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Pentru Jordi, Susana ºi micul „nostru“ Jordi.
Vã mulþumesc cã staþi mereu de partea

cealaltã a barierei ºi o treceþi ori de câte ori este
nevoie.

Pentru acei prieteni care s-au bucurat
împreunã cu mine, care m-au suportat ºi au

vãzut crescând zi dupã zi personajele acestei
poveºti pânã ºi-au luat zborul din mâinile mele,

transformate în început ºi sfârºit.
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Marea virtute a artei spadei constã în
simplitate:

Sã-þi rãneºti duºmanul exact în momentul
în care te rãneºte.

MIºCAREA JENJUTSU

(Tehnica Sabiei)

Samuraiul_9 aug_BT_464 pg.qxp  8/9/2012  1:14 PM  Page 7



Samuraiul_9 aug_BT_464 pg.qxp  8/9/2012  1:14 PM  Page 8



Prefaþã

Barcelona. Mai 1981

Existã oameni care fug de mângâiere ºi se refugiazã
în abandon. María aºa era. ªi nu voia sã vadã pe nimeni,
nici mãcar acum, în camera aceea de spital, care era ca o
staþie de sfârºit de traseu.

Prefera sã se uite la buchetele de liliac pe care i le tri-
mitea Greta. Florile de liliac erau preferatele ei. Încercau
sã supravieþuiascã în vazã ºi era în asta ceva din eroismul
gesturilor zadarnice. Petalele fragile se topeau zi dupã zi,
dar o fãceau cu o eleganþã discretã, colorându-se în mul-
te nuanþe.

Maríei îi plãcea sã creadã cã ºi agonia ei era la fel: dis-
cretã, elegantã, tãcutã. Cu toate acestea, tatãl ei se afla
acolo, în scaunul cu rotile, la picioarele patului, ca o fan-
tomã de piatrã, în fiecare zi, fãrã sã spunã ºi sã facã ni-
mic, privind-o numai, ca pentru a-i aminti cã nu totul
avea sã fie atât de uºor ca moartea. ªi apoi era de ajuns
sã se întredeschidã puþin uºa ºi sã-l vadã pe poliþistul în
uniformã care-i pãzea camera, ca sã înþeleagã cã tot ce se
petrecuse în ultimele luni — asasinatele, fuga lui César —
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nu se va ºterge, nici mãcar atunci când medicii vor deco-
necta maºina care o þinea încã în viaþã.

În dimineaþa aceea inspectorul care se ocupa de ca-
zul ei venise devreme. Îl chema Marchán. Era un bãrbat
amabil, date fiind împrejurãrile, dar intransigent. Dacã
simþea milã pentru starea ei, nu o arãta.
— A luat deja legãtura cu dumneata prietenul nostru?

a întrebat-o Marchán cu o rãcealã respectuoasã, lãsând
pe noptierã ziarele din ziua aceea.

María a închis ochii.
— De ce-ar face-o?

Inspectorul s-a rezemat de perete cu braþele încruci-
ºate. Haina îi era descheiatã. Era palid ºi pãrea obosit.
— Pentru cã mãcar atât poate sã facã pentru dumneata,

þinând cont de situaþie.
— Situaþia mea nu se va schimba, inspectore. ªi bã-

nuiesc cã César înþelege asta. Ar fi o prostie sã riºte totul
ca sã vinã sã vadã o muribundã.

Marchán a dat din cap, privind figura hieraticã a bã-
trânului aºezat lângã fereastrã.
— Cum se simte azi tatãl dumitale?

María a ridicat din umeri. De unde sã ºtii ce simte o
piatrã.
— Nu mi-a spus. Stã tot timpul acolo, uitându-se la

mine. Câteodatã mã gândesc cã o sã stea aºa pânã când
i se vor usca ochii.

Poliþistul a oftat adânc ºi s-a uitat la femeia aceea care
fusese cândva atrãgãtoare, dar acum era rasã în cap ºi aco-
peritã de cabluri care o legau de un monitor plin de lu-
mini ºi grafice. În faþa ei, Marchán se simþea ca un mi-
ner care sparge piatra cu toatã puterea, dar care nu
reuºeºte decât sã facã sã sarã câteva aºchii.

Víctor del Árbol

fiction connection
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— Foarte bine, cum vrei… Dar ce-mi spui despre mãr-
turisire? Tatãl dumitale are de gând sã dea o declaraþie?

María ºi-a îndreptat atenþia cãtre bãtrân, care acum
se uita pe fereastrã. Lumina de pe stradã îi scãlda o par-
te din chipul îmbãtrânit. Avea buza cãzutã ºi un fir de sa-
livã îi pãta cãmaºa. María simþea un amestec de furie ºi
compasiune. De ce se încãpãþâna sã îi stea alãturi cu re-
proºurile lui mute?
— Tatãl meu nu poate sã vã ajute, inspectore. Abia dacã

mai recunoaºte pe cineva.
— ªi dumneavoastrã? Îmi veþi povesti ce ºtiþi?
— Sigur cã da, dar nu este uºor. Trebuie sã-mi fac ordi-

ne în idei.
María Bengoechea îi promisese inspectorului sã fie

concisã, sã se limiteze la fapte ºi sã lase la o parte vorbe-
le de prisos, divagaþiile ºi toate acele detalii inutile din
poveºtile care apãreau în ziare.

La început crezuse cã avea sã fie uºor: a pus proble-
ma ca ºi cum ar fi fost vorba de un proces-verbal; conci-
zia, indiciile clare, faptele probate erau specialitatea ei.
Dar se dovedea mai complicat decât prevãzuse. Vorbea
despre viaþa ei, despre propria ei viaþã, prin urmare,
n-avea cum sã nu fie subiectivã ºi sã nu amestece întâm-
plãri cu sentimente, dorinþe ºi realitãþi; pânã la urmã,
ceea ce trebuia sã fie o relatare simplã ºi asepticã se trans-
formase într-o canapea de psihiatru.
— Nu te grãbi, a spus poliþistul, observând carnetul de

lângã noptierã, cu câteva însemnãri la începutul paginii.
Trebuie sã plec, dar o sã mai vin.

Când a rãmas singurã, María a luat carnetul, s-a strã-
duit sã ignore prezenþa fantasmagoricã a tatãlui ei ºi a
început sã scrie: s-a surprins filosofând de douã, trei ori

Tristeþea Samuraiului
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despre sensul vieþii ºi despre misterul morþii. Dându-ºi
seama de asta, a ºters acele paragrafe, roºind puþin. Nu o
ruºina cã un poliþist avea sã citeascã rândurile acelea, aºa
ceva nu mai avea importanþã. Ruºinos era faptul însuºi
cã ceea ce scrisese venea realmente dinãuntrul ei.

„Aºa sunt eu? Aºa simþeam acum câteva sãptãmâni?“
Apoi abandona lumea supoziþiilor ºi revenea la con-

cret. La fapte. Trebuia sã-ºi impunã aceastã disciplinã
dacã voia sã termine la timp relatarea celor întâmplate
în lunile anterioare. Aveau sã-i opereze din nou tumoa-
rea, dar, dupã feþele medicilor, ºtia cã deja o considerau
pierdutã. Boala ei era într-un fel un drum invers, o reîn-
toarcere rapidã dinspre maturitate spre copilãrie. Avea
sã-ºi sfârºeascã zilele incapabilã nu doar sã scrie, ci ºi sã-ºi
rosteascã numele; va bâigui ca un bebeluº ca sã se facã
înþeleasã ºi va dormi cu scutece ca sã nu murdãreascã
cearºafurile. L-a privit pe bãtrânul din scaunul cu rotile
ºi s-a înfiorat.
— Se pare cã pânã la urmã o sã ne înþelegem, tatã, a

murmurat cu un cinism care o rãnea doar pe ea.
S-a întrebat dacã odatã cu uitarea inevitabilã va veni

mãcar ºi inocenþa. Nu îºi închipuia nimic mai îngrozitor
decât sã ajungã ca tatãl ei: închisã în corpul unei fetiþe,
dar cu mintea femeii care încã era.

A surprins-o uºurinþa cu care uita tot ce înþelesese cu
un preþ atât de mare pânã ajunsese la etapa aceea a vie-
þii pe care o numim „femeie maturã“: înþeleaptã, seninã,
cãsãtoritã, responsabilã ºi cu copii. Dar María nu era ni-
mic din toate acestea, niciodatã nu fusese; n-a reuºit
niciodatã sã se conformeze aºteptãrilor. Boala nu avusese
nicio legãturã cu aceastã imposibilitate, era mai degrabã
ceva congenital. Avea treizeci ºi cinci de ani, era o avocatã

Víctor del Árbol
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de prestigiu, divorþatã, fãrã copii ºi îºi împãrþea viaþa cu
altã femeie, Greta, care ºi ea sfârºise prin a o pãrãsi, dis-
peratã de incapacitatea ei de a iubi cu adevãrat pe cine-
va. Se afla în faþa unui proces pentru asasinarea mai mul-
tor persoane, un proces care nu avea sã aibã loc, pentru
cã Dumnezeu sau cine manevra sforile destinului dicta-
se deja fãrã drept de apel verdictul de vinovãþie.

În principal, acestea erau datele biografice suscepti-
bile sã intereseze pe oricine. Ar putea sã umple pagini în-
tregi cu numere de asigurãri sociale, de permise de con-
ducere, cãrþi de identitate, telefon, datã de naºtere, studii,
masterate, postuniversitare, activitate profesionalã, chiar
gusturi, culori preferate, numãrul norocos, mãrimea su-
tienului, numãrul de la pantofi sau sã includã un portret
de fotomat, plecând de la care cineva va hotãrî dacã era
frumoasã sau urâtã în funcþie de preferinþele personale,
blondã vopsitã ori naturalã, slabã, de staturã micã etc.
Cei mai atenþi sau cei mai romantici ar fi spus cã avea un
aer melancolic, vor deduce fãrã motiv cã viaþa ei senti-
mentalã fusese un dezastru… Dar pânã la urmã, tot nu
vor ºti nimic despre ea.

Sprijinindu-se de un cadru, s-a dus la baie. A aprins
lumina. O luminã de neon care se aprindea cu pâlpâiri
lungi ºi nesigure, fãcând sã se întrezãreascã pentru o cli-
pã conturul lucrurilor, pentru ca imediat sã le cufunde
în întuneric. Aceastã luminã intermitentã i-a îngãduit sã
vadã silueta unui trup gol ºi un chip acoperit de umbre
neliniºtitoare.

Îi era teamã de strãina care o locuia. Abia dacã se re-
cunoºtea. Un trup palid, cu muºchi moi, extremitãþi fra-
gile, cu pieptul brãzdat de vene care se îndreptau spre
sfârcurile cãzute. Aproape cã nu mai avea pãr la subsuoarã

Tristeþea Samuraiului
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ºi pe pubis. Sexul — fãrã viaþã, inutil. Degetele i-au atins
coapsele de parcã ar fi fost niºte meduze care ating o pia-
trã. Nu le simþea. Iar faþa… Dumnezeule, ce se întâmpla-
se cu faþa ei? Pomeþii îi ieºeau ca niºte ridicãturi ascuþite
care îi întindeau obrajii. Pielea i se zbârcea ca un câmp
deºertic, plin de cratere întunecate, gãlbui. Nasul i se lun-
gea ascuþit, încovoiat, cu nãrile subþiate. Nu mai rãmãse-
se nici urmã din pãrul ei frumos. Doar un craniu ras cu
paisprezece puncte de suturã pe lobul drept. Dar cel mai
rãu arãtau ochii.
— Unde sunt? La ce se uitã? Ce vãd?

Pungi vineþii, cu pleoapele cãzute, fãrã strãlucire. Cu
o infinitã obosealã, cu o absenþã totalã. Ochii unei bol-
nave incurabile, ai unei muribunde, ai unui cadavru. ªi
totuºi, sub decrepitudine ºi boalã, continua sã fie ea. Pu-
tea încã sã se recunoascã. S-a strãduit sã zâmbeascã. Un
zâmbet care era aproape o grimasã, un gest de neputin-
þã, de naivitate.

Da, încã nu murise ºi continua sã fie stãpânã pe ce
mai rãmãsese din ea.
— Sunt eu. Încã. María. Am treizeci ºi cinci de ani, a ros-

tit cu voce tare, de parcã ar fi vrut sã sperie umbra de în-
doialã a fantomei din oglindã.

Puþini oameni îºi suportã propria privire, poate pen-
tru cã în faþa oglinzii se produce un fenomen curios: te
uiþi la ceea ce vezi, dar, dacã pãtrunzi dincolo de supra-
faþã, te cuprinde senzaþia incomodã cã imaginea reflec-
tatã este cea care te priveºte pe tine cu insolenþã. Te în-
treabã cine eºti. Ca ºi cum tu ai fi strãinul, nu ea.

S-a întors în salon târându-ºi papucii. Îºi simþea tru-
pul greu, deºi se pierdea în halatul alb de spital. A dat dru-
mul la televizor. ªtirile o zãpãceau. Veneau una dupã alta,

Víctor del Árbol
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ca ºi cum nimic nu ar putea sã opreascã mersul eveni-
mentelor, ca ºi cum înseºi aceste evenimente s-ar petrece
fãrã sã þinã seama de actorii care le erau protagoniºti. Zia-
rista Pilar Urbano transmitea chiar de la Congresul pe care
complotiºtii îl luaserã cu asalt în februarie. Erau acolo fo-
tografiile lui Tejero, Milans del Bosch, Armada ºi ale ce-
lorlalþi complotiºti; toþi aroganþi, siguri pe ei.

Publio nu se afla printre ei, nici fotografia sau nume-
le lui. ªi nu s-a menþionat nimic nici despre familia Mola.

Nu o surprindea, ºtia cum funcþionau lucrurile astea.
César Alcalá o avertizase sã nu-ºi facã iluzii: „Democraþia
asta a noastrã e ca o fetiþã depravatã care ºtie deja unde
sã-ºi ascundã mizeria chiar înainte sã înceapã sã meargã“.
Dar María nu putea sã nu simtã o anumitã amãrãciune
vãzând cã toatã acea suferinþã, toate morþile din lunile
din urmã nu serviserã la nimic.

ªi-a dat seama cã ºi tatãl ei urmãrea ºtirile. Nu era si-
gurã dacã înþelegea ceva, dar a observat cã ochii îi strã-
luceau ºi cã mâinile strângeau cu putere butonul de ac-
þionare a scaunului cu rotile.
— Nu mai meritã sã-þi faci griji, nu crezi? a spus María.

Tatãl ei ºi-a plecat puþin capul ºi a privit-o cu ochii
roºii. A bãlmãjit ceva ce María nu a vrut sã audã.

A schimbat canalul. Un atentat ETA la Madrid. O ma-
ºinã în flãcãri în Castellana, fum. Oameni care strigã cu
urã ºi neputinþã. Cei afectaþi de uleiul de rapiþã îºi aratã
diformitãþile la poarta unui tribunal; aminteau de scene-
le cu cerºetori bolnavi de poliomielitã la uºile bisericilor.
Politicieni care fluturã crucifixul împotriva legii divorþu-
lui, alþii înãlþând steagul republican. Lumea se învârtea
repede, oamenii se apãrau cu modele ºi parole. A închis
televizorul ºi tot acel zgomot a dispãrut.

Tristeþea Samuraiului
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Liniºtea a revenit în camera cu pereþi crem. Perfuziile,
paºii infirmierelor în spatele uºii închise. ªi-a închipuit
cã poliþistul care o pãzea era tot acolo, dormitând plicti-
sit pe un scaun, întrebându-se ce sens avea sã pãzeascã o
muribundã.

Au intrat douã infirmiere s-o spele. María s-a arãtat
amabilã ºi, cu toate cã ºtia cã e inutil, le-a cerut o þigarã.
— Nu e bine pentru sãnãtate, i-au rãspuns.

María a zâmbit, iar ele au roºit în faþa evidentei stu-
piditãþi a comentariului.

Trebuia sã fie invers. Trebuia sã fie ea cea care roºeº-
te simþind cum e spãlatã cu un burete, ca ºi cum ar fi fost
copil. Dar n-a fãcut nimic, s-a lãsat întoarsã ca o bucatã
de carne de cãtre una dintre ele, în vreme ce cealaltã sco-
tea afarã scaunul tatãlui ei, lucru pentru care María a mul-
þumit, uºuratã. Infirmiera i-a spãlat subsuorile, picioare-
le, i-a schimbat perfuzia ºi în tot acest timp nu a încetat
sã vorbeascã despre copiii, soþul ºi viaþa ei. María o ascul-
ta cu ochii închiºi, dorind sã se termine.

Au schimbat cearºafurile. Nu aveau miros. Un amã-
nunt neliniºtitor. Nu existau mirosuri în camerã. Medi-
cii atribuiau acest lucru operaþiei. Acea parte a creierului
îi fusese afectatã. O lume fãrã miros era o lume irealã.
Nici mãcar liliacul pe care i-l trimisese Greta în diminea-
þa aceea nu mirosea. Îl vedea, la capãtul patului. María îl
privea ore întregi. Pãrea proaspãt, cu picãturi de umezea-
lã pe tulpinã ºi petale. Se apleca spre lumina care intra
pe fereastrã. Poate voia sã fugã, sã iasã afarã. Ca María.
Ca toþi cei care agonizaserã în acelaºi pat înaintea ei. De
aceea erau puse gratiile. Deºi în cazul ei nu erau necesa-
re. Ca sã te sinucizi îþi trebuie curaj. Când viaþa nu mai
este o opþiune, nu trebuie sã laºi hazardul sã-þi smulgã

Víctor del Árbol
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ultimul act demn care-þi rãmâne. Asta învãþase de la fa-
milia Mola; dar María n-ar sãri niciodatã.

Uneori venea s-o viziteze preotul spitalului. Era o vi-
zitã de rutinã, ca acelea pe care le fãceau medicii la pri-
ma orã, cu tãbliþele lor, urmaþi de tineri studenþi aflaþi
în practicã. Preotul acela era la fel. María ºi-l închipuia
ducând sub braþ o listã cu condamnaþii zilei ori poate cã
însemna cu o cruce micã saloanele celor care erau deja
la poartã. Probabil credea cã în acest drum fãrã întoar-
cere pacienþii erau mai slabi, mai volubili ºi sensibili la
pledoaria lui pentru Dumnezeu ºi destin. În plus, nu era
dezagreabil. Maríei chiar îi plãcea sã îl asculte, dar nu-
mai pentru cã se întreba ce a putut sã-l facã pe un bãr-
bat atât de tânãr sã-ºi consacre întreaga viaþã unei hime-
re. Purta o sutanã curatã, discretã, cu nasturi îmbrãcaþi,
care îl acoperea pânã la pantofi. Preotul acela tânãr nu
pãrea sã se simtã vinovat de nimic, cu atât mai puþin de
apropiata moarte a Maríei. Dimpotrivã, când i-a mãrtu-
risit cã nu crede în Dumnezeu, el a privit-o cu o milã
sincerã, înþelegând teama care o lãsase pe María uscatã
pe dinãuntru.
— Nu conteazã. Crezi sau nu, eºti la un pas de Slavã, de

nemurire, alãturi de El.
María l-a privit uimitã. Fãrã sã ezite, fãrã nicio urmã

de cinism sau ipocrizie, preotul i-a cerut sã se cãiascã pen-
tru pãcatele ei.
— Ei spun cã am omorât un om, pãrinte. ªi cã am fã-

cut-o cu mâinile mele. Dumneata crezi asta?
— Cunosc povestea, María, toatã lumea o cunoaºte. To-

tul va atârna în balanþã, iar Dumnezeu este milostiv.
— De ce vorbeºti aºa? Chiar crezi cã existã un Judecãtor

Suprem care ne judecã din Înalt?

Tristeþea Samuraiului
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— Da, cred sincer asta. Este credinþa mea.
— ªi de ce judecãtorul dumitale nu-ºi suflecã mânecile

ºi nu coboarã sã dea o mânã de ajutor în loc sã se mul-
þumeascã sã spunã ce e bine ºi ce e rãu, de pe tronul lui?
— Nu suntem copii cãrora sã li se spunã ce trebuie sã

facã. Suntem fiinþe libere ºi ca atare ne confruntãm cu
consecinþele faptelor noastre.
— Sincer, pãrinte, nu cred cã i-a dat cineva voie Dum-

nezeului ãstuia al dumitale sã-mi cearã socotealã pentru
faptele mele.
— Ce crezi tu sau ce cred eu nu schimbã adevãrul. Cu-

rând te vei afla în Viaþa Veºnicã ºi totul va avea sens, a
rãspuns calm preotul.

María l-a întrebat de ce ar vrea un om nemurirea.
— De ce sã mãnânc? De ce sã continui sã respir? De ce

sã continui sã beau din pãhãrelul ãsta de plastic? De ce
continui sã iau pastilele acestea colorate? De ce nu mã
dau bãtutã? Aº vrea sã opresc totul. Sã pun punct. Ne-
murirea — cine o vrea? Un ciclu continuu de naºteri ºi
morþi, repetarea aceleiaºi agonii iar ºi iar, fãrã niciun
motiv. Moartea este condiþia a tot ce este viu. Este pre-
þul care trebuie plãtit. Iar Dumnezeu nu are nicio legã-
turã cu asta. Trebuie sã-l lãsãm în pace pe Dumnezeu.
Vina este a fluidelor, a chimiei care se revoltã împotri-
va propriului corp, a geneticii, a fragilitãþii omeneºti.
Nu existã zei ºi nici eroi. Doar iluzii. Ar fi de ajuns sã
accept asta ºi totul ar fi mult mai simplu pentru mine.
Dar nu pot.
— Nu poþi sã te resemnezi pentru cã înãuntrul tãu exis-

tã ceva divin, o parte din Dumnezeu. Gândeºte-te la via-
þa ta, fã-þi un examen de conºtiinþã ºi vei vedea cã nu to-
tul a fost aºa de rãu, i-a spus preotul.

Víctor del Árbol
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Apoi a lovit-o uºor cu palma peste mâini, ca de rã-
mas-bun, ºi a plecat, dar cuvintele lui au rãmas ca un par-
fum de bisericã veche.

Cu trecerea zilelor, starea sãnãtãþii Maríei s-a înrãu-
tãþit. Îºi petrecea cea mai mare parte a timpului sedatã,
ca sã suporte durerile, iar când îºi recãpãta uneori lucidi-
tatea dorea numai sã închidã ochii ºi sã doarmã în con-
tinuare, sã-ºi anestezieze amintirile care i se îngrãmãdeau
în minte fãrã nicio ordine.

Într-una dintre aceste stãri la graniþa dintre oniric ºi
real a primit, sau a crezut cã primeºte, o vizitã ciudatã. A
simþit o mânã cu degete subþiri ºi reci strângându-i-o pe a
ei, fierbinte din cauza febrei. Atingerea unei mâini dure ºi
aspre, cu vene mari ce pãreau cã vor sã iasã prin piele. O
voce îndepãrtatã, seninã ºi caldã îi spunea sã se trezeascã.
Vocea i-a pãtruns în vis ºi a silit-o sã deschidã pleoapele.

Nimeni. Era singurã în camerã. Un curent de aer rece
intra prin fereastra întredeschisã. S-a gândit cã fusese doar
un vis, un delir provocat de febrã. S-a întors pe o parte
gata sã adoarmã ºi atunci a vãzut, lângã noptierã, un plic
mic închis, cu numele ei. L-a deschis cu degete tremurã-
toare. Era o însemnare scurtã:

Aminteºte-þi porunca samuraiului. Onoarea sau dezo-
noarea nu este în spadã, ci în mâna care o þine. Mergi în
pace, María.

A recunoscut imediat caligrafia micã ºi înghesuitã.
Era scrisul unei fantome.

A deschis sertarul noptierei ºi a scos o veche fotogra-
fie sepia.

Tristeþea Samuraiului
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Era portretul unei femei frumoase, de o perfecþiune
aproape irealã. Poate era efectul fotografiei, al momentu-
lui pe care îl pãstra. Pãrea o actriþã din anii patruzeci. Fu-
mul îi ieºea uºor din gurã, în volute gri ºi albe care îi aco-
pereau parþial ochii, conferindu-i o aurã de mister. Þinea
portþigaretul cu o neglijenþã delicatã, în mâna dreaptã
sprijinitã de obraz, între degetul arãtãtor ºi cel mijlociu,
pe care purta inele. Fuma cu plãcere, dar fãrã voluptate,
ca ºi cum asta ar fi fost o artã. Fuma conºtientã de gest.
Zâmbetul îi era ciudat. Ca ºi cum i-ar fi scãpat de pe buze
împotriva voinþei sale. Privind-o, nu ºtiai dacã era un zâm-
bet trist sau vesel. În realitate, totul la ea era evanescent,
probabil, dar nesigur, ca fumul acela care o înconjura.

Privind fotografia, María se întrebã ce aer respira fe-
meia aceea misterioasã, de la care pornise totul; ce miros
avea pielea ei, cum miroseau picãturile de parfum din spa-
tele urechilor. Îºi închipuia cã era o aromã suavã, ce rã-
mânea plutind în aerul din jur când ea nu mai era. Ceva
imprecis, evocator. Impunea legea propriei dorinþe, o ti-
ranie delicatã, dar totalã, ºi în acelaºi timp era prizoniera
propriei frumuseþi, a tãcerilor ei. Pãlãria de paie cu boruri
largi nu reuºea sã-i ascundã cu totul ºuviþa rebelã de pe
frunte, iar jacheta bej nu lãsa sã se vadã pieptul frumos.

Fãrã grabã, María a rupt în bucãþi mici fotografia
aceea de care nu se despãrþise în ultimele luni. Nu fãrã
efort s-a îndreptat spre fereastra deschisã, aruncând foto-
grafia ruptã, care s-a risipit în aerul acelei dimineþi ceþoa-
se a anului 1981.

Víctor del Árbol
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Capitolul 1

Mérida. 10 decembrie 1941

Era frig ºi un strat de zãpadã îngheþatã acoperea ca-
lea feratã. O zãpadã murdarã, pãtatã de funingine. Flutu-
rându-ºi spada de lemn, un bãieþel privea hipnotizat lo-
cul în care ºinele se întâlneau.

Calea feratã se împãrþea în douã. O ramificaþie du-
cea cãtre vest, cealaltã, cãtre est. În locul în care se schim-
bã macazul era o locomotivã opritã. Pãrea dezorientatã,
incapabilã sã o ia pe vreunul dintre cele douã drumuri.
Mecanicul de locomotivã a scos capul pe ferestruica în-
gustã. Privirea lui o întâlni pe a bãieþelului, ca ºi cum l-ar
fi întrebat încotro sã o ia. Aºa a crezut micuþul, care a ri-
dicat spada ºi i-a arãtat drumul spre vest. Pur ºi simplu,
pentru cã era una dintre cele douã opþiuni posibile. Pen-
tru cã se afla acolo.

Când ºeful de garã a ridicat steagul verde, mecani-
cul ºi-a aruncat þigara pe fereastrã ºi a dispãrut înãun-
trul locomotivei. Un ºuier strident a speriat corbii care
se odihneau pe stâlpii de care erau legate firele electri-
ce. Locomotiva a pornit la drum, aruncând bulgãri din
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zãpada murdarã de pe ºine. A luat-o încet pe drumul
spre vest.

Bãieþelul a zâmbit, convins cã mâna lui hotãrâse des-
tinaþia acelei cãlãtorii. El ºtia, la cei zece ani ai lui, cã pu-
tea sã obþinã orice ºi-ar fi propus.
— Andrés, haide.

Era vocea mamei lui. O voce suavã, plinã de nuanþe
pe care le prindeai doar dacã erai atent. O chema Isabel.
— Mamã, când voi avea o sabie adevãratã?
— N-ai nevoie de nicio sabie.
— Un samurai trebuie sã aibã o sabie adevãratã, nu un

bãþ de lemn, a protestat ofensat bãieþelul.
— Un samurai trebuie sã se apere de frig ca sã nu rãceas-

cã, i-a rãspuns mama, aºezându-i fularul.
Încãlþatã cu niºte pantofi cu tocuri neverosimile, Isa-

bel ocolea privirile ºi trupurile cãlãtorilor de pe peron. Se
miºca cu naturaleþea unei echilibriste pe sârmã. A evitat
o bãltoacã micã în care pluteau douã mucuri de þigarã ºi
a evitat sã calce, dându-se înapoi, un porumbel care ago-
niza învârtindu-se orbeºte.

Un bãiat tuns ca un seminarist le-a fãcut loc mamei
ºi copilului pe bancã, lângã el. Isabel s-a aºezat încruci-
ºându-ºi picioarele cu naturaleþe, fãrã sã-ºi scoatã mãnu-
ºile din piele, marcând fiecare gest cu acea stãpânire de
sine pe care ºi-o impune cineva când se ºtie observat ºi e
obiºnuit sã trezeascã admiraþie.

La femeia aceea cu picioare lungi ºi frumoase, care se
iveau de sub fusta pânã la genunchi, chiar ºi cel mai vul-
gar gest cãpãta dimensiunea unui dans perfect ºi discret.
Miºcându-ºi ºoldul spre dreapta, a ridicat piciorul atât cât
a fost nevoie ca sã înlãture o picãturã de noroi care îi pãta
vârful pantofului.

Víctor del Árbol
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Lipit strâns de ea, ca pentru a-ºi declara apartenen-
þa, Andrés îi privea sfidãtor pe ceilalþi cãlãtori care aºtep-
tau trenul, gata sã-l strãpungã cu spada pe primul care
s-ar apropia.
— Ai mare grijã cu aia, ai sã te rãneºti sau ai sã rãneºti

pe cineva, a spus Isabel.
I se pãrea îngrozitor cã Guillermo încuraja fantezia

aceea ciudatã a fiului sãu. Andrés nu era ca alþi copii de
vârsta lui, pentru el nu exista diferenþã între imaginaþie
ºi lumea realã, iar soþul ei se amuza cumpãrându-i tot fe-
lul de jucãrii periculoase… Ba chiar îi promisese o sabie
adevãratã! Înainte sã plece de acasã, încercase sã-i ia cãr-
þile poºtale cu rãzboinici, dar Andrés începuse sã þipe ca
un nebun, aºa cã, de teamã sã nu trezeascã toatã lumea
din casã, a fost de acord sã le ia cu ei. De îndatã ce va pu-
tea, se va descotorosi de ilustrate, aºa cum avea de gând
sã facã cu tot ce avea legãturã cu soþul ei ºi cu viaþa pe
care o lãsa în urmã.

În dimineaþa aceea de dupã rãzboi, prin ferestrele gã-
rii intra o altfel de iarnã. Bãrbaþii mergeau cu capul ple-
cat, încordaþi, cu privirea aþintitã spre infinit, ca sã evite
sã dea ochii cu necunoscuþi. Rãzboiul se terminase, dar
era greu sã te adaptezi la tãcerea aceea nouã ºi s-o aso-
ciezi cu cerul fãrã avioane, fãrã ºuierãturi de bombe care
cad în spiralã. În ochii oamenilor sãlãºluia încã îndoiala,
priveau cu coada ochiului norii, temându-se cã vor retrãi
groaza exploziilor ºi vor fi din nou nevoiþi sã se refugie-
ze într-o pivniþã la sunetul unei sirene de alarmã care
mugea scurt fãcându-þi pielea de gãinã. Câþiva se obiº-
nuiserã cu gândul înfrângerii sau al victoriei, mergeau li-
niºtiþi ºi noaptea dormeau fãrã prea multe tresãriri. În-
cet, încet, praful se aºternea pe strãzi, ruinele ºi dãrâmãturile

Tristeþea Samuraiului
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