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TE CĂUTAM CU ARIPI DE FLUTURE

Poveştile inimii încep cu o privire,
întotdeauna ţintită până-n inimă.

Apoi o tăcere, un ceas rămas în urmă,
două portocale pe masă, mirare, uimire.

Îţi bei încă ceaiul din cana fierbinte
conversând: două cuburi de zahăr şi lapte?
Puţin unt? Da, puţin, o să plouă la noapte!

Şi-n inimă o rană se cască-nainte.

Nu-ntreba unde-am fost pe atunci când erai,
nu-ntreba ce-am făcut la-nceput, dacă eu;

lasă-ţi gura pecete peste umărul meu,
lunecând în iubire, acum poţi să mă ai!

Drumul şerpuia printre dealuri şi motorul torcea aproape neauzit. La 
radio  se  difuzau  ritmuri  cuminţi  de  jazz,  întrerupte  când  şi  când  de 
prezentatorul  care,  cu  puţine  cuvinte,  introducea  melodia  următoare. 
Înserarea adăuga pajiştilor tuşe calde, repede schimbătoare şi o urmărea 
cu coada ochiului  cum privea cu nesaţ  colinele şi  fânul  cosit  adunat  în 
căpiţe. 

Reduse viteza maşinii, iar Sara deschise geamurile lăsând să intre 
mirosul de iarbă coaptă. La primul refugiu opri maşina, coborî, îi deschise 
portiera, o luă de mână şi o conduse prin iarba scurtă şi aspră să respire 
amândoi aerul înmiresmat al înserării. Se aşezară pe-o ridicătură, el sus, 
ea mai jos cu braţele rezemate pe genunchi, sprijinindu-se cu spatele de 
torsul lui, ca într-un jilţ. 

Se  juca  cu degetele  în  părul  ei  şi  lumina  asfinţitului  i-l  colora  din 
galben pai în nuanţe aprinse de roşu. Soarele o binecuvânta pe creştet, iar 
el era martorul minunii care-i sfinţea femeia. Îi sărută părul şi ea se-ntoarse 
să-i ceară sărutul pe buze. Aproape că nu şi-au vorbit, dar ce era de spus? 
Şopteau ochii  ei  visători,  murmurau sânii  ei  ridicându-se şi  coborând în 
ritmul inimii, iar în pieptul lui fremăta dragostea ce-o simţea pentru ea.



Apoi soarele traversă o fâşie de nori şi vibraţia luminii se estompă, 
purtată de discul lui turnat într-o formă perfect rotundă, cu conturul clar, ca 
luna  în  perdeaua  copilăriei.  Li  se  auzea  respiraţia  grăbind  momentul 
reaprinderii şi minunea se produse, aruncând evantaie de raze roşii şi aurii. 
Ochii  Sarei  se colorară în  argint  viu,  închizând în  ei  miracolul  adormirii 
luminii. Nu se mai gândi, îi sărută pleoapele, iar ea îi ceru din nou sărutul 
pe gură şi îşi frământară buzele alene, gustând cu nesaţ fiecare particulă 
pe care o culegeau cu limbile.

„Vreau să facem dragoste, Mihai!” Ar fi făcut dragoste cu ea oriunde. 
Amândoi  erau  bolnavi  de  dragoste,  de  atingerea  trupurilor  care  se 
regăseau de fiecare dată altfel, cu mirare, ca după lungi pauze de absenţă. 
Îi plăcea să o asculte descriindu-i cum ar face dragoste cu el undeva, într-
un spaţiu suspendat dincolo şi departe de simpla cuminţenie a locului tihnit. 
„Nu trebuie doar să facem dragoste”, îi spunea, „ci trebuie să o prindem 
acolo unde este ea, când este ea. Iar noi să lunecăm în dragostea asta şi  
dacă ne aflăm în metrou, în restaurant sau pur şi simplu cu capul în nori!” 
Dragostea îi  adusese acum pe-o pajişte fără nume şi le dădea ghes să 
guste din mierea apusului.

Apusurile au savoarea aparte a lunecării, iar lunecarea aduce cu sine 
seninătatea  abandonării.  Nimic  mai  omenesc  decât  plăcerea 
imponderabilului,  a  liniştii  pe  care  ţi-o  dă  plutirea  lină,  navigarea  în 
crepusculul  dintre  somn  şi  trezie,  voluptatea  ochilor  închişi  cu  care  se 
hrăneşte  starea  de  bine.  Cine,  în  mod  conştient,  consimte  să  schimbe 
tocmai  această stare  de  lunecare  cu  lupta?  Cu  zbaterea?  Câţi  dintre 
oamenii  din  jur  nu  se  plâng  de  lupta  lor  cotidiană  şi  au  un  singur  vis: 
abandonarea delicioasă ce se confundă cu starea de bine?

Şedeau culcaţi  pe-o parte,  ochi  în  ochi,  ţinându-se în braţe.  Ea îi 
trecea mâna cu degetele fine răsfirate printre omoplaţi, ridicând talazuri de 
epidermă, apoi şi-o cobora peste dunele vertebrelor şi revenea, sorbindu-l 
din privire. El îi săruta ochii, fruntea, buzele, lobii urechilor şi nu se oprea 
decât pentru a-i trece degetele prin păr sau peste sâni, spre pântece. 

Undeva,  aproape,  îi  aştepta  o  cameră  de  hotel,  dar  sub  apusul 
culorilor molatice şi în căldura blândă a lăsatului serii, împărtăşeau o altă 
stare de bine, contopiţi printre firele de iarbă. Respirau parfumuri vegetale 
şi ritmuri ţârâite din sute de corzi le acompaniau bătăile de inimă.

Ziua mai era încă a lor, timpul îl furaseră şi-l ascunseseră pentru că 
le revenea de drept. Şoselele alergau copacii pentru ei, norii se vălătuceau 
în lături din goana maşinii, apoi pacea cădea la marginea serii şi îi veghea. 
Era încă astăzi.  Dar venea ziua de mâine şi  o greutate ce de plumb le 
umplea amândurora piepturile. Vei pleca, când te văd? Nu-ţi dau drumul să 



pleci!  Mâine e aşa de aproape! Da, voi pleca. Trebuie să plec, când te  
văd? Nu mă lăsa să plec! Nu te las! Dar trebuie!

I.

Îşi aşezase mâinile pe muselina albă cu care era acoperită măsuţa 
bistroului, de-o parte şi de cealaltă a ceştii de cafea, şi le privea. Pielea 
îmbătrânise puţin, nu mai era la fel de elastică, dar degetele îşi  păstrau 
supleţea.  Cu  arătătorul  mâinii  drepte  mişca  absent  coada  linguriţei, 
împingând-o ici şi colo pe mica farfurie de sub ceaşcă. Ar fi fascinant să 
poţi să priveşti cumva din afara ta sutele, miile de schimbări imperceptibile 
pe care timpul  le  trasează asupra propriului  corp.  Să vezi  toate aceste 
lucruri aşa cum te-ai uita, de exemplu, la un obiect expus în aer liber: azi o 
pată oxidată într-un colţ, apoi o mică fisură pe-o latură mâine, o ciupitură 
abia vizibilă într-un alt colţ peste alte două săptămâni şi tot aşa.

În  asemenea  momente  îţi  chestionezi  identitatea  din  perspectiva 
timpului, aşa cum te reîntorci pe străduţele din cartierul copilăriei. Uite, au 
demolat  casa  lui  nea  Tache!  Ce-a  trecut  timpul!  Ne  dădea  în  fiecare 
duminică dimineaţa,  când se întorcea de la biserică cu tanti  Smaranda,  
câte un covrig cu mac. Şi în locul brutăriei au ridicat acum o spălătorie de  
maşini. Păcat, mirosea atât de frumos a pâine pe toată strada!

Chiar  dacă  avea  în  buzunarul  drept  de  la  pantaloni  cheile  unui 
autoturism luxos, regreta zilele în care mergea pe jos la întâlnirile cu Liliana 
sau se înghesuia pe scările tramvaiului. De ce? În primul rând pentru că-i 
lipseau reperele.  Atunci  Liliana îl  aştepta cu nerăbdare adolescentină şi 
dragostea abia înmugurită, iar ăsta era un reper larg şi consistent, cât tot 
cerul aninat deasupra creştetului său. Iar tramvaiul... a, da, tramvaiul era 
tot atât de puţin al lui ca şi atoturismul pe care i l-au încredinţat cei de la 
firmă, doar că în el nu se simţea niciodată singur. Niciodată!

Un cerşetor  i  se opri  în  dreptul  mesei  cu un teanc de ziare.  Nu-i 
spuse nimic, doar stătea în faţa lui şi îl privea. Îl privi la rândul său.

- Nu vreau ziare, nu le citesc! Ia, ţine doi lei! Omul îi luă şi îi strecură 
în buzunarul hainei, dar nu plecă. Mihai îl privi intrigat. Mai vrei ceva? Mai 
vrei bani, ce vrei? Îl privi mai atent şi abia atunci îl văzu cu adevărat. Îi văzu 
ochii.  Era  în  vârstă  şi  nu  părea  să  fie  unul  din  cei  insistenţi  care  cer, 
cerşesc cu nesimţire, eventual îşi  fac pe nesimţite loc şi în buzunarul în 
care-ţi ţii portofelul. Nu, ochii lui exprimau linişte şi demnitate. 

- Eşti trist, aşa de trist! îi spuse omul, te pot ajuta cu ceva? Ce ironie, 
auzită din gura unui om aşezat cuminte la periferia convenienţelor sociale, 



trăind din milă, dar gata acum să ofere la rându-i compasiune. Îşi plecă 
ochii în faţa acestui om şi-l învită încet, abia auzit, să ia loc. Bătrânul se 
aşeză, dar un ospătar alarmat veni  repede să-l  ridice şi  să-l  scoată din 
terasă pe stradă. 

- Nu, lasă-l, e invitatul meu! Adu-i o cafea şi...şi ce-ai mai vrea să-ţi 
aducă? îl  întrebă el  pe omul  care şedea cuminte şi  stingher  doar pe o 
jumătate de scaun. 

- Nu ştiu, nu vă derajaţi, nimic. Poate ceva de mâncare, nu cine ştie 
ce, mulţumesc!

Ospătarul privi neliniştit şi cu puţină răutate în ochi toată scena, dar 
când  văzu  că  totul  e  luat  cât  se  poate  de  în  serios,  îşi  recompuse 
amabilitatea pe faţă şi porni să aducă ce i se comandase. Mihai rămase 
singur  cu  omul,  care-i  căuta  cu  mare  curiozitate  privirea  şi  părea  să-l 
îndemne să vorbească. Iar lui îi fugi gândul la Sara.

„Am stat ore în bucătărie, am făcut vinete umplute (le-am fotografiat  
cu telefonul mobil, să ţi le arăt când ne întâlnim) şi chifteluţe şi am spălat  
tone de vase. Sunt epuizată şi am nevoie să stau departe de bucătărie o 
vreme. Vinetele au ieşit chiar bune, cred că ţi-ar place. Violeta le-a aruncat  
o privire cercetătoare şi m-a anunţat că are de gând să le guste, aşa că m-
a făcut fericită. Nu cred că o să şi mănânce, dar dacă le gustă mă bucură  
că nu neagă din start posibilitatea de a-i plăcea  și  are deci o curiozitate  
pentru  noi  gusturi.  Am  cumpărat,  evident,  două  vinete  prea  mari,  am 
mâncat cumva o jumătate. Dar ajunge cu <aventurile> mele gospodăreşti!  
Am citit mesajul tău şi n-am cuvinte să-ţi spun cât de mult îmi place, cât de 
inspirat ai fost, cât de dor îmi este de tine şi cum îmi amintesc, din nou, cât  
de mult te iubesc şi de ce te iubesc.” 

Sara îl iubea ca o nebună. De fapt nu, nu era chiar aşa, dar aşa îi 
plăcea lui să-şi închipuie. Sara nu îl iubea excesiv, doar că o făcea altfel 
decât era el obişnuit să fie iubit de o femeie. Îl cerceta mereu nu cu vorba, 
ci cu ochii ei căprui, şi-l dorea intens în fiecare clipă. Iar el îi iubea ochii! 

Felul ei de a-l iubi i-a alungat demonul singurătăţii şi l-a îndemnat să 
împărtăşească, dezlegându-l de teamă şi încrâncenare. Cu ea se simţea 
liber să vorbească, să-i scrie, să se audă vorbind. Orice, şi nimicuri să fi 
fost, dar să-i vorbească şi să o audă pe ea cum îi vorbeşte. Cum râde, cum 
îl aprobă sau îl contrazice, cum îl ia în serios şi-l cântăreşte, cercetându-l 
cu privirea ei aparte.

-  Foarte  bună  cafeaua  aici,  domnule!  Ca  să  fiu  sincer,  am  o 
slăbiciune pentru mirosul de cafea bună şi îmi fac drum mereu pe aici, doar 
să-l  simt.  Dar nu credeam că voi  ajunge să o şi  gust.  V-aţi  făcut  mare 
pomană cu mine, domnule! Ştiţi, când eram copil, un unchi de-al meu avea 



o  prăvălie  de  mărfuri  coloniale,  iar  dintre  toate  mie  îmi  plăcea  mirosul 
cafelei şi al vaniliei. Mai ales mirosul cafelei arabica pe care o prăjea şi mă 
punea apoi să o râşnesc, să o împachetez în pungă cerată şi să o duc 
acasă la cucoane, în coşuleţ. Iar mie îmi venea mirosul în nas tot drumul şi 
uite aşa mi-a rămas la inimă, cum îţi  rămâne dragă o femeie frumoasă. 
Sunt dependent de mirosul de cafea bună, domnule!

Omul tăcu brusc şi începu să se foiască în scaun. Îl privi din nou, mai 
atent, şi se întrebă cum ajunsese oare să cerşească? Era un bătrân destul 
de distins, chiar dacă hainele-i era sărace şi demodate. Până la urmă, nici 
nu conta cu adevărat cum şi de ce.

-  Îmi  pare  rău,  nici  nu  te-am...nu  v-am întrebat  cum vă  cheamă! 
Bătrânul se aşeză mai bine în scaun, parcă eliberat, acum că era îndemnat 
la vorbă, la o conversaţie adevărată. 

- Permiteţi, domnule: Tănase, tipograf şi pensionar! Fost tipograf, se 
recomandă omul şi îi întinse peste masă, cu oarece sfială, o mână destul 
de fermă,  doar  puţin  tremurătoare.  Mihai  i-o  strânse şi  o  altă  întrebare 
plecă de la sine. 

- Nu vă supăraţi, câţi ani aveţi? Câţi ani ai, domnule Tănase? Pot să-
ţi spun aşa, Tănase? Eu sunt Mihai.

- Şaptezeci şi şase, domnule...Mihai.
Când erau departe unul de celălalt, adică mai tot timpul, îi scria Sarei 

scrisori lungi şi i le trimitea prin mail. Îi plăcea mult să facă asta şi, în timp, 
regăsise voluptatea corespondenţei cu iubita lui din liceu, Liliana. Lilianei îi 
scria din armată lungi epistole pline de declaraţii de dragoste, atât de dulci 
că  de  le-ar  reciti  acum i  s-ar  strepezi  dinţii.  Iar  Liliana  îi  răspundea în 
acelaşi  ton  şi  scrisorile  ei,  în  nopţile  de  planton,  provocau  un  iureş  al 
simţurilor pe care nu-l putea stinge decât luptând şi muncindu-şi trupul cu 
palmele goale.

I se părea nedrept ca el să fie atât de liber, în timp ce Sara ducea în 
viaţa ei de zi cu zi o luptă surdă: o slujbă epuizantă, deplasări, copilul cu 
care nu-şi putea petrece destul timp, divorţul. În comparaţie, viaţa lui era a 
walk in a park, a stupid walk in a park! 

Exagera puţin. Rolul lui în firmă era clar şi deloc de neglijat, doar că-
şi făcuse loc monotonia şi  totul însemna atât de puţin în comparaţie cu 
zilnica trudă a Sarei. Şi cu toate acestea el era cel care se simţea deprimat, 
epuizat  în  fiecare  seară,  aşteptând  nerăbdător  să  vorbească  cu  ea  la 
telefon, să fie recontaminat de doza ei uriaşă de optimism.

Tănase se foia în scaun. Mâinile lui erau mult îmbătrânite, triste, dar 
aveau  aceleaşi  degete  lungi  şi  suple  ca  şi  ale  lui.  Ciudat,  aşa  va  fi 



bătrâneţea? Nu arăta deloc rău acest bătrân cerşetor, în niciun caz ca un 
învins în faţa timpului. 

„Mă întorc la Dostoievski.”, îi  scrisese şi el la un moment dat. „Mă 
uimeşte că am ales să-l citesc, pentru că, demult, nu mi-a plăcut deloc. 
Acum mi  se  pare  că  el  a  citit  dinainte  sufletul  meu,  iar  asta  arată  că 
omenirea e ciclică şi are, ici colo, profeţii ei. Mă ridic din ţărână ca un boţ  
de carne, mă ţine în braţe o femeie – mama mea, apoi încep emanciparea,  
mă debarasez, rup legături, fac greşeli, neg totul, strig totul, văd stele pe 
cer, simt un gol în stomac, fluturi amestecaţi din nou cu un gol, o văd, e ea,  
nu e ea, e bine aşa, uite-o, da, ea e, nu, nu e ea! Ce este deosebit în viaţa  
asta? O, da, tu, TU! Deci exişti! Exişti? Nu e o părere? Îmi spăl ochii cu 
apă, fac dragoste cu tine, fac dragoste cu ea, de ce mă întorc, iarăşi şi  
iarăşi, la tine, cad, mă ridic - povestea mea. Şi el o ştia încă de atunci. <O, 
da, noi vom fi în lanţuri şi nu vom avea libertate, însă atunci, pătrunşi de  
marea noastră durere, vom renaşte în bucurie, fără de care omului îi este  
imposibil să trăiască, iar Dumnezeu trebuie să existe, pentru că Dumnezeu  
îi împarte bucurie omului, acesta este privilegiul lui, marele lui privilegiu...  
Doamne, purifică omul prin rugăciune!>”

După  ce-i  trimise  mesajul,  nu  primi  răspunsul  imediat  şi  se 
impacientă. Era ocupată? Era bine? Privea, absent, prin geamurile mari ale 
biroului către parcare şi spre celelalte spaţii de birouri ce închideau careul. 
Sticlă, beton, copăcei scheletici şi petice de gazon suprapuse în anemice 
spaţii  verzi  ornamentale,  puhoi  de  maşini  în  toate  culorile,  multe 
inscripţionate cu logoul firmei. Nimic cald, nimic vibrant, totul te îndemna la 
experimentarea continuei depresii a urbanului sterotip.

Auzise uşa deschizându-se în spatele lui, dar nu se-ntoarse. Ştia că 
e Adela, iar ea ocoli cu pas felin biroul şi i se puse firesc în braţe. „Închide 
jaluzelele!” îi ceru el, dar ea îi cuprinse gâtul cu braţele şi se ridică doar 
pentru a-l cuprinde între picioarele ei, aşezându-i-se în poală. „De ce, îţi  
pasă dacă ne vede cineva?” „La naiba, închide jaluzelele, că aşa cum îi  
văd eu pe ei, ne văd şi ei pe noi!” Adela îşi continuă însă jocul. „Mie-mi 
place, ar trebui să-ţi  placă şi  ţie, să fii  mândru şi  să te invidieze pentru 
bucăţica pe care o regulezi la birou!” „Nu sunt exhibiţionist, iar tu eşti doar  
o puştoaică răsfăţată.  Ţi-ar  trebui  o pereche de palme!”  Pe care i  le  şi 
aplicase zdravăn, peste fund, iar ea îşi înfipsese dinţii în carnea lui. 

A aruncat-o din poală, a strâns singur jaluzelele, după care îşi aduce 
aminte că i-a băgat mâna sub fustă, din spate. Adela nu purta lenjerie şi 
era obişnuit cu asta. Nici când l-a provocat prima oară nu avea lenjerie. Pur 
şi simplu îi  luase atunci mâna şi i-o băgase sub fustă. Ca de obicei, nu 
putea spune cât a durat totul,  dar după ce l-a mai sărutat o dată şi  l-a 



muşcat  de  piept,  „na,  ia-o  şi  pe  asta!”,  şi-a  dat  seama  că-i  tremurau 
picioarele.

Chemă ospătarul şi-i mai ceru o cafea şi o sticlă cu apă plată. Mai 
ceru una şi pentru bătrânul tipograf, căruia îi oferi şi o ţigară. Dar bătrânul îl 
refuză politicos.

- Mulţumesc, nu mai fumez din anul lui '78, luna august! Şi tăcu apoi, 
iar când veniră cafelele, bătrânul sorbi cu poftă două înghiţituri, apucă un 
ziar din teancul ce-l purta cu el şi-l deschise, începând să citească. 

Ducea o viaţă simplă, pe care şi-o urâse până la disperare până să o 
cunoască pe Sara. Înainte de ea totul era ca un pâlc de plopi în cea mai 
neagră noapte, alergaţi de o furtună lichidă şi rece, ameninţând în dansul 
lor  disperat  şi  biciuit  să se culce definitiv  la  pământ.  Apoi  se întâlni  cu 
zâmbetul ei,  care nu întrerupse ploaia, dar adusese zorii  şi  făcu o mică 
breşă azurie în perdeaua norilor. 

Cum se întâmplă adesea, între ei nu fusese spus totul, mai ales că 
viaţa lui simplă era în realitate mult prea populată cu personaje pe care 
nicicum nu  le  putea  alunga.  Pentru  a  găsi  puterea  să  facă  asta,  avea 
nevoie de ea să-i fie alături.

„Hai, nu, nu se poate să sune ocupat!!!  Nu-i  nimic, poate reuşesc  
totuşi să te prind la telefon în această minusculă fereastră pe care o am.  
Dacă nu,  atunci  încerc să-ţi  scriu şi  sper că voi  reuşi  să-ţi  mai  scriu şi  
mâine. Dar, ştii tu, nu promit. Cel mai important: simt că te iubesc din nou 
şi iar şi mereu, tocmai pentru cele pe care le faci. Adică: dacă te-ai mulţumi 
cu  ce  avem  acum...cred  că  încet,  încet  ne-am  pierde.  Gândul  că  vei 
accepta provocări, poate chiar provocarea vieţii tale şi le vei învinge, mă 
încântă (chiar mai mult, dar nu pot găsi acum cuvântul care să exprime 
asta).  Mi  se  pare  extraordinar  ce  ai  făcut  până  acum,  mi  se  pare 
extraordinar  că vei  încerca să pui  în  aplicare proiecte,  vei  construi,  vei 
călători,  vei  învinge,  vei  realiza  şi...mă  vei  iubi.  Aşa  visez  eu  bărbatul  
perfect: bărbatul care face, construieşte şi învinge. Iar eu, femeia lui!
PS. I-am citit Violetei povestea pe care mi-ai trimis-o şi i-a plăcut. Cel mai  
mult  i-a  plăcut  partea  în  care  se  povestea despre stiloul  vorbitor.  Apoi  
aproape că a început să plângă când i-am spus că nu am decât bucăţica  
asta de poveste și ea o voia pe toată!”

Bătrânul puse ziarul alături şi-şi drese glasul.
- Domnule Mihai, nu se face ca între doi bărbaţi, care au băut deja a 

doua cafea împreună, să încapă atâta tăcere. Din cele ce-mi spune mie 
flerul şi experienţa vieţii, atâta câtă este ea, dumneata eşti trist din cauza 
unei femei. Iartă-mi indiscreţia, dar, ce vreau eu de fapt să-ţi zic: eu sunt un 
nimeni domnule, nu mai am foarte mult de trăit! Iar dacă simţi nevoia să 



vorbeşti, fă-o în faţa mea domnule, sunt omul perfect pentru asta, ştiu să 
ascult, nu te cunosc, nu mă cunoşti şi, în plus, îţi datorez asta pentru că m-
ai tratat ca pe un om cu demnitate, aşa cum nu am mai fost tratat de multă 
vreme!

Terminând ce avusese de spus, se rezemă de spătarul scaunului şi îl 
cercetă cu curiozitate. Nu se grăbi să mai adauge şi altceva. Iar el se juca 
cu bricheta plimbând-o printre degete, încercând să camufleze furtuna din 
sufletul lui şi nevoia pe care o avea să se destăinuiască cuiva. Tănase, 
bătrânul tipograf, părea întradevăr perfect pentru asta. Dar, nu îi întindea 
cumva o capcană? Vâna cumva poveşti  pe care  să  le  vândă ziarelor? 
Prostii,  devenea paranoic. Ce ziare ar  fi  fost interesate de poveştile din 
viaţa lui?

- Nea Tănase, dumneata ai scris ceva în viaţa dumitale?
- Adică, te referi la ceva serios, dacă bine înţeleg eu, nu scrisori şi 

alte de-al de-astea. Cum ar fi  poezii,  cărţi,  sau articole de ziar,  nu? Zic 
bine?

- Da, zici bine. Ei, ai scris ceva vreodată?
- Ha, ha, am scris câteva poezii, poate chiar bune, unei iubite de-a 

mea, când eram ceva mai tânăr. Dar nimic serios, nu. Să ştii însă că sunt 
un povestitor straşnic!

- Serios, zici dumneata că te pricepi la povestit? Atunci, nea Tănase, 
spune-mi o poveste de-a dumitale!

- Îţi spun povestea unui păsărar bătrân, domnul meu. O ştiu de mult, 
sau poate că am inventat-o chiar eu, n-are importanţă. Dar, mă gândeam 
de  când  te-am  văzut:  omul  ăsta  trist  are  nevoie  să-i  spun  povestea 
păsărarului!

- Chiar aşa, de când m-ai văzut? Ha, ha ha, îmi place cum mă duci 
cu vorba, nea Tănase! Pe cuvântul meu, pe măsură ce vorbim şi începem 
să ne cunoaştem, îmi pare tot mai bine că te-am oprit la masa mea!

Bătrânul se ridică în picioare şi,  cu un gest teatral,  îşi  duse mâna 
stângă la spate, iar pe cea dreaptă în faţă şi făcu o plecăciune. Apoi se 
aşeză  îndreptându-şi  spatele,  luând  o  mină  importantă,  şi  se  puse  pe 
povestit.

„Uitat de timp, bun la suflet şi deschis cu toată lumea, în fiecare zi de 
vineri îşi mâna la târg cotiga plină de colivii cu păsări. Găseai acolo păsări  
minunate, cu penajul în toate culorile lăsate de Dumnezeu şi cu glasuri şi  
triluri minunate, care te ungeau la suflet.

Bătrânul avea câte o poveste pentru fiecare pasăre sau pereche de  
păsări închise în coliviile sale, dar şi câte o vorbă bună pentru fiecare suflet  
de păcătos ce se întâmpla să treacă pe lângă taraba sau cotiga lui. 



Într-o  astfel  de  zi  sfântă  de  vineri,  o  femeie  trecu  prin  dreptul  
bătrânului  păsărar,  plângând.  Era  tânără  şi  frumoasă,  dar  avea  părul 
despletit şi abia strâns într-o basma, ale cărei colţuri erau ude de lacrimi. 

- De ce plângi femeie? Ce nevoie îţi varsă lacrimile neîntrerupt? o  
întrebă bătrânul. 

Femeia nu se opri, dar nici omul nu se lăsă. Alergă bătrâneşte după 
ea şi o prinse uşor de braţ. 

- Vino, draga mea, să-ţi arăt păsări frumoase! Iar femeia se-ntoarse  
cu ochii mari către bătrân şi plânsul o podidi şi mai tare, plin de sughituri,  
iar picioarele i se înmuiară, aşa că fu nevoită, cu ajutorul lui, să se aşeze  
pe o piatră.

Păsărarul alergă la cotigă şi scoase o sticlă de rachiu amestecat cu  
ierburi,  al căror rost era ştiut doar de el, şi o îndemnă să bea două-trei  
înghiţituri.  Apoi  scoase  din  desagă  o  pânză  albă  şi  moale  şi-i  şterse 
lacrimile cu mare grijă. Când femeia se mai linişti, bătrânul îi spuse: 

- Ştiu de ce plângi. Nu te teme, Domnul nostru Iisus este sus şi te 
priveghează, iar necazurile tale se vor sfârşi curând!

Femeia ridică ochii ei mari cu neîncredere către chipul bătrânului şi îl  
privi în ochi. Iar acesta o privi la rândul lui cu căldură, o mângâie din nou  
pe obraji şi o sărută pe frunte. Porni apoi către cotigă şi se-ntoarse cu o 
colivie  în  care  avea  închisă  o  pereche  de  sticleţi  viu  coloraţi.  Micile  
zburătoare stăteau adunate una în alta, privind cu ochii lor mici şi negri la  
femeia ce şedea pe piatră.

- Să iei, femeie, colivia cu păsările astea şi să le duci copilului tău!  
Femeia îşi prinse din nou faţa în palme, dar bătrânul i le desfăcu şi o privi  
în ochi.  Să duci,  femeie,  păsările copilului  tău şi  în a treia zi  de astăzi  
înainte să-i spui să deschidă colivia şi să dea drumul păsărilor. Să nu-ţi fie 
frică! Frica înseamnă boală şi singurătate. Frica aduce norii şi ne ia cu ea 
şi puţina speranţă care-i împrăştie în miezul celei mai cumplite ploi. Să nu-
ti fie frică, ai încredere şi fă cele ce ţi-am zis!

- Copilul meu..., dădu să spună femeia, dar bătrânul o opri, făcându-i  
semn cu degetul peste buzele închise. Lăsă colivia lângă femeie, strânse  
taraba şi porni cu cotiga prin pădure către casă. Ajuns în luminişul mare,  
traversat de pârăul cu ape iuţi, bătrânul opri calul şi, scoţând rând pe rând 
coliviile, dădu drumul către libertate păsăretului, până la ultima zburătoare.  
Se aşeză apoi pe-un lemn, lângă pârău, şi  se porni să cânte din fluier.  
După un timp, luând aminte că se lăsa aburul înserării, îşi indemnă cotiga 
spre colibă, agale. Nu-l mai văzu nimeni pe la târg şi, cu timpul, lumea îl  
uită cu totul.



Dar vorba umbla prin târg că femeia a ajuns cu colivia cu păsări şi a 
aşezat-o  la  căpătâiul  copilului,  singurul  ei  băiat,  ce  trăgea  să  moară.  
Preotul săvârşea slujba şi o privi cu severitate: 

-  Ia  femeie  colivia  asta  cu  păsări  de  aici!  Ce-ţi  veni,  femeia  lui  
Dumnezeu!

Dar  femeia  se-ncăpăţână.  Nu voi  să  mute  colivia  de  la  căpătâiul  
copilului nici îndemnată de bărbatul ei, de soacra ei, ori de feluritele rude 
ce aşteptau ca biata făptură firavă din aşternuturi să se stingă. Încetul cu 
încetul plecară toţi să se culce şi rămase doar ea să vegheze ultimele clipe  
de viaţă ale copilului.  Ea şi  păsările care începură să cânte.  Frântă de 
oboseală, o învinse somnul şi adormi: o clipă, un ceas, cine ştie! O trezi o  
voce pierită care o striga uşor: 

- Mamă, mamă! 
-  Da, dragul  mamii!  sări  femeia şi-şi  luă copilul  în braţe.  După ce 

zăcea  cu fierbinţeli  şi  în  nesimţire  de două săptămâni,  copilul  deschise 
ochii şi vorbi.

- Mamă, mi-e foame! Femeia se grăbi să-i aducă lapte cald şi pâine 
albă, iar copilul mâncă cu foame de lup. Apoi privi colivia cu păsări.

- Ce frumoase sunt, mamă! Şi ce vesele! Sunt pentru mine?
- Sigur că da, dragul meu, sunt pentru tine! zâmbi fericită femeia.  
- De unde le ai, mamă? întrebă mai departe copilul. 
- De la bătrânul ce le vinde în târg. Şi cum vorbeau ei aşa, la primii  

zori începură să vină toţi ai casei, cu inima grea că vor găsi copilul săvârşit  
de pe lumea aceasta, dar cu mare bucurie să afle că s-a trezit ca din morţi,  
după o mare minune. 

Iar în a treia zi, neîndemnat de nimeni, copilul se ridică din pat, sub  
ochii tuturor, deschise fereasta prin care intra lumina unui soare vesel, apoi  
luă colivia şi-i  deschise uşita, lăsând păsările să zboare în libertate. Se  
întoarse  apoi  fericit  cu  faţa  către  mama  lui,  alergă  şi  cuprinzând-o  cu  
braţele, îi spuse:

- Îţi mulţumesc că m-ai vindecat, draga mea mamă!
Femeii  i  se  rostogoleau  lacrimi  curate  de  bucurie  pe  obraji,  şi  îi  

răspunse copilului: 
- Te-a vindecat bătrânul păsărar, el a făcut minunea! 
Dar copilul se ridică spre ea, îi cuprinse faţa în palme şi îi spuse cu 

toată seriozitatea: 
- Nu mamă, credinţa ta m-a vindecat! Ea a făcut minunea şi ţie nu ţi-a  

mai fost frică!
Toţi cei din casă se mirară: ce cuvinte poate spune copilul ăsta înviat  

din morţi! Dar unde în viaţă încep minunile, ştie cineva? Ştie cineva unde 



se termină credinţa unei mame şi de ce ajutor are ea nevoie pentru a-şi 
vedea  copilul  trăind  şi  devenind  împlinit?  Ce  deşert  traversează  ea  în  
fiecare clipă, tremurând pentru odrasla ei? Poate doar bătrânul păsărar!”

Loviturile  vieţii,  care  fărâmiţează  sufletul  şi  îl  aruncă  în  focul 
disperării, sunt arareori aduse de fulgerarea unui tăiş de sabie. Dimpotrivă, 
sunt prevestite de semne insignifiante, aşa ca o fulguială de octombrie sau 
nu, mai bine spus ca o fulguială de mai. Îţi râzi de ea, pentru că ai o vară 
întreagă înainte.

E ciudat cum imagini care se preumblă de obicei prin vise: pitici care 
fac acrobaţii de circ şi înghit flăcări, călărind în acelaşi timp spinarea unui 
ponei portocaliu, vagoane de tren rapid, succedându-se în imagini de feţe 
fulgurante lipite de geamuri, trupuri goale împerechindu-se fără feţe, sau 
cărora  le  vezi  feţele  şi  doar  le  ghiceşti  sexul,  valuri  înspumate  care  te 
gonesc în  larg în  timp ce te  lupţi  să ajungi  la  mal,  îţi  creează aceeaşi 
senzaţie ca după o cruntă lovitură a vieţii.

I-a fugit gândul la mecanismul implacabil al sorţii  pe când îşi purta 
paşii pe o stradă pavată cu piatră cubică, unde nu mai ajunsese de când 
era adolescent. Cine era el atunci, cu tinereţea lui crudă a adolescenţei şi 
ce anume din viaţa lui de acum putuse măcar să întrezărească?  Nimic,  
absolut nimic. Rătăcea pe strada pavată în arcuri de piatră cubică într-o 
seară de primăvară caldă, dar îşi strângea haina la piept înfrigurat.

S-a oprit la un colţ, în dreptul unui hotel nou şi cochet, care revendica 
cu o aripă strada cu piatră cubică, iar cu cealaltă dădea în bulevard. Acolo 
era  şi  parcarea.  Parcă  acolo  îşi  lăsase  maşina.  Picioarele  nu-l  mai 
ascultau, dar s-a mobilizat pentru încă douăzeci-treizeci de paşi. La naiba, 
nu vedea prea bine maşina. Scoase cheile din buzunar şi  încercă să o 
caute cu telecomanda, dar cheile-i căzură şi nu se putea decide dacă să se 
aplece sau nu.

Auzi loviturile sacadate ale tocurilor ei, se clătină puţin, dar tot nu se 
decisese dacă să se aplece sau nu, îşi aplecase doar capul şi umerii, apoi 
o văzu lângă el. Îl luase de după umeri, avea părul bălai, era frumoasă şi, 
dacă ar fi fost să aleagă momentul morţii, acela era perfect. Ea putea fi 
îngerul de care avea nevoie să-l convingă să o urmeze oriunde, chiar şi în 
lumea cealaltă. 

Ridicase în locul lui  cheile de jos şi-i  vorbea. „Vă simţiţi  bine? Mă 
auziţi,  vă simţiţi bine?” Scoase cu puţine şi eficiente gesturi o sticluţă cu 
apă din geanta ce-o purta pe braţ şi-i spălă faţa şi fruntea. Deveni şi mai 
caldă,  mai  apropiată,  avea  o  voce  melodioasă  şi  atât  de  liniştioare. 
„Doamne, arzi ca focul omule! Poţi să mai faci câţiva paşi? Ştiu eu un spital  
aproape!”



O urmă păşind cu greu, ca o păpuşă stricată şi  se lăsă aşezat în 
maşina ei. Era roşie. Apoi totul se învălui într-o stare de bine. Nu-i o ruşine 
că, deşi nu-i văzuse faţa prea bine, mai deloc de fapt, în tot timpul în care 
îşi pierduse cunoştinţa se visase făcând dragoste cu ea. O dezbrăca încet 
în plăsmuirile lui întretăiate de febra bolii şi îi mângâia sânii mici şi tari, cu 
sfârcuri pronunţate. Îşi plimba gura pe tot trupul ei, parcă alb ca laptele, şi-i 
căuta cu degetele sexul,  care se deschidea zemos şi  flamând.  Apoi  se 
făcea că se suia uşor  deasupra ei  şi  o  poseda încet,  încet,  sărutând-o 
mereu. Şi, deodată, ea-l cuprindea în braţe flămândă, strângându-l tare de 
tot.

Inevitabil venise apoi şi clipa de trezire şi văzu, nu de tot uimit, că se 
afla pe-un pat de spital, într-o rezervă. Vru să se ridice, dar i se învârtea 
capul, aşa că renunţă şi adormi din nou. Îl treziră mai târziu voci şoptite, 
rostite peste capul lui şi deschise ochii. O recunoscu pe binefăcătoarea lui, 
chiar dacă abia acum îi vedea faţa cu adevărat. Vorbea cu o asistentă şi, 
când îşi dădu seama că e treaz, îi zâmbi. 

El îi  întoarse zâmbetul şi îi  făcu semn să se apropie, că vrea să-i 
spună ceva. Asistenta se scuză şi ieşi, ea îi mulţumi, zâmbind mereu şi îşi 
apropie faţa de a lui, iar el îi spuse: „Te-am visat tot timpul şi să ştii că am 
făcut dragoste cu tine în visul meu, cred că de o sută de ori!” Ea râse şi 
râsul ei i se păru atât de limpede, cristalin, liniştitor şi muzical. Dar făcu 
precaută şi un pas înapoi, strângându-şi cu mâinile haina la piept. 

Apoi  îi  aşeză palma dreaptă pe frunte şi,  sub privirea lui  plină de 
speranţă dar încă tulbure, îşi aduse buzele aproape de urechea stângă şi-i 
spuse la rândul ei: „Ştii că eşti obraznic? Dar am să te iert, pentru că mai  
eşti încă bolnav. Să ştii însă că nu fac dragoste cu orice necunoscut, chiar  
dacă l-am dus cu maşina mea la spital!” Porni spre uşă şi, ieşind din salon, 
îl ameninţă cu degetul ca pe un copil obraznic, râzând.

În  ultimul  lui  an  de  liceu,  pe  vremea  când  se  pregătea  pentru 
bacalaureat, îşi ducea agale paşii pe-o străduţă ce urca un povârniş destul 
de abrupt şi se curba ocolind o proprietate frumoasă şi inaccesibilă, al cărei 
gard de fier forjat, situat undeva sus, era susţinut de un zid înalt de piatră 
prinsă în  mortar.  De fiecare dată trăgea de timp,  plimbându-şi  degetele 
peste asperităţile pietrelor, pentru că îi plăcea să întârzie la meditaţiile de 
fizică pe care le făcea cu un profesor bonom, între două vârste.

Nu-l certa niciodată că întârzie, pentru că avea un fel plăcut de a fi şi, 
în acelaşi timp, ştia să-l alerge prin materie şi-i dădea întotdeauna teme 
lungi pentru acasă. Aşa că se compensa, ba chiar îi rămânea şi dator! În 
antreul  mare al  apartamentului  trona o bicicletă Pobeda neagră,  frumos 
lustruită, cu care profesorul îşi făcea plimbarea de duminică prin oraş.



Dar temele lor predilecte de discuţie, un sfert de oră după terminarea 
meditaţiilor, erau femeile şi literatura. Îi vorbea de Dostoievski, care pentru 
el era literatura rusă în chintesenţa sa, şi-l îndemna mereu să-l citească. 
De dragul discuţiilor lor începuse de trei ori „Crimă şi pedeapsă”, dar n-o 
termină niciodată. Şi, la sfârşit, femeile.

Îl chestiona despre Liliana, pe care n-o ştia după nume şi o numea 
„iubita  dumitale”,  pentru  ca  apoi  să  alunece  în  scurte  dizertaţii  despre 
femei, „ca să fii şi dumneata om de lume, pentru că în lumea asta femeile  
deţin cheia, iar noi tragem poarta după dânsele!”

„Femeile”,  obişnuia  să-i  spună,  folosind  mai  mult  sau  mai  puţin 
cuvintele  ce-i  veneau  acum  în  minte,  „nu  doar  că  una  vorbesc,  alta  
gândesc şi alta fac, ceea ce pentru ele este foarte normal, dar şi iubesc în 
forme, moduri şi acte de expresie pe care niciun bărbat nu este pregătit să 
le înţeleagă.

Vei vedea dumneata, dragul meu, că o femeie poate iubi cu atâta 
energie, pasiune şi expresie tragică în toate gesturile sale, încât să scoată  
din bărbat fie un zeu al sexului, asemeni lui Pan, fie o lamentabilă figură,  
stoarsă şi secătuită, de care şi unui cerşetor să i se facă milă”.

Înobilat  cu astfel  de învăţături,  pe care le  uita  de-ndată ce trecea 
dincolo de pragul uşii, se pornea în fugă ca o vijelie în josul străzii, ca să 
prindă tramvaiul cu care traversa o parte din oraş, până sub castanii din 
faţa  geamului  Lilianei.  Liliana  nu  i  se  părea  pe  atunci  nici  tragică,  nici 
pasională şi, poate tocmai de aceea, după ce se săruta cu ea ore întregi, 
pleca spre casă la fel de flămând şi neostoit ca orice cotoi prăpădit, alungat 
din soborul împerecherii pisiceşti.

Iar  din  învăţăturile  profesorului  său  de  fizică  nu  rămâneau  decât 
palma lui dreaptă, aliat de nădejde al oricărui adolescent, şi lungile liste cu 
probleme de rezolvat. Cu toate acestea, ceva mai târziu în viaţa lui, multe 
ziduri  de  piatră  i-au  provocat  amintirile  şi  i-au  recompus  în  memorie 
învăţăturile preţioase despre femei. Inutil, desigur, pentru că nicio poveste 
dintre  un  bărbat  şi  o  femeie  nu  poate  decât  să  repete  toate  greşelile 
pasiunii, dar şi deliciile ei, aceleaşi de la Adam şi Eva încoace.

- Domnule Tănase, recunosc că am şi eu o poveste de spus, dar mi-e 
greu.  Pasiunea  mea  nu  este  povestitul,  nu  sunt  un  povestaş,  asemeni 
dumitale sau eroului lui Vargas Llosa, şi îmi vine mult mai uşor să scriu. 
Atunci când scriu, orizontul se deschide în faţa mea şi parcă aş pilota un 
avion,  zburând peste toate obstacolele ce mi  se par  de netrecut  atunci 
când trebuie să vorbesc despre fantasmele ascunse în imaginaţia mea.

Bătrânul  se  foi  în  scaun  foarte  interesat  de  ce  auzea,  dar  nu-l 
întrerupse. Lăsă doar ziarul pe masă şi-şi scoase ochelarii, pe care-i aşeză 



deasupra.  Îl  privi  cu  încredere,  serios,  îndemnându-l  din  privire:  spune, 
spune tot ce ai pe suflet! Mihai râse.

- Nea Tănase, nea Tănase! Poate că până la urmă şi chiar astăzi, în 
faţa dumitale, am să încerc să încropesc o poveste, care s-ar putea să fie 
de fapt una adevărată. Aş vrea însă, întâi, să te întreb dacă mai cunoşti şi 
alte poveşti în afară de aceea a păsărarului?

- Desigur, domnul meu. Povestea pescarului!
-  A pescarului? Formidabil!  Şi  pe ea simţi  nevoia să mi-o spui  tot 

pentru că mi se potriveşte, pentru că aşa ai gândit de cum m-ai văzut? 
Bătrânul îşi ţuguie buzele, îşi aşeză reverele şi băgă mâinile în buzunarele 
hainei, lăsând privirea în jos.

- Nu, domnul meu şi, crede-mă, sarcasmul nu ţi se potriveşte! Dar eu 
înţeleg, e o formă de apărare. Am văzut multe la viaţa mea, dar nimic nu se 
compară cu ce-am trăit cu treizeci de ani în urmă, aşa că înţeleg perfect, 
domnul meu, prin ce treci dumneata acum. Ştii, noi bărbaţii, undeva pe la 
patruzeci de ani, devenim deodată foarte vulnerabili. Nu asemeni copiilor, 
vulnerabili şi copii redevenim mai încoace, spre şaizeci sau şaptezeci de 
ani. Crede-mă, domnule, cam pe la vârsta dumintale ceva se rupe în noi. 
Faptul că devenim vulnerabili, dar ţinem încă steagul sus, ne face patetici. 
Apoi, în dese momente, nici nu mai ştim cine suntem. În fine...

- Da, puţină psihologie de amator...
- Nu râde, domnule Mihai, când ai văzut destul de multe nu-ţi mai 

trebuie diplomă pentru a citi în sufletul omului! În fine, domnul meu, hai să 
facem un târg! Un târg din care dumneata nu ai absolut nimic de pierdut. 
Eu îţi voi spune povestea pescarului iar dumneata, dacă vei considera că 
ţi-a plăcut, îmi vei spune în schimb povestea dumitale. Eu o voi asculta 
cuminte, aşa ca şi cum ar fi o poveste oarecare, apoi mă voi ridica şi voi 
pleca. Ei, ce spui, facem târgul?

Îşi lăsă obosit ochii în jos. Îi venea să spună şi nu şi da, dar şi să se 
ridice, să plece. Simţea, în acelaşi timp, că nu trebuie să mai amâne şi se 
destăinuie în faţa bătrânului, să nu piardă momentul. Să scape de una din 
obsesiile ce-i întunecau sufletul, fără să-i mai pese de nimic altceva. Să se 
elibereze.

- Spune-mi povestea dumitale, apoi voi vorbi şi eu. Bătrânul se lăsă 
pe spătarul scaunului uşurat şi zâmbi. 

„Cu chipul aprins în lumina apusului, un pescar cu mâini aspre îşi  
scotea cu greu plasele din apa murmurândă. Asuda şi aburi îi ieşeau pe la  
tâmple, de sub glugă. Sufla greu pe nări şi pe gură, încordându-şi braţele 
după un ritm ancestral, stânga peste dreapta, nod după nod, stânjen după 
stânjen.



Recolta zilei nu era bogată, dar era munca, dragostea, blestemul şi  
chinul lui. Era sensul vieţii lui neînsemnate şi izvorul viitorului pentru copii  
săi. Un act de credinţă faţă de strămoşi, pe rugul mării. 

Dar  gândul  îi  era  la  femeia  lui,  pe  care  o  lăsa  dimineaţa  uneori  
adormită,  alteori  trebăluind  lângă  un  foc  plăpând,  pe  cale  să  se  
împlinească. Ea îi umplea sufletul de dorinţă, dar şi de amărăciune. Pentru 
că seara o găsea de prea multe ori sfârşită de muncă, cu ochii împuţinaţi,  
dar  cu  carnea flămândă şi  tremurândă.  Îi  ghicea dorinţa  chiar  dacă de  
poala hainei i se agăţau copii, iar mâinile nu-i stăteau locului.

Se uita atunci la ea şi o furie creştea înlăuntru, pe viaţa asta care-l  
aducea sfârşit de pe ape, cu braţele grele şi sufletul gol, cu palma aspră, 
prea arsă ca să-i  mai  simtă pielea netedă şi  tânără,  trăznind  a peşte.  

Braţele  îi  erau ca de plumb şi  trăia  un blestem cu somnul  care-l  
învingea duşman, pe când ea mai deretica în urma copiilor, apoi întârzia  
puţin dichisindu-se fugar de culcare. Parcă o simţea ca pe-o pasăre de 
dincolo  de  lume,  aşezându-se  lângă  el,  punându-i  mâna  pe  frunte, 
căutându-i  bărbăţia  şi  oftând,  apoi  luându-l  în  braţe  tristă  şi  atât  de  
fierbinte!

Soarele coborâse de tot în mare şi apa căpătase culoarea catranului.  
Pescarul trase barca la mal şi îşi aduse încet, cu mişcări repetate şi moi,  
toată munca lui de peste zi către casă. Îl aşteptau copii, iar el le zâmbi cu  
dinţii lui laţi şi le făcu semn să se apropie. Atunci pruncii îndrăzniră şi i se  
agăţară de centură  şi  de buzunare.  Le mângăie cu dragoste  creştetele 
bălaie şi-i îndemnă către colibă.

Femeia ieşi să-i zâmbească din prag. Îi întoarse zâmbetul şi luă loc 
la  masă.  O privea în  timp ce-şi  mesteca îmbucăturile  şi  o  senzaţie  de  
căldură îi urca pe spinare. Se mişca de colo-colo cu buzele ei roşii, cu ochii  
umezi, cu braţele dezgolite şi gleznele-i încă frumoase şi albe ca laptele.  
Privind-o, simţea nelămurit  ceva ca o mare bunătate, o clipă din infinita  
bunătate dumnezeiască, ridicându-i-se în suflet şi străbătând aerul. 

Se  ridică  de la  masă şi  îi  aşeză  mâna pe spate.  Ea  se îndreptă 
mirată şi privi blidul abia atins. 

- Nu-ţi place mâncarea?
- Taci femeie, vino! 
O luă de mână cu dreapta, iar cu mâna stângă scoase din buzunar  

un briceag pe care-l dădu fiului său cel mai mare. Briceagul avea prăsele  
albe, de os şi rama alămită, strălucind în lumina focului.

- Na, jucaţi-vă!
- Cum, bărbate, îi dai briceagul tău?
- Lasă, că nu-l poate deschide, lasă-i să se joace! Vino cu mine!



O luă de mijloc, privind-o mereu în ochi. Femeia avea privirea moale  
şi  umedă,  obosită  şi  nedumerită,  dar  o  văpaie  îi  juca  pe  faţă.  Îl  căuta 
mirată: ce-i? Dar el nu-i spunea nimic, o privea cu o foame nepotolită ca pe 
ultima scânteie de speranţă din viaţa lui şi o ţinea strâns de mijloc.

Îi şoptea abia auzit în ureche vorbe nelămurite de dragoste, apoi îi  
ridică  poalele,  iar  mâinile  îi  alunecară  pe  şoldurile  dezgolite  şi  între  
picioare. Gura ei se rotunji a mirare, dar se lăsă toată, moale, în mâinile lui  
şi-i prinse capul în palme.

Lacrimile lui se amestecau acum cu ale ei şi regăsea bucuria de a se 
uni cu femeia ce-i aparţinea după o lungă secetă, după o veşnicie de febră  
seacă  şi  patimă  uscată.  O  dragoste  umedă  şi  fierbinte  îl  sorbea  şi-l  
amesteca până ce simţi cum vintrele i se-ncordează şi aruncă sămânţa în  
trupul ei binecuvântat.

O văzu, mai mult decât o simţi, încleştându-se cu disperare de el şi  
de trupul lui, de parcă ar fi vrut să-l tragă într-un mormânt de fericire, într-o  
cale de flori, în laptele şi mierea Raiului. Erau una, aceste două jumătăţi de 
lume! Apoi deschiseră ochii şi se răsturnară pe spate.

Calea laptelui  se vărsa peste creştetele lor  şi  se pierdea undeva,  
după coliba lor pescărească. El roti ochii spre spate şi văzu în prag, parcă 
dincolo de lume, trei copii ca trei păreri scăldate în lumina puţină ce ieşea 
pe uşă. Se uitau la ei şi nu înţelegeau ce fac acel bărbat şi acea femeie,  
tatăl şi mama lor. Strigară uşor, cu teamă către ei.

- Intraţi în casă că vine mama imediat la voi! Copiii intrară unul după 
altul, iar mâna ei i se aşeză pe frunte, ca o pasăre uşoară.

- Bărbate!
- Da, femeie!”
- Nea Tănase, eşti un povestitor rar,  ai cuvântul meu! Şi ceva îmi 

spune că poveştile cu miez pe care mi le-ai spus astăzi coboară de sub 
fruntea dumitale. Mai cred şi că eşti un om deosebit şi, dacă nu aş fi un 
egoist, consumat de propriile lui dileme, aş fi cu adevărat curios să aud şi o 
poveste a  vieţii  dumitale.  Dar  timpul  nu este  trecut.  Eu voi  mai  veni  la 
cafeneaua asta  în  fiecare  duminică  pe  care  o  voi  găsi  liberă  de  acum 
încolo. Iar dacă vom fi sănătoşi, ne vom reîntâlni la o ceaşcă de cafea şi va 
trebui să-mi promiţi o poveste a vieţii dumitale. Sunt sigur că o voi asculta 
cu la fel de multă plăcere!

-  Îţi  mulţumesc,  domnule  Mihai,  pentru  aprecieri.  Le  simt  cinstite! 
Dacă Domnul Va voi, ne vom mai întâlni, iar eu cred că Va voi! Astăzi, 
însă, îţi cer îngăduinţa să mai rămânem şi să ascultăm doar povestea pe 
care dumneata vei dori să mi-o spui. Crede-mă, este foarte important să 
dai drumul vorbelor să zboare! Şi, cine ştie, poate că undeva în lumea asta 



un păsărar bătrân va da drumul zburătoarelor din colivii pentru dumneata şi 
femeia din viaţa dumitale!

Lăsând privirea în jos, se scotoci prin buzunare şi scoase o pietricică 
gălbuie pe care o aşeză pe masă. Spusele bătrânului îi făcură plăcere şi îi 
înveliră inima ca o căldură, într-o stare de bine.

- Am primit pietricica asta de la ea, să o simt aproape atunci când nu 
suntem împreună.  Numele  ei  este  Sara.  Este  încă o  femeie  căsătorită, 
chiar  dacă  locuieşte  separat  de  soţul  ei,  cu  care  se  află  în  divorţ. 
Amănuntele nu sunt toate importante. Dar este foarte important că o iubesc 
aşa cum nu am iubit nicio altă femeie în viaţa mea. Şi, mă întreb, este bine 
că se întâmplă aşa acum, la vârsta mea?

- Vrei să spui, domnule Mihai, că eşti înaintat în vârstă? Dumnezeule, 
eşti un bărbat încă tânăr, abia ai început să înţelegi ce înseamnă viaţa, 
crede-mă! Nu este o altă vârstă mai potrivită pentru un bărbat să-şi pună 
marile întrebări.  Iar dragostea, ca şi  moartea, sunt cele mai mari şi mai 
importante întrebări din viaţa unui om!

- Îţi mulţumesc de încurajări, nea Tănase! Zâmbi din nou. Eşti omul 
de care aveam nevoie astăzi şi soarta a fost bună cu mine şi mi te-a scos 
în cale! Voi încerca atunci să-ţi spun una din poveştile mele. Poate că e 
adevărată, poate că nu, nu ştiu.

- Dumneata povesteşte, domnule Mihai! Ce este adevărat şi ce nu, 
inima dumitale va alege. Eu doar voi asculta!

„Când s-au cunoscut cu adevărat prima dată, l-a uimit faptul că poate 
sta de vorbă cu ea interminabil, că orice subiect abordau curgea firesc şi  
puteau vorbi ore în şir. Gazdele au trebuit atunci, neelegant chiar, să-i dea 
afară,  pentru  că  petrecerea  se  terminase  de  mult  şi  ultimii  musafiri  
plecaseră deja de vreo oră, dar ei stăteau încă de vorbă în balcon, privind 
răsăritul.

După  ce-au  ajuns  în  stradă,  au  colidat  oraşul  împreună  până  la  
prânz, apoi au luat masa şi, frânţi, au hotărât să meargă la ea. Li s-a părut  
firesc, iar el s-a simţit imediat ca acasă. S-au dezbrăcat de parcă ar fi fost  
împreună  de  ani  buni  şi  au  făcut  dragoste  cu  pasiune,  fără  să  se  
grăbească.  Lui  i  se  părea  că  recunoaşte  fiecare  curbură a  corpului  ei,  
fiecare cută, fiecare semn. Iar ea îi şoptea mereu că-i e locul acolo, în ea,  
şi că nu a mai întâlnit pe nimeni care să i se potrivească în felul ăsta. Apoi  
au adormit unul în braţele celuilalt şi, dacă nu ar fi venit până la urmă o zi  
de luni, nici nu s-ar mai fi ridicat din pat, pentru că aproape douăzeci de 
ore n-au făcut altceva decât să doarmă şi să facă dragoste, ca doi nebuni  
romantici.



A revenit apoi în oraşul ei de mai multe ori. Odată şi cu treburi legate 
de firmă. Protocol, o partidă de tenis, dar urmau să se întâlnească mai apoi  
oricum. Îşi trânti echipamentul de sport pe bancheta din spate a maşinii, şi  
plecă spre hotel să să se schimbe. Din maşină o sună pe Sara şi văzu că  
are trei apeluri ratate de la Adela, dar nu le băgă în seamă.

Sara îi răspunse veselă că e încă în mall şi că-l aşteaptă să vină să o  
ia peste o oră de la Jeans Caffe, când va fi terminat cu salonul cosmetic.  
La hotel îşi făcu un duş, îşi aranjă în parte bagajul şi se îmbrăcă lejer, într-
un tricou, pe care i-l cumpărase chiar ea, jeanşi şi pantofi sport.

Îl  aştepta,  într-adevăr,  la  cafenea,  singură  la  o  măsuţă.  În  primul  
moment îl izbi la ea o cută de pe frunte, pe care nu i-o mai văzuse până 
acum şi care-i dădea o notă de asprime. Dar a alungat-o imediat ce l-a 
văzut. 

- Vrei o cafea?
- Nu, mai bine mergem să mâncăm. 
-  Bine,  mergem! Îl  luă de braţ  şi  plecară sporovăind,  să caute un 

restaurant. Jocul era să treacă de câteva ori pe lângă toate restaurantele şi  
ea să-i spună, deodată, hai să mâncăm aici, iar el să zică bine. Îl jucară la 
fel ca de obicei.

Aşezaţi la masă, el simţi nevoia să o privească adânc în ochi, iar ea îi  
susţinu privirea.  I  se  păru  din  nou că-i  zăreşte  cuta  de asprime de pe 
frunte, dar cu totul trecător. În plus, Sara arăta fermecător şi, după o zi mai  
degrabă proastă, o simţea ca pe-un înger izbăvitor. Era Sara inimii lui, cu  
buzele ei roşii şi pline, cu ochii căprui cercetători, cu părul bălai, vorbind şi  
iar  vorbind  şi  fiecare  vorbă  mângâindu-l  şi  relaxându-l,  transportându-l  
întreg şi ferice într-o lume numai a lor.

O conduse de data asta la hotel şi se miră puţin că a fost de acord,  
pentru că de obicei insista să meargă la ea. Făcuse o parte din bagaj, dar  
în  rest  era  dezordine,  însă  Sara  nu se-mpiedică  în  amănunte.  După o  
scurtă descindere la baie veni goală şi, sărutându-l în continuu, îl dezbrăcă 
pe îndelete.

Apoi  buzele  ei  începură  să-i  caute  corpul,  bucată  cu  bucată,  
muşcătură cu muşcătură, până ce simţi că-l lasă picioarele, aşa că o luă în 
braţe  şi  o  puse  pe  pat.  Îl  înebunise  şi  simţea  nevoia  imperioasă  să  o 
pătrundă imediat, aşa că nu luă seama când se lovi zdravăn la picior într-o 
piesă de mobilier şi nici când ea îl muşcă de buze până la sânge.

Era parcă mai sălbatică decât o femelă de jaguar şi se gândea că,  
dacă îi dă ocazia, o să-i deschidă jugulara cu dinţii, aşa că-i îndepărtă faţa  
cu mâinile  şi  o  aruncă deasupra lui.  Parcă asta  şi  aştepta,  pentru  că-l  
încălecă ca pe-un taur de rodeo şi-şi înfipse unghiile în pieptul lui. 



Se purta ca o nebună şi dacă-l ţinea tot aşa probabil că o să leşine.  
În schimb ea avea orgasm după orgasm şi fie îl privea ca o fiară, fie îşi  
ţinea ochii strâns închisi, transpusă de plăcere. În cele din urmă explodă şi  
el ca o mină uitată din al doilea război mondial, atât de furios, că simţea 
cum jetul lui de spermă o aruncă în sus vreo două palme. Apoi braţele i se 
încleştară în jurul taliei ei şi-i rămase cu capul între sâni, fără putere. Dacă 
i-ar fi desfăcut braţele, ar fi căzut lat. 

-  Adu-mi  un pahar  cu apă,  te  rog!  îi  ceru Sara.  Se adună ca un  
cadavru de pe câmpul de luptă şi se prelinse până la frigider, de unde îi  
turnă un pahar de apă.

-  Mulţumesc!  Te  rog,  stai  lângă  mine!  Iar  el  se  aşeză  lângă  ea,  
bucuros că poate să o ia din nou în braţe. Apoi o auzi spunând cu un ton 
egal:

- A fost mai bine cu mine decât cu cealaltă?
- Care cealaltă?
- Cea cu care faci dragoste la birou!
Pământul se opri pentru o clipă pe orbită. Ochii Sarei luceau intens şi  

cuta din frunte îi  era ca o arsură. Nu-i mai cerea nimic prin cuvinte, se 
mulţumea să-l privească şi aştepta. În cătarea ochilor ei era pentru prima 
dată neputincios. Oare chiar Sara era cea care-i vorbise? Sara a lui?

Neputinţa îi crea nemulţumire şi ură. Ură pentru că se simţea slab şi  
pentru  că  o  iubea  atât  de  mult.  Afară  se  auzeau  zdrăngănind  ultimele 
tramvaie ce treceau grăbite către limanurile oraşului. I se părea că lumea 
lui oricum se sfârşise, aşa că, unde mama dracului se mai grăbeau?”

Se opri şi îi făcu semn ospătarului.
- Nota, te rog! Şi împachetează un sandviş pentru domnul.
- Multumesc, domnule Mihai, dar nu-i nevoie!
-  Poate că nu, dar eu insist  să pleci cu un sandviş în buzunar. E 

trecut de vremea prânzului. Bătrânul se ridică, îşi luă pachetul, teancul de 
ziare şi îşi puse ochelarii în buzunarul de la piept. Dădu să plece, dar se 
răzgândi şi se-ntoarse.

- O iubeşti mult, aşa cum spui, domnule Mihai?
- Da, nea Tănase, foarte mult! Atât de mult că mă sperie!
- Atunci, domnul meu, nu căuta salvarea în alte femei! De dragoste 

nu te poate salva nimeni! Şi, până la urmă, de ce ai vrea să fii salvat? De 
cel mai minunat lucru ce i se poate întâmpla unui om? Unui bărbat?

Îl privi cu bunătate, aşa cum poate privi numai un om care a scris 
destule pagini în cartea vieţii şi s-a împăcat cu lumea. Apoi îl bătu uşor, 
părinteşte, pe umăr şi se-ntoarse pornind agale către treburile sale. 



II.

Avea, în  ultima vreme, tulburări  de somn şi  de cele mai multe ori 
adormea  frântă,  pentru  ca  peste  o  oră  sau  două  să  se  trezească  în 
aşternutul  ud,  gândindu-se  deodată  la  milioane  de  lucruri  inutile  şi  cu 
acelaşi rezultat: o cruntă insomnie. Alte dăţi, se trezea odihnită la ore crude 
ale dimineţii. Se ridica să bea un pahar cu apă, hotărâtă să adoarmă din 
nou pentru cele trei sau patru ore de somn rămase. Dar nu mai putea să o 
facă. 

Eşti  victima  unei  depresii,  îi  tot  spunea  Laura,  prietena  ei  din 
studenţie, cu care coresponda fidel pe mail şi aproape zilnic. Te rog, dacă 
nu te duci să vezi un medic, încearcă măcar să iei un tratament, ceva din  
plante,  uşor.  Nu  lăsa  lucrurile  să-ţi  scape  de  sub  control! Laura  avea 
dreptate, dar nu era deloc simplu. Încercase produse din plante, dar când 
părea că-i fac bine, când i se păreau inutile şi, culmea, putea să ia într-o 
seară o pastilă şi să doarmă un somn odihnitor, iar apoi alte cinci nopţi să o 
chinuie afurisita de insomnie chiar dacă lua pastile cu pumnul. Era ca un 
cerc vicios, din care habar nu avea cum şi când poate ieşi.

Bunăoară  acum.  Dormise  un  somn  agitat,  visând  o  îmbrăţişare 
nefirească cu o femeie foarte frumoasă, de care era profund îndrăgostită. 
Se sărutau pasional, se mângâiau undeva pe un culoar, ascunse privirilor, 
dar erau conştiente amândouă că pot fi surprinse în orice moment. Aşa că 
iubita necunoscută o invitase la ea acasă, iar ea acceptase bucuroasă, ca 
pe-o soluţie pe care o avea firesc în minte, doar că nu se cuvenea să o 
exprime. În vis nu avea nicidecum dubii cum va ajunge la ea acasă.

Apoi,  plină de nerăbdare,  la  terminarea programului  de la  birou a 
comandat  un  taxi.  Ajunsă  la  adresa  respectivă  a  urcat  scări  în  spirală, 
întâlnind  bărbaţi  minunaţi  la  fiecare  palier.  A  trecut  superioară  şi 
nepăsătoare pe lângă fiecare dintre ei: mă aşteaptă iubita mea! Iar femeia 
splendidă o aştepta aproape goală, acoperită de un neglijeu, înnebunind-o 
de cum a intrat. A închis uşa în urma ei cu o lovitură absentă de picior, iar 
ea s-a repezit  să o sărute, să-i  mângăie sânii,  care erau mici  şi  tari  ca 
piatra, cu sfârcuri mari. 

Când  s-a  trezit  din  vis,  plină  de  poftă,  şi-a  simţit  sexul  pulsând 
nebuneşte. A fost nevoie să-şi potolească arsura cu degetele, frenetic şi şi-
a  rupt  o unghie  strângând cearşaful  în  pumn.  Când s-a mai  potolit,  i-a 
zburat gândul la el. Apoi s-a întrebat de ce, de ce i-a pus stăpânire pe 
gânduri  ca  o  pedeapsă?  Era  el  oare,  pentru  prima  dată  în  viaţa  ei,  o 



dragoste curată, venită târziu şi zbuciumată? Iar somnul i-a zburat şi dus a 
fost.  

„Iubita mea Laura, Laurette a mea, am gătit în sfârşit una din reţetele 
tale! Da, ştiu, e mai bine mai târziu decât niciodată, dar îţi scriu mulţumită 
şi fericită din două motive. Primul, că am urmat punct cu punct reţeta ta şi,  
al doilea, că mi-au şi ieşit! Nu bune, ci foarte bune! Până şi Violette a mea 
a gustat. Înţelegi? A văzut cum arătau, îmbietor în tavă, i-a plăcut mirosul  
şi caşcavalul prelingându-se bine rumenit şi mi-a cerut o porţie mică, de  
poftă. Şi I-AU ŞI PLĂCUT! Reţeta ta e genială, a ieşit perfect şi am făcut o 
poză cu telefonul, ca să-ţi arăt când ne vedem.

Dar stai aşa, am chef să-ţi povestesc tot, pentru că astăzi mă simt 
bine şi am gustat un pahar de vin roşu în cinstea creaţiei noastre culinare 
comune, un Shiraz pe care l-am primit de la EL (nu vreau să te aud, să nu  
spui nimic! De data asta promit că nu-ţi scriu despre el). Întâi, am vrut să 
cumpăr două vinete potrivite, aşa cum mi-ai recomandat. Am căutat ieri la 
buticul de la parter, ştii tu, unde serveşte băiatul care-ţi plăcea ţie, iar tu 
ziceai că are ochi numai pentru mine! Mi-a spus, doamnă, astăzi nu am 
vinete proaspete, nu luaţi. Haide-ţi că vă aduc mâine ceva bun, e păcat să  
stricaţi reţeta cu ceva ce nu e de calitate. Astăzi, cum am venit de la job,  
am şi intrat la el şi, ce crezi, avea două vinete albe, o minunăţie. Nici n-a  
vrut să-mi ia bani pe ele şi atunci i-am promis o porţie şi lui (apropo, i-am şi  
pregătit-o  într-o  caserolă  şi  cobor  imediat  să  i-o  duc,  că  închide 
magazinul). 

Le-am spălat bine pe amândouă, le-am tăiat cozile şi le-am scobit  
miezul, cum mi-ai spus. Violeta m-a ajutat şi ea să facem patru bărcuţe.  
Am făcut amestecul, cu toate condimentele din reţetă, cu tot şi la sfârşit am 
adăugat caşcavalul afumat ras. N-am făcut economie de ulei (am luat ulei  
cu usturoi, cum mi-ai spus, am găsit în cele din urmă) şi nu am uitat de 
şofran, ca să ştii! Am făcut exact cum mi-ai zis: un vârf de cuţit în uleiul  
puţin încins.

Sunt fericită şi puţin ameţită acum. Mă tot opresc şi recitesc ce ţi-am 
scris, pentru că am mereu impresia (şi nu doar impresia) că scriu numai  
prostii,  cu  o  grămadă  de  greşeli  de  ortografie.  Gata,  mă  duc  să-i  duc  
admiratorului  meu porţia  de vinete  pe care  i-am promis-o.  O iau şi  pe 
Violette  cu mine,  altfel  în starea în care sunt,  cine ştie  ce prostii  pot  fi  
tentată să fac! Glumesc, nu mă lua în seamă, Laurette! Pa, noapte bună!”

În studenţie nicio zi nu semăna cu alta. În fiecare seară era câte o 
mică petrecere în cămin, iar dacă totuşi se întâmpla să nu fie, se găsea 
măcar atâta energie cât pentru o mică şuetă, la o ţigară şi două butelii de 
vin. Gustau licoarea roşie şi-şi spuneau una alteia dragă, vinul roşu e bun 



pentru femei când îl  beau bărbaţii,  dar cum nu-i avem prin preajmă, se  
dovedeşte de fapt că e bun în orice condiţii! Apoi râsete, bancuri, povestiri 
porcoase şi bârfe, tot tacâmul până la două sau trei noaptea.

După treizeci şi cinci, sau poate chiar după treizeci şi trei de ani, mai 
toate zilele i se păreau că seamănă una cu alta. Munca, acelaşi program 
nesuferit, aceleaşi feţe tot timpul, pe drum, la birou, la întoarcere, acasă. 
Se căsătorise mai mult de teamă, de teama că va rămâne singură, că nu 
are cu cine împărţi patul noaptea, că nu are cine să o mângâie. Apoi, după 
un timp, s-a trezit oricum singură, chiar dacă dormeau în acelaşi pat. Până 
într-o zi, când nici măcar asta n-au mai făcut împreună.

Violeta se juca cuminte, iar ea simţea mereu că nu petrec amândouă 
destul timp împreună. După ce pleca bona, se întreba de multe ori ce să 
facă doar ele două? Violeta ar fi vrut să se joace, dar nu avea întotdeauna 
răbdare şi,  atunci,  îi  venea să plângă de ciudă.  Nu,  nimic  nu era  cum 
trebuie. Copilul simţea asta şi se trezea, aşa nenorocită cum era, stând 
turceşte pe covor, înconjurată de lego, cuburi  şi  monopoly,  că vine şi  o 
cuprinde cu braţele de gât şi îi spune te iubesc!

„Laura, nu mă mai provoca! Nu mai vreau să-l văd. Mi-e mai bine 
singură, înţelege! E adevărat, e greu când Violeta mă întreabă, uneori, de  
tatăl ei, dar până şi copilul a înţeles. NU MAI VREAU să iau povestea de la  
capăt fir-ar să fie, nu mai vreau!

Îmi pare rău, m-am smiorcăit puţin. Dar, gata, a trecut. Ştiu că eşti  
bine intenţionată.

Mai  bine  să  bârfim  puţin.  Pentru  că  astăzi  am  avut  şedinţă  cu 
patronul şi cu şeful cel mare. Au licitat şi au obţinut un contract baban cu 
casa de asigurări de sănătate şi o să facem evaluări de active la câteva  
spitale, nici  nu ştiu la câte. Vreo două în Bucureşti.  Dar, normal,  ca să  
obţină contractul au venit cu o perioadă imposibilă, cu nişte termene de 
înebuneşti. Cică, dacă terminăm în termen, ne dau un bonus de 5%. Dacă 
terminăm cu 5 zile înainte, ne dau bonus de 10% şi dacă predăm înainte 
cu 7 zile, ne dau bonus 12%! Îţi dai seama? Pe de altă parte, dacă aş lua 
12%, mă pot duce să văd Sardinia, visul meu! Şi cu 10% mă descurc.

Noutăţi! Am un coleg nou şi cu el o să fac echipă! Da, ştiu că nu ţi-
am scris nimic de el până acum, dar e la noi de abia de-o lună şi jumate.  
Până acum am auzit şi văzut doar lucruri bune despre el. Normal eu fac  
echipă cu tipesa şefului, dar nu vrea tu să o lase să plece în Bucureşti şi  
mă trimite cu tipul cel nou. Îi e frică să o scape din ochi, că nu-mi explic  
altfel ce are tipul în cap.

Aşa că, vreo cinci săptămâni, că ţi-am spus, vreau să termin în cinci,  
că altfel aveam 6 la dispoziţie, te vizitez pe teren propriu! Am vorbit şi cu  



colegul cu care fac echipă (Emil îl cheamă, ca să ştii) şi e şi el de acord.  
Vrea să-şi cumpere o maşină nu ştiu de care şi îi fac şi lui cu ochiul ceva 
bani în plus.

Bun,  gata,  mă opresc.  Nici  azi  noapte n-am dormit  bine.  Am luat  
acum trei  pastiluţe  şi  mi  se  pare  că  mă  încearcă  somnul.  Nu  mă  mai  
lungesc, să nu-mi sară. Te pup şi-ţi mai scriu şi mâine dacă am timp. Şi, te 
rog, nu-mi mai aduce aminte de el!

Noapte bună Laurette, iubito!”
Pe vremea când îi  scrisese Laurei acest mesaj,  Mihai nu exista în 

viaţa ei. Exista doar un gol imens şi o cumplită teamă şi nesiguranţă. A 
găsit puterea să-şi părăsească soţul, dar odată cu plecarea lui au părăsit-o 
şi energia şi încrederea în sine. O prăpastie imensă se căsca uneori fără 
veste în  jurul  ei  şi  ameninţa să o  înghită.  Apuca atunci  mâna fragilă  a 
Violetei, care o trăgea cu putere la suprafaţă doar punându-i braţele în jurul 
gâtului şi cuibărindu-i-se la piept.

„Dacă nu mi-l prezinţi pe Emil, nu vreau să mai ştiu de tine! Şi mai  
vreau amănunte până atunci: e înalt, e bine făcut, atletic? Are succes la  
femei? (tu-l placi? nu-mi spune că nu te interesează Sara dragă, că nu eşti  
de piatră!) Crezi că ne-am potrivi?

Să nu  mi-l  descrii  ca  pe-un workaholic  aşa  cum eşti  tu,  că  e  un 
aspect irelevant. Doar ştii ce efect am eu asupra bărbaţilor! Dar promit că,  
după ce-l duc în patul meu, am să-l las să şi doarmă, ca să puteţi termina.  
Pe cuvântul meu! A, să nu uit: nu-mi da vestea că e căsătorit. Lasă-l pe el  
să se abereze cu asta. Doar nu-l vreau de bărbat! Sau mai ştii, dacă-i bun 
la pat... 

Te  sărut  Sara,  draga  mea  şi  abia  aştept  să  ne  întâlnim!  Şi  să-l  
întâlnesc pe frumuşelul (aşa mi-l închipui, frumuşel, dar tu eşti de vină, că  
asta e tenta din descrierea ta, care pe mine mă face să cred că-l placi) al  
tău coleg! Pa, pe mâine!”

Se uita cu neîncredere în oglindă, goală cum era, şi se examina mai 
sever decât ar fi făcut-o orice juriu de frumuseţe. Îşi spunea că îmbătrânise 
şi dacă va fi să se dezbrace în faţa lui va trebui să o facă în semiîntuneric. 
Altfel n-o să o placă! 

Iar ea îl văzuse gol, pentru că infirmierele aveau chef de glume şi, 
până să-şi dea seama, îl dezbrăcaseră în faţa ei, inconştient cum era. Şi 
apoi au râs de încurcătura în care au pus-o şi i-au aruncat: cum, nu sunteţi  
soţia dânsului? Iar ea a negat scuturând din cap şi a ieşit repede afară din 
rezervă, sprijinind peretele, lângă uşă.

Avea pântecele plat, era sigură că văzuse asta, dar atunci n-a vrut să 
vadă mai mult, iar apoi parcă i-a părut puţin rău. Dar le auzea pe infirmiere 



prin uşă glumind pe seama erecţiei inconştiente a pacientului de care se 
îngrijeau. Ştia că o fac pentru ea şi atunci s-a despins de lângă uşă şi a 
apucat-o furioasă pe holuri până la bufetul spitalului, să-şi ia o cafea.

Îl  remarcase  de  la  distanţă;  păşea  ezitant,  dar  avea  o  siluetă 
deosebită, elegantă, cu umerii bine conturaţi şi picioarele drepte. Era tuns 
scurt şi avea gulerul ridicat la sacou, înconjurat cu un fular subţire şi lung. 
Ţinea în mână legătura de chei ale unui autoturism şi a văzut cum i-au 
căzut  de  parcă  prinseseră  viaţă  şi  i  s-au  strecurat  dintre  degete  cu 
încetinitorul.

S-a aplecat după ele clătinându-se şi a simţit instinctiv că bărbatul din 
faţa ei era pe cale să-şi piardă cunoştinţa. A săgetat-o în piept de parcă era 
vorba de copilul ei şi a alergat să-l prindă, să-l salveze. Să-l ridice din morţi. 
Iar el s-a uitat atunci la ea cu ochi mari şi asta a fost tot. A ştiut că pe acest 
bărbat l-a căutat toată viaţa şi că de el nu va mai avea scăpare.

„Mă întreb cum este să te plimbi goală prin faţa unui bărbat care nu 
vede. Un bărbat frumos, dar orb, cu braţe puternice, umeri largi şi chipul  
minunat. Concentrat în sine, întors cu privirea spre înlăuntrul lui, singurul  
loc în care poate vedea folosind fantasmele creierului său. Iar spre afară  
îndreptat cu toate celelalte simţuri, ascuţite de lipsa vederii.

Mă  întreb  dacă  ar  şti  că  sunt  goală.  Aş  trece  pe  lângă  el,  l-aş 
mângăia uşor de la distanţa unui braţ. I-aş aduce cafeaua, a cărui aromă el 
ar simţi-o de când am deschis capacul cutiei, chiar de se află la distanţa 
unei camere, aşezat la masa lui de lucru, ţăcănind cu maşina de scris în  
Braille, iar eu în bucătărie. 

Oare  când  aş  ajunge  lângă  el,  prin  mirosul  intens  emanând  din 
ceaşcă,  ar  simţi  mirosul  sexului  meu? M-ar  simţi  că sunt  goală? Ori  ar 
avea, poate, o intuiţie?

Doar aceste gânduri m-ar excita teribil. Atât de tare încât m-aş clătina  
din picioare! M-ar simţi atunci?

Aş  vrea  ca  el  să  mă  iubească  intens  şi  toate  simţurile  lui  să  fie 
deodată concentrate asupra mea. Să audă foşnetul lenjeriei mele intime 
atunci când cade şi mă lasă goală. Să audă mătasea chilotului căzând pe 
covor asemeni tumultului unei cascade. Şi să ştie că-l vreau!

Dar să nu facă nimic imediat. Să mă lase să mai cred că el nu ştie că  
sunt goală. Să aştepte cu toate vintrele pulsând să găsească şi celelalte  
semne. Pentru început să simtă cum transpir şi feromonii mi se împrăştie  
ţâşnind prin aer în toată casa.

Draga mea prietenă linişteşte-te, n-am luat-o razna! Doar că scriind 
ce ţi-am scris până acum am simţit cu adevărat că nu mai pot! Şi m-am 
oprit puţin ca să...ştii tu!



Doamne,  totul  a  început  cu  o  plimbare  absentă  la  cumpărături.  
Căutam ceva inutil, dar pentru care am ales să plec de acasă. Am pus una 
şi  alta  în  coşul  de  cumpărături  şi,  în  cele  din  urmă,  am  decis  că 
singurătatea nu poate muri la supermarket. Trebuie înecată acasă, într-un 
pahar cu vin. Dar la casă era coadă şi m-am întors pe călcâie pentru încă o  
raită prin rafturi. Şi am văzut oferta cu filme.

Los abrazos rotos. Un film de Pedro Almodovar, cu Penelope Cruz.  
L-am luat şi l-am pus în coş.

Am ajuns acasă. Singură, singură între toţi pereţii mei! Mi-am pus vin 
alb în pahar şi m-am dezbrăcat. Goală. Şi tot goală m-am aşezat în faţa  
televizorului, sorbind uşor din paharul cu vin. Întâi am citit scurtul rezumat  
făcut de difuzor pe coperta din spate a DVD-ului: "În urmă cu paisprezece  
ani, un regizor şi scenarist de succes are un accident de maşină în urma 
căruia îşi pierde vederea, dar şi pe femeia vieţii lui, pe Lena". Personajul  
Lena, evident, interpretat de Penelope Cruz. 

Doamne, dacă aş putea arăta ca femeia aceasta splendidă! Dacă eu 
o găsesc splendidă, oare cum o găsesc bărbaţii? Ştii, în film apare în multe 
scene puţin îmbrăcată şi  mă gândeam atunci că dacă aş fi  bărbat n-aş  
putea  rezista  să  nu  o  dezbrac  imediat  de  tot  şi  să  o  sărut  pe  fiecare 
centimetru al corpului! Continui de unde m-am întrerupt: "Harry e un foarte 
activ şi atractiv bărbat orb care şi-a dezvoltat restul simţurilor pentru a se 
bucura  de  viaţă,  dar  numai  cu  condiţia  completei  uitări  a  ceea  ce  s-a  
întâmplat în urmă cu paisprezece ani".

N-am putut să văd filmul în aceeaşi seară. M-am temut că voi strica  
imaginea  acelui  Harry  ce  mi  s-a  construit  imediat  în  minte.  Am  făcut  
dragoste  cu  Harry  din  închipuirea  mea  mângâindu-mă cu  degetele  ore 
întregi.  Am  căzut  în  cele  din  urmă  lată  într-un  somn  agitat,  iar  spre 
dimineaţă l-am visat pe Harry din nou. 

Orbul meu frumos care ŞTIA imediat că sunt goală. Iar eu îi testam 
simţurile  în  cele mai  felurite  moduri.  Puneam cafeaua la  fiert,  porneam 
muzica şi, uşor, lăsam hainele să-mi cadă. Cum rămâneam goală, Harry 
se întorcea la masa lui de lucru cu faţa către mine şi mă privea cu ochii lui  
ce nu puteau să vadă, direct în ochii mei ca să-mi spună ştiu că eşti goală, 
vino să facem dragoste! Şi eu eram Penelope Cruz în braţele lui.

Dar întrebarea mea rămâne. Cum te simţi când te plimbi goală în faţa  
unui bărbat orb?

În faţa ştii tu cui m-am plimbat goală doar o dată. A lăsat uşor revista 
pe care o citea din faţa ochilor şi mi-a spus ceva în genul de ce te plimbi  
goală ca o curvă prin casă? Pune ceva pe tine! Ce, crezi că sar pe tine 



dacă te fâţâi aşa prin casă? M-a anulat pur şi simplu şi-am plâns două zile,  
pe ascuns, ca o proastă.

Cu Mihai e altceva. Când suntem doar noi doi, rareori ne îmbrăcăm 
şi ne atingem mereu, căutăm prilejuri să o facem, să ne simţim pielea unul  
celuilalt. E tot ce mi-am dorit. Dar oare cum ar fi cu acel bărbat orb? Nu-mi 
pot scoate ideea asta din cap!

Da, da, ştiu, am înnebunit!
Te iubesc, Laura dragă. Dacă n-ai fi tu, cui i-aş mai povesti eu toate 

goangele mele? Noapte bună!”
S-au iubit intens, pentru că după numai o săptămână s-a trezit cu el 

la uşă. De fapt nu la uşă. Îşi parcase autoturismul în faţa scării şi se plimba 
în sus şi în jos, iar trecătoarele întorceau întrebătoare capul după el: cine e 
tipul ăsta şi pe cine aşteaptă? 

Mai multe vecine se adunaseră în faţa blocului, probabil tot din cauza 
lui şi începuseră o mică şuetă, aruncându-i priviri furişate. Îi cercetau ţinuta, 
autoturismul,  trăgeau  cu  urechea  atunci  când  vorbea  la  telefon 
şi...aşteptau. Unele nici nu se sufereau între ele, aşa că motivul pentru care 
se adunaseră era mai mult decât evident.

Atunci  când a apărut  cu Violeta de mână şi  cu ghiozdănelul  ei  în 
spate, la intrare se formase deja un adevărat comitet de primire. Pe care el 
l-a evitat extraordinar de inspirat, invitându-le pe amândouă la o plimbare şi 
apoi la cină. Dar nu înainte de a scoate la iveală un minunat buchet de 
trandafiri, pe care l-a despachetat cu mişcări iuţi până să i-l ofere. Profitând 
de uluiala ei, de curiozitatea vecinelor şi ochii mari ai Violetei, a sărutat-o 
pe gură,  i-a deschis portiera,  aşezând-o în spatele maşinii  împreună cu 
Violeta şi duşi au fost.

Îşi aduce aminte că şi Violeta abia în maşină a întrebat, dar foarte 
timid şi total atipic pentru ea: unde mergem mama? Iar el i-a răspuns foarte 
firesc la mall Violeta, pentru că astă seară au un clovn care face figurine  
din baloane şi are pregătite pentru copii câteva numere de acrobaţie cu 
nişte căţeluşi dresaţi. Se gândise la toate. Iar ea a ştiut din nou că de acest 
bărbat nu va putea, nu va mai vrea să scape. De fapt îl voia, îl dorea, spera 
să  vină,  iar  acum  că  a  venit  şi  i-a  invadat  viaţa  pe  nepusă  masă,  o 
lăsase...mută!

„Hei, hei, hei domnişorico! Păi bine Sara-cea-mincinoasă, de-al din 
astea-mi eşti? Ce Almodovar, Penelope Cruz şi abrazos rotos? Ce bărbat  
orb care să te miroase şi să te...ce ţi-o face el dacă te-o prinde! Mi-e să-mi 
spui IMEDIAT cine e Mihai? Care Mihai? Cu care Mihai de fâţâi matale  
goală şi eu nu ştiu?



Şi  de  ce-mi  vorbeşti  de  orbi  pe  pereţi?  E  Mihai  ăsta  orb,  că  nu 
rezultă? Pare să fie un mascul pe cinste, dacă te-a dezbrăcat şi tu nu-mi  
spui nimic. Şi de când mă rog te dezbraci tu în faţa acestui bărbat şi taci ca  
peştele?

Mă  faci  să  mă  urc  în  maşină  sâmbăta  asta  să  vin  să-l  văd.  A, 
nu...VIN CLAR SĂ-L VĂD pe acest Mihai al tău Sara mamă, nu scăpaţi voi 
uşor de Laura!

Să-ţi fie ruşine!!!
PS:  CE BINE,  fato!  Mă  temeam că  o  să  îmbătrâneşti  şi  o  să  te  

smochineşti  fără  să  mai  bagi  nimic  între  picioare!  Sâmbătă  vin  să-mi  
povesteşti tot şi să te bat că mi-ai ascuns! Şi până sâmbătă simt deja că  
Bucureştiul e prea mic pentru mine. Super, ce veşti bune!”

Pentru specia umană contemporană, de-ar fi să aleg descrierea cea 
mai reprezentativă pentru toate bolile sufletului ei, m-aş opri la Faustul lui 
Johann  Wolfgang  von  Goethe.  Acelaşi  spirit  nepereche  care  ne  ceartă 
întrebându-ne: “De ce vă grăbiţi… de ce vă grăbiţi voi, oamenii, să spuneţi  
imediat despre un lucru că e nebunesc sau înţelept, bun sau rău?! Ce rost  
au toate astea? Aţi  descoperit  cumva cauzele  lăuntrice  ale unei  fapte? 
Puteţi voi să lămuriţi  cu precizie motivele pentru care s-a întâmplat aşa, 
pentru care trebuia să se întâmple? Dacă aţi face asta, nu v-aţi mai grăbi  
atâta cu sentinţele voastre.” 

Faust nu are răbdare. Pentru el, viaţa este mult prea scurtă pentru a-
şi  îngădui  să  nu aibă totul,  imediat.  Pactul  cu  Mefistofel,  diavolul,  pare 
foarte la-ndemână, iar preţul pe care acesta i-l cere în schimb, sufletul său, 
i se pare tânărului Faust nesemnificativ.

Câţi dintre noi nu am făcut acest pact, fără ca măcar să ne întrebăm 
cum  de,  atât  de  tineri  şi  atât  de  curând,  am  atins  minunatele  ţinte 
pământeşti la care năzuiam cu tot dinadinsul?  Şi, ceea ce-i cel mai trist,  
este că de vom căuta în  trecutul  nostru,  nici  măcar  nu vom putea fixa  
momentul în care am încheiat blestematul pact.

Unii dintre noi am făcut-o de teamă: teama de a nu fi singuri, teama 
de a nu deveni paria în societatea ignorantă ce ne înconjoară, teama de a 
nu avea ceea ce toată lumea se laudă că are;  teama,  cumplita  teamă, 
unealta cea mai subtilă a răului.

Faust s-a temut că va îmbătrâni fără să cunoască totul, să aibă totul 
şi  mai  ales  ceea  ce  omului  de  rând  îi  este  îndeobşte  interzis.  Dar, 
asemenea ecleziastului adevăr vă zic vouă, există şi un moment în care 
omul se află faţă în faţă cu dragostea lui şi atunci orice teamă şi orice pact 
devin vizibile şi sunt scrise cu litere de foc pe cer.



Faust s-a îndrăgostit de Gretchen şi, aşa cum deja se obişnuise, o 
are în cele din urmă cu ajutorul lui Mefistofel. Îi face mult rău bietei femei, 
pentru  că  ea  se  îndrăgosteşte  la  rându-i  de  el,  fără  să-i  cunoască  cu 
adevărat şi pe deplin toate motivaţiile. Rămâne însărcinată.

Iar  din  acest  punct  totul  devine  atât  de  tragic;  dar  câţi  dintre  noi 
reuşesc să treacă mai departe de simpla constatare a tragismului poveştii 
bietei Gretchen? Tânăra femeie îşi ucide copilul născut dintr-un păcat ce 
nu-i poate fi nicicum reproşat,  dar pe care în faţa societăţii trebuie să şi-l  
asume, fiind închisă pentru pruncucidere. 

Dincolo de întrebarea dacă pruncul era om sau tot un diavol, pe care 
nimeni nu şi-o pune de la început, mai aflăm că pe când femeia zăcea în 
închisoare,  Faust  şi  Mefistofel  fac  planuri  să  o  salveze  de  judecata 
oamenilor.  Oare cu ce preţ pentru biata femeie ar  fi  făcut asta? Cel ce 
intervine şi o salvează, peste capul tuturor, este chiar Dumnezeu, ale cărui 
motivaţii  nu  pot  fi  decât  mai  înalte  şi  în  acest  fel  de  neînţeles  pentru 
majoritatea ignorantă. 

„Sara...nici nu ştiu cum să-ţi spun, să-ţi scriu de fapt. Dar nu m-aş 
putea numi prietena ta dacă nu aş face-o. Şi mă tem, pentru că suntem 
prietene de atâta timp şi prietenia ta mi-e scumpă ca aerul.

E vorba de Mihai. Dacă îţi aduci aminte, aveam în facultate o colegă 
mai mică, venită la un an după noi, care stătea în camera de la capătul  
holului, lângă duşuri. O cheamă Rodica şi a fost prietenă ceva timp cu tipul  
ăla, Vasilică, la care i-am făcut vânt şi s-a tot ţinut de mine o vreme. Cred  
că-ţi  aduci  acum aminte de cine vorbesc,  că de acest  Vasilică  râdeam 
amândouă că purta  tenişi  la  costum.  Mă rog,  nu asta  e  important,  dar  
Rodica e importantă pentru că lucrează la aceeaşi firmă cu Mihai.

Eu cu Rodica mă întâlnesc mereu la nişte prieteni comuni, la câte o  
canastă şi-un coniac. Şi din vorbă în vorbă m-am trezit că-mi vorbeşte de 
un tip care aşa şi  aşa şi  am întrebat-o: dar cum îl  cheamă? Păi Mihai,  
Mihai Urziceanu. Idolul femeilor, ţi-ar place, mi-a zis.

Am luat-o deoparte şi i-am povestit, dar fără amănunte, că s-ar putea 
să-l  cunosc  pe  Mihai,  că  acum are  o  legătură  cu  o  fostă  colegă  de-a  
noastră, dar n-a fost curioasă cu cine. Deci nu ştie de tine.

Dar mi-a povestit cu amănunte că Mihai are o legătură de câţiva ani  
cu o tipă, o tinerică, la serviciu. El fiind şef mare acolo, are evident un birou 
doar pentru el singur. Iar fufa aia face cum face şi intră la el în birou cam în  
fiecare zi.

Ştii cum sunt fetele, curioase. Ştii, ei fac sex în birou şi fac asta de  
ani de zile. Mă rog, nu ştiu dacă ani, dar o fac. Au făcut-o şi săptămâna 
trecută. Fetele îşi fac drum ca din întâmplare şi ascultă la uşă.



Aia cică e bună rău şi la vreo 27 de ani. Mă rog, gata cu amănuntele  
sordide. Întâi Rodica m-a bănuit pe mine că am gânduri cu Mihai al tău, iar  
eu am bănuit-o că mă duce cu preşul. 

Aşa că am verificat povestea şi am aflat acelaşi lucru. De fapt la ei în 
firmă toată lumea ştie, toată lumea vorbeşte. Dar cum nu sunt singurii şi  
toţi boşii de acolo au pupile şi nu se plictisesc în orele de program, cum 
stau ei de dimineaţa până seara, nu pare să fie ceva neobişnuit.

Îţi mai spun, scriu, mă rog, doar că de câteva ori Mihai a luat-o cu el 
pe tipa aia în deplasări, inclusiv o dată în Italia. Nu ştiu ce să-ţi spun acum. 
Îmi pare rău, dar trebuie să ştii.

Sara, draga mea, poate că nu e ceva serios,  poate că pe tine te  
iubeşte.  Dar  dacă  te  iubeşte  cu  adevărat,  ar  fi  trebuit  să  înceteze  cu  
legătura aia şi nu a făcut-o. Poate că o va face.

Dar eu sunt prietena ta cea mai bună şi nu pot să nu-ţi spun. Să nu 
te superi pe mine. Am plâns, plâng de două zile şi m-am hotărât cu greu 
să-ţi scriu toate astea. Uite, plâng şi acum.

Te iubesc Sara, draga mea. O să fie bine. Dacă vă iubiţi cu adevărat,  
o să treceţi peste problema asta şi o să fie bine. Pa! 

Să nu mă urăşti, te rog!”
Nu există în Faust nicio lecţie,  pentru că dacă ar fi fost, măcar unii  

dintre noi ar fi învăţat-o deja. Poate doar o mică încercare a acestui spirit 
înalt care a fost Goethe, de a ne sugera că în viaţă dragostea reprezintă un 
mare moment al adevărului. Că dragostea curată, o dragoste aşa cum este 
cea a lui Gretchen, ne poate mântui, pentru că este pe placul Domnului!  
Iată  deci  ce  oportunitate  minunată,  ce  moment  superb  în  viaţa  omului 
pentru a-şi chestiona viaţa, motivaţiile şi viitorul! 

Se opri  din  scris,  fără să se decidă dacă toate aceste gânduri  ar 
trebui  sau  nu  să  aibă  un  destinatar.  Poate  că  ar  trebui,  dar  nu  acum 
imediat. Salvă textul şi închise uşor laptopul. Era deja târziu şi somnul i se 
aninase vârtos de pleoape. Cine era ea, Faust sau Gretchen?

„Iartă-mi tăcerea, Laurette, draga mea. Nu sunt, în niciun caz nu sunt 
supărată pe tine. Dar am avut nevoie de un răgaz, de tăcere în viaţa mea. 
De zile pe care mi le-am petrecut doar cu Violeta, singura mea dragoste  
sigură acum. Şi de nopţi în care am plâns, şi-am plâns ca o nebună.

Nu i-am mai răspuns la telefon, dar abia atunci când a încetat să mai  
insiste am simţit cu adevărat că am să mor, că vreau să mor. Pot să mor şi  
acum, pentru că am nevoie de el şi numai Violette mă ţine în viaţă.

Da, m-am confruntat cu el şi i-am aruncat în faţă adevărul pe care l-
am aflat. Nu, nu contează că l-am aflat de la tine, contează că nu l-am aflat  
de la el. 



M-am iubit  cu el ca o nebună, ca niciodată. Îmi venea să-i  smulg  
carnea şi să-i scot inima cu unghiile şi în tot corpul meu era o dorinţă de el  
cum nu poţi dori mai aprig decât aerul când atârni în ştreang.

Atârnam deasupra dragostei mele şi carnea mea era plină de carnea 
lui şi cu cât mă simţea mai hulpavă creştea în mine şi mai mult, mă frângea  
în două şi urlam de plăcere şi de ură. Şi atunci i-am spus şi în jurul meu 
totul a devenit tăcere. Eu păream rece şi înlăuntrul meu ardea un vulcan,  
iar el m-a privit o dată, doar o dată, cu o privire ca de sticlă şi totul mi s-a  
prăbuşit în interior.

Laura mea dragă, ce am făcut?
M-am gândit apoi, mă gândesc şi acum. Când eram o fetiţă mică, dar 

nu atât de mică încât să nu înţeleg că mama şi tatăl meu se certau, şi se 
certau rău, inima mea s-a făcut mică, mică de tot în piept şi m-a cuprins o 
frică ce mă copleşea. Dar n-am plâns.

Am aflat că se certau pentru o femeie, o femeie cu care tatăl meu a 
avut o legătură de dragoste. Eu nu ştiam atunci ce este aceea o femeie. O  
ştiam pe mama mea, care era mamă şi nu femeie, şi am aflat că o femeie 
– femeia aia cu care te..., e ceva rău, ceva ce poate aduce o nenorocire  
atunci când se strecoară între doi oameni buni cum sunt mama şi tatăl tău.

Ea, femeia, o poate omorî pe mama ta – femeia aia m-a omorât!  
striga mama mea, dar fără să moară cu adevărat pentru că mă avea pe  
mine – o am pe Sara dar nu vă las nici pe tine nici pe femeia aia să vă 
atingeţi de ea! O, nu, mamă, să nu laşi femeia să se atingă de mine! mă 
rugam în gândul meu.

Între timp am devenit şi eu o femeie. Violeta e acum mai mare decât  
eram eu atunci. Ce mă fac eu cu ea? Eu nu mai pot să trăiesc fără Mihai,  
iar Mihai are o femeie, dar nu femeia care sunt eu, ci o alta. De care eu nu 
am ştiut şi mi-am făcut vise că, după divorţ, îi voi găsi în sfârşit copilului  
meu un tată adevărat, iar mie un soţ, bărbatul perfect, iubirea vieţii mele. Şi 
visul  meu zace  acum spulberat  iar  eu îl  pot  contempla  ca pe-o jucărie 
stricată.

Dar nu e aşa. Nu femeia aceea a intervenit în viaţa mea, ci eu am 
intervenit în viaţa lui Mihai care avea o legătură cu o femeie. Aşa mi-ai  
spus tu şi privirea lui Mihai mi-a arătat că era adevărat. Iar eu n-am mai  
vrut apoi să ştiu nimic.

Acum ştiu, dar la ce-mi  foloseşte? Mi-a fost frică de o femeie,  ca 
atunci când eram o fetiţă prostuţă, şi am crezut că ea mi-a luat bărbatul pe  
care-l iubesc şi va atenta la mama care sunt eu.

De  ce  am crezut  asta?  De  ce  nu  am aşteptat?  Iar  dacă  nu  am 
aşteptat, de ce nu l-am lăsat să-mi explice? Ca o femeie rea din visele  



mele de fetiţă l-am iubit apoi, când era fără apărare, l-am atacat. Am vrut  
să-l dobor, să-l nimicesc şi totuşi să nu-l pierd. Să se târască la picioarele  
mele!

Cât de proastă am fost! Dumnezeu să mă ierte că merit tot ce mi se 
întâmplă. Nu mai pot să-ţi scriu acum. Sunt obosită. Violeta doarme. Mă  
duc să mă întind lângă ea şi, dacă cerul va voi, voi putea aţipi două, trei  
ceasuri. Sunt sfârşită şi nu ştiu cine sunt şi nici ce aş mai putea să fac.

Te sărut, Laura. Noapte bună.”

*
- Viitorul poartă numele tău Sara, dragostea mea!
- Dragul meu, iubitul meu, bărbatul vieţii mele! Zâmbeşti?
- Mă gândeam că semănăm cu personajele clasice şi siropoase din 

filmele americane şi totuşi...
- Şi totuşi?
-  Nu  simt  că  rostesc  vorbe  mari  sau  neadevărate.  Dimpotrivă,  le 

rostesc  firesc  şi  mi  se  rostogolesc  pe  buze  mânate  de  aceeaşi  forţă 
năvalnică ce-mi poartă prin inimă o turmă bubuind şi boncăluind despre 
care n-am ştiut niciodată că o să o pot numi dragoste. Şi că în afară de ea 
nu va mai fi loc pentru nimic altceva acolo, totul va fi răpus, pustiit, călcat în 
copite şi mie nu-mi va mai fi teamă, nu voi mai fi singur, nu mă voi mai 
teme că rostesc neadevăruri sau că nu voi spune ce trebuie.

-  Ştii,  mi-am  dorit  întotdeauna  să  primesc  declaraţia  perfectă  de 
dragoste.  Iar  ea  să  vină  de  la  bărbat  frumos  ca  un  înger,  care  să  se 
pogoare lângă mine undeva pe o pajişte minunată, de-un verde perfect, 
lângă o apă curgătoare, într-un apus de soare cald. Să-l privesc cu ochi 
mari, iar el, cu soarele în spate, să-mi ofere conturul perfect al umerilor. Să 
fie înalt, dar nu atât de înalt încât să nu mă pot ridica pe vârful picioarelor, 
iar el să se aplece puţin spre mine şi, astfel, să ne putem uni buzele într-un 
sărut fără sfârşit.

El  să-mi vorbească din buze, dar eu să-i  ascult  cuvintele direct în 
inimă, el să-mi ia mâna, iar eu să-mi simt pântecele tresărind, el să mă 
ridice în braţele lui puternice ca pe-un fulg, iar eu să-l cuprind cu braţele 
roată, să-mi aşez capul la pieptul lui şi să simt fericirea. Să mă contopesc 
cu ea, să nu mai ştiu de nimic, să nu mai vreu nimic, viitorul meu să fie el!

- Şi avem apusul! Dar nu avem pajistea de-un verde perfect şi nici 
apa curgătoare.

- Dar te am pe tine, dragul meu! Te am, acum când am crezut că te-
am pierdut! Nu mai vreau să ştiu nimic, nu mai vreau să te întreb nimic. Nu 
vreau decât atât, să nu mai pleci.



Atunci când ajung singură acasă, pereţii apasă asupra mea şi te caut 
şi  nu  te  găsesc!  Am  crezut  că  mor  atunci  când  demonul  îndoielii  s-a 
strecurat între noi. Mi-a fost frică, ştiu şi mărturisesc că mi-a fost frică. Sunt 
o fricoasă şi  n-am învăţat  uşor  să cumpănesc dragostea cu provocările 
vieţii. 

Bărbaţii din viaţa mea au fost doar crunte dezamăgiri şi te-am crezut 
asemeni  lor,  am  ales  întâi  să  nu  am  încredere,  să-mi  las  orgoliul  să 
pustiască inima şi să mi-o arunce. Te-am vrut întâi învins, dar eram tot eu 
aceea care te voiam victorios. Ştiu, sunt femeie şi, în plus, eu mai degrabă 
ştiu ce vreau decât să ştiu cum să vreau.

Apoi am înţeles. Erai aşa cum te-am vrut, dar nu ţi-am dat timp. Şi m-
am căit, dar nu mai vreau să mă gândesc la ce-a fost, acum că eşti lângă 
mine.

- Iar eu te-am văzut mereu ca pe-un înger, încă de atunci... Ochii tăi 
mari şi felul în care m-au privit... Eu cred, cred mult de tot în destin. Chiar şi 
primul meu vis cu tine a fost un vis de dragoste, în care te posedam dar te 
şi iubeam ca pe-un copil, cu dragoste de copil, iar iubirea trupească nu era 
altceva  decât  un  mod  de  a  reuni  întregul  din  jumătăţile  ce  erau 
predestinate! 

Acel  vis a fost  premonitoriu. Dar nici  eu n-am avut încredere.  Era 
prea mult şi prea dintr-o dată. Erai altfel, voiai totul şi dădeai totul. Fără 
rest. Iar eu parcă nu eram gata să plătesc preţul. Voiam o cale, încă voiam 
o ieşire şi-o rezervă. Mi-era frică tocmai de iubirea pe care mi-o doream!

Nu te vreau altfel,  te  vreau exact  aşa cum eşti!  Vreau să ştiu  ce 
însemn pentru tine. Vreau să-mi spui tot, tot ce-ţi trece prin minte, vreau să 
vorbim. Vreau să nu ne mai fie frică să vorbim, să ne spunem absolut tot şi 
să facem asta tot timpul.

- Dragul meu!
- Dragostea mea!
- Şi acum ce va fi? Ce vom face?
- Cum va vrea destinul. Dar destinul, viitorul meu eşti tu, Sara! Dacă 

era să nu ne vrea împreună, totul s-ar fi încheiat până acum. Dar mi l-a 
scos în cale pe Tănase, bătrânul tipograf şi cerşetor. Un doctor de suflete 
şi al doilea semn după cel zămislit în aburii bolii mele, atunci când ne-am 
întâlnit. 

-  Iar  semnul  de  care  aveam  nevoie  eu  mi  l-a  dat  Violeta.  Ştii, 
credeam că un copil atât de mic înseamnă doar dragoste necondiţionată de 
mamă şi  sacrificiu.  Dar  când a  venit  atunci,  s-a aşezat  în  genunchi  pe 
canapea lângă mine, mi-a şters lacrimile şi mi-a cuprins gâtul cu braţele 



amândouă,  ca  să-mi  spună:  de  ce  nu-l  chemi  de  Mihai  să-ţi  şteargă 
lacrimile?, am înţeles în sfârşit ce binecuvântare este un copil!

- Atunci, e doar o problemă de timp.
- Doar o problemă de timp... Dar te iubesc şi te vreau!
- Şi eu te vreau, iubita mea. Mi-e dor de tine în fiecare secundă în 

care nu suntem împreună!
- Dar vei pleca. Când te văd? Nu-ţi dau drumul să pleci! Mâine e aşa 

de aproape...
- Da, voi pleca. Trebuie să plec, când te văd? Nu mă lăsa să plec!
- Nu te las!
- Şi totuşi, trebuie...
Apusul fusese de mult înghiţit de crepuscul, apoi crepusculul a făcut 

loc luminii lunii. Ielele şi-au început jocul lor nebun şi-n mjlocul dansului lor 
două trupuri se frământau unul pe celălalt sorbindu-şi cupele cu nectar şi 
ambrozie.

În hora nebună a ielelor timpul se oprise şi răgazul a fost folositor. 
Părul ei bălai l-a plouat cu argint, iar braţele lui puternice i-au frânt mijlocul 
culegându-i de pe sâni şi de pe buze miresme şi promisiuni. Aşa cum se 
cuvine când viitorul se zămisleşte prin dragoste.
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