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L a sfârșitul lunii aprilie, președintele Statelor Unite dădea publicităţii mult-
aşteptatul document menit să stingă vrajba dintre cele două Americi, cea 
încă îndrăgostită de mirajul „Yes we can“ și cea rămasă cu inima frântă 
după primii săi trei ani de mandat: foia de hârtie care atesta Hawaii, și 
nu Pakistan, drept locul naşterii sale. În aceeași perioadă, Prima Doamnă, 
Michelle, făcea un comentariu peste care presa a trecut fără a-și ridica 
mari dileme, mărșăluind cu pixurile și laptopurile înainte către subiecte 

mai suculente, precum scandalul sexual Strauss-Kahn sau silueta rubensiană a lui Britney 
Spears în noul turneu mondial. Cuvintele ei m-au făcut să-l privesc cu alţi ochi pe un om 
pentru care, dincolo de aplaudarea pionieratului său în diversitate, nu am nutrit niciodată 
vreo emoţie specială: „Nu o să-l puteţi niciodată înţelege pe Barack dacă nu înţelegeţi ce 
înseamnă Hawaii“. 
Căutând în urmă, 
am mai descoperit 
o afirmaţie făcută, 
în treacăt, de Barack 
însuşi, la începutul 
mandatului său: „Tot 
ceea ce este mai bun în mine și sâmburele schimbării pe care am promis-o Americii are 
legătură cu filosofia şi tradiţiile din Hawaii“. 

Dincolo de faptul că nu ne-ar strica să înţelegem cum gândește cel supranumit „cel 
mai puternic om al planetei“, filosofia la care făceau aluzie cei doi Obama este mai mult 
decât un slogan de branding personal sau o încercare de promovare tip „Land of choice“. Fără 

Occidentul este „Purgatoriul“ prin care trebuie să 
treacă toţi corporatiştii grăbiţi şi nervoşi, înainte de 
a putea accede la o pensie în „Raiul“ din Pacific.

a fi o „kamaaina“, adică o persoană care s-a 
născut sau a trăit o lungă perioadă de timp 
în arhipelagul hawaiian, am simţit o strân-
gere de inimă în momentul în care alertele 
de tsunami declanşate după cutremurul din 
Japonia ameninţau și Hawaii. Am urmărit 
buletinele de știri cu o asemenea înfrigu-
rare de parcă pericolul ameninţa propria-mi 
ogradă şi nu o destinaţie aflată la 15.000 de 
kilometri, în care nu petrecusem mai mult 
de zece zile în toată viaţa mea. Și, după ce 
am citit afirmaţiile celor doi Obama, mi-am 
simţit slăbiciunea legitimată şi înţeleasă 
pentru prima oară. Nu eram singura care se 
îndrăgostise de Hawaii, mai presus de toate 
insulele Maldive, Canare sau Tenerife din 
lume! 

După ce vei termina acest articol, va fi 
ușor de înţeles și pentru tine de ce Barack 
iubește atât de mult Hawaii. Și, cel puţin 
judecând după abundenţa de suveniruri ha-
waiiene din plastic inscripţionate „Obama, 
fiul statului Hawaii“, unde președintele 
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dintre marile taine ale spiritului american: planurile de pensii 401(k) ar putea foarte bine să 
fie redefinite „planurile de pensii Hawaii“, pentru că orice american visează, încă din fragedă 
pruncie, să își petreacă cel puţin două momente din viaţă cu o ghirlandă de orhidee la gât. 
Primul: luna de miere. Al doilea: pensia. Între cele două, oamenii de afaceri și corporatiștii 
suficient de norocoși să-și permită o vacanţă într-un paradis tropical, vin să-și aline stresul 
cu masaj hawaiian cu pietre încinse, cocteiluri Mai Tai (după reţeta locală) băute pe plaja 
Waikiki și lecţii de hula (dansul tradiţional) pentru începători. Şi totuşi... adevărata atracţie 
a Hawaii este mult mai puţin tangibilă decât componentele ei pur turistice şi se numeşte 
simplu, dar grăitor, „spirit Aloha“. Pe ea se bazează, indirect, tot valul de cărţi motivaţionale 
sub umbrela „The Secret“, precum și toate celelalte bestselleruri new-age care au vândut 
milioane de exemplare în toată lumea.

Mai mult decât acceptarea și îmbrăţișarea diversităţii de toate felurile, inevitabilă prin 
mixul de culturi polineziene care au convieţuit pașnic în Hawaii de la începutul timpurilor, 
spiritul „Aloha“ se referă și la o modalitate de a rezolva ușor orice problemă, de a-ţi atinge 
scopurile și a te găsi, în orice moment, în starea fizică sau psihică pe care ţi-o dorești. În 
dialectul hawaiian, „Aloha“ nu înseamnă doar „bună“, „la revedere“ sau „dragoste“, ci, după 
cum m-au lămurit localnicii, denumeşte mai ales un principiu de „împărtășire a energiei 
pozitive“. 

Pe spiritul „Aloha“ se bazează, indirect, tot valul de cărţi 
motivaţionale al ultimului deceniu, inclusiv celebrul „The Secret“.

poartă ghirlandă de flori la gât și leagănă 
din cap asemeni câinilor „made in China“ de 
pe bordul Daciilor, aș zice că și hawaiienii îi 
împărtășesc iubirea.

Ca toate lucrurile extraordinare care 
ne intră-n viaţă întâmplător și fără surle 
şi trâmbiţe, prima mea călătorie în Hawaii 
s-a datorat tot unui eveniment nefast. Mai 
precis gripei porcine din 2009 care a găsit 
de cuviinţă să-mi ia cu asalt destinaţia în-
delung visată – Mexicul – forţându-mă să-
mi reconsider toate planurile de vacanţă. 
„Dar vă putem oferi Hawaii“ plusaseră în 
faţa dezamăgirii mele cei de la agenţia de 
turism din Los Angeles, cu capul plecat și 
vocea încărcată de emoţie, de parcă mi-ar fi 
oferit, pe loc, Sfântul Graal, sau cel puţin o 
copie fidelă a lui. 

Am înţeles abia pe aeroport, după 
primul „Aloha“ primit la ghișeul de con-
trol al pașapoartelor, că îmi oferiseră, într-
adevăr, o copie. Pe când Las Vegasul a ajuns 
celebru prin reproducerea, fără vreo jenă 
sau prag maxim al kitschului a Europei, 
Hawaii-ul poate fi, cel mult, acuzat că a 
plagiat ...Paradisul biblic. Dacă ar avea mai 
puţin respect pentru tradiţie și mai mult 
tupeu de vânzători balcanici, hawaiienii ar 
putea naște un slogan care să demoleze 
concurenţa: „Adam și Eva au fost izgoniţi 
din Paradis. Acum, la mii de ani distanţă, 
noi vă oferim șansa de a vă reîntoarce pen-
tru un weekend sau o vacanţă...“. 

Lăsând gluma deoparte, Hawaii este 
o curiozitate geografică şi un loc pe care, 
la o analiză eminamente raţională, l-ai 
putea considera prea perfect ca să existe 
cu adevărat. În Honolulu, capitala situată 
pe O’ahu (una dintre cele opt insule mari 
ale arhipelagului) am descoperit culori care 
nu credeam că există în natură. Nuanţe de 
fucsia şi ciclamen pe care le crezusem până 
atunci produsul imaginaţiei unui designer 
extravagant căruia i-a scăpat mâna pe sticla 
de pigmenţi. Un cer albastru cu nori parcă 
desprinşi dintr-un tablou de Cezanne, pe 
care, dacă nu l-aş fi văzut pe viu, sigur îl con-
sideram procesat în Photoshop. Plus o întin-
dere verde, absolut perfectă, care face Alpii 
elveţieni, cu toată măreţia lor împădurită, 
să pară o rudă săracă.

Tot pe aeroport, cu ghirlanda de 
orhidee atârnată de gât (un serviciu care 
costă 50 de euro și poate fi cerut împreună 
cu rezervarea la hotel) am înţeles și reacţiile 
exasperate ale prietenilor mei americani, 
care se străduiseră să mă consoleze după 
dezamăgirea mexicană: „Cred că ești singu-
rul om din lumea asta care consideră că o 
săptămână în Hawaii este un mod de resem-
nare“. Eu, prietena lor româncă și mult mai 
iubitoare de vestigii aztece decât de insuliţe 
paradisiace, nu înţelegeam pe atunci una 
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