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— Kasukabe‑san vrea să construiască un oraş, aşa că 
muncim cu toţii cot la cot. Înainte, după cum ştii, ne făceam 
colibe care încotro, în grupuri de prieteni. Şi eu am locuit 
cu Oraga‑san şi cu alţi câţiva, la propunerea lor. Dar nu 
mai avem voie. Cică acum toţi trebuie să stăm la bloc.

La un an după naufragiu, începuseră să locuiască sepa‑
rat, în grupuri mici, după cum se înţelegeau, iar acum era 
vorba de „bloc“ ! Watanabe a izbucnit în râs, arătându‑şi 
dinţii murdari. Prin comparaţie, la Tōkaimura viaţa era 
mult mai plăcută. Se bucura de libertate, peşti şi scoici se 
găseau din belşug, iar jungla, aflată la doi paşi, era plină 
de fructe. Fiindcă erau şi insecte care se hrăneau cu fruc‑
tele, acolo se adunau şi şopârle, şerpi sau păsări, aşa încât 
nici de carne nu ducea lipsă. Înconjurată de un imens lanţ 
alimentar, Tōkaimura era paradisul insulei Tokyo. Inukichi 
a continuat, cu voce slabă :

— Acum toţi suntem puşi să muncim la construcţia 
„apartamentelor“. O să trăim la comun, în nişte barăci 
mari din palmier nypa. Sakai‑san a preluat iniţiativa şi vrea 
să facă un mall şi alte clădiri. Kasukabe‑san e foarte pornit 
să reproducă Kita Senju. Lui întotdeauna i‑a plăcut la oraş. 
Mereu o spune.

— Să facă ce‑o vrea ! Ce tâmpit ! Eu nici măcar n‑am 
călcat vreodată prin Kita Senju.

Inukichi a zâmbit.
— Ai dreptate ! Kasukabe‑san se tot dă mare cu proiec‑

tele lui, însă doar ne supraveghează. E ca un yakuza care 
apelează la pile ca să avanseze în ierarhie, după cum zice 
Oraga‑san. Toată lumea îl urăşte, dar e foarte violent şi 
n‑avem încotro. Până să ne dezmeticim, ne‑a dat fiecăruia 
o treabă de făcut : avem acum responsabili cu comunicarea, 
cu fructele, cu scoicile, cu focul din piaţa Palatului Imperial, 
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care trebuie ţinut mereu aprins. Iar de azi, m‑a pus să 
supraveghez plaja de la Tōkaimura. Sincer să fiu, îmi con‑
vine mai mult aici decât la Odaiba, unde mă tot întâlneam 
cu el şi nu‑mi plăcea deloc.

„Mi l‑o fi trimis pe Inukichi fiindcă l‑am alungat pe 
Noboru. Aurolacul naibii !“ şi‑a zis Watanabe şi a râs uşor, 
aducându‑şi aminte de faţa ştirbă şi îngrozită a lui Noboru.

— Kiyoko ce mai face ?
— Aa, a făcut Inukichi, zâmbind strâmb. Kiyoko‑san e 

mereu cu Kasukabe, şi parcă e mai stridentă. Tot timpul 
râde zgomotos, nu mai e aşa de  liniştită ca înainte. Altădată 
mă simpatiza, dar acum, de gura lui Kasukabe, nu‑mi mai 
vorbeşte. Nici măcar nu se mai uită la mine.

„Ăştia doi sunt mereu unul în braţele celuilalt !“ şi‑a 
spus Watanabe. În ultima vreme se luase cu treaba, con‑
struindu‑şi coliba, dar acum a simţit dureros cum i se 
trezesc iar poftele. I‑au căzut ochii pe gambele subţiri ale 
lui Inukichi. Erau lucioase şi fără păr, ca picioarele unei 
femei. Watanabe l‑a apucat de umăr şi l‑a trântit la pământ. 
Inukichi s‑a opus din răsputeri, dar într‑un final s‑a dat 
bătut şi s‑a întins singur pe burtă. Oare mai fusese şi jucă‑
ria altora ? Poate a lui Oraga ? În cazul ăsta, Watanabe tre‑
buia să răspândească vorba că lui Oraga îi plăceau băieţii. 
Inukichi, devenit brusc cooperant, şi‑a ridicat şoldurile, 
iar Watanabe i‑a scos rapid şortul zdrenţuit. Nu avea nimic 
pe dedesubt. A fost cam dezamăgit să‑i vadă fesele, mici 
şi rotunde ca de copil, dar n‑a mai stat pe gânduri. Era 
prima oară când o făcea cu un bărbat. Imaginea trupurilor 
goale, suprapuse, reflectată de aluminiul butoaielor, îl excita. 
„Tot aşa, cândva, o s‑o prind şi pe scroafa aia de Kiyoko“, 
şi‑a spus. Probabil că la fel se petrecuseră lucrurile şi între 
Kasukabe şi ea, când îi surprinsese Takashi şi povestise în 
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jurnal. Cu erecţii şi ejaculări succesive, Watanabe a pene‑
trat violent trupul sfrijit al lui Inukichi. Când şi‑a recăpă‑
tat controlul, a observat că tânărul zăcea nemişcat, de parcă 
leşinase, cu fundul plin de sânge. Watanabe l‑a auzit gemând 
stins, dar, cuprins brusc de o senzaţie de foame, a ieşit din 
colibă fără să‑i mai acorde atenţie. Când s‑a întors cu nişte 
nuci‑de‑cocos şi banane, Inukichi nu mai era. „M‑am scos 
azi !“ şi‑a zis Watanabe mulţumit şi, curăţându‑şi o banană, 
a privit marea în amurg. S‑a gândit puţin la Inukichi, care 
la acea oră probabil că rătăcea prin junglă, dar l‑a uitat 
repede.

De atunci, supravegherea plajei de la Tōkaimura a fost 
sistată. Watanabe îşi ducea viaţa singur. Din când în când, 
îşi amintea jignirile pe care i le adusese Kasukabe, la fune‑
raliile lui Takashi. „Deci eu sunt un rahat, ai ? Auzi, un 
rahat să mă facă pe mine rahat !“ Îi purta pică lui Kasukabe. 
Pe urmă se cufunda în lectura jurnalului, pe care‑l consi‑
dera în acelaşi timp biblie, revistă porno de lux şi film 
documentar despre locuitorii insulei. Tot citind şi recitind 
însemnările lui Takashi ori de câte ori nu avea nimic de 
făcut, în mod firesc a ajuns să‑i moştenească cele mai 
întunecate trăsături şi dorinţa neagră de răzbunare faţă de 
trădătorii Kiyoko şi Kasukabe. Intuise că moartea lui 
Takashi fusese provocată de spiritul său slab. De aceea, 
trăsătura lui înnăscută de a se descurca făcând faţă celor 
mai vitrege condiţii se accentuase şi mai mult. Instinctul 
său de supravieţuire, a cărui strategie era să adune tot ce 
se putea aduna, păstrând însă un rol pasiv, funcţiona acum 
la cei mai înalţi parametri. În plus, în mintea lui se petre‑
ceau schimbări uimitoare : tot rumegând şi învăţând pe de 
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rost cuvintele lui Takashi, conştiinţa i se ascuţea şi i se 
lumina, ajungând uneori chiar să poată abstractiza.

Era complet rupt de ceilalţi şi nimeni nu îl punea la 
curent cu ce se mai întâmpla pe insulă. Nu avea voie să se 
apropie de Odaiba, şi cu atât mai puţin de Chōfu, rebote‑
zat Shin’ayase. Însă oricum, locurile acelea nu‑l mai fasci‑
nau. Singurătatea nu îl afecta cu nimic şi nu îl preocupa 
ce făceau ceilalţi. Îl amuza doar să‑şi imagineze, în stilul 
jurnalului lui Takashi, ce tertipuri foloseau insularii ca să 
mai atenueze tirania lui Kasukabe. Expresia de toate zilele 
de pe chipul lui era un zâmbet vag. Singura problemă era 
lipsa unei perspective obiective asupra propriei persoane. 
Era, cu siguranţă, un neajuns al solitudinii, dar lui Watanabe, 
obişnuit să fie mereu de capul lui, îi era totuna. Ba chiar, 
privit din afară, se putea spune despre el că era mai pri‑
copsit decât ceilalţi locuitori ai insulei : el îşi putea privi 
propria imagine reflectată în nenumăratele butoaie împrăş‑
tiate pe o plajă mai frumoasă decât cea din Waikiki şi chiar 
decât Laguna Albastră de la Rangiroa. Pentru ceilalţi, care 
nu aveau nici măcar un ciob de oglindă, aşa ceva trecea 
drept o fericire supremă. Dacă Kiyoko ar fi ştiut, fiind 
perpetuu însetată de elogiile bărbaţilor, ar fi cerut să aibă 
şi ea un butoi din acela în coliba ei, chiar dacă asta însemna 
că trebuia rostogolit timp de trei ore.

Watanabe şi‑a oglindit trupul în peretele din aluminiu 
al unui butoi, strălucitor în bătaia soarelui, lăsând să‑i scape 
un zâmbet de satisfacţie. Şi‑a pus pe cap chipiul cu cea‑
prazurile aurite duse de mult şi ajuns atât de soios, încât 
nu s‑ar fi zis că era alb, apoi s‑a dezbrăcat complet şi şi‑a 
prins de spate o carapace mare de broască‑ţestoasă. Ţestoasa 
ghinionistă căzuse în mâinile lui Watanabe în timp ce se 
târa încetişor prin nisipul de pe plajă. După ce i‑a devorat 
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carnea, bărbatul i‑a pus carapacea la uscat, iar acum o 
folosea ca să nu‑l ardă soarele pe spate când culegea scoici 
în apa puţin adâncă. Era foarte amuzat de propria‑i siluetă, 
cu carapacea legată în spate cu liane. Îi plăcea să se aşeze 
în faţa unui butoi strălucitor şi să‑l imite pe Pustnicul Ţestoasă1 : 
Ka, me, ha, me, ha ! Îşi aducea aminte cum se juca în copi‑
lărie cu fratele său mai mic. Takashi probabil că ar fi scris 
aşa :

Astăzi m‑am întâlnit la Tōkaimura cu Watanabe‑kun. 
Watanabe‑kun purta în spate o carapace de broască‑ţestoasă 
şi se amuza imitând un personaj din benzile desenate. „Cred 
că te distrezi de minune !“ i‑am spus, iar el mi‑a răspuns 
uşor încurcat, scărpinându‑se în cap : „Păi, dacă n‑am nimic 
de făcut…“. Câtă libertate ! N‑am putut să nu fiu surprins. 
Oare nu chiar acest spirit jucăuş este forţa de care avem cu 
toţii nevoie ? Forţa de a trăi liber şi îndestulat. Dintre noi 
toţi, Watanabe‑kun merită să supravieţuiască pe această 
insulă ! 

Watanabe rostea cu uşurinţă textul care i se născuse în 
minte şi, fericit că se putea exprima atât de complex, a 
izbucnit în râs. Lărgirea universului său, graţie cuvintelor 
care îi cutreierau libere prin cap, adusese cu sine şi schim‑
bări de expresie : uneori, rânjetul obişnuit lăsa locul unor 
explozii de râs. Însă, fireşte, nu avea cum să‑şi dea seama 
ce aer sinistru căpăta în acele momente.

— Haa, ce tare arăţi !
O voce bărbătească s‑a auzit odată cu un foşnet de paşi, 

dinspre junglă. Watanabe s‑a întors. În faţa lui a răsărit 
Atama, slab, cu o claie de păr şi cu barba încurcată. Dacă 

1. Kame Sennin (kame : „broască‑ţestoasă“, sennin : „pustnic, ascet“), 
personaj din benzile desenate Dragon Ball. 
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n‑ar fi avut pe el nişte blugi tăiaţi până la genunchi, s‑ar 
fi zis că era un om al peşterilor. De când îl violase pe 
Inukichi, în urmă cu câteva luni, Watanabe nu mai întâl‑
nise pe nimeni. Atama i‑a aruncat o privire şi s‑a trântit 
pe nisip, râzând.

— Am zis că eşti Omu’‑Peşte şi mi‑a stat inima‑n loc, 
pe bune !

De multă vreme nu mai auzise vorbindu‑se japoneza ! 
Fiindcă de obicei doar citea în tăcere sau conversa în gând, 
era surprins de prospeţimea senzaţiei. Limbajul. Plăcerea 
de a simţi cuvintele rostite frumos de cineva croindu‑şi 
drum prin ureche, către creier. Am, zis, că, eşti, omul, peşte, 
şi, mi‑a, stat, inima, în, loc. Oare cum ar suna o voce de 
femeie spunând acelaşi lucru ? Cuprins pe neaşteptate de 
dorinţa de a auzi vocea lui Kiyoko, a avut o erecţie. Atama 
a observat şi şi‑a plesnit vesel palmele :

— Ţi s‑a sculat ?
Watanabe, fără să facă prea mult caz, s‑a acoperit cu 

mâinile şi i‑a replicat :
— Da’ ce, ţie nu ţi se scoală ?
— Am grijă să nu se întâmple ! Toţi avem grijă, ca să 

nu ne omoare Kasukabe.
Dintr‑odată, Atama s‑a întunecat la faţă. Watanabe şi‑a 

imaginat‑o pe grasa de Kiyoko învârtindu‑se printre băr‑
baţi şi făcându‑le ochi dulci, şi s‑a simţit cuprins de poftă 
şi de ură. Dintr‑un motiv sau altul, când era vorba de Kiyoko, 
sentimentele astea două veneau la pachet.

— Ce mai face dobitocul de Kasukabe ?
— Ne bagă pe toţi în sperieţi, pe bune. Se ţine de Kiyoko, 

mereu în văzul lumii, şi, dacă‑i zice cineva ceva, imediat 
îi sar capacele. A luat‑o razna rău.


