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Înaprilie,vesteacăNuharooaleşinatfăcu
înconjurulOraşuluiInterzis.

—Majestatea Sa se simte rău de săptă‑
mâna trecută, îmi raportă eunucul‑şef al lui
Nuharoo.Gâtulluislăbănogerascosînainte,
făcându‑l să arate caun dovlecel prea copt,
careatârnădeunvrej.Nuaveapoftădemân‑
care.S‑aduslaculcareînaintecanoisăapu‑
căm să‑i încălzim aşternuturile. A doua zi a
vrutneapăratsăsedeajosdinpat,darnua
putut.Amajutat‑osăseîmbraceşiambăgat
deseamăcăhaineleîierauumededelatran‑
spiraţiarece.ªi‑alăsatgreutateapeumeriimei,
câti‑amaranjatnoipărulşiammachiat‑o.A
ajunslaSalaHraneiSpiritualecupalanchinul,
darşi‑apierdutcunoştinţaînaintecaaudienţa
săînceapă.

—De cenu l‑ai anunţatpedoctorulSun
Pao‑tienmairepede?

—Num‑alăsatMajestateaSa,arăspuns
eunucul.

SunPao‑tienapăşitînainte,raportând:
—Erapatrudupă‑amiazaşii‑amdatMajes‑

tăţii Sale un medicament care să‑i înlăture
indispoziţia.

—Ceare?amîntrebat.
—Încănuştimcucertitudine.Poatefide

laficatsaupoatefigripă.
—MajestateaSaaţinutsăpăstrămsecre‑

tulcuprivirelastareasa,m‑ainformateunu‑
cul‑şef.Dupăcincizile,i‑aalungatpedoctori.
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Stăpâna a mai avut o criză azi‑noapte. S‑a
făcutghemlapământ.Ochiiis‑audatpeste
capşiafăcutspumelagură.Pânăsăajungă
doctorii,MajestateaSaapierdutcontrolultru‑
pului său. Trebuie sămă plâng de doctorul
SunPao‑tien,carenuafostdeajutor.

— Eunucii îmi tot rostogoleau pacienta 
dintr‑oparteînalta,deparcăeraunacrobat,
protestădoctorul.

—Erasingurametodăprincareputeamsă
oţinemuscată!

—Pacientameaaveaunatacdeapoplexie!
şi‑apierdutrăbdareablânduldoctor.

—Arfitrebuitsămergemmaiîntâilapre‑
otuldelatemplu,sebăteaeunuculcupumnii
încap.Seştiecărugăciunileluiîifacpemorţi
săseridiceşisăumble.

I‑amceruteunuculuisăînceteze,rugându‑l
pedoctorulSunPao‑tiensăcontinue.

—EuşicolegulmeuamdescoperitcăMajes‑
tateaSaavearespiraţiaîmpiedicatădeflegmă.
Încercamomodalitatedeai‑oaspira.

—Fărăniciunrezultat!ţiparătoţieunucii
launison.

Amvrutsăştiudecenuamfostinformată.
—StăpânameanuvoiasăafleCurtea,şi

mai ales dumneavoastră. Credea că o să se
facăbineîncelmaiscurttimp.

—Aivreodovadăînacestsens?
—Iată!Eunuculsescotociprinbuzunare

şiscoaseohârtiemototolită.Stăpânaasemnat
instrucţiunile.Lanasuleunuculuisestrânse‑
serălacrimişimucicareîncepeausăpicure.
Data trecută şi‑a revenit în mod miraculos.
Ne‑amgânditcăosă‑şi revinăşidupăcriza
asta.

— Data trecută?Cevreisăzici? Is‑amai
întâmplat?

—Da.Primaoarăs‑aîntâmplatcândstă‑
pânaaveadouăzecişişasedeani,iarapoi,din
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nou,cândavea treizecişi trei.Dedataasta,
mătemcănuvasupravieţui.

Când am intrat în grabă în palatul lui
Nuharoo,seauzeauplânsetedepestetot.Curtea
eraînţesatăcuoameni.Cândm‑auvăzut,s‑au
datnumaidecâtlaopartecasătrec.Ajungând
lângăpatulluiNuharoo,amgăsit‑oîngropată,
practic,îngardeniiproaspăttăiate.Lângăea
seafladoctorulSunPao‑tien.

Eramuimităpestepoatedecâtdemulto
schimbase boala. Avea sprâncenele împreu‑
nate într‑unnod şi gura lăsată într‑oparte.
Respiraţiaeieragreoaieşidingâtîiieşeaun
şuierat.

—Luaţi florile de aici, am poruncit, însă
niciunslujitornus‑a clintit.Cumsăpoată
respiracutoateflorileasteacareîiapasăpiep‑
tul?

Eunuciis‑aulăsatlapământ:
—AşaadoritMajestateaSa.
—Nuharoo,amşoptit.
—Nuvăpoateauzi,îmispusedoctorul.
—Cumsepoateaşaceva?Anidezilenua

fostbolnavănicimăcarozi!
—Îndatoririle sale la Curte au epuizat‑o,

îmiexplicădoctorul.S‑arputeasănuapuce
dimineaţa.

După câteva minute, Nuharoo a deschis
ochii:

—Aivenit latimp,Yehonala.Apucsăîmi
iaurămas‑bun.

—Prostii,Nuharoo.
M‑amaplecatspreea.Cândi‑amatinsumă‑

rul alb şi slab, am simţit cummă podidesc
lacrimile.

—Să mă îngropaţi cu gardeniile mele.
Curteaosăvreasămăîngroapedupăvoiasa.
Asigură‑tecăeinuvortrecepestevoinţamea
înmoarte.
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—Osăfiecumzicitu,Nuharoo.Darnuo
sămori.

— Cum vreau eu e singura modalitate, 
Yehonala.

—O,dragameaNuharoo,mi‑aipromiscă
nuosăteoboseştidincale‑afară.

—Nuamfăcut‑o.Aînchisochiişiuneunuc
i‑aşters faţacuunprosop.Nuamrenunţat
pentrucănuvoiamsămăfacderâs.

— Ce era de râs în asta?
—Amvrutsădemonstrezcă...suntlafel

debunăcatine.
—Dareşti,Nuharoo.
—Asta‑i o minciună gogonată, Yehonala.

Eşti fericită că nu o să‑ţi mai stau în cale
de‑acum.

—Terog,Nuharoo...
—Poţisăleporunceştieunucilorsă‑şilase

măturiledeoparte.
—Desprecevorbeştiacolo?
—Poţisălaşisăsestrângăpealeifrunzele

carecad,sălefacigrămezicâtdeînaltevrei
princurţi.Lanaibacupeteledepemarmură.
Oascultamşiplângeam.Buddhaedecealaltă
parte,măaşteaptă.

—Nuharoo...
ªi‑aridicatmâna.
—Încetează,Yehonala.Moarteaeurâtă,iar

euampierduttotul.
Aveamânarece,iardegetele‑ierauprecum

unmănunchidebeţişoare.
—Maieşionoarea,Nuharoo.
—Crezică‑mimaipasă.
—Ai strâns virtute din belşug, Nuharoo.

Viaţataviitoarevafisplendidă.
—Am trăit între zidurile astea...Vocea ei

seînmuiase:Doarvânturileîncărcatecupraf
dindeşertpătrundeau...ªi‑aîntorsîncetfaţa
cătretavan:Treikilometrişijumătatedeziduri
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şidouăsutecincizecideacri împrejmuiţiau
alcătuitlumeataşiamea,Yehonala.Nuosă‑ţi
spunOrhideea.Mi‑ampromisasta.

—Sigurcănu,Nuharoo.
—Gatacurepetiţiileprotocolului...cucome‑

diafărăsfârşitamanierelor...Afăcutopauză
să‑şi tragă răsuflarea.Numaiourecheexer‑
satăarputeadesluşiadevăratulînţelesalunui
cuvântînfăşuratînfiligran...ideeaascunsăîn
chihlimbar.

—O,da,împărăteasăNuharoo.
Dupăojumătatedeoră,Nuharooaporun‑

citsăfie lăsatăsingurăcumine.Cândîncă‑
pereas‑agolit,amtrasdouăpernegroasemai
aproape şi am sprijinit‑o de ele. Avea gâtul,
părulşirobadecorpudeleoarcădetranspi‑
raţie.

—Măierţi?începuea.
— Pentru ce?
—Pentrucă...l‑amfăcutpeHsienFengsă

plecedinpatultău.
Amîntrebat‑odacăsereferălaconcubinele

pecarele‑aaduseacasă‑lseducăpeHsien
Feng pe durata sarciniimele. A aprobat din
cap,însăeui‑amspussănu‑şifacăgriji:

—Eradoarochestiunedetimppânăcând
HsienFengmăpărăsea.

—Voifipedepsităînviaţaviitoaredacănu
măierţi,doamnăYehonala.

—Bine,Nuharoo,teiert.
—Deasemenea, ampus la cale săpierzi

sarcina.
Nusemaioprea.
—Amştiutasta.Darnuaireuşit.
Dincolţulochiloriseprelingeaolacrimă:
—Eştibună,Yehonala.
—Gata,Nuharoo,terog.
—Darmaiamlucruripecareaşvreasăle

mărturisesc.
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—Nuvreausăleaud.
—Trebuiesăofac,Yehonala.
—Mâine,Nuharoo.
—S‑arputeasă...numaiamocazia.
—Îţipromitcăvinmâine‑dimineaţă.
Totuşi,eaerahotărâtăsăcontinue:
—Eu...amdatpermisiuneapentruomorâ‑

realuiAn‑te‑hai.Deşivoceaeiabiaseauzea,
am simţit cummă loveşte. Spune‑mi cămă
urăşti, Yehonala. Aşa era, o uram, dar nu‑i
puteam spune asta. Îi tremurau buzele: Am
nevoiesăpleccuconştiinţaîmpăcată.

Măstrângeadedegete,învremecepechi‑
pul ei se oglindeau tristeţea şi neajutorarea.
Gura ei se deschidea şi se închidea precum
ceaaunuipeşteaflatpeuscat:

—Oferă‑mimilata,Yehonala.
Nueramsigurăcăaveamdreptulsăoiert.

Mi‑amtrasmânadintrepalmeleei.
—Odihneşte‑teunpic,Nuharoo.Nevedem

mâine.
Adunându‑şitoatăputerea,mi‑astrigat:
—Plecareameaefărăîntoarcere!
M‑amtrasdeoparteşim‑amîndreptatspre

uşă.
—Tu ţi‑ai dorit dispariţiamea, doamnă

Yehonala,ştiucăaidorit‑o.
M‑amopritşim‑amîntorsspreea:
—Da,darm‑amrăzgândit.N‑amfostnoi

celemaibunepartenere,darnu‑mipotînchipui
cumarfisănuamdelocoparteneră.M‑am
obişnuitcutine.Eştidemonulcelmaialnaibii
deafurisitpecare‑lcunosc!

UnzâmbetuşorabrăzdatfaţaluiNuharoo,
careaşoptitslab:

—Teurăsc,Yehonala.

Îndimineaţaurmătoare,Nuharooamurit.
Aveapatruzecişipatrudeani.Ultimelecuvinte


