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„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.
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— 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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1 Muntele Sutrei.
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