi s-a spus doar că, el nu a fost atât de norocos ca şi mine iar rănile de
care suferea erau cu mult mai grave decât ale mele, necesitând astfel
transportarea cu un elicopter la un spital din capitală. E tot ce ştiu. De
atunci, zi după zi, ceas după ceas, nu încetez să mă întreb dacă e bine
acolo unde se află...
-Bine, dar de unde ştiţi că mai este în viaţă? Imediat realizez ce am
spus şi adaug fâstâcindu-mă. Ştiu că vă doare această întrebare şi a fost o
prostie s-o pun...dar...v-a înştiinţat cineva? Îmi părea rău pentru
nesăbuinţa de care am dat dovadă în această situaţie, dar deja vorebele
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fuseseră rostite. Sigur că îşi dorea din tot sufletul ca fratele lui să trăiască
și nu-i rămăsese decât speranţa.
-Nu m-a înştiinţat nimeni, draga mea...spuse oftând adânc. Ştiu
sigur că trăieşte pentru că simt asta, însă mai simt şi o nelinişte care nu-mi
dă pace, atunci când îmi aduc aminte de el.
-Înainte de accident, puteaţi simţi ori comunica cu el şi altfel decât
în mod direct?
-Foarte rar...doar câteodată şi în situaţii extreme. Atunci când erau
la mijloc sentimente şi trăiri puternice. De exemplu, Kazu, căci acesta
este numele lui, pe când eram tineri, a fost plecat din ţară la un prieten,
pentru o săptămână. Într-una din nopţi, nu am reuşit să adorm, îmi veneau
în cap numai gânduri negre, mă simţeam deodată parcă disperat, ceva numi dădea voie să mă odihnesc, mă năpădeau numai sentimente ciudate,
stranii, fără să înţeleg de ce. Ţin minte că încercam singur să mă liniştesc,
pentru că nu aveam nici un motiv concret să mă simt aşa, dar în zadar. A
doua zi am aflat că plecase spre casă mai devreme, fără să mă anunţe, iar
în noaptea cu pricina, aflându-se în avion, a trecut prin clipe de coşmar.
Întâmpinase turbulenţe terifiante iar avionul a intrat în picaj pentru câteva
secunde, reuşind spre norocul tuturor, să se redreseze la timp. Nu a păţit
nimic, dar pot spune că am simţit în acea noapte, teama, panica şi haosul
total pricinuit de infernul prin care trecuse.
-Aţi comunicat prin puterea gândului probabil! Şi mie, sora mea, în
situaţii extreme și nu numai, îmi transmite anumite sentimente.
-Poate...nu m-am gândit niciodată la asta. Eu ştiu doar ce-am
simţit. Ce vreau să adaug este că, îmi tot zboară mintea la el în ultimul
timp şi atunci mă confrunt cu o situaţie avansată de anxietate, mă
cuprinde un fel de disperare, sunt neliniştit şi agitat. Mă cufund într-o
stare depresivă din care ies cu greu, aşa mi-au explicat medicii, lucru care
mă îngrijorează teribil. Dacă i s-a întâmplat ceva? E posibil să-mi
transmită starea lui, ca atunci în tinereţe?
-Da. Este posibil să fie vorba despre fenomenul numit telepatie,
care se referă la abilitatea de a comunica, de a transmite o informaţie de la
o minte la alta, fără a folosi limbajul verbal. Această informaţie sub formă
de percepţie extra-senzorială, se manifestă fără ştirea noastră, iar puterea
propriilor gânduri, stă în capacitatea noastră de a le focaliza. Cercetătorii
care au studiat acest fenomen, susţin că telepatia dintre două persoane
aflate la capetele opuse ale lumii, este similară cu telepatia care are loc
între două persoane aflate în aceeaşi cameră, acest transfer al gândurilor
având loc atât în plan mental, cât şi în cel psihic. Aşadar, nu distanţa este
importantă, ci legătura puternică ce face posibilă conexiunea dintre
dumneavoastră.
-Înţeleg că el încearcă să comunice cu mine prin telepatie!
-Nu, nu cred că încearcă, asta se întâmplă fără acordul lui. Pur şi
simplu vă transmite stările cu care se confruntă în mod involuntar.
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Această comunicare telepatică, nu se poate produce decât între persoane
foarte apropiate, aşa ca dumneavoastră.
-Îmmm... Meditează în linişte, ca şi cum eu nu aş fi fost de faţă.
Ridurile adânci ce-i brăzdează întreg chipul, vorbesc despre suferinţa lui
şi despre anii grei şi amari care şi-au lăsat amprenta vizibil pe faţa-i
îmbătrânită. Îşi duse mâna spre frunte, mângâindu-şi uşor sprâncenele
groase, ce-i încadrează ochii trişti şi goi. Apoi, spuse: scumpa mea, am
îndrăznit să-ţi povestesc ţie, numai în faţa ta mi-am deschis sufletul şi
numai tu ştii drama ce mă doboară încetul cu încetul de atâţia ani. Tu eşti
tânără, acum sunt multe mijloace de cunoaştere, tu probabil că ai acces la
internet şi ai mai multă putere şi energie decât mine. Te întreb, oare ai
putea găsi puţin timp pentru a-mi căuta fratele? Nu vreau altceva, decât să
ştiu dacă e bine. E tot ce-mi mai doresc de la viaţă. Nu aş fi îndrăznit să
apelez la tine, cum nu am făcut-o nici până acum cu nimeni, dar mi-am
dat seama că numai tu poţi înţelege ce simt, ce se ascunde în sufletul meu
chinuit. Fata mea, să nu mă înţelegi greşit, nu te constâng şi nu-ţi impun o
limită de timp. Fă-o doar dacă poţi, când poţi, chiar dacă...nu acum.
Acum linişteşte-te, eu pot să mai aştept, doar asta fac de zece ani. De un
deceniu întreg tot aştept... aştept să-mi dea cineva un telefon şi să-mi
spună cineva că e bine... şi în fiecare seară m-amdus la culcare dezamăgit,
dar cu speranţa în suflet că mâine poate va sosi ziua cea mare. Dar nu a
venit. De aceea draga mea, mi-am permis să apelez la tine.
Îl iau de mâna ridată şi tremurândă, şi o strâng cu multă căldură.
Plin de emoţia aşteptării mă privea cu ochi rugători.
-Domnule Watanabe! Vă promit solemn că nu mă voi opri din
căutarea fratelui dumneavoastră până când nu voi afla tot ce doriţi! Am să
fac tot ce-mi stă în putinţă pentru a descoperi unde a fost repartizat şi care
este starea lui actuală. Dar pentru asta, mai am nevoie de câteva detalii.
Scot tava din cuptor neîndemânatică, şi o aşez pe aragaz. Mirosul
atât de plăcut, îmi intrase în nări şi îmi îmbia simţurile. Plăcinta aburindă
căpătase o culoare aurie, iar oul pe care-l adăugasem, îi dăduse un luciu
ca de lac. Parcă simţeam deja gustul brânzei fierbinţi, suculente şi aroma
foietajului proaspăt şi fraged. Nu mai am răbdare să o pot savura. Sunt o
pofticioasă, iar de fiecare dată când îşi mai face simţită prezenţa şi
senzaţia de foame...cu greu mă mai abţin. Mă tot învârt pe lângă tavă.
Mai bine o aştept şi pe Carla, să mâncăm împreună. Îmi fac de lucru prin
casă, mă uit la ceas, şi o aştept... Gândul îmi tot zboară la plăcintă. Nu, nu
mai pot sta nicio secundă fără să o gust. Mă îndrept cu paşi repezi la
sertarul cu tacâmuri, iau la întâmplare un cuţit, şi mă reped la tava de pe
aragaz, în dorinţa de a o porționa cât mai repede. Sprijin cu mâna
recipientul fierbinte fără să mai gândesc că este încă încins, când deodată,
o durere puternică mă străfulgeră, de o simt până în vârful degetelor.
Tresar atât de violent încât îmi scapă cuţitul din mână şi tot ce-mi vine în
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minte să fac, este să dau drumul la apă rece şi să menţin rana pentru
câteva secunde sub jet, după care, mă duc spre dulapul cu medicamente şi
extrag alifia pe care o păstram pentru situaţii de genul ăsta. Privesc apoi
înmărmurită la locul arsurii, şi nu-mi vine să cred cât de repede s-a
înroşit, ba chiar începuse să se umfle. Durerea insuportabilă nu-mi dădea
pace iar eu arătam ca o toantă cu alifia pregătită într-o mână şi cu cealaltă
în aer, nevenindu-mi să o aplic de teamă că la atingere, durerea se va
amplifica. Când tocmai mă hotărâsem să întind crema peste rană, aud un
sunet ascuţit şi stident care mă scoate din sărite. Era soneria. Trag aer în
piept puternic ca şi cum m-aş fi sufocat din cauza sperieturii şi nervoasă,
mă îndrept către uşă, înjurând cum n-o mai făcusem niciodată. Roşie la
faţă, deschid uşa cu putere. Dacă e Carla, o să mă certe că nu am fost
atentă.
-De ce mă priveşti aşa, ai uitat că trebuia să vin?
-A, nu...am făcut plăcintă, te aşteptam!
-Dar ce ai păţit, ce s-a întâmplat?! Îşi dăduse imediat seama că se
petrecuse ceva, chiar dacă-mi ascunsesem mâinile la spate.
-...M-am ars la mână cu tava, uite ce am păţit! şi îi arăt mâna în
timp ce o ungeam.
-Off...cum ai reuşit? Nu ţi-a trecut prin cap să foloseşti o mănuşă
de bucătărie? Tare neîndemânatică mai eşti! Cum o să-ţi mai foloseşti
mâinile la serviciu? Nu ştiai că mă ocup eu ca întotdeauna de tăiatul şi
porţionatul plăcintei?
-Ba da...lasă-mă că mă doare!
-O să-ţi treacă dacă te-ai uns, nu te mai gândi! Ce să-ţi fac dacă eşti
ca un copil care nu mai are răbdare?
-Apropos, du-te mai repede și taie plăcinta că nu mi-a trecut pofta!
zic. O pufneşte râsul în timp ce se îndreaptă către bucătărie, spunând:
-Nu o să te schimbi tu niciodată!
Păşesc în sala de curs cu inima îndoită, de teama comportamentului
ciudat al colegilor mei, în frunte cu Aiko. Nu ştiu ce-i cu ei de la un timp.
Spre surprinderea mea, primul care-mi iese în cale, este chiar Shin, un
coleg cu care mă vedeam rar din cauza faptului că nu obişnuia să
frecventeze cursurile prea des. Observ cum ochii lui s-au mărit dintr-o
dată de cum m-au văzut, ca şi cum în felul ăsta m-ar fi putut cuprinde mai
bine cu vederea, apoi îşi deschise braţele-i mari şi musculoase înainte să
ajungă lângă mine, după care se grăbi să mă cuprindă strâns şi să mă ţină
la piept cu multă forţă, până aproape că mi-a oprit respiraţia.
-Shin, încetează că ai să mă sufoci! Dă-mi drumul, te rog! În ciuda
rugăminţii mele nu m-a slăbit niciun pic. Sau poate şi-a închipuit că
exagerez, nu ştiu, cert e că simţeam o presiune puternică asupra pieptului
şi spatelui. Chiar nu era de glumit. Nu înţelegeam ce era cu îmbrăţişarea
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asta, căci până acum parcă nu mi-l aminteam atât de iubitor. Într-un final,
îmi dă drumul uşor, iar eu abia de am mai apucat să rostesc câteva cuvinte
de reproş.
-Să ştii că dacă te mai comporţi ca un nebun, mă supăr! Aproape că
nu mai puteam respira! Zâmbetul ştrengăresc din colţul gurii îi cam
dispăruse când m-a văzut neagră de furie. Mă simţeam în braţele lui
puternice, ca un gândac neputincios care nu avea încotro, decât să se
zbată dând din mâini şi din picioare, fără vlagă.
-Clara, nu te supăra aşa, dar nu te-am mai văzut demult... mi-a fost
dor de tine, nu a fost decât un gest de afecţiune atât! Eşti ca un copil, zău
aşa! Unul drăgălaş, aş mai adăuga. Râzând de mine cu gura până la
urechi, mai zise: cine se poate supăra din asta? Şi ca să îţi treacă repede,
am să-ţi arăt ceva. Îl văd cum scormoneşte în geanta pătrăţoasă, imensă
care agăţată de umărul lui, nu mai părea chiar atât de voluminoasă.
Observ cum scoase cu iuţeală ceva, şi-l ascunse repede la spate. Cu
cealaltă mână, îmi atinse bărbia şi-mi ridică capul îndreaptându-mi-l încet
către el. Mă privi adânc în ochi. Îi pierise orice zâmbet şi brusc devenise
foarte serios. Întârzie dinadins cu mâna pe bărbia mea, şi îşi plimbă un
deget, mângâind-o uşor. Nu ştiam ce să fac, cum să recţionez. Încurcată,
îl întreb:
-Ai cumva de gând să mă ceri în căsătorie? Pufnesc în râs. La fel şi
el.
-Nu, dar am de gând să-ţi cer o întâlnire. Scoate de la spate şi îmi
întinde un frumos origami ce avea forma unui trandafir. Şi era roşu...la fel
ca cel pe care-l găsisem pe capota maşinii. Deci nu fusese o greşeală,
chiar îmi era destinat mie. Surprinsă zic:
-Aaaa, deci de la tine era! Întind amândouă mâinile şi-l iau cu grijă,
ca şi cum ar fi fost vorba despre un trandafir adevărat şi ia-şi putea strivi
petalele firave. Îţi mulţumesc, atunci chiar mi-a înseninat ziua, care nu
fusese tocmai una bună! Mă impresionase profund gestul său atât de
inocent, chiar mai mult decât un cadou scump. Spunea mai multe, parcă
ţinea loc de cuvinte, era atât de reprezentativ... Uimită de ceea ce se
întâmplă, ridic privirea şi încerc să îl observ, să-l cunosc nu numai ca şi
coleg aşa cum o făcusem până atunci. În apropierea lui mă simţeam uşor
caraghioasă din cauza staturii impozante şi a robustimii lui. Îi studiez
trăsăturile, însă nu o pot face mai mult de câteva secunde, pentru că,
foarte îndrăzneţ şi şarmant din fire, mă fixa încontinuu cu privirea.
-Atunci zici că ţi-a înseninat ziua, despre astăzi ce poţi spune? Te-a
impresionat destul acest simbol al iubirii încât să-mi onorezi invitaţia?
Aştept un răspuns. Era atât de sigur pe el, iar privirea lui radia atâta
siguranţă ca şi cum nici nu ar fi existat varianta de a spune „nu”, fapt care
m-a determinat să nu-i dau satisfacţie.
-Sper să se întâmple la fel, dar încă nu mă pot pronunţa, pentru că
ziua încă nu a trecut. Şi abia l-am primit. Te voi anunţa data viitoare dacă
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a fost şi astăzi la fel. Şi poate atunci vei avea mai mult noroc şi... cine ştie
îţi voi accepta invitaţia!
-Asta e tot ce poţi să-mi spui?! Surprinderea i se citea pe chip. Ca
şi cum ar fi spus: “mă refuzi tu pe mine?” În ciuda faptului că dădea
dovadă de atâta aroganţă, mă simţeam foarte atrasă de el. Arăta întradevăr remarcabil. Era un bărbat îngrijit, care mergea la sală aproape
zilnic, preocupându-se de aspectul său fizic. Pe deasupra era întotdeauna
un gentelman veritabil, iar inteligenţa lui te fascina de-a dreptul. Ştia
foarte bine ce efect avea asupra celor de sex feminin, aşa că îi înţelegeam
oarecum surprinderea. I-am răspuns cu aceeaşi monedă.
-Ţi-aş putea pune aceeaşi întrebare…’’ Asta e tot ce poţi să-mi
spui?’’ Că aştepţi un răspuns? Păi atunci…aşteaptă-l! Îi zâmbesc şi trec
pe lângă el, grăbindu-mă spre banca unde obişnuiam să ne aşezăm eu şi
Aiko, care mă aştepta cu nerăbdare. O zărisem în timpul conversaţiei
mele cu Shin şi o observasem cum se agită, şi cum curiozitatea dialogului
ce-l purtam, îi stârnise interesul. Asta tocmai pentru că ştiam amândouă
că Shin era urmărit de multe dintre colegele noastre, unele dintre ele
făcând eforturi mari pentru a se face remercate. Obişnuiam să ne amuzăm
teribil pe tema asta deseori, iar acum domnul “macho” încearca să mă
cucerească.
-Ce ai discutat cu Shin? mă întrebă Aiko curioasă. Nu-mi spune căţi face avansuri.. O să te întălneşti cu el?
-Oh, nu! Izbucnesc în râs în timp ce cu coada ochiului îl observam
pe Shin cum ne urmărea conversaţia de la depărtare. Nu cred că ne putea
auzi exact conversaţia din cauza distanţei, dar îmi urmărea gesturile şi
reacţia, motiv pentru care, râdeam cu gura până la urechi. Avea o mimică
crispată, cu privirea mirată de parcă era imposibil ca o femeie să
reacioneze în felul acesta la farmecul lui.
-De ce, oricare dintre noi, şi-ar dori să-i intre în graţii!
-Nu ştiu de ce, dar nu. Am o presimţire, ceva îmi spune să nu o fac,
aşa simt.
-Poate mândria ta exagerată?
-Poate...dar dacă mă mai priveşte o dată aşa cum a făcut-o mai
devreme, nu ştiu cât o să mai rezist!
Obosită, după o zi plină, îmi simţeam picioarele atât de încordate
încât abia dacă le mai puteam mişca. Parcă erau ţepene şi mă dureau
îngrozitor. Simţeam nevoia disperată de a mă întinde puţin pentru a mă
relaxa, dar curiozitatea şi nerăbdarea de a-l căuta pe fratele domnului
Watanabe, nu mă lăsa s-o fac. Deschid computerul şi încep căutarea
accesând mai întâi câteva pagini cu articole din ziar ce datau din anul
2000. Mi se închid pleoapele de somn, iar orele grele trec una după alta în
timp ce citesc despre mai multe accidente tragice care nu fac altceva
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decât să mă afunde într-o stare de deprimare şi tristeţe profundă. Îmi vine
să renunţ, însă îmi tot apare în minte figura blândă şi rugătoare a
bătrânelului care se agaţă de ultima speranţă, pentru a-şi vedea fratele, iar
mimica lui care exprima atâta suferinţă, îmi dă putere să continui
căutarea. Într-un final, îmi atrage atenţia un articol despre un accident
similar cu cel al domnului Watanabe, în care erau implicaţi doi fraţi şi un
tânăr ce nu deţinea permis de conducere şi nici controlul maşinii
puternice pe care o conducea. Caut cu disperare numele victimelor pentru
a mi se confirma că este într-adevăr vorba despre cazul cu pricina, dar nu
le găsesc. Observ apoi că articolul se continua pe pagina următoare unde,
citind cuvânt cu cuvânt descopăr că se vorbea chiar despre cazul de care
eram interesată. Încerc în continuare să aflu unde fusese transportat
fratele său imediat după accident, dar nu era precizat decât că a fost
necesară o intervenţie chirurgicală la un spital din Tokyo, nespecificând
unde anume. Dezamăgită, continui să caut şi alte articole.
Telefonez la Tokyo General Hospital, şi după o aşteptare de
douăzeci de minute, în sfârşit, o voce blândă şi binevoitoare îmi dă de
ştire că nu fusese nimeni internat în urma unui accident rutier în acea zi
rece, de toamnă târzie. Apelez apoi numărul spitalului Aiiku unde mi se
răspunde că toată lumea este ocupată şi nimeni nu are timp să caute în
arhivă, iar pe lăngă cei de la Tokyo General Hospital, care m-au lăsat să
aştept, cei de aici, mi-au spus pur şi simplu că nu mă pot ajuta. Ce
urmează să fac acum? Nu am timp să merg personal din spital în spital,
asta însemnând să-mi iau din nou câteva zile libere de la serviciu, şi să
lipsesc iarăşi de la şcoală. Mă hotărăsc totuşi să mai persist cu
telefoanele. Sun la alte două spitale, dar în zadar. Insist din nou la cel
unde mi s-a spus că din lipsă de timp nu mă pot ajuta şi de data asta dau
peste un asistent amabil care m-a rugat să revin peste cincisprezece
minute şi care mi-a promis că va face tot ce poate. Lipsită de orice
speranţă, obosită şi plictisită de atâtea căutări în zadar, de atâtea vise
năruite , dau şi ultimul telefon fără prea multă tragere de inimă. Nu fusese
internat nici acolo. Mă cuprinde o ameţeală puternică şi tot ce pot să fac
este să înghit un calmant şi să mă culc.
“Gândul îmi zboară tot timpul la tine’’ stătea scris pe o petală de
trandafir din hârtie roşie, aşezat în locul pe care obişnuiam să-l ocup. Mă
abţin să schiţez vreun zâmbet de mulţumire, deşi un sentiment puternic de
fericire a pus rapid stăpânire pe mine. Ca şi cum nu mi-ar păsa deloc, îl
ridic şi-l asvârl cu indiferenţă undeva în apropiere, făcând loc caietelor,
conştientă că nepăsarea mea îl va face pe Shin să devină şi mai interesat.
Astfel, cu toate că instinctul îmi spunea să stau departe de el, toate
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acţiunile mele nu făceau decât să-i stârnească interesul şi mai mult, iar eu
ştiam foarte bine lucrul ăsta.
-Bună frumoaso, abia aşteptam să-ţi văd chipul ăsta
drăgălaş…Privirea lui era una curtenitoare dar de data asta nu se mai juca
cu gesturile şi cu atingerile la fel ca înainte. Era serios şi parcă uşor
îngrijorat aş putea spune. Deci nu era mereu atât de şarmant, cu toate că
farmecul nu-i lipsea nici de data asta.
-Bună Shin, spun cu vocea pierdută, neânţelegând de ce şi-a
schimbat atitudinea. Ridică mâna să mă mângâie, dar se răzgândeşte şi o
coboară repede ca şi cum nu ar şti cum să reacţioneze, lucru care cu
siguranţă nu-i stătea în fire. Mă privea drept în ochi cu o reacţie ciudată,
altfel decât data trecută. Ceva îl neliniştea, cu toate că nu-şi pierduse
interesul pentru mine, puteam vedea asta în ochii lui. Ba dimpotrivă,
dădea dovadă de mai multă seriozitate, ataşament şi afecţiune. De parcă
jocul de-a sedusul se sfârşise acum şi îşi dorea mai mult. Dar categoric
ceva îl neliniştea.
-Eşti bine, scumpo?
-Da, mulţumesc, dar ce-i cu tine? Pari mai preocupat decât de
obicei, ce se întâmplă?
-Da, aşa e…sunt un pic îngrijorat pentru tine... Sunt alături de tine
oricând, tu numai dă-mi de ştire că mă vrei în preajmă.
- Ce ai auzit? Este adevărat că nu m-am simţit foarte bine zilele
acestea, dar…. Fac o pauză. Apoi, îmi dau seama brusc de unde a plecat
totul şi spun: Iar a exagerat zăpăcita de Aiko! Mă cuprinde de după
umeri, mă strânge în braţe până mă lipeşte de trupul lui puternic, şi-mi
zice:
-Nimic nu-mi doresc mai mult decât să-mi permiţi să îmi petrec
pentru început, o seară în compania ta încântătoare, să ne cunoaştem mai
bine. Ai vrea să luăm cina împreună, te rog? Emana atâta căldură, şi îmi
vorbea cu atâta blândeţe, încât nu aş fi putut să-l refuz. Poate a schimbat
tactica special, pentru a câştiga această rundă. Cu siguranţă a observat că
postura lui de cuceritor nu mă face decât să dau înapoi şi s-a hotărât să
schimbe tehnica. Sau e posibil să-l atrag aşa de mult încât să lase la o
parte orice joacă? Nu mai ştiu ce să mai cred… Oricum mă obosea
această partidă “de-a v-aţi ascunselea”, şi nu mai aveam dispoziţia
necesară pentru a intra în acest joc.
-Accept. Numai că nu ştiu când. La auzul vorbelor mele, își
întoarse privirea de la mine şi se uită undeva peste creştetul capului meu,
gânditor. Se putea citi în privirea lui, cum reflecta la ceva, însă nu schiţa
niciun gest. Nici măcar un singur muşchi al feţei nu se clintea. După
câteva momente printr-o mişcare lentă doar a pleoapelor, îşi mută privirea
către mine şi din nou mă priveşte adânc în ochi.
-Când vrei tu! Îmi atinge faţa uşor cu vârful degetelor, când am
simţit mai mult o adiere decît o atingere, şi se întoarse îndreptându-se
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spre ieşire. Deci nu venise pentru a asista la cursuri. Am rămas
încremenită, nu m-am putut mişca pentru câteva secunde, neânţelegând
exact ce vroia să-mi transmită. Părea afectat, dezorientat, iar seriozitatea
afişată, nu-i stătea deloc în fire, mai ales că, îl ştiam mereu pus pe şotii,
glumeţ, sarcastic şi ironic. Cu gândul la el, îmi aranjez cursurile pe bancă,
absentă la tot ce se întâmplă în jurul meu.
Opresc la culoarea roşie a semaforului ce mi se părea că durează o
eternitate. Apoi, pornesc uşor în timp ce mă gândesc la lucrurile pe care
le am de rezolvat la serviciu şi la nevoile pacienţilor pe care-i aveam în
grijă. Azi, când voi trece pe la domnul Watanabe pentru administrarea
tratamentului, îi voi da de veste că am început căutarea fratelui său, ceea
ce sigur o să-l înveselească şi o să-i dea poftă de viaţă. Odată cu aceste
gânduri, îmi aduc deodată aminte de rana de la mână. Pentru că
îndatoriile de serviciu, îmi solicitau foarte mult mâinile, necesitând
folosirea lor în unele cazuri, cu mare precizie, era normal să îmi fac griji
cu vedere la imposibilitatea în care mă punea acea arsură adâncă şi urâtă.
‘’Cum o să-ţi mai foloseşti mâinile la serviciu?‘’îmi răsunau în cap
cuvintele Carlei. Îmi ridic puţin mâneca bluzei descoperinu-mi
încheietura, acolo unde se produsese lezarea ţesutului, să văd cum
evoluează vindecarea, când… înmărmurită descopăr că pielea era intactă,
tegumentele având culoare şi stare normală. Nu-mi vine să cred, mă mai
uit o dată, când din senin se aud sunete de claxoane asurzitoare şi voci
disperate ce strigau nişte cuvinte ale căror înţeles nu reuşeam să-l
desluşesc. Ridicând privirea îmi dau seama că pierdusem controlul
vitezei, tocmai trecusem pe trecerea de pietoni şi era să intru în maşina ce
se afla la doar un metru distanţă în faţa mea. Apăs pedala de frână într-o
fracţiune de secundă.
Insist să menţin degetul pe butonul soneriei. Tot nu-mi răspunde
nimeni, Ciudat…să nu fie nimeni acasă la ora asta târzie? Era ceasul puţin
trecut de orele douăzeci, iar eu, obosită, aşteptam plină de uimire să-mi
deschidă cineva uşa. Neânţelegând cum e posibil, să lipsească toţi, mă
întorc pentru a lua drumul spre casă, când, aud clanţa scârţâind. Întorc
capul curioasă, şi dau cu privirea de Masao, îmbrăcat în pijama, cu un
ochi închis şi unul deschis, şi cu părul vâlvoi. Se vedea cu ochiul liber că
era mahmur, iar eu îl deranjasem.
-Ce faci Clara aici, la ora asta? Era vizibil ruşinat de felul cum
arăta.
-Bună seara şi ţie! Dar e abia ora douăzeci şi zece minute, zic
mirată privindu-mi ceasul, adică ora la care obişnuiesc să vă vizitez

36

aproape zilnic. Chiar mă făcuse şi pe mine să cred pentru un moment, că
era o oră nepotrivită. Scuză-mă o să plec, nu vreau să te deranjez!
-Clara, aşteaptă! Tu să mă scuzi pe mine! Am dormit mult şi am
pierdut noţiunea timpului. Recunosc că am exagerat şi am băut mai multe
pahare decât de obicei. Hai, intră, nu mai sta în uşă! Mă apucă de braţ,
trăgându-mă după el înăuntru.
-Ia loc, te rog, îţi aduc imediat sucul tău preferat, da?
-Te rog!
În scurt timp, se întoarse cu două pahare pline cu fresh de
mandarine şi o sticlă cu apă minerală. Se aşează lângă mine la masă,
privindu-mă ca şi cum aştepta să încep eu discuţia.
-Ce mai este nou Masao, cum îti mai merge cu serviciul?
-Chiar bine, aş putea spune! Ne-am dezvoltat afacerea, iar de
curând am semnat un contract foarte avantajos. M-am tot afundat în
muncă în ultimul timp, ce e drept.
-Şi nu numai! am adăugat eu. Îmi aruncă o privire de gheaţă şi apoi
imediat i se ivi un zâmbet amar în colţul gurii.
-Da…aşa este.
Barba nerasă de ceva vreme, îl maturiza, dar îi punea chipul într-o
lumină mult mai masculină. Ochii îi erau încă roşii, dar reuşise să-i
deschidă larg şi acum deveniseră expresivi. Cămaşa pijamalei, subţire şi
deşucheată, desfăcută pe jumătate la nasturi, atârnând într-o parte,
dezvăluia faptul că în ultima perioadă pierduse câteva kilograme.
-Masao! Mă uit la el şi-l privesc drept în ochi. Te rog, nu te gândi
doar la tine!
-Da, da…sigur aşa o să fac! Îmi aruncase parcă special cuvintele
astea, ca eu să înţeleg că-l sâcâi, şi că ar dori să-l las în pace.
-Am înţeles mesajul! adaug eu. Se întoarse brusc spre mine de
parcă se trezise la realitate dintr-o dată. Citeam în privirea lui cât de rău îi
părea şi cu siguranţă, ştia că eu nu le doresc decât binele pentru că îi
iubesc ca pe propria mea familie. Deschise gura să spună ceva, dar l-am
întrerupt.
-Şşş, nu spune nimic! Hana nu trebuie să-şi mai vadă tăticul în
halul ăsta! Gândeşte-te la asta! Acum mă duc la ea. În timp ce mă
îndreptam către camera micuţei, îi spun în treacăt:
-Nu trebuie să mă conduci la plecare! Noapte bună!
După ce-mi petrec o oră încântătoare în compania celei mai
drăgălaşe fiinţe din lume, îmi iau la revedere de la ea, trecând rapid prin
holul lung. Îmi arunc geanta pe umăr în grabă, deschid uşa şi... dau nas în
nas cu Carla.
-Ce faci Clara? mă întreabă cu o voce senină şi repezită aşa cum
făcea ea de obicei. În momentul ăla, m-au năpădit sentimente de nostalgie
şi i-am spus:
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-Mi-e dor de conversaţiile noastre interminabile, de după-amiezele
petrecute împreună, de cinele noastre.... Sunt foarte obosită de la un timp,
nu-mi mai arde de nimic. Carla ridică uşor mâna ei subţire, şi mă mângâie
încet pe păr, cu o căldură în ochi pe care numai ea o putea emana. Dar
ochii ei păreau aşa de goi, încât m-am înfiorat...

-Alo, da?
-Sunt Toshyo Mori de la Tokyo General Hospital. Imediat după ce
am încheiat conversaţia telefonică data trecută, rezidentul pe care-l
rugasem să se intereseze de cazul dumneavoastră, m-a înştiinţat că
ulterior, a găsit o fişă a unui pacient pe nume Kazuo Watanabe implicat în
accidentul din 3 noiembrie 2000. Într-adevăr, în urmă cu zece ani, a fost
internat la noi în spital, însă sunt greu de găsit anumite dosare, chiar dacă
ţinem o evidenţă foarte strictă, iar tânărul căruia i-am atribuit această
sarcină, este proaspăt sosit. Pentru asta, ne cerem scuze!
-Aş dori să aflu mai multe detalii, dacă se poate. Ştiu că la telefon e
greu să mi le oferiţi. Aş putea să vă fac o vizită, vă rog? Sunteţi amabil să
mă ajutaţi în continuare? Promit că nu vă voi reţine mult. Vă voi fi
recunoscătoare!
-Când puteţi ajunge?
-Mâine de dimineaţă, la prima oră, voi fi acolo!
-Îmi pare rău domnişoară, nu mă veţi găsi. Ori veniţi altădată, ori
voi vorbi eu cu un coleg să vă aştepte pentru a vă da informaţiile
necesare. M-a impresionat povestea pe care mi-aţi prezentat-o data
trecută, iar fapta dumneavoastră mi se pare nobilă şi curajoasă. Voi vedea
ce pot face!
Telefonaţi-mi în zece minute, vă rog, să am un răgaz pentru a
discuta cu colegul şi prietenul meu.
-Ok, vă mulţumesc din suflet, nici nu ştiţi cât înseamnă asta pentru
mine!
-Îmi închipui doar cât înseamnă asta pentru fratele acestui domn!
Nu mă simt bine deloc, o ameţeală cumplită mă cuprinsese, însoţită
de un sentiment de nelinişte. Simţeam un gol imens în stomac, când,
îndreptându-mă spre bucătărie, îmi dau seama că nu ţineam minte să fi
mâncat ceva în ziua precedentă. Mă concentram încercând să-mi
amintesc, dar nu reuşeam. Nu ştiu ce e cu mine. În mod normal eram
foarte organizată, iar programul de masă era unul riguros la ore bine
stabilite. De asemenea şi regimul meu alimentar se baza pe alimente
sănătoase bogate în minerale şi vitamine, dar sărac în grăsimi. Viaţa mea
era de obicei una ordonată, fără excese, în care îmbinam armonios
odihna, munca şi viaţa de familie, iar când spun asta, mă refer la familia
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sorei mele. Fără să-mi dau seama însă, totul a devenit un haos, şi nimic
din obişnuinţele mele vechi, nu-şi mai găseau acum loc în viaţa mea.
Dintr-o dată o umbră de tristeţe mă învăluie şi din nou sentimentul de
deprimare profundă mă cuprinde în braţele ei sumbre şi reci. Simt cum
mă înconjoară o teamă de prezentul pe care-l trăiesc, teamă de viaţa asta,
teamă care mă face să mă simt încătuşată. Aş vrea să dau cumva timpul
înapoi şi să revină toate la normal, iar viaţa mea de dinainte să-şi reia
cursul. Mă simt pierdută, iar starea în care mă aflu nu-mi dă pace deloc.
Nu văd nicio ieşire. Deodată, îmi dau seama că am nevoie să o văd pe
Carla, să fiu în preajma ei, căci ea, cu siguranţă mă va face să mă simt
mai bine, şi că ea este de fapt ieşirea pe care o caut cu atâta disperare.
Zâmbesc fericită că am găsit în sfârşit o soluţie. Nici nu mă dezmeticesc
bine că sora mea a şi ajuns. Mă îndrept către ea în grabă şi o îmbrăţişez cu
toată puterea mea. Îmi răspunde şi ea la fel, strângându-mă în braţe la
rândul ei, iar când într-un final ne depărtăm uşor una de cealaltă privindune, observ pe chipul ei frumos, o lacrimă ce se prelingea pe obrazul ca de
ceară, lăsând în căderea ei o dâră, ce căpătase sclipirea unei stele
căzătoare.

-Oh, draga mea, ai venit! Ce mai faci? Te aşteptam cu atâta
nerăbdare!
-Bună ziua, domnule Watanabe, mulţumesc eu sunt bine, am venit
să văd ce mai faceţi dumneavoastră.
-De când am discutat ultima oară parcă am renăscut, mă simt mult
mai bine ştiind că cineva se ocupă de cautarea fratelui meu, şi mă
comport ca un copil extaziat, cu inima îmi e plină de speranţă!
-Nici nu ştiţi cât sunt de fericită că v-am dat un motiv să fiţi
încrezător şi v-am alimentat această dorinţă arzătoare. Şi să ştiţi că mă
simt onorată că mi-aţi dat mie oportunitatea de a vă aduce atâta bucurie în
suflet. Am şi o primă veste bună. Nu e mare lucru, să încercăm să nu ne
entuziasmăm prea tare, dar este un început.
-Da?! Ce anume? Spune-mi, nu mă mai ţine ca pe jar!
Observ cum ochii trişti de altă dată, fără sclipire, deodată
căpătaseră o luminozitate care-i făceau strălucitori şi jucăuşi.
-Am aflat numele spitalului unde a fost internat fratele
dumneavoastră în urmă cu zece ani. În dimineaţa asta ar fi trebuit să mă
prezint acolo pentru a afla toate detaliile necesare căutării lui, dar din
păcate, a trebuit să-mi amân puţin plecarea, din motive de sănătate.
Aseară nu m-am simţit prea bine, aşa că astăzi la prima oră, am telefonat
şi am aranjat o nouă întâlnire.
-Vai draga mea, te simţi bine? Ai probleme de sănătate?
-Aah, nu, nimic...din cauza oboselii.
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-Te rog frumos, Clara dragă, să ai mare grijă de tine, şi să nu pui
mai presus de sănătatea ta, absolut nimic! Fără sănătate, nu poţi realiza
nimic.. nici pe plan profesional şi nici personal. Menajează-te și
odihneşte-te cât mai mult, îmi promiţi?
-Promit solemn! zic cu zâmbetul pe buze.
Îl vedeam cum mă privea cu atâta dragoste părintească, grijuliu şi
în acelaş timp plin de încântare pentru că cineva a luat în serios căutarea
fratelui său. Mă determina şi pe mine să lupt, această dorinţă a lui şi să
simt că sunt în stare de orice. Cuvintele nu mai aveau nici un rost, erau de
prisos, i se citea doar pe faţa marcată de timp, mulţumirea.
Cobor din maşină şi mă îndrept spre intrare. Era o seară rece, fără
să fie frig şi închisă, fără să fie înorat. Câţiva stropi de ploaie se grăbesc
să-şi facă apariţia. Picături mici, aproape invizibile mă umezeau uşor, fără
să le sesizez. Se simţea în aer, mirosul de praf şi de lemn ud. Treptat,
picăturile au căpătat o dimensiune mai mare şi încet încet s-au făcut
simţite. Mari şi reci, cădeau şi mă loveau cu puterea unui cub de gheaţă.
Îmi dau seama că stăteam în faţa uşii, nemişcată, fără să fac nimic.
Deodată, senzaţia de frig m-a năpustit, iar tremurul ce mi-a cuprins
trupul, părea că nu-l va mai elibera niciodată. Nu-mi amintesc să fi simţit
vreodată, frigul în felul acesta, de parcă propriul corp îmi e format din mii
de particule de gheaţă. Îmi dau seama că stăteam în faţa uşii nemişcată,
confuză, fără să fac nimic, lăsând pur şi simplu umezeala să îşi intre în
drepturi. M-am trezit stând neclintită, înţepenită şi incapabilă să schiţez
vreo mişcare. Conştientizez brusc starea în care mă aflam, şi îmi deschid
repede geanta pentru a scoate cheile şi a mă putea refugia în căminul meu
cald. Îmi doream cu toată fiinţa mea să evadez cât mai rapid din infernul
acela ud şi rece. Dau cu mâna, în dezordinea ce zăcea în geanta mea
încăpătoare, şi bine compartimentată, peste orice altceva decât peste chei.
Nu-mi mai amintesc în ce buzunar le-am aruncat la plecare, aşa că le
controlam haotic pe toate. După câteva minute bune de căutare, îmi dau
seama că am făcut-o în grabă, superficial şi s-ar putea să fi omis vreun
compartiment, aşa că...am luat-o de la capăt. Tremurul nu-mi dădea pace,
ceea ce-mi făcea căutarea şi mai dificilă. Toţi muşchii mi se contractaseră
şi o panică disperată m-a acaparat brusc. Îmi imaginam cum nu reuşesc să
găsesc cheile, mi se face din ce în ce mai rău, inima nu mai pompează şi...
mă prăbuşesc. Dar exact când aceste gânduri negre îmi năpustiseră
mintea, dau cu degetele peste ceva dur ce părea a fi mănunchiul de chei.
Bucuroasă, scot repede repede acel amalgam din metal. Când deschid şi
privesc în căuşul mâinii amorţite şi cianotice, observ că dădusem defapt
peste un breloc adus tocmai din Turcia, ce reprezenta un talisman şi ce ar
fi trebuit defapt să-mi poarte noroc. Atunci, gândul mi se aventură într-o
călătorie memorabilă...
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Soarele ardea, iar rochiţa ei transparentă, de plajă, lăsa să se
observe destul de vag linia trupului şi a costumul de baie, a cărui nuanţă,
de o culoare apropiată cu cea a pielii, nu se distingea bine, lăsând
impresia că nu există. Părul ce îi aluneca pe spate, sclipind în lumina
soarelui, părea acum ca de aur, iar pielea-i căpătase culoarea unei alune,
parcă mai fină ca niciodată, atrăgând priviri flămânde. Alături de Carla, la
fel de plină de entuziasm, relaxată şi nerăbdătoare de noile aventuri ce
urmau şi pe care le planificasem amăndouă cu multă răbdare, încă de pe
când ne aflam în România, îi surâdeam cu faţa şi buzele lucioase din
cauza sudorii ce-şi făcuse loc printre porii pielii, rezultat a unei canicule
arzătoare ce părea că va topi totul în jur. Cu părul prins într-o coamă de
cal, din care scăpaseră câteva şuviţe rebele ce-mi cădeau pe faţa-mi
bronzată şi o conturau, reflexe ale luminii se jucau cu auriul ce-mi încadra
bretele sutienului meu, negru şi decoltat, în timp ce pe şolduri îmi aluneca
o fustiţă neagră cloş, scurtă atât cât să-mi acopere slipul, pe post de pareo.
Ochelarii de soare, îmi acopereau un sfert din faţa mică, iar papuceii
formaţi din două cureluşe subţiri ce se uneau între degete, erau
împodobiţi cu cristale mici şi strălucitoare, ce-ţi fascinau privirea,
amiţindu-te. Mergând împreună spre plaja însorită, îi povesteam de zor,
Carlei, amuzată, cum îmi zburase mie pălăria de soare în ziua precedentă
în timpul croazierei. Râzând în hohote, întorc privirea spre ea pentru a-i
putea observa reacţia, dar...realizez că vorbeam de una singură.
Dispăruse. Mă opresc, mă întorc să o caut cu privirea, dar nu reuşesc să o
zăresc printre aglomeraţia ce împânzea zona, cu copii gălăgioşi, cu
comercianţii ce făceau negoţ şi care dacă te observau, se repezeau la tine
să-şi prezinte produsele care mai de care mai originale. Cu toţi turiştii
mişunând, îndreptându-se ca şi noi probabil, spre ţărmul mării, mi-era
greu să dau de sora mea. Totul mă agasa cumplit şi mă reţinea din a o găsi
pe Carla. Într-un final, după minute în şir, o zăresc în faţa unei gherete şi
mă îndrept nervoasă către ea, dispusă să-i adresez nişte cuvinte nu tocmai
plăcute, de care nu va fi prea încântată cu siguranţă. Nu-mi venea să cred
că-mi făcea din nou asta. O văd cum se întoarce cu zâmbetul pe buze şi
cu ochii sclipind, căutându-mă cu privirea. Ajunse una în faţa celeilalte,
trag aer în piept pentru a-i spune tot ce aveam de gând, când mi-o ia
înainte, extaziată:
-Uite, uite ce am cumpătat! Ceva ce o să ne aducă noroc de acum
înainte pentru tot restul vieţii. Poftim, ţie ţi-am luat un medalion din
argint, iar mie, un breloc!
Era aşa bucuroasă şi entuziasmată de ceea ce tocmai cumpărase,
stârnindu-mi şi mie interesul în legătură cu acei ochişori norocoşi, că-mi
răspândise aproape toată furia.
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-Stai să-ţi povestesc! zise în timp ce admira mândră podoabele
tocmai achiziţionate. Se numeşte „nazar boncuk’’ şi este un talisman! Se
zice că ochiul, a fost considerat un simbol puternic cu funcţia de a proteja
împotriva forţelor malefice. Această tradiţie universală, a căpătat o nouă
formă veche de 3000 de ani, în Anatolia, când, un meşter sticlar a îmbinat
puterea simbolică a ochiului cu forţa focului, dând naştere acestui
talisman deosebit, numit „ochiul răului” sau „ochiul norocos”. Astfel în
credinţa poporului turc acesta, protejează împotriva dedeochiului adică
împotriva unui tip de forţă negativă sau putere malefică conştientă ori
inconştientă, care la apariţia sentimentului de invidie ori resentiment, se
poate ascunde în privire. Acest talisman are rolul de a atrage şi distruge
energia negativă îndreptată către o persoană. Femeile, au obiceiul de a le
purta ataşate la bijuterii sau sub formă de diverse alte accesorii. De acum
înainte vom avea şi noi câte un astfel de talisman! Aşa că vom fi
protejate!
-Interesant...mulţumesc Carla! Şi-ţi mai mulţumesc că m-ai lăsat să
vorbesc singură ca o fraieră, în timp ce toată lumea se uita la mine şi-şi
dădea coate!
Privesc îndelung talismanul sorei mele ce-mi era atât de drag și
care-mi stârnește nostalgie. Mi-l înmânase soțul ei atunci când îi
spusesem ca aș dori să port cu mine în permanență ceva ce-i aparține. Îl
mângâi ușor cu vârful degetelor... Apoi, îmi azvârl mâna tremurândă în
buzunarul drept al scurtei din piele care abia dacă-mi acoperea
abdomenul, pentru a-mi alina puţin senzaţia de frig, când cu degetele
amorţite, dau chiar peste chei. Cu disperare, deschid repede uşa, intru în
casă, şi tot ce-mi mai doresc este să fac un duş fierbinte, să îmbrac haine
călduroase şi să mă cuibăresc în patul meu pufos şi confortabil. Epuizată,
simt cum m-i se închid pleoapele greoaie şi obosite, înainte de a intra în
camera de baie.
Mă găbesc să răspund la uşă, o deschid şi dau cu privirea de Masao
care stătea înţepenit în pragul uşii şi se uita la mine. Oare arătam ciudat,
sau poate că îi păream schimbată având în vedere că de cele mai multe ori
mă văzuse fardată şi aranjată... sau poate s-a întâmplat ceva? Gura mi se
încleştase din cauza gândurilor negre ce-mi străbăteau neâncetat mintea,
şi abia reușesc să îl întreb pe Masao dacă totul e în ordine sau e pur şi
simplu o vizită. Observ cum îşi pleacă ochii, explicându-mi din priviri
motivul pentru care se află aici. Îmi cobor la rândul meu privirea şi spre
marea mea surprindere, mă întâmpină imaginea angelică a micuţei şi
frumoasei Hana, care imediat începuse să mă tragă de fustă, în timp ce
bolborosea ceva nedesluşit cu vocea ei drăgălaşă de copil. Arăta ca un
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piticuţ îmbrăcat în rochie. Purta pantofi de gală şi părea ireal de mică în
hăinuţele asortate de un design modern, dar în miniatură creat special
pentru cei mici. Nu mă abţin să nu zâmbesc cu ochii plini de lacrimi, aşa
cum mi se întâmpla adesea când o întâlneam. Erau lacrimi de fericire de
încântare şi de emoţie... Uneori nu mă puteam abţine. Nu cunoşteam ceva
mai pur, mai scump, mai inocent şi mai frumos decât ea pe lumea asta.
-Cara, Cara, lui Hana îi era door!
-Puiuţul meu scump şi mie îmi era la fel de dor de tine, spun,
aplecându-mă la ea pentru discuta de la egal la egal. Nici nu ştii cât de
tare mă bucur că ai venit să mă vezi! Se auzi un râset de mulţumire şi se
repezi la mine să mă sărute. O iau în braţe cu multă afecţiune lipindu-i
căpşorul mic de obrazul meu iar cu ochii închişi, savurez acele câteva
momente de căldură, în timp ce mă bucur de mirosul ei dulce.
Masao păşise înăuntru şi se aşezase comod pe canapea, timp în
care, eu pregăteam Hanei covoraşul de joacă şi îi căutam sacul cu jucării,
pe care-l răsturnam în mijlocul livingului de fiecare dată când mă vizita.
Nu se întâmpla foarte des acest lucru, dar eu eram oricând pregătită. În
timp ce ne bucuram amândouă de prezenţa celeilalte, iar jucării
multicolore îmi zburau deasupra capului, printre hohotele de râs ale
drăgălaşei Hana şi tot felul de sunete noi ori chicoteli de-ale ei, aud vocea
sobră a lui Masao şi abia desluşesc ce zice.
-Ar trebui să ne vizitezi mai des, că ne lipseşti! Hana întreabă
mereu de tine, iar eu nu vreau s-o dezamăgesc, spuse în timp ce duce la
gură paharul de Whiskey, cu un gest masculin. Îl văd apoi cum îşi aprinde
o ţigară căutând cu privirea o scrumieră. În timp ce-i întind una, îi spun
dezamăgită:
-Dar tu nu mai fumai... cel puţin ar trebui să nu o faci în preajma
copiluilui!
-Nici nu o fac! De altfel e pentru prima dată, spuse ironic, pe un ton
aspru, cu privirea aţintită undeva prin încăpere. Întorc capul în acea
direcţie şi observ că ceea ce-i captase interesul, era defapt o fotografie
mai veche în care era înfățișată soția sa alături de mine. Nu-şi mai poate
lua privirea de la ea. Văzând cu cât interes se uita parcă prin acea
imagine, îl las cu gândurile lui şi-mi continui joaca cu Hana.
Absobită de inocenţa şi puritatea micuţei, am desfăşurat tot felul de
activităţi educative dar şi distractive în acelaş timp, până ce mi-am simţit
braţele greoaie, respiraţia sacadată, iar o picătură de sudoare a început
blând să-mi mângâie fruntea, alunecând spre tâmplă. Suflând greu, cu
Hana trântită pe picioarele mele, îmi ridic privirea şi-mi amintesc imediat
de prezenţa lui Masao, de care uitasem total. Îl surprind cum ne privea şi
ne urmărea jocul, cu un zâmbet în colţul gurii, de parcă îi era teamă să
zâmbească larg. Mă întreb în sinea mea, oare la ce s-o gândi în timp ce ne
priveşte?
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-Acum înţeleg de ce Hana te iubeşte atât! Spuse Masao rupând
tăcerea.
Nu-i răspund, dar îi întorc zâmbetul. Aproape că mi se înmuiau
picioarele atunci când Masao sau Carla îmi confirmau cât de mult însemn
pentru Hana, dar îmi tresărea şi mai mult inima, cănd îi simţeam iubirea...
Trezindu-mă dintr-un somn adânc mă simt de parcă am dormit o
veşnicie. Mă grăbesc să-mi fac un duş şi apoi să mă machiez şi să-mi
aranjez părul pentru a mă îndrepta spre aeroportul Kansai din Osaka. Voi
zbura până în capitală şi mă voi deplasa până la Tokyo General Hospital
pentru a afla detalii importante ce mă vor ajuta să soluţionez acest caz.
Optimistă, ies în grabă pe uşa locuinţei mele şi mă îndrept cu paşi repezi
spre maşină pentru că mă aştepta un drum lung şi o zi grea. Nu-mi plăcea
să-mi petrec timpul conducând, pentru că era nevoie de o atenţie sporită,
iar acum, gândurile, situaţia în care mă aflam, evenimentele ce aveau loc
în viaţa mea, mă bulversau atât încât eram conştientă că nu mai eram în
stare să aloc importanţa cuvenită unei astfel de acţiuni. Aşa că tot ce-mi
doream era să ajung într-un timp cât mai scurt și în totală siguranţă, la
destinaţie.
Sună telefonul. Scormonesc prin geanta mare şi plină cu tot felul de
lucruri care se dovedeau pentru a nu ştiu câta oară, a nu fi atât de utile pe
cât credeam, dar cu rolul de a mă încurca de fiecare dată, şi dau peste
telefon exact atunci când cel care mă apela, închise. Cum nu recunoşteam
numărul, nu am dat importanţă apelului. Chiar mă bucuram că nu
apucasem să răspund, căci mă simţeam bine doar cu gândurile mele şi nu
aveam chef de vreo conversaţie plictisitoare şi interminabilă cu cine ştie
ce cunoştinţă, mai ales că mă aflam la volan. La scurt timp însă, aud din
nou balada de dragoste ce o setasem ca sonerie a telefonului, iar de data
aceasta mă văd obligată să răspund, nemaiavând nicio scuză, dar şi
împinsă de curiozitate. Am simţit un nod în gât când i-am auzit vocea lui
Shin. Nefiind o persoană importantă pentru mine până de curând şi nici
vreun prieten apropiat cu care să iau legătura des, nu-i salvasem numărul
de telefon, iar acum, mă luase prin surprindere.
-Bună dimineaţa frumoasa mea, ce mai faci?
-Bună să-ţi fie şi ţie dimineaţa Shin, eu sunt bine, mulţumesc!
-Sper că nu te-am trezit! Îmi cer scuze pentru ora matinală la care
am îndrăznit să te deranjez, dar chiar nu mai aveam răbdare să te aud!
Defapt azi-noapte târziu am avut curiozitatea să văd ce faci, şi abia m-am
stăpânit până acum. Speram să te întâlnesc ieri la la cursuri, dar nu am
avut norocul ăsta. Vezi ce ai făcut?
-Ce anume am făcut?
-Cum ce ai făcut? M-ai determinat să frecventez mai des facultatea!
Şi asta numai din cauza ta!
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-Hmm! Râd uşor.
-Dacă tot nu am reuşit să te văd la facultate, ce-ai zice dacă am
mânca ceva uşor şi am bea o cafea diseară?
-Mi-ar plăcea Shin, dar eu sunt în drum spre Tokyo şi cu siguranţă
nu mă voi întoarce în seara asta. Poate cine ştie, voi fi nevoită să înoptez
acolo chiar şi mâine. Asta în funcţie de cum decurg lucrurile, desigur. Şi
îi povestesc în câteva cuvinte care este scopul plecării mele.
-Mmda! Asta e! Deci nici astăzi nu este ziua mea norocoasă,
minunat! zice ironic. Încep să mă întreb nu când, ci dacă va mai veni ziua
asta vreodată... Cred că vom vedea, îşi răspunse singur.
-Hai, nu te supăra, într-una din zilele ce vor urma, ne vom întâlni,
promit!
-Ok, dacă promiţi.. Aşa da, îmi place! Bine scumpo, ai grijă cum
conduci! Îţi urez drum bun şi mult succes în căutarea ta! Şi dă-mi de ştire
că eşti bine.
-Aşa voi face, pa!
Azvârl telefonul pe scaunul din dreapta mea, aşezându-mă într-o
poziţie mai confortabilă şi dau drumul postului meu preferat de radio,
când aud melodia ce-mi era foarte familiară şi pe care o ascultasem de
zeci de ori. Uimitor însă peste această melodie se mai aude una cu un ritm
mai rapid..ce naiba? Mă uit spre telefon şi….suna de zor. Nici nu
închisesem bine că acum mă apela din nou cineva. Nu-mi vine să mai
conversez cu nimeni, aş vrea să fiu lăsată în pace, dar nu mă abţin să nu
arunc un ochi să văd cine este din curiozitate. Aiko era cea care mă căuta
şi nu rezist să nu-i răspund. Câteodată era exagerat de vorbăreaţă şi
gălăgioasă, dar de data asta instinctul îmi spunea că trebuie să o ascult.
-Bună Claraa! Ce mai faaaci? Strigă ea în stilul ei caracteristic, cât
o ţinu gura.
-Dacă nu mi-ai mai ţipa tu în ureche, aş face şi mai bine!
-Ei, hai ca nu am ţipat de data asta…
-Ai (prescurtare de nume, al cărui înţeles în limba japoneză,
semnifică iubire), spune-mi de ce m-ai sunat, căci sunt la volan!
-Ok, vroiam să-ţi spun că m-a căutat domnul profesor Takahashi şi
m-a rugat să te contactez şi să-ţi transmit că ar vrea să-ţi vorbească.
-Despre ce anume?
- Nu ştiu nu mi-a spus. Zicea că nu te-a mai văzut demult, şi ştii
cum e el, grijuliu… Ne tratează pe toţi ca pe copiii lui.
-O să-l caut când vin la cursuri şi o să vorbesc cu el să văd ce mai
vrea de la mine.
-Hai, nu fi urâcioasă!
-Ei, o să mă sâcâie cu întrebări de genul ” Eşti bine? Ce se întâmplă
cu tine fetiţo de nu mai eşti aşa prezentă? “ ştiu eu că aşa o să decurgă
conversaţia!
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-Dar îşi face griji pentru tine fiindcă ţine la tine, răutăcioaso ce eşti!
Ca şi mine de altfel!
-Da, da, ştiu, ziceam şi eu aşa…ştiu că e bine intenţionat, şi mai
ştiu că e la fel de pisălog ca tata! Aud râsetul zgomotos a lui Aiko în
telefon de simt nevoia să-l depărtez de ureche.
-Eşti culmea Clara, tot nu te laşi cu “aprecierile” tale!
Aproape că se întunecase, când, sfârşită şi obosită, ajung în camera
rece de hotel, pe care o rezervasem cu o zi înainte, uşurată că terminasem
deocamdată cu investigaţia mea în acel spital ce se afla la o aşa mare
distanţă de casă. Îmi era însă teamă că voi fi nevoită să mă reîntorc cât de
curând în imensa metropolă niponă, unde mă pierdeam prin labirintul
întortocheat al nenumăratelor străduţe înguste.
Nu foarte încântată, dar destul de mulţumită de ceea ce reuşisem să
aflu, părăsesc camera în care fusesem cazată şi cu care începusem să mă
familiarizez pe parcursul celor două nopţi petrecute acolo. Parcă intrasem
cumva într-o altă lume, care, era exact aşa cum mi-o doream eu… În acea
cameră simplă dar elegantă, cu care m-am acomodat imediat, pe care
începusem să o simt plăcută şi caldă, mă simţeam atât de departe de tot...
În acelaş timp, mă făcea să mă simt liberă, şi nu m-a oprit nimic să dau
frâu liber imaginaţiei şi să-mi creez propria-mi lume. Era o lume
neschimbată, o lume pe care o regăsisem acum, după ce o pierdusem de
mult. Da, retrăiam momente şi evenimente pe care le trăisem cândva,
simţind aşa cum simţisem atunci, iar inima-mi era plină de bucurie. E
ciudat că trecem prin etape ale vieţii pe care nu ştim că trebuie să le
preţuim aşa cum sunt, fără să ne dăm seama că, e posibil să vină o zi când
totul se poate schimba, iar liniştea sufletească ce ne umplea odată sufletul,
se poate risipi într-o fracţiune de secundă. Ce bine ar fi fost dacă, atunci
când cursul existenţei mele a luat-o pe o cale pozitivă, favorabilă mie, să
fi mers pe un drum drept, fără ocolişuri sau cotituri. Ce bine ar fi fost
dacă aș fi conştientizat de fiecare data importanţa unui moment sau al
unei situaţii. Poate aş fi făcut alte alegeri, sau aş fi spus altceva la un
moment dat fără să mă joc cu cuvintele într-un mod în care pe alţii s-ar
putea să-i fi rănit, ori poate aş fi ştiut să mă bucur de lucruri mici,
nesemnificative, la un alt nivel, iar “lucrurile mici” ar fi devenit cu
siguranţă ”lucruri mari”. Fără doar şi poate, aş fi trăit la o altă intensitate.
Dar de unde era să ştiu? Cum să intuieşti că poţi pierde ceea ce crezi că
nu-ţi poate lua nimeni vreodată, că tot cea ce este normal şi banal, va
deveni imposibil de atins?
Camera aceea străină şi goală, mi-a redat zâmbetul pe buze, mi-a
dat dreptul să visez din nou şi chiar dacă doar în închipuirea mea, mi-a
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redat dreptul să fiu fericită. De aceea îmi era greu acum să o părăsesc, şi
odată cu ea, lumea ce mă lăsa noaptea să adorm cu sufletul împăcat.
Părăsind acea încăpere, renunţam la stropul de fericire ce-l adusese în
viaţa asta a mea, rece şi stingheră. În acelaş timp, însă, ştiam că nu mă pot
refugia aici o eternitate, deşi asta mi-aş fi dorit... ştiam că mă aşteaptă
oameni, lucruri şi situaţii noi, în această viaţă crudă dar reală din păcate.
Deşi aş fi vrut, nu puteam fugi pur şi simplu de toate astea... ştiam că
trebuie să le înfrunt într-o bună zi...doar că nu puteam acum...poate în
curând... altădată.
Părăsesc hotelul privind în jos, gândindu-mă la ultimul pas pe care
urma să-l fac în incinta acestei clădiri ce-mi devenise un cămin drag şi
primul pas către excterior. Îmi aţintisem privirea către picioarele stângace
care păreau că uitaseră să păşească graţios ca altădată şi observ cum
vârful micuţ al pantofului cu toc înalt, trece pragul spre acea lume la care
nu vroiam să mă mai întorc. Apoi mă întreb în sinea mea: de ce oare sunt
aşa de pesimistă? Cu siguranţă există oameni mult mai nefericiţi decât
mine...
Mă ascund în spatele ochelarilor de soare, fixându-i repede pe nas,
pentru a nu mă întâmpina lumina enervant de orbitoare, mult prea
deranjantă pentru ochii mei. Îmi prind centura de siguranţă şi pornesc
spre casă împăcată cu ideea că cea mai mare parte adrumului o
parcursesem. Zborul cu avionul fusese unul plăcut, totul desfăşurându-se
într-un mod liniştit propice unei călătorii relaxante.
Mă cuprinsese o stare de somnolenţă, aşa că mă opresc să-mi iau o
cafea, modific volumul muzicii la o intensitate mai mare şi pornesc mai
departe.
Observ culorile ce predomină peisajul mirific care mă înconjoară.
Deodată, de o parte şi de alta a drumului am observat grandoarea unei
minunate explozii de flori roz, a căror frumuseţe rară, mă impresionează.
Am rămas surprinsă total când am relizat că apăruse sakura, iar eu nici
măcar nu observasem. Ce se întâmpla cu mine? Îmi pun această întrebare
din nou şi din nou. De fiecare dată când lucrurile par a nu fi în ordine, îmi
revine această întrebare stupidă în minte. Problema este însă, că de fiecare
dată, nu găsesc niciun răspuns.
În fiecare an aşteptam cu nerăbdare să răsară florile de cireş, care
pentru poporul japonez au o însemnătate deosebită. Au făcut un adevărat
ritual din privirea şi admirarea acestor minunate plante, obicei numit
hanami. Primele flori apar în Okinawa, iar ultimele în Hokaido, durând de
la sfârşitul lui martie şi până la începutul lunii mai, perioadă în care, în
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Japonia, începe plantarea orezului, un simbol al prosperităţii recoltei
viitoare.
Denumirea de sakura provine de la numele prinţesei florii de cireş,
Konohana Sakura, simbol al gingăşiei în mitologia japoneză. Legenda
spune că, într-o bună zi, în timp ce se plimba pe plajă, Ninigi a întâlnit-o
pe Konohana şi s-a îndrăgostit de ea. A mers deci la tatăl ei,
Ohoyamatsumi (un zeu al muntelui) şi a cerut-o în căsătorie. Iniţial, tatăl
nu a fost de acord, şi i-a propus mâna sorei ei, Iwanaga, pe care însă,
Ninigi a refuzat-o. Se spune că datorită faptului că Ninigi a refuzat-o pe
Iwanaga, viaţa oamenilor este scurtă şi efemeră, ca a florii de cireş, în loc
să fie lungă şi trainică ca a pietrei, aşa cum era iubirea lui pentru
Konohana. Până la urmă, tatăl a cedat şi i-a acordat mâna prinţesei florii
de cireş, care era de o frumuseţe răpitoare. Konohana a rămas însărcinată
în prima noapte, Ninigi devenind suspicios. Furioasă şi tristă din cauza
acuzațiilor aduse de către soţul ei, prinţesa s-a închis într-o colibă şi şi-a
dat foc, susţinând că nu i se va întâmpla nimic copilului, dacă este cu
adevărat fiul lui. S-au născut în mijlocul focului trei copii: Hoderi,
Hosuseri şi Hoori. Ninigi a declarat apoi că, el a crezut în ea de la
început, dar a vrut să le demonstreze şi oamenilor că sunt cu adevărat
copiii lui, iar din mânerul cuţitului cu care a tăiat cordonul ombilical al
copiilor, a crescut un crâng de bambus.
Opresc maşina, parchez în apropierea unui parc pe lângă care eram
în trecere şi poposesc o vreme sub ramurile unui sakura înflorit, pe care,
oricine l-ar zări, ar rămâne fermecat, simţindu-se inevitabil atras de
podoaba lui de flori. Observ roind pe lângă mine o mulţime interminabilă
de oameni, care, cu aparate de fotografiat şi camere video, încearcă să
imortalizeze frumuseţea ce ne înconjura, pentru a păstra veşnic imagini cu
aceste minuni ale naturii. Unii se opresc puţin pe alee, alţii ating cu mâna
bucheţelele, le miros florile, după care se îndepărtează uşor cu zâmbetul
pe buze, plini de încântare. O pereche de îndrăgostiţi întârzie câteva
minute la umbra unui copac, sărutându-se, apoi privindu-se în ochi, îşi
jură iubirea. Privind în jur, îmi dau seama că zăresc pe chipurile
oamenilor şi în privirea lor, cele mai pure sentimente care, îi fac să pară
mai frumoşi, mai senini şi mai inocenţi. Am înţeles imediat că aceste flori
superbe, le oferea defapt această senzaţie de calm, de linişte, care-i
transforma făcându-i mai buni.
Mergând mai departe şi uitându-mă mai atent, îmi dau seama că
florile au nuanţe diferite, probabil în funcţie de lumina ce cade peste ele,
făcându-le să arate deosebit una faţă de cealaltă.
Florile de sakura, durează câteva zile, după care se ofilesc şi se
scutură. Japonezii spun că, viaţa lor este asemănătoare cu aceste flori,
care se nasc, cresc, îmbătrânesc, după care, mor. Căderea petalelor
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simbolizează viaţa trecătoare, reprezentând de asemenea şi un simbol al
frumuseţii trecătoare.
Copleşită de natura care nu încetează să mă uimească în fiecare an
cu frumuseţea ei, mă urc în maşină şi îmi continui drumul spre casă,
nerăbdătoare să ajung cât mai repede, pentru a mă putea odihni şi relaxa.
Mă şi vedeam deja, tolănită în cada spaţioasă, cu parfumul calmant şi
deosebit de plăcut în nări al câtorva lumânărele aranjate cu multă grijă pe
marginea căzii, înconjurată de spuma groasă care mă înveleşte ca o pătură
şi cu un coctail exotic în mână. Îmi aşez spumă pe cap şi modelez o
coroniţă albă... apoi îmi croiesc o rochiţă decoltată cu mânecă scurtă din
acelaşi strat pufos... aşa cum obişnuiam să mă joc atunci când eram bine
dispusă. Apăs piciorul pe acceleraţie şi măresc viteza, dornică să mă
refugiez cât mai curând în căminul meu pentru puţin răsfăţ.
În apropiere de micul orăşel care mă găzduia, cerul a început
deodată să se înfurie parcă, s-a înegrit şi fără să cadă vreo picătură, a
început să tune şi să fulgere cu atâta putere încât maşina în care mă aflam,
se cutremură. Muzica ce-mi suna în urechi destul de tare până în urmă cu
ceva momente, acum o auzeam în surdină din cauza zgomotului infernal
al naturii, ce devenea din ce în ce mai înfricoşător. Mă luase pe
nepregătite şi mă făcea să tresar de fiecare dată când brăzda cerul.
Tunetul îngrozitor de zgomotos devenise atât de puternic încât simţeam
că nu-l mai pot suporta. Suna ca un strigăt de ajutor al unui suflet
chinuit...
Era deprimant să mă aflu singură în maşină pe o asemenea vreme,
care nu te face să te gândeşti la lucruri tocmai optimiste... Îmi iese în faţă
un parapet strivit probabil de o maşină. Să fi avut loc un accident?
Deodată cerul se aprinse într-un fulger cutremurător, prilej cu care zăresc
un buchet de flori uscat, aruncat la întâmplare pe marginea drumului şi
care era acum biciuit de stropii mari de ploaie ca nişte pietre, ce tocmai
începuseră să cadă. Terifiant... mă trece un fior rece şi o frică stranie mă
cuprinse rapid. Mi-era înfiorător de teamă, mi se făcuse frig, şi trecândumi limba peste buzele uscate, le-am descoperit extrem de reci. Aruncând
o privire în oglinda retrovizoare, am observat că parcă erau străvezii. Mă
cuprinse un tremur ciudat şi mă străfulgeră un sentiment de panică. Inspir
adânc şi încerc din răsputeri să mă gândesc la altceva care să mă ajute să
evadez din starea asta. Primul lucru care-mi vine în minte, este chipul
sorei mele şi deodată simt nevoia disperată să o revăd. Am să-i povestesc
despre pomii înfloriţi pe care i-am admirat de una singură. De altfel era
primul an când o făceam fără ea...
Întinsă în patul confortabil şi mult prea mare doar pentru mine,
stăteam şi mă gândeam. Îmi rămăsese în cap, imaginea idilică a florilor de
sakura şi odată cu ele îmi vine în minte chipul lui Shin cu privirea lui
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năucitoare. Asta pentru că începeam să simt ceva pentru el oare? Sau
poate că îl asociam cu atmosfera romantică ce o descoperisem în parc
plimbându-mă printre sutele de petale de nuanţe diferite, când îi
întrezărisem printre ramurile înflorite, pe cei doi îndrăgostiţi ce se
sărutau? Nu ştiu... Mă atrăgea într-un mod foarte special, dar în acelaşi
timp mă respingea. Căutam un motiv pentru a-i refuza propunerea, însă
nu descoperisem niciunul, cu toate că instinctul îmi spunea să nu mă
implic. Întotdeauna pusesem mare bază pe ceea ce simţeam şi nu o dată,
soarta îmi dovedise că e bine să-mi ascult acea voce interioară care îmi
călăuzeşte paşii, însă acum eram sigură că exageram şi aşa cum mi se mai
întâmplase, rar ce-i drept, mă mai înşelam şi eu. Nici nu-mi sfârşesc bine
gândurile că aud alarma telefonului ce mă înştiinţează că am primit un
mesaj. Plină de nerăbdare deschid în grabă telefonul şi citesc: “ Bună
seara frumoaso, am aşteptat să mă anunţi că ai ajuns cu bine, dar se pare
că ai avut altceva mai important de făcut. Bine că avem prieteni comuni.
Voiam doar să ştii că mă gândesc la tine, atât… “ Pe semne că iar şi-a
băgat Asuka coada. Mda..interesant…tocmai când mă gândeam la el!
Ăsta e un semn bun, care anulează orice fel de presimţire nefondată. De
data asta, nu-mi voi asculta instinctul. Faptul că ne-am gândit în acelaşi
timp unul la celălalt, este un semn…unul bun! Aşa că pun mâna pe
telefon să-i răspund la mesaj, dar apoi mă răzgândesc şi mă hotărăsc să
mai aştept câteva minute, pentru a nu părea atât de interestă pe cât eram
defapt.
Îmi simt deodată mâna amorţită sub mine, iar spatele îmi înţepenise
de frig. Adormisem ca de obicei, în poziţia mea preferată. La un moment
dat, simt nevoia să mă răsucesc şi, îmi dau seama că este ceva sub mine,
care mă înglodeşte. Când mă uit, era telefonul. Offf, am adormit şi nu iam mai scris lui Shin! Şi aşa era cam supărat, iar mesajul lui a sunat cam
dur! Acum e târziu, o să-i telefonez în cursul zilei de mâine. Nu vroiam
nici să exagerez cu comportamentul ăsta respingător, pentru că mi-era
teamă să nu se sature până la urmă. Dezamăgită de mine şi agitată, pun
telefonul pe noptieră şi mă culc la loc.
În timp ce-şi ducea la gură cana cu cafea şi mult lapte aşa cum îi
plăcea, îmi aruncă o privire rezervată pe sub genele-i lungi.
-Nu te înţeleg de ce te complici cu Shin ăsta! Nu e pentru tine,
ascultă-mă! Dacă e aşa cum zici tu, că toate muierile sunt înebunite după
el şi nu face altceva toată ziua decât să se preocupe de aspectul lui
fizic...nu e de tine!
-Dar, Carla, cine a spus asta? Am zis într-avevăr, că e apreciat şi se
îngrijeşte de felul cum arată, dar de aici şi până la ce spui tu, e cale lungă.
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-Şi este şi mai tânăr decât tine! Tu ai nevoie de un bărbat alături de
care să clădeşti ceva şi să-ţi întemeiezi o familie! Ce fel de viaţă ai duce
alături de copilul ăsta? Dacă o fi la fel de copil şi la minte...e clar!
-Zău că exagerezi! Nu e diferenţă decât de câţiva ani, să ştii! Iar
mie mi se pare cu picioarele destul de bine înfipte în pământ.... Dacă l-ai
vedea cât e de mare şi impunător, nu l-ai mai asemăna cu un copil, te
asigur!
-Nu din punct de vedere fizic mă tem că e un copil! Şi apropos, ce
altceva mai ştii despre el? Cu ce se ocupă, ce-i place, ce-i displace?
-Îhmm...din câte ştiu, se ocupă de o afacere de familie pe care au
început-o părinţii lui cu mulţi ani în urmă.
-Nici nu mă aşteptam s-o fi început-o el! Adăugă repede Carla fără
să apuc să continui ce aveam de zis. Ăsta era obiceiul ei, când devenea
uşor nervoasă sau o preocupa un subiect. Îţi lua orice drept la replică.
-Răutăcioaso! spun în timp ce pufnesc în râs. Mă amuza felul cum
se agita ea şi scotea numai cuvinte piperate dar ştiam că se comporta aşa,
tocmai pentru că nu-i era indiferent ce se întâmpla în viaţa mea
sentimentală. Şi ca să-mi continui ideea, dacă-mi permiţi, lucrează în
domeniul alimentar. Au un lanț de magazine, iar el se ocupă cu
administrarea şi aprovizionarea. Are în subordine mulţi angajaţi şi el
manageriază totul. Este destul de ocupat. Mai multe nu ştiu despre
el...dar crezi că el ştie prea multe despre mine? Ne placem şi atât. Mai
departe, vom vedea cum decurg lucrurile.
-Treaba ta, dar să ţii ochii larg deschişi şi să îmi povesteşti totul,
căci dacă m-ai fi ascultat de fiecare dată când te-am îndrumat, sau mă rog,
am încercat s-o fac, nu ai fi trecut prin atâtea eşecuri!
Avea dreptate în privinţa asta. Ea era sfătuitoarea mea cu care mă
consultam în legătură cu orice, dar mai ales când venea vorba de o relaţie
sentimentală. Dintodeauna a avut un simţ dezvoltat în ceea ce-i priveşte
pe oameni, îşi dădea uşor seama de caracterul lor şi identifica imediat
semnele ce indicau faptul că ar fi trebuit să renunț, lucru de care eu nu
eram capabilă. Era mult mai realistă decât mine, nu accepta şi nu ierta
greşelile majore şi întotdeauna făcea alegerea potrivită, în contrast cu
mine care o făceam lată de fiecare dată. Mă întreba la începutul fiecărei
relaţii de-ale mele despre respectivul pretendent de la vremea aceea,
despre discuţiile ce le purtam şi despre comportamentul lui, apoi îmi
spunea dacă merită sau nu continuată relaţia. Eu nu o ascultam deşi, se
dovedea din păcate de cele mai multe ori, că avea dreptate.
Culoarele universităţii mi se păreau imense acum şi enervant de
aglomerate. Era un dute-vino continuu ce mă obosea teribil. În ultimul
timp, nu ştiu de ce, prezenţa la cursuri nu a făcut altceva decât să mă
agaseze şi imediat cum ajungeam, simţeam nevoia să dispar din acel
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cadru...să mă fac nevăzută. Colegii ale căror glume altădată mă
înveseleau, mi se păreau acum extrem de gălăgioşi, iar interesul lor pentru
mine, mă enerva. Vânzoleala din jurul meu, parcă se mai domoli, semn că
elevii se îndreptaseră către sălile de curs pregătindu-se să înceapă orele,
iar eu, mă uitam năucită în stânga şi-n dreapta fără să ştiu încotro s-o
apuc. Nu-mi mai aminteam în ce sală se ţineau cursurile azi. Pe măsură ce
înaintam pe holurile interminabile şi îmi căutam cu o mână telefonul, care
parcă dispăruse prin geanta greoaie, trec pe lângă biroul profesorilor. Îmi
amintesc de conversaţia mea cu Aiko, în care mă anunţase că profesorul
Takahashi vrea să mă vadă şi mă hotărăsc că acum e momentul, mai ales
că mă găseam în faţa uşii unde presupuneam că se află, sau cel puţin, aşa
speram. Oricum nu aveam nimic de pierdut să încerc să-l găsesc, aşa că
bat uşor la uşă şi mă interesez de prezenţa lui. Mi s-a răspuns să aştept
afară, ceea ce am şi făcut. Spre surprinderea mea, nu după mult timp, îl
văd ieşind pe profesor, care, deodată se lumină la faţă când dădu cu ochii
de mine, pe semne că nu se aştepta să mă întâlnească prea curând. Se
apropie de mine, îmi ia faţa în mâinile lui imense şi tăbăcite şi mă sărută
uşor pe frunte aşa cum face numai tata. Apoi, mă apucă de mână şi-mi
spune:
-Hai draga mea la bufet, să ne aşezăm şi să vorbim în tihnă. Poate
guşti şi tu ceva că te văd cam palidă. Ai puţin timp?
-Da, sigur, am venit special să vorbesc cu dumneavoastră, am
minţit eu. Cu siguranţă dacă-i spuneam că aveam ore, m-ar fi trimis în
sala de curs şi ar fi trebuit să-l caut altădată, iar eu nu voiam să pierd
timpul.
În timp ce ne îndreptam către cantina facultăţii, îmi povesteşte cum
demult tot încearcă să dea de mine şi precizează că se bucură nespus că
am reuşit să ne vedem în sfârşit.
-Şi eu am simţit nevoia să vă vorbesc, dar, cu toate că mi-aţi spus
de atâtea ori să nu ezit să vă caut, programul meu e limitat acum, mult
mai limitat ca înainte, pentru că încerc să ajut un domn de la casa de
bătrâni la care lucrez. Şi mă apuc să-i povestesc despre mica mea anchetă
care era în desfăşurare.
-Bravo, Clara, e de admirat gestul tău, dar ce mă bucură pe mine
cel mai mult este că, tu chiar ai nevoie în perioada asta grea pe care o
travesezi, să-ţi ocupi timpul în totalitate iar făcând ceva bun pentru alţii,
te asigur, că-ţi va aduce o mare satisfacţie şi astfel, te vei simţi şi tu mai
bine. Vei vedea!
-Da, chiar am de gând să-l ajut pe domnul Watanabe să-şi revadă
fratele dacă se poate şi dacă nu, măcar să afle că e bine ca să-şi poată
duce bătrâneţea într-un mod ceva mai liniştit. Fac asta, pentru că după
cum a spus şi domnul Watanabe, numai cineva ca mine, poate înţelege
exact ce simte şi prin ce coşmar a trecut de atâta vreme. Numai cine are
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un frate geamăn percepe durerea la care este supus acest biet bătrânel, iar
el a apelat la mine imediat cum a aflat despre sora mea.
-Aşa este, spuse blând profesorul, cu multă căldură în privire, timp
în care îşi aruncă un ochi pe meniul din faţa lui. Îl observ cum suspină
dintr-odată şi stă pe gânduri câteva secunde. Ştiu draga mea, sau cel puţin
pot face un efort să înţeleg că legătura cu sora ta depăşeşte orice graniţe,
iar noi cei care nu percepem această iubire extraordinară, ne-o putem doar
imagina. Îmi dau seama că, sora ta ţi-a fost întotdeauna atât un partener
de joacă în vremea copilăriei, dar şi o persoană cu care să comunici şi să
te sfătuieşti mai târziu. De asemeni, la gemeni, noţiunea de ”noi”, se
formează înaintea celei de “eu” şi ştiu că vă sunt suficiente doar câteva
cuvinte pentru a comunica, cuvinte ce au sensuri numai de voi înţelese.
Legătura spirituală dintre gemeni fiind extrem de strânsă, aveţi şansa şi
norocul doar de a privi peste umăr pentru a o găsi tot timpul aproape pe
cealaltă, o prietenă devotată, de o viaţă. Voi înţelegeţi probabil mult mai
bine decât ceilalţi ce înseamnă să împarţi, ce valoare are o legătură
afectivă şi ce semnificaţie are cuvântul empatie. Asemănarea dintre
gemeni, se manifestă şi prin gestică, privire, limbaj, comportament, ca
urmare a faptului ca traversează împreună etapele creşterii, dezvoltării şi
apoi ale maturizării. Datorită faptului că a existat dintotdeauna persoana
care a fost aproape, parcurgând concomitent toate etapele pas cu pas,
gemenilor li se dezvoltă mai uşor şi mai repede instinctul de socializare
cu cei din jur. Ca să nu mai spun, că există asemănări evidente şi în planul
caracteristicilor psihice, ca de exemplu corelaţii semnificative în ceea ce
priveşte percepţia, acuitatea senzorială, atenţia, memoria verbală şi
caracteristicile empatice bine dezvoltate, mai ales în relaţionarea dintre
voi. Am făcut odată un studiu de caz, acum mulţi ani, pe această temă.
Aşa că, draga mea, vezi tu, eu înţeleg foarte bine legătura puternică care
s-a creeat de-a cursul timpului între perechile de gemeni, între domnul
Watanabe şi fratele său, între tine şi sora ta... face o pauză lungă,
oftează...se frământă pe scaun.
-Nu numai că înţelegeţi foarte bine, dar sunteţi mai explicit decât aş
putea fi eu vreodată, adug zâmbind, cu toate că eu aş fi mai în măsură să
o fac!
-Fata mea, zise râzând, asta e meseria mea, să ştiu să vorbesc. Şi
vorbele mele să-i poată ajuta pe alţii. De aceea sunt astăzi aici. Tu mă pui
într-o situaţie dificilă şi nouă pentru mine...aş vrea să pot face ceva pentru
tine...dar fără acordul tău...mă lupt singur cu morile de vânt.
După ce face un semn tinerei chelneriţe, comandă o porţie de
mâncare şi mă îndeamnă şi pe mine, din priviri. Soarbe o gură din
băutură, se uită în jur gânditor, după care îşi îndreaptă privirea lui blândă
către mine şi mă fixează de parcă mai era ceva de spus, ca şi cum eu îi
ascundeam ceva. Într-un târziu, se hotărăşte să mă întrebe:
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-Povesteşte-mi fata mea, cum mai decurge viaţa ta? E totul bine?
Pe măsură ce timpul trece, lucrurile ar trebui să se mai aşeze, să ia o altă
întoraătură.
-Sunt bine domnule profesor, doar câteodată mai am stări de
confuzie, de deprimare, iar oboseala mă doboară, dar cum aţi spus şi
dumneavoastră, e bine atâta timp când sunt ocupată şi mă simt de folos.
Îl văd cum îşi coboară privirea dezamăgit. Nu ştiu ce aştepta de la
mine. Apucă tacticos lingura şi soarbe din supa aburindă, în timp ce îmi
face semn cu capul să servesc şi eu din salata mea, care arăta într-adevăr
apetisant. Îi puteam citi neliniştea pe faţă. Brusc, întinse mâna peste masă,
căutând-o pe a mea şi spuse cu o voce gravă, dar pe un ton cât se poate de
cald:
-Spune-mi mai multe, te rog, Clara dragă! Mă privea fix în ochi.
Deshide-te în faţa mea, povesteşte-mi prin ce treci, descarcă-te şi lasă-mă
să pătrund în lumea ta!
-Domnule profesor, dar despre ce vorbiţi? Care “lume a mea”? Îmi
cunoaşteţi foarte bine situaţia, ştiţi în mare cam ce se petrece în viaţa mea.
Nu v-am spus de atâtea ori cât sunt de fericită? Mă consider norocoasă că
am reuşit să-mi clădesc o viaţă liniştită alături de sora mea şi că am
posibilitatea să-i iubesc copilul şi s-o ajut ori de câte ori este nevoie!
Pentru mine ăsta e cel mai important lucru...restul...vor veni de la sine...o
relaţie sentimentală stabilă, apoi propria mea familie, sau promovare
profesională. Eu să ştiţi că sunt o persoană foarte optimistă şi în general
reuşesc să fac aproape tot ce îmi propun. Nu trebuie să vă faceţi griji
pentru mine, domnule profesor, serios!
Mimica domnului profesor Takahashi, se schimbă din senin. Apoi
se aşternu o linişte enervantă, al cărui sens nu-l înţelegeam. Profesorul
privea într-un punct fix, fără să se mişte, parcă cumva resemnat. La scurt
timp, mimica i se schimbă, iar acum îmi părea trist, iar faţa lui trăda
sentimente de nelinişte şi îngrijorare. Cutele frunţii parcă se adânciseră şi
mai mult, colţurile gurii îi cădeau acum, iar ochii îi erau goi.
Stăteam pur şi simplu amândoi faţă în faţă, fără să scoatem vreun
cuvânt. Ce penibil, mă gândesc. Plictisită, mă hotărăsc să-mi continui
masa liniştită. Mmm, ce salată delicioasă, îmi spun în gând, pe când
priveam cu interes în farfurie la ingredientele viu colorate ce-mi făceau cu
ochiul. Vroiam să le reţin pentru a încerca şi eu acasă reţeta. O s-o invit
pe Carla să mâncăm împreună. Apoi, sorb uşor din cafeaua aburindă şi
mai arunc o privire către profesor să văd în ce stare se află şi dacă e cazul
să spun ceva. Observând că tot pe gânduri este, mă concentrez la
problemele mele şi mă gândesc la cum să-mi petrec în continuare ziua,
având în vedere că-mi luasem liber de la serviciu. Convenisem de la
început cu directorul clinicii, ca săptămânal să-mi rezerv o zi numai
pentru învăţat, pentru a putea face faţă examenelor care nu erau puţine la
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număr. Însă acum îmi dădusem seama că aveam nevoie de mai mult de
atât.
Îmi amintesc că prin frigiderul meu cam bătea vântul de câteva zile
bune, aşa că mă hotărăsc să merg la cumpărături. Cotrobăi prin geantă şi
scot un carneţel şi un pix pentru a face o listă cu ce aveam de cumpărat.
Altfel, riscam să mă trezesc în mijlocul magazinului şi să cumpăr cu totul
altceva decât ceea ce-mi trebuia, aşa cum mi se mai întâmplase. Ridicând
privirea din caiet pentru o secundă, mă întind după cana cu cafea, timp în
care-l observ pe profesor cum mă privea liniştit, urmărindu-mi fiecare
gest. Ruşinată, las repede pixul din mână.
-Mă scuzaţi profesore, dar v-am observat abătut şi gânditor aşa că
nu am vrut să vă deranjez însă m-am gândit să nu pierd timpul şi să-mi
notez câte ceva.
Mă priveşte câteva secunde fără să-mi răspundă. După o pauză, îmi
zâmbi cald şi spuse:
-Nu-i nimic, draga mea...oftă adânc după care îl văd cum
scormoneşte prin buzunare căutând ceva. Îmi întinde apoi o carte de
vizită. Îmi caută privirea cu ochii lui pătrunzători.
-Buun...uite ce avem de făcut! Aş vrea Clara, să te prezinţi la
această clinică privată, unde lucrează un bun amic de-al meu, care te va
primi cu braţele deschise şi te va îndrepta către examenele medicale de
care tu ai nevoie. Să-i spui că vii din partea mea!
-Dar...la ce examene vă referiţi?
-Fetiţo, tu ai nevoie de un control medical înainte de toate, să ne
dăm seama cum stăm, trebuie să ne asigurăm că eşti bine!
- Credeţi că e necesar?! Doar v-am spus....mă simt bine, sunt din
când în când puţin moleşită...atât...
-Clara, ascultă-mă şi ai încredere în mine! Te rog, fă cum ţi-am
spus! Îl vedeam atât de preocupat că mă îngrijora şi pe mine. Ca să-l
liniştesc, întind mâna, i-au cartea de vizită, o introduc în buzunarul genţii
cu grijă şi îi promit că mă voi duce la acea clinică cât de curând.
Aflasem pe când fusesem în Tokyo, despre starea gravă în care se
aflase acum zece ani, Katsuo Watanabe. Suferise de fisură craniană,
ruptură de bazin şi multe alte complicaţii care i-a dat mult de furcă
întregii echipe de medici care s-a ocupat de cazul lui atunci, iar acea
agresiune pe care o suferise craniul, l-a răpus la pat pentru o perioadă
lungă de timp. Cu toate că mi se pusese la dispoziţie cu mari eforturi şi
rugăminţi din parte mea, tot materialul de care dispuneau ei, mare lucru
nu aflasem. Era vorba despre tratament, despre supravegherea şi îngrijirea
plăgilor, despre evoluţia stării pacientului, probleme de ordin strict
medical, însă nimic despre locul unde a fost trimis după covalescenţă. Cu
ajutorul şi prin amabilitatea domnului Mori însă, cu care am ţinut periodic
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legătura telefonică, am aflat cine l-a avut în grijă şi cine a fost de gardă în
ziua în care s-a făcut externarea lui Katsuo Watanabe. De asemena, tot el
a verificat care dintre medici se mai află în serviciile spitalului la
momentul actual şi mi-a aranjat o întâlnire cu unul dintre ei şi cu o
asistentă medicală în vârstă care în curând urma să fie pensionată. Iar eu,
aveam de gând să ajung din nou în Tokyo, înainte să se întâmple asta.
Am ieşit din cabina de duş cu apa şiroind din părul ce-mi cădea
greu pe spate. În timp ce-mi leg prosopul ca pe un turban, mă gândesc cu
poftă la lasagnia pe care o adusese Carla în seara precedentă şi pe care o
preparase chiar ea aşa cum ştia că-mi place mie. Povestisem şi ne
amuzasem într-un mod foarte plăcut şi relaxant, în timp ce savurasem
delicioasa mâncare împreună cu un pahar de vin fin, adus de ea tocmai
din Franţa. Petrecusem o seară frumoasă împreună, ca multe altele, cu
toate că eram surprinsă totuşi, pentru că reuşise de ceva vreme încoace,
să-şi facă timp şi pentru mine. Se simţea atât de obosită şi preocupată de
creşterea micuţei, încât cea mai mare parte a timpului o dedica familiei şi
din când în când, pasiunii ce îi devenise și ocupaţia de bază, pictura.
Abia aşteptam să simt din nou gustul delicios al lasagniei, aşa că
mă reped să deschid uşa frigiderului şi o caut cu privirea pe raftul de sus
unde ştiam că am pus-o. Rămân înmărmurită să observ cu stupoare că nu
era nici urmă de recipientul în care o pusesem. Îmi amintesc foarte bine,
că păstrasem o bucată, într-o casoletă şi o introdusesem la rece, aseară.
Nu se poate...o fi căzut printre rafturi, sau sau poate a alunecat undeva în
spate şi stă ascunsă după vreo cratiță. Mă concentrez şi-mi amintesc din
nou destul de clar unde am pus-o în timp ce încă vizualizam recipientul
de culoare roz, cum stătea aşezat pe raftul dintâi. Închid ochii în
încercarea de a revedea cursul evenimentelor ce avuseseră loc cu o seară
în urmă, dar stupefiată, îmi vin în cap imagini care confirmau ceea ce se
întâmpla acum sub ochii mei. Îmi vine o idee care va elucida totul.
Deschid dulapul şi încep să caut casoleta roz în care ar fi trebuit să se afle
delicioasa şi mult căutata lasagnie. Mă opresc pentru câteva secunde
buimacă şi confuză, privind înăuntrul dulapului, nevenindu-mi să cred ce
văd. Recipientul pe care-l căutam, se afla gol la locul lui. Nu, nu pot
înțelege aşa ceva... Deodată mă simt ca şi cum aş face parte dintr-un film
SF, unde întâmplările nu au o explicaţie logică. Uimirea mea ieşită din
comun este întreruptă de sunetul asurzitor al soneriei telefonului mobil.
Privesc în jurul meu şi-mi dau seama că nu mai reţin pe unde l-am lăsat
aşa că rămân pe loc, neclintită şi ascult să văd din ce parte se aude
zgomotul ca să ştiu încotro s-o apuc. Sunetul mă ghidează spre intrare şimi dau seama că nu are unde să fie decât în buzunarul hainei pe care o
aruncasem în grabă undeva pe un fotoliu. Răspund cât pot de repede, dar
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cel care mă apelase nu se grăbi să o facă. După câteva secunde bune de
aşteptare, se aude în receptor:
M-am născut să pot să beau
Roua ce cade din cer şi te udă
Stropii ce-alunecă pe chipul tău
Să simt aroma ta plăcută.
Recunoscând vocea lui Shin, însă emoţionată, nu știu ce să spun și
cu vocea tremurândă, îi mulţumesc pentru versurile frumoase pe care mi
le compusese. Eram extrem de impresionată să-i descopăr această latură
artistică de care nu ştiusem până atunci, dar şi mai mişcată am fost de
sensibilitatea de care dădea dovadă. Nu se oprea să mă surprindă din ce în
ce mai plăcut, se pare.
-Şi acum că te-am lăsat fără cuvinte, îmi acorzi te rog mâine
plăcerea de a te avea lângă mine, fie doar şi pentru o oră sau două?
-Păi, de data asta chiar nu mai am scăpare, nu?
-Se pare că nu...deci?
-La ora douăzeci, alegi tu locul.
-Hmmm...la restaurantul Dacora, e bine?
-Ne vedem acolo!
După ce mi-am terminat de aranjat părul pe care oricum îl aşezam,
se pare că nu voia să stea, mi-am privit ceasul şi agitată, mi-am dat seama
cât timp pierdusem. Am trecut la rimelatul genelor şi la toate etapele pe
care le parcurgeam în mod obişnuit atunci când îmi efectuam un machiaj
rezistent şi ceva mai sofisticat, ca pentru o ocazie specială. Mă învoisem
de la serviciu două ore special pentru a face lucrurile astea pe-ndelete şi
acum îmi dădusem seama că era deja târziu. Aveam nevoie de timp să mă
pregătesc pentru marea întâlnire. Uitându-mă mai bine în oglindă, observ
că tenul meu nu mai are aceeaşi luminozitate, iar culorile pe care le
aplicasem, nu mai aveau aceeaşi strălucire ca altădată. Păream palidă,
obosită şi trasă la faţă. Da, acum, privindu-mă, îmi puteam şi eu da seama
de asta, cu toate că nu dădusem crezare remarcilor prieteneşti ale celor
apropiaţi, pe care le-am catalogat ca fiind răutăcioase. Acum însă,
analizându-mă mai atent şi îndelung, am remarcat că pielea mea nu mai
arăta la fel, îşi pierduse din elasticitate, iar dedesuptul ochilor nişte
coloraţii violacee îşi făcuseră apariţia, fără milă. Nu-mi plăcea deloc cum
arătam. Nervoasă, apuc loţiunea demachiantă şi încep să-mi curăţ faţa şi
să şterg tot ceea ce mă făcuse să irosesc o grămadă de timp. De data asta
o să încep prin aplicarea unui anticearcăn deschis la culoare, după care o
să-mi continui machiajul, insistând pe o linie care să mă întinerească şi
să-mi ascundă paloarea feţei.
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Probez o a treia roche, dar tot nu este ceea ce vreau pentru seara
asta... Caut cu privirea în dulapul ticsit de haine, o alta care să mă
avantajeze mai mult şi să mă facă să arăt cât mai seducătoare. Aleg o
roche neagră, simplă, decoltată, cu care nu dădeam niciodată greş. Era
rochia mea salvatoare, dar atârna pe mine ca pe gard acum, pentru că
slăbisem câteva kilograme, fără voia mea. Ironia este că, de fiecare dată
când doream să pierd în greutate, erau necesare eforturi mari, iar acum se
întâmplase asta, fără ca măcar să-mi fi dat seama.
Nemulţumită de felul cum arăt, dar extenuată pentru a mai încerca
din nou şi din nou altceva, hotărăsc să renunţ şi să nu mă las prea mult
aşteptată, aşa că aleg repede o ţinută mai veche a cărei măsuri să mi se
potrivească cât de cât şi mă grăbesc să merg spre restaurant.
Am fost condusă la masa unde Shin mă aştepta. Se ridică uşor, mă
sărută lent pe obraz, întârziind cu faţa aproape de a mea, pentru a mă lăsa
să-i simt respiraţia caldă şi parfumul năucitor.
-Am aşteptat foarte mult clipa asta, ştii?
Uitându-mă în ochii lui, îi zâmbesc aprobator.
-Eşti mai frumoasă ca oricând!
-Asta pentru că nu mă cunoşti ”de oricând”! Am avut şi perioade
mai bune!
Îmi mângâie uşor buzele cu vârful degetelor fine, apoi spune cu
multă afecţiune în glas:
-Pentru mine aşa eşti şi vei fi întotdeauna!
Am discutat, m-a alintat şi complimentat făcându-mă să mă simt
cea mai importantă persoană din viaţa lui. M-a mângâiat şi mi-a şoptit
privindu-mă în ochi că-i pare nespus de rău că nu m-a întâlnit mai
devreme şi a pierdut atâta timp. Am râs mult şi m-am destins. M-a făcut
să mă simt cum n-o mai făcuse nimeni altul şi pentru câteva momente am
simţit fericirea. Începeam să cred din ce în ce mai mult că în sfârşit se
făcuse soare şi pe strada mea.
Spre sfârşitul serii, se apropie periculos de mine şi-mi şopteşte cu o
voce calmă dar în acelaş timp autoritară:
-De acum înainte jur că nu voi lăsa să se strecoare nicio clipă fără
să fiu aproape chiar şi numai spiritual, de jumătatea care mă întregeşte şi
indiferent ce se va întâmpla cu noi în viitor, vreu să ştii că eu te voi iubi
mereu!
Mă trezesc dintr-un somn adânc. Îmi simţeam capul ca şi cum ar fi
fost de plumb, iar idea că trebuia să mă grăbesc spre cursuri, mă făcea să
mi-l simt şi mai greu. Mai stau doar cinci minute şi mă trezesc, îmi spun
în gând. Cu ochii aţintiţi în tavan stăteam nemişcată, iar faptul că urma să
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ies din casă, să înfrunt privirile tuturor şi să dau piept cu toate problemele
care apar inevitabil pe parcursul unei zile, în special la locul de muncă,
îmi umbrea gândul. Simţeam un fel de teamă pentru ceea ce urma să se
întâmple, o respingere totală vis-a-vis de lumea exterioară şi tot ce-mi
doream era să să rămân în căminul meu, atât de confortabil. Totuşi,
apropierea examenelor mă îngrijora profund mai ales că în ultimul timp
nu reuşisem să mă concentrez asupra învăţăturii, nu acumulasem
informaţiile necesare şi tocmai realizasem că nici măcar nu aveam
cunoştinţă despre materiile la care urma să fiu evaluată. Neliniştită, mă
întorc şi privesc ceasul meditând asupra trecerii timpului, care, parcă stă
în loc când te aştepţi să treacă mai repede şi zboară atunci când ţi-ai dori
să mai poposească.
Închid ochii în speranţa că voi adormi din nou, găsind astfel o
scuză pentru a nu ajunge la cursuri nici azi, exact ca atunci când eram
mici şi nu doream să ne trezim dimineaţa să mergem la şcoală. În câteva
secunde însă, se aude alarma enervantă a telefonului care avea ca scop
tocmai să mă determine să merg la facultate. Sunetul extrem de strident
m-a enervat atât de tare, încât într-un acces de furie, m-am ridicat, am
apucat telefonul şi l-am izbit puternic de comoda care se afla în
apropierea patului, după care mi-am acoperit faţa cu perna, prefăcândumă că dorm ca şi cum cineva ar fi fost de faţă şi m-ar fi vegheat.
Deschid geanta, fără a privi înăuntrul ei, pentru a căuta glossul de
buze, pe care-l aplicam întotdeauna în maşină la semafor. Pipăind prin
buzunarul în care ştiam că se află, dau cu mâna peste un carton îndoit. Mă
întreb ce-i cu el, încercând să-mi amintesc provenienţa lui, timp în care
curiozitatea mă împinge să-l scot cât mai rapid. Cu ochii sclipind privesc
nerăbdătoare, însă acea sclipire nu dură prea mult şi se transformă rapid
într-un sentiment de disperare ce-mi era teamă să mi-l manifest în vreun
fel. Cu mari eforturi mă stăpânesc să schiţez vreun gest de mâhnire şi
încerc pe cât posibil să mă prefac că nu este vorba despre nimic negativ,
numai că acum că dădusem peste cartea de vizită a doctorului recomandat
de către domnul profesor Takahashi, nu-mi mai găsesc liniştea. Mă
frământau din ce în ce mai mult vorbele celui în care aveam încredere
deplină şi căruia îi purtam o profundă admiraţie şi stimă. Oare chiar
aveam nevoie de asistenţă medicală, sau exagera profesorul din prea
multă grijă pentru mine? Avea pe cap o grămadă de probleme, de
studenţi, cărţi de scris şi examinări, iar înaintarea în vârstă nu era tocmai
de partea lui... Sau, chiar era posibil să se fi întâmplat ceva cu
organismul meu, să sufăr de vreo afecţiune fără ca eu să-mi fi dat seama?
Nu exista niciun semnal de alarmă, niciun simptom... atunci ce-l îngrijora
pe profesor? E adevărat că m-am plâns de oboseală , astenie, anxietate,
dar toate astea chiar necesitau analize medicale? Incredibil, nu putea fi
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posibil! Sau...poate ar trebui să dau mai multă importanţă stării mele de
sănătate şi să merg la cabinetul recomandat, să mă conving dacă întradevăr se întâmplă ceva cu mine? Da, am s-o fac cu siguranţă.
Deocamdată trebuia să mai fac o deplasare în Tokyo pentru a afla detalii
cu vedere la locul unde se află în prezent fratele domnului Watanabe.
Ştiam că aşteaptă cu sufletul la gură veşti de la mine, aşa că nu voiam să-l
dezamăgesc. Ultima dată când mă zărise, mă privise cu nişte ochi atât de
întrebători, ca ai unui copil care cerşeşte jucăria mult râvnită. Nu m-a
întrebat nimic, dar ochii îl trădau şi puneau o mie de întrebări, la care
însă, eu nu aveam încă niciun răspuns. Şi asta mă durea... Trebuia să iau
atitudine şi cu toate că nu aveam vitalitatea necesară, ştiam că nu mai era
timp de pierdut. Era de ajuns să mi-l amintesc pe bătrânelul cu barba
tremurândă cum îl cuprinde exaltarea atunci când mă întâlneşte şi cum îi
citesc speranţa în privire, speranţă cu care se hrăneşte şi care-l menţine în
viaţă.
Pun mâna pe telefon şi-l contactez pe domnul Toshyo Mori,
rugându-l să-mi acorde puţin timp şi să mă ghideze către cadrele medicale
ce au făcut parte din echipa ce a fost de gardă în ziua externării domnului
Katsuo Watanabe. Trebuia neapărat să iau legătura cu ei în speranţa că
cineva îşi va aminti încotro a fost trimis. Plină de optimism stabilesc că
mă voi îndrepta spre capitală şi mă apuc să fac rezervări pentru avion şi
camera de hotel chiar pentru a doua zi.
Îmi găsesc cu ușurință locul în avion și mă așez confortabil. Privind
norii pufoşi, parcă ireali, de o combinaţie năucitoare între alb şi albastru
deosebit de fascinantă, îmi vine în minte întrebarea atât de controversată a
omenilor, vis-a -vis de ce se află dincolo în ceruri şi despre acel prag
dintre cele două lumi. Se găsea într-adevăr de partea cealaltă vreo
divinitate? Viaţa religioasă pe meleagurile nipone, este bogată şi variată,
cu un număr mare de interacţiuni între diferite religii, combinând religia
budhistă (Bukkyo) cu cea shintoistă (Shinto). Caracteristica religiei
japoneze constă în faptul că nu se pune accentul pe păcat sau sfidarea
unei zeităţi, ci pe purificarea sufletului. De asemenea, ei cred în existenţa
mai multor divinităţi. În Japonia timpurie, viaţa religioasă era legată de
agricultură şi cultivarea orezului, în timp, ritualurile religioase punând
accent pe sărbătorirea fertilităţii şi pe venerarea spiritelor strămoşilor.
Religia Shinto se concentrează pe noţiunea de viaţă şi moarte, fiecare
zeitate fiind înzestrată cu o forţă vitală numită Tama, care este obiectul
activităţii religioase. Această Tama, poate fi violentă şi face referiri la zeii
răi, sau pozitivă. Tama reprezintă forţa vitală care susţine viaţa, şi
sălăsluieşte în oameni sub formă de suflet, care-l părăseşte pe om în
momentul morţii. Budhismul, care provine din India, se bazează pe
reîncarnare şi pe faptul că fiecare act al vieţii atrage după sine o pedeapsă
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sau o răsplată, aşadar, când un om renaşte după acest criteriu este
privilegiat sau nu. Cele două religii convieţuiesc, împletindu-se şi
completându-se una pe cealaltă. Mă fascinase şi studiasem religia
poporului japonez încă de când mă aflam în România, iar convieţuirea în
această minunată ţară, nu era decât un vis frumos, care mă făcuse să
cunosc și mai multe detalii privind religia lor și nu numai.
Aparatul de zbor în care mă aflam, virează uşor, iar eu mă
dezmeticesc şi revin cu picioarele pe pământ. Gândurile vis-a-vis de
religie din cauza faptului că mă aflam pe cer, îmi aduseră un zâmbet larg
pe faţă. Nu eram tocmai sigură că dincolo de norii deosebit de plăcuţi la
vedere se află vreo divinitate fie din religia japoneză fie din cea ortodoxă,
însă ştiam sigur că, credinţa e un lucru pozitiv, care ne dă putere în clipele
grele şi ne determină pe toţi să fim mai buni şi mai iertători cu aproapele
nostru.
Privindu-mi ceasul îmi dau seama că peste puţin timp avionul va
ateriza, aşa că-mi las la o parte gândurile şi încep să-mi construiesc
strategia pentru a-mi duce planul la bun sfârşit. Eram hotărâtă să aflu cât
mai multe detalii cu putinţă şi să-mi desăvârşesc cât mai repede
“misiunea”.
-Bună ziua domnule Mori, mă bucur să vă văd din nou deşi s-ar
putea să nu fie un sentiment reciproc, de aceea vă cer iertare pentru
timpul pe care mă tem că trebuie să vi-l răpesc. Dar promit să nu vă reţin
mult!
-Dacă m-am angajat să vă ajut, o voi face cu multă plăcere până la
capăt! Deocamdată o să vă înmânez datele de contact ale asistentei
Hiroko, care însă a fost pensionată între timp din păcate. După o lungă
conversaţie cu echipa de medici, am descoperit că ea este cea care s-a
ocupat în mod direct, de externarea domnului Watanabe. Mă simt însă
dator să vă atenţionez cu privire la faptul că doamna asistentă nu a fost
niciodată o fire prea prietenoasă şi sper să colaboreze cu dumneavoastră.
Eu vă doresc mult succes, pentru că veţi avea nevoie!
Îmi arăt recunoştinţa pentru ajutorul acordat, după care uşor
dezamăgită de spusele domnului Mori şi descurajată de cele povestite în
legătură cu asistenta Hiroko, pornesc spre camera de hotel pentru a mă
odihni puţin, cu gândul la cel care mă făcuse să vibrez după atâta amar de
vreme. Nu-mi putea ieşi din minte, iar în ciuda faptului că exista un
obstacol în ancheta pe care o desfăşuram, obstacol numit doamna Hiroko,
eu eram euforică şi nimic nu-mi putea schimba această stare. Nu ştiu ce
se întâmpla cu mine, dar pe măsură ce trecea timpul, interesul pentru Shin
creştea, îmi lipsea din ce în ce mai mult şi nu-mi mai puteam lua gândul
de la el. Eram atât de nerăbdătoare să se termine totul şi să plec acasă,
încât dacă aş fi avut aripi, aş fi zburat în braţele lui fără să mai stau pe
61

gânduri. Nimic nu mă putea abate de la imaginea revederii care urma să
aibe loc cât mai curând, iar entuziasmul care probabil mi se citea pe chip,
mă făcea să radiez. De când luasem masa împreună, viaţa mea se
schimbase, stările de deprimare se diminuaseră şi de curând chiar
dispăruseră, iar eu refuzam să mă gândesc la altceva decât la el,
deşi…ceva nu-mi dădea pace, nu mă lăsa să mă bucur pe deplin. Puţinele
momente de fericire pe care le trăiam, mă făceau cumva să mă simt
vinovată, de parcă nu aveam dreptul să mă simt aşa… ca şi cum aş fi
trădat pe cineva cu fericirea mea. Se petrecuse totul mult prea repede,
înainte să-mi dau seama şi nu-mi mai aminteam să fi avut sentimente atât
de puternice pentru cineva vreodată, ceea ce mă înspăimânta. Trăiam un
vis, un vis atât de frumos, din care nu vroiam să mă mai trezesc niciodată.
Cu zâmbetul pe buze, privesc telefonul care îmi indică un mesaj
necitit, şi într-o disperare nebună îl verific cu o repeziciune diabolică, ca
şi cum dacă nu-l citeam imediat, ar fi putut să dispară. Zâmbetul mi se
adânci şi mai mult pe chip când am citit:
M-am născut ca să-mi pătrundă-n nări
Aerul pe care tu-l respiri
Şi să mă îmbăt cu el devreme-n zori
Să m-ameţească până mă pierd în simţiri…
Cu capul în nori şi visând cu ochii deschişi, mă opresc la
restaurantul hotelului pentru a lua masa, numai că odată ce m-am văzut cu
farfuria plină de mâncarea aburindă în faţă, îmi dau seama că nu îmi este
foame deloc, aşa că iau totuşi câteva înghiţituri, după care urc în cameră
hotărâtă să dau piept telefonic deocamdată, cu doamna “problemă”.
Numai aşa mă puteam întoarce la iubitul meu cât mai curând. Formez
numărul de telefon al asistentei, cu ceva emoţii, firesc.
-Bună ziua doamnă Hiroko, numele meu este Clara Tudor. Ar
trebui să încep prin a vă spune că am făcut rost de numărul
dumneavoastră de telefon, prin amabilitatea prietenului şi colegului
dumneavoastră, domnul Toshyo Mori, care mi-a garantat că mă veţi ajuta.
-Bună…ziua…dar, cine aţi zis că sunteţi?
-V-am spus, mă numesc Clara Tudor şi vă sun din partea domnului
Mori, spun cu o voce puternică după ce mi-am dres glasul, gândindu-mă
că poate are probleme cu auzul.
-Am înţeles domnişoară cum te cheamă! Ce vrei de la mine, mă
rog?
-Am o mare rugăminte la dumneavoastră! Este vorba despre un
domn, care a fost internat în spitalul unde aţi lucrat şi la a cărui externare
aţi contribuit în urmă cu zece ani. Acest domn este căutat de către fratele
său geamăn, care este foarte îngrijorat de faptul că a pierdut legătura cu
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acesta, iar eu îmi doresc să-l ajut. Poate încercăm împreună să punem cap
la cap şirul evenimentelor care au avut loc atunci şi poate vă amintiţi câte
ceva care să ne ajute să-l găsim. Aş vrea, dacă este posibil, să stabilim o
întâlnire! Sau, mă pot deplasa eu la dumneavoastră dacă sunteţi de acord!
-Dumneata glumeşti? Cum îţi închipui că la vârsta mea o să-mi
aduc aminte de vreo externare a unui pacient de acum un deceniu?!
Trebuie să nu fii în toate facultăţile mintale, cucoană dragă, să crezi una
ca asta!
-Tot ce vă rog este să încerca...
-Domnişoară! Mă întrerupse brusc. Au fost într-adevăr anumite
cazuri de-a lungul carierei mele, deosebite din punct de vedere medical,
care din cauză că erau ieşite din comun, mi-au rămas întipărite în minte!
Dar nu vă imaginaţi că îmi aduc aminte de fiecare pacient şi că ştiu care
încotro a luat-o! Am avut în îngrijire mii de pacienţi de-a lungul a
douăzeci şi nouă de ani muncă!
-Doamnă Hiroko, eu vă înţeleg şi vă dau dreptate, însă rugămintea
mea este să-mi acordaţi doar câteva minute, atât. Am strâns mai multe
date despre acest caz, chiar am avut acces la dosarul său datorită
amabilităţii domnului Toshyo Mori, am discutat cu unii dintre cei care au
făcut parte din echipa de medici ce l-au îngrijit pe domnul Watanabe, căci
acesta este numele pacientului pe care-l caut, astfel am fost îndrumată
către dumneavoastră. Cu toate aceste informaţii şi cu ceea ce v-aţi putea
aminti dumneavoastră, eu cred că am putea face ceva pentru acel om
sărman, care ani la rând nu a făcut altceva decât să spere şi să viseze că
într-o bună zi va afla ceva despre starea fratelui geamăn. Nu vă cer decât
să încercaţi, atât! După care nu vă voi mai deranja niciodată cu nimic….
-Eu cred că dumneata nu eşti conştientă că-ţi pierzi timpul…
-Sunt conştientă că s-ar putea să nu vă amintiţi mare lucru, însă eu
nu vă cer decât să încercaţi…asta este tot ce putem face…vă rog! După o
pauză care mi-a dat ceva emoţii, se aude un suspin prelung.
-Bine drăguţă, dar eu tot cred că vei veni degeaba! Sunt plecată din
oraş, mă aflu la nepotul meu, însă mă voi întoarce peste două zile, când te
aştept la adresa asta: strada Jinsei numărul opt.
La gândul că voi fi nevoită să-mi prelungesc călătoria şi astfel să
decalez întâlnirea mea cu Shin, lucru care mă întristase dintr-o dată, îmi
dau seama că nu-i răspunsesem doamnei Hiroko care aştepta în tăcere.
-Am înţeles, adaug repede şi vă mulţumesc din tot sufletul! Voi fi
acolo peste două zile, negreşit!
-Bine, bine…se auzi vocea bătrânei după care-mi trânti telefonul în
nas.
Oftez uşurată în timp ce mă gândeam că nu a fost chiar aşa greu s-o
conving pe asistentă să mă vadă, dar rămâne de văzut dacă va fi la fel de
uşor să scot ceva de la ea. Temerea mea se referea şi la faptul că, aşa cum
spusese şi bătrâna, e greu să-ţi aminteşti de un caz anume când ai avut de63

a face cu zeci, sau chiar sute… Cred că voi vedea peste două zile, timp în
care nu ştiu încă ce voi face. Obosită, mă prăbuşesc peste patul mare şi
comod şi închid ochii ca să pot visa la el…
Aud cum sună telefonul şi sar ca arsă repezindu-mă să răspund.
Recunosc imediat glasul care mă făcea de fiecare dată să tresar şi să
evadez din lumea mea, într-una mult prea frumoasă ca să fie adevărată.
Era el, cel care-mi făcea inima să bată mai puternic şi să plângă de dor în
nopţile reci…
-Bună frumoasa mea, trebuia neapărat să te aud! Te rog, spune-mi
că te întorci cât mai curând, pentru că tot ce-mi doresc acum e să te strâng
în braţe! Numai de-ai şti cât de mult îmi lipseşti!
-Şi eu simt la fel Shin, numai pe tine te am în minte! Dar în curând
promit că voi fi numai a ta şi atunci nu o să mai vreau să ştiu de nimic şi
de nimeni! Aş vrea să şterg cu buretele tot şi să nu exişti decât tu în viaţa
mea…să nu mai trec prin atâta suferinţă…
-Scumpoo!...deci…ai început să realizezi că ceva s-a prăbuşit în
lumea ta…? Asta e bine draga mea…vorbim de un nou început…e un
paradox, dar asta mă face fericit! Căci vindecarea începe odată cu
recunoaşterea problemei, aşa ne-a învăţat domnul profesor Takahashi…
-Scuză-mă, trebuie să închid! Te sărut şi te sun pe drumul de
întoarcere!
Nu ştiu dacă Shin a mai adăugat ceva, căci eu am lăsat telefonul
din mână…sau l-am scăpat… nici nu mai ştiu.
Stăteam cu ochii aţintiţi la fereastra prin care privisem câteva
momente mai devreme, când simţisem cum razele soarelui mă
încălzesc…căutam cu disperare să privesc din acelaş unghi, ca să le pot
observa iar şi să-mi aducă din nou un strop de bucurie în suflet…dar nu le
mai zăresc, s-au stins aşa repede şi tot ce văd nu-mi inspiră decât
tristeţe…multă tristeţe…
Au urmat două zile în care nu am părăsit hotelul, am coborât doar
la restaurantul din hol de câteva ori, după care m-am reîntors în camera
umbrită de sentimentele grele şi confuze ce mă stăpâneau. Nu
răspunsesem la mesajele şi apelurile primite, încercam pur şi simplu să
mă izolez de tot şi de toate. Mi-aș fi dorit să nu mă mai intereseze nimic.
Numai că nu era atât de simplu pe cât aş fi vrut eu…mă aflam aici cu un
scop şi fie că vroiam sau nu, în următoarea dimineaţă trebuia să o
întâlnesc pe “bătrâna vrăjitoare”. Odată ce mi-am amintit despre nedorita
întâlnire ce urma să aibă loc în cursul zilei următoare, m-am trezit din
acea amorţeală, m-am mobilizat şi am început să mă gândesc la un
discurs care ar putea-o determina pe bătrână să coopereze. Nu aveam
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încotro decât să dau piept cu asta şi nu vroiam să stric totul
neprezentându-mă la întâlnirea pentru care luptasem atât de mult .
După ce am stabilit cum voi înfrunta totul pentru a obţine rezultatul
dorit, încercând să găsesc o cale pentru a ajunge la un consens cu doamna
Hiroko, mi-am pus ordine în gânduri şi am savurat aroma unei cafele cu
lapte, pe terasa superbă ce dădea din camera mea şi pe care nici măcar nu
o observasem până atunci. Stând în adierea uşoară a vântului ce-mi
gâdila chipul şi-mi flutura şuviţele lungi şi blonde, mi-a apărut în minte
din senin chipul celui de care eram sigură că sunt îndrăgostită. Deodată,
nerăbdarea de a-i citi mesajele trimise şi a verifica numărul apelurilor
primite de la el, era de nestăvilit. Am intrat în cameră cu paşi repezi, am
înfăşcat telefonul ce părea că este de negăsit, apoi l-am deschis privindu-l
cu nerăbdare. Zâmbetul larg ce-mi lumina faţa, mi se stingea încet încet,
pe măsură ce descopeream numele altor persoane care mă apelaseră decât
al celui care-mi era iubit. Nu, nu era posibil! Shin mă contacta zilnic, îmi
adresa multe cuvinte frumoase, îmi scria versuri şi mă cufunda într-o
ploaie de complimente ce mă copleşeau…nu-mi venea să cred, aşa că
deschid din nou telefonul şi mai verific o dată. În cele două zile,
primisem doar un mesaj de la Asuka şi două apeluri de la Masao.
Incredibil!... O mie de gânduri îmi străbăteau mintea, o mie de
presupuneri mă nelinişteau şi o mie de întrebări la care nu aveam răspuns,
îmi răsunau în cap. Cum era posibil ca dintr-o dată să înceteze totul? Cu
doar două zile înainte, m-a făcut să cred că nutreşte sentimente puternice
pentru mine, iar acum…aşa brusc să se sfârşească?! Nu mai pricepeam
nimic… Sau oare modul în care am săvârşit ultima noastră conversaţie
telefonică, l-a determinat să recurgă la un asemena comportament? Poate
a mai spus ceva şi eu nu l-am mai auzit… Dar totuşi, cum a putut renunţa
atât de uşor la tot? Pentru mine era ceva de neimaginat cum au luat
lucrurile o astfel de întorsătură! Simţeam un gol imens în suflet şi în
acelaş timp o furie de nedescris şi…îl uram pentru asta!
Mă trezesc după o noaptem de nesomn, dileme nerezolvate, agitaţie
maximă şi sentimente de anxietate ce s-au năpustit asupra mea ca un
vultur ce-şi strânge prada între ghiarele puternice. Simţeam nevoia de
puţină apă rece care să-mi inunde chipul pentru a reuşi să mă trezesc pe
deplin. Stropii reci ce-mi alunecau pe faţă ca o ploaie de primăvară,
începeau să-mi transmită şi mie din vioiciunea cu care cădeau. Mi-am
aranjat părul, am aplicat mascara şi puţin fard care să-mi contureze ochii,
mi-am pulverizat puţin parfum pe piele şi înainte de plecare, am tras aer
în piept şi am ieşit repede pe uşă, înainte de a mă răzgândi şi a mă azvârli
înapoi în pat.
După o lungă căutare, găsesc în sfârşit adresa la care locuia bătrâna
doamnă Hiroko, care, după ce m-a lăsat la uşă cinci minute să aştept
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înainte de a mă invita înăuntru, m-a ţinut în picioare pe parcursul întegii
conversaţii, probabil în speranţa că voi renunţa şi voi face cale întoarsă
mai repede. A fost un real discomfort psihic pentru mine să am de-a face
cu această doamnă imposibilă, să duc atâta muncă de lămurire şi să fac
eforturi mari pentu a reuşi să-mi aleg cele mai frumoase şi mai amabile
cuvinte cu putinţă pentru a nu o scoate cumva din sărite. Am încercat din
răsputeri să nu-mi arăt în vreun fel dezamăgirea, sau uneori chiar furia pe
care se pricepea atât de bine să mi-o stârnească. Dar cu toate astea,
intervenţia mea din această dimineaţă mohorâtă, până la urmă avusese
sorţi de izbândă. După discuţii ce-mi păreau interminabile deşi nu au
durat prea mult, am reuşit să aflu că în acel an, toţi vârstnicii care aveau
nevoie de o locuinţă, fuseseră trimişi la casa de bătrâni “Minna no
tokoro”, cu care spitalul avea o convenţie scrisă, iar data la care a fost
externat domnul Watanabe, corespundea cu acea perioadă. Mai rămânea
să aflu exact locul unde se află acest cămin şi să merg într-acolo. Mi se
luase parcă o piatră de pe inimă şi mă simţeam extrem de mândră că
reuşisem să ajung până aici.
Răsuflând uşurată, m-am întors în locul unde eram cazată şi am
profitat de ziua ce-mi mai rămăsese de petrecut în Tokyo. Am beneficiat
astfel, de serviciile spa-ului de la parterul hotelului, relaxându-mă şi
răsfăţându-mă cu tot felul de tratamente faciale şi corporale. Pe când mă
aflam în vestiar, urmând să-mi pun hainele, m-am aşezat pentru puţin
timp pe băncuţa dintre dulapuri, savurând ultimele înghiţituri din ceaiul
aromat ce-mi fusese oferit la ultima procedură, când aud o voce suavă a
unei doamne a cărei vârstă nu reuşeam s-o estimez.
-Sper să-ţi regăseşti fericirea! Apoi vru să plece, dar privirea mea
mirată, a făcut-o să se întoarcă şi să continue, ceea ce m-a făcut şi mai
atentă.
-Domnişoară dragă! Ai o privire atât de tristă şi de pierdută, încât
mi-am permis să mă apropii şi să-ţi adresez câteva cuvinte…ştii…eu…nu
vreau să te deranjez! Avea o voce blândă şi caldă cum nu mai auzisem
vreodată, iar ochii ei emanau atâta bunătate şi afecţiune încât nu aveam
cum să mă împotrivesc dialogului cu ea şi să o îndepărtez.
-Vă mulţumesc doamnă pentru grija dumneavoastră dar vă asigur
că, deşi trec prin cele mai dificile momente ale vieţii mele de până acum,
sunt bine, supravieţuiesc, chiar dacă uneori nu-mi doresc asta…nu am de
ales…trăiesc aşa…
-Draga mea, eu nu voi insista să-ţi pui povestea pe care o trăieşti pe
tavă acum, căci îmi dau seama că asta te va răscoli şi mai tare, vreau doar
să ştii că viaţa trebuie să o luăm aşa cum este, să o acceptăm cu dramele
pe care le întâmpinăm fără voia noastră şi care nu fac decât să ne arate o
altă cale, ce ne învaţă să trăim şi să ne bucurăm altfel decât am făcut-o
până când s-a produs ruptura din sufletul nostru. Fii tare scumpa mea,
căci chiar dacă acum vorbele mele nu au niciun sens, vei vedea că, într-o
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bună zi îţi va fi mai bine… Vorbele acelei doamne mă răscoliseră. Abia
atunci am realizat că durerea mea era vizibilă şi că putea fi observată atât
de uşor de către oricine. Parcă nu-mi venea a crede că lupta ce se o
purtam nu era doar una interioară… mi se putea citi pe chip.
În timp ce mă aflam în aeroport, după ce primisem vestea că
avionul în care urma să mă îmbarc are o întârziere de o oră şi jumătate,
mă hotărăsc să dau curs apelurilor pe care le ignorasem în cele două zile
petrecute fără să privesc măcar telefonul.
-Alo, bună ziua Masao, ce mai faci? Iartă-mă te rog, că nu am
telefonat mai devreme am observat apelul tău de curând!
-Bună Clara! Aş fi vrut doar…să te întreb dacă nu vrei să vii să-ţi
vezi sora…mă gândeam că o să vă facă bine amândurora…ce zici? …alo?
Clara? Mă auzi?
-A, da, scuze…Masao, ştii…eu nu sunt în Osaka şi nu ştiu când
ajung! Te sun eu, acum mă grăbesc…
-Ascultă-mă puţin, Clara! Trebuie neapărat să vorbim!
-Ok, dar nu acum…te rog!
După ce am închis telefonul nu am mai avut starea necesară să mai
contactez pe altcineva…şi din nou simţeam cum totul se prăbuşeşte
asupra mea. Apoi, am încercat să mă gândesc la altceva…
Îmi vine în minte promisiunea făcută mie însămi în legătură cu
acea carte de vizită pe care o găsisem exact înainte de a mă aventura în
această călătorie. Mi-am promis că mă voi prezenta la medic pentru a-mi
evalua starea de sănătate şi voi efectua analizele medicale, atât de
necesare după părerea domnului profesor Takahashi. Dar dacă aflu că
simptomele cu care mă confrunt sunt o urmare a unei boli grave? Poate
descopăr că sunt pe cale să-mi sfârşesc viaţa…dar oare nu ar fi mai bine
aşa? Câteodată îmi pun întrebarea dacă nu mi-ar fi mai uşor să nu mai
simt nimic…să nu mă mai izbesc de atâta suferinţă…să nu mai exist. Nici
nu ştiu ce ar trebui să fac…numai că acum după ce mi-au venit în minte
toate aceste întrebări, îmi voi mai putea găsi eu liniştea, până nu aflu ce se
întâmplă cu mine? Nu cred că voi răbda până nu aflu adevărul. Cu
siguranţă voi telefona şi voi face o programare la clinica la care fusesem
trimisă, în felul ăsta voi înlătura orice temere.
Trecuseră alte două zile interminabile fără să primesc vreun semn
din partea lui Shin. Deja mă neliniştea nespus ideea infernală că i s-ar fi
putut întâmpla ceva… Nu era posibil să rabde o zi fără să-mi audă
vocea…sau, cel puţin aşa se comportase până cu câteva zile în urmă…
Îngrijorată, îmi iau inima-n dinţi şi-l sun. Şi sun din nou…şi din nou…
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Mă hotărăsc să nu-i spun nimic domnului Watanabe deocamdată
despre evoluţia anchetei mele, pentru a nu-i da speranţe ca apoi să-l
dezamăgesc. Încă nu ştiam sigur dacă fratele său mai trăieşte sau se află
în azilul de bătrâni al cărui nume abia îl aflasem. Cu toate că eram
optimistă, nu îndrăzneam să risc şi să-i cauzez bătrânului mai multă
suferinţă decât îndurase deja până în prezent. Aşa că voi încerca să nu
vorbesc despre asta, chiar dacă ştiu că aşteaptă cu sufletul la gură un
răspuns din partea mea. Aş fi vrut să-l evit, să nu-l întâlnesc tocmai
pentru a nu fi nevoită să-l mint. Numai că nu puteam face asta pentru că o
întrebase pe una dintre colegele mele când intru în tură, deci excludeam
această variantă. Ştiam că mă aşteaptă…
-Bună ziua!... spun după ce bat uşor la uşă. Bag capul şi-l surprind
cum privea stingher pe fereastra a cărei perdele din voal de culoarea
untului fluturau ca nişte aripi frânte ale unui fluture pe cale să se stingă
încet, cu sufletul încărcat de multă durere…ca sufletul domnului
Watanabe. Dar când mă văzu, întreaga faţă i se schimbă ca şi cum se
transformase într-un alt om. Îi reveni sclipirea odată apusă, în ochii mici
şi negri ca două mure, iar gura i se lărgi într-un zâmbet ce radia multă
bucurie. Observ cum respiraţia i se acceleră deodată, paloarea obrajilor
veştejiţi transformându-se într-o culoare ce exprima vitalitate și îi animă
întregul chip. Apoi se controlă, domolindu-şi extazul pentru a putea să-mi
vorbească.
-Bună ziua fata mea! Mă gândeam eu că ai să vii să mă vezi! De
fapt…abia aşteptam! Ce mai faci scumpa mea?
-Eu sunt bine, am spus fără voia mea pe un ton care sugera exact
opusul a ceea ce tocmai afirmasem.
-Bine, dar…eşti mai abătută decât de obicei, sau mi se pare mie?
-Eeei! Dezamăgiri sentimentale! Nu e cine ştie ce, doar…un alt
eşec. S-au ţinut lanţ în viaţa mea. Asta este, merg mai departe, am
încotro? Se pare că nu sunt prea norocoasă în dragoste! Las capul în jos şi
oftez adânc.
-Îmi pare atât de rău draga mea, însă fii tare, nu te lăsa pradă
sentimentelor şi nu te opri la un om care nu merită, căci vei regreta toată
viaţa! Chiar dacă el se va întoarce cândva, ai curajul să mergi mai
departe, ţinteşte mai sus, aspiră la ceva mai bun! Laşi- se numesc cei care
se mulţumesc cu puţin ori cu nimic, neputincioşi să pună capăt unei
greşeli, rămânând împotmoliţi toată viaţa lor fără să cunoască fericireanu cei care renunţă, continuându-şi drumul până îşi ating ţelul! Nu ştiu de
ce, adesea oamenii greşesc, inversând rolurile…poate tocmai pentru că e
atât de simplu să îi judeci pe alţii, când nu e viaţa ta în joc, ori să refuzi
să-ți recunoşti propriul eşec... Pare mai uşor să rămâi, să speri şi să te
complaci într-o situaţie nefavorabilă, decât să pleci, însă e mai greu…
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-Sunt de acord cu dumneavoastră…dar e atât de dureros! Mai ales
că nu înţeleg ce s-a întâmplat, de ce a dispărut din viaţa mea, aşa, fără nici
un cuvânt?! Atât îmi mai doresc să aflu… de ce? Altfel voi trăi mereu cu
dilema asta şi mă voi considera eu vinovată! Pentru că nu pot să nu mă
întreb: nu sunt eu oare răspunzătoare pentru tot? E posibil să fi greşit eu
undeva… dar unde? Şi de ce nu-mi spune? Cum e posibil să se ascundă,
să fugă de responsabilitatea de a-mi da o explicaţie, oricare ar fi ea!
-Off, fata mea…! Tu nu meriţi să suferi aşa! Nu acum… Dacă aş fi
în stare să cobor din patul ăsta nenorocit care mă ţine captiv de atâţia ani,
i-aş arăta eu tânărului ăsta cum trebuie să se comporte cu o fată ca tine! Iaş da o lecţie de viaţă pe cinste! Se încruntă până se înroşi la faţă,
înfăţişarea lui exprimând multă dezamăgire şi furie. Nimeni nu mai spuse
nimic pentru un timp. Privindu-ne apoi unul pe celălalt, am izbucnit în râs
amândoi, amuzându-ne copios de mimica plină de mâhnire a celuilalt. Îl
prind de mâna mare şi tăbăcită, în timp ce-i spun:
-Ştiu că aţi face asta pentru mine…dar, cred că aveţi dreptate! Eu
am să aştept… Dacă nu-mi mai adresează niciun cuvânt şi va dispărea
definitiv din viaţa mea… înseamnă că nu merită! Nu are rost să fac nici
cel mai mic efort pentru a afla de ce a plecat aşa…
-Draga mea, încearcă să nu te mai frămânţi atât…ştiu că e greu, dar
e o vorbă: “ce nu te doboară, te face mai puternic!”
Îi zâmbesc cu căldură. Înţelegeam ce se petrece în sufletul lui şi cât
de greu îi era să se abţină să nu mă întrebe despre căutarea geamănului
său. Era clar că nu vroia să mă deranjeze, închipuindu-şi probabil că
investigaţia pe care o desfăşuram, era în curs de stagnare din cauza
problemelor sentimentale prin care treceam. Aşa că am încheiat discuţia
într-o notă optimistă prin a-i promite că voi continua căutările pentru că
există şanse mari de reuşită. Nu i-am dezvăluit însă nimic despre faptul
că aflasem numele locului unde speram că-l voi găsi. Am părăsit apoi
încăperea şi mi-am continuat munca într-o altă aripă a clinicii unde
fusesem mutată din lipsă de personal.
-Alo? Bună Ai, aş vrea să treci pe la mine, dacă poţi în seara asta,
ce zici?
Am nevoie să vorbim şi mă gândesc că ne-ar prinde bine să
savurăm împreună un ceai negru…
-Sigur Clara, s-a făcut! Oricum nu aveam niciun program în seara
asta şi…ştii că eu nu pot sta locului în casă! Ne vedem atunci!
-Ok!
-Aaah, stai! Mi-am adus aminte de ceva! Spuse, sunetele stidente
ale vocii ei puternice, răsunând prin telefonul ce-l ţineam departe de
ureche, ca la fiecare conversaţie telefonică ce o purtam cu ea. Pentru un
moment, tonul vocii ei m-a făcut să mă îngrijorez, să devin curioasă şi
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nerăbdătoare să aflu ce urma să-mi spună. Face însă o pauză care afundă
totul în mai mult mister.
-Te ascult, vorbeşte odată! zic, neânţelergând de ce se tot
eschivează. Cu o voce domoală spuse:
-Profesorul Takahashi…vrea să discut cu tine şi să-ţi transmit că te
caută de ceva timp dar nu a reuşit să te întâlnească odată ce tu nu te
prezinţi la cursuri. Ce să fac? De fiecare dată când mă vede aduce
subiectul în discuţie şi…nu mai ştiu ce să-i mai spun! Astăzi mi-e teamă
să nu dau nas în nas cu el din nou.
-Spune-i că am să-l contactez eu când, dar în perioada asta sunt
cam ocupată, ştie el despre ce este vorba.
-Cum vrei…ok, ne vedem diseară!
-Pa!
Până când se aşterne seara şi voi primi vizita colegei mele Aiko, nu
vreau să mai ştiu de nimic…nu voi face nimic. O să stau toată ziua aşa,
tolănită pe canapeaua pufoasă din camera de zi.
Carla mă privea cu ochii ei mari şi misterioşi. Îmi dau seama că
ceva este schimbat în privirea ei rece în care îi puteam citi
surprinderea…se uita la mine ca la un străin cu ochii întrebători şi plini de
reproş…de parcă mă acuza de ceva… Doar atât, mă privea. Nu spunea
nimic. Iar tăcerea morbidă ce ne înconjura, era greu de suportat. Aşteptam
să-mi spună ceva, orice. Simţeam atâta iubire şi compasiune pentru ea,
cum nu mai simţisem niciodată. Durerea ce-mi apăsa pe suflet, era de-a
dreptul copleşitoare. Nu înţelegeam de ce mă condamnă, cu ce
greşisem… Era nevoie doar de o privire să putem comunica şi să
desluşim ce e în mintea celeilalte. Şi asta simţeam eu acum. Mă hotărăsc
să îi vorbesc eu, să o întreb ce se întâmplă. Deschid gura dar e încleştată
şi…nu reuşesc să articulez niciun cuvânt… Mă simţeam atât de
neputincioasă. Ridic mâna să o mângâi. Simţeam nevoia să o strâng în
braţe, să înţeleagă cât de mult o iubesc. Întind mâna însă nu reuşesc să
ajung la ea. Mai încerc o dată şi încă o dată, dar ea se îndepărtează tot mai
mult… Atunci îmi adun toată forţa care mi-a mai rămas şi strig cât mă
ţine gura:
-Carlaaa! Ecoul vocii mele străbătu întreg labirintul necunoscut
care o înghiţea şi o smulgea cu atâta cruzime de lângă mine. Nu-mi
răspunse nimeni la chemare…şi…nu o mai zăresc…
Tresar întrebându-mă ce e cu mine. Ce mi se întâmplă? Apoi
cineva bate la uşă. Mă grăbesc să deschid în speranţa că e ea, sora mea.
Doar asta mă va face să mă simt mai bine. În timp ce mă îndreptam spre
intrare, mă gândeam la ceea ce tocmai trăisem. Mă afundasem într-o lume
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ireală… nu mai ştiam nici eu ce să cred. Speram că era vorba doar de
imaginaţia mea. Şi cu toate astea, ceea ce văzusem, părea totuşi atât de
real… Îngrozită la gândul că totul putea fi adevărat, încerc să mă
stăpânesc pentru că ajunsesem în faţa uşii şi trebuia să-mi revin. Tot ce
aveam nevoie era să mă întâmpine Carla cu zâmbetul ei inocent şi să-mi
risipească toată agonia prin care trecusem în urmă cu doar câteva
momente când intrasem în abisul adânc al unei lumi tainice, neexplorate,
ce părea a fi un coşmar…un coşmar îngrozitor de care îmi era teamă sămi mai amintesc. O voi îmbrăţişa şi îi voispune cât înseamnă ea pentru
mine, lucru care nu s-a întâmplat până acum pentru că nu am avut ocazia,
fiind prea preocupată de ritmul cotidian, de grija de sine, pentru casă şi
pentru orice altceva decât să demonstrez aprecierea mea faţă de cea mai
iubită persoană din viaţa mea…
M-am apropiat încet de uşă, moment în care am simţit că de partea
cealaltă nu se află sora mea.
-Bunăăă! Am venit! Se auzi vocea exagerat de stridentă a colegei
mele, ce răsună prin pereţii locuinţei mele şi nu mică mi-ar fi mirarea ca
strigătele ei puternice să fi străbătut calea până la casa vecină. Ai ţinea
într-o mână o plasă plină cu fructe și se vedea cu ochiul liber cum o
trăgea în jos, iar în cealaltă, un bucheţel de flori, frumos aranjat, pe care
mi-l împinse-n faţă.
În tradiţia japoneză, cadoul oferit la onorarea unei vizite, a jucat
întotdeauna un rol important, semnificând mai mult decât un simplu dar.
Contează mai puţin conţinutul ori valoarea sa, semnificativă fiind intenţia
şi căldura cu care e oferit, lucru care demonstrează gradul de afectivitate
faţă de persoana respectivă.
Privind-o pe Ai - cu jacheta ei lălâie ce-i dezgolea umerii firavi şi
osoşi, cu ţinuta ei care nu înceta niciodată să mă uimească, la fel de viu
colorată, îndrăzneaţă şi extravagantă ca de obicei - imaginea năucitoare a
coşmarului se spulberă, invadându-mă o stare de bine, plină de optimism.
Ieşisem brusc din starea sumbră pricinuită doar de un vis urât.
-Bună Ai, intră! Apuc florile ce păreau că-mi intră-n ochi, atât de
aproape mi le împinsese şi dezorientată mă îndrept împreună cu ea spre
bucătărie. Fără doar şi poate mi se citise dezamăgirea în ochi când am
primit-o, însă părea că nu observase.
Toată seara am încercat împreună cu Ai, să desluşim cumva
enigma iubirii mele pierdute, motiv pentru care o şi rugasem să mă
viziteze. Am presupus că poate a aflat ea ceva având în vedere că merge
la facultate mai des decât mine şi exista posibilitatea să-l fi întâlnit pe
presupusul meu iubit, însă mă înşelasem, evident. Aflasem de la ea că în
tot acest timp, nici el nu frecventase cursurile. O altă veste supărătoare,
era aceea că de la începutul săptămânii viitoare urma să înceapă sesiunea.
Aşadar, examenele băteau la uşă… Primeam lovitură după lovitură şi
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simţeam cum în curând nu voi mai avea puterea să mă ridic şi să o iau de
la capăt…
Ai era atât de plină de viaţă şi de energică, încât mă obosea numai
urmărindu-i gesturile iuţi, nu avea astâmpăr deloc, se tot plimba dintr-un
colţ în altul al încăperii, iar şirul cuvintelor pe care le rostea ca şi cum se
afla la un concurs de rapiditate, mă făcea să nu mai pot ţine pasul cu
ideile ei. Aşa că, sleită de puteri, după plecarea ei, mă prăbuşesc peste
patul mare gândindu-mă fără să-mi pese prea mult, că nici măcar nu
trecusem pe la duş.
Primesc un mesaj telefonic care mă anunţa că în dimineaţa zilei de
mâine, sunt aşteptată la cabinetul unde mă programasem cu două zile în
urmă. Aşa că în următoarea zi, chiar dacă începusem să mă îndoiesc de
necesitatea acestei vizite, a trebuit să mă prezint la clinica recomandată de
domnul profesor Takahashi, pentru analizele indispensabile din punctul
său de vedere. În orice caz, trebuia să fac asta înainte de a părăsi din nou
oraşul.
Odată ajunsă, aşteptarea, nu prea lungă dealtfel, a fost una plăcută
datorită faptului că personalul ce-şi desfăşoară activitatea în incinta
acestei clinici este format numai din oameni care nu fac altceva decât să
te liniştească, comportându-se ca şi cum aş fi fost un membru al propriilor
lor familii. Înafară de căldura cu care am fost întâmpinată, timpul s-a
scurs foarte repede şi pentru că am dat peste nişte reviste care m-au
fascinat de-a dreptul. Mi-au încântat privirea siluetele firave ale unor
modele înveşmântate în portul tradiţional japonez reprezentat de
chimonouri multicolore din mătase naturală, vaporoase şi extrem de
frumoase. Nici nu mi-am dat seama când a zburat timpul şi am fost
chemată pentru recoltare de probe sanguine. Aşadar nu a fost o experienţă
tocmai neplăcută precum mă aşteptam. Cu toate că în timp ce mă
îndreptam spre casă, mi se părea cel mai prostesc lucru faptul că mă
aflasem acolo, pentru că nu înţelegeam necesitatea acestor examinări,
punând la îndoială decizia domnului Takahashi.
După ce am sosit acasă, m-am apucat să plănuiesc următoarea
călătorie, aşa că am făcut rezervări atât pentru drum, cât şi pentru cazare.
Apoi am telefonat la casa de bătrâni unde urma să ajung în scurt timp şi
am aranjat o întâlnire cu directoarea, care, mi-a lăsat un uşor gust
dezamăgitor spunându-mi că nu ştie să aibă în evidenţă o persoană cu
acest nume. Mă gândesc însă că, atunci când ai în grijă în jur de două sute
de persoane, e practic imposibil să le reţii tuturor datele de identitate. Mam hotărât totuşi să merg până acolo având în vedere că mi se promisese
că odată ajunsă, se va efectua o căutare amănunţită în registrul
persoanelor ce fac parte acum din rândul pacienţilor ce beneficiază de
serviciile lor.
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Mă documentasem şi citisem despre locul în care fusese construit
acest cămin, că e ca de basm. Era situat pe insula Honshu în apropierea
lacului Ashinoko (Lacul Cenuşă), la poalele muntelui sacru, Fuji, cel mai
înalt munte din fascinanta Japonie, ceea ce oferea o imagine de vis.
Această ultimă călătorie pe care o făceam în scopul găsirii domnului
Watanabe, o consideram o scurtă vacanţă, departe de cel care mi-a jurat
că mă va iubi pentru tot restul vieţii... Aş fi făcut orice să mi-l pot scoate
din minte fie doar şi pentru o clipă, iar deplasarea asta, o vedeam ca pe o
oportunitate în sensul ăsta. Mă amăgeam cu ideea că odată cu decorul, se
vor schimba şi sentimentele mele… Măcar… ştiu că cel puţin, îmi voi
îndrepta atenţia într-o altă direcţie. Tot ce-mi doream era să nu mă mai
gândesc la gestul de laşitate ce mi-a cauzat atâta durere. Atunci, în clipa
aia, mi-am făcut mie însămi o promisiune: îl voi exclude din viaţa mea
definitiv, orice s-ar întâmpla. Fie că urma să revină cândva, am jurat că
nu-i voi mai da ocazia niciodată să calce peste sufletul meu. Nu-l voi mai
asculta niciodată…
În timp ce-mi pregăteam bagajul pentru călătoria ce abia o
aşteptam, şi tăiam de pe listă lucrurile unul câte unul, îmi apar în faţa
ochilor imagini cu mine şi sora mea…
-Ţi-ai luat la tine tot ce crezi că o să ai nevoie? Spuse Carla cu o
figură concentrată şi cât se poate de serioasă ca şi cum ar fi fost vorba de
o problemă majoră. Ai grijă să nu uiţi ceva! Uite lista mea, ia-o şi
compar-o cu a ta şi vezi ce-ţi lipseşte!
-Eeei…doar nu o să stau acum cu nasul într-o hârtie şi să pierd
timpul, în loc să încep să-mi îndes lucrurile în bagaj…
-Faci cum crezi, eu am vrut doar să te ajut!
-Nu ştiu cum se face că mai mult mă încurci!
-Mmmm…treaba ta! Iei tu uscătorul de păr şi eu ondulatorul, bine?
-Bine, dar aduci tu placa pentru întins părul, iar eu peria rotativă,
da?
-S-a făcut!
-Şi vezi să nu îţi iei rochia roz cu cureaua lată, pentru că o iau eu şi
nu aş vrea să ne trezim acolo că ne îmbrăcăm la fel… Nimic nu ni se
părea mai penibil decât două persoane adulte care seamănă ca două
picături de apă, să poarte aceeaşi vestimentaţie. Niciodată nu ne-a plăcut
asta. Nici măcar pe vremea copilăriei, pentru că în felul acesta atrăgeam
atenţia şi mai mult asupra asemănării dintre noi şi toată lumea şoptea :
“uite două gemene!”, iar noi uram asta.
O altă amintire m-a năpădit imediat… O vedeam pe Carla,
înveşmântată în yukata ca şi toţi cei ce mişunau pe lângă ea, zburdând pe
holurile largi ale unui hotel de cinci stele, la sfârşitul unei zile pline de
evenimente turistice ce ne impresionaseră într-un mod extrem de plăcut.
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Multe hoteluri practicau această metodă de relaxare şi destindere oferind
turiştilor aceste kimonouri de vară, pe perioada șederii, confecţionate din
bumbac, care conferă o lejeritae şi un confort de nedescris, numite
yukata. Carlei îi venea impecabil acest kimono împodobit cu flori mari de
primăvară, ce cădea perfect pe trupul ei subţire cu bustul proeminent.
Purtam yukata cu plăcere pe întreg parcursul şederii în hotel.
Înveşmântate astfel în cursul serii, după mese copioase în stil tradiţional,
gustam sake (băutură alcoolică pe bază de orez) şi cântam la karaoke
până-n zori, după care ne retrăgeam în camera prevăzută cu propria baie
cu apă termală în care ne cufundam. Totul ni se părea senzaţional…
Petrecusem împreună un sejur de neuitat, în timp ce Masao era plecat din
oraş pentru negocierea uni contract.
Ne lua foarte mult timp până ce terminam de făcut bagajele, care,
de fiecare dată sfârşeau prin a fi burduşite din cauza prea multor lucruri
introduse. Uitam de trecerea timpului, de tot ce ne înconjura şi petreceam
ore în şir… şi aşa continuam de fiecare dată când urma să plecăm undeva,
pline de entuziasm şi nerăbdare pentru zilele ce urma să le petrecem
împreună…şi era frumos…chiar şi când ne tachinam…
Îmi continui pregătirea bagajului, cu zâmbetul pe buze la amintirea
acelor clipe… cu pixul în mână. Era pentru prima dată când înşiram pe
hârtie ceea ce ar fi trebuit să iau cu mine, la fel cum făcea ea... Am
procedat aşa de data asta… de dorul acelor vremuri…
Ajunsă la destinaţie, am rămas impresionată atât de împrejurimi cât
şi de hotelul la care făcusem rezervare. Era tot ce-mi dorisem! Avea în
dotare o piscină imensă în aer liber, una acoperită, multiple băi cu apă
termală, o sală de fitnes şi un centru pentru înfrumuseţare care se întindea
pe jumătate din suprafaţa parterului. Deja mă simţeam atât de bine încât
aproape că uitasem de scopul pentru care mă aflam acolo…
A doua zi de dimineaţă, am şi pornit în căutarea căminului despre
care aflasem că nu se găseşte la prea mare depărtare. Eram hotărâtă să
termin cu investigaţia mea cât mai curând pentru a mă bucura de timpul
rămas. Am închiriat o maşină de la agenţia de vis-à-vis, pe care o zărisem
de la balconul camerei mele şi am plecat veselă şi plină de optimist către
domnul Watanabe, gândindu-mă la cum îl voi aborda şi cum să-mi aleg
cuvintele care-l vor face atât de fericit… Am decapotat maşina să pot
simţi adierea caldă a vântului, care însă, aspru, parcă se năpusti asupra
mea gata să mă sufoce. Mi se păru aprig şi hain la început, apoi după
câteva momente, m-am obişnuit, iar atingerea lui mi se părea o
mângâiere. Şoseaua mergea paralel cu malul stâncos al mirificului Lac
Cenuşă, iar panorama oferită de împrejurimile ce păreau desprinse dintr-o
carte, mi-a încălzit sufletul. Nu mai văzusem atâta frumuseţe şi mi-aş fi
dorit tare mult să pot împărţi cu cineva toate aceste trăiri… La gândul că
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nu aveam să împărtăşesc bucuria momentului cu o fiinţă dragă, o umbră
de tristeţe, mi-a acoperit întregul chip… În momentele ce au urmat însă,
parcă vraja se rupse dintr-odată şi am început să mă întreb ce anume mi
se păruse atât de extraordinar… ca şi cum acele minunăţii ale naturii ar fi
dispărat fără urmă… nici nu mai existau… Am simţit cum ceva mi-a udat
obrazul şi mi-a luat câteva secunde bune să înţeleg că…era o lacrimă.
Mi-am continuat drumul dornică să ajung cât mai repede cu putinţă
la destinaţie pentru a se termina odată totul, obosită de toată această
anchetă pe care o desfăşurasem şi care-mi subsese şi ultima sursă de
energie rămasă.
O clădire imensă de un alb imaculat îmi apăruse înaintea ochilor.
Era vorba de construcţia care găzduia mult căutatul cămin de bătrâni. Pe
măsură ce mă apropiam, porţile din metal de culoarea laptelui, păreau că
se îmbină cu albastrul infinit al cerului, atigând parcă norii cenuşii, ca de
fum, ce tocmai îşi făcuseră apariţia. Paznicul ce lâncezea în cabina lui,
evident deranjat de venirea mea, m-a întâmpinat cu un mers leneş şi cu o
privire somnoroasă, pe semne că moţăise pe scaunul lui de ore întregi.
După ce m-am prezentat, fără să-mi adreseze vreun cuvânt, a dat un
telefon şi m-a condus spre porţile greoaie. De cum am intrat, m-a
întâmpinat o mireasmă năucitoare de flori, iar când am ridicat privirea,
cât cuprindeai cu ochii se întindea o grădină ca ruptă din rai. Totul era
ireal de frumos… Nu-mi imaginasem vreodată, că aşa ar putea arăta
curtea unui azil pentru vârstnici. Am fost îndrumată către biroul elegant al
directoarei, aflat la ultimul etaj, prilej cu care am avut ocazia să arunc o
privire împrejur. Am admirat multe opere de artă extraordinare care
păreau a fi originale ce împodobeau pereţii holurilor înalte, intens
luminate. Aveam impresia că mă aflu într-un muzeu. Totul părea
fascinant… eram profund impresionată şi mă gândeam că bătrâneii careşi petrec aici ultima perioadă din viaţă, sunt defapt norocoşi. Având în
vedere că şi eu îmi desfăşuram activitatea zilnică într-un loc cu celaşi
profil, luxul pe care-l observam, parcă nu se potrivea imaginii cu care
luam eu contact zi de zi, fiind una total contrarie cu ceea ce găsisem
aici… La scurt timp însă, am desluşit totul. După cum mi-a explicat
directoarea cea ţeapănă şi nepoliticoasă, care aproape că m-a dat pe uşă
afară, după ce mi-a adus la cunoştinţă că acesta nu este locul pe care-l
caut, am înţeles imediat că nu era vorba despre o oarecare casă de bătrâni.
Vechiul azil, fusese desfiinţat şi în locul lui se construise acest minunat
hotel, căci, arăta exact ca un hotel de lux, pentru vârstnicii ai căror familii
aveau o stare financiară foarte bună. Cei care ocupaseră locurile vechiului
cămin, au fost repartizaţi într-un altul, ceea ce-mi îngreuna foarte mult
misiunea. Era ca şi cum căutam acul în carul cu fân. Nu-mi venea să cred!
Totul decursese atât de bine până acum…îmi pusesem atâtea speranţe!
Mă şi văzusem postată în faţa patului domnului Watanabe, cu fratele său,
ţinându-l de braţ… Nuu, era imposibil! Oare de ce treceam prin atâtea
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nereuşite, de ce eram tocmai eu condamnată să trăiesc decepţie după
decepție? Mă aflam lângă maşina în care urma să mă urc, când am simţit
un tremur în tot corpul după care un val de căldură m-a invadat dintrodată. Parcă îmi fugea de sub tălpi pământul, desprinzându-se pietricică
cu pietricică, iar eu nu puteam face nimic…decât să privesc cum urmează
să mă scufund, atât… Atunci, am tras adânc aer în piept, şi m-am prăvălit
pe uşa maşinii pe care abia apucasem să o deschid. Am stat aşa nemişcată
nu ştiu pentru cât timp, cu ochii spre cerul care tocmai începuse să
plângă… stropii mari ce se prelingeau pe parbrizul din faţa mea, îmi
atrăseseră atenţia. Picăturile alunecau uşor, unele contopindu-se între ele
jucăuşe, parcă fericite că s-au regăsit, în timp ce altele cădeau, strivinduse stinghere de asfaltul rece... unele erau fericite şi împlinite, altele
nu…la fel ca şi oamenii…
Cu toate că-mi făcusem planuri pentru când mă voi întoarce şi îmi
programasem timpul rămas, acum, nu mă mai gândeam la asta. Nu mai
aveam dispoziţie pentru nimic din ce-mi propusesem. Mă simţeam doar
neputincioasă în faţa dezmăgirilor pe care le trăiam.. Şi eu care credeam
că mai rău de atât nu mi se mai poate întâmpla…ei bine, iată că mi s-a
demonstrat contrariul…era loc de mai rău… Şi totuşi, lucrurile nu puteau
să rămână aşa!
După câteva ore de odihnă, m-am aşezat în balansoarul comod ce
se afla pe terasa elegantă, cu o cană de cafea în mână. Am început să
analizez situaţia şi să mă gândesc încotro m-aş putea îndrepta. Oare cui aş
putea să mă adresez pentru a aflarea domiciliului actual al bătrânului? Am
să merg la sediul poliţiei capitalei, la serviciul de evidenţă a populaţiei şi
am să întâlnesc pe cineva îndeajuns de binevoitor încât să mă ajute să
intru în baza lor de date.
M-am urcat în maşină pentru a merge să vizitez împrejurimile cemi bucurau privirea. Aerul rece, proaspăt, de munte, mă revigora cu
fiecare respiraţie. Părul mi se răsfirase fir cu fir, în timp ce mă întrebam
dacă-l voi mai descurca vreodată. Zăresc în depărtare un om înveşmântat
în portul tradiţional. Mă aflam într-o altă lume încărcată de tradiţie, unde
trecutul şi prezentul se contopesc, lucru simţit mai ales în micile sătucuri
de munte, cum era cel pe care tocmai îl tranzitam. În jur era atâta linişte.
Totul părea ca desprins dintr-un basm… Această imagine idilică mă făcea
să mă cutremur pur şi simplu. În câteva secunde însă, liniştea deplină ce
întregea tabloul absolut fabulos, se risipi, când telefonul meu începu să
ţiuie. Am tresărit, în timp ce-mi venea să-l asvârl pe pajiştea care însoţea
drumul. Cobor din maşină, mă întind în iarba blândă ce-mi gâdila
tâmplele, hotărâtă să mă las pradă mângâierii blajine a naturii. Îmi
amintesc imediat motivul pentru care oprisem maşina pe marginea
drumului şi aşa cu faţa spre soare îmi privesc telefonul:
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“Vreau să păşesc către tine,
Dar nu pot… şi cad…
Nu am putere-n picioarele ce-mi sunt,
Ca nişte aripi frânte sub cerul înstelat…”
În timp ce telefonul alunecadin mână voit, pe covorul de iarbă al
cărui miros e de neînlocuit, eu am rămas culcată, am închis ochii şi am
aşteptat în continuare ca razele soarelui să mă încălzească, încercând din
răsputeri să-mi îndrept atenția într-o cu totul altă direcție. Așa că mă
concentrez să simt cum adierea lină a vântului, îmi brăzdează chipul
întristat şi să aud foşnetul frunzelor şi al firelor de iarbă, aceste sunete
desăvârşite ce reprezentau modul lor de comunicare, limbajul lor unic, pe
care eu încercam cu toată forţa, să-l descifrez, fără succes însă. Le eram
recunoscătoare pentru că mă adăposteau şi mă răsfăţau cu dezmierdarea
lor.
Îmi puteam simţi inima, ale cărei bătăi se acceleraseră acum, întrun ritm nebun şi haotic ca şi cum ar fi vrut să-mi sară din piept… Îmi
îndrept atenţia spre un fluture cu aripile mari, de un colorit incredibil de
fascinant, care-mi tot dădea ocol. Admirându-l mă gândesc: “Oare el o fi
cunoscut iubirea, sau e la fel de singur ca şi mine? Şi oare, el ce soartă o
avea?”, căci cu toţii ne naştem cu un destin care mai devreme sau mai
târziu, pune stăpânire pe viaţa noastră. Cu toate că este însă perceput
eronat de către unii dintre noi. Mulţi oameni pun în seama destinului
nereuşitele din viaţa lor. Folosesc destinul ca pe o scuză pentru eşecurile
lor, sfârșind prin a renunţa la luptă, predându-și armele cu uşurinţă, ca
apoi să își urmeze cursul vieţii resemnaţi, fără să facă nimic - dovadă de
slăbiciune. Poate că, nu ar trebui să aşteptăm ca mâna destinului să
intervină în viaţa noastră, ci să avem curaj să alegem, să luăm decizii, să
visăm, să luptăm pentru a ne realiza propriile idealuri, şi… la capăt,
destinul poate lua o altă cale… una aleasă de noi. Aşadar, destinul poate
fi schimbat de cei care-şi doresc cu adevărat, de cei ce au curaj, de cei ce
nu se ascund în spatele aşa - zisei soarte.
Întind mâna pentru a mângâia bietul fluturaş. Doar pentru o clipă,
a zăbovit în palma mea, simţindu-mi căldura, iar faţa mi s-a destins şi miam dat seama că această mică vietate, mi-a adus un firicel de bucurie în
sufletu-mi gol. Pentru un moment, am uitat de tot răul care mănprejmuise de ceva timp, fără a-mi lăsa vreo portiţă de scăpare. Portiţă, pe
care încă o căutam cu disperare. Undeva în adâncul sufletului meu, ştiam
că există şi nu numai că o voi găsi, dar o voi şi deschide.
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Au trecut cele patru zile pe care mi le plănuisem pentru această
mini vacanţă, timp pe care din nefericire, nu l-am petrecut tocmai cum
intenţionasem. Dar cu toate astea, reuşisem să mă odihnesc puţin, iar
liniştea care găzduia acel loc minunat, mi-a permis să găsesc puţină tihnă.
Am poposit şi am şezut nu o singură dată în apropierea lacului Ashinoko,
privind apa de o claritate şi puritate rar întâlnită, în care se oglindesc
marginile stâncoase care parcă se leagănă, pe ritmul redat de linia
melodică a sunetului încântător al frunzelor. Mi-am petrecut multe ore în
faţa apei, reflectând, la vorbe nespuse, la lucruri care nu au apucat să se
întâmple, la iubirea neîmplinită…
Am plecat spre casă apoi, nu prea dornică de a mă întoarce la tot ce
însemna viaţa mea cotidiană şi mai ales la tot ceea ce se aştepta din partea
mea.
În timp ce mă aflam în Tokyo, îmi apărură în calea mea, o mulţime
de oameni, costumaţi în portul tradiţional, plini de veselie şi voie bună.
Mi-am dat seama imediat, că se desfăşura un festival al verii. În
arhipeleagul nipon, au loc un număr semnificativ de sărbători şi
festivaluri, datorită faptului că este o ţară cu o cultură bogată, care şi-a
păstrat tradiţiile vii.
Am parcat maşina în apropiere şi m-am îndreptat într-acolo, plină
de înflăcărare, dornică fiind de cunoaşterea datinilor japoneze care mi se
păreau fascinante. În privirea mea, se putea citi curiozitatea, când m-am
adresat unui participant între două vârste, ce mi-a zâmbit de cum m-a
văzut. Amabil şi săritor aşa cum le stă în fire japonezilor, mi-a vorbit cu
mult entuziasm, explicându-mi în câteva cuvinte despre evenimentul ce
tocmai avea loc. Am aflat că era vorba de un vibrant festival religios
Shinto-ist, numit Kanda Matsuri, care are loc o dată la doi ani. Acest
festival, constă într-o defilare captivantă, unde participanţii dansează,
cântă şi consumă bere. Dar ce-i mai impotant, sunt expuse spre bucuria
tuturor, altare portabile împodobite cu aur (Mikoshi), în onoarea zeităţii
Kanda Myojin, urmând ca în ultima zi a festivalului să poată fi admirate
nu mai puţin de şaptezeci de astfel de adevărate bijuterii colosale. Parada
este menită de asemenea, să aducă spor şi prosperitate acelei zone şi
locuitorilor săi. Vedeam cum sute de oameni mişunau cu zâmbetul
strălucindu-le pe chip şi cu uşurinţă îmi puteam da seama cât de mândrii
se simţeau, că au onoarea de a duce mai departe tradiţia. Forfoteala aceea,
parcă mă însufleţea şi pe mine şi mă determina să simt bucuria şi emoţia
alături de ei. La un moment dat, cineva mi-a legat o bandană la tâmple şi
mi-a înmânat un steguleţ, lucru care m-a făcut să simt euforia ce-i anima.
Am trăit împreună cu acei oameni minunaţi, momente de neuitat, intrând
în jocul lor, dansând odată cu ei, râzând odată cu ei… Şi…pentru puţin
timp, am fost fericită.
Nu m-am îndepărtat prea mult de locul unde parcasem maşina, de
teamă să nu mă rătăcesc. Străduţele înguste erau menite parcă să mă
78

zăpăcească complet, iar temerea mea era de fiecare dată aceeaşi: de a nu
mă pierde. De parcă exista cineva în viaţa mea căruia să-i pese pe unde
hoinăresc şi ce mi se întâmplă… Nu ar fi observat nimeni că lipsesc şi nu
ar fi avut cine să pornească în căutarea mea. Aşa că… mai bine, eram
precaută.
Ştiam că trebuie să ajung cumva la sediul poliţiei municipale din
Tokyo, pentru a face cercetări destinate să mă ajute în căutarea domnului
Watanabe. Asta ar fi însemnat un alt drum până aici, alte zile libere de la
serviciu şi alt buget alocat cazării şi transportului, buget care se
împuţinase alarmant. Am hotărât pe loc, că mă voi îndrepta chiar acum
într-acolo şi voi încerca să obţin informaţiile dorite. Am folosit
navigatorul de la bordul maşinii pentru a ajunge la destinaţia dorită. Mai
exista o problemă însă. Bănuiam că nu-mi va fi uşor să conving pe cineva
să mă lase să am acces la baza de date a populaţiei. Am oprit la primul
supermarket care mi-a ieşit în cale, am mers la toaletă şi mi-am descheiat
primii nasturi ca ținuta să fie una mai de îndrăzneaţă. Am obținut un
decolteu generos, iar rochița care se mula perfect pe sânii de mărime
mijlocie, îi făcea acum să pară mai mari. Ca lungime, rochia se oprea
deasupra genunchilor, iar cizmuliţele asortate şi şalul vaporos pe care
tocmai mi-l aruncasem în jurul gâtului, făceau ca ţinuta să arate
încântător, iar eu…cuceritoare. Cel puţin eu aşa speram. În oglinda
toaletei, mi-am desfăcut părul care fusese prins într-o coadă, iar acum îmi
aluneca pe lângă obraji, încadrându-mi chipul. Am aplicat un gloss de
buze pentru volum şi mi-am refăcut conturul ochilor pentru a fi mai
evident, după care mi-am continuat drumul spre staţia de poliţie.
Cu emoţii, dar plină de optimism, am tras aer în piept şi am intrat
în sediu. Am fost întâmpinată de un domn mai în vârstă căruia am fost
nevoită să-i spun ce doresc şi ulterior am fost trimisă la un comisar pe
nume Yamada, care avea să-mi explice ce şi cum. Aşa cum m-am
aşteptat, mi-a adus la cunoştinţă, că nu orice civil de pe stradă care se face
poftit în sediul lor, poate intra în baza de date pentru a afla domiciliul cui
vrea şi că cetăţenii acestei ţări sunt protejaţi. De asemenea a mai îndrugat
tot felul de bazaconii pe care de altfel nici nu le mai ascultam. Mă
gândeam cum să fac să-mi pun planul la bătaie. Ridic uşor privirea spre
el, încercând să văd dincolo de el, să descopăr dacă mă place şi dacă e
vulnerabil. El îmi explica de zor că, eventual se poate prezenta în
persoană, ruda celui pe care-l caut, cu acte doveditoare şi abia atunci
vedem ce putem face. Îl las să termine ce avea de zis, privindu-l în
continuare direct. Zăresc în ochii lui jucăuşi, o umbră de interes, lucru
care mi-a dat speranţă şi m-a motivat mai mult. Eram mult mai mică de
statură decât el şi-mi dădeam seama că de acolo de unde stătea, avea o
vedere de ansamblu asupra decolteului meu, ceea ce mi-a produs greaţă în
secunda următoare. Părul îmi alunecase într-o parte pe spate, dezgolindumi umărul.
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Mă foloseam pentru prima oară în viaţa mea de urma de sex-apeal
care-mi mai rămăsese, ceea ce părea cu siguranţă nedrept şi ridicol pe
moment, lucru care m-a determinat să-mi fie ruşine de mine însămi. Numi stătea în fire, ba mai mult, le criticam cu vehemenţă pe tinerele care
adoptau un astfel de comportament pentru a obţine ce-şi doresc. Mi se
păreau jalnice. Şi totuși… dacă am început şi am ajuns până aici…
trebuia să continui într-un fel sau altul. Intrasem în joc şi trebuia să şi ies
cumva. Şi de ce să nu ies învingătoare? În tot acest timp nu-mi luasem
privirea de la el. Aşa că îi spun pe un ton mieros:
-Nu sunt un om rău care intenţionează să violeze intimitatea cuiva!
Nu vreau decât să ajut un biet bătrânel, atât! Şi încep să-i povestesc pe
scurt dar cât mai dramatic, despre domnul Watanabe.
-Domnişoară, vă înţeleg, dar asta-i procedura corectă pe care noi o
aplicăm în toate cazurile, fără excepţie.
-Dar, nu ar ştii nimeni că aţi făcut asta! Vă promit! Voi fi discretă!
Este şi în interesul meu să fiu aşa… Şi apoi, o faceţi pentru o cauză
nobilă! Puneţi-vă pentru o clipă doar, în pielea acestui om! Nu v-aţi dori
să daţi peste cineva mărinimos, aşa ca dumneavoastră şi să fiţi ajutat? Îl
văd cum ezită să spună ceva, apoi după ce îşi freacă mâinile şi mă
măsoară din cap până-n picioare cu o privie pofticioasă, zice:
-Bine, domnişoară… aţi câştigat! Dar, vă rog să vă ţineţi
promisiunea făcută, pentru că este în joc slujba mea.
-Vă asigur de toată seriozitatea mea! Şi vă mulţumesc din suflet
pentru ceea ce faceţi!
-Urmaţi-mă vă rog!
Iată cum, această atitudine negativă pe care o adoptasem, pentru
care mă consideram deplorabilă şi de care nu eram deloc mândră, s-a
dovedit a fi triumfătoare. “Şi poliţiştii sunt bărbaţi!’’ mă gândeam în timp
ce îmi ţineam gura încleştată pentru a nu se întrezări un zâmbet de
mulţumire pe chipul meu.
Cu o expresie mulţumitoare, am pornit din nou la drum,
îndreptându-mă în grabă spre aeroport. Din cauza micii escapade legate
de festival, care pentru mine fusese o adevărată peripeţie şi a faptului că
m-am abătut din drumul meu, deplasându-mă la secţia de poliţie,
pierdusem ceva timp şi mă aflam acum în întârziere.
Cu toate că făcusem tot ce mi-a stat în putinţă să nu mă gândesc la
mesajul trimis de Shin, pur şi simplu nu mă mai puteam controla. Mintea
mea o luase razna, involuntar de dorinţa mea. Nu citisem decât o singură
dată versurile pe care le primisem. Acum îmi răsunau în cap, astfel încât
le puteam reproduce cu uşurinţă. Ştiam pe de rost vers după vers ca şi
cum fuseseră scrise chiar de mine însămi. Nu le înţelegeam sensul, aşa
cum nu înţelegeam nici motivul pentru care le timisese. Cu atât mai puţin
pricepeam care ar fi trebuit să fie reacţia mea, cu toate că, după ce mi-am
revenit din şocul provocat odată cu trimiterea acelor versuri pline de
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mister, primul impuls a fost să-i telefonez şi să urlu reproşându-i tot ce-mi
stătea pe buze de atâta timp. Şi mai mai ales pe suflet…
Uitasem cât e de bine să mă aflu în propriul meu univers, în
singurul loc care mă făcea să mă simt într-o siguranţă totală. Acasă. Aici
găseam acea linişte plăcută, care nu mă tulbura, era o linişte antrenantă.
Îmi plăcea ca atunci când mă învârteam prin casă din diferite motive
legate de treburi casnice, să las televizorul setat pe un post de muzică.
Aşa cum făceam şi acum. Confortul de acasă care mă întâmpina după
fiecare plecare de-a mea, mă făcea să realizez cât de bine îmi este în
micul meu cămin. Cu toate luminile aprinse, cu muzica ritmată, ale cărei
cuvinte de dragoste mă răscoleau profund, dar de care încercam să fac
abstracţie, înconjurată de tablourile, de cărţile mele preferate şi de tot ce
mă reprezenta, îmbrăcasem nişte colanţi asortaţi cu un tricou haios şi în
paşi de dans ştergeam praful ce năvălise şi mai mult parcă în lipsa mea.
Sună telefonul. O multitudine de sentimente mă inundă la gândul
că ar putea fi el… Subit, am simţit cum m-a luat prin surprindere un val
de transpiraţii. Emoţiile mi s-au risipit însă, imediat ce i-am recunoscut
vocea domnului profesor Takahashi. Dar surprinderea îmi fu atât de mare,
încât am amuţit. Cum de era posibil? Nu-mi mai telefonase până acum.
Sigur era ceva important ce nu suferea amânare. De unde avea oare
numărul meu de telefon? Toate aceste întrebări îmi răscoleau mintea. Cu
siguranţă Aiko se făcea vinovată de tot… În timp ce gândurile mă
invadau, mă trezesc la realitate cuvintele profesorului, care se auzeau din
ce în ce mai tare.
-Alo?! Alo?! Clara, mă auzi?
-Da…da, mă scuzaţi! Vă aud acum… nu ştiu ce are telefonul
ăsta…
-Eşti bine, fata mea?
-Sunt în regulă…da.
-Mă aşteptam să te văd prezentă printre ceilalţi studenţi ai mei. Am
înţeles de la colegii tăi, că ai lipsit la toate examenele, nu numai la
mine… Fetiţo, eşti conştientă de consecinţele faptelor tale? Tu realizezi
ce se întâmplă cu tine? Mă îngrijorezi, Clara…
-Eu zic să nu vă preocupaţi! Am fost plecată din oraş, atât… nu s-a
întâmplat nimic!
-Dar, Clara, tu erai o fată silitoare! Nu ai pierdut niciodată vreun
examen! Pentru tine erau foarte importante. Nu se poate să te comporţi ca
şi cum nu-ţi mai pasă de nimic!
-Aşa este…dar nu s-a schimbat nimic, doar că…am fost ocupată.
Veţi vedea că voi recupera timpul pierdut îmi voi da restanţele şi voi lua
toate examenele la următoarea sesiune, spun în timp ce nu-mi credeam
nici eu propriile vorbe, chiar dacă asta era într-adevăr intenţia mea. Mi81

era jenă de acest om care încerca să mă aducă pe linia de plutire, iar eu
nu-l ajutam deloc, iar efortul pe care-l depunea era de admirat. Parcă
eram propriul lui copil. Era un om cu un suflet mare şi aşa se purta cu toţi
elevii lui. Nu-mi dădea o stare prea confortabilă această insistenţă şi
preocupare a lui, dar înţelegeam că o făcea de dragul meu şi apreciam
asta. Din acest motiv nici nu-mi permiteam să mă supăr pe el, sau să mă
asund, aşa cum o făceam câteodată cu ceilalţi din jur. După ce îşi drese
vocea îmi adresă o întrebare pe un ton în care detectasem o urmă de
îndoială şi de teamă.
-Spune-mi draga mea, ai fost la acea clinică pe care ţi-am
recomandat-o?
-Aaa, da, am fost! Am şi făcut analizele.
-Analize? Ce anume analize ţi s-au recomandat fata mea?
-Păi… din propria-mi iniţiativă, am cerut să mi se ia probe de
sânge pentru analizele uzuale. Azi de dimineaţă am primit răspunsul. Sunt
perfect sănătoasă, doar o uşoară lipsă de calciu a fost depistată, pentru
care mi s-au prescris nişte tablete. Atât! Nu-i aşa că-i nemaipomenit?
Aştept nerăbdătoare să-mi răspundă şi să se bucure alături de mine pentru
vestea bună ce tocmai o primise. Însă, profesorul făcu o pauză lungă, fapt
care m-a îngrijorat puţin. Aşa proceda când urma să spună ceva grav. Dar
orice i-ar mai fi trecut prin cap, nu mai conta atâta timp cât eu eram
liniştită că mă aflam într-o stare de sănătate bună. Nimic din ce ar fi spus
profesorul nu m-ar fi îngrijorat acum. Eram bine şi asta conta cel mai
mult.
-Clara, dragă! Ascultă-mă cu mare atenţie! Preţ de câteva secunde,
nu i-am auzit decât respiraţia. Mă întrebam ce urma… ce avea să zică atât
de important? Acele interminabile secunde, mi se păreau acum minute…
E adevărat că te-am sfătuit să mergi la clinica prietenului meu din
tinereţe, care de altfel este şi un foarte bun medic. Ţi-am înmânat atunci
cartea sa de vizită, în scopul de a te prezenta chiar la cabinetul acestuia.
Tu, ai făcut o programare la acea clinică, într-adevăr, numai că ai ales să
faci analizele pe care le-ai considerat tu necesare, fără încuviinţarea
nimănui şi fără a te prezenta prietenului meu la care te trimisesem.
Desigur că sunt binevenite şi acele investigaţii, care trebuiesc oricum
efectuate la un anumit interval de timp, doar că nu ăsta era obiectivul
meu… Urmează din nou câteva momente de tăcere profundă care
prevesteau liniştea de dinaintea furtunii. Fata mea… eu îţi propusesem un
examen medical, însă nu unul oarecare… Medicul pe care ţi-l
recomandasem eu, este un psihoterapeut…
Mă simţeam dezorientată total. După ce mă bucurasem că sunt
perfect sănătoasă, înţelesesem că defapt exista o problemă, numai că era
una de ordin psihic. Cel puţin asta era părerea profesorului, care insistase
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să mă prezint la cabinetul psihologului, pentru o consultaţie. Ciudat…
căci eu mă simţeam bine din punct de vedere mental. Nu simţeam vreun
dezechilibru psihic, nervozitate, ori… că aş fi nebună… Chiar am nevoie
oare de consiliere? Nu, cu siguranţă, nu! Dar cum am să mă eschivez în
faţa domnului Takahashi, căruia din respect îi promisesem că am să-i
urmez sfatul? Ce am să fac? Dacă susţin că am fost consultată de medic,
acesta din urmă îi poate infirma profesorului cele spuse de mine şi aş intra
în pământ de ruşine. Îi purtam un respect şi o consideraţie aparte în
continuare chiar dacă mă agasa această îngrijorare a lui, nefondată după
părerea mea.
Cu o cană de cafea aburindă în faţă, continuam să caut de zor o
scăpare din această situaţie exagerată, născocită de profesor. Nu găseam
însă nicio ieşire care să-mi permită să mă retrag fără a-l nemulţumi. Miera foarte drag, iar grija lui exagerată era aceeaşi ca a unui părinte. Şi... nu
voiam să-l dezamăgesc…
Deschid laptopul în scopul de a-mi continua mica anchetă. Aveam
de gând să găsesc locul unde se afla până cu puţin timp în urmă, sub
observaţie medicală, fratele domnului Watanabe. Nu eram însă sigură nici
că se află în viaţă, nici că îşi duce bătrâneţile încă în acel azil despre care
m-a înştiinţat poliţistul de la evidenţa populaţiei, care m-a avertizat că
aceste date nu sunt actualizate de o vreme, din cauza unor probleme de IT
care le dăduseră mult de furcă. Deschid o pagină de internet, dar gândul
meu goneşte spre cu totul alte căi…
După ce am tot reflectat la spusele profesorului care mă cam
îngrijorau ce-i drept, m-a cuprins din senin o tristeţe sumbră, urmată de
un sentiment de teamă şi deziluzie vis-à-vis de turnura pe care o luase
viaţa mea. Nimic nu era aşa cum sperasem, simţeam că mă îndrept spre…
nicăieri. Aşteptam în continuare să se schimbe ceva... să apară o
modificare, să deviez spre un alt drum. Dar, oricât aş fi sperat, nu se
producea nicio transformare. Îmi dădeam seama că mă scufund încet…că
mă pierd în neant…
Aveam nevoie să o întâlnesc pe Carla, care cu siguranţă mă va
scoate din starea asta. Nu era nevoie decât să amintească despre micuţa
Hana şi despre acţiunile pe care le întreprindea ea, într-un mod extrem de
caraghios… sau pur şi simplu să ne privim, atât... căci, uneori nu era
nevoie de vorbe. Mă uitam în ochii ei şi descifram tot ce avea în minte.
Îmi dau seama că-mi era atât de dor de ea… Gândul la cea care
reprezenta totul pentru mine, mă făcu ca picătură după picătură să-mi
inunde obrajii gălbejiţi. Nu o mai întâlnisem de un timp şi dintr-o dată
devenisem neaşteptat de nerăbdătoare să o văd. În disperarea mea, mi-era
teamă să nu o pierd şi pe ea, să nu dispară cumva… să nu se dizolve în
universul ăsta sumbru. Ea erau viaţa mea. Juca cel mai important rol,
însemnând întregul meu univers… şi aveam impresia că nu o mai
văzusem de-o veşnicie. Mă hotărăsc să merg să o întâlnesc. Trag repede
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pe mine nişte haine la întâmplare, într-o grabă nebună de frică parcă să nu
mă răzgândesc. Mă urc în maşină şi ambalez pedala de acceleraţie pentru
a pleca mai repede de pe loc. Ajunsă în faţa casei ei, zăbovesc o clipă.
Nu-mi venea să cobor de teamă că nu am s-o găsesc… Şi totuşi… dacă
intru, aş vedea-o pe scumpa Hana şi aş strânge-o la piept cu toată puterea
mea. Aş fi dat orice în clipa aia să-i sărut obrăjorii rumeni şi netezi. Apoi
îmi apare în minte chipul lui Masao. Cu siguranţă va avea multe să-mi
reproşeze… va obiecta din cauză că nu mai trecusem pe la ei, fără doar şi
poate. Nu… mai bine nu intru. Pornesc motorul maşinii. Mă întrista
faptul că trebuia să fac cale întoarsă fără să-o văd, dar… era mai bine aşa,
cu toate că simţeam cum se rupe o părticică din mine. Razele soarelui
erau orbitoare, în acea după-amiază plăcută de început de mai. Când miam ridicat privirea spre parbrizul maşinii, mi s-a părut că o siluetă a trecut
pe lângă mine cu viteza vântului. Nici nu-mi dădusem seama exact ce
fusese. Oare mi s-o fi părut? Nu o văzusem clar, poate şi din cauza
razelor jucăuşe care se reflectau în fereastra autoturismului. Parcă semăna
cu sora mea geamănă. Îmi păruse că văd o siluetă firavă, blondă, nu prea
înaltă, exact ca ea. Să fi trecut Carla?! Dar… îmi recunoştea maşina şi…
se oprea să vorbim. Nu era posibil ca sora mea să acţioneze astfel!
Categoric, nu! Mă uit buimacă în direcţia spre care mi se păruse că se
îndreptase. Nu zăresc nimic. Indecisă şi confuză de ceea ce tocmai
apăruse în câmpul meu vizual, pornesc maşina, îndreptându-mă spre casă.
Din nou picături de tristeţe şi dor, îmi inundară ochii. Nu le-aş fi observat
dacă nu-mi înceţoşau privirea… mă obişnuisem cu ele.
Era seară, târziu, iar eu nu-mi găseam locul. În faţa televizorului nu
mai aveam răbdare să şed, mai ales că nimic nu-mi convenea. Mă
simţeam prea obosită pentru a roboti prin casă, deşi era nevoie de o
curăţenie generală. De dormit nu reuşeam, se pare că aveam din nou
insomnie. În timp ce mă învârteam de colo-colo fără noimă, aud telefonul
sunând. Surprinsă, mă grăbesc să răspund. Nu-mi puteam da seama cine
ar suna la o oră atât de târzie din noapte. Era trecut de ora douăzeci şi trei.
La început nu se auzi nimic în receptor. Apoi, am simţit cum mi se
înmoaie picioarele.
-Alo?... Bună seara frumoaso!...
Nu puteam scoate nicio vorbă. Era Shin. Chiar dacă aş fi reuşit să
articulez vreun cuvânt, nu aş fi ştiut ce să spun. Mi se tăiase respiraţia.
Stăteam doar şi îl ascultam.
-Clara, iubito, te rog, răspunde-mi! Nu mai suportam, trebuia să-ţi
vorbesc! Mă auzi? Te rog, spune-mi ceva, orice!
Ascultându-i vocea, dorul de el mă ardea mai mult ca niciodată. Aş
fi vrut să pot uita de toată durerea pe care mi-o pricinuise, să-l pot întâlni
şi să-i sar în braţele-i puternice care-mi lipseau nespus. Aş fi vrut să-i pot
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simţi respiraţia caldă, parfumul ameţitor… buzele calde şi moi ce mă
mângâiau uşor… Dar mai mult decât orice, muream de curiozitate să aud
răspunsul la întrebarea ce mă obseda încă din ziua în care a hotărât să se
facă nevăzut: “de ce plecase?”. La gândul că mă părăsise fără nicio
explicaţie, îmi provocase o furie nebună. În timp ce încă-i ascultam vocea
care-mi fusese atât de dragă până nu demult, închid telefonul şi îl azvârl
pe masa care se afla în apropiere. Ce a crezut? Că mă contactează
telefonic şi gata, îi voi sări în braţe? Că voi da uitării tot iadul prin care
m-a obligat să trec? Până într-acolo mă subestima? Cum putea? O
multitudine de astfel de întrebări mă tot tulburau şi nu mă lăsau să sufăr
în tihnă.
-Când îţi aminteşti că s-a schimbat ceva, ce te-a determinat să te
simţi altfel?
-Ăăă… nu ştiu exact… cred că se întâmplă de aproximativ o lunădouă.
-Dar când ai început să simţi pentru prima dată că nu e-n regulă ce
se petrece?
-Să vă spun sincer, nici acum nu sunt ferm convinsă că se întâmplă
ceva cu mine… este mai mult părerea profesorului meu, domnul
Takahashi, fapt pentru care mă şi aflu azi aici. Cel puţin eu nu cred că e
ceva patologic!
-Vă rog să mă lăsaţi pe mine să hotărăsc dacă e patologic sau nu,
tocmai de aceea purtăm această discuţie acum, spuse psihologul pe un ton
foarte blând. Dar, hai să revenim, bine?
-Sigur! aprob cu un zâmbet forţat care-şi făcu imediat apariţia pe
faţa-mi crispată. Mă neliniştea că şi acest medic îşi exprima părerea
pozitivă în legătură cu “aşa- zisa” problemă pe care o aveam. Era deja a
doua opinie de specialitate. După câteva momente de tăcere, prietenul
profesorului, continuă:
-Totuşi, au apărut stările nefireşti cu care te confrunţi, stări cărora
chiar dacă tu nu le dai importanţă, ele cu siguranţă, există. Şi vorbim aici
de pierdere ponderală, stări de agitaţie, insomnie, oboseală cronică,
anxietate… Ei bine, trebuie să găsim originea acestor simptome. Căci,
vasta mea experienţă profesională, m-a învăţat să tratez cauzele, nu
simptomele.
-Oare nu toţi ne confruntăm cu oboseală, atunci când muncim prea
mult? La fel şi cu insomnia, când avem multe responsabilităţi şi nu ştim
cum să le facem faţă, gândindu-ne la ele chiar şi în timpul nopţii? Dacă
alimentaţia nu este una corespunzătoare, din cauza lipsei de timp şi a
diverselor preocupări din cursul zilei, oare nu este normal să apară o
uşoară scădere în greutate? Eu consider că toate astea sunt fireşti, motiv
pentru care nu nici nu m-am gândit să mă prezint la un psihoterapeut
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pentru a cere vreun fel de ajutor. Asta până nu m-a rugat, sau mai bine
zis, mi-a impus domnul Takahashi, căruia îi port mult respect şi afecţiune.
Dar, chiar trebuie luate ca pe nişte simptome, când pot fi doar nişte stări
normale?
-Domnişoară, te rog! Aici eu pun întrebările! Şi te-aş ruga dacă se
poate, să profităm de timpul pe care-l avem la dispoziţie, fără a face
supoziţii. Eşti de acord?
-Da… sunt de acord, numai că… nu înţeleg care ar fi problema sau
mai bine zis, dacă chiar există una…
-Păi, haide să o descoperim împreună! Nu-ţi face griji, eu nu doresc
decât să aflu provenienţa stărilor pe care le ai. Fără ajutorul tău, îmi va fi
însă foarte greu… sau chiar imposibi poate. Te rog frumos să te
concentrezi puţin, ok? Acum, aş vrea să revenim asupra întrebărilor la
care nu mi-ai dat încă un răspuns. Când a început totul şi s-au declanşat
aceste stări?
-…Într-o zi ploioasă şi mohorâtă. O aşteptam pe sora mea
geamănă, Carla, pentru a lua cina împreună aşa cum obişnuiam adesea.
Atunci am simţit pentru prima oară senzaţia de panică, de deprimare, de
tristeţe…
-Ce anume te-a întristat, domnişoară Clara?
-Nu-mi dau seama prea bine… atmosfera aceea dezolantă cauzată
de ploaia ce venea-n rafale, care cădea cu atâta putere şi ură… totul mi se
părea gri, macabru… Îmi amintesc că mă cuprinsese frigul astfel încât am
început să tremur. Îmi doream cu disperare să se sfârşească totul şi să
apară Carla.
-Şi… apoi, cum a decurs seara aceea? A apărut Carla până la
urmă?
-Da… într-un final, a apărut.
După prima şedinţă de psihoterapie, mă simţeam parcă şi mai
confuză ca înainte. Omul ăla mă interogase, chiar dacă o făcuse cu
perdea, cu mult tact, dând dovadă de profesionalism şi multă experienţă.
Totul decursese ca şi cum doi oameni care-şi vorbeau de la egal la egal, ar
fi purtat o banală discuţie, atât. Sau cel puţin starea asta o indusese el. Nu
pot spune că m-au tulburat întrebările sale în vreun fel, însă nici nu m-au
făcut să mă simt în apele mele. Folosise un ton plăcut, cald, care te
determina să crezi cu înverşunare, că ştie exact ceea ce face. Nu-mi
displăcuse în totalitate, mai ales că eram pasionată de psihologie şi toate
ramurile ei. Nu mai participasem la o astfel de şedinţă, iar curiozitatea şi
dorinţa de cunoaştere, şi-au spus cuvântul. Cu toate astea, nu înţelegeam
de ce trebuia să mă întorc. Crezusem că după o consultaţie, medicul îmi
va confirma starea de normalitate psihică, după care ne vom lua rămas
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bun. Dar nu se întâmplase aşa, ceea ce mă făcea să fiu destul de
suspicioasă şi temătoare acum...
Absentă la ce se întâmplă în jur, şi concentrată în timp ce
reflectam la faptele care avuseseră loc, tresar ca arsă atunci când aud din
nou sunetul telefonului, sunet, ce devenise infernal de acum. Până nu
demult, îl aşteptam cu atâta ardoare şi mă rugam clipă de clipă să-l pot
auzi… Acum lucrurile se schimbaseră. La fel cum se schimbaseră şi
sentimentele lui Shin pentru mine.
Privesc telefonul şi îmi dau seama că mi se întâmpla lucrul de caremi era cel mai teamă. Ceea ce făcea nu numai ca suferinţa mea să
continue, ci să se şi amplifice. Cel care mă apela, era chiar Shin. Pentru
un moment nu am ştiut cum să reacţionez. Apoi, am înţeles că nu mai
aveam nici un motiv să-l ascult. Aşa că nu i-am dat importanţă. La scurt
timp după apel, am primit un mesaj. “Clara, te voi mai suna încă o dată!
Dacă nu vrei să-mi vorbeşti, te înţeleg şi-ţi respect dorinţa. Am ceva
foarte important să-ţi spun aşa că te implor, nu-ţi cer decât să asculţi, atât.
Te las un timp, poate îţi schimbi părerea. Nu ştiu când voi avea curajul so fac din nou, dar trebuie să fiu ascultat, după care este numai algerea ta.”
Oftez adânc, cu ochii inundaţi de lacrimi, ce şiroiau fără acordul
meu şi care, nemiloase, nu-mi mai dădeau pace… parcă nu voiau să se
mai oprească. Mi-aş fi dorit să fiu mai puternică, pentru ca sentimentele
pentru acest om să nu mă mai poată chinui atât. Dar nu eram… Însă
făcusem un legământ. Îmi promisesem că orice s-ar întâmpla nu-l voi mai
asculta niciodată. Şi aveam de gând să mă ţin de cuvânt. Numai că,
undeva într-un colţişor al minţii mele, sălăşluia o temere legată de
nerespectarea acestei promisiuni. Mi-era frică să nu o dau uitării şi să cad
iarăşi în plasa primejdioasă a unei iubiri imposibile, pe care se pare că mio întindea din nou, nu ştiu din ce motiv. Poate că eram un trofeu pentru
el, pe care după ce-l câştiga prin muncă asiduă, îl aprecia bucurându-se de
el, după care îl aşeza undeva, lângă celelalte şi-l lăsa acolo… Trebuie să
recunosc, că uneori, îmi doream cu înverşunare să aflu ce voia să-mi
spună, de ce insista să-mi vorbească… Oare ce mai avea să-mi transmită?
Alte dăţi, îl uram atât de mult încât nu i-aş fi dat satisfacţia de a-l asculta
pentru nimic în lume. Procedând astfel, consideram asta ca o pedeapsă
pentru ceea ce făcuse.
Căzusem într-o stare de confuzie totală în ceea ce-l privea pe Shin
şi acţiunile lui de neînţeles. Însă un lucru era sigur. Nu merita…
Încerc să ies din starea în care mă aflam. Neputinţa de a-mi reveni,
mă scotea din minţi. Mă răscoleau zeci de întrebări şi presupuneri legate
de el. Pereţii încăperii erau singurii martori muţi ai suferinţei mele. Aş fi
vrut să-i împărtăşesc cuiva simţirile pe care le trăiam, dar… hotărâsem că
e mai bine aşa. Nimeni nu ar înţelege tocmai prin ce trec. Cu o singură
excepţie: Carla.
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Lipsită de gânduri pozitive, şi de încrederea că voi izbândi, dar cu o
dorinţă de nestăvilit de a-i aduce puţină alinare în suflet, domnului
Watanabe, prin a-i aduce veşti de la fratele său geamăn, de care nu mai
ştia de un deceniu, mă mobilizez să pornesc spre locul unde se
presupunea că s-ar afla. Nu mai aveam prea multă speranţă în suflet după
ce căutările mele nu avuseseră niciun rezultat. Ba mai mult, eram aproape
sigură că nu voi avea prea mult noroc nici de data asta. Însă cea mai mare
temere a mea era legată de supravieţuirea acestuia. Mi-era extrem de
teamă ca cercetarea mea să nu-i pricinuiască mai mult rău bătrânului.
Dacă ar afla că fratele lui ar fi încetat să mai existe, probabil că durerea şi
şocul emoţional, l-ar doborî. Cu toate că el îşi exprimase dorinţa de a afla
despre starea fratelui său, indiferent care ar fi aceea. Odată chiar îmi
spusese cu ochii umeziţi, că ar fi fericit dacă ar putea măcar să-i ducă
numai un buchet de flori la mormânt. Atunci am plâns şi eu odată cu el…
Mă îndrept spre Sakai, oraş ce se învecina cu Osaka. Era pentru
prima dată când călătoria mea nu era una de lungă durată, fapt care mă
bucura, nemaidispunând de prea mulţi bani, dar nici de timp acordat de
cei pentru care lucram. Trebuia să fac şi acest ultim pas al micii mele
investigaţii. Eram conştientă de faptul că nu-l puteam căuta la nesfârşit,
deşi aş fi vrut s-o fac. Cel mai tare mă măcina gândul la modalitatea de
înştiinţare a domnului Watanabe. Nu suportam să-i mai citesc
dezamăgirea pe chip, după ce îl torturase atâta amar de ani. Nici măcar
nu-mi imaginam cum am să mă aşez în faţa lui, cum am să-l privesc în
ochi şi am să-i aduc la cunoştinţă faptul că va părăsi această lume fără să
afle vreo veste despre fratele său… Această neîmplinire sfâşietoare
probabil că urma să rămână gravată pentru totdeauna în sufletul meu.
Toate aceste gânduri îmi creau o stare de nervozitate dezolantă. Într-un
moment de frustrare nu ştiam cu exactitate dacă să mă răzbun pe soarta
crudă şi nemiloasă sau defapt soarta, se răzbuna pe mine. Se pare că
nimic nu se întâmpla aşa cum îmi doream. Totul era total neverosimil…
ca şi cum cineva ar aranja piesele de puzzle în aşa fel încât să nu se
potrivească niciuna.
Cu inima îndoită, plec la drum. Aflasem că în oraşul spre care
tocmai mă îndreptam, se găsesc morminte gigantice numite Kofun din
perioada care poartă acelaş nume, ce erau evaluate ca adevărate
capodopere. Tot aici se află şi cel mai mare mormânt din lume, locul unde
zac osemintele legendarului împărat Nintoku. Acest impresionant
monument, se întinde pe o suprafaţă de 486 de metri lungime şi este
înconjurat de trei şanţuri. A fost construit de-a lungul a şaisprezece ani, şi
au trudit la el aproximativ şapte milioane de oameni, ceea ce mi se părea
impresionant. Speram la întoarcere să am starea necesară pentru a trece
pe lângă aceste minuni şi a le vizita. Dar nu eram atât de sigură că o voi
face…
88

Nu mi-a fost greu să găsesc destinaţia casei de bătrâni pe care o
căutam. Mă oprisem ce-i drept de câteva ori pe drum şi întrebasem de
aceasta, dar cu uşurinţă o descoperisem imediat, de oarece cum intrasem
în micul orăşel, mă întâmpinase un indicator care arăta direcţia locaţiei
pentru care prezentam interes. Îndreptându-mă într-acolo, am recunoscut
imediat când mi s-a înfăţişat înaintea ochilor clădirea ce aducea a spital,
în curtea căreia se plimbau agale perechi de bătrânei care se sprijineau
unul de celălalt. Unii dintre ei purtau veşminte identice formate din două
piese- cămăşi şi pantaloni din in alb. Pe ici pe colo se deosebea câte un
cadru medical care acorda ajutor celor care erau imobilizaţi. Atmosfera
era una relaxată, iar expresia de pe feţele lor, te determinau să crezi că se
simţeau confortabil. Erau liniştiţi şi păreau aşa de împăcaţi…
Mă apropii cu inima strânsă.
Cea de-a doua şedinţă de psihoterapie nu s-a diferenţiat mult de cea
dintâi. Întrebările legate de perioada ce o traversam, nu încetau să curgă.
Unora dintre ele chiar nu le găseam locul şi nu le pricepeam rostul, dar
poate că menirea lor era tocmai aceea de a-l ajute să facă nişte conexiuni.
Uneori chiar mă amuzam teribil şi abia dacă mă abţineam să nu-mi scape
vreun zâmbet, când îl urmăream cum se concentra deşi voia să ascundă
asta, iar imediat după, îmi adresa câte o întrebare stupidă, fără a avea vreo
legătură cu pista pe care o urmărea. Sau cel puţin aşa vedeam eu lucrurile.
Spre deosebire însă de data trecută, terapeutul făcea numai aprecieri
pozitive la adresa mea, aprobându-mi fiecare gest ori cuvânt pe care-l
rosteam ca şi cum era într-u totul de acord cu mine. Atunci, ce nu era în
regulă? Oare era asta doar o strategie profesională a lui, de a mă face să
fiu mai încrezătoare în mine şi asfel să mă pot deschide în faţa lui cu mai
multă uşurinţă? Poate da…poate nu… Cine ştie ce urmărea?
Stăteam întinsă în pat fără a reuşi să închid vreun ochi. Aş fi vrut să
pot adormi să întru în lumea viselor şi să pot uita de tot ce mă înconjoară.
Preferam chiar şi un coşmar, realităţii. Se aude telefonul. Conştientă de
faptul că ar putea fi Shin, printr-un gest rapid, am pus mâna pe telefon. Lam privit timp de câteva momente, apoi fără a mai sta pe gânduri, am
răspuns. La început nu se auzi nimic, pe semne că era chiar şi el uimit de
reacţia mea. Apoi a urmat o scurtă pauză, semn că îşi căuta cuvintele.
-Iubito, mai întâi de toate, vreau să-ţi mulţumesc pentru faptul că
mi-ai ascultat rugămintea şi îmi oferi ocazia de a-mi explica faptele, la fel
cum îţi mulţumesc că exişti, şi că m-ai determinat să văd lucrurile într-o
cu totul altă lumină. Intenţia mea nu este să mă scuz în vreun fel pentru
modul cum am acţionat, dar vei înţelege în curând de ce am procedat
aşa…
89

Stăteam şi-l ascultam fără să scot un sunet. Numai la auzul vocii lui
puternice şi grave, toată fiinţa mea tresărea. Aşteptam cu nerăbdare să-mi
dea un motiv, unul singur pentru a-l primi înapoi în inima mea şi speram
cu deznădejde ca acest motiv să existe… să fie unul plauzibil. În acea
clipă, îl doream înapoi în viaţa mea cu disperare. Doar că nu era aşa de
simplu. Nu puteam să nu mă gândesc şi la urmări. Dacă îl iert pur şi
simplu, iar după o perioadă se repetă povestea? Nu, nu puteam risca să
devin “roata lui de rezervă”, să se întoarcă şi să plece când doreşte.
Aveam de gând totuşi să-i ascult istorisirea, fie ea credibilă sau nu. Urmă
din nou o scurtă pauză.
-În tot acest timp, în care nu ai mai fost prezentă în viaţa mea, am
realizat că comportamentul meu era unul greşit. Tu meritai mai mult de
atât… Ar fi trebuit să purtăm această discuţie încă de la începutul scurtei
noastre relaţii, când ar fi trebuit să-ţi mărturisesc totul, dar am fost prea
laş. Şi te-am iubit prea mult… atât de mult încât mi-a fost teamă. Mi-e
aşa de frică, iubito, să nu fie prea târziu acum!...
-În primul rând, nu eu am fost cea care a lipsit din viaţa ta, sau cel
puţin s-a întâmplat fără voia mea! Tu eşti cel care a hotărât că nu mai am
ce căuta lângă tine, nu uita! am intervenit fără să mă stăpânesc. Şi în al
doilea rând, da, suntem în sfârşit de acord amândoi în privinţa unui singur
lucru: eşti un laş, într-adevăr! Însă eu te consider un laş nu pentru faptul
că ai hotărât să ne despărţim, pentru că fiecare e liber să-şi aleagă propriul
drum. Ci pentru modul cum ai făcut-o… ştii bine, că puteam discuta
despre orice! Indiferent de motivele ce te-au determinat să întreprinzi o
așa faptă, eu cu siguranţă, te-aş fi înţeles! Şi dacă nu te-aş fi înţeles, neam fi despărţit oricum. Numai că tu ai pus pe primul loc direct a două
variantă, fără să încerci o remediere a greşelii tale, ceea ce demonstrează
cât de mult mă iubeşti!
-Nu mi-a fost atât de uşor pe cât pare din afară. Când eşti implicat
direct într-o problemă, lucrurile se văd altfel. Cu toate că… eşti
îndreptăţită să-mi adresezi cele mai crunte cuvinte… iar eu nu voi face
altceva decât să le accept, pentru că merit! Dar hai să trec direct la
subiect, căci cu cât amân mai mult momentul, cu atât îmi va fi şi mai
greu… Face o nouă pauză. Mă săturasem să tot aştept.
-Ascult!
-Tot ce am făcut, am făcut din respect pentru tine şi… pentru cea
care urma să-mi devină soţie.
Am simţit dintr-o dată, cum mi se taie respiraţia. Doar că de data
asta sentimentul era mult mai înfiorător. În momentul în care am auzit de
o altă femeie, brusc, dorinţa mea arzătoare de a reveni în braţele lui, s-a
stins uşor… e adevărat că-mi trecuse prin minte şi o astfel de ipoteză în
nopţile cumplite de nesomn, pline de durere, dar acum că mi se confirma,
simţeam cum mă prăbuşesc încetul cu încetul. Sentimente de furie, ură şi
dispreţ, se contopiseră toate, declanşând o revoltă sufletească cu care nu
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mă mai întâlnisem niciodată până atunci. Valuri de transpiraţie rece, mă
făceau să mă cutremur. Mi-aş fi dorit fiu calmă şi să pot asculta în
continuare relatarea lui crâncenă, însă disperarea ce mă cuprinsese,
aproape că nu mă lăsa să mă mai concentrez. Am inspirat adânc şi am
făcut eforturi să-mi revin, dar cu toate astea nu eram capabilă decât să
percep doar anumite pasaje din cele afirmate de el. Dar calea pe care o
luase istorisirea sa, m-a adus cu picioarele pe pământ, captându-mi atenţia
în totalitate.
-… aveam deja o relaţie când m-am îndrăgostit de tine. Trebuie
însă să ştii că, din acel moment ai existat numai tu în inima mea, în
mintea mea şi inclusiv în viaţa mea. Am rugat-o să-mi lase puţin spaţiu,
fără să-i spun de existenţa ta şi a iubirii noastre. Nu am vrut să sufere...
Eram împreună de aproape şapte ani. Am trecut prin multe alături de ea,
bune şi rele. Familiile noastre sunt unite într-una singură şi aşteaptă cu
nerăbdare atât oficializarea relaţiei noastre, cât şi un moştenitor. Ea şi
părinţii ei, s-au implicat în afacerea noastră, atunci când am extins-o. Am
locuit împreună încă din prima lună de când ne-am cunoscut. Am
achiziţionat multe bunuri valorice pe parcurs, printre care şi locuinţa care
ne adăpostea. Practic formam o familie din toate punctele de vedere şi
mai mult decât atât, cei apropiaţi nouă, aveau aşteptări mari de la noi. Ei
bine, toate astea, au făcut decizia pe care o aveam de luat şi mai grea. Mam confruntat cu confuzie, nesiguranţă, vinovăţie, responsabilitate, stări
care m-au afectat, desigur şi care au întârziat hotărârea luată. Acum ştiu
că am adoptat un comportament eronat, dar… am simţit întotdeauna că tu
eşti cea alături de care vreau să fiu… şi asta încă de la început. Nu am
avut nicio clipă dubii cu vedere la alegerea pe care o aveam de făcut, doar
că nu ştiam cum voi proceda. Trebuia să-mi pun ordine în viaţă, să-mi
clarific situaţia, pentru a putea merge mai departe. Şi crede-mă, nu a fost
deloc uşor. Acesta a fost motivul dispariţiei mele, înainte de a face pasul,
care pentru mine este unul major… chiar esenţial vieţii mele, aş spune.
-Nnuu ştiu ce să spun… dar bine, nu puteai să-mi explici lucrurile
astea fără să declanşezi atâta mister? Oare nu era corect să comunici cu
mine în loc să dai bir cu fugiţii şi să-mi provoci atâta suferinţă?
-Ştiam că tu traversezi o perioadă anevoioasă, iar în momentele
astea delicate, extrem de dificile care te presează, m-am gândit că ar fi
fost prea mult pentru tine… Nu aveai nevoie de o poveste atât de
complicată şi mi-a fost teamă că nu vei face faţă, că nu vei fi capabilă să
mă înţelegi… că mă vei respinge. Trebuia să-ţi rezolvi propriile
problemele mai întâi de toate, să treci peste acest prag dificil al vieţii tale.
Şi dacă îmi permiţi, o vom face împreună! Datorită ţie, felului tău de a fi,
a ceea ce reprezinţi, am realizat că locul meu nu era lângă acea femeie.
Femeie care de altfel nu a făcut greşeli fundamentale care să mă
marcheze în vreun fel sau să-mi schimbe cumva optica vis-à-vis de ceea
ce credeam eu că înseamnă relaţia noastră. Când ai apărut tu în viaţa mea
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însă, mi s-a deschis în faţă o fereastră prin care privind, am descoperit cu
totul altceva… ceva ce nu mai trăisem până atunci şi mi-am dat seama că
ceea ce simţisem eu timp de şapte ani, nu fusese dragoste. Abia o
găsisem. Lângă tine… Iartă-mă iubirea mea, pentru tot răul pe care ţi lam pricinuit, dar trebuia să fac asta înaine de a te cere în căsătorie… da,
ai auzit bine, scumpo! Îmi doresc mai mult decât orice să-mi devii cea
care va fi lângă mine în toate nopţile negre, cu care să împart cina în
serile reci, alături de care să-mi cresc fericit copiii.
După aceste spuse, care mă impresionaseră până la lacrimi, dar mă
făcuseră să devin şi mai confuză decât eram, se aşternu liniştea. Era o
linişte atât de profundă, încât nu-i auzeam nici respiraţia. Totul amuţise în
jurul meu, sau poate doar eu nu mai eram capabilă să mai desluşesc vreun
sunet… părea o linişte interminabilă şi enervantă. Cred că sosise
momentul în care eu trebuia să spun “ da, te vreau înapoi”. Însă nici nu
apucasem să mă dezmeticesc, încă eram uimită de cele auzite şi mai mult
decât atât, nu ştiam cât era de adevărată toată povestea… dar trebuia să
rup odată tăcerea infernală şi să spun ceva în speranţa că voi câştiga astfel
puţin timp pentru a reveni cu picioarele pe pământ. Numai că odată ce am
pornit cu întrebări şi incertitudini care chiar mă apăsau, m-am trezit că nu
mă mai pot opri.
-Dar cum aş mai putea avea eu încredere că nu vei dispărea de
fiecare dată când vei da piept cu vreo situaţie mai dificilă? Că nu vei
poceda la fel cum tocmai ai făcut-o? Cum pot avea încredere totală în
tine, să mă las ghidată de iubirea ce ţi-o port cu ochii închişi, riscând
astfel să sufăr din nou? Tu îţi închipui că suntem într-un film al cărui
sfârşit este unul fericit în care cei doi sfârşesc prin a trăi fericiţi până la
adânci bătrâneţi… în realitate, lucrurile stau mai trist de atât. Vorbim nu
numai de încredere aici, dar şi de dezamăgire, responsabilităţi,
corectitudine faţă cealaltă parte, asta însemnând o întreagă familie după
cum ai afirmat chiar şi tu. Nu pot să nu mă imaginez în pielea acestei
femei, care ţi-a fost aproape atâţia ani… nu pot să nu mă întreb: “dacă aş
fi fost în locul ei?”... sau, “dacă voi fi?”…
-Clara, iubito! Nu ai ascultat cu atenţie ce tocmai ţi-am spus!
Scumpo, datorită ţie, am cunoscut adevărata iubire, viaţa mea s-a
schimbat în totalitate şi nici nu vreau să-mi imaginez cum ar fi continuat
existenţa mea, fără tine şi fără fericirea pe care o aduce iubirea noastră! O
astfel de şansă, o poţi întâlni cu ceva noroc, doar o singură dată în viaţă,
unii dintre noi sfârşind fără să o cunoască, trăind într-un mod banal, fără
culoare, fără nici un fel de sclipire… Cum crezi că aş putea să renunţ la
asta, ştiind că o astfel de oportunitate nu mi se va mai ivi vreodată? Şi
cum crezi că aş mai putea să trăiesc fără tine? Clara,vreau să-mi devii
soţie!... Pentru totdeauna!
Am amuţit. Totul în jurul meu încremenise odată cu mine. În acea
linişte adâncă, se auzi dintr-o dată sunetul asurzitor al soneriei. Pentru un
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moment nici nu realizasem ce se întâmpla, ce era cu acel zgomot infernal.
Mi-am dat seama că cineva tocmai stătea la uşă aşteptând să-i deschid
chiar în acele momente… Nu-mi venea a crede. Nu putea s-o facă atât de
lată şi să intervină într-un astfel de moment crucial, decât Aiko. Cu
telefonul la ureche, fără să scot un cuvânt, şi cu o lacrimă de fericire în
colţul ochiului, mă grăbesc către uşă. Surprinderea a fost şi mai mare
decât cererea în căsătorie, atunci când m-a întâmpinat în pragul uşii un
imens coş de flori, după care se ascundea… chiar Shin. Pe una dintre
petale se zărea sclipirea unui diamant montat întrun inel subţire, legat de
tulpina florii cu un firişor subţire, roşu sidefat. Încă ţinea telefonul la
ureche când mi-a cerut încă o dată să devin soţia lui, de data aceasta
privindu-mă drept în ochi. Când am ridicat mâna parcă înţepenită, pentru
a prinde coşul cu flori oferit, am observat cât de tare tremuram. În
momentul în care l-am văzut, am uitat de tot ce-am pătimit, de toată
supărarea şi ura pe care o strânsesem în mine, în tot acest timp. Statura lui
impresionantă şi înfăţişarea extrem de masculină, bine conturată de tenul
măsliniu şi ochii pătrunzători, mă copleşiseră. Mă lăsaseră fără cuvinte.
Nu reuşeam să fac altceva decât să-l privesc, atât. Atunci, mi-a zâmbit cu
neîncredere, încă nesigur de răspunsul meu, mi-a luat florile din mână, a
aşezat uşor coşul pe podea şi mi-a ridicat trupul firav printr-o îmbrăţişare
fierbinte care mă năucise de-a dreptul. În momentul în care mi-am lăsat
buzele pradă gurii lui flămânde, a înţeles că voi fi a lui…
După un şir interminabil de întrebări, psihologul a început să-mi
detalieze anumite concluzii trase de el după discuţiile pe care le purtasem.
-Din punct de vedere psihologic, gândirea, este blocată asupra unui
anume episod din viaţa ta până într-un punct. Din acel moment, ai început
să refuzi să vezi realitatea şi să o accepţi. Practic, tu retrăieşti în plan
mental nişte evenimente petrecute, care au avut însă loc în trecut dar şi
unele pe care doar ţi le-ai închipuit. Din această cauză, ai ajuns să nu mai
faci diferenţa între cele reale şi cele imaginare. Ţi-ai creat o punte între
cele două lumi, pe care o traversezi ori de câte ori simţi nevoia. Cauza
fundamentală a complexului de simptome ce te supără în ultima perioadă,
este defapt depresia. Este una dintre cele mai grave afecţiuni ale
psihicului, în special dacă este abordată tardiv şi poate avea urmări
nefaste asupra vieţii tale sociale, profesionale şi familiale. Acest
comportament depresiv, a intervenit în viaţa ta, la un moment dat dintrun motiv bine determinat. Ca orice pacient care suferă de depresie, pari
absentă la nevoile reale cu car te confrunţi, fără să le acorzi importanţă,
pentru că nu ai capacitatea de a le percepe la nivelul lor. Te acunzi în
spatele unor procese afective care reflectă atitudinea emoţională faţă de
ceea ce se întâmplă în viaţa ta.

93

În timp ce medicul îmi explica de zor despre depresia ce-mi afecta
sfera mintală, eu deja nu mai percepeam sensul cuvintelor pe care le
înşira cu repeziciune. Deşi observasem cum se străduia să-şi păstreze
calmul şi tonul liniştit pe care-l folosise mereu, acum părea atât de afectat
de parcă era o problemă gravă, de viaţă şi de moarte. Pierdusem demult
şirul vorbelor lui încâlcite, când într-un sfârşit mi-a lăsat impresia că îşi
terminase explicaţiile complexe şi numai de el înţelese. Apoi, din senin,
începe să-mi adreseze din nou întrebare după întrebare. Simţeam că nu
mai rezist…
-Am putea continua altădată? Mă simt foarte obosită…
-Sigur, nicio problemă! Chiar mă bucur că ai luat iniţiativa de a mă
anunţa că nu mai poţi face faţă. Nu-i nimic, ne vedem data viitoare.
Acum, hai, du-te să te odihneşti! Şi nu uita de medicaţia prescrisă! Te va
calma şi te va ajuta să dormi.
-Bineânţeles! În timp ce îmi strângea mâna cu căldură, l-am privit
în ochi şi i-am spus cu sinceritate. Vă mulţumesc pentru tot ce încercaţi să
faceţi pentru mine! Vedeam că se implicase foarte mult în cazul meu,
probabil şi pentru că fusesem trimisă de vechiul şi bunul său prieten,
profesorul meu de psihologie. Oricum ar fi stat lucrurile şi indiferent de
motivele implicării lui profesionale, eu îi apreciam eforturile.
Trag aer în piept înainte de a intra în încăperea în care se odihnea
domnul Watababe. Am poposit câteva secunde înaintea uşii care ne
despărţea, pentru a-mi aduna gândurile. Ştiam că eram aşteptată cu
sufletul la gură şi cu speranţa în sufletu-i chinuit. Discutasem telefonic cu
câteva zile în urmă şi-l înştiinţasem despre această ultimă operaţiune a
mea, care era în curs de desfăşurare, având şi eu nevoie de timp pentru
şedinţele zilnice de consiliere psihologică, care de altfel nu-mi mai
permiteau deplasări în alte oraşe. Nu-i amintisem şi de motivele băneşti
sau legate de serviciu, căci nu aveam de gând să-l împovărez cu
problemele mele, ori să-l fac să se simtă vinovat în vreun fel. Nu voiam
însă să-şi mai facă iluzii. Tocmai ăsta era motivul pentru care îl
anunţasem că ancheta mea, era pe cale să ia sfârşit. Acum, urma să aibe
loc această ultimă întrevedere legată de subiectul care a fost întotdeauna
destul de dificil de abordat. Aşa că respir adânc, înainte de a bate la uşă,
apoi intru.
-Bună ziua!...
-Ooh, draga mea Clara, ai venit!
Îmi privi ochii cu atenţie. Apoi, imediat, am citit disperare cruntă,
multă tulburare şi nerăbdare pe faţa lui foarte ridată. Privirea lui spunea
multe. Exprima multă nelinişte… şi teamă de ceea ce ar putea afla. Îşi
frământa mâinile tăbăcite. Îngrijorarea de pe chipul său, era atât de
evidentă. Nu aveam de gând să-l supun mai mult de atât emoţiilor
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puternice, care îi puteau fi fatale la vârsta lui înaintată. Dar nici nu ştiam
bine cum să exprim în cuvinte ce aveam de zis…
-Liniştiţi-vă, vă rog. Mă apropii de el şi îi i-au mâna lată şi aspră,
într-a mea. Cu cealaltă mână îi mângâi chipul suferind. Katsuo Watanabe,
fratele dumneavoastră geamăn mult iubit, este în viaţă! Deodată, cu ochii
blânzi scufundaţi în lacrimi, nu a mai reuşit să articuleze niciun cuvânt,
deşi ar fi vrut să adauge ceva. A aplecat doar capul întrebător, fără să-şi ia
ochii de la mine. Da, trăieşte! Şi… la fel ca dumneavoastră, suferă de
anumite afecţiuni care survin odată cu bătrâneţea, în mare parte aceleaşi.
Dar în rest, e bine. Ceea ce este realmente fantastic, este că, la aflarea
veştii că fratele său îl caută cu ajutorul meu, s-a comportat exact la fel.
Reacţia lui a fost aceeaşi. Cu vocea tremurândă, reuşi să scoată câteva
cuvinte.
-E bine?... Cum arată? Zici că e sănătos? Ce-a spus când a aflat că-l
caut? Dintr-o dată prinsese putere şi părea că nu avea de gând să înceteze
şirul întrebărilor care se năpustiseră asupra mea. Îi zâmbesc. Nici nu
ştiam ce răspuns să formulez mai întâi. Dar până să apuc să spun ceva, sa mai gândit la o întrebare.
-Oare, ar fi posibil, cândva, să aranjăm o întâlnire, să-i pot vorbi în
faţă, să pot da mâna cu el, să-l îmbrăţişez?…
-Nu…
-Sau… cer prea mult, nu-i aşa? Mai ales că ai depus atâtea eforturi
pentru a-mi îndeplini dorinţa! Iartă-mă, fata mea… şi aşa vestea pe care
mi-ai dat-o, este mai mult decât îmbucurătoare…
-Nu, nu mi-aţi dat voie să termin. Spuneam că, nu numai că îl veţi
întâlni, dar am am pus la punct şi transferul său aici, alături de
dumneavoastră. Veţi locui împreună. Mi-a confirmat că se va muta cât de
curând, chiar mai curând decât vă imaginaţi şi că dacă ar fi putut, ar fi
făcut-o ieri. Nu vă rămâne decât să-l aşteptaţi, atât. Din oră în oră trebuie
să sosească. Aşa veţi avea timp îndelungat să povestiţi, să vă bucuraţi de
această reunire şi să petreceţi de acum înainte tot timpul împreună,
fericiţi. Domnul Watanabe se întorsese cu spatele la mine, căutând ceva
de zor prin sertarul noptierei, ca şi cum nu ar fi dat prea mare importanţă
spuselor mele. În momentul în care s-a întors spre mine cu o cutie de
şerveţele în mână, mi-am dat seama că plângea. Încerca din răsputeri să
se abţină, dar nu izbutea. Îi tremura bărbia, ca unui copil şi nu mai
prididea să-mi mulţumească. Dar privirea lui, spunea totul. Bucuria
nespusă şi mulţumirea din ochii lui, mă răsplăteau pe deplin pentru toată
strădania mea. Satisfacţia era pe măsura eforturilor mele şi asta îmi
încălzea sufletul. Simţeam cum ceva îmi gâdila obrajii. Când am dus
mâna să mă scarpin, am realizat că erau lacrimi… lacrimi de bucurie!
Îmi doream să pot simţi şi eu acea stare de mulţumire sufletească
intensă şi deplină de care se bucura domnul Watanabe acum. Aş fi vrut să
pot fi şi eu fericită… pe deplin… aşa, ca el. Îmi revin când îmi amintesc
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că iubitul meu, mă aştepta afară. Mă sprijinea în tot ceea ce făceam sau
aveam de gând să fac şi era prezent tot timpul lângă mine. Gândul că Shin
exista în viaţa mea, era o consolare şi un motiv real de bucurie. De fiecare
dată când o umbră îmi învăluia existenţa, îmi aduceam aminte de el şi de
iubirea lui, ce reprezenta o salvare pentru mine. Şi astfel întunericul se
risipea. Dar, niciodată nu dispărea…
M-am prezentat la o nouă şedinţă de psihoterapie, fără însă să ştiu
că urma să primesc cea mai cumplită veste din toată viaţa mea. Am intrat
în încăpere cu zâmbetul pe buze, plină de optimism, fără să realizez că
aveam să trăiesc cele mai îngrozitoare şi şocante momente de până
atunci…
Odată ce m-am aşezat pe canapeaua confortabilă şi foarte familiară
mie, am simţit că se apropie valul ucigător, de gheaţă, ce urma să mă
lovească. Câteodată, aveam această capacitate de a presimţi când se
apropie o furtună… Aşadar, nu aveam încotro decât să aştept… să aflu ce
urma să se întâmple atât de cutremurător. Sau să sper că şi de data aceasta
m-au înşelat simţurile mele premonitorii? În timp ce mă tot frământau
aceste gânduri, psihologul, începuse deja să discute cu mine şi să-şi
exprime unele dintre opiniile sale, legate de starea mea. Apoi au urmat
câteva relatări ale unor anumite pasaje din viaţa mea, la cererea lui. Nu
înţelegeam prea bine unde voia să ajungă. Comportamentul lui însă, mi se
părea uşor schimbat, nu ştiam din ce cauză. Părea că, un val de tristeţe și
îngrijorare îi umbrise chipul. După mai multe povestiri şi răspunsuri
acordate de mine, au apărut şi aprecierile lui ca şi concluzii, ce mi le
prezenta la aproape fiecare sfârşit de şedinţă.
-În toată povestea asta, este de subliniat un lucru important. Ceva
ce n-am mai întâlnit la niciun alt pacient în întreaga mea carieră. Şi a fost
una lungă…
-Ce anume? La ce vă referiţi? Curiozitatea mă făcuse să îi adresez
aceste întrebări medicului, în timp ce încă nici nu terminase de vorbit.
Dar desigur că mi-a înţeles atitudinea, a zâmbit, a dat uşor din cap, după
care a căutat să mă lămurească cu vedere la acea situaţie nemaiîntâlnită
de care-mi vorbise.
-Inexplicabil pentru mine, ai avut capacitatea să acorzi o mare
importanţă acţiunii tale de ajutorare în care te-ai implicat. În mod normal
cei care suferă de aceeaşi afecţiune, nu au forţa necesară pentru a duce o
astfel de activitate la bun sfârşit, nici din punct de vedere psihic, dar nici
fizic din cauza simptomelor ce duc la diminuarea forțelor vitale. Faptul că
ai fost capabilă să te concentrezi asupra acestei cercetări amănunţite,
penru a-i căuta fratele acelui domn Watanabe de care mi-ai povestit,
luptând cu toate mijloacele, e de admirat. Ba şi mai mult de atât, să
călătoreşti să te deplasezi atât în alte oraşe şi să ai puterea de a-i influenţa
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şi a-i determina pe oameni să coopereze atât de uşor şi atât de rapid, în
vederea soluţionării cazului de care te ocupat, e de-a dreptul incredeibil.
Sigur că, pe undeva, acest fapt al tău remarcabil, se leagă de problema ta
şi de drama pe care o trăieşti. Cunoşti dragostea de soră geamănă,
sentiment de o intensitate unică, care vă uneşte şi vă face să formaţi un
tot. Îi înţelegi astfel durerea, pentru că şi tu treci prin ceva similar. Ai avut
raţiunea să săvârşeşti căutarea acelui domn, cu o dorinţă disperată, pentru
că te-ai identificat cu povestea lui şi odată cu regăsirea lui, ai sperat că îţi
vei recăpăta şi tu liniştea. Acesta a fost motivul întemeiat, care s-a aflat la
baza desfăşurării anchetei tale, care însă, nu a fost deloc un lucru uşor de
înfăptuit. Înţelegi coşmarul pe care-l traversa, pentru că şi tu îl trăieşti,
doar că refuzi să-l conştientizezi.
-Nu înţeleg…
-Te manifeşti printr-o atitudine rezervată, ostilă faţă de acţiunile şi
vorbele celor din jur. Te-ai închis în propria ta lume, pe care ţi-ai creat-o
pas cu pas după standardele tale de fericire… o lume în care tu te
întâlneşti cu sora ta geamănă în continuare, povestiţi ca odinioară,
petreceţi timpul aşa cum obişnuiaţi şi în care totul curge normal, la fel ca
înainte de acea zi în care totul s-a schimbat…
Inima îmi bătea cu atâta putere încât îi simţeam la maximă
intensitate fiecare zvâcnire. Ce voia să spună despre Carla? Ea era tot ce
iubeam şi preţuiam mai mult pe lumea asta, înainte de toţi şi de toate. Era
cea lângă care crescusem, evoluasem şi mă maturizasem. Sora mea era
centrul universului meu. De ce-mi vorbea de ea? Avea oare cineva acest
drept? Privirea mea urâcioasă, plină de duşmănie, l-a determinat probabil
să continue, căci a adăugat imediat:
-S-a întâmplat ceva. Ceva ce psihicul tău a refuzat să accepte,
motiv pentru care ai simţit de cele mai multe ori, nevoia de izolare. Te-ai
retras din lumea reală, din care făceai parte, pentru a nu înfrunta acest
adevăr crunt, pe care tu l-ai negat încă din momentul producerii. Face o
pauză.
Nu ştiam ce să cred, dar îmi venea să mă ridic de pe canapea şi să o
rup la fugă. Simţeam nevoia acută să ies pe uşa aceea din faţa mea, şi să
uit de acest psihoterapeut, ale cărui ipoteze ajunseseră să mă înfricoşeze.
Dar se pare că nu aveam încotro, căci mă vedeam nevoită să ascult până
la capăt ce avea de zis. După aceea eram liberă să fac ce vreau şi-mi
promisesem în gând, că aceasta va fi ultima dată când îl voi mai privi în
faţă.
-În acea zi mohorâtă şi deprimantă după cum ai spus chiar tu,
continuă psihologul, ploaia a adus odată cu ea, motivul depresiei tale şi a
suferinţei crunte cu care psihicul tău a refuzat să se confrunte. Sora ta,
Carla, pe care o aşteptai la tine acasă să luați cina împreună aşa cum
obişnuiaţi… nu a mai ajuns defapt la tine, în acea seară nefastă. A avut
loc un accident… maşina în care se afla, a fost lovită cu putere de o alta, a
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cărui şofer se afla în stare avansată de ebrietate şi a fost împinsă în lacul
din apropierea locuinţei tale. Ai fost înştiinţată că sora ta se află în comă,
fără şanse de supravieţuire.
Am simţit cum întreg corpul mi-a amorţit dintr-o dată, devenind
moale ca o cârpă. Apoi, o negură densă, necruţătoare mi-a întunecat
privirea şi odată cu ea… şi mintea.
Când am deschis ochii, am fost întâmpinată de mai multe feţe
necunoscute care se găseau aplecate asupra mea. Pleoapele îmi erau atât
de grele, iar efortul de a le ţine deschise, era atât de mare încât mi se
părea aproape imposibil s-o fac. Am înţeles imediat că oamenii aceea,
erau medici.
Mi-am revenit deşi aş fi vrut să rămân în întunericul acela în care
intrasem cu puţin timp în urmă. Acolo nu puteam simţi durerea ce mă
inunda din ce în ce mai mult, pe măsură ce mi-aminteam şi conştientizam
cele spuse de psiholog.
Am fost reţinută în camera de spital, pe motiv că ar fi spre binele
meu să mai stau sub observaţie încă câteva ore. Aranjamente superbe de
flori şi coşuri imense cu fructe, ciocolată şi sucuri, decorau şi umpleau
spaţiul din odaia rece, semn că Shin se afla prin apropiere, fapt ce mi-a
fost imediat confirmat de o asistentă drăguţă, care m-a anunţat că sunt o
femeie foarte norocoasă, atâta timp cât iubitul meu, mă aşteapta de ore
întregi la uşa rezervei în care mă odihneam. Considerând că sunt
restabilită şi înafară de orice pericol, echipa medicală a părăsit încăperea,
nu înainte însă de a-mi acorda o multitudine de sfaturi referitor la ceea ce
aveam de făcut pentru a mă reface cât mai rapid, legat de odihnă,
alimentaţie şi hidratare. Am mai primit şi o altfel de îndrumare de la un
medic în etate, care m-a privit în ochi şi mi-a vorbit despre cât de
preţioasă este viaţa cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, chiar dacă uneori ne
duce pe tărâmuri străine pe care nu ne-am dorit să ne aflăm vreodată. Însă
eu nu voiam să aud de vreo putere divină în acele momente, neînţelegând
motivul pentru care-mi răpise sora. Şi nici viaţa ce urma să curgă de
acum înainte fără Carla, nu mi se mai părea atât de preţioasă… ba chiar
devenisem nerăbdătoare să o întâlnesc… în cealaltă lume.
Rămasă singurăm am coborât din pat parcă teleghidată. Zumzetul
ce se auzea în surdină, dincolo de fereastră, m-a făcut să mă apropii încet.
Era ploaia… timidă, îmi bătea uşor în geam, atât cât să mă înştiinţeze de
prezenţa ei doar. Am privit minute în şir, stropii reci, se întreceau într-o
competiţie crâncenă alunecând care mai de care. Observ cum picăturile
grele, încărcate de durere, se scurgeau pe geamul lunecos din faţa mea.
Ploaia îmi părea acum o cascadă de strigăte disperate. Focalizez cu
privirea geamul în care mi se oglindea chipul aproape identic cu cel al
Carlei. Două picături se despart şi se preling ca nişte lacrimi ce-şi
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urmează propriul curs, precum două suflete ce sunt smulse una de lângă
cealaltă de crudul destin, luând-o pe căi diferite… dar doar pentru un
timp, căci… mai devreme sau mai târziu, cele două picături se vor reuni
într-una singură şi vor forma din nou un întreg. Era doar o problemă de
timp…
Această imagine mă ducea cu gândul la ziua fatală, însetată de
sânge, care o aruncase pe unica mea soră, în cursa malefică şi nemiloasă
a morţii, ce o răpise prematur. Şi încep să-mi amintesc întregul şir al
evenimentelor petrecute atunci, însă sub nicio formă nu reuşesc să-mi
reamintesc momentul în care am primit cumplita veste, ce m-a împins în
infernul neîndurător pe care încă nu-l traversasem. Psihicul meu o
ştersese, refuzând pur şi simplu să acumuleze o informaţie atât de
îngrozitoare, insuportabil de dureroasă. Brusc mă întreb ce se întâmplase
cu micuţa Hana şi cu Masao. Mă tot contactase telefonic în ultimul timp,
iar eu, ba nu-i răspunsesem, ba amânasem conversaţia cu el… Trebuie
urgent să iau legătura cu el. Doamne! Cum am putut fi atât de
nepăsătoare? Nici măcar nu apucasem să-i mai văd pentru ultima dată
chipul drag al Carlei! Nu ştiam dacă avusese loc înmormântarea, cum
decurseseră lucrurile, cum suportase totul nepoţica mea lângă care ar fi
trebuit să mă aflu în momentele alea… Sentimente de vinovăție îmi urlau
în cap asurzitoare și mă acuzau… După aceste ultime gânduri, care mă
năuciseră total, am simțit cum mi se înmoaie picioarele tremurânde, iar
acea negură neiertătoare, m-a acaparat din nou. Apoi nu ştiu ce s-a mai
întâmplat cu mine.
Amorţită, pe patul de spital, din cauza sedativelor ce-mi fuseseră
administrate, abia reuşesc să apuc telefonul, ale cărui vibraţii zumzăiau pe
noptieră, anunţându-mă de primirea unui apel. Disting imediat vocea
celui de care începuse să-mi fie ruşine din cauza comportamentului meu
incorigibil pe care-l afişasem de o vreme bună, până în momentul de faţă.
-Masao, spun cu vocea lipsită de vlagă, tu eşti cel cu care voiam să
iau legătura înainte de toate. Trebuie neapărat să discutăm, să înţelegi
motivul purtării mele…
-Lasă asta acum, avem ceva mai important de făcut! Vino urgent la
spitalul Noe Saiseikai. Când ai ajuns, dă-mi un telefon şi vin să te iau din
holul intrării principale.
-Dar… nu cred că reuşesc să…
-Claraa! Strigă cu putere, aşa cum nu mi se mai adresase niciodată.
Fă ce ţi-am spus! Nu am timp. Apoi, se auzi un ton de ocupat.
Primul lucru pe care l-am făcut, a fost să-l sun pe Shin, care a sosit
mai repede decât mă aşteptam. M-a transportat la rugămintea mea, dar
după mai multe insistenţe, la punctul de întâlnire. Nu am reuşit însă să-l
conving să nu mă însoţească. Era foarte grijuliu faţă de mine, mai ales că
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starea mea de sănătate era încă precară. Pe drum spre spital, mi-am făcut
tot felul de scenarii în minte despre cum mă voi scuza în faţa lui Masao
de lipsa mea de interes vis-à-vis de ce s-a întâmplat cu Carla, dar şi cu
vedere la micuţa Hana, care trebuia să fie devastată de lipsa mamei. Iar
eu… în loc să-i susţin, să-i ajut şi să fiu prezentă lângă feţită, care mă
considera a doua ei mămică, aşa cum spunea chiar sora mea, m-am
refugiat, m-am ascuns de toată responsabilitatea care-mi revenea mie.
Când mi-era foarte greu să mă iert eu pe mine în primul rând, cum
puteam oare să-i cer iertare cumnatului meu? Ce am să-i spun? Nu ştiam
încă cum urma să procedez pentru a-l face să înţeleagă că din cauza
şocului primit, judecata mi-a fost afectată. Şi încă… nu mă simţeam în
stare să exprim în cuvinte, exact iadul prin care trecusem, de aceea mă
îngrijora întâlnirea ce urma să aibă loc. Mă neliniştea nespus şi mi-era
foarte teamă de ce urma să aflu. Nu fusesem de faţă nici pe perioada
spitalizării, nici când scumpa mea soră a încetat să mai existe fizic şi nici
la ceremonia funerară…Toate astea mă consumau, mă rodeau pe
dinăuntru…totul era o tortură sufletească. Dar ştiam că ceea ce urma era
mult mai greu de îndurat, pentru că încă nici nu începusem să sufăr…
durerea ce mă măcina acum, nu era una reală, de acelaş nivel cu
intensitatea sentimentelor mele faţă de cea care a fost cea mai dragă fiinţă
pentru mine. Şi asta, tocmai pentru că nu fusesem părtaşă la tot ce se
întâmplase după acel cumplit accident. Sentimente de vinovăţie mă
urmăreau pretutindeni, pentru impasibilitatea şi indolenţa neruşinată de a
fugi când viaţa i-a pus la cea mai grea încercare pe cei din familia mea.
Părinţii noştri, mă contactaseră şi ei pentru a lua legătura cu mine, dar
încă nu avusesem timp să le telefonez. Aflasem doar că, din cauza
problemelor de sănătate ale mamei, nu reuşiseră să ajungă până acum.
Refuzam încă, să mă gândesc la situaţia prin care treceau şi ei... Acum
trebuia să fiu tare şi să înfrunt orice avea să-mi spună Masao.
Nu ştiam de ce eram chemată la spitalul Noe Saiseikai, unde
probabil fusese spitalizată Carla, dar bănuiam că era vorba de acte care se
întocmesc în asemenea cazuri. Eram vizibil tulburată şi încordată cu
vedere la ceea ce avea să urmeze. Frica de a afla detaliile morţii sorei
mele, îmi dădea o stare cumplită de panică. Shin, mă tot încuraja, dar el
nu ştia că pot observa neliniştea din ochii lui pătrunzători. Vedeam în el
un sprijin real şi asta conta extrem de mult în clipele de coşmar ce le
traversam. De când revenise în viaţa mea, îmi lumina şi îmi îndruma
fiecare pas pe care-l făceam, aflându-se lângă mine zi şi noapte.
Am ajuns la spital mai repede decât aş fi vrut. Mă confruntam din
nou cu sentimentul de retragere în propriul meu univers. Dacă nu l-aş fi
avut ca supraveghetor pe Shin, probabil că aş fi inventat din nou vreun
motiv patetic pentru a fugi de tot. Dar lucrurile nu stăteau aşa, astfel eram
nevoită să înfrunt situaţia aşa cum era. L-am rugat pe iubitul meu să-mi
acorde câteva secunde pentru a mă linişti înainte să cobor din maşină.
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Apoi, am tras adânc aer în piept ca şi cum urma să mă arunc în adâncurile
apei ştiind că voi rămâne fără oxigen şi am deschis portiera. În momentul
acela, într-un mod miraculos, am simţit o adiere caldă care m-a mângâiat
din cap până în picioare cu blândeţe şi mi-a indus o stare de beatitudine.
Atunci, am avut curajul să îl iau pe Shin de braţ şi să păşesc în holul
spitalului.
Imaginea lui Masao, m-a înspăimântat. Cu barba nerasă de
săptămâni bune, cu părul netuns şi îmbrăcat neglijent, aştepta tăcut întrun colţ, cu mâinile în buzunar. Când mi-a văzut chipul, nu am zărit nicio
urmă de tresărire, ca şi cum privea prin mine. Am simţit doar cum Shin sa desprins de mine, făcându-mi semn că mă aşteaptă la mică distanţă.
Odată ajunsă lângă Masao, faţa lui a luat dintr-o dată o mimică
schimonosită şi nu mi-am dat seama dacă râde sau plânge. Pesemne că şi
el se afla în stare de şoc. S-a apropiat, m-a apucat zdravăn de umeri, s-a
uitat în ochii mei speriaţi şi mi-a spus cu o voce pe care aproape că nu am
recunoscut-o:
-Te-am chemat să-ţi dau o veste importantă! Sora ta geamănă,
tocmai şi-a revenit din comă!
Tremurul ce-mi străbătea trupul slăbit, nu-mi lăsa nicio şansă să mă
bucur de clipa la care nici măcar nu îndrăznisem să visez. Respiraţia-mi
era din ce în ce mai greoaie. Simţeam nevoia disperată de a trage adânc
aer în piept, înainte de a păşi în camera unde aveam să o întâlnesc. Uşa
care ne despărţea, mi s-a părut extrem de grea. Chiar a trebuit să depun
efort pentru a o deschide, la fel cum mă chinuisem de-a dreptul să ajung
la ea… străbătusem un drum lung şi anevoios… şi alesesem să o fac de
una singură. Oare de ce? Cred că din egoism. Nu am vrut să împart cu
nimeni nici măcar durerea. Eram convinsă că numai eu o iubeam atât şi în
felul acesta, aşa că restul familiei nu aveau dreptul de a trece împreună cu
mine prin toată acea perioadă de jale. Acum însă începusem să văd altfel
lucrurile.
Am rămas nemişcată în pragul uşii, cu ochii aţintiţi la faţa-i
străvezie. Am vrut să mă mişc, să mă îndrept spre ea cu paşi repezi şi să o
iau în braţe. Să-i spun cât de mult o iubesc… dar, am rămas înţepenită
fără a putea articula vreun cuvânt. Nici ea nu a putut vorbi, doar m-a
privit, atât. Ochii ei mari spuneau însă mai multe decât ar fi putut ea rosti.
Fericirea revederii am simţit-o la o intensitate atât de mare, încât aproape
că m-am pierdut în simţiri. Aveam amândouă ochii plini de
lacrimi…lacrimi de fericire deplină… Apoi, nu ştiu ce se întâmplase cu
mine. M-am trezit din nou pe un pat de spital, întinsă şi învelită. Nu mai
ştiam dacă visasem sau fusese totul real. Mă simţeam atât de ameţită şi
confuză. Mi-era foarte frică să nu cumva să-mi fi închipuit revederea cu
sora mea. Se deschide uşa şi îşi face apariţia un medic care m-a asigurat
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că era cât se poate de real ce se întâmplase, dar că trebuie să merg cu el
pentru un set de analize. Se pare că cei ce mă avuseseră în grijă, nu
luaseră în calcul ceva. M-am pomenit pe culoarele interminabile, într-un
cărucior incomod, împinsă încet, de parcă eram din porţelan. Mi-au trecut
prin minte sute de gânduri. Mi se spusese că pierderea cunoştinţei
intervenise în urma şocului şi ale emoţiilor covârşitoare la care fusesem
expusă. Acum însă urma să mi se facă noi teste şi nimeni nu-mi spunea
nimic. Nu ştiam ce să mai cred. Nu era posibil să mă fi îmbolnăvit chiar
acum când mi-am regăsit sora. Chiar acum când preţuiam viaţa ei dar şi
pe a mea, mai mult decât oricând. Acum când întâlnisem iubirea… când
totul părea că se aşează în ordinea cuvenită în sfârşit… Nu aveam voie să
păţesc eu ceva tocmai acum. Dar ce era cu episoadele astea de slăbiciune,
atunci? Trecusem de la o stare la alta, iar sentimentele de fericire se
amestecau acum cu stări de disperare şi de teamă.
În urma unor analize amănunţite, a venit şi vestea amețitoare la
care nu mă aşteptasem în momentele acelea.
-Veţi avea un copil!
Parcă năvălise în sufletul meu, mai multă fericire decât puteam
duce. Nu ştiam cum să-i fac faţă… Cu paşi repezi am părăsit sala de
analize. În mod normal în astfel de cazuri, fiecare, se îndreaptă spre
viitorul tată pentru a-i da personal vestea cea mare. Eu însă, am luat-o
spre camera sorei mele…
Sufletele noastre se reuniseră din nou chiar înainte de a-mi da
seama. Pe feţele noastre care semănau ca două picături, reapăruse
zâmbetul pe care crezusem că l-am pierdut pe veci… acel zâmbet în care
se regăseau împletindu-se armonios, un ansamblu variat de simţăminte
ştiute şi înţelese numai de noi…
Am primit iertare din partea lui Masao, pentru felul în care mă
comportasem, evadând din acel labirint infernal de dezolant. Mi-am
recăpătat credinţa în Cel care-mi înţelesese durerea. Am învăţat să
apreciez viaţa pe care începusem să o dispreţuiesc profund. Mi-am regăsit
liniştea. M-am educat ca fiecare cuvânt rostit, să nu mai rănească şi
fiecare moment trăit, să fie o dovadă de iubire. Am învăţat să trăiesc în
fiecare zi, ca şi cum mi-aş vedea sora pentru ultima dată…
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