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Fete frumoase

— Fiica noastră pare o ţărăncuţă din China de Sud, cu obrajii 
ăştia îmbujoraţi, spune tata cu nemulţumire în glas, făcându-se 
că nu vede că i s-a adus supa. Nu poţi să faci nimic ?

Mama îl priveşte lung pe baba1, dar ce răspuns să-i dea ? 
Sunt destul de frumuşică la chip – unii ar putea spune că sunt 
chiar încântătoare –, dar nu mă ridic la acea strălucire a perlei, 
sinonimă cu numele pe care-l port. De obicei, roşesc uşor. În 
plus, obrajii mei se rumenesc imediat la soare. Când am împlinit 
cinci ani, mama a început să mă dea pe faţă şi pe mâini cu creme 
pe bază de perle şi să amestece praf de perlă în jook-ul – ter-
ciul de orez – pe care îl mâncam dimineaţa, sperând că esenţa 
aia albă o să-mi pătrundă în piele. Dar tratamentele ei nu au 
dat niciun rezultat. Acum obrajii mei sunt de un roşu aprins, 
întocmai cum nu-i plac tatei. Mă scufund în scaun. Când sunt 
în preajma lui, mă fac întotdeauna mică, însă când baba îşi ia 
ochii de la sora mea şi se uită la mine, parcă intru în pământ de 
tot. Sunt mai înaltă decât tata, lucru care-l deranjează la culme. 
Locuim în Shanghai, unde cel mai mare automobil, cel mai înalt 
zid, cea mai înaltă clădire transmit mesajul limpede şi categoric 
că proprietarul lor este o persoană foarte importantă. Eu nu sunt 
o persoană importantă.

— Se crede isteaţă, continuă baba. 
E îmbrăcat într-un costum bine croit, în stil occidental. Părul 

lui e înspicat doar ici şi colo cu câteva şuviţe cărunte. A fost 
cam încordat în ultima vreme, dar astă-seară e mai posomorât 

1 În culturile sud-asiatice, adresarea cu apelativul „baba“, însemnând tată, 
bunic, bătrân înţelept, denotă respectul pentru persoana la care se face re-
ferire.
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ca de obicei. Pesemne că e din pricina calului său favorit, care a 
pierdut la curse, sau pentru că n-a avut mână bună la zaruri.

— Dar e orice, numai deşteaptă, nu.
E una dintre criticile lui obişnuite, preluată de la Confucius, 

care a scris : „O femeie educată este o femeie fără valoare.“ 
Lumea spune despre mine că sunt studioasă, dar acest lucru nu 
e considerat o virtute, nici măcar în 1937. Oricum, aşa deşteaptă 
cum sunt, tot nu mă pot apăra de cuvintele tatei.

Majoritatea familiilor mănâncă la mese rotunde, pentru că se 
spune că aşa vor rămâne mereu unite. Noi avem o masă pătrată 
din lemn de tec şi fiecare are locul lui bine stabilit : tata stă lângă 
May, pe o parte a mesei, iar mama, pe partea cealaltă, faţă în 
faţă cu ea, astfel încât să se bucure amândoi de sora mea în mod 
egal. Fiecare masă luată cu ei, zi de zi, an de an, e dovada vie a 
faptului că eu nu sunt şi nici n-am să fiu vreodată preferata lor.

În timp ce tata continuă să-mi caute nod în papură, eu mă 
prefac că mă uit interesată prin sufragerie. Pe peretele dinspre 
bucătărie se găseau patru pergamente decorative ce înfăţişau 
cele patru anotimpuri. În seara asta au fost date jos, lăsând în 
urmă doar contururile, ca nişte umbre. Nu sunt singurele lucruri 
care nu se mai află la locul lor. Am avut un ventilator în tavan, 
dar anul trecut baba s-a gândit că ar fi mai somptuos să avem 
servitori care să ne facă vânt cu evantaiele, în timp ce luăm 
masa. Dat fiind că în seara asta servitorii nu sunt la lucru, în 
cameră este un aer sufocant. De obicei, încăperea e luminată 
de un candelabru în stil art déco şi, în ton cu acesta, de nişte 
aplice încastrate în perete, din sticlă colorată, galben cu roz. Şi 
astea au dispărut. Nu-mi bat prea tare capul, gândindu-mă că 
pergamentele au fost date jos ca să nu li se încreţească marginile 
din pricina umezelii, că baba le-a dat o seară liberă servitorilor 
ca să sărbătorească vreo nuntă sau vreo zi de naştere alături de 
familiile lor şi că respectivele corpuri de iluminat au fost scoase 
pentru a fi curăţate.

Bucătarul, care nu are nici soţie, nici copii, ne ia supa din 
faţă şi ne aduce farfurii cu creveţi cu castane chinezeşti, carne de 
porc înăbuşită în sos de soia, cu legume deshidratate şi muguri 
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de bambus, ţipar la abur, un platou de legume „opt comori“ şi 
orez, dar căldura îmi taie pofta de mâncare. Mai degrabă aş 
mânca câteva linguri de suc de prune, acrişor şi rece, de supă 
de fasole galbenă asezonată cu mentă, şi ea rece, sau de supă de 
migdale dulci.

Când o aud pe mama că spune : „Cel care repară coşuri mi-a 
cerut prea mulţi bani azi“, mă mai liniştesc. Dacă tata este pre-
vizibil în ceea ce priveşte criticile pe care mi le face constant, 
mama e la fel de previzibilă în ceea ce priveşte şirul ei de neca-
zuri zilnice. Este elegantă, ca de obicei. Are părul prins la spate 
într-un coc, cu ace de chihlimbar. Rochia ei, o cheongsam1 din 
mătase albastru închis, cu mâneci de lungime medie, este croită 
special pentru a se potrivi cu vârsta şi statutul pe care-l are. La 
mână are o brăţară sculptată dintr-o singură bucată de jad natu-
ral. Acel tronc ! pe care îl face aceasta când e lovită de colţul 
mesei mi-e drag şi familiar. Are picioarele legate şi mare parte 
din obiceiurile ei sunt la fel de învechite ca această tehnică. Ne 
analizează visele, cântărind dacă apariţia apei, a pantofilor sau 
a dinţilor este de bun augur sau, dimpotrivă, e un semn rău. Se 
încrede în astrologie, învinovăţindu-ne sau lăudându-ne, pe 
mine şi pe May, pentru un lucru sau altul, pentru că ne-am năs-
cut în Anul Dragonului şi, respectiv, al Oii.

Viaţa mamei stă sub semnul norocului. Căsătoria ei aranjată 
cu tata pare relativ liniştită. Dimineaţa, citeşte sutre budiste, la 
prânz ia ricşa şi merge să ia masa acasă la prietenele ei, joacă 
mahjong până spre înserat şi, alături de alte neveste cu aceeaşi 
poziţie socială, se plânge de vreme, de indolenţa servitorilor şi 
de faptul că ultimele leacuri pentru sughiţ, gută sau hemoroizi 
nu dau deloc rezultate. Nu are niciun motiv de nelinişte, dar 
amărăciunea ei înăbuşită şi grijile ei permanente se cuibăresc 
în fiecare poveste pe care ne-o spune. „Nu există finaluri feri-
cite“, ne avertizează adesea. Totuşi, este o femeie frumoasă, iar 

1 Rochie chinezească dintr-o singură bucată, strânsă pe corp şi purtată de 
femeile din pătura superioară a societăţii.
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picioarele ei ca lujerul de crin sunt la fel de graţioase ca legăna-
tul unui bambus tânăr, în adierea vântului primăvăratic.

— Servitoarea aia leneşă a vecinilor a vărsat din greşeală 
oala de noapte a familiei Tso şi a împuţit toată strada cu scârnă-
viile lor, zice mama. Iar bucătarul ! continuă ea, scoţând printre 
dinţi un uşor sâsâit dezaprobator. Bucătarul ne-a dat nişte cre-
veţi aşa de vechi, că mi s-a-ntors stomacul pe dos de la mirosul 
lor şi mi-a pierit orice poftă de mâncare.

Nimeni nu o contrazice, dar mirosul care ne sufocă nu vine 
de la oala de noapte vărsată sau de la creveţii stricaţi, ci dinspre 
ea. Pentru că lipsesc servitorii care să ne facă vânt şi să mai 
ventileze astfel aerul din cameră, mirosul de sânge şi puroi ce 
îmbibă bandajele cu care mama are picioarele înfăşurate strâns, 
pentru a căpăta o formă cât mai delicată, ne face greaţă.

În timp ce mama îşi turuie în continuare micile necazuri, 
baba o întrerupe :

— În seara asta nu aveţi voie să ieşiţi nicăieri, fetelor. Vreau 
să discut ceva cu voi.

Vorbeşte cu May, care se uită la el şi îi surâde fermecător. 
Nu suntem nişte fete neascultătoare, dar avem planuri pentru 
diseară, iar dojenile tatei legate de câtă apă consumăm la baie 
sau de faptul că nu mâncăm tot din farfurie nu fac parte din ele. 
De obicei, baba reacţionează la farmecul lui May, zâmbindu-i la 
rândul lui şi lăsând orice grijă deoparte, dar de data aceasta a cli-
pit de câteva ori şi şi-a întors privirea spre mine. Din nou, m-am 
cufundat în scaun. Uneori, am impresia că singura formă de res-
pect pe care sunt capabilă să le-o arăt părinţilor mei este aceea 
de a mă face mică în faţa tatei. Eu mă consider o fată modernă 
din Shanghai. Nu cred în acel „fii ascultătoare, fii ascultătoare, 
supune-te !“ al lor, aceasta fiind lecţia pe care, mai demult, o 
învăţau fetele care sperau la o căsătorie aranjată avantajoasă. 
Adevărul este că eu şi May – oricât aş iubi-o eu pe May – nu 
suntem decât nişte fete obişnuite. Niciuna dintre noi nu va duce 
numele familiei mai departe şi nimeni nu-i va venera pe părin-
ţii noştri ca strămoşi, atunci când va veni vremea. Eu şi sora 
mea reprezentăm sfârşitul familiei Chin. Când eram amândouă 
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foarte mici, părinţii noştri nu aveau grijă de noi aproape deloc, 
fiindcă nu aveam nicio valoare. Nu meritam atâta bătaie de cap 
şi efort. Mai târziu, s-a întâmplat un lucru ciudat : părinţii mei 
s-au îndrăgostit – o dragoste totală, nebunească – de fiica cea 
mică. Acest lucru ne-a conferit o oarecare libertate şi aşa ni s-au 
trecut cu vederea lipsa vădită de respect şi ignorarea responsabi-
lităţilor, iar surorii mele i s-a iertat mai mereu comportamentul 
răsfăţat. Ceea ce pentru unii este lipsă de sentiment filial şi de 
respect, pentru noi este modernitate şi libertate.

— Nu valorezi nici măcar cât un ban de cupru, îmi spune 
baba, pe un ton aspru. Nu ştiu cum o să…

— Ba’, n-o mai necăji pe Pearl. Eşti norocos să ai aşa o 
fiică. Iar eu sunt şi mai norocoasă s-o am ca soră.

Ne întoarcem cu toţii spre May. Aşa e ea. Când vorbeşte, 
nu poţi să nu o asculţi. Când intră în cameră, nu poţi să-ţi iei 
ochii de la ea. Toată lumea o iubeşte : părinţii noştri, băieţii care 
lucrează pentru tata şi trag ricşele, misionarii care ne predau la 
şcoală, artiştii, revoluţionarii şi străinii pe care i-am cunoscut în 
ultimii trei ani.

— Nu vreţi să ştiţi ce-am făcut azi ? zice May, iar întrebarea 
ei e la fel de uşoară şi de sprinţară ca aripile unei păsări în zbor.

Din acest moment, eu nu mai prezint niciun interes pentru 
părinţii mei. Oi fi eu sora mai mare, dar, din multe puncte de 
vedere, May este cea care are grijă de mine. 

— Am fost să văd un film la Metropole, pe urmă m-am plim-
bat pe Bulevardul Joffre să-mi caut pantofi, iar de-acolo nu mai 
erau decât doi paşi până la magazinul lui Madame Garnet de la 
Hotelul Cathay, unde m-am dus să-mi iau rochia cea nouă. Aici, 
May strecoară o undă de reproş în voce. Mi-a spus că nu-mi dă 
rochia până nu vă duceţi voi s-o luaţi.

— O fată n-are nevoie de o rochie nouă în fiecare săptă-
mână, spune mama cu blândeţe. În privinţa asta, ar trebui să iei 
exemplu de la sora ta. Un Dragon1 n-are nevoie de volănaşe, 

1 Semn zodiacal din horoscopul chinezesc.

http://www.all.ro/fetele-din-shanghai.html



18

danteluţe şi funde. Pearl e o fire mult prea practică pentru aşa 
ceva.

— Dar baba are destui bani, îi întoarce May vorba.
Tata îşi încleştează fălcile. O fi zis May ceva nepotrivit sau e 

iarăşi gata să mă critice ? Deschide gura să spună ceva, dar sora 
mea îi taie vorba.

— Iată-ne ajunşi şi-n luna a şaptea, când căldura e deja 
insuportabilă ! Baba, când ne trimiţi şi pe noi la Kuling ? Doar 
nu vrei să ne-mbolnăvim şi eu, şi mama, nu ? Vara e aşa de 
nesuferită în oraş, iar noi ne simţim mai bine la munte în această 
perioadă.

May a acţionat cu tact şi nu m-a inclus în întrebările ei. Prefer 
să fiu lăsată mai la urmă. De fapt, toată vorbăria asta e menită să 
le distragă atenţia părinţilor noştri.

Soră-mea îmi aruncă o privire, înclină din cap aproape 
imperceptibil, apoi se ridică iute în picioare. 

— Haide, Pearl ! Să mergem să ne pregătim !
Dau să mă ridic de la masă, plină de recunoştinţă că am scă-

pat de ochiul critic al tatei.
— Nu ! Baba dă cu pumnul în masă. Farfuriile zdrăngănesc. 

Mama tresare uimită. Eu încremenesc. Vecinii îl admiră pe tata 
pentru perspicacitatea cu care îşi conduce afacerile. El a trăit 
aievea visul fiecărui om născut în Shanghai, precum şi pe cel 
al tuturor străinilor veniţi în Shanghai din toate colţurile lumii, 
cu speranţa că vor face avere aici. A pornit de la zero şi a ajuns 
cineva, ridicându-şi şi familia. Înainte de a mă naşte eu, avea 
o afacere cu ricşe în Canton. Nu era proprietar, era un subcon-
tractant care închiria ricşe cu şaptezeci de cenţi pe zi şi apoi i le 
dădea în chirie unui alt subcontractant mărunt, pentru nouăzeci 
de cenţi pe zi, asta înainte ca ele să fie închiriate celor care le 
trăgeau efectiv, la preţul de un dolar pe zi. După ce a strâns 
destui bani, ne-am mutat în Shanghai şi aici tata şi-a deschis 
propria lui afacere cu ricşe. „Mai multe oportunităţi“, îi plăcea 
să spună şi probabil alţi un milion de locuitori ai oraşului spu-
neau la fel. Baba nu ne-a povestit niciodată cum a profitat el 
de aceste oportunităţi, iar eu nu cutez să îl întreb. Toată lumea 
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e de aceeaşi părere, chiar şi în sânul familiei, că e mai bine să 
nu pui întrebări despre trecut, pentru că toţi cei care au venit în 
Shanghai, au venit pentru a scăpa de ceva sau pentru că au ceva 
de ascuns.

Lui May puţin îi pasă de toate astea. Mă uit la ea şi ştiu 
exact ce-ar spune : Nu vreau să ne mai ziceţi că nu vă place cum 
ne-am aranjat părul. Nu vreau să vă mai aud că n-avem voie să 
ne dezvelim braţele sau prea mult din picioare. Nu, nu vrem să 
ne găsim slujbe „cum are toată lumea, cu normă întreagă“. Eşti 
tata, într-adevăr, dar cu tot tam-tam-ul pe care-l faci, tot eşti un 
om slab şi n-am chef să te-ascult. În schimb, înclină din cap şi 
îl săgetează cu privirea, iar în faţa ei el îşi pierde orice putere. Îl 
bate uşor pe umăr, iar ochii lui sunt atraşi de unghiile ei, care, la 
fel ca ale mele, sunt colorate în roşu prin aplicarea mai multor 
straturi de suc provenit din flori roşii de impatiens. Atingerea – 
chiar şi între rude – nu este interzisă, dar nici nu este privită cu 
ochi buni. Într-o familie bună şi decentă, nu există loc de săru-
tări, îmbrăţişări sau bătăi uşoare pe umăr în semn de afecţiune. 
Aşadar, May ştie foarte bine ce face atunci când îl atinge pe tata. 
În vreme ce, zăpăcit, vrea s-o dea la o parte, May a şi şters-o de 
lângă el, iar eu o iau repejor după ea. Când baba strigă după noi, 
suntem deja la câţiva paşi depărtare.

— Vă rog să nu plecaţi !
Dar May, în stilul ei caracteristic, nu face decât să râdă.
— Diseară lucrăm. Să nu ne aşteptaţi prea devreme acasă.
O iau pe scări după soră-mea, iar vocile părinţilor urcă cu noi 

ca un cântecel certăreţ. Mama susţine linia melodică : „Îi com-
pătimesc pe soţii voştri : Am nevoie de pantofi ! Vreau o rochie 
nouă ! Nu ne cumpăraţi bilete la operă ?“ Baba o acompaniază 
cu vocea lui de bas : „Veniţi imediat înapoi ! Haideţi înapoi, 
vă rog ! Vreau să vă spun ceva.“ May nu-i ia în seamă şi asta 
încerc să fac şi eu, admirând felul în care îşi astupă ea urechile 
la cuvintele şi la insistenţele lor. În această privinţă şi în multe 
altele, eu şi sora mea nu ne asemănăm deloc.

Atunci când sunt două surori sau fraţi, indiferent de numărul 
lor sau de sex, se fac mereu comparaţii. Şi eu, şi May ne-am 
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născut în satul Yin Bo, la mai puţin de o jumătate de zi de mers 
pe jos de Canton. Diferenţa dintre noi este de numai trei ani, însă 
suntem cum nu se poate mai diferite. Ea e amuzantă. Eu sunt cri-
ticată pentru seriozitatea mea. Ea este micuţă de statură şi ado-
rabil de durdulie. Eu sunt înaltă şi slabă. Pe May, care de-abia 
a terminat liceul, nu o interesează cititul, în afară de cronicile 
mondene din ziare. Eu am terminat facultatea acum cinci ani.

Limba mea maternă este Sze Yup, dialectul care se vorbeşte 
în cele Patru Districte din provincia Kwangtung, acolo unde 
locuiau strămoşii noştri. Încă de la cinci ani, am avut profesori 
americani şi britanici, aşa că vorbesc engleza aproape la perfec-
ţie. Aş spune că vorbesc fluent patru limbi : engleza britanică, 
engleza americană, dialectul Sze Yup (unul din multele dialecte 
cantoneze) şi dialectul Wu (o versiune distinctă a mandarinei, 
vorbită numai în Shanghai). Fiindcă locuiesc într-un oraş cos-
mopolit, folosesc denumirile englezeşti pentru oraşele şi provin-
ciile chinezeşti precum Canton, Chungking şi Yunnan. Pentru 
rochiile noastre chinezeşti folosesc cantonezul cheongsam în loc 
de ch’i pao, cum se spune în mandarină. Spun boot1 în loc de 
trunk2. Când vorbesc despre străini, le spun când fan gwaytze – 
diavoli străini – în mandarină, când lo fan-i – stafii albe – în 
cantoneză. Şi pentru soră mai mică, atunci când vorbesc despre 
May, folosesc moy moy din dialectul cantonez, în loc de mei 
mei, cum e în mandarină. Sora mea nu are o uşurinţă în învăţa-
rea limbilor străine. Ne-am mutat în Shanghai când May era un 
bebeluş, aşa că n-a învăţat din dialectul Sze Yup decât câteva 
cuvinte denumind feluri de mâncare sau diverse ingrediente. 
May ştie doar engleza şi dialectul Wu. Lăsând deoparte particu-
larităţile celor două dialecte, mandarina şi cantoneza au la fel de 
multe lucruri în comun pe cât au engleza şi germana : sunt înru-
dite, dar nu înţelegi o boabă din ele dacă nu le vorbeşti în mod 
curent. Astfel, eu şi părinţii mei profităm de ignoranţa lui May şi 
folosim dialectul Sze Yup când nu vrem să afle ce vorbim.

1 Portbagaj, în engleza britanică.
2 Portbagaj, în engleza americană.
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Mama afirmă sus şi tare că eu şi May nu ne-am putea schimba 
nici dacă ne-am da peste cap. May trebuie să fie mulţumită de 
sine, aşa cum este Oaia, în al cărei an s-a născut. Oaia este zodia 
cea mai feminină, spune mama. E mereu la modă, îi place arta 
şi este plină de compasiune. Oaia are nevoie de cineva care să-i 
poarte de grijă, să-i asigure mâncare, adăpost şi îmbrăcăminte. 
În acelaşi timp, cei născuţi în Oaie sunt recunoscuţi pentru felul 
în care îi sufocă pe ceilalţi cu afecţiunea lor. Norocul le surâde 
celor din Oaie, ca răsplată pentru natura lor paşnică şi pentru 
mărinimia sufletească, dar, şi aici avem un dar important, dacă 
este să ne luăm după spusele mamei, Oaia este uneori preocu-
pată numai de sine şi de plăcerile personale.

Pe mine mă animă ambiţia puternică a Dragonului, care nu 
poate fi niciodată satisfăcută în totalitate. „Nu ai să ajungi nică-
ieri cu picioroangele alea care atârnă după tine şi te împiedică să 
zbori“, îmi spune mama adesea. Cu toate acestea, Dragonul, cel 
mai puternic semn zodiacal, are şi părţile lui bune. „Cei născuţi 
în zodia Dragonului sunt loiali, pricepuţi, responsabili, adevă-
raţi îmblânzitori ai destinului, dar tu, Pearl a mea, vei fi mereu 
limitată de fumul care-ţi iese pe nări.“

Să fiu eu geloasă pe sora mea ? Cum aş putea să fiu, când pur 
şi simplu o ador ? Purtăm amândouă numele de generaţie Long, 
care înseamnă Dragon. Numele ei e scris în alfabetul occidental, 
dar în mandarină mei e un sinonim al cuvântului frumos, iar ea 
chiar este frumoasă. Datoria mea, de soră mai mare a lui May, 
este să o ocrotesc, să am grijă să o ia pe calea cea bună şi să îi fac 
mereu pe plac, pentru că existenţa ei e nepreţuită şi ea sădeşte 
dragoste în sânul familiei noastre. Da, uneori mă mai supăr pe 
ea. De pildă, când mi-a luat, fără să-mi ceară voie, pantofii pre-
feraţi, cei italieni, din mătase roz, şi mi i-a distrus mergând cu 
ei prin ploaie. Dar ce să-i faci : sora mea mă iubeşte. Eu sunt jie 
jie a ei, sora ei mai mare. În ierarhia familiei chinezeşti, eu voi 
fi mereu mai presus de ea, chiar dacă părinţii nu mă iubesc atât 
cât o iubesc pe ea.

Până să ajung eu în cameră, May şi-a scos deja rochia de pe 
ea, aruncând-o într-un maldăr de rufe mototolite de pe podea. 
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Închid uşa în urma mea şi rămânem amândouă în lumea noastră 
minunată. Avem paturi la fel, de o persoană, cu baldachine din 
olandă albă tivită cu albastru şi brodată cu ciorchini de glicină. 
În cele mai multe dormitoare din Shanghai, veţi găsi câte un afiş 
sau un calendar înfăţişând o fată frumoasă, însă noi avem mai 
multe. Fiindcă pozăm pentru artişti care caută fete frumoase, 
ne-am ales imaginile preferate cu noi şi le-am atârnat pe pereţi : 
May aşezată pe o canapea, îmbrăcată într-o jachetă de mătase, 
de un verde crud, cu o ţigară Hatamen într-un portţigaret de fil-
deş ; eu, înveşmântată în blană de hermină, cu genunchii strânşi 
la bărbie, uitându-mă lung la privitori din mijlocul unei colo-
nade ce dă spre un lac de poveste şi făcând reclamă la pastilele 
roz pentru feţe palide1 ale Doctorului Williams (cine ar fi fost 
mai potrivit să le facă reclamă, decât o fată cu tenul roz de la 
natură ?) ; amândouă, îmbrăţişate, într-un budoar elegant, fie-
care cu câte un prunc durduliu în braţe, simbol al bunăstării şi 
prosperităţii, făcând reclamă la o marcă de lapte praf, ca nişte 
mame moderne ce folosesc cele mai bune şi moderne invenţii 
pentru copiii lor moderni.

Traversez camera şi intru în baie după May. Acum începe 
cu adevărat ziua pentru noi. Diseară pozăm pentru Z.G. Li, cel 
mai bun dintre artiştii care fac calendare cu fete frumoase, afişe 
şi reclame. Majoritatea familiilor ar fi şocate dacă fetele lor ar 
poza pentru astfel de artişti şi ar rămâne de multe ori în atelie-
rele lor peste noapte. Într-adevăr, şi părinţii noştri au fost aşa 
la început, dar, după ce am început să câştigăm bani, n-au mai 
zis nimic. Baba ne ia câştigurile şi investeşte banii făcuţi de 
noi, spunând că, atunci când ne vom întâlni aleşii, când ne vom 
îndrăgosti şi vom fi gata de măritiş, ne vom duce acasă la soţi 
cu banii noştri.

1 Medicamente apărute la sfârşitul secolului al XIX-lea, produse în exclu-
sivitate de Dr. Williams Medicine Company. Pastilele conţineau oxid de 
fier şi sulfat de magneziu şi se credea că sunt un medicament miraculos, în 
special pentru durerile de cap.
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Alegem cheongsam-uri complementare, care dau impresia 
de armonie şi stil, transmiţând un mesaj proaspăt şi natural, care 
le promite fericire celor care folosesc produsul pe care îl pro-
movăm. Eu mă îmbrac cu un cheongsam din mătase, de culoa-
rea piersicii, cu vipuşcă roşie. Rochia este atât de mulată, încât 
croitoreasa a trebuit să facă o crăpătură destul de provocatoare, 
altfel nu aş fi putut să fac un pas în ea. La gât, e decorată cu nas-
turi de aceeaşi culoare ca vipuşca, ce se întind peste sâni, până 
sub subsuoară, şi apoi curg pe partea dreaptă a rochiei, până jos. 
May se strecoară într-un cheongsam de mătase galben-pai, cu 
un model cu flori delicate, albe, cu roşu în mijloc. Vipuşca şi 
nasturii rochiei ei sunt tot de un roşu aprins. Gulerul scrobit, în 
stil mandarin, e atât de ridicat, încât îi atinge urechile. Mânecile 
scurte îi accentuează subţirimea braţelor. În timp ce May îşi 
conturează sprâncenele sub forma frunzelor de salcie – lungi, 
subţiri şi lucioase –, eu îmi dau cu pudră de orez pe faţă, ca 
să-mi ascund obrajii rozalii. Apoi ne încălţăm cu pantofi roşii, 
cu toc, şi ne dăm cu ruj de aceeaşi culoare, ca să fim în ton.

De curând ne-am scurtat părul, care era foarte lung, şi ne-am 
făcut permanent. May îmi face cărare pe mijloc, îmi împarte 
părul în două părţi egale şi apoi îmi aranjează buclele pe după 
ureche, de unde scot capul voioase, ca nişte bujori negri. Pe 
urmă e rândul meu s-o pieptăn, lăsându-i buclele libere, ca să-i 
încadreze faţa. Ca să fie ţinuta completă, ne mai punem nişte 
cercei rotunzi, din cristal de culoare roz, inele de jad şi brăţări 
de aur. Privirile ni se încrucişează în oglindă. De pe tablourile 
agăţate pe pereţi se ivesc alături de noi în oglindă alte capete de 
May şi Pearl. Rămânem aşa o clipă, minunându-ne de cât de fru-
moase suntem. Eu am douăzeci şi unu de ani, May, optsprezece. 
Suntem tinere, frumoase şi locuim în Parisul Asiei. 

În timp ce coborâm scările, ne turuie gura despre tot felul de 
nimicuri, ne luăm la revedere în grabă şi ne avântăm în noaptea 
oraşului Shanghai. Casa noastră se află în cartierul Hongkew, 
chiar peste râul Suzhou. Oficial, nu facem parte din Aşezarea 
Internaţională, dar locuim destul de aproape de ea încât să nu 
ne temem de posibile invazii străine. Nu suntem foarte înstăriţi, 
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dar, până la urmă, nu se rezumă totul la cine te raportezi ? După 
standardele britanicilor, americanilor sau japonezilor, o ducem 
binişor, în schimb, după standardele chinezeşti, deţinem o adevă-
rată avere, deşi câţiva dintre concetăţenii noştri sunt mai bo gaţi 
decât toţi străinii la un loc. Noi suntem kaoteng Huajen – chi-
nezi din pătura superioară –, adepţi ai ch’ung yang : ne plac toate 
lucrurile de provenienţă străină, de la numele occidentale pe 
care ni le alegem, până la pasiunea pentru film, bacon şi brânză. 
Pentru că face parte din bu-er-ch’iao-ya – burghezie –, familia 
noastră este atât de prosperă, încât cei şapte servitori mănâncă 
pe scările din faţa casei, pe rând, astfel încât ricşarii şi cerşetorii 
să vadă că cei care muncesc pentru familia Chin au ce mânca şi 
au un acoperiş solid deasupra capului.

Mergem până la colţ şi ne tocmim cu câţiva ricşari, toţi 
la bustul gol şi desculţi, până obţinem un preţ bun. Ne urcăm 
în ricşă.

— Spre Concesiunea Franceză  ! comandă May.
Muşchii băiatului se contractă odată cu urnirea ricşei din loc. 

Imediat ajunge la un ritm constant al mersului şi mişcarea de 
inerţie a ricşei îi mai uşurează umerii şi spinarea. Iată-l, ne trage 
prin oraş ca un animal de povară, dar singura senzaţie pe care o 
am este cea de libertate. În timpul zilei, folosesc o umbrelă de 
soare atunci când mă duc la cumpărături, când merg în vizită 
sau când predau engleza. Seara, însă, nu am de ce să-mi fac griji 
pentru piele. Mă las pe spate şi trag cu putere aer în piept. Îi 
arunc o privire lui May. Ea n-are nicio grijă, lăsându-şi indife-
rentă cheongsamul să fluture în vânt şi să-i dezgolească pulpele. 
E o uşuratică, aşa că pentru ea Shanghaiul este oraşul perfect 
unde-şi poate scoate în evidenţă farmecele, zâmbetul, pielea fru-
moasă şi conversaţia încântătoare.

Trecem podul peste râul Suzhou, apoi o cotim la dreapta, 
depărtându-ne de râul Huangpu, cu mirosul său neplăcut de 
petrol, alge, cărbune şi canal. Iubesc Shanghaiul. Nu se asea-
mănă nici pe departe cu vreun alt loc din China. În locul aco-
perişurilor în stil „coadă de rândunică“ şi al caselor cu cahle, 
noi avem mo t’ien talou – clădiri înalte şi magice – care ţintesc 
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spre cer. În locul porţilor cu arcade rotunde, al paravanelor de 
alungare a spiritelor, al ferestrelor de lemn delicat şi minuţios 
ornamentate şi al stâlpilor vopsiţi în roşu, noi avem edificii în 
stil neoclasic, din granit, decorate cu fier forjat în stil art déco, cu 
modele geometrice şi sticlă gravată. În locul păduricilor de bam-
bus, al frumoaselor ape curgătoare sau al sălciilor aplecate peste 
iazuri, noi avem case în stil european, cu faţade splendide şi bal-
coane elegante, cu pâlcuri de chiparoşi şi peluze îngrijite, pline 
cu răzoare bine îngrijite de flori. În Vechiul Oraş Chinezesc încă 
mai există temple şi grădini, însă restul Shanghaiului se închină 
în faţa zeilor comerţului, ai bunăstării, ai industriei şi ai păcatu-
lui. În oraş sunt depozite unde se încarcă şi se descarcă mărfuri, 
piste pentru curse de cai şi de ogari, nenumărate cinematografe 
şi cluburi unde se dansează, se bea şi se face sex. Shanghaiul e 
„acasă“ pentru milionari şi cerşetori, pentru gangsteri şi carto-
fori, pentru patrioţi şi revoluţionari, pentru artişti şi dictatori şi 
pentru familia Chin. 

Ricşarul ne poartă pe aleile înguste, pe care nu încap decât 
pietonii, căruţurile şi ricşele, apoi coteşte pe Bubbling Well 
Road1. Aleargă netulburat la trap pe bulevardul elegant, fără să 
se sinchisească de huruitul motoarelor de Chevrolet, Daimler 
sau Isotta-Fraschini, care îl depăşesc în viteză. La semafor, 
copiii trimişi la cerşit dau năvală pe şosea, fac roată în jurul 
nostru şi încep să ne tragă de haine. De pe fiecare stradă răzbate 
până la noi mirosul morţii şi al descompunerii, amestecat cu 
miros de ghimbir şi raţă friptă, parfum franţuzesc şi mirodenii. 
Vocile stridente ale locuitorilor, clic-clic-ul regulat al abacelor 
şi foiala ricşelor ce gonesc încolo şi-ncoace pe străzi compun un 
zgomot de fond care-mi aminteşte că sunt acasă.

Ricşarul se opreşte la graniţa dintre Aşezarea Interna ţională 
şi Concesiunea Franceză. Îi plătim călătoria, traversăm strada, 
ocolim un bebeluş mort abandonat pe trotuar, găsim un ricşar cu 

1 Stradă din Shanghai, renumită pentru magazinele care se află de-a lungul 
ei.
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autorizaţie pentru Concesiunea Franceză şi-i spunem adresa lui 
Z.G. de pe Bulevardul Lafayette. 

Ricşarul ăsta e mai murdar şi mai năduşit decât cel de 
dinainte. Cămaşa-i zdrenţăroasă de-abia-i ascunde corpul sche-
letic. Se opinteşte puţin înainte s-o pornească pe Bulevardul 
Joffre. Numele străzii e franţuzesc, dar aici e cartierul Ruşilor 
Albi. Peste tot vezi numai plăcuţe scrise în chirilică. Tragem 
în piept mirosul de prăjituri şi de pâine proaspăt scoasă din 
cuptor, care vine dinspre brutăriile lor. Din cluburi se revarsă 
sunete de muzică şi dans. În drumul nostru spre apartamentul lui 
Z.G., trecem prin multe cartiere. Traversăm Aleea Căutătorilor 
de Plăceri, unde se află peste o sută cincizeci de bordeluri. De 
aici se aleg cele mai multe „Flori ale Shanghaiului“ – cele mai 
bune prostituate ale oraşului –, care apar în fiecare an pe primele 
pagini ale revistelor.

Coborâm din ricşă şi plătim călătoria. Urcăm pe o scară 
şubredă până la etajul trei, unde stă Z.G. Îmi dau şuviţele 
buclate pe după urechi, îmi împrospătez rujul şi îmi aranjez che-
ongsam-ul ca să-mi vină perfect pe şolduri. Când ne deschide 
uşa, mă minunez din nou decât de frumos este Z.G. : este zvelt, 
are părul negru, des şi răvăşit, nişte ochelari cu ramă subţire de 
metal şi lentile mari şi rotunde şi o anume ardoare în privire 
şi-n expresia feţei, care trădează nopţile albe, temperamentul de 
artist şi înflăcărarea politică. Sunt eu înaltă, dar el e şi mai înalt. 
Ăsta este unul dintre lucrurile care-mi plac cel mai mult la el.

— V-aţi ales rochiile perfecte ! spune el cu entuziasm. 
Intraţi, intraţi !

Niciodată nu ştim la ce să ne aşteptăm de la şedinţele cu el. 
Foarte populare în ultima vreme au fost tablourile cu tinere care 
se pregătesc să sară în bazinul de înot, să joace minigolf sau să 
tragă cu arcul. A fi în formă şi sănătoasă e un ideal. Care ar fi 
mama perfectă pentru copiii Chinei ? Răspunsul : o femeie care 
joacă tenis, ştie să conducă o maşină, fumează şi, cu toate astea, 
e abordabilă, sofisticată şi cum nu se poate mai dornică să-ţi 
ajungă-n pat. Oare Z.G. o să ne pună să pozăm în postura unor 
fete gata să meargă la un ceai dansant ? Sau va pune la cale ceva 
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cu totul fantezist şi atunci ne vom îmbrăca în costumele închi-
riate de el ? Oare May va fi Mulan, faimoasa femeie războinică, 
înviată pentru a face reclamă la vinul Parrot ? Mă voi deghiza în 
fetiţa Du Liniang din Pavilionul Bujorilor şi voi proslăvi bene-
ficiile săpunului Lux ?

Z.G. ne conduce în camera gata decorată : un colţ îmbietor, 
intim, unde se află un fotoliu tapisat, un paravan chinezesc bogat 
ornamentat şi o vază din ceramică, pe care este desenat un şirag 
nesfârşit de noduri, din care scot capul flori ce-ţi dau impresia 
de prospeţime.

— Azi vom face reclamă la ţigările My Dear, ne anunţă 
Z.G. May, aşază-te în fotoliu, te rog ! După ce se aşază, se dă 
puţin înapoi şi o priveşte lung, concentrat. 

Îl iubesc pe Z.G. pentru delicateţea şi sensibilitatea de care 
dă dovadă faţă de sora mea. Ea e foarte tânără, până la urmă, 
iar ceea ce facem noi nu e deloc potrivit pentru nişte fete de 
familie bună.

— Stai mai relaxată, îi spune, închipuie-ţi că tocmai ai 
petrecut toată noaptea şi vrei să-i împărtăşeşti un secret unei 
prietene.

După ce o aşază cum trebuie pe May, mă cheamă şi pe mine. 
Îmi pune mâna pe şolduri şi mă apleacă uşor, astfel încât trun-
chiul meu să fie deasupra spătarului fotoliului în care stă May.

— Îmi place că eşti înaltă şi că ai mâinile şi picioarele aşa 
de lungi, îmi spune în timp ce îmi aduce mâna în faţă, ca să 
mă sprijin pe ea când mă voi apleca peste spătarul fotoliului. 
Îmi întinde degetele cu degetele lui, despărţind degetul mic de 
restul. Mâna-i zăboveşte un moment, apoi se dă din nou înapoi, 
ca să-şi privească compoziţia. Mulţumit de privelişte, ne întinde 
ţigările.

— Pearl, acum apleacă-te înspre May, ca şi cum tocmai ţi-ai 
fi aprins ţigara de la a ei.

Fac întocmai cum mi se spune. Vine spre noi pentru ultima 
dată, ca să-i alunge o şuviţă de pe obraz lui May şi să-i ridice 
bărbia, ca lumina să-i cadă pe pomeţi. Eu sunt preferata lui Z.G. 
atunci când vine vorba de pictat şi de atins – lucruri interzise –, 
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dar chipul lui May vinde orice, de la chibrituri până la carbura-
toare.

Z.G. trece în spatele şevaletului. Când pictează, nu vrea să 
vorbim sau să ne mişcăm, dar ne distrează punând muzică la 
gramofon şi povestindu-ne diferite lucruri.

— Pearl, suntem aici să facem bani sau să ne distrăm ? Nu 
aşteaptă să-i răspund. Nu are nevoie de niciun răspuns. Să ne 
stricăm reputaţia sau să ne facem una ? Eu zic că nici una, nici 
alta. E vorba de cu totul altceva. Shanghaiul e centrul frumuseţii 
şi al vieţii moderne. Un chinez bogat îşi permite să cumpere 
orice vede prin calendarele noastre. Cei care au bani, pot să-şi 
dorească aceste produse. Cei săraci ? Ei nu pot decât să viseze 
la ele.

— Lu Hsün e de altă părere, spune May.
Oftez enervată. Toată lumea îl admiră pe Lu Hsün, marele 

scriitor care a murit anul trecut, dar asta nu înseamnă că May 
trebuie să vorbească despre el în timpul şedinţei. Tac şi rămân 
în aceeaşi poziţie.

— El voia o Chină modernă, continuă May. Voia să scăpăm 
de lo fan-i şi de influenţa lor. Le critica pe fetele frumoase.

— Ştiu, ştiu, răspunde Z.G. indiferent, dar ceea ce mă sur-
prinde pe mine sunt cunoştinţele surorii mele. Ea nu citeşte, nu 
i-a plăcut niciodată lectura. Cred că vrea să-l impresioneze pe 
Z.G. şi chiar reuşeşte.

— Am fost prezent în seara aia, la discursul lui. Ai fi murit 
de râs, May. Şi tu la fel, Pearl. Arăta lumii un calendar care, 
întâmplător sau nu, era cu voi !

— Ce calendar ? întreb eu.
— Nu era pictat de mine, dar voi două apăreaţi în el, dansând 

tangou împreună. Pearl, tu o atingeai pe May. Era foarte…
— Mi-aduc aminte de el ! Când l-a văzut, mama s-a supărat 

foc. Ţi-aduci aminte, Pearl ?
Mi-aduc aminte. Mama primise afişul de la un magazin de 

pe Strada Nanking, de unde îşi cumpără şerveţele igienice atunci 
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când vine sora cea mică şi roşie1, o dată pe lună. Atunci a plâns 
şi ne-a blestemat şi ne-a strigat că suntem o ruşine pentru familia 
Chin, pentru că arătăm şi ne comportăm ca nişte Rusoaice Albe, 
ca nişte dame de companie. Am încercat să-i explicăm că un 
calendar cu fete frumoase promovează de fapt respectul faţă de 
părinţi şi faţă de valorile tradiţionale. Calendarele se distribuie 
de Anul Nou occidental şi de cel chinezesc, ca oferte speciale, 
promoţii sau daruri pentru clienţii preferenţiali. Din casele aces-
tora, ajung mai apoi la vânzătorii ambulanţi, de la care le cum-
pără săracii pe bani puţini. I-am explicat mamei că pentru orice 
chinez, mai puţin pentru noi, calendarul este cel mai important 
lucru din viaţă. Bogaţi sau săraci îşi planifică viaţa după soare, 
după lună, după stele şi, în Shanghai, după cursul schimbător 
al râului Huangpu. Nu se încheie afaceri, nu se stabilesc zilele 
de nuntă şi nu se sădeşte nimic fără să se ia în calcul auspiciile 
feng shui. Toate acestea se găsesc în calendarele cu fete fru-
moase, care servesc drept almanahuri pentru tot ce va fi bun sau 
potenţial rău în anul care vine. În aceeaşi măsură, calendarele 
sunt obiecte de decor ieftine, pe care şi le pot permite chiar şi 
familiile cele mai sărace.

— Noi facem viaţa oamenilor mai frumoasă, îi spune May 
mamei. De-aia suntem fete frumoase.

Însă mama nu s-a liniştit până când May n-a subliniat că 
reclama era pentru ulei de peşte.

— Noi contribuim la sănătatea copiilor, a zis May. Ar trebui 
să fii mândră de noi !

Până la urmă, mama a atârnat calendarul în bucătărie, 
lângă telefon, ca să poată să-şi noteze pe el tot felul de soco-
teli importante : cu vânzătorul de lapte de soia, cu electricianul, 
cu Madame Garnet. Datele de naştere ale servitorilor le-a scris 
pe picioarele şi pe mâinile noastre palide şi dezgolite. Totuşi, 
după întâmplarea asta, am avut grijă ce afişe aducem acasă şi am 

1 Little red sister (engl.) este folosit eufemistic pentru a indica apariţia 
lunară a menstruaţiei.
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rămas cu teama de cele pe care le putea primi de la negustorii 
din cartier.

— Lu Hsün spunea că aceste calendare sunt depravate şi 
dezgustătoare, continuă May, de-abia mişcându-şi buzele, ca să 
nu-şi strice zâmbetul de poză. Spunea că femeile care apar în ele 
sunt bolnave. Boala asta nu vine de la societate…

— Vine de la pictori, îi termină Z.G. fraza. I se pare că 
facem ceva decadent, care nu serveşte cu nimic revoluţia. Dar 
spune-mi, micuţa mea May, ar mai fi existat vreo revoluţie fără 
noi, pictorii ? Nu răspunde. Stai la locul tău şi nu scoate o vorbă. 
Altfel o să ne ia toată noaptea.

Sunt recunoscătoare pentru această tăcere. Dacă am fi trăit 
înainte de Republică, aş fi fost băgată de mult într-un palan-
chin roşu şi trimisă acasă la viitorul meu soţ, pe care nu l-aş 
fi cunoscut înainte de căsătorie. Până acum, aş fi născut vreo 
câţiva copii, de preferinţă băieţi. Dar eu m-am născut în 1916, 
al patrulea an de la instaurarea Republicii. Legarea picioarelor 
a fost interzisă şi vieţile femeilor s-au schimbat. Acum, oame-
nii din Shanghai consideră căsătoriile aranjate un obicei desuet. 
Toată lumea vrea să se căsătorească din iubire. Până una, alta, 
noi credem în amorul liber. Asta nu-nseamnă că m-am dăruit 
oricui. De fapt, nu m-am dăruit nimănui, dar aş face-o, dacă 
Z.G. mi-ar cere-o.

M-a aşezat în aşa fel încât faţa mea să fie perpendiculară pe a 
lui May, vrând ca eu să-l privesc drept în faţă. Stau nemişcată şi 
mă uit lung la el şi visez la viitorul nostru împreună. Una e amo-
rul liber, alta e căsătoria, iar eu vreau să ne căsătorim. În fiecare 
seară, în timp ce el pictează, eu rememorez petrecerile splendide 
la care am fost şi îmi imaginez nunta pe care o va organiza tata 
pentru mine şi Z.G.

La ora zece fără ceva se-aude vânzătorul de supă cu găluşte 
won-ton1 : „Supă caldă să vă năduşească, să vă răcorească pielea 
şi întreaga noapte !“

1 Won-ton sunt găluşte de orez umplute cu creveţi, o mâncare nelipsită din 
bucătăria chinezească.

http://www.all.ro/fetele-din-shanghai.html




