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La început m-au șocat ochii lui. Erau afundați în orbite și nu 
părea în stare să și-i desprindă de pe mine. Toți cei din ceainărie 
se holbau la mine mai mult sau mai puțin pe față, dar el era cel 
mai îndrăzneț. Parcă aș fi fost o creatură exotică pe care nu o 
mai văzuse niciodată. Nu aș fi putut spune cât e de bătrân. Avea 
fața plină de riduri. Avea cel puțin șaizeci, poate șaptezeci de 
ani. Purta o cămașă albă îngălbenită de vreme, un longyi1 ver-
de și șlapi din cauciuc. Încercând să-l ignor, am aruncat o pri-
vire prin ceainărie, o șandrama de lemn cu câteva mese și sca-
une așezate direct pe pământul uscat și prăfos. Pe perete erau 
prinse pagini din calendare mai vechi, fotografii ale unor tine-
re. Fustele până la podea și mânecile lungi, gulerele înalte și 
fețele grave îmi aminteau de vechile fotografii retușate în culori 
ale fetelor din familiile respectabile de la începutul secolului, 
peste care dădeam uneori în talciocurile din New York. Lângă 
peretele din fund, într-o vitrină de sticlă, erau expuse pateuri și 
prăjituri de orez pe care se așezaseră duzini de muște. Alături, 
pe un aragaz, apa fierbea într-un ibric soios. Într-un colț zăceau 
câteva lădițe din lemn cu sucuri portocalii. Nu mai fusesem ni-
ciodată într-o astfel de dărăpănătură.

Era o căldură toridă. Sudoarea îmi curgea pe tâmple și pe 
gât. Blugii mi se lipiseră de piele. Deodată, bătrânul se ridică 
și se îndreptă spre mine.

— Domnișoară, vă cer mii de scuze că vă abordez atât de di-
rect, zise el așezându-se la masa mea. Știu, e foarte nepoliticos, 

1 Veșmânt clasic birmanez alcătuit dintr-o bucată de pânză înfășurată în 
jurul părții inferioare a corpului și înnodată la brâu. (N. tr.)
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pun răbdarea la încercare. Te rog să mă mai suporți, să nu-mi în-
torci spatele. Nu te așteaptă nimeni, nu-i așa ? Ai venit singură, 
după cum mă așteptam. Oferă-mi numai câteva minute din tim-
pul dumitale. Stai aici lângă mine, Julia. Ești uimită ? Minunații 
tăi ochi căprui s-au făcut și mai mari, iar acum e prima oară când 
te uiți la mine cu adevărat. Te întrebi cum Dumnezeu îți cunosc 
numele dacă nu ne-am întâlnit niciodată, iar asta e prima dumi-
tale vizită în țara noastră. Ar putea fi noroc ? Te întrebi dacă nu 
cumva am văzut vreun ecuson pe geaca dumitale ori pe rucsac. 
Nu, n-am văzut, crede-mă. Îți știu numele așa cum știu și ora și 
data nașterii dumitale. Știu totul despre micuța Jule, căreia ni-
mic nu-i plăcea mai mult decât să-și asculte tatăl spunând o po-
veste. Pot chiar să-ți spun și care a fost dintotdeauna povestea 
ei preferată – Prințul, prințesa și crocodilul. Julia Win. Născută 
în 28 august 1968, la New York. Mamă americancă. Tată birma-
nez. Numele dumitale de familie e o parte din povestea mea, e o 
parte din viața mea, de când am ieșit din pântecul mamei mele, 
acum cincizeci și cinci de ani, iar în ultimii patru ani n-a trecut 
nici măcar o zi fără să mă gândesc la dumneata. Voi explica to-
tul la timpul potrivit, dar dă-mi voie să te întreb ceva : Crezi în 
dragoste ? Râzi. Cât de frumoasă ești. Vorbesc serios… Crezi în 
dragoste, Julia ? Sigur că nu mă refer la izbucnirile de pasiune 
despre care ne imaginăm că vor dura o viață, cele care ne împing 
să facem și să spunem lucruri pe care mai apoi le regretăm ; cele 
care ne amăgesc, făcându-ne să credem că nu putem trăi fără o 
anumită persoană, care ne fac să tremurăm de teamă că există o 
mică posibilitate de a pierde acea persoană – un sentiment care 
ne sărăcește mai degrabă decât ne îmbogățește, fiindcă ne dorim 
ceea ce nu putem avea, vrem să păstrăm ceea ce nu putem păs-
tra. Nu mă refer nici la dorința carnală, nici la iubirea de sine, 
parazitul care se cuibărește bucuros sub masca iubirii altruiste. 
Nu. Vorbesc de iubirea care le redă orbilor vederea. De iubirea 
care e mai puternică decât frica. Vorbesc de o iubire care insu-
flă vieții sens, care sfidează legile naturii și ale degenerării, care 
ne face să înflorim și nu cunoaște margini. Vorbesc de triumful 
spiritului uman asupra egoismului și morții. Scuturi din cap ? 
Nu crezi într-un astfel de lucru ? Nu știi despre ce vorbesc ? Nu 

mai ales că nu ne cunoaștem, cel puțin dumneata nu mă cunoști, 
nici din vedere. Mă numesc U Ba și am auzit deja o mulțime de 
lucruri despre dumneata, deși trebuie să recunosc că asta nu scu-
ză în niciun fel comportamentul meu îndrăzneț. Crezi probabil 
că e ciudat să fii abordată de un străin într-o ceainărie dintr-un 
oraș străin, într-un ținut străin. Înțeleg cum nu se poate mai bine 
situația dumitale, dar vreau… sau ar fi mai cinstit să spun... tre-
buie să te întreb ceva. Am așteptat atât de mult ocazia asta˝, că 
acum, când ești aici, nu pot sta deoparte să te privesc în tăcere. 
Ca să fiu mai exact, am așteptat patru ani, și am petrecut multe 
după-amiezi plimbându-mă încolo și-ncoace pe prăfuita noastră 
stradă principală, unde sunt lăsați de autobuz turiștii rătăciți prin 
orașul nostru. Uneori, în rarele ocazii în care venea un avion din 
capitală, iar eu reușeam să ajung acolo, mergeam la micul nos-
tru aeroport doar ca să arunc o privire zadarnică după dumnea-
ta. Ți-a luat cam mult. Nu vreau să-ți reproșez asta. Te rog, nu 
mă înțelege greșit. Dar sunt un bătrân care nu știe cât mai are 
de trăit. Oamenii din țara asta îmbătrânesc repede și mor tineri. 
Sfârșitul mi se apropie cu pași siguri, iar eu încă mai am o po-
veste de spus, o poveste anume pentru dumneata. Zâmbești. Te 
gândești că mi-am pierdut mințile, că sunt puțin nebun, sau cel 
puțin excentric… Dar te rog, te rog, nu-mi întoarce spatele. Poate 
că toate astea ți se par ciudate sau confuze, și într-adevăr felul în 
care arăt nu prea inspiră încredere. Aș fi vrut să am în gură dinții 
dumitale strălucitor de albi în locul cioturilor ăstora maronii, ru-
inele astea de zâmbet care nu mai sunt bune nici pentru meste-
cat. Pielea mea e ofilită și lăsată, îmi atârnă pe brațe de parc-ar 
fi pusă la uscat. Oamenii spun că suflarea mea miroase urât. 
Picioarele îmi sunt murdare și crăpate de atâția ani de umblat în 
sandale ieftine. Cămașa mea, cândva albă, ar fi trebuit aruncată 
de mult. Crede-mă, sunt un tip pretențios, dar vezi și dumneata 
starea în care e țara noastră. Jalnică. O știu foarte bine, dar nu pot 
schimba asta, și mi-am petrecut ani întregi învățând să accept ce 
nu pot schimba. Nu lăsa aspectul meu fizic să te inducă în eroa-
re. Nu confunda stoicismul meu cu dezinteresul sau resemna-
rea. Draga mea, niciun sentiment nu e mai îndepărtat de inima 
mea decât acestea. …Dar mă abat, și văd în ochii dumitale că îți 
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ar fi o religie, în care poți să crezi sau nu. La optsprezece ani îl 
visam pe prințul care să mă salveze și să mă elibereze, iar când 
a apărut am înțeles, în varianta cea mai dureroasă, că prinții nu 
există decât în basme, iar dragostea te orbește. „Nu“, aș fi vrut 
să strig după bătrân, „nu cred în nicio forță mai puternică decât 
frica. Nu cred în niciun triumf asupra morții. Nu. Nu.“

În schimb, rămăsei ghemuită pe scaunul scund. Încă îi mai 
auzeam vocea. Era calmă și melodioasă, de o blândețe nu prea 
diferită de a vocii tatălui meu. Vorbele lui îmi răsunau un minte 
ca un ecou care nu vrea să se stingă. 

„Mai stai aici lângă mine încă puțin, Julia, Julia, Julia…“
„Crezi în iubire, în iubire…“
„Cuvintele tatălui dumitale, tatălui dumitale…“

Capul mă durea și eram extenuată. Parcă m-aș fi trezit din-
tr-un coșmar necruțător. În jur bâzâiau muștele, mi se așezau pe 
păr, pe frunte, pe mâini. Nu aveam puterea să le gonesc. În far-
furie zăceau trei pateuri uscate. Masa era acoperită de zahăr brun 
lipicios. Încercai să îmi sorb ceaiul. Era frig, iar mâna îmi tre-
mura. Îmi încleștam degetele pe pahar, și totuși aluneca, impo-
sibil de oprit. Urmării cum cade cu încetinitorul, indiferent cât 
de tare îl strângeam. Zgomotul sticlei care se împrăștie pe po-
dea. Privirile celorlalți. De parcă aș fi răsturnat un bufet plin de 
obiecte din sticlă. De ce îl ascultasem atâta timp pe străinul ăla ? 
I-aș fi putut cere răspicat să se oprească. Însă ceva mă reținuse. 
Chiar când eram pe punctul de a-i întoarce spatele, zisese „Julia, 
Julia Win“. Nu mi-aș fi putut imagina că sunetul numelui meu o 
să mă tulbure vreodată atât de mult. Inima îmi bătea cu putere. 
De unde îmi știa numele ? Îl cunoștea pe tatăl meu ? Când îl vă-
zuse ultima oară ? Poate știa dacă tatăl meu mai e în viață, poa-
te și unde se ascunde ?

mă miră. Și eu eram la fel înainte de a-l întâlni pe tatăl dumita-
le. Așteaptă numai. Vei înțelege la ce mă refer de îndată ce îți 
voi spune povestea pe care am purtat-o în inimă special pentru 
dumneata în acești ultimi patru ani. Îți cer doar puțină răbdare. 
E târziu, și cu siguranță ești obosită după o călătorie atât de lun-
gă. În ce mă privește, trebuie să-mi conserv energia. Sper că mă 
vei înțelege dacă mă retrag. Dacă vrei, ne putem întâlni din nou 
mâine la aceeași oră, la masa asta, în ceainărie. Apropo, aici l-am 
cunoscut pe tatăl dumitale și, dacă mă gândesc bine, stătea chiar 
acolo, pe scaunul pe care stai dumneata, spunându-și povestea, 
iar eu stăteam aici, exact pe scaunul ăsta, uimit și – trebuie să 
recunosc – neîncrezător, ba chiar încurcat. Nu mai auzisem pe 
nimeni care să spună o asemenea poveste. Pot cuvintele să ca-
pete aripi ? Pot pluti ele ca fluturii prin aer ? Ne pot captiva, ne 
pot duce într-o altă lume ? Ne pot face să tremurăm, ca forțele 
naturii care scutură pământul ? Pot deschide tainițele sufletului 
nostru ? Nu știu dacă singure cuvintele pot face toate astea, dar 
împreună cu vocea umană pot, Julia, iar în ziua aceea tatăl du-
mitale avea o voce așa cum o persoană nu are decât o dată în 
viață. Nu vorbea, ci mai degrabă cânta, și, cu toate că vocea îi 
era groasă, n-a rămas nicio persoană în ceainăria asta care să nu 
fie mișcată până la lacrimi de sunetul ei. Curând spusele lui au 
luat forma unei povești, iar din acea poveste s-a născut o viață, 
dându-și la iveală puterea și magia. Lucrurile pe care le-am au-
zit în ziua aia m-au transformat într-un credincios la fel de sta-
tornic ca și tatăl dumitale. „Nu sunt o persoană evlavioasă, iar 
iubirea, U Ba, iubirea este singura forță în care cred cu adevă-
rat.“ Acestea au fost cuvintele tatălui dumitale. 

U Ba mă privi și se opri. Își puse palmele deschise în fața 
pieptului, se înclină abia perceptibil și ieși din ceainărie cu câțiva 
pași iuți și ușori.

Îl urmării dispărând în forfota străzii. 
„Nu“, voiam să strig după el, „nu. Nu cred în nicio pute-

re care le poate reda orbilor vederea. Nu cred în miracole, și 
nici în magie. Viața e scurtă – prea scurtă ca s-o risipești pe 
speranțe deșarte. Mai bine te bucuri de ea așa cum e decât să te 
amăgești.“ Dacă cred în iubire ? Ce întrebare ! De parcă iubirea 
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la Coca-Cola și bere. Marfa era lăsată într-o dezordine cruntă. 
Nu exista nicio ordine, cel puțin nu una pe care s-o pot înțelege.

Fiecare a doua construcție părea să fie ceainărie, cu patronii 
în față, ghemuiți pe scăunele din lemn. Purtau prosoape verzi și 
roșii înfășurate în jurul capului, accesorii la fel de obișnuite pen-
tru ei ca șapca de baseball pentru mine. În loc de pantaloni băr-
bații purtau niște pânze înfășurate în jurul mijlocului, asemănă-
toare cu niște fuste, și fumau țigări de un verde-închis.

În fața mea stăteau două femei. Erau unse cu o pastă galbe-
nă pe obraji, pleoape și nas. Păreau indience pornite la război, 
și fumau aceleași chiștoace verzulii urât mirositoare. 

Eram cu cel puțin un cap mai înaltă decât cei din jur, chiar 
și decât bărbații. Erau subțiri, fără să pară uscați, și se mișcau 
cu ușu rința și eleganța pe care le admirasem întotdeauna la tatăl 
meu. Prin comparație, la un metru șaptezeci și nouă și șaizeci și 
unu de kilograme mă simțeam grasă și împiedicată. 

Dar cel mai rău lucru era holbatul.
În loc să se uite în altă parte, oamenii mă priveau drept în 

ochi și zâmbeau. Nu îmi puteam da seama dacă e de bine sau 
de rău.

Cât de amenințător poate fi un râset !
Alții mă salutau dând ușor din cap. Mă cunoșteau ? Aștep-

ta seră cu toții sosirea mea, așa cum făcuse U Ba ? Încercam să 
nu îi privesc. Neștiind cum să le răspund la salut, o pornii în jos 
pe strada principală cât de repede puteam, cu ochii fixați asupra 
unui punct de la orizont. Îmi era dor de New York, de zarva și 
traficul lui. De fețele serioase și inabordabile ale pietonilor de-
loc interesați de cei din jur. Îmi era dor chiar și de duhoarea gu-
noiului revărsat, în serile de vară sufocant de umede. Tânjeam 
după ceva cunoscut, ceva de care să mă agăț, care să-mi ofere 
siguranță. Voiam să fiu înapoi acolo unde știam cum să mă mișc 
și cum să mă comport.

După aproape un kilometru, drumul se bifurca. Uitasem unde 
e hotelul meu. Mă uitai în jur după vreun semn, un detaliu al 
străzii, un tufiș, un copac, o casă pe care s-o fi văzut și să mă 
îndrepte în direcția bună. Nu vedeam decât uriașii arbuști de 
bouganvillea, mai înalți chiar decât colibele, terenurile uscate, 

2

Chelnerul nu vru să îmi ia banii. 
— Ești o prietenă a lui U Ba. Prietenii lui sunt oaspeții 

noștri, zise el făcând o plecăciune.
Scosei totuși bancnota din buzunarul pantalonilor. Era jerpe-

lită și murdară. Dezgustată, o strecurai sub farfuria cu pateuri. 
Chel nerul curăță farfuriile, dar ignoră banii. I-i arătai. Zâmbi.

Erau prea puțini ? Prea murdari ? Nu erau buni ? Pusei pe masă 
o bancnotă mai mare și mai curată. Se înclină, zâmbi din nou, 
dar nu se atinse nici de asta.

Afară era și mai cald. Arșița mă paraliza. Rămăsei în fața 
ceainăriei, incapabilă să fac vreun pas. Soarele îmi ardea pielea, 
iar lumina orbitoare îmi înțepa ochii. Îmi scosei șapca de base-
ball și o trăsei în jos peste față. 

Strada era plină de oameni, și totuși, ciudat de liniștită. Lip-
sea ceva, și abia după o vreme înțelesei ce : aproape că nu exis-
tau vehicule cu motor. Oamenii mergeau pe jos sau cu bicicle-
ta. Într-o intersecție așteptau trei trăsuri trase de cai și un car cu 
boi. Puținele mașini de pe stradă erau vechi camionete japoneze, 
cu tabla îndoită și ruginită, încărcate cu saci și coșuri împletite, 
de care stăteau agățați cu disperare câțiva tineri.

Pe marginile străzii se înșirau colibe joase de lemn, cu un sin-
gur etaj și acoperiș de tablă ondulată. Asociam peisajul cu mahala-
lele din Africa sau America de Sud văzute la televizor. Cocioabele 
astea erau locuri pentru afaceri, magazine de o sută de metri 
pătrați care ofereau totul, de la orez, alune, făină și șampon până 
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Un drum de douăzeci de ore pe drumuri care se asemănau prea 
puțin cu străzile. Albii secate, dacă mă întrebați pe mine. Toate 
astea doar pentru a ajunge din capitală în satul ăsta îndepărtat 
de munte. Pentru ce ?

Ce căutam în fundătura asta birmaneză ? Nu pierdusem ni-
mic aici, și totuși speram să găsesc ceva. Pornisem în căutare 
fără să am vreo idee clară despre ceea ce caut.

Adormii, probabil. Soarele dispăruse, afară se lăsa noaptea și 
în cameră plutea semiîntunericul. Valiza mea stătea nedeschisă pe 
celălalt pat. Privii în jur, aruncându-mi ochii încolo și-ncoace, de 
parcă ar fi trebuit să-mi amintesc unde sunt. Un ventilator vechi 
din lemn spânzura de tavan. Camera era mare, iar mobila sim-
plă îi împrumuta un aer monastic. Lângă ușă era un dulap sim-
plu, lângă fereastră o masă și un scaun, iar între paturi o micuță 
noptieră. Pereții albi nu erau împodobiți de picturi sau oglinzi. 
Podelele vechi din lemn erau tocite și lucioase. Singurul obiect 
de lux era micul frigider coreean. Nu funcționa. Aerul rece al se-
rii se strecura prin fereastra deschisă. Draperiile galbene foșneau 
în vânt ușor, molcom. 

În amurg, la câteva ore distanță, întâlnirea mea cu bătrânul 
părea mai absurdă și mai misterioasă decât fusese la lumina zi-
lei. Amintirea ei devenise cețoasă, nedeslușită. Îmi defilau prin 
minte imagini spectrale, imagini pe care nu le puteam interpre-
ta, imagini care nu aveau sens. Încercai să-mi amintesc. U Ba 
avea un păr alb, des, tăiat scurt. Pe buze avea un zâmbet a cărui 
semnificație n-o puteam ghici. Era batjocoritor, ironic ? Compă-
timitor ? 

Ce voia de la mine ?
Bani ! Ce altceva ? Nu ceruse niciunul, însă trimiterile la dinți 

și la cămașă fuseseră destul de clare. Știam ce urmărește. Mi-ar fi 
putut afla numele de la hotel. Probabil era înțeles cu recepționerul. 
Un escroc care voia să-mi ațâțe curiozitatea, să facă impresie îna-
inte de a-și oferi serviciile de ghicitor, astrolog, cititor în palmă. 
Nu funcționase. De-ar fi știut că își pierde vremea. 

trotuarele prăfoase și gropile suficient de adânci pentru a înghiți 
o minge de baschet. Oriunde m-aș fi întors, totul arăta la fel : 
străin și sinistru.

Puteam eu, Julia Win, din New York, cunoscătoare a fiecărei 
străzi din Manhattan, să mă pierd în această răstoacă lungă de 
trei străzi și lată de două ? Unde erau memoria, simțul orientă-
rii și prezența de spirit pe care mă bazam când abordam orașe ca 
San Francisco, Paris și Londra ? Cum îmi putusem pierde direcția 
atât de ușor ? Mă simțeam singură și dezorientată, cum nu mi se 
mai întâmplase niciodată în New York.

— Domnișoară Win, domnișoară Win, strigă cineva.
Abia îndrăznind să mă întorc, mă uitai peste umăr. În spate-

le meu stătea un om pe care nu-l recunoscui. Îmi amintea de ha-
malul hotelului. Sau de chelnerul de la ceainărie. Sau de porta-
rul de la aeroportul din Rangoon, ori de taximetrist. Toți arătau 
la fel, cu părul negru, ochii căprui și adânci, pielea măslinie și 
zâmbetul nefiresc. 

— Căutați ceva, domnișoară Win ? Pot să vă ajut ?
— Nu, mulțumesc, spusei, neavând încredere în străin și ne-

vrând să depind de el. Da… Hotelul meu… Direcția… adăugai, 
dorindu-mi mai presus de orice un loc în care să mă ascund, chiar 
și camera de hotel în care mă cazasem de dimineață.

— Sus pe deal, încoace, la dreapta, veți da cu ochii de el. 
Nu sunt nici cinci minute, îmi explică el.

— Mulțumesc.
— Sper că vă place în orașul nostru. Bun-venit în Kalaw, 

zise el văzându-și de drum.

În hotel intrai fără niciun cuvânt, trecui de recepționerul zâm-
bitor, urcai scara de lemn până la etajul al doilea și mă prăbu șii 
în pat. Rareori fusesem atât de epuizată.

Călătoria de la New York la Rangoon îmi luase mai mult de 
șaptezeci și două de ore. Apoi petrecusem o noapte întreagă și 
jumătate din ziua următoare într-un autobuz paradit, plin de oa-
meni care puțeau și nu purtau decât fuste soioase, tricouri jerpe-
lite și sandale jegoase din plastic. Cu pui și purceluși guițători. 
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și dădusem repede seama că vechiul clișeu este adevărat : viața 
merge înainte. Chiar și fără el. Prietenii mei spuneau că am tre-
cut peste toată „treaba“ – cum îi spuneau ei – destul de repede. 

Nu era nici grija pentru el cea care mă împinsese să-l caut. 
Dacă e să fiu cinstită, nu credeam cu adevărat că mai este în 
viață, sau – dacă mă înșelam în privința asta – că ar putea avea 
nevoie de ajutorul meu, că aș putea face ceva pentru el.

Mă rodea incertitudinea. Voiam să știu de ce a dispărut și 
dacă asta dădea la iveală ceva ce nu știam deja despre el. Îl 
înțelesesem atât de bine pe cât credeam sau relația noastră, apro-
pierea noastră fusese o iluzie ? Îndoielile astea erau mai rele de-
cât teama de adevăr. Aruncau un văl peste copilăria mea, peste 
trecutul meu, și descopeream că nu mai am încredere în propri-
ile amintiri. Și amintirile erau tot ce aveam. Cine era omul care 
mă crescuse ? Cu cine trăisem pentru mai bine de douăzeci de 
ani ? Cine era de fapt tatăl meu ?

Spusese ceva care să sugereze că l-a cunoscut cu adevărat 
pe tatăl meu ? Se pare că tata i-a spus „Nu sunt o persoană evla-
vioasă, iar iubirea, U Ba, iubirea este singura forță în care cred 
cu adevărat“. Tata nici nu ar fi gândit vreodată așa ceva, ca să 
nu mai vorbim de spus cu voce tare. Și cu atât mai puțin unui 
străin. Sau mă păcăleam ? Nu era mai probabil ca presupunerea 
mea că aș înțelege toate gândurile și sentimentele tatălui meu 
să fie ridicolă ? Cât de bine îl cunoscusem de fapt ?

Tatăl pe care credeam că îl cunosc ar fi dispărut așa, fără să 
lase vreun semn ? Și-ar fi abandonat soția, băiatul și fata fără 
nicio explicație, fără a mai trimite vreodată o veste ? 

Poliția spunea că urma i se pierduse în Bangkok. Era posi-
bil să fi fost tâlhărit sau ucis în Thailanda. 

Sau fusese victima vreunui accident în Golful Siam ? Poate 
că sperase să se bucure de două săptămâni de pace și liniște ? 
Poate se dusese la plajă să înoate și se înecase. Asta era versiu-
nea familiei, cel puțin cea oficială.

Cei din departamentul de criminalistică credeau că duce o 
viață dublă. Refuzaseră să accepte cele spuse de mama, că nu 
știe nimic despre primii douăzeci de ani din viața lui. Consi-
deraseră varianta asta atât de ridicolă, încât la început suspecta-
seră că mama jucase un rol în dispariția lui, fiind complice ori 
chiar făptașă. Abia când a fost limpede că nu există nicio poliță 
de asigurare pentru viață sau altă miză, că nimeni nu putea pro-
fita financiar de pe urma presupusei lui morți, au pierit și sus-
piciunile în privința ei. Se ascundea vreo parte din tatăl meu în 
spatele misterului primilor douăzeci de ani ai vieții lui, o parte 
pe care noi, familia lui, n-o văzuserăm niciodată ? Era oare ho-
mosexual în secret  ? Un pedofil care își potolea poftele în bor-
delurile din Bangkok ?

Voiam cu adevărat să știu ? Voiam să văd cum e terfelită ima-
ginea pe care o aveam despre el, imaginea de soț credincios, 
avocat de succes, tată bun și puternic, prezent ori de câte ori co-
piii aveau nevoie de el ? Să nu-ți faci chip cioplit… Ca și cum 
am putea trăi fără idoli ! Cât de mult adevăr puteam să suport ?

Și atunci, ce mă trăgea la celălalt capăt al lumii ? Nu durerea. 
Faza asta trecuse. Patru ani înseamnă mult. Suferisem, dar îmi 




