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1

„Iar se miºcã ºarpele Orochi1“, ºopteau oamenii, clãtinând
din cap, îngroziþi. De la poalele cascadei Torikami, Orochi strã-
bãtea munþi ºi vãi, pustiind totul în calea lui când ieºea din matcã.
Izbutise sã schimbe pânã ºi cursul râului Hii. Lumea era înspãi-
mântatã chiar dacã se miºca liniºtit.

Râul Hii curgea, ºerpuind, prin tot þinutul Izumo, dinspre
munte cãtre câmpie, împãrþind-o în douã, ºi se vãrsa apoi în golful
Izumo. Unduirea lui de la apus la rãsãrit li se pãrea aproape
nepãmânteanã locuitorilor din Kizuki2. Cu atât mai mult cu
cât asta se-ntâmpla din pricina lucrãrilor de scoatere a fierului
din muntele de granit.

Odatã sfãrâmatã, roca desprinsã din munte era împrãºtiatã
în râul Hii. Cursul iute al apei o fãrâmiþa, îndepãrtând nisipul
din pulberea de fier, care se lãsa la fund. Avea un grad înalt de
puritate. Se strângea ºi se introducea apoi în cuptor, unde flãcã-
rile uriaºe o topeau. I se dãdea iar drumul pe apa râului Hii.
Sfârâia, ieºeau aburi ºi fum. În urma întregului proces devenea
fontã superioarã. Dar, pentru cã separarea fierului de nisip se
petrecea în amonte, albia râului strângea tot mai mult nisip,
pierzând din adâncime ºi provocând inundaþii repetate.

Chiar ºi când ploua domol, râul Hii se deplasa, pe nesimþite,
de la stânga la dreapta. Prin forþa apei, nisipul care aluneca din
amonte ajungea la gura râului, însã aici era împins uºor mai
departe, pentru cã pe malul apusean se adunase deja o cantitate
mare. Sãtenii nu reuºeau sã stãvileascã nisipul ce se prãvãlea din
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1 ªarpe mitologic cu opt capete, care devasta totul în calea lui ºi cerea
sacrificii de vieþi omeneºti.

2 Vechiul nume al localitãþii care gãzduieºte Marele Templu Izumo.



munte. Se simþeau neputincioºi în faþa lui. Nu le rãmânea decât
sã dea din cap neajutoraþi ºi sã spunã cã Orochi se miºcã iarãºi.

Râul nu era adânc ºi apa lui era limpede precum cristalul.
Fetele din partea locului îºi scoteau sandalele din paie ºi sãreau
uºor din piatrã-n piatrã ca sã ajungã pânã în mijlocul lui. Li
se albeau tãlpile de la nisipul fin care-ºi croise drum prin albie.
Una dintre grijile ºi plãcerile lor zilnice era sã scoatã apã din râu.

Okuni rãmase o vreme nemiºcatã în mijlocul apei. Era înaltã
ºi voinicã. Simþea cã aerul rece al toamnei o rãzbeºte, începând
de la tãlpi. Apa strãvezie de la picioarele ei se unduia uºor. Fata
nu se clintea. Îºi aþintise privirile pe munþii înceþoºaþi de dincolo
de râu. Era de-a dreptul fermecatã de frumuseþea lor. Norii
se buluceau unii peste alþii, însã vremea continua sã rãmânã
frumoasã. Aºa se întâmpla mereu în zilele de toamnã.

Nu era prima oarã când urma sã-ºi pãrãseascã satul natal.
Pe mãsurã ce se apropia ziua plecãrii, simþea cã avea s-o cuprindã
dorul de munþii ºi râul care îi erau atât de dragi. Parcã nu se
mai sãtura privindu-i. Munþii cu amintirile lor… râul cu bucurii
pe care nu le putea uita. 

— Ce faci acolo, Okuni?
Okuni a întors capul dupã fetiþa care trecuse pe lângã ea.
— A! Okiku, tu erai?
Okiku râdea fericitã. Era o copilã isteaþã ºi promitea sã

devinã o femeie frumoasã. Crescând împreunã cu Okiku ºi cu
sora ei mai mare, Okaga, Okuni se simþea foarte apropiatã de ele.

— Ai grijã sã nu cazi! Apa-i ca gheaþa. 
Okiku a sãrit mai departe, din piatrã-n piatrã, uºoarã ca o

pãsãricã. Când a coborât cãldarea în râu, s-a întors puþin spre
Okuni ºi a chicotit ºmechereºte. Fetiþa de ºase ani era foarte
mândrã de ea. Scotea apã din râu ca un om în toatã firea. Pãrul
negru, lãsat pe spate, aproape îi ajungea pânã la brâu. 

Okuni o privea cu drag. „Tare-aº vrea s-o iau cu mine, îºi
spuse ea. E însã prea micã pentru o cãlãtorie lungã.“ 

Când o vãzu plecând cu gãleata mai mare decât ea, Okuni
o întrebã:

— Okiku, de ce-ai venit dupã apã?
— Pãi, nu trebuia? Tata zicea cã poate mai ai ºi alte treburi.

Mama m-a trimis dupã apã.

6



— Dar Okaga ce pãzeºte?
— Stã cu Yokichi ºi-l îmbuneazã.
— Cum aºa?
— E tare necãjit cã plecaþi ºi se smiorcãie întruna.
Tonul ei uºor afectat, de copil atotºtiutor, a fãcut-o pe Okuni

sã pufneascã în râs. 
— Hai, fugi repede! Te aºteaptã mama! Eu mai am puþinã

treabã. Tata avea dreptate. 
— Unde te duci?
— Urc… sus de tot. Vreau sã privesc Izumo de-acolo.
— De unde?
— De lângã muntele Hšnš.
— A, muntele cu templu?
Okiku a ajuns la mal ºi a pus gãleata jos. ªi-a ºters graþios

tãlpile cu poalele chimonoului. Gest feminin, care prevestea
multe. Okuni o privi cu zâmbetul pe buze. 

Dacã tot venise Okiku dupã apã, chiar cã nu mai avea de
ce sã se grãbeascã. Se liniºtise. ªi-a vârât picioarele ude în san-
dalele de pai ºi a luat-o, uºor, pe malul râului, cu gãleata goalã
în mânã. Tot ce se afla în jur îi era drag. A rupt câteva margarete
de câmp înflorite ºi le-a aruncat în gãleatã. S-a apropiat de mal
ca sã punã apã peste ele. Era sprintenã ºi atentã la tot ce se
întâmpla. Auzea pânã ºi sunetul monoton al nisipului care se
miºca uºor pe fundul albiei. Susurul râului Hii, care cobora
din munþi, pãrând cã-i ºopteºte întreaga lui poveste, îi umplea
sufletul. În asemenea clipe, îºi amintea de tatãl ei adevãrat. Fusese
bãieº. Sfãrâmase, în albia superioarã a râului, granitul desprins
din munte, dându-i apoi drumul pe râu. La fel ca ºi acum, apa
îl spãla ºi-l transforma într-un nisip fin, alb ºi frumos. Fiecare
grãunte îºi avea propria poveste în cãlãtoria cea lungã pe care
o fãcea râul Hii. Okuni ciulea urechile ºi auzea tainica ºoaptã
a apei strecurându-se pânã în cel mai ascuns ungher al trupului
ei. Încremenise, vibrând de emoþie. 

A luat bucãþica de pânzã care-i atârna la brâu, ºi-a ºters tãl-
pile ºi s-a încãlþat. A ridicat privirile ºi a pornit spre þintã: vârful
muntelui Hšnš. 
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Cu cincisprezece ani în urmã, la un an dupã naºterea lui
Okuni, în 1574, violenþa lui Orochi a provocat pagube mari
þinutului Izumo. Dupã inundaþiile grave, câmpia a început sã-ºi
modifice tot mai mult forma. Muntele Hšnš a pierdut din înãl-
þime. În schimb, au ieºit la ivealã vestigii ale vechilor temple
îngropate sub nisipul adus de revãrsãrile apelor. Okuni a auzit
cã s-ar fi gãsit chiar ºi câteva volume putrezite din Sutra budistã.
De atunci, aceastã porþiune a muntelui Hšnš s-a numit o vreme
ºi Kyšyama1.

De acolo, de sus, se vedea toatã câmpia Izumo. Lãstunii
ciripeau de parc-ar fi vrut sã frângã cerul toamnei, iar ecoul
rãsuna pânã în holdele aurii. Okuni, care, puþin mai devreme,
vibrase la susurul apei, percepea acum cu toatã fiinþa ei glasul
ascuþit al pãsãrilor. Se simþea uºoarã ºi-i venea sã zboare. Ba
nu, sã danseze. Nu mai putea sta locului. Nici nu ºtia ce sã facã
atunci când o încercau astfel de trãiri. De obicei, alerga pânã
obosea ºi simþea cã-ºi pierde rãsuflarea. Tatãl lui Okiku îºi
imagina cã hoinãreºte în voie. Da, cam aºa simþea ºi ea… Nu-ºi
dãdea seama cum trece timpul. 

Vestigiile ieºite la ivealã cu cincisprezece ani în urmã fuse-
serã numaidecât acoperite de buruieni. La venirea toamnei, apa
se rãcea ºi plantele agãþãtoare îmbrãþiºau, nestânjenite, trun-
chiurile coniferelor. La poale, flori roºii ºi liliachii invadau pajiºtile.
Okuni a urcat anevoios panta abruptã cu nisip ºi pietriº, oprin-
du-se din când în când sã culeagã flori. Le-a pus în gãleatã peste
margaretele de câmp. Când a ajuns în vârf, margaretele erau
de-a dreptul copleºite de florile de munte.

A lãsat gãleata jos ºi ºi-a tras sufletul. A auzit, brusc, un zgo-
mot în spatele ei, apoi vocea unui tânãr. 

— Okuni!
— Kyūzš! Cum de m-ai gãsit?
— Mi-a spus Okiku. Am pornit imediat dupã tine.
— Ia priveºte în jurul tãu! Câtã frumuseþe! Ce minunate

sunt florile! exclamã Okuni, în timp ce arãta cu degetul spre
pajiºte ºi spre munte. 
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Kyūzš tãcea. 
— De-aici de sus, râul Hii e o minune. Uite ce lin curge!

Nimeni nu l-ar mai asemui cu blestematul de Orochi.
Tânãrul îºi adâncise privirile, aproape neîncrezãtor, în ochii

frumoºi ºi profunzi ai lui Okuni. Îl ameþea verva ei ºi nu se simþea
în stare decât sã-i urmãreascã degetul arãtãtor. Recunoºtea cã
era un râu lat, rapid ºi cu nisip alb. Numai cã râul din mijlocul
satului nu semãna deloc cu cel din munte. Se îngusta treptat ºi,
la un moment dat, lãsa impresia cã o coteºte de la miazãzi la
rãsãrit, întorcându-se apoi spre miazãzi. 

— O sã-mi fie dor de locurile astea. Nu ºtiu ce-o sã mã fac.
Okuni s-a întors brusc spre Kyūzš, de parcã abia atunci

ºi-ar fi dat seama de prezenþa lui. Îl privea ciudat.
— De ce pleci?
— Pentru cã aºa s-a hotãrât acasã. 
— Mi-ai promis cã o sã-mi fii nevastã.
— Da, însã n-am încotro. Trebuie sã plec… cu San’emon.
— Am crezut cã rãmâi cu mine.
— Nu pot! De fapt, sunt copilul lui San’emon. El ºi femeia

lui m-au crescut. ªtii bine!
— Te mai întorci?
— Întrebi numai prostii! Doar m-am întors ºi data trecutã…
— Atunci erai doar un copil… ºi izbucnise rãzboiul. Mã

tot frãmânt din cauza ta…
— Pleacã ºi Okaga. ªtii bine cã ºi ea e logoditã cu Yokichi.

Amândoi n-aveþi decât sã aºteptaþi. Nu vãd de ce vã-ngrijoraþi.
— Dacã Okaga ar fi a mea, n-aº avea nici o teamã. Ea se

întoarce sigur. Tu, dacã pleci, o sã te schimbi.
— Nu mai vorbi prostii!
— Mi-e foarte limpede. N-ai în cap decât dansul. Te îmbatã

pur ºi simplu. La mine n-ai sã te mai gândeºti.
Sâcâiala lui Kyūzš o supãra tot mai mult. El privea vremel-

nica lor despãrþire ca pe o nenorocire, pe când ea nici mãcar
nu se obiºnuise cu gândul cã va fi a lui pe vecie. 

Okuni îºi drese glasul ºi arãtã iar cu degetul spre cursul
superior al râului. Schimbã apoi vorba.
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— Nu fi neghiob! Acuºi plec. Nu mã mai leagã nimic de
þinutul ãsta. Am urcat aici ca sã mai vãd o datã râul Hii. Acolo
sus, în inima muntelui, s-au nãscut tata ºi mama. Nu ºtiu ce
mi-a venit… însã vreau sã merg pân-acolo.

— ªi mama ta a fost fatã de bãieº, nu-i aºa? Din satul din
vale… familie bogatã.

— Fiicã de topitor. Toþi spuneau cã nu se potrivesc, însã
lor nu le-a pãsat. Au fugit de-acasã. Au coborât de pe munte,
s-au ascuns prin crânguri, câteva zile au bãut doar apã din râu
ºi au ajuns în satul ãsta. Aºa a fost sã fie!

Topitorii lucrau la cuptor, dupã ce se cernea nisipul feros.
Ei moºteneau meseria din tatã-n fiu. Erau bãrbaþi mai tari decât
fierul ºi nu-i gãseai pe toate drumurile. Nu se cãdea ca fiica
unui astfel de om sã se mãrite cu un bãieº de rând, mãtãhãlos,
care muncea toatã ziua sub cerul liber. De aceea, când ortacii
au prins de veste cã fata dispãruse, au pornit în cãutarea ei.
Primiserã poruncã s-o gãseascã ºi s-o ducã înapoi acasã. Strã-
daniile lor de un an de zile au rãmas zadarnice. Au scotocit
þinutul în toate pãrþile, în inima muntelui, pe cei opt afluenþi
ai râului, în amonte, în aval… Nicãieri. Au ajuns pânã în partea
de miazãzi a aºezãrii Kizuki. Uºor nu le-a fost! Mai cu seamã
cã râul Hii are o lungime de optzeci ºi opt de kilometri. Fugarii
gãsiserã înþelegere printre bãieºi, care nu voiau sã-i trãdeze.

Cei doi se refugiaserã la San’emon, în satul Nakamura, care
aparþinea de Kizuki. La vremea când au fost gãsiþi, li se nãscuse
deja fetiþa ºi nu mai puteau fi despãrþiþi. Aveau un aliat puternic
în bãtrâna lui San’emon, care nici mãcar nu-i îngãduia lãuzei
sã facã treabã. Soþul trebuia sã aibã grijã de nevastã ºi de copil.
Negocierile cu cei trimiºi sã-i prindã pe fugari s-au purtat chiar
în anul 1574, când au avut loc cumplitele inundaþii.

— Oamenii locului ºtiau sã fugã de Orochi. Tata ºi mama
n-au mai apucat. În toiul verii mama s-a simþit slãbitã. Tata a
vrut s-o ocroteascã, s-o ajute… dar i-a înghiþit nãvalnicul Orochi
pe amândoi.

— Au murit mulþi atunci.
— Bunica a avut dreptate… S-a tot adunat nisip ºi albia râu-

lui s-a micºorat. Râul se umfla mereu, iar þãranii au ajuns sãraci
lipiþi pãmântului. Numai necazuri… 
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— Bieþii de ei… n-au mai avut ce face. 
— Kyūzš, sã ºtii cã în mine curge sânge de topitor…
În timp ce rostea cuvintele, chipul lui Okuni cãpãtã o strãlu-

cire neobiºnuitã. 
— Bine-a zis bunica… Hii este râul focului. Pe el în sus e

cuptorul care scuipã foc ºi topeºte pulberea de fier. Mama era
fiicã de topitor ºi a topit inima bãieºului. Bunica îmi spunea mereu
cã sunt sânge din sângele ei… M-a crescut cu multã grijã.

Lui Okuni îi plãceau grozav vorbele bunicii, pe care le repeta
iar ºi iar… Focul mamei topise inima bãieºului, fãcându-l sã
vibreze pânã în adâncul fiinþei, ºi de-aici ieºise o poveste minu-
natã de dragoste.

Bunica se prãpãdise cu trei ani în urmã… De atunci, lui Okuni
nu i-a mai fost dat sã audã povestea care-i încãlzise întotdeauna
inima. Era prima oarã când aducea vorba. Acum, pe muntele
Hšnš, cu privirile aþintite la râul Hii, se înflãcãrase peste
mãsurã. Mamã de foc, tatã de fier. Trãiri intense ºi frumoase.
Era impresionatã pânã la lacrimi. Puþin îi pãsa dacã tânãrul
pricepea sau nu ceva din ceea ce simþea ea.

Okuni s-a speriat când a simþit mâna lui Kyūzš pe umãrul
ei. A þipat scurt ºi a sãrit în lãturi. Începea sã i se strecoare
spaima în suflet. 

— Bunica m-a învãþat sã am grijã, cã focul acela arde ºi-n
mine. Sunt primejdioasã, zise ea, îndepãrtându-se puþin.

Nu ºi-a dat seama cã vocea îi tremura de emoþie. Însã Kyūzš

rãmase calm. 
— Nu, Okuni, în tine nu arde încã focul. Îl aprind eu îndatã. 
— Ei, nu mai spune! Aºteaptã pânã mã întorc. ªi Yokichi

aºteaptã. 
— Yokichi n-are decât sã aºtepte. Eu nu aºtept. Yokichi stã

fãrã griji cu Okaga lui. Eu n-am cum sã fiu liniºtit. Hai!
— Lasã-mã în pace! Nu vreau sã fiu o destrãbãlatã. Bunica

m-a crescut frumos ºi mi-a spus sã fiu atentã, sã nu fac prostii.
În mine curge ºi sânge de bãieº. Pe mine n-o sã mã înghitã Orochi
ca pe mama. Vreau sã rãmân neîntinatã pânã la nuntã… sã
primesc dovada de fecioarã de la Marele Templu din Izumo. 
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Okuni nu-ºi dãdea seama cã bãrbatul era din ce în ce mai
înflãcãrat, pe mãsurã ce ea ridica tonul ºi încerca sã i se împotri-
veascã. A vrut s-o ia la fugã, dar piciorul i s-a agãþat de-un tufiº
ºi a cãzut. Când sã se ridice de jos, Kyūzš a prins-o ºi nu i-a
mai dat drumul.

— Kyūzš, te spun lui San’emon.
— ªi San’emon e bãrbat. O sã mã-nþeleagã. O sã-ºi dea seama

ce-am simþit. Eu þin la tine, ºi tu pleci… Nu-þi face tu griji
din pricina lui!

— Dar nu vreau eu! Nu vreau sã fiu destrãbãlatã. Lasã-mã!
— Când te-ntorci, tot a mea o sã fii. Fireºte cã trebuie sã te

„destrãbãlezi“. Aºa se cade între soþ ºi soþie.
Okuni se zbãtea în braþele lui Kyūzš. El o strângea tot mai

tare, înãbuºindu-i gura cu sãrutãri disperate. Nu se mai putea
stãpâni. I-a strecurat mâna în chimono ºi i-a mângâiat sânii.
Florile de munte tremurau neputincioase. Cei doi s-au rosto-
golit într-un tufiº. Okuni a încercat din rãsputeri sã se apere,
însã el n-o slãbea deloc. O strângea ºi o iubea cu patimã.

Când i-a dat drumul, Okuni s-a ridicat de jos fãrã o vorbã.
Nu-i venea sã creadã cã tot ce i se întâmplase însemna dragoste
trupeascã. Uitase de spaima de la început. Rãmãsese doar cu o
senzaþie de durere ºi de umezealã. Nu simþea bucurie, nu era
impresionatã. Nici mãcar nu înþelegea de ce tatãl ºi mama ei
fugiserã în lume pentru aºa ceva. 

„Poate cã nu e foc în trupul meu, gândi ea. Kyūzš a zis cã-l
aprinde el, însã nu-nþeleg ce anume a ars. Dacã asta înseamnã
sã fii soþ ºi soþie, nu-i vãd deloc rostul. Bunica îmi spunea sã port
chimono de culoare indigo, ca sã nu isc focul din trupul meu.
Aºa purtau ºi fetele din satul mamei. De data asta, focul a pornit
de la el, dar n-am simþit nimic arzând. De ce oare? O fi totul
o minciunã?“

Okuni se aplecã sã-ºi ridice de jos brâul, cãzut între flori.
Îºi prinse cu el chimonoul indigo.

Kyūzš scutura, tãcut, frunzele ºi nisipul de pe spatele lui Okuni. 
— Iartã-mã pentru ce-am spus. Acum poþi sã pleci, zise el

într-un târziu. Am sã te aºtept oricât.
Era vocea unui bãrbat calm. Okuni îl privea absentã.
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— Hai sã mergem! Aproape s-a întunecat. 
Kyūzš i-a întors spatele ºi a pornit la drum. Okuni l-a urmat,

dar s-a oprit deodatã ca sã priveascã râul Hii în lumina amur-
gului. Lucea ca o splendidã panglicã argintie. Arãta întocmai
ca temutul Orochi, însã era superb. De-acolo, de sus, se vedea
cu totul altfel. Mai întâi, o fâºie subþire. Apoi, trupul ºarpelui
se îngroºa treptat. Fata stãtea cu privirile aþintite la ºuvoiul alb,
care se vãrsa în mare. Apa sclipitoare a mãrii în lumina apusu-
lui… Linia lungã ºi subþire ce mãrginea malul, despãrþind apa
de nisipul alb… Okuni rãmase pe gânduri. Îºi aminti de pãrinþii
ei dragi, luaþi de ape.

— Ce faci? Hai mai repede! strigã Kyūzš, întorcându-se
ºi uitându-se urât la ea.

— Privesc marea. E splendidã! Þãrmul e o minune! Uitã-te
ºi tu!

Kyūzš pãru impresionat de invitaþia lui Okuni. O cuprinse
de mijloc ºi se uitã ºi el în zare.

— E drept cã-i frumos.
— E minunat. Parcã-i zãmislit de zei!
— Se spune cã ei au adus þinutul ãsta de departe… au tras

de poalele muntelui Sanpei pânã aici. O fi adevãrat? ªtiu prin
ce trece San’emon ºi de ce vrea sã plece… Apele mãturã þinutul
an de an. Pãmântul lui e tot mai ºtirbit de Orochi. Aºa nu mai
face faþã. E firesc sã pãrãseascã un asemenea loc. ªi pãmântul
meu se micºoreazã pe an ce trece. Nu ºtiu ce-o sã mã fac. Pânã
te-ntorci, o sã-ncerc sã rezist.

Okuni privea marea fãrã sã clipeascã. Nici mãcar n-a auzit
ce-a zis Kyūzš. 

— De unde au tras þinutul? 
— Din Koma1.
— Unde-i Koma?
— Probabil cã într-acolo, arãtã el cu degetul.
— Spre fâºia aia de pãmânt, numitã Hinomi?
— Dincolo de el. Mult mai departe.
— Vreau ºi eu sã ajung acolo.
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— Ce dor de ducã ai! spuse Kyūzš, râzând. 
— Cu o mamã ca a mea, nu mã sperie nimic. Hai, sã mergem!

Sã nu-ºi facã San’emon griji!
Florile de munte îºi pierduserã nuanþele roºietice de la apus.

Okuni îºi gãsi, în cele din urmã, gãleata. Se rãsturnase ºi nu mai
era strop de apã în ea. O luã în braþe ºi începu sã coboare cãra-
rea de munte. Simþea vântul de searã în toate mãdularele. Era
tristã. Bunica se prãpãdise ºi nu avea cui sã-ºi verse amarul. I-ar
fi povestit ce i s-a întâmplat azi. Ar fi întrebat-o de ce n-a simþit
focul lãuntric despre care-i vorbise. Nu mai avea însã pe cine
sã întrebe aºa ceva.

Cum se crãpa de ziuã, fetele din sat plecau dupã apã. Se strân-
geau la râu în fiecare dimineaþã. Numai fetele, pentru cã era
treaba lor. Îºi dãdeau întotdeauna jos sandalele de paie ºi apoi
intrau în râu. N-aveau voie sã intre încãlþate. Apa era pentru
bãut ºi pentru spãlat, aºadar nu se cãdea s-o întineze. Intrau des-
culþe în râu chiar ºi când ningea. Sãreau, sprintene, din piatrã-n
piatrã, ºi aveau grijã sã nu calce în albia râului sau pe bancul de
nisip. Arãtau ca niºte flori liliachii. Sau ca niºte fluturi ce zburau
nestingheriþi prin preajmã. Le plãcea la nebunie sã scoatã apã
în aerul proaspãt al dimineþii. Orice fleac le fãcea sã râdã cu poftã.
Se strigau una pe alta ºi chicoteau de-þi era mai mare dragul
sã le auzi. 

Okuni era ºi ea acolo, þopãind veselã. Dintr-odatã, a simþit
cã se întâmplase ceva în trupul ei. Schimbarea o speria. Cu o
zi în urmã se întristase pentru cã n-avusese nici o trãire… nici
o emoþie puternicã. Ajunsã acasã, adormise imediat. Când s-a
trezit de dimineaþã, a observat o oarecare transformare. Deºi
zburda sprintenã prin albia râului, se simþea cumplit de stânje-
nitã. ªi-a dat seama cã paºii ei nu mai erau aceiaºi. La un
moment dat, chimonoul i s-a desfãcut la poale. ªi l-a tras brusc,
de parcã nu ºtia cã are picioare. Vãzându-ºi pulpele plinuþe,
s-a înroºit toatã. S-a întors repede la mal. Când ºi-a ºters tãlpile,
ºi-a dat seama cã îngenunchease în iarbã. Nu cã era ceva deo-
sebit în asta, însã doar tinerele cãsãtorite se comportau astfel.
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