


DALE FURUTANI (n. 1946) este primul american de
origine asiaticã care a câºtigat douã mari premii pen-
tru literaturã poliþistã, Anthony ºi Macavity (pentru
romanul de debut Death in Little Tokyo, 1993, nomina-
lizat ºi la premiul Agatha). De altfel, în presã Furutani
este numit „cel mai cunoscut dintre scriitorii ameri-
cani de origine japonezã“. Familia sa, originarã din
prefectura Yamaguchi, a emigrat în Hawaii în 1896.
Scriitorul a crescut în California, unde ºi-a fãcut ºi stu-
diile: literaturã la California State University ºi marke-
ting la UCLA. A lucrat apoi la Yamaha, la Nissan ºi
la Edmunds.com. A fost invitat de câteva ori sã þine
þinã conferinþe la Biblioteca Congresului, atât în cali-
tate de scriitor, cât ºi în calitate de american de origine
japonezã. Furutani locuieºte lângã Seattle (statul
Washington), dar petrece multã vreme în Japonia. 
Moarte la rãscruce (Death at the Crossroads, 1998) este
primul roman din trilogia „Misterele samuraiului“,
din care mai fac parte Jade Palace Vendetta (1999) ºi
Kill the Shogun (2000).



DALE FURUTANI

Moarte la
rãscruce
Traducere din englezã ºi note de 

ANDREI RÃZDOLESCU



Lui Steve
A avut o credinþã de neclintit,
o inimã iubitoare, un suflet generos
ºi un minunat simþ al aventurii.
Dar s-a stins prea curând.
Ne e dor de el.
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NOTA AUTORULUI

Ideea acestui roman mi-a venit în timp ce locu-
iam într-o casã tradiþionalã japonezã din secolul al
XVII-lea, în grãdina Senkei-en din Yokohama. Sorbeam
dintr-o ceaºcã de ceai verde fierbinte ºi mã minunam
privind scândurile din podea, lustruite ca sticla dupã
ce secole întregi fuseserã cãlcate de picioare goale.
Mi-am dat seama cã în literatura referitoare la Japonia
medievalã cei care trãiserã în casa aceea erau adesea
doar o simplã recuzitã într-un spectacol de teatru
grandios, de exemplu lupta pentru câºtigarea titlului
de shogun. Dar ºi aceºti anonimi aveau poveºti de
spus ºi m-am hotãrât sã relatez mãcar câteva dintre
ele prin intermediul unei trilogii.

Dupã ce mi-am ales protagoniºtii, a trebuit sã aleg
perioada de desfãºurare a acþiunii. Pentru majoritatea
japonezilor, anul 1603 este la fel de familiar pe cât
este 1776 pentru americani; este anul în care Tokugawa
Ieyasu s-a autoproclamat shogun ºi marcheazã un
moment de cotiturã în istoria niponã. În urmãtorii
250 de ani, cultura, politica ºi ordinea socialã din
Japonia au fost dictate de regimul opresiv al shogu-
nilor Tokugawa. În aceastã epocã au apãrut multe
lucrãri de ficþiune ºi de nonficþiune, dar pe mine m-a



interesat sã arunc o privire la punctul de inflexiune,
acea scurtã perioadã în care întreaga naþiune a trecut
prin schimbãri profunde, înainte ca regimul tiranic
Tokugawa sã-ºi fi întins tentaculele asupra fiecãrui
colþiºor din Japonia.

Intenþia mea a fost sã aºtern pe hârtie trei romane.
Pentru o cât mai mare acurateþe, am încercat sã redau
fidel modul de viaþã în Japonia anului 1603, dar a
trebuit sã-mi asum câteva libertãþi, inerente în cazul
unei lucrãri de ficþiune.

De pildã, japoneza secolului al XVII-lea, la fel ca
engleza aceluiaºi veac, ar pãrea prea pompoasã ºi
ciudatã pentru urechile omului modern dacã ar fi sã
o redãm întocmai. În plus, limba de la curte, cu
cadenþa ei tunãtoare, ar deveni o lecturã obositoare
dacã ar fi reprodusã ca atare într-o carte. Din acest
motiv, am încercat sã folosesc dialoguri moderne, pe
care le-am condimentat puþin cu elemente tradi-
þionale.

Sper cã aceste concesii fãcute pentru a-mi spune
povestea nu au dat naºtere unor anacronisme care îi
vor jigni pe istorici, ale cãror cunoºtinþe le depãºesc
cu mult pe ale mele.

DALE FURUTANI



PERSONAJE PRINCIPALE

În cartea de faþã, numele personajelor res-
pectã convenþia japonezã, în care numele de
familie este rostit înaintea prenumelui. Prin urmare,
când citim „Matsuyama Kaze“, Matsuyama e
numele de familie, iar Kaze numele de botez.

Aoi, prostituata satului
Cãpetenia Kuemon, ºeful tâlharilor
Hachiro, un tânãr care face parte din banda

Cãpeteniei Kuemon
Ichiro, mai-marele satului Suzaka
Jiro, negustorul de cãrbune
Manase, stãpânul þinutului
Matsuyama Kaze, un ronin
Nagahara Muneisha, un sensei  care studiazã

japoneza din perioada Heian
Nagato Takamasu, judecãtorul þinutului
Okubo, un amic din copilãrie de-al lui Kaze 
Sensei, mentorul lui Kaze
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CAPITOLUL 1

Munþii ascund o pâclã deasã.
În umezeala ei 
Se ghemuieºte un iepure.

Japonia, al ºaisprezecelea an 
al împãratului Go-Yozei1 (1603)

— Eºti pregãtit sã mori?
Chipul tânãrului samurai era o mascã

încãrcatã de urã, iar gura i se umplu de salivã
în timp ce-ºi rostea provocarea. Trei dintre ceilalþi
patru cãlãtori din mica barcã strânserã cu
putere marginea copastiei, lãsându-se pe spate
la auzul spuselor rãzboinicului. Cel de-al patrulea,
þinta mâniei samuraiului, rãmase calm în spatele
bãrcii, lângã vâslaº, care încetase sã mai dea la
rame odatã cu agravarea conflictului.
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1 Go-Yozei (1572-1617), al 107-lea împãrat al Japoniei.



— Ei? De ce nu rãspunzi? Sunt ucenic la
ºcoala de sabie Yagyu ºi tocmai  te-am provocat
la duel!

Bãrbatul solid din spatele bãrcii fãcu o pauzã
pentru a ºterge cu poalele chimonoului saliva
care îi aterizase pe dosul palmei ºi abia apoi
rãspunse. Mâna cealaltã îi era încleºtatã pe katana,
o sabie tipicã de samurai, vârâtã într-o teacã
neagrã. Deºi era neîndoielnic un samurai, nu
avea capul ras aºa cum i-ar fi cerut rangul. Pãrea
mai degrabã un ronin, un samurai fãrã stãpân
ce rãtãcea în cãutarea unei slujbe.

Cu puþin timp înainte, cinci oameni se strân-
seserã pe mal pentru a trece râul cu barca: doi
samurai, doi þãrani ºi un negustor, aflaþi laolaltã
din nevoia comunã de-a ajunge pe malul celã-
lalt. În loc sã se prezinte politicos samuraiului
mai în vârstã, tânãrul începuse sã vorbeascã
despre instruirea sa în tehnica Yagyu ºi despre
îndemânarea pe care o cãpãtase în mânuirea sãbiei.
La început, þãranii ºi negustorul gãsirã conver-
saþia captivantã, cãci mãiestria în lupta cu sabia
era preþuitã mai mult decât orice într-o þarã cu
o puternicã tradiþie militarã. Dar, la scurtã vreme
dupã îmbarcare, tânãrul începu sã se fãleascã tot
mai mult în privinþa harului sãu, ajungând pânã
acolo încât sã-i cearã celuilalt samurai sã fie de
acord cã ºcoala Yagyu era cea mai însemnatã din
þarã. Cum samuraiul de vârstã mijlocie rãmânea
tãcut, tânãrul deveni agitat, luând tãcerea bãrba-
tului vârstnic drept o insultã atât la adresa ºcolii
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de scrimã, cât ºi a mãiestriei sale de spadasin.
Aflat la prova bãrcii cu fund plat, tânãrul samurai
îl provocã la duel pe cel mai vârstnic, apucând
iute mânerul uneia dintre cele douã sãbii vârâte
la brâu.

— De ce nu rãspunzi? Eºti pregãtit sã mori?
strigã tânãrul.

Celãlalt rãzboinic îl privi cu atenþie pe agre-
sivul samurai, iar sprâncenele sale groase ºi negre
se încruntarã într-atât, încât ajunserã sã semene
cu un vârf de lance. Spuse:

— Un adevãrat samurai e mereu pregãtit sã
moarã. Doar cã eu am urmat o ºcoalã de scrimã
cu totul diferitã. Ca ºi Tsukahara Bokuden, aparþin
ºcolii „fãrã sabie“ ºi sunt încredinþat cã un bãrbat
cu atitudinea ta poate fi lesne înfrânt prin cunoº-
tinþele pe care le-am dobândit acolo.

— Fãrã sabie? repetã tânãrul. E caraghios! Cum
ar putea lupta un samurai fãrã sabie? Acum chiar
cã m-ai înfuriat la culme! Cer ca aceastã insultã
neruºinatã sã fie spãlatã cu sânge! Te provoc la
duel!

— Prea bine! spuse bãrbatul mai în vârstã.
Arãtã spre o insuliþã aflatã în mijlocul râului.
Luntraº, opreºte-te din vâslit! E un loc numai bun
pentru un duel. 

Cu teama întipãritã pe chip, luntraºul dãdu
din cap ºi vâsli cãtre insuliþã. Stãtea la capãtul
din spate al bãrcii, propulsând-o ºi cârmind-o
în acelaºi timp cu o singurã vâslã, care avea ace-
laºi efect ca bãtaia cozii unui peºte. Când barca
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atinse þãrmul, tânãrul sãri din ea pe mica plajã
nisipoasã a insulei. Trase katana din teacã, alergã
la câþiva paºi de mal, dupã care adoptã o atitu-
dine agresivã, cu ambele mâini pe mânerul sãbiei,
în poziþia „þintit la ochi“.

— Hai! strigã el la samuraiul din barcã. Sã
vedem dacã aceastã caraghioasã ºcoalã de scrimã
„fãrã sabie“ poate învinge pe cineva care a deprins
tehnica Yagyu.

Celãlalt bãrbat se ridicã încet ºi îi dãdu lun-
traºului sabia lui cea lungã.

— Þine! spuse el. Pentru duelul acesta chiar
cã n-am nevoie de sabie.

Luntraºul se întinse cu stângãcie spre armã,
lãsând între timp vâsla din mâini.  Înainte ca vâsla
sã ajungã pe fundul bãrcii, samuraiul o prinse,
o scoase din suportul de la pupa ºi o folosi pentru
a împinge barca departe de insulã.

— Ce faci? strigã tânãrul.
— Te înving cu ajutorul tehnicii „fãrã sabie“.

Dacã ai fi studiat cu adevãrat tehnica Yagyu, ai
fi ºtiut cã arta luptei cu sabia nu înseamnã doar
sã ucizi oameni; îþi dezvoltã toate aptitudinile,
chiar ºi inteligenþa. Acum, mulþumitã nesãbuin-
þei tale ºi dat fiind cã n-am fost nevoit sã-mi folo-
sesc sabia, îmi pot continua cãlãtoria dupã ce am
eliminat ºi neajunsul prezenþei unui ins sâcâitor.

Purtatã de curentul iute, barca se îndepãrtase
mult de insulã înainte ca tânãrul samurai sã aibã
timp sã se întoarcã pe þãrm.
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