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Dintrodată a pornit duşul. Apa curgea pe talpa ei, 
pe capul meu, pe faţa mea...

La ora cinci, doamna Sasaki a venit să mă anunţe 
că e timpul pentru exerciţiile de întindere.

— Ce ochi roşii aveţi ! a exclamat ea.
În ultimii ani, albul ochilor mei se umpluse oricum 

de vinişoare roşiatice, iar acum chiar şi întro zi obiş
nuită e mai degrabă rozaliu decât alb. La o privire 
atentă în zona pupilei, se pot observa numeroase vene 
subţiri dedesubtul corneei. Am făcut nişte controale 
oftalmologice pentru a vedea dacă nu există cumva 
risc de hemoragie, dar mi sa spus că şi dacă sar 
întâmpla, nar fi nimic grav, căci e ceva obişnuit la 
vârsta mea. Cu toate acestea, e limpede că atunci când 
am ochii roşii, pulsul şi tensiunea îmi sunt crescute. 

Doamna Sasaki mia măsurat imediat pulsul :
— E peste 90 ! Sa întâmplat ceva ?
— Nu, nimic în mod special.
— Haideţi să vă iau tensiunea.
Fără să accepte un refuz, ma pus să mă întind pe 

canapeaua din birou. După ce am stat liniştit vreo zece 
minute, a prins tubul de cauciuc în jurul braţului meu 
drept. Nu puteam să văd ce indica acul, dar era destul 
de uşor de ghicit după expresia de pe faţa ei.

— Nu vă simţiţi un pic rău acum ?
— Nu am o stare deosebită. E mare tensiunea ?
— Aproape 20. 
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Când spune aşa, înseamnă că de fapt e mai mare – 
20,5 sau 20,6, ori poate 21 sau chiar 22. Însă cum mai 
demult nu o dată a ajuns şi la 24,5, dacă e la nivelul 
ăsta, nu mă îngrijorează aşa cum îi îngrijorează de 
fapt pe doctori. Şi sunt oricum împăcat cu gândul că 
sfârşitul poate veni în orice moment. 

— Azidimineaţă era normală, 14,5 cu 8,3. Mă 
întreb de ce o fi crescut aşa dintrodată. Pur şi simplu 
nu înţeleg. Vaţi încordat cumva la toaletă ? 

— Nu, nu.
— Şi chiar nu sa întâmplat nimic ? Foarte ciudat ! 

şia aplecat ea capul întro parte a neîncredere. 
Nam scos nici un cuvânt, deşi ştiam bine care e 

cauza. Atingerea tălpii lui Satusko încă îmi mai stăruia 
pe buze. Naş fi putut so uit nici dacă aş fi vrut. Fără 
îndoială că tensiunea mia crescut când miam înde
sat în gură degetele ei. Cu siguranţă că faţa îmi ardea 
şi că sângele mi se urcase la cap şi aş fi putut să 
fac apoplexie chiar în acel moment. „Mor acum ! Mor 
acum !“ – e cât se poate de adevărat că am simţit asta. 
Mă pregătisem pentru un asemenea moment, dar gân
dul de „a muri“ mă înspăimânta. Miam spus că tre
buie să mă liniştesc, că nu trebuie să mă mai înfierbânt 
şi totuşi mam repezit fără să gândesc săi sug dege
tele de la picioare. Nu mam putut abţine. Ba nu ! 
Cu cât mă gândeam mai mult să no fac, cu atât îi 
sugeam degetele mai nebuneşte. Îi sugeam degetele şi 
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mă gândeam : „Mor ! Mor !“. Se ridicaseră în mine valuri 
de groază, excitaţie şi plăcere. Pieptul îmi era cuprins de 
o durere la fel de puternică ca cea de infarct....Toate 
astea se întâmplaseră cu mai bine de două ore în urmă, 
dar probabil că tensiunea nu scăzuse încă. 

— Cear fi să renunţaţi azi la exerciţiile de întin
dere şi să vă odihniţi ? mia sugerat doamna Sasaki.

Ma dus cu forţa în dormitor şi ma obligat să mă 
întind.

 .....................................................................................

La ora nouă seara, doamna Sasaki a revenit cu ten
siometrul.

— Aş vrea să vă mai măsor o dată tensiunea.
Din fericire, scăzuse înapoi la normal – 15 cu 8,7.
— Ah, ce bine ! Mam liniştit. Era foarte mare mai 

devreme – 22,3 cu 15 !
— Probabil că se mai întâmplă câteodată.
— Chiar şi aşa, era foarte mare ! Bine că na fost 

decât ceva de moment.
Nu doar doamna Sasaki fusese îngrijorată. De fapt, 

mai mult decât ea, eu eram cel care ofta pe ascuns de 
uşurare din adâncul inimii. Şi cu toate astea, în acelaşi 
timp mă gândeam că dacă lucrurile merg tot aşa, nu 
mă împiedica nimeni să repet acest comportament 
nebunesc. Nu era genul de thriller erotic care săi placă 
lui Satsuko, dar naveam nici un motiv să mă privez 
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de această aventură măcar. Şi numi păsa prea tare 
dacă muream din greşeală.

12 august

Haruhisa a venit la puţin după ora două şi se pare 
că a stat vreo două, trei ore. Satsuko a ieşit în oraş 
imediat după cină. A spus că vrea săl vadă pe Martin 
LaSalle în Pickpocket la cinematograful Scala, apoi să 
meargă la piscină la Prince Hotel. Îmi imaginez cum 
arată întrun costum de baie fără spate, cu umerii ei 
goi şi albi strălucind scăldaţi în razele reflectoarelor. 

13 august

Pe la ora trei am avut parte din nou de micul meu 
thriller erotic. Dar azi ochii nu mi sau mai înroşit. 
Şi tensiunea pare şi ea în regulă. Ah, o mică dezamă
gire. Dacă nu mi se înroşesc ochii şi tensiunea nu 
creşte peste 20 înseamnă că ceva lipseşte. 

14 august

În seara asta, Jōkichi sa întors singur de la Karui
zawa. Zice că mâine – luni – se întoarce la muncă.
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16 august

După multă vreme, Satsuko a mers ieri la Hayama1 
să înoate. Mia spus că na fost deloc la plajă toată 
vara din cauză că are grijă de mine şi că vrea neapărat 
să se bronzeze. Cum Satsuko e aproape la fel de albă 
ca un caucazian, se bronzează repede. Azi gâtul şi 
decolteul îi erau pictate în stacojiu, în forma literei V, 
dar unde fusese acoperită de costumul de baie era 
incredibil de albă. Fără îndoială că mă chemase în 
baie ca să se laude cu asta.

 .....................................................................................

17 august

Se pare că Haruhisa a venit şi azi.

18 august

Thriller erotic, din nou. Dar a fost puţin diferit de 
cele de pe unsprezece şi treisprezece august. Azi a 
venit purtând sandale cu toc şi a intrat în baie cu ele.

— De ce porţi aşa ceva ?

1. Oraş din prefectura Kanagawa, unde încă din seco lul XIX 
există o reşedinţă imperială. 
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— Dacă ai merge la teatrul de varietăţi la un show 
nud, ai vedea că toate fetele ies pe scenă aşa. Nu te 
încântă ideea dacă îţi plac atât de mult picioarele mele ? 
Câteodată se zăresc şi tălpile. 

Era destul de bine, dar apoi sa întâmplat altceva.
— Să te las să faci şi puţin necking azi, tată ?
— Censeamnă necking ?
— Nu ştii ? E ce făceai tu zilele trecute.
— Să te sărut pe gât ?
— Da, exact. E un fel de petting.
— Cei aia petting ? Eu nam învăţat asemenea 

cuvinte englezeşti !
— Câtă bătaie de cap îţi dau bătrânii ăştia ! Înseamnă 

să mângâi şi să săruţi pe cineva pe tot corpul. Apoi 
mai există şi heavy petting. Văd că trebuie săţi explic 
o grămadă de cuvinte noi.

— Adică mă laşi să te sărut pe gât ?
— Fii recunoscător !
— Nam cuvinte săţi spun cât de recunoscător 

sunt ! Dar cum de îmi dai voie ? Mă tem pentru ce va 
urma.

— Pregăteştete ! E bine dacă ţii minte asta.
— Să nu întreb înainte care vor fi consecinţele ?
— Lasă, fă neckingul mai întâi !
Până la urmă nu mam putut împotrivi tentaţiei. 

Mam răsfăţat mai bine de douăzeci de minute cu ceea 
ce ea numea necking.


