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...apocalipsa

... prăbușire și regăsire.

... amorțire.

...încă împreună

... încă iubire.

... pasiune înlănțuită

...nici măcar parastas



CUVÂNT ÎNAINTE

„Când se termină o iubire, așa cum s-a terminat a mea
Ilogic, fără motiv, fără nimic
Un nod ți se pune în gât
Un hău ți se deschide în stomac
Mintea ți-i goală și nu-nțelegi nimic...”
Ricardo Cocciante – Când se termină o iubire
 

Iubirile mor. Bunele intenții nu țin loc de strategie. Căldura scapă prin crăpături.
Răceala și umiditatea încep să putrezească bârnele. Arestați de monotonia cotidianului,
preocupați de dorințe și țeluri personale unul, alta sau amândoi continuă să se comporte ca și
cum totul e normal. Chiar și când foștii îndrăgostiți recunosc putreziciunea, amână renovarea
până este prea târziu. Într-o bună zi, de la sine sau după un accident, șandramaua se
prăbușește. Este aproape cert că, dacă ești trecut sau trecută de 30 de ani, ți s-a întâmplat
măcar o dată.

Mie mi s-a întâmplat în 2007 și, în versiuni miniatură, de câteva ori de atunci. Nu totul
a fost rău deși, în momentul despărțirii, aș fi jurat de contrariul. A fost o șansă să-mi reevaluez
viața. Evenimentul m-a deconstruit și, într-un mod complet neplăcut, mi-a dat șansa de a mă
înțelege și de a mă reconstrui cu – poate - mai puține defecte de fabricație.

Chiar și așa, uneori te regăsești cutreierând ruinele iubirii fără țel, fără un plan pentru
că toate visele și speranțele ți–au fost răpite. Fără scop, simți viața ar trebui să ți se termine.
Ce există dincolo de iubire? Ce mai poate exista? Orice vrei și dorești să fie, orice ai putere
să faci sau să distrugi. Uneori este moarte, în multele ei feluri, alteori o amărăciune care ne
consumă atât de mult încât ne poticnește în drumul spre mai departe, câteodată este din nou
iubire, atât de puternică și de completă încât șterge complet orice umbră de dezamăgire.

„După iubire...” se dorește, ca și în viața reală, să fie o terra incognita în care am 
prezentat câteva ipostaze din miile și zecile de mii posibile. Sunt  povești adunate în anii din 
urmă. Sunt compuse din cioburile vieții unor femei care mi-au dăruit încrederea, frânturi din
mine, bucăți de imaginație topite – sper eu – în locuri comune cu care ne putem identifica.



Sunt istorii cu și despre femei pentru că ele dăruiesc și au nevoie să primească cuvinte mai
mult decât bărbații. Pentru bărbați, care sper că nu vor ocoli poveștile, poate fi o traducere a
Femeii, despre care se vaită atât de mult că n-o-nțeleg.
 

Andi Valachi
Septembrie 2014
 



...apocalipsa

Dedicată extraordinarei mele prietene, Felicia,
care m-a convins să ridic din nou penelul.

{ Nori gri-vineţii se rostogoleau ca bulgării de cenuşă. Menghinea cerului, luminată de
fulgere, o strângea şi-i sugruma respiraţia. Ameninţarea ploii întârzia să se concretizeze.
Aştepta şuvoaiele, deznodământul eliberator, dar ele întârziau să apară. Printre tunete auzea
un tropot din depărtare, dar nu era ploaia. Nu ştia ce era. Presimţea însă că era ceva de care
trebuia să se teamă. Se strădui să spargă cu privirea vălul de praf fin ridicat de vânt din
deşert. Nimic. Acelaşi praf fin îi pătrundea printre buzele întredeschise, uscându-i gura. }

***

Se uita în cutia cu farduri încercând să găsească o rămăşiţă cu o culoare adecvată
când un fior o străbătu şi o făcu să ridice ochii în oglindă. Îl văzu, cu mâna ridicată, ochii gri de
oţel ţintuind-o ca pe o insectă într-o lucrare de laborator. Nu era spaimă ce simţea, nici şoc, ci
numai uşurare, ca un motor uzat de tractor care a lucrat câmpul o zi întreagă şi care, seara, în
hambar, se potoleşte cu câteva icnete şi o tuse seacă.

„N-am vorbit cu LeAnn să-mi ţină tura!” Gândul stupid, apărut de nicăieri, îi încreți gura
într‑un început  zâmbet. Nu se mai uita la el, se privea în oglindă: o femeie încă tânără, dar 
scursă de tinereţe. Dăruise tot ce avea de dăruit şi nu-i mai rămăsese nimic. Îi dăruise totul,
iar el luase totul... şi încă mai vroia. Mintea ei alunecă spre zările de mult apuse.

***

Teoria lui era că ea se îndrăgostise de Mustang-ul Shelby pe care el îl conducea.
Uneori, de faţă cu prietenii – când încă aveau prieteni – râdea cu poftă când spunea asta.
Ochii lui însă nu participau la veselie. Alteori, cel mai adesea, i-o spunea numai ei, cu ură.
Poate că avea dreptate. Cine mai poate şti?!



Îşi amintea zgomotul amplu, de motor supraalimentat şi scrâşnetul de frâne cu care el 
oprise în faţa terasei unde ea servea. Îşi amintea însă, când el nu era în preajmă şi îndrăznea 
să se legene în hamacul timpurilor frumoase, că era primăvară şi căldura ridica în aer mirosul 
florilor de salcâm. Îşi amintea că tărăboiul muzicii din maşina decapotabilă o făcuse să se 
întoarcă brusc. Îşi amintea privirea lui. Nu, nu, asta era o altă amintire! Nu putea să-i vadă 
privirea pentru că purta ochelari de aviator cu oglindă. Ba nu, şi-i lăsase pe vârful nasului 
pentru a sublinia interesul, când îi făcuse semn să se apropie. I se păruse că vrea să 
cumpere ceva sau să rezerve o masă pentru seară, altfel buna-cuviinţă deprinsă în orăşelul 
din deşert în care crescuse ar fi obligat-o să mimeze lipsa de interes. El însă îi propusese o 
întâlnire. Iar ea, hipnotizată, luată prin surprindere, acceptase fără să stea pe gânduri. Când  
maşina se îndepărtă, o admirase, asta e drept. Era albă, decapotabilă şi ea, ţărăncuţa, luase 
strălucirea maşinii în soarele proaspăt de aprilie drept strălucirea viitorului. Aşa că poate că el 
avea dreptate. Se îndrăgostise de maşină înainte de a se îndrăgosti de el. 

S-au întâlnit, au dansat, au râs şi au flirtat... S-au iubit... şi restul a fost poveste. Aici ar
fi trebuit să se încheie filmul. O poveste care nu merită să fie povestită. Una din acele poveşti
banale în care s-au iubit, da, chiar şi când se îmbufnau, au strâns bunăstare, au cumpărat o
casă pe care au transformat-o într-un cămin, căminul lor, au crescut copii, au îmbătrânit
împreună... Da, povestea din mintea ei nu avea final pentru că nu se putea hotărî care ar fi
murit primul. Să moară şi să-l lase singur, tânjind la mormântul ei?! Să moară el şi să rămână
ea, neconsolată?! Aşa că povestea din mintea ei se termina pe o bancă, pe malul unui ocean
sau mări nenumite, privind unul în ochii celuilalt apusul blând.

Numai că realitatea n-a fost simplă, nu atât de simplă ca ea, o fată de la ţară. A
devenit complicată ca el, băiatul de bani gata, crescut fără dragoste părintească, compensată
însă de cadouri şi de sentimentul artificial că lumea gravitează în jurul lui şi a nevoilor lui. O
poveste tot banală, dar complicată. După doar o lună a rămas gravidă. Dar ce lună! O lună de
iubire pasională, de nopţi întinse până la crăpatul zorilor, de serviciu făcut cu ochii peticiţi de
somn, dar cu zâmbetul pe buze pentru că seara Cinderella urma să-şi încalţe din nou pantofii
de dans şi să se lase purtată de dansul iubirii. Se certau, mai mult şi mai brutal decât i se
părea ei normal, el folosea cuvinte care săpau urme grele în sufletul ei... dar îşi cerea iertare,
din nou şi din nou şi apoi urma sexul de împăcare.

La aflarea veştii, el o privise în ochi cu ură. Nu! Dispreţ. Ba nu, furie. Ură! Cu aceeaşi 
mânie prost reţinută, printre dinţi, i-a cerut să avorteze. Şocată de reacţia lui, s-a panicat şi a 
refuzat. Dilemă, iarăşi dilemă fără răspuns. O celulă, un grup de celule moarte sau vieţi 
chinuite?! Unde eşti tu, Doamne  Atoateştiutorule?! I-a spus cuvinte grele, acuzaţii care aveau 
să devină ulterior litania zilnică, şi a plecat trântind uşa. Ea a rămas stană de piatră, încercând 
să înţeleagă care-i erau vina şi păcatul. Îi spusese că nu ia anticoncepţionale, el o asigurase 
că totul va fi OK că se va opri la timp şi s-a întâmplat... dar era dragoste, nu?! Apoi îşi 
amintise de privirea maică-sii, privire pe care o mai afişa când privea găinile cărora le tăiase 
gâtul. Era în uşă plecând în Marele Oraş ca să-şi continue studiile. „Să nu îi laşi să-şi bată joc 



de tine. Să faci ceva din tine!” Şi după ce îşi amintise privirea mamei urmată de privirea lui, 
plânsul o lovise. Îşi imagina că trece prin cea mai mare tragedie a vieţii ei: să fie părăsită de 
el.

***

{ Tropotul se apropia şi, panicată, se întoarse şi o rupse la fugă. Alergă un minut, deşi
nu ştia încotro aleargă până când îi frână alergarea agăţând-o de mânecă. Se răsuci şi
privirea ei întâlni o bătrână, familiară, deşi mintea ei nu o putea localiza. Ochii verzi ai
bătrânei, element unic de lumină şi tinereţe pe un chip matusalemic, o fulgerau.

— Cine eşti? Ce vrei? întrebă ea cu vocea ruptă de emoţie şi efort fizic.
— Nu fugi! N-ai unde să fugi! răspunse bătrâna cu voce ruginită. Primeşte ce ţi se

cuvine, bea otrava şi roagă-te să fie destulă. Asta e tot ce poţi spera.
— Lasă-mă, lasă-mă! strigă ea cu dezgust amestecat cu frică şi îşi eliberă mâneca

printr-o smuncitură. Nu mai vorbi prostii încâlcite. Măcar de nu m-ar fi abandonat, putea să
mă iubească, să mă apere şi totul ar fi fost bine.

— Of, dragoste! Of, draga mea! Ţi-am spus să stai departe de cai. Acum e prea târziu.
Sunt aici, spuse bătrâna c-un zâmbet trist şi gol. În ochii ei citi suferinţă şi, mai ales, milă.

— Când? Când mi-ai spus?
— Aminteşte-ţi! rânji baba cu gura golită de dinţi.
Vremuri apuse, vremuri de copil i se insinuau în minte şi privirea verde a bătrânei

începea să agaţe amintiri. Nu avu însă vreme. Nechezatul asurzitor îi răsuci privirea. Calul alb
se cabră şi spulberă nisipul cu călcătură nervoasă. Pe calul fără hamuri şedea el, furios. Ţipa
ceva spre ea, dar deşi îi vedea gura deschisă larg, nu auzea nimic. Duhoarea o izbi în faţă,
duhoarea amintirilor, a speranţelor ruinate, duhoarea vieţii irosite. Înghiţi în sec şi brusc auzi:

— Curvă! Eşti a mea. A mea!
Privi din nou spre bătrână, aşteptând ajutor, dar în locul ei nu era decât un tufiş uscat

în care-şi agăţase mâneca.
— Nu, NU, Nu, nu, repetă ea către neant.
Calul alb, uriaş tropăia înteţind praful. El răspundea rugăminţii ei cu blesteme şi injurii,

ţintuind-o cu lipsa de atenţie a globurilor albe, de marmură, fără pupilă, care-i ţineau loc de
ochi. Pe obrajii ei lacrimile se amestecau cu praf, devenind noroi. }

***      

Când se căsătoriseră, cam la patru luni după naştere, Shelby-ul era deja de ceva timp
doar un morman amorf de fiare în cine ştie ce cimitir de maşini. Poate că deja fusese topit şi
din el se făcuse o gură de tun. Şi totuşi Mustangul fusese unealta sorţii care îi unise încă o
dată. Zdrobit în accidentul care lăsase o familie decedată, îşi cruţase totuşi posesorul.
Neştiutor încă de acuzaţia de omucidere din culpă, conducere sub influenţă, el dormea un



somn blând, părea frumos şi împăcat, aşa cum ea şi-l dorise a fi. Îl vizita la spital şi rămânea
ore, aşezată pe un scaun inconfortabil lângă patul lui, mângâiată de tăcerea lui paşnică sau
de cuvintele de tandreţe pe care el nu le rostea şi pe care totuşi ea le auzea atât de distinct.
La căpătâiul lui făcuse cunoştinţă cu părinţii lui. Tatăl lui era un om bun, dar confuz. Deşi
mereu pe fugă, era profund îngrijorat. Era înduioşător în încercarea lui zadarnică de a împăca
şi capra, şi varza. Maică-sa, capra, era o femeie îndărătnică şi mereu preocupată de propriile
dureri, chiar şi când se confrunta cu imaginea unicului fiu împachetat în ghips.

— Dacă s-ar fi ocupat de el, în locul firmei afurisite, copilaşul meu n-ar zace acum la
răspântie de viaţă şi moarte! scrâşnea ea, aparent ca explicaţie pentru fată, dar fără să-i
arunce o privire. La ce i‑ar fi aruncat vreo privire feţâtei în blugi, tricou şi geacă spălăcită de la
WalMart?!

— Eşti prietena lui?! o întrebă scârbită.
La răspunsul ei şovăitor „Cred că da!” o măsurase din cap până în picioare şi îşi

făcuse o părere ce n-o mai părăsise vreodată, aşa încât reevaluări, priviri, politeţuri ar fi fost
inutile.

— Nuuuu, eu şi fiul lui n-am însemnat niciodată nimic! spuse ea continuând să îşi
verse mânia. Muncitori, sindicate, contracte, protocol, călătorii – astea sunt viaţa lui. Are
responsabilităţi faţă de ei. Desiguuuur, dar pentru familie oare nu există responsabilităţi?!

Nu ajuta la nimic pentru că avea un depozit imens şi rostirea cuvintelor părea să
accelereze producţia de mânie. Spumega despre ticăloşenia bărbatului care plătea pentru
Cadillac-ul pe care ea îl conducea, pentru oneroasa taxă anuală a country-clubului a cărui
petrecere anuală o pierdea din cauza accidentului, menţiona în treacăt răspântia la care se
afla fiul ei – fie să rămână în comă sau să iasă şi să aibă de înfruntat justiţia, presa –, dar
revenea la efectul devastator asupra tenului, dietei şi somnului ei. Dar tânăra se înşela
crezând-o o femeie orbită de furie şi autocompătimire. Oarbă nu era. Se întorsese din uşă, o
tăiase cu privirea şi o întrebase:

— Crezi c-ai făcut mare afacere rămânând borţoasă cu fiul meu?! Eşti proastă dacă
aşa crezi!

O oarbă n-ar fi ghicit abdomenul mărit cu grijă ascuns sub geaca largă şi închisă. Ea
fusese oarbă, neluând în seamă avertismentul sumbru.

***

{ „Nu vreau, nu pot, nu este timpul”, hohotea femeia. „O pot lua de la-nceput, încă o
dată. Nu este timpul, nu vreau, nu pot!” Calul alb continua să izbească pământul cu furie.
Acoperindu-şi gura şi vaietul cu mâna, ea se trăgea înapoi. Spaima ştersese din minte povaţa
bătrânei. Giganticul armăsar se apropia şi călăreţul orb o boscorodea cu blesteme spulberate
în şuierul vântului fierbinte. Ca o săgeată zvârlită din arcul lui, o rupse la fugă în direcţia
opusă. Auzi tropăitul şi se întrebă de ce aleargă, de ce nu acceptă ce trebuie să fie? De ce nu



se lasă, asemeni unei căprioare ostenite, pradă colţilor animalului?! Pentru asta s-a născut.
Pentru asta ne naştem toţi – ca să acceptăm.

Ocoli un cactus şi apoi o tufă uscată. Se uită peste umăr spre călăreţ şi calul lui alb,
dar dispăruseră. Când se întoarse zări umbra care îi bară calea, însă era prea târziu ca s-o
evite. Se izbi cu faţa de el. Simţi pe obraz sudoarea, muşchii fremătând. Nechezatul o asurzi.
Părul roşcat al animalului o frecă pe chip şi ochii ei ridicaţi întâlniră privirea albă a călăreţului,
acelaşi călăreţ. Fornăitul calului se împleti cu urletul sălbatic şi privirea ei urmări sabia
coborând asupra ei. Rămase împietrită, paralizată, gata să-şi accepte destinul. }

***

Timpul se expandase. Mâna lui întinsă şi zâmbetul ei îngheţat în oglindă păreau
pictate, o pictură suprarealistă. Una din cele văzute pe vremea când el mai făcea gesturi
drăguţe şi o purta prin muzee şi îi explica cine, ce şi de ce pictase. Erau momente bune, când
el mai avea răbdare cu naivitatea şi lipsa ei de cultură. Sufletul ei le rătăcise, aceste momente
bune, în noianul de certuri, jigniri, în lipsa de speranţă a vieţii. Acum însă, în cel mai nepotrivit
moment, îşi amintise de ele. Surâsul ei înflori ca un ghiocel, sprânceana lui ridicată într-o
expresie de încrâncenare coborî într-una şovăitoare şi mâna lui prinse să tremure.

***

— Hai jos! Trebuie să vezi ce cadou ne-a făcut tata!
— Nu pot chiar acum, dragoste! spuse ea, ridicând copilul la sân. Ştiu ce cadou ne-a

făcut! Un Ferrari. Unul roşu.
— Ştiu că ştii, dar trebuie să-l vezi! Las-o pe Roza, că nu pleacă nicăieri. Poţi s-o

hrăneşti mai târziu, făcu el cu nerăbdare şi privirea încruntată care nu prevestea nimic bun.
— Dar, dragul meu, are o oră fixă la care mănâncă. Aşa sunt copiii mici!
El inspiră cu zgomot şi, luându-şi privirea de la ea, îşi plimbă limba peste dinţi, semn

rău, foarte rău. O privi din nou, bălăngănind piciorul nerăbdător şi pufni.
— Aşa faci întotdeauna! De câte ori am o bucurie şi vreau s-o împart cu tine, trebuie s-

o distrugi.
Ea plecă privirea spre fetiţa care începuse să-i molfăie sânul. Rămase tăcută, cu acel

sentiment de deznădejde care o cuprindea de câte ori scandalul plutea în aer.
— Te rog, începu ea timidă.
— NU! Eu te rog! scrâşni el. Acum ai tot ce ţi-ai dorit şi nu mai trebuie să te prefaci. Nu

te-ai prefăcut la nuntă, de ce te-ai preface acum?
— Ţi-am spus că nu mă simţeam..., încercă din nou.
— Dar cum mă simt eu te-ai gândit?! Ca un idiot, aşa mă simt!
De ce m-a vrut?! Ieşind din comă o îmbrăţişase cu o privire atât de iubitoare încât

pentru o clipă ştiuse că va fi bine. Îi mulţumise pentru veghea ei şi chiar o mângâiase tandru



pe abdomen. Dar clipa aceea trecuse şi acum zăcea îngropată în vârtejul furtunilor lui. Şi
începu – acuzaţii nedrepte, o tiradă scuipată la foc continuu. Ea se îngropă în gânduri şi
rămase tăcută. Avea nevoie de mamă, de cineva cald şi apropiat pe care s-ar putea bizui.
Maică-sa însă, stânjenită de mediul formalist – pe alocuri snob - al familiei lui, se întorsese la
fermă imediat după nuntă. Şi apoi cum să-i spună „Mamă, am făcut o greşeală”?! Aşa că se
abandonă tăcută vacarmului şi războiului pe care el îl pornea, războiului despre care ea
simţea că nu se va termina vreodată.

„Tu niciodată... întotdeauna... Eu nu...”, cuvintele curgeau pe pielea ei ca un milion de
lame, însângerând-o, lăsând-o mai puţină.

***

{ Calul roşu nu necheza – fornăia. Adânc, din rărunchi, înfricoşând-o. Era acolo, era
imposibil de evitat, atât era de mare, scăldat în sudori, fornăind la urechea ei. Ridică privirea
şi, pe lângă ochiul calului holbat şi roşu ca şi pielea lui, zări călăreţul. Părea să fie acelaşi, dar
în mână ţinea relaxat o sabie. Nu ameninţător, ci aşa cum fierarul ar ţine ciocanul, aşteptând
focul să încingă fierul. Distrasă de călăreţ, pe care îl credea stăpânul animalului, nu observă
gura deschisă. Durerea muşcăturii o readuse la realitate. Urlă şi încercă să se elibereze, dar
dinţii erau deja desfăcuţi de pe umăr. Înainte de a se trage, calul o mai muşcă o dată, de faţă.
Balele animalului se amestecară cu sângele. Privirea zâmbitoare şi indiferentă a călăreţului
care părea că se desfăta cu imaginea o făcură să realizeze că el nu era decât o biată momâie
lipsită de control. Îşi înghiţi urletul şi gustul de fiere şi o rupse la fugă... din nou... din nou
fugind de ceea ce nimeni nu poate fugi – de soartă. }

***

Timpul trecuse. Scandalurile încetaseră. Nu dispăruseră, ci se transformaseră în
cuvinte rele aruncate prin colţul gurii, în mizerii. Viaţa ei devenise o cloacă, dar nici măcar nu-i
mai păsa. Nici să fugă nu mai încerca. De ce?! Pentru că lumea părea prea mică pentru a
scăpa de el şi de ura lui. O făcuse de câteva ori şi o adusese înapoi – la început cu speranţă
şi promisiuni, apoi tăindu-i sursa de bani, şi ultima oară cu forţa. De când taică-su murise şi
maică-sa dispăruse în lume cu o bună parte din bani, în viaţa lui se strecuraseră indivizi
suspecţi, de care nu numai că ei îi era frică, dar cu care nici el măcar nu părea dezinvolt.
Amintiri erau şi vila, şi viaţa bună, şi chiar şi blestematul Ferrari, care le răpise până şi
noaptea nunţii, fusese înlocuit de un Porsche. Ca şi viaţa lor, maşina neagră părea ochioasă
şi strălucitoare de la distanţă, dar din apropiere îşi arăta vârsta şi accidentele prost reparate.
Ce importanţă că ea şi copiii nu se puteau înghesui în maşina sport?! Erau maşina lui...
târfele lui... băutura lui... jocurile lui de „noroc”... Era viaţa ei.

Apoi venise şi momentul când crezuse că lumea se prăbuşeşte, momentul când
spoiala coşcovită căzuse de pe gardul căminului lor. Executorii judecătoreşti o aruncaseră în



stradă, cu copii cu tot, şi sigilaseră casa. El era evident plecat ca să-şi înece durerea, iar
celularul lui era închis. Stătuse ore întregi cu Roza jucând şotronul şi cu Gael în braţe pe
banca din staţia de autobuz din apropiere. Fără bani, fără slujbă, fără un loc al ei. Roza
întreba ce s-a întâmplat, de ce au plecat, dar ea nu avea răspuns. Gael cerea tigrul de pluş,
însă nu avea cum să i-l dea pentru că rămăsese în casă laolaltă cu restul lucrurilor. Plângea,
ea îl legăna până adormea înapoi, cu degetul înfipt în gură. „Ca să-şi strâmbe dinţii, toanto,
vezi că de nimic nu eşti bună!”, ar fi sunat cuvintele lui. Ar fi putut să ia cartea de vizită a
adăpostului, pe care unul din executori încercase să i-o dea, dar ar fi recunoscut că nu are
unde să meargă şi serviciile sociale i-ar fi luat copiii. Aşa că se prefăcuse că pleacă, dar în
staţia de autobuz, la distanţă de privirile iscoditoare, se prăbuşise, hohotind printre lacrimi.
Ferma părintească, locul unde crescuse, fusese şi ea vândută în urmă cu un an, la puţin timp
după moartea maică-sii.

Nu mai avea încotro, nu mai avea unde. Atunci fusese greu. Acum mâna lui întinsă îi
arăta direcţia, era simplu, era desfătător. Eliberare şi odihnă.

***

{ Se târa. Fugise, alergase şi începuse să se târască când picioarele n-o mai ţinuseră.
Şuiera din plămânii obosiţi şi se târa în patru labe prin praf. Nu o mai urmărea nimeni. Poate
că nici n-o urmărise nimeni. Umărul şi faţa o dureau, nu acut, ci surd, era o durere care ştia că
nu va trece, ci se va adânci... şi se adâncea, cu fiecare metru pe care îl parcurgea, lăsând
două dâre în praf. Cu mintea înţepenită din cauza oboselii, nu auzi nici tunetele şi nici nu văzu
întunecarea cerului, spintecată de bicele luminoase ale fulgerelor. Într-un târziu, unul din
aceste fulgere rupse pânza întunecată şi apa pogorî pe ea. Stropi, stropi grei, stropi şi mai
grei care-o izbeau ca nişte pietricele, apoi şuvoi, duş de după viol. Sub palmele ei nisipul se
transforma în noroi. Se mai târî puţin şi apoi se întinse cu faţa într-o băltoacă.

„Copila mea, copila mea”, auzi ea un suspin. Ridicând privirea, icni zărind copitele.
Calul era însă mai întunecat decât întunericul ploii. Picioarele ei, dezvelite de rochia pe care
şi-o sfâşiase în mărăcini, împingeau zadarnic în noroi, încercând s-o scoată din calea
primejdiei. Hohotind, cu lacrimi poate inexistente, poate pierdute în descărcarea norilor, ridică
o privire imploratoare. Nu întâlni decât o glugă care ascundea chipul călăreţului. Îl văzu
coborând alene de pe cal. Se apropie de ea şi repetă aceleaşi cuvinte cu o voce blândă,
empatică. „Pe cai nu vine viaţă”, îi şoptea subconştientul şi totuşi nu mai ştia ce trebuie să
facă. Cu o zvâcnire pornită mai mult din voinţă decât din forţă, se ridică pe jumătate şi se
agăţă de el. „Copila mea”, rostea gura fără buze. „Copila mea”, ieşea printre dinţii scâlciaţi,
încălecaţi. Mâinile lui scheletice o prinseră ca nişte cătuşe şi o traseră la piept. Aerul ieşi din
plămânii ei şi o foame îngrozitoare, ba nu, sete, şi sete şi foame o cuprinseră. Simţea cum se
sfârşeşte. Dar nu putea muri aşa, nu în braţele acestui... acestei... nu sub privirea lui
hepatică.}



***

Apoi?! Apoi ceva s-a rupt în ea. Multe crăpaseră în relaţia lor, dar disperarea pe care o
resimţise în momentului evacuării produsese desprinderea. Noaptea aceea, cu copiii în braţe,
el mirosind a alcool şi a parfum ieftin, motelul din care fugiseră fără să plătească, opritul la
uşile foştilor prieteni de club, care acum refuzau să se deschidă, noaptea aceea o vindecase
de el. Nu-i mai păsa. Atunci murise şi de atunci încolo rămăsese doar ca o scoică spartă,
spălată la malul unui ţărm bătut de furtuni. Se afundase în alcool, în drogurile pe care el le
aducea, în nopţi ceţoase şi zile încă şi mai lipsite de speranţă. Acestea sufocau zvâcnirile de
speranţă – speranţa îţi face rău atunci când nu mai e speranţă, când ştii că nu poate fi nimic
după.

Era moartă... ba nu, mai trăise o dată – atunci când Serviciile Sociale îi luaseră copiii.
Stupoarea alcoolului ieftin o împiedica să-şi amintească multe. Îşi amintea lupta, împinsă,
trăgând de ei, poliţiştii însoţitori culcând-o la pământ, revedea chipurile lor mici, cel al lui Gael
acoperit de lacrimi şi cel al Rosei împietrit, acuzator, prin geamul dubei albe cu însemnele
statului... îşi amintea icnetele ei care nu semănau cu nimic omenesc, scuipatul prelingându-i-
se din gură pe frunzele galbene de toamnă, frunzele copacului la umbra căruia zăcea trailerul
rablagit... Apoi îngheţul complet. Din acea zi de octombrie, sufletul ei îngheţase şi restul vieţii
ei devenise timp mort. Până acum, pentru că acum trăia din nou.

***

Mâna lui deveni sigură, pistolul înţepeni şi în privirea lui îşi citi senin... eliberarea.
Îşi răsuci privirea şi se uită pe geamul rulotei la rabla de Ford Pinto pe care el o

conducea. Se simţea bine, aşa cum, probabil, te simţi când ai terminat de plătit ipoteca, dacă
ai avut norocul să ai o ipotecă. Un fluviu de viaţă o năpădi, erotic i se strecură între picioare.
Pentru o clipă, doar o clipă, redeveni tânără, o fustă galbenă jucată de vântul primăverii, un
boţ de hârtie rostogolit în praf, o rază de soare acoperită repede de legănarea copacului.

Nu auzi zgomotul pistolului. Îi zări doar fulgerarea. „Şi mâine...”, irosi ea absurd ultimul
gând. Apoi alunecă spre duşumea şi privirea-i rămase pironită pe balta de sânge tot mai
mare. El inspiră adânc, o privi, privi pistolul, îi dădu drumul şi alergă afară, izbind uşa în lături.

— Dumnezeule! Dumnezeule mare! Ce-am făcut! S-a descărcat. Îl curăţam şi s-a
descărcat.

***

{ Cei patru cavaleri călăresc în şir indian pe drumul unui pârâu secat. Alb, roşu, negru
şi bălai curge defilarea. În spate, la câteva sute de metri, lângă un cactus înalt, lângă o
minunată floare galbenă, o tânără cu trăsături comune le urează drum bun cu năframa. Caii şi
călăreţii o ignoră. Se afundă în canion lăsând-o în urmă, încălzită de mirosul primăverii, în



deşertul plin de viaţă. Ea zâmbeşte pentru că în sfârşit îi este bine.}

***

Fetiţa strânse la piept păpuşa, ca pentru a o proteja şi se înghesui într-un colţ, printre
cărucioarele de supermarket. Nu putea să-şi desprindă privirea de la punctele negre de pe
nasul vineţiu al ţigăncii, pe deasupra căruia doi ochi verzi o pironeau locului.

— Să te fereşti, copilă, de cei Patru Cai. Îi văd... îi văd cavalcând spre tine, nemiloşi,
asemeni Apocalipsei din care s-au desprins. Apocalipsa TA. Te vor tăvăli în praf...

— Ce faci, femeie?! De ce-mi sperii copilul?
— Calul alb pare blând şi plăcut pentru că este Cucerirea, dar e urmat curând de calul

roşu, Războiul şi...
Văzând că femeia nu îi acordă nici o atenţie, mama îi descleştă mâna de pe braţul

fetiţei.
— Hai, dragă, să mergem! Nu te speria, e doar nebună!
— ...când Războiul se termină, penuria, pestilenţa, foamea se instalează şi calul negru

e de vină şi-abia cu sosirea calului pal, totul se termină. Se termină, dar cumplit...
— Dacă nu ne laşi în pace – spuse mama cu o voce agitată, stridentă –, voi chema un

agent de pază!
În loc s-o asculte, bătrâna cu fustă şi batic în toate culorile curcubeului o prinse din

nou pe fetiţă de braţul cu care îşi ţinea păpuşa la piept.
— Să te păzeşti de cai, fata mea! Să te păzeşti de cai pentru că-ţi vor tropăi pe suflet,

pe carne, pe inimă.
— Du-te de aici, femeie nebună! strigă mama şi, smulgând-o pe fetiţă din strângerea

ţigăncii, se grăbi spre ieşirea din magazinul nu foarte mare, un supermarket de ţară. Fetiţa
privi cu privire largită de spaimă spre bătrâna ţigancă ai cărei ochi verzi îi surâseră trist.

— Mergi, copila mea! Voi fi acolo. Nu vei fi singură.



... prăbușire și regăsire.

Soarele cobora în apus dincolo de geamurile din duşumea până-n tavan. Raze
roşcovane se reflectau pe podeaua de marmură lustruită a porţii de îmbarcare. Rândul de la
poarta C13 se scurtase semnificativ. Două angajate dădeau zor cu verificarea biletelor şi a
paşapoartelor. Scaunele de muşama din zona de aşteptare, cu mânere cromate, se goliseră.
Ana era singura încă aşezată. Matei îşi desprinse privirea de la zâmbetul profesional şi, totuşi,
atât de plăcut al angajatei blonde, cea mai tânără dintre cele două, şi privi spre soţia sa.

— Vii? întrebă el pe un ton iritat pe care a încercat să-l mascheze. Stătea în picioare.
Într-o mână ţinea mânerul ridicat al valizei de cabină. De cealaltă îi atârna o geantă de laptop
şi, la subţioara braţului lipit de corp, îşi strângea pardesiul elegant. Era înalt, cu tâmplele
cernite de ani, cu tendinţe de îngrăşare şi cearcăne destul de pronunţate pe care Ana le
punea pe seama unei maladii ascunse la ficat.

— Te-a apucat graba?! îi răspunse ea cu glas absent, fără să-şi ridice privirea spre el. 
Cu degetul, mişca pagina de Facebook pe ecranul celularului, căutând ceva interesant. Era 
greu, la prima vedere,  să-i dai o vârstă pentru că ochelarii de soare enormi îi ascundeau o 
mare parte a chipului, iar părul prea brunet pentru o culoare naturală, lung şi lins, după moda 
anului, îi acoperea bine fruntea şi linia obrajilor. O fotofobie, mai mult ca sigur imaginată, o 
făcea să poarte ochelarii pretutindeni, chiar şi înăuntru, tot timpul.  Noaptea, în spaţiile slab 
luminate, privea pe deasupra lor, pentru a nu se lovi de mobile, dar tot nu renunţa la ei. 
Atunci, pentru o clipă, până ajungea la locul dorit, îşi dezvelea ochii albaştri cu un aer absent. 
Avea un corp subţire şi picioare lungi şi slabe, descoperite până la coapsă de rochia vernil
scurtă şi de poziţia lor încrucişată. Un observator ar fi fost silit să-i citească vârsta adultă de
pe mâini şi acum ar fi putut-o face, deoarece îşi pusese mănuşile în geantă.

— Până acum două minute erai prins cu Mişu la telefon şi brusc te-a apucat grija.
— Da, dragă, răspunse el pe un ton acru care invalida apelativul tandru, m-a apucat

graba pentru că îmbarcarea e pe sfârşite. Uite, mai sunt doar cinci persoane la coadă. Oricât
de preţioasă crezi tu c-ai fi, sunt convins că pilotul nu-ţi împărtăşeşte opinia. Nu va ţine



avionul pe pistă până ce te saturi tu de ce naiba faci acolo.
— Mesdames et Messieurs, le dernier apel...
— Vezi, Ana?!
— Bine, bine, pufni ea aruncându-şi celularul în geanta de firmă. Era una din acele

traiste uriaşe, o urâţenie vernil, de piele, care îl lăsa perplex prin preţul exorbitant. Nu că i-ar fi
măsurat cheltuielile. Se plictisise de mult să mai comenteze la văzul acestor „necesităţi”, se
plictisise de explicaţiile ei despre modă, accesorii, curente.

Se ridică în picioare dintr-o singură zvâcnire, într-un gest de reproş domnesc.
— Tu şi regulile tale, mormăi ea înfuriată. Susţinându-şi preţioasa geantă Givenchy cu

braţul ţinut la 90 de grade, „aripioara de pui” cum o numea el, se îndreptă legănat spre poarta
de îmbarcare, fără a-l mai aştepta.

— Nu sunt regulile mele, dragostea mea, răspunse el cu sarcasm, ajungând-o din
urmă. Sunt regulile Air France. Ce să te aştepţi de la nişte nenorociţi de republicani?! Întâi îi
taie capul Mariei Antoinette, apoi refuză s-o aştepte pe prinţesa Ana de Popescu.

Popescu era numele ei de fată. Ana îşi răsuci spre el ochelarii gigantici şi-l fixă în
tăcere. Buza ei se răsfrânse cu dispreţ, apoi flutură din mână cu sensul „Ce să mă aştept de
la tine?!” şi îşi continuă drumul.

El o ghidă spre partea angajatei blonde, zâmbi şi oferi paşaportul său şi biletele de
îmbarcare. Funcţionara îi întoarse zâmbetul, le verifică sumar şi apoi îşi întoarse privirea şi
mâna întinsă spre Ana.

— Ce? Ce vrea?
— Paşaportul tău, oftă Matei, rotindu-şi ochii în orbită. Oftă încă o dată când soţia

prinse să cotrobăiască prin geamantanul folosit pe post de poşetă. Teoria lui Matei era că
dimensiunea poşetelor are mai mare legătură cu lenea „femeilor eliberate”, cum le numea el
pe un ton derogator, şi mai puţin cu moda. „În felul acesta, nu mai sunteţi silite să le goliţi,
măcar din când în când. Le vărsaţi din una în alta şi puteţi căra acolo orice: tampoane
nefolosite de 10 ani, rujuri brânzite, ba chiar şi manualele din facultatea pe care aţi absolvit-o
acum 20 de ani.” La care ea răspundea, întorcându-i chiar şi unda de lămâie din voce: „N-ai
dreptate. Nu avem decât trusa de evadare, pentru momentul când nu mai putem rezista
imbecilităţii soţilor noştri”. El replica, ea întorcea şi de obicei înţepătura degenera într-o ceartă,
aşa că, de la un timp încoace, Matei îşi păstra teoriile de acest gen pentru sine.

— Passport, s-il vous plait, Madamme!
— Imediat, imediat, scrâşni ea şi scoase paşaportul întorcând spre el ochelarii sub

care, negreşit, avea o privire victorioasă. El îi răspunse cu o grimasă de dezgust şi, fără s-o
mai aştepte, o porni pe culoarul de îmbarcare.

Ea nu se grăbi. Erau ani mulţi de când îşi făcea programul după propriile dorinţe şi în
propriul ritm. Aşa spunea în faţa prietenelor, deşi, cine o observa cu atenţie, ar fi putut jura că
propriile ei dorinţe erau mereu diametral opuse dorinţelor lui. Ajunsă în avion, îl împinse la o
parte, fără nici un cuvânt, chiar când Matei încerca să aranjeze valiza în compartimentul de



deasupra. El se dezechilibră, cu valiza deasupra capului, şi aproape căzu. Termină cu
aşezatul valizei şi, coborându-şi privirea, o zări pe Ana scoţând geanta lui de laptop de sub
fund şi împingând-o pe locul lui.

— Ce mama dracului faci? icni el înspăimântat. De ce te-ai aşezat pe ea?
— Din greşeală, de ce crezi? Crezi c-am făcut-o intenţionat?
— Înţeleg! Din greşeală... la fel cum m-am căsătorit eu cu tine!
Roti laptopul, cercetându-l atent de potenţiale stricăciuni. După ce se asigură că

ecranul şi plasticul nu erau crăpate şi că aparatul încărca sistemul de operare, oftă uşurat şi
se aşeză pe scaun. Ea nu ridică ochii de la revista de duty-free pe care o folosea pentru a se
preface ocupată.

— Uneori aş putea jura că ai ceva cu lucrurile mele. Le urăşti pentru că sunt sculele
mele de muncă. Şi dacă...

— Ei, poftim, de asta aveam nevoie acum, de psiholog de duminică, pufni ea, vârând
revista înapoi în buzunarul scaunului din faţă. Da, poate că le urăsc şi da, poate că am vrut,
subconştient, să-ţi distrug laptop-ul.

— Ca şi cum ar ajuta la ceva! De ce nu înţelegi că nu pot petrece fiecare minuţel al
zilei...

— Sunt convinsă că n-ar ajuta la nimic. Ce spui?! FIECARE MINUŢEL? pufni ea. Ştia
cum va termina Matei fraza. „Suflându-ţi ţie în fund” era o sintagmă cu care se obişnuise să i
se răspundă la nevoia ei de atenţie.

— Temperează-ţi vocea! şopti el.
— Fiecare minuţel? Nu, deloc, dar măcar de-ar fi o zi lăsată de la Dumnezeu, măcar în

vacanţă, când să le pui deoparte. Nuuuuu – afaceri, afaceri, afaceri.
— Da, desigur, afaceri! Aceste anoste afaceri care plătesc pentru vacanţă, pentru

iphone-ul tău pe care-ţi iroseşti timpul...
— De plictiseală! D-aia o fac, bine?! Ce altceva să fac?! Să mă uit la tine sunându-l pe

unul sau pe celălalt?! Nici măcar nu vorbiţi ceva interesant, altfel poate aş mai trage cu
urechea.

— Da, cum se fac banii nu este deloc interesant. Interesant e numai cheltuitul lor. Te
rog, nu face o scenă, protestă el moralist, deşi vocea lui era la fel de ridicată. Suntem în
public, ce mama mă-sii?

— Eu fac o scenă?! răspunse ea indignată, ridicându-şi ochelarii ca să-l înfrunte cu
privirea ei de oţel. Cine sare ca un câine turbat pentru un rahat de laptop?!

Privirea plină de reproş a stewardesei care, trecând printre rânduri, verifica centurile
de protecţie îi amuţi. Ana îşi reveni cel mai repede.

— Je sais, je sais, la... seatbelt, concluzionă ea după o secundă de ezitare, conectând
cele două capete.

Angajata trecu mai departe. Rânjetul lui superior o porni din nou pe Ana. Îşi coborî
ochelarii, încercând să-l înjunghie cu privirea ei de oţel şi rosti cu mânie înăbuşită:



— Nu toată lumea are talent la limbi străine! Dacă nu ştiu cum se spune la „centură de
siguranţă” sunt proastă?! Nu mai fi aşa de înfumurat. Nu-i mare rahat să vorbeşti franceza.

— Laptopul meu e rahat, cunoaşterea unei limbi străine e rahat. De unde ai luat,
iubito, aceste evaluări? Din Cosmopolitan? Apropo de obiectele de rahat, evident că nu au 
preţ...  doar nu le plăteşti tu.

— Dacă nu plăteşti în bani, protestă Ana, nu înseamnă că nu plăteşti. Eu plătesc totul.
Şi plătesc de-mi iese pe nas.

— Dacă nu-ţi convine să plăteşti, rânji el, nu mai cumpăra.
Negăsind o replică suficient de tăioasă, ea plescăi dispreţuitor cu limba şi se răsuci cu

spatele la el. Avionul completă o ultimă curbă şi se opri, gata de decolare. Apusul era doar o
pată gălbuie pe cerul pictat în degrade de la bleu la negru. Ana era mistuită de ciudă. Detesta
aceste împunsături înveninate şi totuşi, inconştient, se trezea mereu angrenată în ele. Ştia că
nu ajută, că nu duc la nimic bun, că nu-s „argumente constructive”, cum spunea mereu
psihologul ei. Totuşi, cum-necum, se trezea la fileu, întorcându-i replicile. Încerca să se
convingă că nu era vina ei. El şi numai el, prin ceea ce făcea, zi de zi, oră de oră, le provoca,
deşi... ştia că aceste momente n-ar fi putut exista fără ca ea să fie protagonistă activă.
Dispreţuia aceste ciondăneli, tonul lor sarcastic. De fiecare dată se jura că data viitoare va fi o
doamnă şi nu-i va da satisfacţie, dar de fiecare dată se trezea abia la final, la fel de vinovată
ca el. Nu, nu era vinovată. El şi numai el.

Coşul pieptului i se umplea cu indignare cu aceeaşi repeziciune cu care avionul rula la
decolare. Inspiră adânc şi, cu ochii închişi, îşi imagină „ziua de mâine”. Mâine se va întâlni cu
prietenele la Cafe Paradiso şi ele vor muri de ciudă când le va povesti şi le va arăta ce
minunăţii şi-a cumpărat. Postase deja câteva poze cu sacoşele, aranjate îndemânatic ca să
prezinte numele firmelor. Tânjea după invidia lor şi ştia de ce. Psihologul i-o desluşise: avea
nevoie de validare pentru existenţa ei tristă şi goală. Mânia ei se canaliză brusc spre Paul,
psihologul.

„Îl plătesc ca să mă simt mai bine, ca să-mi facă viaţa mai frumoasă”, îşi spuse ea.
Şi totuşi, fiecare revelaţie spre care Paul o conducea eşua mizerabil în această

misiune. Cu cât înţelegea mai bine ce i se întâmpla, de ce făcea ceea ce făcea, cu atât se
simţea mai rău cu sine însăşi. Se simţea vinovată şi responsabilă de tot ce i se întâmpla.
Dacă o prietenă i-ar fi spus tot ce ajunsese să-şi spună singură, probabil că nu i-ar mai fi
vorbit niciodată. De ea însăşi nu se putea despărţi.

„Mai bine aş intra şi aş şterge pozele cu cumpărături. Sunt ostentativă – poze de
parvenită. Da, compensez pentru viaţa mea tristă şi goală. Şi totuşi... Cine a redus existenţa
mea la această goliciune?!”

Îl privi pe inculpat prin ochelarii de soare. Matei îşi mângâia laptopul. Se simţea 
geloasă pe maşinărie. Era convinsă că aştepta aprobarea stewardesei pentru a-l deschide, 
pentru a se îndepărta de ea şi de realitate. El îi simţi privirea şi schiţă un zâmbet  de 
convenienţă spre ea. Doamne, dacă ar şti cât îl ura când încerca să fie drăguţ şi politicos! N-



avea nevoie de politeţea lui, n-avea nevoie de zâmbetul lui distant. Avea nevoie de iubire, de 
ură, de pasiune, de contopire, de... de ceva ce el nu-i mai dădea de mult timp. Uneori se 
trezea dorindu-şi ca isteriile ei – de care era conştientă – să-l mânie pe Matei până în punctul 
în care i-ar fi cârpit nişte palme. Apoi s-o sărute cu pasiune şi să-i spună că îi pare rău. De tot. 
Şi dacă n-ar fi sărutat-o, măcar i-ar fi dat un motiv suficient pentru a divorţa de el. O izbucnire 
de pasiune le-ar fi dăruit un nou început. Una de violenţă, curajul de a termina această şaradă 
pe care o numeau mariaj. Gândul la această situaţie ciudată de câştig-câştig îi smulse un 
surâs absent. 

Matei îi zâmbise crezând că asta va difuza animozitatea strânsă între ei. Cumva
simţea că nu a reuşit. Neştiind ce să facă, cu o senzaţia ciudată c-a greşit, deşi mintea îi
spunea că nu avea cum să greşească, privi în stânga lui. Pe scaunele de peste coridorul
îngust, o fetiţă pieptăna o păpuşă la fel de blondă ca ea. Nu avea mai mult de 5 ani. Lângă
ea, un băiat cu vreo 3 ani mai mare, îşi vâra degetele în capul păpuşii, stârnind protestele
surioarei lui.

— Nu, Răzvan! Nu! N-ai voie s-o atingi.
—  De ce?! îi răspunse băieţelul cu bucurie răutăcioasă în ochi. E doar o păpuşă. 
— Poţi s-o strici, îi explică sora cu seriozitate. N-ai voie s-o atingi.
— Tu n-ai călcat pe maşina mea?!
— Din greşeală. N-am vrut. Am spus că-mi pare rău, continuă fetiţa protejându-şi

păpuşa cu cotul.
— Ţi-ai cerut scuze numai pentru că mami te-a forţat. Ai stricat-o aşa că... na, îi

încâlcesc părul.
— Mamiiiii, chemă fetiţa arbitrul.
Femeia de pe scaunul din spatele lor, cam la 35 de ani, a cărei rochie galbenă mulată

indica forme atrăgătoare, oftă adânc şi se implică.
— Maria, treci şi stai cu tatăl tău şi eu voi sta cu Marius.
M&M, gândi Matei şi zâmbetul înflori din nou pe buzele lui, de data aceasta sincer. Se

răsuci spre Ana pentru a-şi împărtăşi gândul, dar ea se prefăcea absorbită de apusul care, la
înălţime, continua să-şi desfăşoare culorile blânde. Colţurile gurii i se îndreptară reflex. Deşi
nu le putea înţelege, simţea milă pentru zbaterile ei. Nu putea pricepe de ce atâta supărare că
răspundea la un email sau vorbea cinci minute la telefon. Da, uneori se întâmplau în timpul
cinei sau micului dejun sau când îşi făceau siesta sau în alt moment nepotrivit, dar... de ce
atâta mânie?! Încerca să ţină conversaţia scurtă şi la obiect şi îşi întorcea atenţia la ea de
îndată ce termina. Era un om cu răspunderi mult mai elaborate decât putea ea înţelege. Pe
timpuri încercase să-i explice. Trei sute de angajaţi depindeau de el, de repeziciunea
deciziilor lui. De ce nu reuşea să găsească înţelegere la ea, soţia lui? Dacă nu la ea, atunci la
cine? La maică-sa găsea, dar nici acolo nu-i mai era permis să se ducă pentru că Ana era
geloasă pe relaţia lor. Evident c-o vizita pe maică-sa, săptămânal, dar o făcea pe ascuns. Şi
totuşi, înţelegerea mamei nu conta atât de mult cum ar fi contat a Anei.



„E mama mea. Asta fac mamele – te înţeleg chiar şi când nu eşti de înţeles. De ce,
Ana...? Pentru că nici tu nu-i poţi oferi înţelegere, îşi răspundea.”

Da, se apăra el, dar ce era de înţeles în această nevoie copilărească de atenţie? Să
petreacă fiecare clipă a zilei alături de ea şi de nevoile ei absurde?! Nu avea timp şi nici
înclinaţie să asculte despre micile întâmplări printre care viaţa ei se mişca cu viteză, ca o
minge de pinball între porţi. Ana cea cu care vorbea despre muzică, filme, emoţii, viitor
rămăsese acolo unde rămăseseră şi visurile: în trecut. Cu Ana cea modernă se putea discuta
numai despre cine a divorţat de cine, cine şi-a pus silicoane, ce promoţie de toamnă era la
Dolce&Gabanna, lucruri care nu mişcau nimic în sufletul lui. Ana cea nouă era, aşa credea
Matei, o femeie alintată, stricată de viaţa fără povară pe care ea şi-o dorise şi el se simţise
obligat să i-o ofere. Uneori, rar, când avea timp să mediteze la cuplul lor, îşi imagina că ar
putea repara ceva. Se simţea chiar învigorat de gând şi îşi promitea că va vorbi cu ea despre
soluţii. De obicei însă, intervenea ceva, uita, şi dorinţa lui se disipa în ziua complicată. De
câteva ori, în sfârşit, stelele se aliniaseră pentru a oferi şi timpul, şi locul, şi dispoziţia
necesară unei discuţii de structură. Odată însă ajuns în faţa Anei, o izbucnire de-a ei, un mic
sarcasm, ceva îi topea toată determinarea. Se regăsea în miez de noapte, lipsit de somn,
râzând de sine însuşi, de planurile aberante care-i trecuseră prin minte. Dacă şi-ar fi
simplificat viaţa, s-ar fi retras într-o slujbă oarecare, cine naiba ar mai fi plătit pentru
întreţinerea vilei, pentru hainele şi pantofii de firmă, pentru maşini şi vacanţe? Desigur că Ana
suspina adesea la câte un film de dragoste şi se lăuda c-ar accepta orice penurie pentru
iubire şi pace. El însă ştia că, deşi ea părea convinsă de acest adevăr, în timp s-ar fi dovedit a
fi minciună. Îşi amintea, din tinereţe, reproşurile ei: că nu e ambiţios, că nu vrea mai mult. Şi
nimic nu se schimbase. Fuseseră două-trei momente dificile, când firma fusese la un pas de
faliment. Vorbise cu ea. Ana dăduse din cap absentă, ca şi cum n-ar privi-o aceste probleme
triviale, de bani şi de cheltuieli, şi apoi îşi văzuse de viaţă. Încercase să-i povestească de
insomniile lui îngrijorate şi aşteptase o îmbrăţişare, o mângâiere sau un simplu „Va fi bine”. Ea
nu înţelesese niciodată cât de aproape fuseseră de clipa în care ar fi trebuit să-şi ia rămas
bun de la toată abundenţa vieţii lor.

„Poate c-ar trebui să divorţăm. Poate că a sosit timpul să spunem lucrurilor pe nume. ”
Îşi frecă baza nasului ca un om care poartă ochelari, încercând să-şi adune gândurile.
„Poate că...”
Un zgomot puternic metalic îl rupse din gânduri. Privi spre aripă, spre Ana.
— Un motor scoate fum, spuse ea întorcându-şi privirea spre el.
— Nu te îngrijora, răspunse el încercând să-şi mascheze propria îngrijorare.
— Nu mă îngrijorez, pufni ea iritată. Îţi spun! Dumnezeule!
— Nu se întâmplă nimic. Mai sunt... scoase revista companiei, răsfoi la capăt, acolo

unde sunt descrise tipurile de avioane din dotare. Stai o secundă, Ana... îţi spun acum... două
motoare. Ar trebui să fim OK.

O însoţitoare de zbor veni lângă ei şi, aplecându-se peste locul lui Matei, privi prin



hublou la dâra de fum care acoperea ultimele străluciri ale asfinţitului. Se îndreptă, se
recompuse, mormăi un „It’s OK” şi porni grăbită spre partea din faţă avionului.

— De ce n-ai întrebat-o ce se întâmplă?!
— N-ai văzut ce privire perplexă avea?! Crezi că are vreo idee despre ce se întâmplă?
— Nu ştiu ce e cu voi, bărbaţii, şi cu întrebările. Vă e ruşine să întrebaţi la alimentară

dacă aveţi nevoie de ajutor, vă e ruşine să cereţi direcţii, în pat sau pe autostradă...
— Da’ lasă-mă cu evaluările astea din Cosmopolitan, scrâşni el. Nu mi-e nici o ruşine

– pur şi simplu n-am văzut sensul unei asemenea întrebări.
Câţiva pasageri de pe partea cealaltă a culoarului se ridicaseră de pe scaune şi

încercau să privească prin gemuleţul din dreptul lor sau prin cele adiacente. Becurile care
indicau necesitatea centurii de siguranţă, abia stinse de câteva momente, se aprinseră din
nou, însoţite de binecunoscutul clinchet de clopoţel. Pasagerii se aşezară grăbiţi pe locurile
lor. Lucru neobişnuit, căpitanul repetă ordinul de prindere a centurii prin interfon, în engleză şi
franceză.

— ...am pierdut un motor, dar aceasta nu este o problemă, traducea Matei, în şoaptă,
vocea pilotului.

— Nu-mi traduce! Am înţeles din engleză.
Iritarea ei era de fapt frică. Ca şi în alte dăţi, Ana îşi direcţiona emoţiile pe trasee

nepotrivite: o angoasă se transfora într-o izbucnire de nervi, o stare de iritare premenstruală
într-o tăcere acuzatoare. Asta o făcea dificil de înţeles, atât de dificil încât, cel mai adesea, nu
se înţelegea pe ea însăşi. Acum era convinsă că Matei făcea ceva greşit. Ar trebui să tacă.
Ba nu, s-o ia în braţe. Evident că l-ar împinge şi nu i-ar întoarce îmbrăţişarea, dar i se părea
musai ca el să încerce. Mai bine s-o lase în pace, s-o ignore, aşa cum o ignora întotdeauna.
Apoi, privind fix la pala de fum, străduindu-se să-şi potolească bătăile inimii, realiză cum stă
treaba.

„Nimic n-ar ajuta. Nimic nu mai ajută. Nu mai vreau de la el nimic. Trebuie să ne
despărţim.”

Ultimul gând îi conferi pace. Singura problemă din viaţa ei lipsită de probleme se
rezolvase. Motorul putea să fumege cât ar pofti, ea reuşise să accepte, în sfârşit, soluţia. Nu
că n-ar fi rostit-o adesea, dar întotdeauna era doar o ameninţare vagă, o încercare de şantaj
sentimental care fusese rostită de atâtea ori încât nu mai putea fi luată în serios de nimeni, cu
atât mai mult de către Matei. De data aceasta o gândea cu adevărat şi simţea că nimic n-o
mai putea întoarce din drum.

Stewardesa revenise şi încerca, cu un zâmbet profesional, să liniştească pasagerii. Se
apleca, asculta cu un zâmbet uşor strâmb întrebarea, apoi răspundea cu fraze banale. La
difuzor, pilotul dădu alt comunicat. Urmau să facă o escală la cel mai apropiat aeroport.
Pasagerii începură să bombănească în câteva limbi europene. O echipă de mecanici vor
evalua defecţiunea şi, dacă era imposibil de reparat, pasagerii urmau să fie îmbarcaţi pe altă
aeronavă.



— Să vezi cât o să ne ţină acolo, protestă Ana, ca pentru sine. Nu ajungem nici până
la 2 dimineaţa.

— Să ajungem cu bine, asta e important.
— Da, desigur, ce filosof eşti. Parcă aveai mâine o întâlnire la 10 AM. Lasă-mă să

trec, spuse ea brusc. Îşi desfăcu centura şi se ridică.
— Stai jos! Nu-ţi desface centura.
— Trebuie să merg la baie. Mă laşi? întrebă ea cu falsă supuşenie.
— Madame..., începu însoţitoarea văzând-o în picioare. Probabil dorea să-i repete

sfatul lui Matei, iar Ana se pregătea să-i ofere acelaşi gen de răspuns impertinent. Nici una nu
apucă să-şi transpună gândul în cuvinte. Un zgomot puternic, ca o explozie, smulse de la
pasageri ţipete de surpriză. Avionul se înclină mult spre lateral, proiectând-o pe stewardesă
peste coridor, în braţele blondei cu rochie galbenă. Ana se prăvăli peste Matei. El o prinse
instinctiv şi o strânse în braţe. O trapă de la zona de bagaje de deasupra capului cedă şi
eliberă o valiză şi o geacă peste un pasager.

— ‘Oleu, iaca, arde încă un motor! urlă panicată o moldoveancă de vis-a-vis, privind
prin hublou.

Avionul se redresă pentru o clipă, rămase staţionar şi oamenii începură să răsufle
uşuraţi. Nu pentru mult timp deoarece puteau auzi un vuiet tot mai puternic, de motor turat,
chinuit.

— Tremuratul, îl simţi?! îi spuse Matei Anei în ureche. Şoptea de parcă se temea ca
vocea lui să nu creeze probleme zborului.

Ea dădu din cap, dar nu răspunse. Îşi aminti de poziţia ei precară, ţinută doar de
braţele lui Matei. Strângerea la pieptul lui nu-i mai dădea un sentiment de siguranţă de multă
vreme. Sări dintr-o zvâcnitură înapoi pe locul ei şi-şi prinse centura. Zgâlţâitul se amplifica,
motoarele şuierau tot mai tare. Stewardesa, care între timp se redresase, vorbea la telefonul
de pe peretele WC-ului. Se răsuci şi începu să strige, în franceză numai:

— Toată lumea să rămână aşezată, cu centurile prinse. Vă rog…
Cuvintele ei răsunară strident în tăcerea ce pogorî fără veste asupra cabinei.

Motoarele amuţiseră. Cu ochii lărgiţi de spaimă, însoţitoarea de zbor tăcu şi se repezi pe
scaunul din bucătărie. Colega ei, mai tânără, era deja aşezată, amuţită de spaimă. Matei nu
mai zări dacă stewardesa avusese timp să-şi prindă centura de siguranţă. Icni la fel cu toţi
ceilalţi când avionul se înclină brusc spre faţă şi...

Un şuvoi inform de zgomote invadă cabina odată cu picajul: urlete, plânsete, voci
bolborosind rugăciuni, numele lui Dumnezeu spus în atâtea limbi. Frecarea cu aerul scotea un
zgomot care-ţi îngheţa sângele. Lumina clipi de două-trei ori şi se stinse... doar pentru câteva
secunde, apoi reveni. Ca şi cum revenirea luminilor era un semnal secret, cele mai multe din
spaţiile de stocare de deasupra capului se deschiseră şi bagajele prinseră să cadă alandala.
O valiză îl izbi peste faţă pe Matei, care era la margine. O femeie îşi desfăcu centura şi o
porni... cine ştie unde?, probabil nici ea n-ar fi putut spune ce intenţie avea. Îşi pierdu



echilibrul şi ateriză în braţele unui cuplu în vârstă, două rânduri mai departe.
— Matei, Matei, ţipă Ana. Vom muri!
— Probabil, spuse el împietrit, uitând s-o liniştească. Întinse mâna şi o luă de după

umeri. Ea se ghemui în căuşul umărului lui.
Cum ar fi putut să nege evidenţa? Avionul era în cădere liberă, tremurând din toţi

rărunchii. Motoarele nu mai puteau fi auzite. Întoarse capul spre stewardese. Una îşi
acoperea chipul cu mâinile, aparent hohotind, cealaltă privea drept înainte, cu expresia unui
sfinx. Vor muri. Nu-i era teamă, nu avea regrete – o linişte ciudată pusese stăpânire pe el. Se
răsuci spre Ana şi-i privi chipul schimonosit de spaimă. Ochelarii de soare îi căzuseră de pe
nas şi privirea ei albastră cerşea ajutor. Cu mâna liberă îi prinse mâna tremurândă, asudată,
în palmă. O fixă cu o privire blândă.

— Nu te speria, Ana mea! îi spuse el tare, dar pe un ton egal. Va fi bine. Suntem
împreună. Te iubesc!

Singura emoţie care se ridica deasupra acestui calmul inexplicabil era grija pentru ea.
Se simţea vinovat că nu o putea proteja şi totuşi bucuros că-i putea ţine mâna în aceste
ultime clipe. Se aplecă şi o sărută pe frunte fără a se gândi că gestul ar putea fi nepotrivit. Ea
îi primi sărutul cu o expresie de mirare. Se temea de moarte, se temea de durere, dar, pentru
o clipă, uitase de haosul cabinei.

— Îmi pară rău, reuşi ea să îngaime.
— Pentru ce, iubita mea?
— Pentru... pentru tot!
El o şuşui cu acelaşi zâmbet de pe altă lume întipărit pe chip. O smucitură bruscă

provocă un ţipăt de surpriză din partea Anei şi el îi strânse cu putere mâna pentru a o linişti.
— Nu spune nimic, iubita mea. Te iubesc. Întotdeauna te-am iubit şi... totul a fost

iertat. De mult. Aşa cum ştiu că şi tu m-ai iertat pentru tot, pentru că mă iubeşti. Întotdeauna.
Ea deschise buzele. O forţă mai mare decât bunul-simţ o împingea chiar şi acum să-l

contrazică. Din fericire, nu mai putu rosti cuvintele. Îşi ridică buzele şi-i întoarse sărutul. Matei
îşi desprinse îmbrăţişarea şi, prinzând-o de după cap, îi presă buzele pe ale lui. O mângâie
pe păr şi, smulgându-se brusc din sărutare, se trase înapoi pentru a o privi. O cercetă, în
tăcere, cu intensitate, de parcă o vedea pentru prima oară. Ana îşi aminti privirea. O
cunoştea, dar n-o mai întâlnise de foarte mult timp. Aşa o sorbea din priviri la primele întâlniri.
Cu vremea această privire se ascunsese şi, odată cu ea, emoţia pe care i-o transmitea.

— Te-am iertat, iubitule! Şi te iubesc atât de mult încât aş face dragoste cu tine. Acum.
Aici. Evident, dacă n-am muri.

Râseră amândoi, dar fură imediat acoperiţi de turaţia motoarelor care depăşea chiar şi
vuietul picajului. Avionul începu să-şi decelereze căderea. Urmă încă o smuncitură, însă
avionul se stabiliză. Matei şi Ana priviră în jurul lor, parcă abia treziţi din somn. Cabina oferea
o scenă de coşmar: bagaje vărsate pe coridor, un cart de băuturi alunecase aproape până la
ei unde, din fericire, se înţepenise într-o valiză. Chipurile unor pasageri aveau zgârieturi şi



julituri. Vacarmul se potolea lent – vocile şopteau mulţumiri, oftau, ceva mai în faţă se auzea
un geamăt. Urmară câteva secunde de inactivitate. Apoi, ca într-un film de groază de serie B,
măştile de oxigen fură eliberate din compartimentele de deasupra. Pocnetul puternic provocă
câteva ţipete de spaimă.

Spre deosebire de ceilalţi, Matei nu se grăbi să-şi pună masca pe chip. Inspiră şi fu
atent la o senzaţie de ameţeală.

— Poţi să ţi-o pui, draga mea, dar cred că nu e necesar. Suntem la o altitudine unde
aerul e respirabil şi nu cred că avem decompresie.

Ana încuviinţă din cap, dar, pentru siguranţă, îşi puse masca pe figură. O scoase după
câteva clipe, chiar când însoţitoarea de zbor care părea mai experimentată începuse să
explice că masca nu era necesară.

— Nu vine oxigen în mască.
Situaţia părea să fie bună, stabilă cel puţin. Stewardesele, după o scurtă comunicare

prin telefon cu cabina, începuseră să elibereze coridorul de bagaje, rugând pasagerii să
rămână pe locurile lor. Căpitanul vorbi din nou prin sistemul PA. Părea la fel de calm ca şi
cum numai ei, pasagerii, experimentaseră o cădere de mii de metri.

— Aici e căpitanul Yves Lasguy care vă vorbeşte. Ne cerem scuze pentru acest
incident. Am pierdut două motoare şi ultimul funcţional întâmpina dificultăţi. Am fost silit să
repornim ultimul motor, ceea ce a cauzat acest picaj. Avem situaţia sub control. Vom ateriza
curând la...

— Deci nu mai murim? întrebă Ana.
— Da, rânji Matei. Se pare că moartea a fost anulată.
Ea îşi retrase lent mâna dintre ale lui. Matei n-o mai privea şi ea se simţea stânjenită

de intimitatea ultimelor minute.
— Ana...
— Da! răspunse ea cu elan, ridicând grăbită privirea spre el, dar nu găsi susţinere în

privirea lui. El se uita la spătarul scaunului din faţă.
— Ştii...
— Da?!
— Pericolul a trecut, dar... chiar îmi pare rău pentru că te-am neglijat. Îngrozitor de rău

îmi pare.
Ea inspiră cu zgomot. Îşi dădea seama că trebuia să-i răspundă, însă nu ştia ce să-i

spună.
— Nu... nu trebuie... să... să-ţi ceri scuze. Ştiu de ce-ai făcut-o – ai făcut-o pentru

mine, pentru noi. Şi mie... îmi pare rău pentru că m-am rătăcit printre nimicuri. Ştiu că nu te-ai
mai simţit înţeles. Vedeam cum alunecăm tot mai departe şi... îmi doream să fac ceva pentru
a ne apropia. În loc de asta reuşeam să lărgesc încă şi mai mult falia dintre noi.

— Nu ştiu cum voi face, spuse el în transă, parcă fără s-o audă, dar trebuie să mă rup
de firmă, de afaceri. Nu ne trebuie casa aia mare şi maşini scumpe, nu-i aşa?



Se întoarse şi o privi intens. Ea îi întoarse un zâmbet neîncrezător. Oare era serios?
Putea fi adevărat? Poate că era sub stare de şoc de vorbea aşa. După mulţi ani în care
spusese exact pe dos faţă de ceea ce ea se aşteptase să audă, vorbea din nou cu propriile ei
cuvinte şi gânduri.

— Eşti bine?
— Evident că sunt bine. Răspunde-mi: ne trebuie musai casa aia mare cu atâtea

camere, care ne costă atât de mult, lună de lună?
— Nu ne trebuie mai mult decât ne trebuie televizoare gigantice 3D, poşete de fiţe,

tratamente faciale, iphone-uri de ultimă generaţie şi tablete şi laptop-uri, rochii de firmă... Nu
ne trebuie decât puţin NOI. Mie nu-mi trebuie altceva.

— Nici mie. Credeam, simţeam că ţi-aş înşela speranţele dacă aş vorbi astfel. Chiar şi
acum mă simt ca un iresponsabil pentru că spun aşa ceva.

Anei îi venea să bată din palme. Şi o făcu, laolaltă cu ceilalţi pasageri care erau
bucuroşi că nu-şi pierduseră viaţa. O făcu cu încă şi mai mult foc pentru că ei, în plus faţă de
ceilalţi, regăsiseră speranţa că viaţa lor îşi recăpăta valoarea. Îşi desfăcu dintr-un singur gest
centura şi i se aruncă în braţe.

— Eşti sigur că asta vrei? Nu mă minţi? Nu te minţi? E prea frumos ca să fie adevărat.
E tot ce mi-am dorit vreodată, dar... nu vreau s-o faci pentru mine, ci numai dacă ţi-o doreşti şi
tu.

— Da, Ana mea. Asta vreau, îi şopti el la ureche şi ea putu să-i simtă în voce surâsul
fericit. Am să ţi-o spun din nou când nivelul de adrenalină-mi va scădea. Am să mi-o spun şi
mie, des, ca să n-o uit. Viaţa e scurtă şi vreau s-o trăiesc cum îmi place. Alături de tine. Îmi
pare rău că, de atâta timp, n-am mai trăit-o.

— Şi mie îmi pare rău că nu te-am ajutat să o trăieşti. Ne-am rătăcit.
— Da, ne-am rătăcit. E păcat c-a trebuit să ajungem la un pas de moarte ca să

acceptăm asta. Eh, mai bine mai târziu decât niciodată, nu-i aşa?
— Da, ne-am găsit. Şi nu ne vom mai pierde niciodată.
Stewardesa ajunsese în dreptul lor şi-i întrebă dacă erau bine. Matei îi răspunse în

franceză că se simţeau foarte bine, cu un zâmbet atât de larg şi fericit încât angajata îl luă
drept un semn al şocului.

Au fost ultimii care au părăsit avionul. Ceilalţi pasageri se grăbeau, ca şi cum avionul,
acum imobil pe tarmac, s-ar mai fi putut prăbuşi. Ana şi Matei însă o făcură fără grabă, fără
panică, aşa cum deciseseră să-şi trăiască viaţa de acum înainte.





... amorțire.

Începuse cu doar cinci luni înainte. Mai puţin decât li se oferă majorităţii celor loviţi de
boli terminale pentru a se pregăti de moarte. Totul părea ireal, un coşmar din care, cu
siguranţă, fiecare şi toţi se vor trezi curând. Un cataclism pogorând asupra umanităţii cu o
viteză meteorică. Ba unii ar spune chiar că asta e însăşi definiţia cataclismului. Şi totuşi,
există dezastre predictibile – dacă nu pentru toată lumea, măcar pentru cei vizionari: crize
economice, războaie. Epidemia sosise din neant şi prinsese planeta cu pantalonii pe vine.
Surprinsese o umanitate obosită de atâtea predicţii false: ebola, gripa aviară, virusul Nilului de
Vest, virusul aleator. Ca nişte idioţi care s-au supărat că, deşi au plătit asigurare, casa nu le-a
luat foc, publicul şi – forţaţi de public – politicienii se mâniaseră pe costurile ridicate generate
de vaccinurile nefolosite. Un avertisment ar fi căzut în urechi surde.

Dar nu existase nici un avertisment.
Primele treizeci şi şapte de cazuri confirmate, provenite toate din mahalalele

metropolei Rio de Janeiro, trecuseră pe sub radarul ştirilor de seară. Din America de Sud şi
până în Europa e cale lungă. Asemenea lucruri se întâmplă altcuiva, altundeva, probabil unor
oameni care nu se spală pe mâini şi care n-au educaţie sanitară. Chiar şi atunci când, la
numai două săptămâni, din cele peste 3.500 de cazuri, 120 erau localizate în Europa de Vest,
lumea îşi vedea de viaţă. Emisiunile de ştiri menţionau, timid, la capătul programului, boala
fără nume care atacă sistemul nervos şi duce la paralizie în mai puţin de şapte zile. Cu toate
acestea, boala nu devenise încă subiect de stress și conversație pentru cetățeanul de rând.
Atenţia tuturor era captată de ştirile din economie, procente ridicate de şomaj, lipsuri,
speranţe pe cât de generoase, pe atât de efemere.

La spitalul la care lucra Monica, se distribuiseră circulare cu sfaturi, care ulterior aveau
să se dovedească inutile şi de o generalitate ineptă. Cam atât. Apoi, panica începuse brusc
de parcă se dăduse semnalul unei curse în care linia de final era capătul umanităţii.

***



Monica avusese îndoieli timpuriu în relaţie. Era însă tânără, îndrăgostită şi aceste 
calităţi îi dădeau dreptul de a fi necugetată. Întâi fusese Valeria, o prietenă şi colegă de an la 
colegiu. O prietenă comună îi bătuse şaua despre câteva aspecte dubioase şi Monica, iapa, 
pricepuse. O confruntase pe Valeria, dar ea se jurase că totul era o minciună: prietena lor 
comună era o viperă care minte. De ce? Din invidie. Invidie pe ce? Pe minunata lor prietenie. 
Valeria avusese o explicaţie pentru fiecare din  poveştile lui Alex care începeau cu „Ghici pe 
cine am întâlnit la piaţă?” şi care se transformau în „ode Valeriei”: ce isteaţă, minunată, 
întreprinzătoare era. 

— Mă admiră, pledase Valeria, sunt sigură, dar nici pe departe atât de mult cât te
admiră. Ar trebui să-l auzi povestind despre tine: se laudă cu notele tale, despre disertaţia din
vară vorbea cu atâta mândrie! Şi cât de bine găteşti. Omul ăsta te adoră! De ce nu ţi le spune
în faţă? Aşa e neamul nostru, măi, Monica: a lăuda pe cineva direct e un lucru descurajat în
cultura noastră. Ce? Ai tăi te-au lăudat vreodată pe faţă?!

Îi spusese ce dorise să audă şi o îmblânzise. Sau poate că urechea Monicăi
deformase minciuna de spaima adevărului. Apoi Valeria, plecând, jurase – a nenumărata oară
–, cu lacrimi în ochi, că nu era amanta lui Alex.

După ce închisese uşa, însă, o auzise hohotind şi alergând pe holul blocului. Seara îl
confruntase, dar Alex a râs şi i-a răspuns:

— Nu mai crede şi tu asemenea tâmpenii. Ţi-am spus de mult că Mina e o căţea, mă
urăşte că nu i-am dat atenţie. Acum vrea să ne aducă piatră scumpă în casă!

Ea l-a crezut. Ce altceva să facă?! Da, Mina e o căţea şi, da, le dorea răul, dar de ce
Alex îi cânta slăvi Valeriei, de ce întâmpinase acuzaţiile cu un chip impasibil, fără urmă de
surpriză, şi de ce Valeria izbucnise într-un plâns nervos?

După acea conversaţie, Valeria începuse să o ocolească cu consecvenţă. Îi zâmbea
stângace când se întâlneau şi folosea pretexte puerile pentru a nu zăbovi. Prietenia lor, atât
de activă, se degradase fără nici un motiv evident, fără vreun conflict. De ce?

Alex îi spusese încă din prima seară că se despărţise de fosta lui prietenă pentru că
era geloasă. „Era dementă – mă controla, mă sufoca”, îi povestea el, pufăind din ţigară pe
terasa clubului. Temându-se să nu fie asimilată cu fosta, îşi înghiţise întrebările. Nu-şi putea
permite să se lase cuprinsă de îndoieli. După povestea cu Valeria, se forţase să creadă că
poate fumul nu apare fără foc.

Urmase scena de la petrecerea lui Condi.
Alex se pilise. Îl urmărea pe furiş din colţul unde pălăvrăgea cu prietenele. Dădea

târcoale unei blonde oarecare, o fiinţă cât se poate de banală, dar cu forme rotunde, mai
rotunde decât ale ei, pe care nu se sfia să le expună. Nu se impacientase pentru că înţelegea
flirtul inocent, nevoia de schimbare. Uneori Alex aluneca dincolo de registrul decenţei – sau
poate aşa credea ea, ceilalţi părând să se amuze din plin –, dar, ca un hopa-mitică, se
redresa întotdeauna. Prinsă de conversaţia despre rochii şi pantofi, uitase de blondă. Îşi
amintise de ea numai când au dat nas în nas în uşa băii. Blonda o ocolise cu un zâmbet



ciudat. Ridicând din umeri pentru sine, intrase în baie şi acolo Alex îşi trăgea pantalonii. Da,
îşi aranja cămaşa în pantaloni. Ce, nu are voie să o facă?! Da, fusese şi Raluca în baie ca să-
şi refacă rujul. Îi ştie numele, bineînţeles, doar aşa este civilizat. Ce dovedeşte asta?! Nimic.
Conversaseră, ea plecase şi el îşi aranja acum pantalonii şi cămaşa. Deşi nu mai adăugase
nimic la acel „ce faci?!” iniţial, el continuase să turuie, din ce în ce mai agresiv. Cu voce
măsurată îl rugase să plece și el se conformase, izbind ușa în urma lui. Se așezase și apoi
bocise minute în şir, cu chiloţii în vine și zăvorul pe ușă. Abia după ce ciocăniturile în uşă se
înteţiseră, se spălase pe faţă şi ieşise abordând o privire de sfinx.

După petrecerea de la Condi, care se întâmpla cu numai două luni înainte de
căsătorie, i-a povestit maică-sii de suspiciunile care-o frământau. Ea a consolat-o, îi spusese
că „aşa sunt bărbaţii”. Nu înseamnă că Alex n-o iubeşte şi – mai mult ca sigur – nu se
întâmplase nimic, e doar în capul Monicăi.

„Îţi aminteşti când aveai 6 ani? Deşi dormeai singură de la 2 ani, am dormit în pat cu
tine o vară întreagă?! Ei bine – nu ţi-am spus-o până acum –, asta s-a întâmplat când taică-tu
a călcat pe bec cu o colegă de serviciu. L-am pedepsit, cu tăcere, cu lipsa intimităţii, dar am
mers mai departe şi acum e bine.”

Acest sfat nu a ajutat-o prea mult. Furtuna de emoţii şi gânduri a turmentat-o zile în şir.
Petrecuse nopţi lungi, trează, ascultându-i respiraţia egală. Se simţise, pe rând, frustrată,
mânioasă şi – ciudat – vinovată, de parcă greşise cu ceva. Apoi, la limita prăbuşirii nervoase,
cu nunta care se apropia, se sprijinise pe credinţă, pe acea credinţă absurdă că toate vor fi
bine. Din acel moment refuzase să mai rumege gânduri grele.

Dar a urmat scena de la nuntă, când el şi Simona, vara ei, au dispărut vreo două ore
de la petrecere. În haiul, dansul, nebunia nopţii celebratorii, puţini au observat dispariţia.
Pentru cei ce întrebau, Monica inventa tot soiul de motive: „E la baie!” sau „S-a dus la
bucătărie să întrebe ce e cu friptura”, sau „Acum se fură mirele; furtul mireasei e demodat. Nu
mă iei tu dacă Alex nu se mai întoarce?”.

Zile mai târziu, i-a pus întrebarea, aşa, într-o doară, în timp ce pregătea cina. Imediat
el a alunecat pe aceleaşi explicaţii lungi şi întortocheate care nu lămureau decât faptul că
vrea să evite adevărul. Răspunsurile lui evazive o iritaseră la culme şi ridicase vocea. Sub
presiune, el îi strigase:

— Eşti absurdă. Eşti geloasă la un nivel patologic! Apoi a plecat trântind uşa.
Rămasă singură, muşcându-şi buzele, îşi amintise de povestea cu ultima prietenă şi

bătuse în retragere. După ce s-a liniştit, a căzut din nou pradă îndoielilor, intuind adevărul, dar
blamându-se de închipuiri, de gelozie obsesivă.

Acesta fusese începutul. Cu timpul, pe măsură ce el urca pe scara ierarhică, 
apăruseră întâlnirile de afaceri din care se întorcea cu iz de parfum de fiţe, cu dâre de ruj pe 
guler sau fire lungi de păr pe sacou, delegaţiile inopinate, aproape toate plasate în weekend. 
Intimitatea lor devenise un gest mecanic, tot mai rar, atât de lipsit de iubire şi de pasiune încât 
Monica încetase să-l mai caute.  



Peste ani, în camera de recuperare după chimioterapie, mama îi ceru iertare.
— De ce, mamă? Mi-ai dat un sfat, atât doar, îi răspunse Monica încercând să-şi

înmoaie vocea obosită.
— Voiam atââât de mult... să te văd aşezată la casa ta... încât m-am păcălit... te-am

păcălit.
Monica o mângâie pe frunte şi pe păr şi îi zâmbi liniştitor.
— E în regulă, mamă. Sunt treburi pe care le-am dat de mult la spate.
— Dar... dar... tu nu eşti fericită!
— Dar cine este, mamă?! Îmi văd de viaţă, o cresc pe Daria şi restul e bine. Te iubesc.

Odihneşte-te şi uită prostiile astea. „La fel cum fac şi eu, la fel cum facem toţi”, continuase ea
în gând.

***

La o lună de la identificarea bolii, cazurile se multiplicaseră la peste un milion pe
mapamond, din care două sute în ţară. Incredibil de rapid, o ciudăţenie sud-americană, la fel
de exotică precum misterioasele specii din Amazon, devenise o teroare locală. Pentru mulţi
era mai mult de atât: un subiect pe care se puteau grefa teoriile conspiraţiilor evreieşti sau
planurile malefice ale miliardarilor lumii care voiau să reducă suprapopularea, experimente
militare scăpate de sub control sau ale extratereştrilor care doreau să pregătească Terra
pentru venirea lor. Emisiunile de ştiri se umpluseră de analişti, comentatori, somităţi medicale
şi oameni de religie. Ziarele şi revistele postau leacuri naturiste care „garantau” imunitate la
această boală şi, deşi preţul lor era uriaş pentru buzunarul localnicului, se vindeau ca pâinea
caldă. Zile la rând primise telefoane de la toţi cunoscuţii, rudele, prietenii, întrebând-o de
eficienţa unor asemenea remedii. Monica le oferise cu sinceritate părerea ei medicală –
aceea că încă nu existau soluţii pentru o boală al cărei mecanism nu era cunoscut –, dar asta
părea să-i înfurie pe oameni. Începeau, drept peste explicaţia ei, să argumenteze pentru
validitatea acestor şarlatanii. O vecină, la sfatul ei de a nu-şi arunca banii, îi spusese cu ură şi
disperare în voce:

— Şi ce-ai vrea să fac?! Să stau cu braţele încrucişate până înţepenesc?!
Influenţată de această replică, Monica schimbase strategia. Înţelesese că oamenii nu

vor cu adevărat un sfat, ci doar speranţă. Îşi ascunsese părerile îndărătul unei neutralităţi
acerebrale: „Cum crezi tu că e mai bine!”, „Da, trebuie că ajută, altfel n‑ar cere atâţia bani şi
nu i-ar lăsa să-şi facă publicitate pe atâtea canale TV”.

***

Era şarmant, glumeţ, o făcea să râdă – voluntar sau involuntar. Odată, la început,
gesticulând, cu intenţia vădită de a o impresiona, îşi vărsase halba de bere în poală.
Accidentul o amuzase mai puţin decât privirea lui încurcată, stânjenită de pata lăţită între



picioare. Alergase acasă (drumul cu chiloţii uzi cu bere prin noaptea de ianuarie fusese, sigur,
neplăcut), îşi schimbase pantalonii şi revenise. Da, în aceeaşi seară se sărutaseră prima
oară. Da! O prietenă de-a ei îşi pierduse cheile în zăpadă şi, în vreme ce toată gaşca
scormonea după cheie, el o încolţise. Timid şi cuceritor.

Era tandru şi imaginativ. După ce făceau dragoste, cu capul culcat pe pieptul lui, îşi
împărţea auzul între poveştile lui care-i pictau un viitor minunat şi bătăile inimii lui.

Era cultivat şi avea opinii clare – un exemplu din istorie urmat de un comentariu politic
–, pe care reuşea, cumva, să le ancoreze ca o pildă pentru vreun eveniment minor din viaţa
lor. Era un om viu, pasional. Era... Fusese. Acum tot ce fusese Alex devenise, în mintea ei,
asemeni unui portret scoborât din pod: o imagine sepia, ştearsă, nu de ultravioletele soarelui,
ci de întunecimea timpului scurs.

Educaţia a învăţat-o să trăiască sub apăsarea permanentă a unui sentiment de
culpabilitate. Din acest motiv, în primii ani de mariaj, se întreba adesea în ce fel greşise
pentru ca el să se transforme atât de mult. Încercase să discute, gândindu-se că dacă
înţelege i-ar putea da ceea ce-i lipseşte. Discutaseră, dar întotdeauna conversaţia degenera
într-o atitudine defensiv-agresivă, plină de cuvinte, însă lipsită de comunicare. Răspundea
întrebărilor ei sincere cu reproşuri, situaţii minuscule şi, după scurt timp, în loc să-l smulgă pe
el din defensivă, se trezea împotmolită în acele fraze stupide care începeau cu „TU niciodată”
şi „TU întotdeauna”. Din iubirea lor lipsea ceva, iar trecerea timpului nu completa această
lipsă, ba dimpotrivă. După doi-trei ani, lipsurile se transformaseră în adevărate penurii.

El o ocolea. Fugea, mereu prins cu munca – sau cel puţin aşa spunea. Şi pentru că el
fugea, ea se mânia şi fugea, la rândul ei. Lua turele de noapte, sub pretextul că face mai mulţi
bani, dar în realitate pentru a nu fi acasă când ajungea el. Îi venea greu să suporte acel
mormăit cu care el o saluta, chipul morocănos, istoriile despre serviciu. La început le
ascultase cu răbdare şi mimase interesul, aşteptând ca vărsarea lor să-i readucă pacea. El
însă se monta din povestire, amplifica şi... şi nu mai termina.

Trist era însă că ea percepea această alunecare, această înstrăinare. Simţea fiecare
centimetru de distanţă emoţională care se aşternea între ei. Se întreba adesea cum să
oprească deschiderea acestei falii. Un răspuns i se conturase în minte. Acum, după zece ani,
se mai întreba dacă „răspunsul” fusese zămislit de mintea sau de pântecele ei. Oricum,
„zămislit” era cuvântul-cheie. Naivă ca o ţărăncuţă de 16 ani, a decis că un copil îi va reuni. Îl
păcălise, dar „accidentul” fusese pregătit: nu mai luase o lună anticoncepţionale. Nu se simţea
vinovată, pentru că fusese convinsă că era un lucru bun, care-i va apropia. Când luase
decizia credea cu tărie că făcea totul pentru acel NOI care ei îi era atât de drag şi pe care-l
vedea fărâmiţându-se zi după zi. Nu se simţea vinovată decât pentru faptul că în acelaşi timp
o păcălise şi pe Daria.

Îl aşteptase cu testul de sarcină, radioasă, bucuroasă la gândul bucuriei lui. Aşteptase
o îmbrăţişare, un zâmbet, un sărut. În locul acestora primise o privire şocată urmată de iritare
şi o lungă diatribă despre momentul care era cum nu se putea mai prost ales. Viaţa nu e film,



iar dacă e film, nu e o comedie romantică.
— Ce-i cu tine? Dar chiar săptămâna trecută îmi spuneai că maică-ta întreabă când

avem de gând să facem un copil.
— Da! EA întreba, nu eu.
După două-trei înţepături şi aceleaşi fraze imbecile „TU întotdeauna/niciodată”, el

plecase, lăsând-o pradă dezamăgirii, lacrimilor, auto-incriminărilor. E o greşeală. Nu, un copil
nu e niciodată o greşeală. Cum te-ai putea uita în ochii copilului, peste ani, amintindu-ţi că l-ai
numit „o greşeală”? Şi totuşi, poate c-ar fi mai bine să... Nu, niciodată! Hai, gândeşte-te! Fii
lucidă. Nu poţi cere unei mame asta, să fie lucidă. Sâmburele acela de viaţă din tine îţi
răpeşte toată luciditatea. Neh, sunt doar hormonii. Hormonii, pântecul tău te-a făcut să iei
această decizie şi acum nu te lasă s-o corectezi.

El revenise aproape de miezul nopţii, atât de beat încât mâzgălise iala cu cheia minute
în şir. Când s-a urcat în pat, mirosind a parfum de fiţe şi alcool, decizia ei era deja luată. Din
pântece, din inimă, din creier, din morala pe care părinţii i-o impregnaseră, ce importanţă
avea?! Era decisă să păstreze copilul. Îi dăruise viaţă Dariei. A doua oară.

***      

Cu o îndârjire tipică popoarelor latine care trăiesc cu ideea că discuţiile prelungite –
deasupra cafelei, dar mai ales a băuturilor alcoolice – pot rezolva situaţiile cele mai drastice,
poporul discuta. Discuta cu patimă, discuta cu zeflemea, discuta cu neîncredere sau chiar cu
detaşarea pe care ţi-o poate da o credinţă sau alta. Monica, însă, lucra la spital şi se
confrunta zilnic cu sala de urgenţe plină de oameni agitaţi, veniţi să verifice o amorţeală
ciudată din braţ, o zbatere incontrolabilă de pleoape, durerea aceea din gleznă. Adevărul
îngrozitor, pe care doctorii erau reticenţi să-l rostească, îl aflase însă odată cu restul
muritorilor, de la televizor. Nu existau teste facile de identificare a bolii şi cele care existau,
costisitoare, erau complet inutile, identificând numai stadiul avansat de distrugere a mielinei.
Nu exista vaccin, putea dura trei luni sau şase sau chiar douăsprezece înainte de sintetizarea
unuia. Din momentul în care formula aprobată ar fi intrat în laboratoarele mult-urâtelor
concerne de medicamente, prognoza era sumbră: în şase luni de producţie se puteau face
circa 600 de milioane de doze, mai puţin de 10% din necesarul planetei. Analiştii însă insistau
că trebuie luate în calcul şi cele trei-patru-cinci luni până ce distribuţia ar fi ajutat.
Medicamentele antivirale, gen Tamiflu, erau în cantităţi insuficiente şi guvernul român nu avea
fondurile necesare pentru a cumpăra nici măcar o săptămână de tratament pentru toată
populaţia. Se încerca eliberarea unui împrumut de la FMI, dar oricâte eforturi se depuneau,
sentimentul de „prea puţin, prea târziu” plutea deasupra naţiunii, aşa cum făcea de veacuri.

***

După prima lună de la pătrunderea virusului în România, mass-media renunţase la 



orice încercare de  îndulcire a adevărului şi deschisese porţile larg şuvoiului de panică. 
Oamenii aflaseră din gura unor cercetători la fel de speriaţi ca şi ei că boala era incurabilă şi 
ucigătoare în 90% din situaţii. Cele 10% cazuri în care bolnavii supravieţuiau se traduceau 
într-o soartă mai rea decât moartea – pacienţii rămâneau paralizaţi, cu deficienţe mentale şi 
fizice extrem de severe, condamnaţi la pat pentru tot restul vieţii. Boala începuse prin a fi 
botezată Guillan-Barre Agravat, pentru că se manifesta prin aceleaşi slăbiciuni şi amorţiri ale 
extremităţilor care se extindeau spre trunchi. În România un jurnalist hâtru îi spusese 
„Înţepeneala Isaurei”, după celebra eroină de telenovelă. Denumirea prinsese pentru o vreme.
Curând însă, inuman de curând, plânsetele inundaseră ţara şi oamenii reveniseră la reverenţa
cuvenită unei asemenea urgii, iar acum se folosea denumirea oficială – Febra Vidigal (după
favela din Rio în care apăruse) – sau, în limbajul popular, Sindromul.

Urmând paşii vestici, guvernul puse marile oraşe în carantină la doar câteva zile de la
prima infecţie. Lista iniţială includea numai Bucureştiul, Timişoara şi Constanţa – porturi,
aeriene/maritime, prin care Sindromul pătrunsese în ţară. Doar 48 de ore mai târziu, Iaşi, Cluj
şi alte câteva oraşe mai mici fuseseră adăugate. Apoi altele, tot mai multe. Armata –
mobilizată prin Starea de Urgenţă decretată de guvern – fusese trimisă să închidă aceste
oraşe. Măsura nu decelerase câtuşi de puţin împrăştierea infecţiei, nici măcar cât ajutase în
ţările vestice. Cultura locului nu ne ajuta. Totul poate fi negociat, „oameni suntem” şi, dacă
pledoaria cădea în urechi închise, acestea puteau fi redeschise cu doar câteva sute de Euro.
Era o afacere atât de profitabilă încât curând apăruseră „călăuze” care reuşeau acolo unde
corupţia şi rugăminţile eşuau. Într-un fel sau altul, oamenii ieşeau din carantină şi purtau boala
prin toate colţurile ţării. Curând, cordoanele de carantină, ca şi celelalte servicii, se subţiaseră
şi deveniseră complet ineficiente, astfel încât guvernul se văzuse silit să accepte că această
măsură nu funcţiona. Oricum, oamenii începuseră să revină la casele lor după ce se
convinseseră că nu mai rămăsese, în toată ţara, nici un loc unde să fie la adăpost de boală.
Chiar şi trei membri ai unei familii care se refugiaseră într-o cabană în munţi au fost
descoperiţi morţi de foame, sfâşiaţi de animale sălbatice după ce, probabil, boala îi ţintuise.

Circa şase săptămâni de la declanşare, serviciile continuaseră să funcţioneze relativ
bine. Apoi, cum rata de absenteism – pe motive de boală sau de îngrijire a unor rude
apropiate – creştea, au început să se poticnească şi, deşi n-au fost închise oficial, eficacitatea
lor scădea zi după zi. Acest lucru se întâmpla într-un moment în care era mare nevoie de
aceste servicii publice, mai ales cele de urgenţă. Strada era agitată în marile oraşe şi avea
nevoie de control. După ce se decretase închiderea şcolilor, a centrelor de distracţie –
stadioane, arene de concert –, a magazinelor care nu vindeau produse esenţiale, nu mai
existau multe motive pentru a ieşi în stradă. Dar mulţi nu aveau nevoie de motive. Deşi
închise, crâşmele îşi vindeau marfa prin uşa din spate şi mulţi bărbaţi, sfidând ordinele
guvernului şi pe cele ale bunului-simţ, se adunau în parcurile din spatele blocurilor. La început 
s-a încercat controlarea acestor grupuri prin amenzi şi arestare, dar, după câteva răscoale 
care s-au soldat cu răniţi sau chiar ucişi, legea s-a retras de pe străzi. Acestora li se adăugau 



oamenii cu rude, poate copii bolnavi, pe care disperarea îi mâna afară din case pentru a 
obţine o doză de Tamiflu, dar şi cei care nu aveau provizii de mâncare.  Câtă vreme 
televiziunile mai aveau programe proprii, emisiunile de actualităţi erau o înşiruire de scene de 
violenţă: jafuri la magazinele de produse de lux, rude disperate şi frustrate atacând personalul 
medical, un număr de politicieni agresaţi. La momentul când, prin ordonanţă de urgenţă, se 
deschiseseră porţile puşcăriilor, televiziunile deja nu mai prezentau nimic altceva decât 
programe înregistrate – filme vechi, desene animate, documentare – şi comunicatele de 
urgenţă ale guvernului. Dar atunci oamenii nu mai aveau nevoie de ştiri pentru a urmări 
animalul ce sălăşluieşte semenul nostru: o putea face din balconul casei. Valul de deţinuţi şi 
de cetăţeni care simţeau că nu aveau ce pierde, absenţa din peisaj a poliţiei şi a oricărei 
instituţii de ordine dăduseră startul unui sezon de criminalitate şi violenţă.  Guvernul, care nu 
fusese niciodată stăpân pe deplin pe situaţie, acum era îngenuncheat – la nu mai mult de opt 
săptămâni de la primul caz – şi hienele umane profitau de asta. Femei violate, bărbaţi 
înjunghiaţi, jafuri, alarme, ţipete de ajutor la care nu răspundea nimeni. 

Cam prin a zecea săptămână, Starea de Urgenţă fusese, în sfârşit, declarată.
Organelor de ordine în sfârşit li se dădeau puterile excepţionale cerute chiar de la început.
Mulţi oameni s-au bucurat, crezând că aceasta va readuce normalitatea, chiar şi parţial. Din
nefericire, măsura venea prea târziu pentru simplul motiv că nu mai putea fi impusă. Poliţia
funcţiona cu 20% din efective, majoritatea baricadaţi în sediile lor, prea timizi să se
aventureze pe stradă. Armata nu mai era de văzut în principalele oraşe. Gangurile de borfaşi
profitaseră de pauză ca să se organizeze şi mulţi aveau acum arme, chiar şi de foc. Puseseră
mâna pe câteva depozite de armament şi muniţie, iar forţele de ordine erau doar în măsură să
se apere pe ele însele, uneori nici atât.

***

— De ce? De ce? De ce faci toate acestea? De ce mă urăşti? De ce NE urăşti?
De-ce-urile curgeau din ea ca o ploaie torenţială. Dezlănţuiau frustrarea adunată în

tăceri, în nopţi de solitudine – în unul sau în doi –, adunată din mici împunsături la care nu
răspunsese în numele calmului.

El o privea tâmp şi rămânea mut. Nu ştia cum să răspundă, nu ştia nici măcar dacă să
răspundă.

— Ce ai, măi? Ai înnebunit?! Dă-mi telefonul.
Ea îşi feri, furioasă, mâna din calea mâinii lui.
— Ce vrei să ştii?! Care dintre târfele tale este?
— Potoleşte-te! Trezeşti copilul.
— De când a început să-ţi pese de Daria?! De când?! Şi imediat a continuat, citind de

pe celular: „Visez la chipul tău, afundat între... între... între picioarele mele”. Îşi acoperi gura
cu palma şi icni, cu ochii măriţi de oroarea mesajului pe care-l citise.



— Eiii, e o greşeală, mai mult ca sigur! Şi cum îndrăzneşti să-mi încalci intimitatea?
Vocea lui şovăise pentru o secundă, apoi tuşise şi continuase natural, încercând să-i

ia celularul. Ea se întorsese, cu spatele, pentru a apăra dovada trădării.
— Nesimţitule! Fi-ţi-ar intimitatea a naibii. Ţi-ai lăsat telefonul deblocat, a intrat mesajul

şi am aruncat un ochi. Urla şi, cu vocea frântă, îi citi şi finalul: „Mă bântui, Alex. Abia aştept să
ne întâlnim joi”. Joi, când pleci în delegaţie, nu?!

— Vorbeşti tâmpenii. Te-ai prostit?! E doar o coincidenţă, rosti el rece. Ca de obicei,
nu lupta frontal, ci se mişca lateral, cu negări şi contraatacuri scurte, dar veninoase.

Atunci ea îl lăsă să-i ia celularul şi, plângând convulsiv, se prăbuşi în genunchi pe 
gresia rece a holului. Singurătatea o strânsese sub cupola ei înţepătoare şi o îngenunchease. 
În spatele minciunilor cu care se îmbăta, în spatele pozei de cuplu unit şi fericit, era singură 
de ani întregi. Apariţia Dariei schimbase totul şi nu în bine. Alex îşi făcuse datoria, păstrase 
intactă imaginea mincinoasă. O însoţise la controale, vorbise cu doctorii cu glas îngrijorat, 
aşteptase pe sală. Acasă, însă, şarada se termina. În zilele când era acasă – rare, pentru că 
primise o promovare care implica încă şi mai multe deplasări –, în acele zile deschidea 
televizorul şi privea cu ochi sticloşi orice – de la seriale şi filme vechi până la documentare 
zoologice.  Când nu era nimic la televizor, pornea laptop-ul. Vorbea, dar numai strictul
necesar. Mesele erau tăcute sau, încă şi mai rău, piperate cu conversaţii goale, de
convenienţă. Ura, în special, modul în care tăcerile lui îi stârneau o stare de vinovăţie
iraţională. Ştia că nu face nimic greşit, dar raţiunea nu putea sugruma culpabilitatea. Din luna
a doua nu o mai atinsese. Când, la miez de noapte, venea la culcare, se trăgea pe un colţ al
patului, ferindu-se de orice atingere accidentală. Dintr-a patra, se mutase în celălalt dormitor
pretextând că o face pentru ea. În faţa acestei impertinenţe, simţise nevoia să-i ardă o
pereche de palme şi să-l scuipe, dar a răspuns cu un neutru „Dacă aşa consideri tu că e mai
bine!”.

După naştere, nimic nu se îndreptase, năruindu-i încă o speranţă. Fata avea colici şi
plângea deseori noaptea. El pufnea şi îşi punea perna peste urechi. Odată chiar îi spusese:

— Fă-o să tacă. Mă scoate din pepeni.
— Cum s-o fac să tacă? îi răspunsese ea rece. Să-i pun o pernă pe faţă? Să mă plimb

cu ea pe străzi la două noaptea ca să nu-ţi tulbur somnul?
Acel şir de eterne de-ce-uri se perinda în mintea ei de multă vreme. E doar o depresie

postpartum, se liniştea. Va trece. Dar, în ciuda mesajelor optimiste cu care încerca să se
remonteze, mintea continua să-i enumere nefericirile. Printr-un miracol reuşise să le ţină
ascunse în adâncul ei. Acum, însă, se revărsau cu nestăvilirea unei ploi tropicale.

Se dispreţuia pentru că mai spera. Stătea în genunchi lângă acest străin care nu‑i mai
arătase un semn de dragoste de o veşnicie. Chiar şi aşa, chiar şi acum, se descoperea
sperând. Să cadă lângă ea, în genunchi, s-o îmbrăţişeze, să plângă alături de ea, să-i jure că
e doar o rătăcire ce se va termina mâine, nu!, acum!, imediat!, să‑i spună c-o iubeşte şi că nu
vrea s-o piardă, să le piardă. De-ar fi făcut asta, lucrurile nu s-ar fi îndreptat, nu pe loc, dar ar



fi dat temei speranţei că se vor îndrepta cândva. Le-ar fi cumpărat o păsuire. El însă apăsa
tastele celularului – le auzea bipăitul –, probabil ştergând mesajul sau răspunzându-i amantei,
şi o lăsa singură, îngenuncheată pe dalele reci ca inima lui.

Când înţelese, în sfârşit, că nu putea aştepta nici iubire, nici milă, nici înţelegere de la
el, o decizie i se cimentă în minte. Îşi curăţă lacrimile cu un gest grăbit al palmei şi, repetându-
şi „dacă dragoste nu este, nimic nu este”, începu să-şi facă bagajele. În dormitor (pe atunci
trăiau într-un apartament mai mic, cu doar două camere) deschise şifonierul şi aruncă într-o
geantă de voiaj o mână de lucruri de primă necesitate, fiind atentă la lucrurile importante ale
copilului. El, întins pe pat, se prefăcea că citeşte o carte la lumina veiozei. Fetiţa se foi abia
când se aplecă peste pătuţul unde dormea.

— Ce faci, Monica? Suprareacţionezi. Calmează-te. Dormi şi vom vorbi mâine.
Fusese păcălită de atâtea ori cu povestea cu „mâine va fi bine”, că îi veni să înjure. Se

stăpâni pentru că ştia că în acest punct înjurăturile şi reproşurile n-ar fi ajutat.
— Plec, îi spuse ea pe un ton împietrit, distant. O iau şi pe Daria cu mine. Vom

discuta, mâine sau altădată, dar acum voi pleca.
Daria începuse să se foiască. Se aplecă şi o ridică din pătuţ cu tot cu păturica ei.
— Hai, măi, nu face tâmpenii, spuse el, punând jos cartea şi sculându-se din pat.
— Te rog, dă-te la o parte.
— Nu gândeşti clar. E aproape miezul nopţii.
— Dă-te la o parte! îi spuse ea, cu copilul pe un braţ şi ţinând geanta în cealaltă mână.

Niciodată n-am gândit atât de clar. Dă-mi drumul la mână.
— Ce faci? Unde vrei să te duci?
— Dacă vrei să mai avem o discuţie mâine sau oricând altcândva, fără avocaţi

implicaţi, te rog să-mi dai drumul la mână. O voi scăpa pe Daria.
— Bine! scrâşni Alex. Fugi. Aleargă. Alege laşitatea.
Nu spuse nimic – se considera norocoasă că îi lăsase liberă încheietura fără una din

crizele lui colerice. Probabil că, în ciuda negărilor, şi el realiza c-o făcuse lată.
În stradă se trezi învăluită de aerul răcoros al toamnei timpurii, de umezeala care-i

bucla părul blond. El o urmase şi încerca s-o convingă să nu plece. Rugăminţi, ameninţări
cărora ea, cu voinţă de fier găsită în solitudinea ce o năpădise, nu le dădea răspuns. E târziu,
n-a făcut nimic, sms-ul e doar o coincidenţă stupidă („exact, totul e în capul meu”), e geloasă,
e nebună („nu, de data asta nu voi lua asupra mea; nicicând n-am fost mai lucidă”), pot să
discute acum, nu are sens să-şi sperie părinţii venind la această oră din noapte („da!, mă voi
duce la Marina”), el n-o înşală, dar, dacă ar înşela-o, ar avea toate motivele s-o facă – nu mai
este caldă, iubitoare („off, ce molie mi-am ales şi eu de bărbat. Iartă-mă, Daria, că ţi-am ales
un asemenea tată.”).

Îi deschise portiera taxiului lângă care ea se oprise, profeţind:
Vei regreta amarnic această decizie!
Bună seara! spuse ea către şofer şi îi dădu adresa Marinei, după care se răsucise



spre Alex. Singurul moment pe care îl regret este cel în care te-am întâlnit. Şi nu are legătură
cu această nouă infidelitate. Se împlinesc ani întregi de când îl regret.

Schimbând braţul în care o ţinea pe Daria, trântise uşa. O senzaţie de uşurare se
insinuase în ea pe măsură ce taxiul se mişca de-a lungul străzii întunecate şi reci. Sperase,
da, iarăşi sperase, a naibii de proastă!, din disperare, dar în locul ei primise pacea. Daria, deşi
se mai foise ca şi cum s-ar trezi şi o dată sau de două ori chiar făcuse ochişori, dormea încă.
Scoase celularul, inspiră adânc şi o sună pe Marina.

***

Monica mersese zilnic la serviciu, uneori chiar şi pentru douăsprezece ore sau chiar
mai mult. Înfruntase stoică şirurile lungi de pacienţi, privirile lor speriate, părinţii disperaţi care
cerşeau o speranţă. Simţea înlăuntrul ei o adâncă frustrare pe care o regăsea scrisă şi pe
chipurile doctorilor. Erau complet neputincioşi şi, pentru binele celor ce le trecea pragul, erau
siliţi să-şi ascundă neputinţa. O făceau cu minciună: „Totul va fi bine! Nu vă îngrijoraţi –
simptomele sunt atât de generale că poate fi orice, nu doar sindromul”.

Pe măsură ce spitalul se aglomera, rândurile colegilor de muncă se subţiau, în ciuda
măsurilor de protecţie. Astăzi Mişa, asistenta din Basarabia, mâine Petru şi Valentina, apoi
domnul doctor Frasin, Iulian fusese schilodit de o familie de ţigani mâniată că nu puteau face
nimic pentru fetiţa lor. O dusese aşa câteva săptămâni, internând oameni pentru care nu-i
puteau ajuta. Personalului medical i se făcuse injecţii cu Tamiflu şi, în loc să se bucure,
trebuise să lupte câteva zile cu senzaţia de vinovăţie pe care privilegiul i-o stârnise. Copiii
angajaţilor nu erau acoperiţi, dar mulţi colegi mituiseră oficialii din distribuţie pentru a obţine
măcar câteva doze pentru copii sau partenerii lor. Imaginea copiilor inerţi, purtaţi pe braţe de
părinţi disperaţi, mânioşi, cu lacrimi şiroind pe obraz, o oprise să încerce aşa ceva. Când în
sfârşit egoismul îi înfrânsese partea bună, era prea târziu. Nu mai erau doze pentru nimeni.
Cel de la distribuţie pe care încercase să-l mituiască îi spusese clar:

— Trebuia să fi venit acum o săptămână, doamna Monica. Ştiţi pe cine am refuzat
ieri?! Pe soţia primului ministru care voia o săptămână de injecţii.

În cele din urmă găsise şi cumpărase de pe piaţa neagră doze pentru şase zile.
Apoi, venise momentul să închidă uşa spitalului. Directorul hotărâse, anulând toate

ordinele Ministerului Sănătăţii.
— Nu mai avem Tamiflu – nici pentru noi, nici pentru bolnavi. Nu mai există bani. Nu

există nici un vaccin. Îmi este clar că nu putem face nimic pentru aceşti oameni. Morga este
plină, camioanele frigorifice trimise pentru excesul de morţi îşi vor termina curând benzina
alocată din rezerva strategică. Am înghesuit până la trei bolnavi în fiecare pat şi tot nu este de
ajuns. Asta este! Închideţi uşile. Baricadaţi-le şi nu mai lăsaţi pe nimeni să intre.

— Şi ce le vom spune?!
— Adevărul! Nu putem face nimic pentru ei. Să-şi ia bolnavii acasă, să le dea fluide şi



mâncare, cât mai pot mastica şi… să se roage! Pentru ai lor şi pentru noi!
Oamenii ieşiseră din sala de şedinţe, în tăcere, lăsându-l pe şef cu faţa în palme, un

om înfrânt, care nu dormise de 36 de ore.
Următoarea zi fusese un calvar. Monica nu putuse ajunge acasă. Rudele bolnavilor

izbeau cu pumnii şi palmele în uşă, rugând să li se deschidă. Văzuse un băiat tânăr de la
agenţia de securitate a clădirii, cu ochii înlăcrimaţi, gata să deschidă uşa unui părinte cu fiica
în braţe. Colegul lui, mai în vârstă, îl îndepărtase de lângă uşi cu blândeţe, după care venise
să dea mesajul lipsit de speranţă:

— Duceţi-vă acasă, oameni buni! Am atins capacitatea maximă. Nu avem
medicamente, nu avem nici de unele.

Oamenii, buni sau răi, rămăseseră peste noapte în jurul clădirii şi abia a doua zi, spre
amiază, cei a căror tură se terminase sau începea putuseră să treacă prin mulţime. Chiar şi
aşa, înţelegând logica deciziei, Monica nu-şi putuse reprima un frison când o mamă o
prinsese de mână şi o întrebase:

— Cum puteţi fi atât de câini?! Voi nu aveţi copii?!
Ajunsă acasă, o buşiseră lacrimile. Alex o întrebase distant, cum ai întreba un om de

pe stradă, ce are.
— Nimic. Sunt doar obosită. Foarte, foarte obosită, îi răspunsese ea, ştergându-şi

grăbită lacrimile. Trebuie să plecăm. Cum „de unde”?! Cum „unde”?! De aici! Oriunde!
El nu părea convins de idee, dar şederea acasă îl frustrase şi pe el într-atât că se

lăsase convins relativ uşor. În garaj, pe ascuns, turnaseră ultimele două canistre de benzină
în maşină – la staţii aprovizionarea încetase de o săptămână şi de la depozitele Armatei se
dădea combustibil numai pentru urgenţe. Încărcaseră cât de multă putuseră, mai ales provizii
cu termen de garanţie lung. Ea insistase să le cumpere încă din primele zile ale epidemiei.
Alex o certase şi o făcuse nebună, cheltuitoare, dar, de data aceasta, ea nu cedase şi-şi
impusese voinţa. Supravieţuirea nu este negociabilă. Neînsoţită, cărase zeci de sacoşe cu tot
ce găsise şi acum aveau ce le trebuia. „Ar fi frumos dacă şi-ar cere scuze”, îşi spuse ea şi
iarăşi blestemă speranţa absurdă. El nu făcea asemenea lucruri, nu le făcuse şi nu le va face
niciodată.

Pe Daria o înghesuiseră la sfârşit, printre pachete şi pungi şi porniră la drum.
Destinaţia era punctul cel mai sălbatic în care puteau găsi gazdă: o verişoară dintr-o comună
aproape de Zalău. El avea şi o mătuşă în Maramureş, într-o zonă încă şi mai desprinsă de
lume, dar benzina nu le-ar fi ajuns până acolo.

Strada părea normală: traficul era aproape inexistent, dar nu dispăruse complet. Era o 
zi frumoasă de vară târzie, cu frunze aurii alunecând spre pământ din castani. Era o zi atât de 
frumoasă încât era dificil să-ţi aminteşti urgia care se abătuse asupra omenirii. Privise o clipă 
spre el, ca să-i studieze chipul. Era umflat la faţă – băuse mult în ultimele săptămâni, „ca să 
uit de tâmpenia asta”, ar fi justificat el dacă ea l-ar fi întrebat ceva. Dar ea nu-l mai întreba 
nimic. De mulţi ani. Era umflat cam peste tot, cu broboane de sudoare agăţate de frunte. El 



nu-i răspunse privirii, uitându-se anxios la stradă. Când să iasă dintre blocuri şi Alex se opri la 
STOP,  un individ, relativ bine îmbrăcat, ţâşni spre ei dintre nişte tufe. Alex acceleră chiar 
când omul ajunsese lângă ei.

Prin geamul întredeschis, se auzi:
—Vă rog, vă rog... Lua-v-ar înţepeneala, câini ce sunteţi!
— Dobitocul naibii! scrâşni Alex printre dinţi, dar Monica se întristă.
Pe trotuare era la fel de linişte – doar câte un trecător, cu mască de protecţie pe figură,

ici şi colo. Unii se mişcau repede, cu un ţel vizibil, alţii aveau un mers de oameni năuciţi, fără
destinaţie. Normalitatea se evaporase la prima intersecţie: trei maşini pocnite, cu uşile larg
deschise, o pată mare de sânge lângă una dintre ele.

— Dumnezeule! O să fie rău, spuse Alex fără să fie precis.
— Vom vedea!, spuse ea, completând, în gând: „Faci pe tine de frică, grasule!”.
— Nu ştiu de ce te mai ascult. Ce căutăm noi pe drumuri? Nu se repetă mereu, pe

toate posturile TV şi de radio‚ STAŢI ÎN CASE?!
— Vrei să începem din nou?
— Ce să începeţi? întrebă Daria de pe bancheta din spate.
— Ceva minunat. Un castel cu turnuri înalte şi flamuri strălucitoare, asta să începem.
— De-adevăratelea?!
— Nu, nu, Daria! Taică-tu vorbeşte aşa, ca să nu tacă. Chiar e nevoie să fii sarcastic,

Alex?!
— Nu, nu este nevoie... dar îmi face plăcere, spuse el şi rânji doar pentru o clipă,

pentru că apoi trebui să evite, destul de brutal, o surpare din şosea, nesemnalizată.
Pentru că simţea nevoia să-i cârpească una peste bot, Monica îşi întoarse grăbită

privirea spre trotuar. Un grup de trei huligani dădeau cu picioarele în cineva căzut la pământ,
apoi îi smulseseră sacoşele din mână şi se depărtaseră agale, felicitându-se.

— Dar-ar Sindromul în voi! mormăi ea. Să nu opreşti maşina.
— Ştiu. I-am văzut şi eu, încă de la intersecţie.
— Uite, o maşină de Poliţie. Să oprim, să le spunem?, întrebă Monica, încă cu gândul

la omul de care fugiseră.
— Nu oprim pentru nimic şi nimeni! Ce rost ar avea?! Nu-şi făceau treaba înainte,

crezi cumva că au început să şi-o facă acum?
— Ce s-a întâmplat, mami? Daria era prea micuţă ca să vadă în stradă.
— Nimic, nişte oameni răi, hmmm... furau flori!
Monica îşi păstră privirea departe de soţul ei, dar ochii ei treceau absenţi prin

spectacolul străzii, prin camionul care accidentase patru maşini parcate, prin mormanul uriaş
de gunoi aruncat pe trotuar.

Curând ajunseră pe zona de centură şi, după încă puţin, întâlniră bariera sanitară. O
vedeau la distanţă, că de ajuns la ea nu puteau ajunge, toate cele patru benzi ale străzii fiind
înfundate cu maşini, toate îndreptate în acelaşi sens, chiar şi pe benzile de sens opus.



— Mă duc să văd ce se întâmplă.
— Vin şi eu.
— Şi cu Daria ce facem?! spuse el prin portiera deschisă. Nu, te rog, rămâi înăuntru şi

blochează portierele. Ah, şi dacă vezi că ne blochează, mută maşina.
Închise uşa şi se porni, printre maşini, spre capătul invizibil al coloanei. Ea ezită, se

gândi pentru o secundă să blocheze uşile cu Daria înăuntru şi să-l urmeze, dar renunţă.
Oamenii disperaţi recurg la soluţii disperate şi, deşi acesta era Bucureştiul şi nu Los Angeles,
realiză că un idiot ar putea sparge geamul pentru a fura maşina, mai ales una atât de
încărcată. Deschise totuşi portiera de pe partea ei şi se ridică pe prag. Îl zări pe Alex
înaintând prin şirul de maşini. Lângă maşini mai era câte o femeie, probabil în aceeaşi
situaţie, aşteptându-şi soţul. În faţă zărea o îmbulzeală oprită în linia de soldaţi şi, dincolo de
ei, baricadele şi nişte TAB-uri cu turelele tronând deasupra şirului de maşini şi mitralierele
îndreptate în jos, spre mulţime.

În vreme ce încărcau maşina, discutase cu Alex despre asta.
— Dacă aşa e treaba... ne întoarcem, ce să facem?!
— E România, măi. Încerci şi tu să-i înfunzi 2-300 de euro comandantului şi pun pariu

că se rezolvă.
„Sper să aibă tupeul”, se rugă ea în gând, lăsându-se să cadă înapoi pe scaun.
— Unde s-a dus tati?
— Să-i întrebe pe soldaţi dacă ne lasă să trecem. Vine imediat.
— De ce nu ne lasă să trecem? se foi Daria, încercând să vadă.
— Pentru că e carantină. Roti oglinda retrovizoare, amintindu-şi s-o întoarcă înapoi ca

să nu-i facă Alex reproşuri. Te rog, nu mai pune întrebări. Ţine-le minte şi îţi voi răspunde la
ele mai târziu, când şi dacă trecem de barieră.

Deschise radioul şi auzi muzică. De zile întregi băgau muzică aproape non-stop,
întreruptă doar de scurte comunicate de urgenţă. Îl închise repede. O maşină se opri în
spatele lor şi asta o îngrijoră.

„Cum vom pleca? Coloana nu se mişcă înainte şi înapoi nu putem da. Poate c-ar
trebui să mut maşina. Ei, lasă, avem loc la dreapta.”

Apoi continuă cu voce egală, încercând să nu o îngrijoreze pe Daria:
— Vrei o gură de apă, iubito? Daria ştia însă că lucrurile nu sunt bune. Dacă discuţiile

de dinainte n-ar fi avertizat-o, acel „iubito” ar fi stat mărturie că situaţia e critică. Monica nu o
striga aşa decât atunci când vroia s-o potolească, când vroia să-i oprească lacrimile după
vreo sperietură, o căzătură.

— Nu, mami, nu mi-e...
Un şir de pocnituri ca de artificii se auzi, apoi ele fură acoperite de plesnituri groase, ca

şi cum se trecuse la artificii mai mari. Apoi se opriră. Prin fereastra întredeschisă se auzi un
vaiet comun care apoi se desfăcu în urlete individuale, urlete de durere, urlete de mânie.

— Ce este, mami?



— Doamne Dumnezeule, rosti Monica pe sub palma cu care-şi acoperise gura, fără
să-i răspundă fetiţei.

Cu mâinile tremurânde, deschise portiera şi se ridică din nou pe pragul maşinii.
— CE SE ÎNTÂMPLĂ, MAMI?! MAMI!
Vedea siluete alergând printre maşini, auzea înjurături bărbăteşti, apoi un ţipăt ascuţit

al unei femei. O clipă, apoi o nouă rafală de mitralieră uşoară spintecă căldura zilei de
toamnă, siluetele se pitulară pe după maşini. Auzi motoare de maşini pornind şi scrâşnet de
metal.

— Ce faci?! MONICA! INTRĂ ÎN MAŞINĂ!
— Ce se întâmplă, tati? TATI?
— Taci, Daria! TACI!
Alunecă înăuntru, gâfâind emoţionată. Lângă ea, Alex, gâfâind de la alergare şi de

emoţie, bâjbâia cu cheile care refuzau să intre în contact. Era transpirat şi pe cămaşă... stropit
cu sânge.

— Mama lor de imbecili... Ce faceţi, cretinilor?! Paştele mamii lor de idioţi.
Maşina din faţa lor se izbi în ei cu putere şi Monica scoase un ţipăt de surpriză. Deşi

tirul se potolise, toată lumea încerca să fugă şi nu aveau cum ieşi. Între timp, maşina lor
fusese blocată complet şi nu puteau pleca.

Înjurând, Alex făcu şi el ce făceau ceilalţi – băgă în marşarier şi apăsă acceleraţia.
Deşi maşina din spate întorcea, nu o făcu destul de repede şi o loviră.

— Ce faci?! Calmează-te, Alex. E OK. Gata, s-a terminat.
— E OK pe naiba, spuse el şi fură din nou zgâlţâiţi de izbiturile maşinilor din faţă.
— Au tras. Au tras în oameni. Criminali tâmpiţi, continuă el răsucind volanul cu furie.

Găsi o mică deschidere şi forţă maşina peste bordură, pe trotuar. Acceleră pe trotuar – din
fericire pustiu – circa 50 de metri şi apoi reveni pe stradă. Privi în urmă. Majoritatea maşinilor
făceau la fel. Încercau, pentru că deja se crease un ambuteiaj şi autovehiculele se loveau
unul de altul ca maşinuţele de la bâlci. Claxoanele răsunau din ce în ce mai înnăbuşit.

Alex era alb la faţă, transpirat şi alb. Tremura.
— Trage pe dreapta când poţi.
— De ce să trag pe dreapta?! Au... au... încercam să negociez cu ofiţerul. Mă flituia. 

Nu vroia să se lase mituit, nu puteam să-l trag mai deoparte...  erau şi alţii şi toţi le fluturau 
soldaţilor şomoiogi cu bani.... Doi cocalari din mulţime şi-au pierdut răbdarea. Au început să 
înjure şi au scos pistoalele. Un soldat s-a pierdut cu firea şi a tras... atunci a tras şi TAB-ul. 
Am fugit.

— Trage pe dreapta. Conduc eu.
Monica îşi aminti de Daria. O privi în oglinda pe care n-o mai îndreptase – era

împietrită, cu ochii larg-deschişi.
— Daria! Daria! DARIA! Acum s-a terminat, iubito. E bine, ne întoarcem acasă. Trage

pe dreapta, Alex. Am spus că voi conduce eu până acasă.



***

O muscă bâzâia între fereastră şi jaluzelele trase. Câteva raze din lumina blândă a
după-amiezii se strecurau în cameră. Frunzele plopului bătut de vânt din faţa ferestrei unduia
razele pe perete. O mişcare continuă, aproape regulată, dându-i Monicăi senzaţia că era
scufundată pe fundul unui acvariu, ca un cufăr de comori, bogat ornat pe dinafară şi lipsit de
comoară pe dinăuntru.

Era în camera de oaspeţi. Ea o aranjase, ea alesese mobilierul, tablourile, jaluzelele,
ea o curăţase de praf săptămânal cât timp îi mai stătuse în putere, chiar şi duminica trecută.
Totuşi... şi totuşi, abia acum o vedea cu adevărat pentru prima oară.

Un porumbel sălbatic, staţionat în acelaşi copac, îşi chema perechea. După un timp
obosi şi un fâlfâit de aripi îi anunţă plecarea, lăsând ca sunet de fundal numai foşnetul
vântului între frunze.

„Atâta pace! Atâta viaţă şi frumuseţe în nemişcare.” În ciuda tuturor, sufletul îi era plin
de o senzaţie de... „Da, de ce mi-e frică şi ruşine s-o spun? FE-RI-CI-RE.” Îşi aminti scena din
American Beauty – punga de plastic dansând în vântul toamnei târzii, printre frunzele moarte.
„E atâta frumuseţe în lume... încât doare. De ce o văd acum?! Cum să ignori aşa ceva?!...
Doamne, ce tâmpenii îmi trec prin cap. Normal că n-o vedeam. Nu mă uitam la viaţă. O
trăiam.”

Toată această viaţă şi aceste senzaţii expandate de către nemişcare existaseră
dintotdeauna şi vor exista mult timp după ce lumea ei va fi dispărut. Erau frumoase şi simple,
naturale şi aşteptaseră răbdătoare ca privirea ei să le dea viaţă. Abia acum, când nu mai avea
ce face cu ele, aceste emoţii se deschideau în sufletul ei ca un trandafir în căldură şi-i
transformau melancolia în tristeţe.

Fuga fusese ultima încercare de a mai lupta cu sindromul, de a face ceva. Oricum nu
era nimic de făcut. După ce aduseseră totul înapoi în casă, Alex a încercat să sugereze să
caute pile, cunoştinţe de la Armată, dar se oprise sub privirea ei lungă. Nici el nu-şi mai dorea
o altă încercare.

O încercare jalnică. La fel de jalnică precum fuga ei de Alex şi de mariajul lor. Nici
măcar nu avea argumente atât de bune ca patru morţi şi opt răniţi pentru faptul că se
reîntorsese.

„De ce am făcut-o?” Nu putea să-şi aducă aminte. Nu existase un argument hotărâtor.
Doar întâmplări fără noimă sau consecinţă care-i slăbiseră voinţa. Alex îi aducea flori şi
cadouri. Îi ţinea calea când ieşea de la serviciu, promitea, se ruga, jura. Prietenele o rugau să
nu ia o decizie pripită. Sentimentul de vinovăţie o copleşise din nou. Aşa sunt bărbaţii, de ce
nu putea accepta? După două săptămâni se certase cu Marina şi fusese silită să se mute cu
ai ei. Era greu cu patru suflete închise în două camere. Mama ei o întrebase:

— Îl mai iubeşti?
Prea tânără şi ruşinată de răspunsul care i se părea o abominaţie, minţise:



— Nu ştiu.
— Ei bine, atunci află.
Ce să afle? Ce ştia deja? Că nu-l mai iubeşte? Şi cum rămânea cu imaginea celor doi

bătrânei, stând alături pe o bancă, mână în mână, scăldaţi de razele portocalii ale apusului?!
Acceptase, în cele din urmă, o invitaţie de-a lui. O dusese la un restaurant de lux.

Mâncaseră, băuseră, ea se pilise, dansaseră, el îi şoptea în ureche vorbe de iubire. Hormonii
deciseseră restul. Se trezise dimineaţa devreme, înaintea lui şi recapitulase. Ar fi trebuit să se
simtă scârbită de ea însăşi, de modul jalnic în care cedase. Alex nu arătase niciodată
penitenţă, continuase să nege. Dansase cu ea şi-i spusese că erau potriviţi împreună, „ce
naiba înseamnă asta?!”, că probabil Dumnezeu nu-i dorea despărţiţi, „acum ştii şi voia lui
Dumnezeu, om sfânt ce eşti?!”. Ar fi trebuit să-i pese, îşi repeta ea, dar nu simţea nimic. Nu-i
păsa de nimic pentru că nu-l mai iubea. Din acea noapte, de când citise sms-ul, nu-i mai
păsase de nimic. Ar fi putut trăi cu divorţul, dar acum realiza că şi cu „împăcarea”. În marea
schemă a lucrurilor, emoţiile nu erau decât o povară inutilă. Emoţiile nu erau decât păcăleli,
hormoni şi enzime încâlcite într-un ghem care se desfăşura după reguli necontrolate de om.
Îşi amintea încă de singura emoţie care-i însoţise revenirea la Alex: o vagă nostalgie pentru
tinereţea care decedase înlăuntrul ei. Acum era o femeie matură, gata să „intre în rând cu
oamenii”.

Glasurile din sufragerie o smulseră din amintiri. Tocmai la timp, cu o secundă înainte
de a deplânge lucruri de mult pierdute.

„Cu cine e… ?!” i se iţi în minte, absurd, gândul. „Cum cine?” Şi-o aminti pe Daria
privind-o cu inocenţă şi acea uimire speriată cu care priveşti ignoranţa absolută. „E Milo!
Băiatul din Xbox.” Volumul era tare. În loc să o certe pentru asta, în ultimele două săptămâni,
Monica o încurajase să-l dea mai tare. Acoperea ocazionalele ţipete şi înjurături care
spintecau pustietatea străzii. La început alerga la fereastră la fiecare din ele: cineva atacat pe
stradă pentru că avea sacoşe cu mâncare, o femeie trasă într-un gang şi violată. Apoi se
blazase – aceasta era noua normalitate într-o ţară fără guvern funcţional, într-o societate
muribundă. Îşi amintea încă de urletul Amaliei, vecina de la trei, care urcase pe bloc şi
plonjase pe betonul din curtea din spate. Trupul ei zăcuse acolo două zile, rochia albă întinsă
în pata roşie, iregulară. Apoi dispăruse – nu ştia cine o mutase. Serviciile nu mai funcţionau –
nici măcar ea nu se mai dusese la serviciu după măcelul de pe centură. Văzuse numărul
spitalului pe telefon, dar ignorase apelurile. După două-trei zile renunţaseră. Incidentul cu
Amalia o făcuse pe Monica să acopere cât de bine putea ferestrele şi-i interzisese fetiţei să se
mai uite afară. O încurajase să se joace pe calculator, pe Xbox, şi să dea volumul tare.

A doua zi dimineaţă după sinuciderea Amaliei, în timp ce stăteau la o cafea şi o ţigară
– se reapucase de fumat de când începuse această poveste –, Alex îşi frecase mâinile,
plângându-se de amorţeală. Ea ridicase din umeri:

— Probabil ai dormit prost şi există o presiune pe un nerv.  
El încuviinţase, dar privirea spunea că-i era frică. Şi avea de ce să-i fie frică. Până



seara picioarele începuseră să-i amorţească şi la cină a scăpat de câteva ori furculiţa din
mână.

Ca şi atunci, demult, Monica îşi spunea c-ar trebui să se simtă vinovată de lipsa
emoţiilor. Se întunecase când realizase că Alex s-a îmbolnăvit, dar pur şi simplu nu-i păsa.
„Am trăit cu el atâţia ani” nu provoca nici o zbatere a inimii. Nu era un eveniment decât în
măsura în care Daria era ameninţată. După cină îl rugase să vină în dormitor şi-i spusese că
trebuie să rămână în acea cameră, într-un soi de carantină, aşa, pentru precauţie. El
aprobase, dar ochii lui implorau o minciună. Ea îi prezentase câteva alte scenarii, nu atât de
catastrofale ca Vidigal şi, cu un chip profesional şi o voce calmă, îi spusese să nu se
îngrijoreze. I se păru că încurajările ei lucraseră. Ieşind însă din cameră, dezinfectase absolut
toată casa. O pusese pe Daria la culcare la ora 21.00 şi apoi muncise până târziu în noapte,
spre ziuă, lustruind clanţele de la uşi, vesela şi cam orice obiect pe care Alex îl atinsese
vreodată.

A doua zi, boala progresase şi el se dăduse jos din pat cu mare greutate. Îi adusese
laptop-ul în dormitor (internetul nu mai funcţiona de câteva zile), îl încurajase vorbind ca şi
cum nimic nu s-ar petrece, şi apoi ieşise din cameră. O rugase pe Daria să-l lase pe taică-su
să se odihnească.

— Tati este bolnav? o întrebase fata, cu chipul serios.
— Deocamdată nu ştim, dar este mai bine să nu intri în contact cu el.
El pusese întrebarea de care îi era frică când ea venise să-i aducă masa de prânz. Din

fericire, avea minciuna pregătită – acesta era singurul mod în care reuşea să mintă, dacă
repeta înainte minciuna şi detaliile care-i dădeau un aer veridic. El ştia de dozele de Tamiflu.

— Nu ai retroviral? Nu ai putea să-mi faci una?
— Crezi că nu m-am gândit?! Le caut de dimineaţă. În demenţa cu... cu fuga, ştii tu, le-

am rătăcit şi nu le mai găsesc.
— Bine, rostise el moale, prefăcându-se c-o crede.
Ştia foarte bine unde erau dozele, dar, deşi nu i-o putea spune verde în faţă, nu erau

nici pentru el, nici pentru ea. Daria era singura care conta.
Acum Daria se juca. Da, se amuza cu acea ciudăţenie virtuală, entitatea

cutremurătoare care „învaţă”, care TE studiază şi, astfel, devine prietenul ideal de joacă.
Prietenul care nu te contrazice, care nu e egoist, căruia îi pasă de tine, e mereu disponibil şi,
când te-ai plictisit de el, dispare la fel de repede pe cât poţi tu apăsa pe buton. „Nu e de
mirare că Daria a început să-şi ignore prietenii din parc. Sunt prieteni imperfecţi.”

Vorbea cu Milo. Auzea frânturi. Trăgea cu urechea, din obişnuinţă, aşa cum ar fi făcut
orice părinte responsabil. Nu, nu vorbea despre Alex şi nici despre ea. Vorbea despre faptul
că se plictisea în casă, că ar mânca o mâncare caldă şi că Nestle s-a terminat.

Închise ochii, imaginându-şi că e în bucătărie, pregătind cina, o seară normală de
vară, aşteptându-l pe Alex să vină de la serviciu – probabil numai pentru ca să o sune o oră
după ce ea şi Daria mâncaseră, s-o anunţe că e prins cu o delegaţie.



„De ce îţi faci rău?!” Trecutul era o zonă rea, pe atât de plină de durere pe cât de plină
de speranţe fusese. Poate că era de fapt numai finalitatea prezentului, prin antiteză, care îl
făcea să pară glorios şi plin de speranţă.

După ce revenise, o vreme – nu foarte lungă, poate două-trei luni – Alex o copleşise
cu dovezi de iubire: trandafiri, două vacanţe, cadouri scumpe. Le primea, mulţumea şi îi
zâmbea cât de frumos putea, dar pe dinăuntru acestea o întristau. O făceau să se gândească
la toate care-ar fi putut fi între ei dacă aceste gesturi ar fi apărut din iubire, nu din temeri.
Oricum, a ştiut că nu va trebui să îndure mult aceste tristeţi mascate. Alex a rămas repede 
fără combustibil. Se întrebase dacă nu cumva el obosise să mai dea pentru că ea nu-i dăduse 
înapoi, dar sentimentul de vinovăţie refuza – din nou – să apară. Nu mai dădea pentru că nu 
mai avea de unde da. Îi dădea răspunsuri politicoase, îi spăla hainele, îi gătea, îi oferea 
intimitate – sex, nu dragoste – în puţinele dăţi când el o cerea.  Într-un cuvânt, făcea tot ce se 
aştepta de la ea. Iar el a înţeles curând că nu poate aştepta mai mult de atât şi s-a adaptat. N-
au mai existat certuri, doar politeţe, multă politeţe, aşa cum e potrivit între doi străini. Aveau 
viaţă socială în care afișau imaginea cuplului perfect. Ea suspecta că totuși unele femei din 
anturaj bănuiau ce se ascunde în spatele acestui afiș - le descoperise mila în priviri. Uneori o 
încerca nostalgia pentru certurile de la început – izbucnirile lui puteau fi asimilate cu emoţii, cu 
faptul că-i pasă. Acum praful se aşezase pe poza unei familii perfecte. 

Cu mâna tremurândă duse la gură jumătatea de felie de pâine unsă cu dulceaţă şi
reuşi să muşte. Pâinea învechită îi zgârie cerul gurii uscate. Pe noptieră avea un pahar de
apă şi se gândi să picure puţină apă pe pâine, aşa cum o învăţase şi pe Daria. Ideea unei
asemenea lupte duse împotriva fiecărui nerv, împotriva propriului corp o epuiză şi se lăsă
păgubaşă. Îşi mişcă maxilarul cu o lentoare agonizantă.

O presiune creştea în ea. Îi veni să urle şi, pentru că nu putea s-o facă, alunecă într-o
ură de sine. De ce mânca?! De ce hrănea trupul care nu-şi mai făcea datoria?! Ei, de ce? D-
aia. De ce hrănise oameni care n-o hrăniseră şi nici nu-şi făcuseră datoria?

Luminile de acvariu de pe perete se estompau. Ea mesteca şi se ura pentru fiecare
înghiţitură. Camera nu mai era plină de frumuseţe, era un cavou şi ea era un decedat indecis
în moarte. Din fundal se ridică vocea Dariei întretăiată de răspunsurile simetrice ale lui Milo.
Glasul fetiţei o îmbună. Trăia pentru Daria.

„Dar e posibil să greşeşti”, se insinuă vocea cârcotaşă care îşi făcea loc tot mai des în
mintea ei. Oare era avocatul diavolului care îi vorbea sau era însuşi... „Poate că tocmai pentru
Daria, şi pentru tine, ar trebui să pleci mai repede, să ieşi din viaţă pe uşa de incendiu.”
Cumplita viziune a vocii Dariei cerând ajutor din camera de lângă şi neputinţa îi provocară un
frison şi scăpă felia din mână pe cearceaf. Legile lui Murphy funcţionau chiar şi în acest
univers haotic, terminal, felia aterizând cu partea unsă pe cearceaf. Se desprinse din aceste
evaluări inutile. Nu există sens. Viaţa n-are sens, nimic nu are nici un sens. Sensurile sunt o
invenţie umană. Antilopa nu se întreabă care e sensul vieţii ei când, prăbuşită la pământ, îşi
lasă viaţa să se scurgă în fălcile unui prădător. Clipeşte şi aşteaptă împăcată eliberarea. Nici



carnivorul nu se întreabă filosofic „Ce mă face să fiu atât de crud şi nemilos?!”. O devorează.
„N-are nici o importanţă când mor, când trăiesc, ce se va întâmpla cu Daria, ce s‑a

întâmplat cu Alex... Alex...” Numele lui aduse întunecare.
În a patra zi de la începutul simptomelor, nu se mai putuse da jos din pat. Îl ajută, îi

făcu toaleta, îi propti o revistă în faţă şi îi ridicase mâna la nivelul paginilor ca să o poată
răsfoi. După-amiaza, după ce-l ajutase cu masa de prânz, îl ajutase şi cu treburile fiziologice.
Îi citise umilinţa pe chip, dar n-o luase în seamă – făcuse asta la spital şi o putea face şi cu el,
iar faptul că nu-l mai iubea o ajuta s-o facă bine. Nu-i pomenise „vestea bună” – la radio
anunţaseră că un laborator din UK descoperise mecanismul de atac al bolii şi că era pe cale
de a dezvolta un vaccin. Era o poveste teoretică – specialiştii ştiu mecanismul multor boli şi
asta nu înseamnă că le pot vindeca. Chiar dacă de mâine ar începe să producă vaccinul, ar
dura două-trei luni până ar avea suficiente doze şi măcar încă două-trei luni până ar fi venit şi
rândul românilor. Mai mult decât avea Alex. O implorase s-o lase pe Daria să vină să-l vadă.
Ezitase, dar, după ce îl rugase abia auzit „Să n-o întristezi. Te rog, încearcă şi zâmbeşte”, o
adusese în uşă. Vorbiseră câteva minute înainte ca Daria să pună, cu inocenţă, o întrebare cu
răspuns care nu putea fi rostit:

— Când te faci bine, tati?
Zărise lacrimile tremurând în ochii lui. Încercă să răspundă, dar vocea i se frânse şi

Monica decise că era mai bine să întrerupă conversaţia.
— Gata, Daria, nu-l mai obosi pe tati. Are nevoie de odihnă ca să se facă bine mai

repede.
În a cincea zi, după ce-l ferchezuise, el o rugase să zăbovească. Ea se aşezase pe

marginea patului. Se priviseră în tăcere.
— Ce s-a întâmplat cu noi? Unde ne-am rătăcit?
Deşi se aşteptase la asemenea conversaţie, Monica nu avea un răspuns pregătit.
„Adu-ţi aminte că e un om muribund”, îşi spusese ea, privindu-l nemişcată şi tăcută.
— Nimic nu s-a întâmplat. De ce spui asta?!
— Ştii de ce o spun. S-a terminat şi încercam să înţeleg de ce ne-am înstrăinat.
În alte timpuri, Monica ar fi ţipat veşnicele răspunsuri la veşnicele întrebări: „Pentru că

m-ai înşelat, pentru că m-ai ignorat, pentru că nu m-am mai simţit iubită, pentru că...”. Acum
însă, aceste răspunsuri nu mai păreau importante. În dezastrul prin care treceau, problemele
lor nu mai păreau vitale. Nu ştia ce să-i răspundă, aşa că-i spuse ce-i trecea prin cap.

— Nu mai are importanţă, Alex. Uită-te la ce se întâmplă în jurul nostru. Nimic nu mai
are importanţă.

— Ai dreptate, murmură el, luându-şi privirea de la ea.
În a şasea zi, spre după-amiază, o chemă în cameră şi, cu voce tremurândă, abia

inteligibilă, îi spuse:
— Nu vrea... nu vreau să mor, Monica. Mi-e frică.
— Ştiu, îi răspunsese ea. În spital văzuse prea des privirea acestei frici ca să n-o



recunoască întipărită în ochii lui, încă din prima zi a simptomelor. Ei nu-i mai era frică.
— Nu mă lăsa... nu vreau să mor.
— Nu e alegerea mea, Alex. Nu pot face nimic pentru tine.
— Şi ce este de făcut? o întrebase el, cu ochii închişi, ca un inculpat în aşteptarea

sentinţei.
— Nimic. Nu este nimic de făcut decât să aşteptăm.
Lacrimile prinseră să curgă printre ochii strâns închişi.
— Te rog! Te rog să-mi faci o injecţie cu Tamiflu!
Monica rămase tăcută secunde în şir, până ce el deschise ochii şi o privi. Privirea ei

calmă, lipsită de empatie, îi dădu răspunsul cu o clipă înaintea buzelor. Simţea o vagă milă
pentru lupta interioară dintre datoria de părinte şi iubirea pentru Daria, pe de o parte, şi
instinctul de supravieţuire, pe cealaltă.

— Nu pot face aşa ceva. Sunt pentru Daria. Oricum, în acest stadiu n-ar mai ajuta. Nu
împiedică boala, o întârzie. Îmi pare rău.

Se răsuci pe călcâie şi ieşi din cameră.
— Te rog! Te implor! Doar o doză!
Ea nu răspunse, închise uşa camerei apăsând pe clanţă, fără să-şi poată strânge

complet degetele amorţite în jurul ei. Vocea lui continuă să implore.
Încă îşi amintea rugăminţile lui. Dincolo de uşa închisă creşteau în intensitate. Daria o

rugă să se ducă la el, iar ea se făcea că n-o aude. Într-un târziu, încercase să-i explice că
Alex era bolnav şi că delira, dar Daria n-o crezuse.

— Te roagă ceva, mami. Te roagă ceva. Hai, du-te la el.
Acceptarea ei şi barajul calmului cedaseră şi se regăsise, ca în tinereţe, urându-l.

Urându-l pentru că nu avea puterea de a muri cu demnitate, pentru că frica îi diluase raţiunea,
pentru că o punea în poziţia de a alege între el şi Daria.

— Nu ţi-e ruşine?! îi spusese ea printre dinţi, după ce închisese uşa în urma ei. Ţi-am
spus că nu-ţi va face nici un bine.

El tăcuse, dar numai pentru un timp. Ea cedase. Îi injectase o doză ca să-l convingă
că nu va ajuta. Asta îl potolise şi-i cumpărase timp. A doua zi se putuse chiar da jos din pat.
Dar, evident, efectul – fără un tratament constant – era temporar. După încă două zile,
reîncepuse cu văicărelile, însă de data aceasta nu erau prea multe de făcut. Ea era deja
amorţită bine. Cu o seară înainte avusese discuţia cu Daria. Adevărul nu mai putea fi îndulcit.
Îi destăinuise că şi ea este bolnavă, că se va retrage în camera de oaspeţi, o pusese să jure
că – oricât de greu îi va fi să reziste – nu va intra nici în camera ei, nici a tatălui. Daria
plângea, dar ea o încuraja:

— Eşti o fată mare şi curajoasă. Totul va fi bine, dar numai dacă-ţi aminteşti să faci
cum ţi-am spus. Joacă-te, ai mâncare în debarale – ştii acum cum să desfaci o conservă.
Totul va fi bine!

Îi lăsase o listă cu indicaţii şi o pusese să o citească cu glas tare, ceea ce păru c-o



linişteşte pe copilă, care citea printre lacrimi şi oftaturi. Abia mişcându-se, intrase în camera
lui pentru ultima oară.

Văzând-o, el începuse să îngâne ceva. Era neinteligibil.
— Sunt şi eu bolnavă. S-a terminat. Voi muri. Şi tu vei muri. Nu te mai pot ajuta. N-o

mai pot ajuta nici măcar pe Daria. Te rog, taci şi lasă natura să-şi urmeze cursul.
Deşi nu mai putea vorbi, înţelegea. Îşi dădu seama de asta după expresia de groază

pe care chipul lui supt şi nebărbierit o luă, după bolboroseala lui mânioasă.
— Taci. Nu înţeleg nimic din cele ce spui şi... chiar dacă aş înţelege, nimic din ce-ai

spune n-ar mai conta.
Îl lăsase văicărindu-se şi, după ce-i aruncase o ultimă privire Dariei, care citea lista, se

retrăsese în camera de oaspeţi. În cavoul ei. După un timp se stinseseră şi vaietele lui şi
pacea pogorâse peste casă. Cât timp mai putuse vorbi, încă vreo patru-cinci zile, vorbise cu
Daria prin uşă, dându-i sfaturi, conducând-o prin rutina zilnică, interzicându-i, din nou şi din
nou, să intre la ea sau la Alex în cameră. La un moment dat însă, din repetatele „Ce-ai spus?
Ce?” ale Dariei realizase că vorbele îi ieşeau scâlciate şi renunţase să mai vorbească. Daria
continua să-i salute de bună dimineaţa şi de noapte bună, şi pe ea, şi pe Alex, dar ei nu mai
răspundeau. Ascunşi în camere separate de hol, se stingeau.

— Ce vrei să facem astăzi, Daria? Vrei să facem lecţii sau vrei să alergăm în poieniţa
secretă, cea de care nu ştie nimeni.

— Nu ştiu, Milo. Astăzi sunt tristă. Nici mami nu mai răspunde.
— Atunci nu-i vreme de lecţii. Trebuie să mergem în poeniţa noastră. Poţi să plângi

sau să râzi acolo. Mai bine să râzi.
— Ai dreptate, Milo. Eşti cel mai bun prieten.
Monica zâmbi în interior – muşchii feţei n-o mai ajutau. Daria rămânea pe mâini –

virtuale – bune. Desigur, Milo n-o putea ajuta să-şi pregătească mâncarea, nu o putea ajuta în
cazul în care cineva ar fi spart uşa apartamentului, n-o putea mângâia şi n-o putea strânge la
piept. Îi oferea însă singurul lucru fără de care existenţa este numai supravieţuire şi nu viaţă: îi
oferea iubirea necondiţională. Chiar şi dincolo de punctul în care ea, Monica, nu i-o va mai
putea oferi.

***

O fereastră izbită, un urlet sfâşie liniştea nopţii:
— VACCINUL... AU ÎNCEPUT SĂ PRODUCĂ VACCINUL. N-AUZIŢI?! EXISTĂ

VACCIN.
Zgomotul altor ferestre.
— VACCINUL! se ridică urletul femeii deasupra întunericului – electricitatea fusese

tăiată de multe zile.
Un alt strigăt de bucurie. Încă un hohot – trist?! nervos?! de uşurare?! Un chiot.



— Unde ai auzit asta?
— La radio. La BBC.
— Nu mai urlaţi în cimitir.
— Lua-te-ar sindromul! Morţii cu morţii, viii cu viii.
— Ba p-a mă-tii. Ce, bă?! Ţi-a bătut bibisiul la uşă cu vaccinu-n mână?!
— Căcăcios pesimist ce eşti. Beli-mi-ai belingherul!
— MĂIIII, BOILOR! EXISTĂ VACCIN.
— Mai du-te şi tu la dracu’, vaca naibii, cu veselia ta.
— Hai, măi, nu vă mai certaţi!
— E România, băi! Dacă nu ne-am bălăcări, cum am şti unde trăim?!
Înjurăturile continuară să spurce sfinţenia cimitirului de beton al complexului. Monica

răsuflă uşurată. Viaţa continua chiar şi după această ultimă expiraţie.



...încă împreună

— La revedere, dragă Felicia. Nu-ţi mai face atâtea griji. Totul va fi bine. Ne revedem
marţi, la aceeaşi oră. Până atunci meditează aşa cum te-am învăţat.

— Dacă...
— Dacă ai nevoie de mine, n-o lăsă să termine, vreau să mă suni şi vom stabili dacă e

nevoie să ne vedem. Evident, sensiunile de urgenţă implică o taxă de urgenţă de 30 RON, dar
nu e cazul să-ţi baţi capul cu asta – ne vom înţelege cumva.

Femeia corpolentă o privi pieziş, dar Maria se prefăcu că nu observă critica din privire.
Bineînţeles că ştia cât de ticăloasă părea menţiunea despre taxa de urgenţă în faţa unui om
care are probleme. O făcuse însă intenţionat. Aşa cum pe unii pacienţi trebuia să-i încurajeze
să iasă din carapacea lor, alţii cereau exact metoda inversă. Aceştia ar fi fost capabili să bată
continuu monedă pe nefericirea lor, lucru care-i afunda încă şi mai mult în starea de nefericire
care-i adusese la ea. La începutul carierei se lăsa purtată de grija pentru pacient şi le
permitea încălcarea relaţiei profesionale. Cu timpul însă, realizase că nu le face nici un favor
– o sunau şi ea le răspundea, considerând acest gest parte a actului de sănătate oferit. Ei
însă, pacienţii, rămâneau blocaţi ore întregi într-un eveniment, îl analizau şi reanalizau, îl
retrăiau oricât de nefericit şi neplăcut era acel eveniment; pas cu pas se afundau tot mai
adânc în obsesiile lor. Ea, pe de altă parte, se trezea golită de forţe după o asemenea
incursiune în mlaştinile personale ale pacienţilor şi, ulterior, avea nevoie de mult mai multă
muncă să-i readucă pe linia de plutire. Introducerea acestei taxe de urgenţă o eliberase – cei
10 dolari în plus pe care-i lua, aparent, îi făcea pe pacienţi, indiferent de cât de relaxaţi
financiar ar fi fost, să se gândească de două ori înainte de a o suna.

Zâmbi profesional şi o conduse pe femeie la uşă. Urmărind-o cu privirea pe când se
îndepărta, zări genunchii femeii şi spatele bărbatului care aşteptau în holul cabinetului.
Închise grăbită uşa, nepermiţându-le s-o interpeleze. Avea nevoie de cele câteva minute de
rebalansare, de curăţare spirituală, înainte de a înfrunta un nou set de probleme. Se lăsă să
cadă în fotoliul care, de obicei, era rezervat pacienţilor. Privi împrejur.



Cu greu şi-ar fi putut imagina cineva un mediu mai blând şi plăcut, deschis confesiei
decât camera în care Maria profesa psihologia. Era o cameră mare într-o casă veche, la
primul etaj. Doi copaci foşneau liniştitor, pe timpul verii, chiar în dreptul ferestrei. Erau pomi
fructiferi, nu foarte înalţi, aşa încât, după orele amiezei, soarele se furişa în cameră, prin
perdelele subţiri, galben-pai. Mobilierul era clasic, dintr-un lemn închis, dar aranjat
nepretenţios: trei jilţuri adânci, tapiţate cu piele, în jurul unei măsuţe de cafea – pe unul stătea
ea acum, o canapea – tot din piele – şi un dulap, înalt, sculptat, cu oglinzi pe uşi. Maria se
apărase faţă de prietenii apropiaţi, explicând că dulapul era cel mai important element al
camerei, fiind o piesă pe care nimeni n-o asociază cu formalismul unui birou. Adevărul este că
dulapul era funcţional, nu doar un element de decor. Maria îşi păstra în el hainele de iarnă,
paltoane şi geci şi, sub ele, două valize cu alte haine lipsite de necesitate imediată, care nu-şi
găsiseră locul în dormitor. Un ceas cu cuc, din lemn frumos sculptat, veghea camera dintr‑un
colţ de unde Maria putea să-l cerceteze pe furiş, fără a da pacienţilor impresia că timpul trecut
e mai important decât confesiunile lor. Era un ceas cu un ticăit sonor, care punea o presiune
pe pacienţii prea tăcuţi, amintindu-le că tac pe propriii lor bani. Dincolo de aceste
considerente, orologiul fusese adus iniţial aici pentru simplul motiv că nu se potrivea niciunde
altundeva în apartamentul de la etaj. Acum, după o sumă de ani, Maria nu l-ar mai fi mutat
pentru nimic în lume. Ticăitul lui era magic pentru psihologă: scurta sesiunile plictisitoare şi le
prelungea pe cele interesante. Ca un beneficiu suplimentar, sunetul strident de la oră fixă îi
oprea din povestit pe clienţi, evitând necesitatea ca Maria să fie nedelicată. Uneori. Cei nouă
ani de experienţă îi spuneau Mariei că sesiunea de la 4 nu va fi una din acele şedinţe care
poate sau trebuie să fie întreruptă. O programase ca ultima şedinţă a zilei tocmai pentru că
intuia că huhuitul păsăricii de lemn nu va fi suficient pentru a pune capăt sesiunii.

Avusese întâlniri separate cu cei doi soţi Merișor. Ştia destule elemente ale situaţiei
imposibile cu care se confruntau. Amândoi erau atât de nefericiţi şi frustraţi unul cu celălalt
încât divorţul părea inevitabil. Din primele secunde ale şedinţei, fără nici o încurajare, Dana se
lansase într-o tiradă furibundă despre Adrian. Din vorbitul ei, rapid până la incoerenţă, Maria
reuşise cu greu să-i desluşească plângerile. Erau de soiul celor banale. Soţul îi ignora
aspiraţiile, era complet lipsit de romantism, nu dorea să împărtăşească nimic din ceea ce ei îi
făcea plăcere. Chiar şi alcovul era nesatisfăcător şi nu pentru că el nu putea să performeze, ci
pentru că era incapabil să înţeleagă ce face o femeie să vibreze. Zeci de momente de
insatisfacţie şi nemulţumire fuseseră vărsate în poalele Mariei la cadenţă de mitralieră. El,
Adrian, se deschisese mai greu. După zece, cincisprezece minute de interviu dificil, Maria
apelase la o metodă eficientă, dar care nu-i făcea plăcere: defensiva. Îl confruntase cu câteva
din plângerile soaţei şi Adrian se simţise silit să se apere. Cu furie mocnită îi vorbise despre
senzaţia de sufocare pe care nevoile Danei i-o creează, despre scandalurile frecvente iscate
din capriciile ei, despre modul haotic şi ilogic în care Dana debalansa bugetul familiei.
Ascultându-i, Maria se întreba dacă nu cumva face o greşeală acceptând sarcina de a-i
reconcilia. Cei doi amânaseră prea mult vizita la psiholog şi frustrarea continuă, repetată,



niciodată curăţată de discuţii constructive se bătucise, formând ziduri de nepătruns între ei.
Nu e vorba că viaţa lor n-ar fi fost bună. Aveau venituri îmbelşugate şi slujbe stabile, copii
frumoşi şi sănătoşi, vacanţe exotice. Ajunseseră însă în punctul în care deveniseră incapabili
să-şi numere binecuvântările. Dana îi dezvăluise – fără s-o întrebe – că nici măcar acum, un
minut după ora 12, nu fusese nici ideea şi nici dorinţa lor care-i adusese la psihiatru. Părinţii
lor insistaseră. Cum să vindeci pe cineva care nu vrea să fie vindecat?

Oftând sub povara acestei întrebări, Maria îşi prinse părul negru la spate. Se luptă
minute bune cu părul ei creţ şi des. Adunat îi dădea, simţea Maria, un aer mai profesionist,
mai serios şi, de ce nu, mai aspru. Complexul siluetei firave şi a staturii mici o forţa, în
anumite momente, să compenseze prin asemenea trucuri. După o clipă de gândire, îşi scoase
şi ochelarii din sertar. Nu îi erau necesari decât pentru a-şi împlini imaginea de autoritate cu
care se decisese că-i va întâmpina pe cei doi. Îi vârî înapoi, dar chiar înainte de a se îndrepta
spre uşă se mai răzgândi o dată şi şi-i puse pe nas.

Deschise uşa chiar când cucul ieşi din cuibul său din orologiu. O aşteptau pe hol.
Acum şi el se aşezase – dar nu lângă ea, ci un scaun mai departe. Dana avea buzele strânse,
mâinile puse pe poşeta din poală şi privirea ridicată spre tavan. El, dimpotrivă, era aplecat în
faţă, prefăcându-se că e absorbit de o revistă. Se ridicară simultan, cu aerul grăbit al cuiva
care vrea să dea la spate o treabă pe cât de neplăcută pe atât de neimportantă.

— Mă bucur c-aţi reuşit să veniţi, spuse Maria mimând confidenţa. Încrederea
pacientului este unul din pilonii cei mai importanţi ai actului de psihologie. Familia Merișor nu
trebuia să vadă sau să simtă nici o clipă faptul că nu e pregătită să-i ajute. Avea o idee dar
aceasta, acum, când stătea în faţa lor, i se părea de-a dreptul disperată, pe graniţa penibilului.

— Bine v-am găsit, doamnă, spuse el politicos.
— Bună, Maria! spuse Dana cu un zâmbet crispat.
— Of, Adrian. Te-am rugat să-mi spui pe nume. Uite, Dana o face deja. O relaţie

profesională poate fi şi, în acest caz, e musai să fie relaxată.
— Aveţi... ai dreptate, Maria!
— Vă rog, poftiţi în cabinet şi luaţi loc, le spuse ea deschizând larg uşa camerei . Vă

rog să mă scuzaţi o clipă. Merg la bucătărie. Doriţi ceva: o cafea, un suc, un pahar cu apă?
— Pentru mine, nimic!
— Aş dori un pahar cu apă, spuse Dana.
— Desigur. Vă rog să-mi păstraţi locul de lângă fereastră.
— Pot să-mi schimb... Aş vrea un ceai?!
— Negru, verde, Earl Grey, fructe?
Dana ridică din umeri.
— Orice. Nu, mai bine, doar apă.
Psihologa zâmbi îngăduitor, îi lăsă să se aşeze şi apoi ieşi din cameră. Peste două

minute, când reveni, îi găsi pe cei doi cufundaţi în aceeaşi tăcere inconfortabilă. Nici măcar nu
se priveau.



„Nu e bine. Tsk-tsk – da’ chiar deloc.”
Puse pe masă tava cu trei pahare şi le umplu cu apă din sticla de Borsec.
— Ştiu că nu doreai apă, Adrian, dar m-am gândit că e mai bine să aduc şi pentru tine 

un pahar.  Uneori ni se usucă gâtul vorbind.
— Pffft, pufni Dana, rotindu-şi capul cu un gest princiar. Să vorbească de să i se usuce

gâtlejul! Aşa ceva nu se întâmplă niciodată, dragă.
Psihologa se sili să rămână zâmbitoare. Nu o plăcea prea mult pe Dana şi aceste

comentarii nu-i sădeau simpatie în suflet. Adrian o privi şi se strâmbă tăcut, de parcă ar fi vrut
să spună „Vezi cu cine am de-a face?”.

— Ei, nu-i chiar aşa! Dacă îi vom da spaţiu şi se va simţi confortabil, sunt convinsă că
se va deschide. Nu-i aşa, Adrian?!

— Da. Da, desigur! confirmă el neutru.
— Eşti invitata mea, Maria, spuse Dana, cu ton veninos. Ni s-a spus că faci miracole şi

aş vrea să fiu martoră la miracol, adăugă ea cu privirea întoarsă spre Adrian. Cum mai
sunteţi? Aţi încercat metodele de comunicare de care vă vorbeam?

Maria trăgea de timp. Gândurile i se învălătuceau în cap, dar fără nici o concluzie
finală. Adrian răspunse întrebării cu un zâmbet încurcat şi o ridicare din umeri. Dana însă abia
aştepta această deschidere.

— Desigur. Am încercat, dar în mod cert e un joc care nu funcţionează, dacă nu e
jucat în doi. Adrian, ca de obicei, a tăcut...

— N-am tăcut, se apără el.
— ...şi când n-a mai tăcut, a alunecat în poante şi sarcasm.
— Despre ce aţi discutat?
— Despre ce n-am discutat? murmură bărbatul. Despre toate şi nimic.
— Ei, vedeţi! Aici e buba – o discuţie generalizată conduce conversaţia cel mai adesea

într-o zonă neproductivă. E obligatoriu să păstraţi un perimetru îngust, punctual. Şi cel mai
bine este să nu ocoliţi reproşurile, acele „TU”-uri care închid canalele de comunicare. Aţi
compus acea listă cu „EU”-uri?

Le sugerase un exerciţiu simplu. Le ceruse să scrie minim cinci metode prin care
fiecare în parte ar fi putut îmbunătăţi relaţia. Dana scotoci în geantă şi-i întinse o hârtioară.
Adrian se lovi cu palma peste frunte:

— Mă scuzaţi... mă scuzi, Maria! Am avut o săptămână îngrozitoare – a fost sfârşit de
lună şi de an fiscal la firmă, am dus-o pe mama la spital.

— Acum poate că observi, Maria, cu ce anume mă confrunt. Scuze, explicaţii, tăceri
sau replici evazive.

— Nu-mi place să discut cu tine, Dana, spuse el răspicat, dar fără s-o privească în
ochi. Vorbea pe jumătate întors spre ea. Admit asta, e bine?! Orice discuţie se termină aiurea
şi am prea multe pe cap. N-am vreme şi nici chef să suport plângerile tale de copilă răzgâiată.

— Nu, nu e bine! Maria ne-a spus că, dacă nu comunicăm, totul e degeaba. De ce



naiba venim aici dacă nu facem ce ne spune?! Un sfert de oră n-ai putut dedica acelei liste.
— Comunicăm, cine spune că nu comunicăm. Problema e că, dacă nu sunt de acord

cu tine, dialogul se transformă în monolog şi îmi faci capul calendar încercând să-mi
demonstrezi că ai dreptate, că eşti victimă, că nu te înţeleg.

— Şi?! Mă înţelegi?!
Maria citea de pe lista Danei:
„1. EU ar trebui să am o răbdare infinită cu muţenia lui.”
„2. EU ar trebui să nu mă mai aştept la nimic bun de la Adi ca să nu fiu dezamăgită.”
„3. EU ar trebui să fiu mai independentă, să nu-mi pese de nimic.”
Oftă şi renunţă să mai citească celelalte exemple de atitudine pasiv-agresivă. Nu

exista nici o picătură de pocăire sinceră în nici unul din cele şapte-opt puncte ale listei – doar
o tentativă de victimizare. O împături şi o puse pe măsuţă.

„E absurd. Ce sens are?! De două săptămâni îmi bat capul căutând o soluţie. E
imposibil. Le iau degeaba bani. Cum să-i fac fericiţi? Cum să fac fericiţi doi oameni care se
îndârjesc să fie nefericiţi? Cum să-i fac să dea o şansă celuilalt şi lor înşişi? N-am timp. Dacă
aş avea, i-aş conduce lent pe drumurile trecutului, i-aş ajuta să-şi amintească de ce s-au
îndrăgostit unul de celălalt, de ce şi-au unit vieţile. Dar nu am timp. Nu-mi vor da timp. Vor un
miracol sau poate doar să-şi liniştească părinţii şi propria conştiinţă că au făcut tot ce le-a stat
în puteri pentru a salva cuplul.”

„Pentru a salva cuplul” rezonă în mintea ei. Se aplecă şi-şi turnă apă, apoi îi turnă apă
Danei. Desigur. Asta este!

Se luptă cu instinctul care-i poruncea să-şi izbească fruntea într-un gest de prost brusc
dumirit.

La urma urmei, nimeni nu-i ceruse să-i facă fericiţi. Era vorba de ceva mult mai banal:
să le salveze căsnicia. Aceasta e misiunea. Avusese probleme cu răspunsul pentru că nu
pusese întrebarea corectă. „Cum pot să le salvez cuplul?” – aceasta era întrebarea corectă.
Asta e relativ simplu – trebuie să-i ajute să înţeleagă ce au în comun, pe ce pot să se bizuie.
Iar aceasta îi fusese clar încă din primele minute.

Puse paharul jos şi zâmbi, pe rând, spre cei doi, de această dată din suflet, cu chip
luminat. Aşa cum i se mai întâmplase în viaţă – lucru pe care de altfel se şi bazase, dându-le
întâlnire –, intuiţia o salvase. Ideea salvatoare i se iţise în minte, chiar dacă se lăsase
aşteptată până în ceasul al doisprezecelea.

— Bineeee! Deci am avut şedinţe cu fiecare dintre voi, Adrian şi Dana. Amândoi mi-aţi 
dezvăluit lucruri interesante despre nemulţumirile legate de mariaj. Unele din acestea sunt de 
suprafaţă, altele de adâncime. Acum, cred eu, trebuie să trecem printr-o confruntare în care 
eu voi fi mediatoare, încercând să traduc unuia nemulţumirile celuilalt.  De acord?

El dădu din cap absent, ea mormâi ceva absentă şi neconvinsă.
— Deci... Adrian! Dana mi-a spus că e nesatisfăcută de tine din punct de vedere

sexual.



Aşa cum spera, afirmaţia îi atrase – pe loc – toată atenţia lui. O privea şocat, iar Dana,
vizibil stânjenită.

— Ah... Da?! N-am... n-am ştiut de asemenea problemă.
— Eiii, Maria, interveni Dana, n-am spus aşa ceva.
— Cum nu?! Mi-ai destăinuit şi acum citez, spuse Maria răsfoindu-şi caietul, „Pentru

Adi preludiul este partea unde îşi scoate şosetele şi chiloţii”.
— Da, am spus, dar nu am insinuat că aş fi nesatisfăcută.
— Deci, să înţeleg că eşti mulţumită cu intimitatea ta?
— Nu. Nu chiar, dar...
Cei doi soţi făcuseră schimb de expresii – Dana era vizibil şocată de duritatea

afirmaţiei, în vreme ce Adi dezvăluia o grimasă care putea fi interpretată în multe feluri.
— Stai calmă, Dana. Nu deveni defensivă pentru că nici el nu se simte satisfăcut. 

Problema e reciprocă. Acuză  – o secundă să găsesc paragraful – că nu ai imaginaţie, nu eşti 
deschisă noului şi experimentării şi...

— Te rog, o clipă! o întrerupse Adrian cu stăpânire regăsită. Înţeleg că terapia
presupune nişte confesiuni şi, sincer, nu ştiu prea multe despre cum ar trebui să curgă, dar mi
se pare că e cam... brutală metoda.

— Ai dreptate, e directă şi... eficientă, spuse Maria ridicând privirea peste marginea
ochelarilor. În cuplul vostru există un mare număr de probleme şi, dacă ar fi să ne apropiem
de ele pas cu pas, ar lua un an sau mai mult. În stadiul actual, nu văd cum aţi putea rezista
încă un an, aşa că...

— Deci n-am imaginaţie?! Clocoti soţia, întoarsă spre Adrian.
— Vedeţi ce-aţi... ce ai făcut, Maria? Nu, draga mea, n-am spus-o atât de brutal.

Desigur, mi-aş dori uneori mai mult tupeu şi experimente... eii, ştii tu – termină el, întors spre
soţie! Şi la o adică, nu uita că tu ai spus că-s impotent.

—  Doamne fereşte! tresări Dana. Cum să spun aşa ceva?! Cum poţi gândi c-aş spune 
aşa ceva astfel?! Maria, trebuie să fii martoră că n-am spus aşa ceva!

— Da, Adrian, n-a spus că eşti impotent, spuse Maria, decisă să slăbească
intensitatea conflictului. Doar că eşti pripit în pat.

— Nu înţeleg, Dana, de ce nu mi-ai spus. De ce nu mi-ai spus?
— Am încercat, dar... Niciodată nu păreai să iei în considerare insinuările mele. Cum

să-ţi trântesc verde în faţă asemenea comentariu? Mi-a fost frică de cum l-ai recepta. Dar tu
de ce nu mi-ai spus?

— Din nefericire, bărbaţii nu sunt atât de atenţi la insinuări. Bunica mea spunea: „Dacă
ai ceva să-i spui unui bărbat, spune-i-o direct, că pe ocolite ajungi la groapă înainte să
priceapă”. Ţi-am spus. Îţi şopteam la ureche tot soiul de fantezii care mă mobilizau. Nu ştiu
cum, dar cu două-trei cuvinte, cu o glumă, le ridiculizai şi... îşi pierdeau tot farmecul. Costumul
acela de infirmieră pe care ţi l-am cumpărat stă şi acum, nefolosit, într-un sertar.

— Haide, măi, Adi! E jenant, bine?! Eu mi-am cumpărat toate acele dessous, unele de



sute de euro şi tu vrei să mă îmbrac cu un halat alb ieftin şi cu cizme de muşama.
— Chiloţeii exorbitanţi sunt plăcerea ta şi nu a mea.
— Vezi! Vezi şi tu, Maria – spuse Dana vehement, cu gesturi ridicate spre tavan, în

semn de exasperare, nu apreciază nimic din ceea ce fac pentru el.
— Ei, lasă-mă! Am să-mi iau şi eu un butoi de Heineken. Pentru tine, porumbiţa mea!

Şi dacă nu vrei să bei cot la cot cu mine, voi pune botic.
Psihologa îi lăsă câteva minute să-şi verse sarcasmul şi împunsăturile. În mod normal

n-ar fi acceptat ca un cuplu să se certe la ea în cabinet. La o adică se puteau certa şi
învinovăţi acasă, nu aici şi o puteau face pe gratis. Acum însă cearta făcea parte din
strategie. Când îi simţi că se potolesc, aruncă urmatoarea pastilă otrăvită.

— Dana, vorbind despre lucruri şi obiceiuri prea scumpe pentru posibilităţile voastre,
Adrian mi s-a plâns de modul în care manipulezi şi dezechilibrezi bugetul familiei.

Intenţionat, rostise rar, aproape pe silabe: „manipulezi şi dezechilibrezi”.
— Poftim?! sări ca friptă Dana, răsucindu-se în fotoliu cu tot corpul, pentru a-l

confrunta pe soţ.
— Eiiii, n-am spus chiar aşa, se apără Adrian, coborând ochii stânjenit.
Maria avea însă deja pregătit citatul. Înregistrase ambele sesiuni şi apoi, seara, îşi

bătuse capul ca să transcrie paragrafele relevante.
— „...şi mi-aş dori să nu mai cheltuiască atât sau dacă o face, măcar să aibă curajul

să-mi spună, să stabilim un buget pentru toate mofturile ei.” Asta este fraza pe care ai folosit-
o.

— Vezi, n-am spus că dezechilibrezi bugetul! Ne descurcăm.
— Crezi sincer asta?! Sau o spui numai pentru că nu te-ai simţi bărbat dacă ai

recunoaşte că ţi-e greu, uneori, să faci faţă obiceiurilor scumpe ale Danei?
Tonul Mariei era unul fals-introspectiv. Nu căuta să vindece, ci, din contră, răsucea

cuţitul în rană cât de bine se pricepea. Îi era dificil – se antrenase atâţia ani să eufemizeze
adevărul şi acum trebuia să-l verse asupra familiei Merișor, cu toată greutatea şi asprimea lui.
O făcea ignorând expresia de exasperare, mâinile ridicate la cer ale Danei.

— Ne descurcăm, repetă Adrian încăpăţânat. Mă descurc, spuse el.
— Uşor? Sau...
— Ei, bine, acum m-ai scos şi de risipitoare, nu se mai putu abţine soţia când

înţelesese că gesturile ei nu atrag atenţia sau simpatia nimănui.
— Nu, nu, dragă! N-am spus aşa ceva. Uneori e mai dificil şi da, mi-ar plăcea să

discutăm despre cumpărăturile mai mari...
— Iarăşi revii la maşina mea!
— ...şi cele mai mici. Sunt luni când privesc extrasul de cont cu stupoare. Nu găsesc

pe el nici o cheltuială exorbitantă – 100 de lei la salonul de cosmetică, 200 de lei de la
Sephora, 50 de la o cafenea, dar suma totală e absurdă.

— Voi, bărbaţii, nu înţelegeţi ce scumpă e viaţa unei femei, spuse Dana plecând capul.



După o clipă se smiorcăi şi îşi ridică semeaţă fruntea. Rimelul scump, natural, curgea sub
ochii ei verzi ca un rimel ieftin de pe timpul comuniştilor. Îşi dezvelea lacrimile cu mândria unei
martire, a unei eroine neînţelese, care purta pe umeri toată greutatea feminităţii.

— Te rog!, spuse blând şi umil Adrian, întinzând mâna şi mângâindu-i umărul acoperit
de un frumos sacou Cardin. Nu plânge. Nu e nimic critic, doar o vagă nemulţumire. Sunteţi...
eşti mulţumită, Maria?! Ai făcut-o să plângă.

— Dar eu n-am făcut nimic decât să exprim nemulţumirile tale, se apără Maria. Se
forţa să nu zâmbească la tot acest spectacol pueril şi grotesc: ea, prinsă cu mâţa în sac,
dezarmată de argumente logice, se apăra cu cea mai banală armă femeiască – lacrimile –, iar
el, înarmat cu spirit cavaleresc de mahala, îi lua apărarea. Nu, nu, n-avea voie să zâmbească.
Un zâmbet ar fi stricat programul care se desfăşura atât de bine.

— Înţeleg asta, dar trebuie să le trântiţi chiar aşa, să le daţi drumul din pod?! Nu puteţi
să o faceţi cu mai multă gentileţe?!

— Aşa cum vă spuneam, ne lipseşte timpul. Sunteţi hotărâţi să divorţaţi şi aveţi atâtea
probleme de lămurit, încât nu ne putem permite luxul de a ne purta cu mănuşi.

La cuvântul „divorţ”, Dana îşi îngropă faţa în palme şi începu să hohotească. Falca
soţului se încleştă mânioasă. Nu spuse nimic, dar cu privirea o fulgeră pe Maria. Psihologa îi
zâmbi, ştiind că aceasta îi va agrava mânia. El se ridică de pe scaun şi, ghemuit lângă jilţul
soţiei, o luă de după umeri.

— Cine-a vorbit de divorţ?! Le inventezi, doamnă! Gata, Dănuţa mea! Nu te mai necăji.
Îmi pare rău.

— Da, sunt atâtea alte probleme, continuă Maria ignorând jalea şi mânia celor doi.
Uite, de exemplu, Dana spune că nu eşti un tată bun, ignori copiii pentru că eşti prea prins la
serviciu, iar apoi, când ai timp, îi fugăreşti de lângă tine pretextând că eşti prea obosit. Sau,
uite, spuse ea răsfoindu-şi zgomotos notele, tu, Adrian, spui despre ea că vorbește în paralel
cu tine şi că, de câte ori încerci să comunici cu ea, te izbeşti de un zid de sarcasm şi negare.
De fapt, nu trebuia să-mi spui, am urmărit această atitudine chiar şi în acest cabinet, de
câteva ori în jumătatea de oră de când sunteţi aici. Vrei să spui ceva, Dana?! Vrei să negi sau
ai o replică sarcastică şi pentru mine?

Dana o privea cu ochii înlăcrimaţi, dar orice urmă de autocompătimire se ştersese de
pe chipul ei. Maria îi susţinu privirea mânioasă cu un zâmbet subţire şi calm. Intuise bine.
Dana avusese o replică tăioasă gata pregătită, dar, confruntată, rămăsese tăcută câteva
secunde, reformulându-şi nemulţumirea.

— Am să te rog, Maria, să nu vorbeşti astfel despre soţul meu.
— Dar nu eu...
— Ne răstălmăceşti cuvintele şi ne învrăjbeşti. Am venit la tine cu speranţa că vei face

contrariul, că vei găsi o metodă de a ne apropia.
— Exact! sări Adrian, dându-i timp soţiei să-şi scoată un şerveţel de hârtie din buzunar

cu care-şi tamponă ochii şi obrajii. V-am spus că nu ştiu cum trebuie să decurgă psihoterapia,



dar, efectiv, ce faceţi dumneavoastră nu ajută. Nu e nevoie să fii psiholog ca să înţelegi că
aceste acuze nu fac decât să rănească. Nu mi-e de mine, dar uite în ce hal ai adus-o pe soţia
mea!

— Mulţumesc, dragule! Ai dreptate, iubi. Maria, ne arunci în faţă cu toate mărunţişurile
despre care ţi-am spus. Mare scofală! Arată-mi un cuplu care să nu aibă probleme şi am să-ţi
arăt un cuplu care minte. Adi e un tată bun, susţine familia, are grijă de noi.

— Da, iar Dana, se năpusti bărbatul, îndreptându-se impunător, cu toate alunecările
minore, e o femeie excepţională: inteligentă, sensibilă, o mamă excelentă.

„Femeia excepţională” răsuci o privirea recunoscătoare, aproape îndrăgostită, peste
umăr.

— Nu ştiu dacă e o idee bună să continuăm această sesiune.
— Dacă vă deranjează, plusă Maria, putem schimba subiectul.
— Chiar mă deranjează, spuse Dana revenind cu o privire tăioasă asupra psihologei.
— Bine, bine, nu trebuie să vă mâniaţi, spuse Maria muşcându-şi buzele. Probabil cei

doi interpretară această grimasă ca un semn că ea bate în retragere. De fapt, psihologa se
amuza teribil şi durerea din buze o ajuta să rămână serioasă. Adrian mângâie umerii soţiei,
după care se aplecă şi o sărută pe păr.

— Nu este o problemă. Deşi...
— Deşi ce? întrebă agresiv Adrian.
— Deşi nu ştiu cum pot să vă ajut. Insistaţi că problemele care vă despart sunt

nimicuri, nu vreţi – sau nu puteţi – discuta cinstit despre ceea ce vă separă. Încep să cred că
divorţul este singura soluţie şi că, mai devreme decât târziu, veţi ajunge la această soluţie.

În timp ce spunea tărăgănat aceste cuvinte, îşi scoase ochelarii cu un gest dezarmat, 
încercând să sublinieze neputinţa cuvintelor, şi îi aşeză pe nişte reviste de pe măsuţa dintre 
ei.  

— Doamnă Petrescu! izbucni soţia cu glas strident, dincolo de limita bunei-cuviinţe.
„Dar apropiat de un răspuns normal la agresivitatea mea”, îşi spuse Maria,

întâmpinând furia cu acelaşi zâmbet slab şi vag interesat de mai devreme.
— Nu ştiu cine crezi că eşti, dar nu-ţi permit să ne spui nouă când şi cum să divorţăm.
Spunând acestea, zvâcni în picioare. Adrian se trase aproape de ea.
— Exact, iubito!, continuă el. Noi nu divorţăm, doamnă Maria, ca să-ţi facem ţie pe

plac.
— Eu nu-mi doresc s-o faceţi, Doamne fereşte! Mă uit, însă, peste dosar şi...
— Dosarul nu-ţi va spune ce îţi spunem noi, acum! Nu divorţăm!
Maria oftă prelung şi, fără să se ridice, îi privi atent înainte de a le răspunde. În minte

compuse un mesaj de rămas bun, o bază de la care, poate – un „poate” anemic – va porni
vindecarea de termen lung.

— Cum spuneţi voi! Personal, sunt atât de convinsă de ce se va întâmpla că îmi vine
să pun pariu că, în maxim doi ani, veţi fi divorţaţi. Nu comunicaţi onest unul cu altul – lucru



uşor de văzut din faptul că amândoi aţi fost surprinşi de cum vă vede celălalt. Sunteţi pătrunşi
de egoism – nici unul dintre voi n-a vorbit despre ce anume greşeşte în relaţie. Tot ce mi-aţi
spus în discuţiile preliminare s-a bazat pe „mie îmi lipseşte”, „mie îmi trebuie”, „eu am nevoie”
şi toată vina destrămării a fost pusă cu meschinărie în ograda celuilalt. Semnele divorţului
sunt aici şi, oricât mi-aş dori, nu pot să spun altceva decât ceea ce văd şi intuiesc.

— Asta e doar părerea dumneavoastră, doamnă Petrescu! Cred c-am terminat, nu-i
aşa, Adi?! Mulţumim pentru nimic!

— Da, desigur, iubito! E o mare pierdere de timp! Şi ţin orice pariu vreţi să puneţi!
Halal psiholog mai sunteţi!

— Să nu vă aşteptaţi să vă recomandăm prietenilor noştri, spuse Dana cu ochii mijiţi
de furie.

— E alegerea dumneavoastră şi nu pot spune decât că regret.
„Da, chiar aveam nevoie de fiţoasele tale de prietene să-mi pună creierul pe bigudiuri

povestindu-mi vieţile lor golite de sens.”
Cu un aer imperial, Dana parcurse distanţa până la uşă. El o urmă.
— Încă un lucru! rosti răspicat psihologa. Aţi uitat ceva!
— Ce anume? se răsuci Dana cu o grimasă trufaşă.
— N-aţi plătit consultaţia! Au trecut mai bine de 40 de minute, deci îmi datoraţi plata

pentru o oră completă.
Gura Danei se deschise într-o expresie de perplexitate.
— Poftim?! Ne cereţi bani pentru această sesiune de... de... de învrăjbire?
— Evident! Conduc o afacere privată, nu o casă de caritate pentru cuplurile aflate la

nevoie.
— Dar... asta este... este... se bâlbâi femeia, vizibil înnăbuşită de indignare.
— Nesimţire?! N-am să te contrazic, Dana.
— Pentru dumneata sunt doamna Merișor, da?!
Deschise poşeta şi începu să cotrobăiască, dar Adrian fu mai rapid. Îşi scoase

portofelul cu mâini tremurânde şi-i aruncă, cu un gest plin de dispreţ, o bancnotă care, de pe
masă, alunecă pe jos. Maria se aplecă calmă şi o ridică.

— Mulţumesc! spuse ea simplu. Apoi, cu un zâmbet ştrengăresc, mai adăugă: poate,
în timp , veţi reconsidera atitudinea prezentă. Când o faceţi, nu uitaţi să le daţi prietenilor
voştri telefonul meu.

— Never! Never, ever! strigă Dana, sumeţindu-şi pieptul bogat, cu atitudinea unei
eroine wagneriene.

Maria sări în picioare şi se apropie de uşă imediat ce aceasta se trânti în urma celor
doi.

— Nu-mi vine să cred, Adi! Atâta nesimţire, iubitule, n-am văzut de când sunt eu!  auzi 
Maria pe fundalul plescăiturilor pe care tocurile Danei le făceau pe treptele de lemn. 

— Ştiu, ştiu, Dănuţa mea! Este absurd. E... n-am cuvinte s-o descriu pe fiinţa asta! Dar



n-avem nevoie de ea ca să fim fericiţi. Mă auzi?! Nu mă mai aduce la demente din astea şi
toate vor fi bine. Nu uita, iubito: nu mor caii când vor câinii şi nici noi n-o să divorţăm c-aşa
vrea muierea asta.

Abia când auzi izbitura uşei grele de la intrarea în vilă, Maria îndrăzni să râdă. O făcu
prelung, cu poftă de şcolăriţă căreia tocmai i-a izbutit o şotie. Uneori te poţi bizui pe calităţile
oamenilor, dar pe defectele lor poţi conta întotdeauna. Ieşi pe hol şi alergă într-un dormitor de
unde, printre perdele, trase cu ochiul în stradă. Chicoti din nou. Asista la un gest plin de
speranţă. Adrian tocmai închidea, deferent, portiera de pe partea pasagerului.

— Pentru asta m-am făcut psiholog! şopti Maria cu un zâmbet larg pe faţă. Pentru asta
şi... pentru bani, adăugă sarcastic, aruncând bancnota într-un sertar.



... încă iubire.

Străbătea aglomeraţia aeroportului cu paşi mari, dezbinaţi de şoldurile ei plinuţe într-
un mers legănat şi provocator. Pliurile rochiei înflorate se unduiau deasupra genunchilor.
Tocurile înalte loveau pardoseala de marmură cu zgomot care se pierdea în vuietul
aglomeraţiei. Cârlionţii părului tresăreau la fiecare dintre paşii hotărâţi cu care se îndrepta
spre terminalul de zbor. Cunoştea bine aeroportul oraşului Phoenix. Ochii ei strălucitori nu
luau aminte la semnele de îndrumare care împânzeau Sky Harbour. Priveau, absenţi, drept în
faţă. Ajunsă lângă un Starbucks unde un grup de vreo şapte-opt tineri studenţi îi bloca drumul,
nu ocoli, ci se opri şi aşteptă calmă să i se deschidă calea. Cu acel al şaselea simţ cu care
bărbaţii devin conştienţi de prezenţa unei femei frumoase, puştanii se răsuciră spre ea, apoi
prinseră să se împingă, ostentativ politicoşi:

— Fă loc, Mike! Jim! Hey, Jim! Doamna nu are pe unde trece.
Ea le mulţumi cu un zâmbet subţire schiţat de buzele roşii ca focul. După aceea îşi

continuă drumul mângâiată de ochii lor jinduitori şi de frazele admirative spuse cu voce
scăzută. Au dreptate – era o MILF.

Călătoria începuse ieri, la prima oră, deşi ea știa nu aceasta. Poate că de fapt
începuse cu o noapte mai devreme, cu acel email. Somnul îi fusese chinuit. Se zvârcolise şi
se răsucise mult până reuşise să adoarmă abia spre dimineaţă. Avusese un coşmar. La final,
aninată într-o stare de semitrezie, îl repetase în gând ca să şi-l amintească la trezire. Când
ceasul a sunat, ca de obicei, amintirea era deja disipată. Cu toate acestea emoţiile visului
neplăcut o încercau încă: o tristeţe covârşitoare ca şi cum ar fi suferit pierderea cuiva drag. La
7:15 mirosul puternic de cafea de la automatul programat o desprinse din acea stare şi o
dezlipi din cearceafurile mototolite, aruncând-o în rutina dimineţii. Duş, trezirea lui Mihai,
verificarea spălării lui (uneori Mihăiţă, asemeni altor copii, alegea scurtături în igiena intimă),
micul dejun, pacheţelul cu mâncare, însoţirea copilului la autobuz, pupat, îmbrăţisare, fluturat
mâna de rămas bun până diseară. Măcar acum nu se mai lupta cu sentimentul de vinovăţie
inoculat de lacrimile pe care el le vărsase şase luni după începutul şcolii.



Revenită acasă, cu a doua cană de cafea în mână, se trânti în fotoliul de piele din faţa 
calculatorului. În lipsa unor evenimente deosebite, această jumătate de oră matinală era 
singurul timp personal pe care i-l lăsa ziua. La 8:30 ieşea pe uşă. Traficul bară-la-bară, biroul 
cu şedinţe-telefoane-urgenţe-crize, traficul bară-la-bară, ridicarea lui Mihai de la afterschool, 
gătitul cinei, temele, spălatul vaselor acompaniat de vocile ridicole ale lui Sponge Bob Square 
Pants şi Patrick, stingerea – cu rutina ei – şi iarăşi corvoade domestice. Dimineaţa era 
singurul moment când putea conta pe linişte şi pace. Îşi citea email-ul, ştirile de la BBC – o 
activitate despre care i se atrăsese atenţia că era complet nefeminină –, dădea câteva like-uri 
postărilor prietenilor pe Facebook şi, pentru jumătate de oră, îşi trăia propria viaţă fără să o 
încerce nici o undă de vinovăţie. Avea email de la Bogdan, soţul ei – „Iubita mea”, începea 
subiectul mesajului. Zâmbi pentru sine, înduioşată şi entuziasmată de faptul că era a treia zi 
când Bogdan se ţinea de cuvânt. Se certaseră. Ea îi reproşase că la începutul contractului din 
Chicago îi scria în fiecare zi, ba chiar şi mai des, îi dădea sms-uri drăgăstoase, iar de la o 
vreme încoace se lăsase pe tânjală. Reproşul îl vârâse în defensivă –  şi se pornise să turuie 
explicaţii: că trece printr-o perioadă dificilă la serviciu, că oricum se vor vedea în august, că 
marţi a adormit imediat ce a ajuns acasă, iar miercuri s-a pilit cu un coleg de serviciu. 

— Sunt singură, duc toată casa în spinare şi este dificil, pledase ea din alt colţ
defensiv. Mi-e foarte greu, Bogdan. Poate că m-am obişnuit prost să aştept câteva rânduri de
la tine, dar... mă ajută să trec peste zi. De când ai plecat, mi-e din ce în ce mai dor de tine.
Da, ştiu, vacanţa noastră a fost minunată; da, ne-am văzut acum două luni, dar îmi este dor.
Sunt singură. Ştiu că şi tu eşti singur, dar... nu ştiu, poate pentru că-s femeie îmi este mai
greu. Nu trebuie să-mi scrii romane, doar ce ai făcut, cum te simţi, dacă eşti bine. Atât. Doar
cât să-mi alungi solitudinea. Nu, n-am spus că banii nu‑s buni şi că nu faci ce trebuie pentru
familie, ştiu că pentru noi... dar... bine... Nu, n-am spus că-s singura care face sacrificii... doar
că... Mi-e dor de tine şi... sunt dezamăgită când deschid o mesagerie din care lipseşte
cuvântul tău.

Ca de obicei, discuţia nu ajunsese la nici o concluzie. Protestele ei se încâlciseră în 
justificările lui. Totuşi, de atunci încoace, ţinuse cont de rugăminte. Nu se grăbi să-i deschidă 
scrisoarea electronică. Încă din copilărie păstra ce e mai bun pentru sfârşit  – cireşele 
maraschino din tortul de îngheţată, revista preferată din teancul pe care maică-sa îl aducea 
acasă, dansul cu colegul cel mai îndrăgit. A şters câteva spam-uri şi a trimis un scurt mesaj 
colegei de liceu care o întreba dacă se vor întâlni la reuniunea de 20 de ani, din vară. Abia 
după asta a deschis mesajul intitulat „Iubita mea”. Mesajele precedente fuseseră scurte şi 
oarecum banale, o sumară descriere a zilei. Termina cu declaraţii de iubire, toate scrise cu 
majuscule. „TE IUBESC TOTAL ŞI REVOCABIL”, îi scrisese ieri. S-a hlizit la lipsa acelui „I”
schimbător de sensuri şi, în răspuns, îl tachinase puţin. Dar declaraţia o mângâiase şi îi
dăduse aripi într-o zi aglomerată, apăsătoare. Astăzi însă îi trimisese un mesaj lung. Foarte
lung. Prea lung. Ochii citeau, dar... mintea nu procesa. Citi din nou şi din nou. Cu fiecare
citire, sensul se scufunda mai adânc în mintea ei, tot mai adânc, tot mai aproape de zona de



înţelegere. Ochii i se lărgeau. Trase aer în piept cu zgomot şi, aplecându-se brusc în faţă, izbi
cana pe masă. Cafeaua stropi tastatura şi serveţelul pe care, atentă, aşezase cana. Cu un
gest ţărănesc, îşi acoperi gura cu mâna. Rămase astfel clipe în şir. Apoi se ridică de pe
scaun. Repetând, în şoaptă, „nu se poate... nu, nu... nu se poate”, dădu roată camerei, ca un
animal închis în cuşcă. Reveni şi reciti mesajul de la distanţă. Nu putea crede. Bogdan îi
cerea... divorţul?! I-l cerea folosind multe cuvinte. O îneca în şuvoiul de cuvinte, o ridica la
suprafaţă pentru o gură de speranţă şi o afunda din nou.

***

Arţarii, margine la cerul albastru, se legănau duios, cu foşnet mângâietor. Îi aminteau
de plopii de pe strada copilăriei şi de murmurul lor în zilele vântoase. Întinsă pe spate îi filma.
Unghiul era imposibil, privire de-a lungul trunchiurilor albe urcând către cer. Mai târziu,
vizionând filmul, probabil, se va cruci şi va râde la glumele lui Bogdan despre talentele ei
cineaste. Acum însă nu gândea. Simţea. Simţea căldura mirositoare a începutului de vară,
simţea pace, o pace în care timpul se expanda la nesfârşit. Simţea valurile şi chiar şi
pleoscăitul pe care-l făceau, izbind de ţărm barca de aluminiu care-i adusese în acest colţ
uitat de lume. Cu greu, aproape împotriva voinţei sale, se ridică în cot, continuând să filmeze.
Cinci, şase minute de copaci unduitori, de foşnet şi cer erau probabil suficiente pentru filmul
acestei după-amieze. Bogdan se hârjonea cu Mişulică în stufăriş, nu foarte departe. Îi arăta
ceva, probabil o gâză, vreo libelulă sau poate o broască. Îi apropie prin obiectiv până când
imaginea intră în spectrul digital şi pierdu din claritate. Ar fi vrut să intre în ei, în sufletele lor,
dar evident o cameră de filmat, chiar şi una modernă, nu era potrivită unei asemenea sarcini.
Acţionă invers butonul de zoom, lent, până ajunse înapoi în locul ei de umbră-soare de la
adăpostul copacilor. Închise aparatul şi-l aşeză atentă pe pătură. Nici un film din lume, HD,
3D, imposibil de realist, nu poate surprinde adâncimea şi bogăţia amintirilor. Chiar şi aşa, e
bine să ai un film, pentru acele timpuri din viitorul îndepărtat când copilul va locui departe de
casă, când n-ai multe de făcut decât să aştepţi pensia şi să te uiţi la instantanee din trecut.

Nu ştia cât era ceasul. Se împotrivea tentaţiei de a căuta celularul. Evită să măsoare
din priviri umbrele copacilor pentru c-ar fi ghicit ora. Căluţul timpului alerga neostenit pe ovalul
hipodromului. Curând, mai curând decât şi-ar fi dorit, se vor înapoia la debarcader şi vor pleca
spre casă. În mod ciudat, îşi dorea să oprească această alergare, dar, totodată, anticipa cu
drag şi momentul plecării. Dorea să rămână pentru totdeauna pe această plajă pustie, cu
Bogdan şi Mihai, dar tânjea şi după drumul spre casă.

„Trebuie să fii femeie ca să găseşti sens în aceste dorinţe antitetice”, îşi spuse ea
zâmbind, oarecum tristă. Mintea ei compunea deja drumul scăldat de raze portocalii de apus,
învăluit de umbrele de copaci întinse peste şosea. Bogdan băuse, nu mult, câteva beri, aşa
că ea va conduce. Iar Bogdan o va privi aşa cum face adesea la drum lung. Ea va trage cu
coada ochiului spre el şi îi va ghici dragostea şi dorinţa. Poate că Bogdan îşi va aşeza mâna



pe umărul ei, aşa cum face uneori, şi atingerea va fi extensia impecabilă a acestei zile banale,
memorabile. Acasă vor pregăti cina, el va tăia salata, vor mânca şi se vor uita la un film. Ea
se va cuibări în el. Mihăiţă se va sprijini de ea şi, cum îi stătea în obicei după o zi plină, va
adormi. Bogdan îl va căra în pat. Apoi, ca şi ieri noapte, vor face dragoste. Nu sex, ci
dragoste cu mângâieri tandre, cu palme puternice purtate pe tot corpul, cu strângeri care să-i
taie respiraţia şi circulaţia către creier. Frână şirul gândurilor. De la o vreme încoace se lupta
să-şi ţină nerăbdarea în frâu. Nerăbdarea, dorinţa de a alerga spre zări incerte, avea şi
defectul de a alunga un prezent minunat, copleşitor de minunat. După săptămâni de muncă şi
alergătură, după zile îngreunate de deprimante furtuni de nisip şi ploi torenţiale, trăia în sfârşit
bucuria concediului, trăia acele clipe de fericire care o răsplăteau pentru orice încercare
psihică şi fizică. Era ziua care plătea orice, oricât de mult sau prea puţinul zilelor trecute.

***

„Aş fi vrut să-ţi spun acestea între patru ochi, însă nu cred că e drept. Momentul e prea
departe şi sufletul mi-este atât de greu de minciunile pe care ar trebui să le mai rostesc. Nu aş
fi făcut-o, însă laşitatea mea şi presiunile tale m-au împins de la spate.

Aş fi vrut să discutăm ca doi adulţi, care au împărţit bune şi rele atâta amar de vreme.
Nu este posibil şi îmi cer iertare pentru aceste rânduri precipitate.

Nici nu ştiu cu ce să încep. Poate cu faptul ca sunt laş. Sunt laş deoarece, în ciuda
faptului că te iubesc, ezitam să spun că vreau să ne despărţim. Acum însă am curaj: vreau să
ne despărţim. Niciodată nu mi-am depăşit condiţia de om laş. Nu am putut. Ani întregi mi-a
fost frică de tine şi de mâniile tale, de ce-ar gândi părinţii noştri, prietenii, care ar fi
consecinţele unei asemenea decizii; alteori m-am învârtit într-o buclă «comodă», găsindu-mi
scuze s-o mai duc «până la prima».”

Povara vinovăției se dovedea prea mare şi tonul aluneca repede spre zona de
reproşuri. Acestea o brăzdau aşa cum taie plugul pământul reavăn. Cearta de acum şapte ani
când, într-un acces de furie, îl ameninţase că se va întoarce în România cu copilul; momentul
când el, în urma unei dispute cu şeful, îşi dăduse demisia şi ea nu-l susţinuse... Bogdan
scotea din cufăr, din podul amintirilor, rând pe rând, veşminte vechi, rupte şi prăfuite,
prosoape soioase, ziare îngălbenite şi i le arunca pe toate în faţă. De-ar fi fost capabilă fizic,
şi-ar fi amintit contextul acelor conflicte şi nu s-ar mai fi simţit atât de vinovată. Acum însă
panica îi strângea coşul pieptului, îi paraliza mintea care compunea un singur mesaj în zeci şi
sute de forme: „Nu se poate. Nu se întâmplă. Nu este adevărat. O glumă”.

„Am încercat, dar... nu pot îngropa trecutul. Nu pot. Am ţinut totul sub control, strâns în
mine, legat fedeleş. Certurile, reproşurile faţă de ce fac rău şi ce nu fac. De la un timp încoace
n-a mai încăput nimic şi s-au rupt baierele. De ce? Bănuiesc că a fost răspunsul la scrisoarea
mea, în care te invitam să vinzi totul şi să mă însoţeşti în Chicago, te rugam să «te laşi pe
spate». Refuzul tău era justificat: vânzarea casei era dificilă, n-aveai serviciu aici, Mihai ar fi



trebuit să-şi schimbe şcoala. Cu toate acestea m-a silit să accept lipsa mea de luciditate, să
înţeleg că nimic nu se va schimba între noi.

Fiecare scandal cu ameninţarea divortului m-a speriat, însă în timp am început să mă 
obişnuiesc cu ideea. Te iubesc, însă e o iubire reziduală. Restul s-a consumat. De ce te mai 
iubesc?  Nu ştiu.  Poate undeva, ascunse în minte, sunt toate lucrurile bune care ni s-au 
întâmplat, momentele în care m-am simţit împlinit, fericit, mulţumit, vesel, respectat.  Sunt trist 
că niciodată n-am putut comunica deschis.”

Scandaluri? Ameninţări cu divorţul? Da, sigur că existaseră, iar Bogdan nu a înţeles,
nici atunci şi nici acum, că tot ce-şi dorea era ca el s-o ia în braţe şi să-i spună „Te iubesc! Nu
pleca!”. Niciodată n-o făcuse. Umilită de fiecare dată când el o lăsase să înţeleagă că putea
supravieţui fără ea, Andreea se obişnuise să n-o mai ceară. Gura ei rostise cuvântul „divorţ”,
poate prea des, dar întotdeauna fusese o ameninţare goală. El, închis în tăcerile lui sumbre,
pretindea că le evaluase. Ea, în clocotul ei pasional, fusese atât de înspăimântată de o
asemenea eventualitate încât nu îndrăznise să şi-o imagineze ca pe o alternativă realistă.
Asupra ei, acum, se abătuse inimaginabilul.

„Nu are nici un sens. Ce a provocat...? De ce acum? De ce atât de brutal? De ce?”,
alergau întrebările în mintea ei, în ritmul clocotitor cu care inima i se zbătea în cuşca pieptului.
      Ca şi cum ar fi ghicit că îi încearcă prea mult răbdarea, Bogdan încheie beţia de cuvinte
poetice şi îi spuse abrupt:

„Am întâlnit pe cineva, cineva care mă face să mă simt aşa cum mi-am imaginat că ar
trebui să mă simt într-o iubire. Îmi pare rău, n-am plănuit. S-a întâmplat. Acum...”

Cuvintele jucau în faţa ochilor, printre boabe de lacrimi. O glumă, o glumă îngrozitoare.
Nu va mai fi... niciodată cu el. Nu mai sunt un cuplu. Niciodată? Aşa ceva nu e posibil. O
glumă, trebuia să fie o glumă proastă. Ridică telefonul şi formă numărul lui de celular. El va 
răspunde şi va râde, ea-l va înjura uşor şi va reînnoda ziua de acolo de unde s-a destrămat. 
După şase ţârâituri, extrem de lungi şi chinuitoare, intră mesageria vocală. Numărul de acasă 
– el pleca târziu la serviciu. Nici acolo nu răspundea. Căută repede un email trimis de la birou 
şi, în semnătura oficială, era telefonul lui direct. Mesageria din nou. Sună din nou pe celular, 
închizând chiar înainte de a intra mesageria. Din nou acasă. Din nou la birou. Celular. Acasă. 
Birou. Celular, acasă, birou. Puse telefonul în bază, doar pentru câteva secunde, apoi îl ridică 
din nou, perfect conştientă de absurdul acţiunilor ei. Ce-lu-lar, a-ca-să, bi-rou. Celular-acasă-
birou.  

— Nu, nu, nu. Nu-mi poţi face... nu ne poţi face asta, gâfâi ea. Răspunde-mi, Bogdan.
Răspunde-mi, blestematule. Te rog! Te implor, răspunde-mi! Trebuie să-mi răspunzi. Sunt
mama copilului tău. Lua-te-ar naiba, răspunde-mi, Bogdan! Nu e cinstit! Aşa ceva nu se face.
Ani, ani de zile împreună, alături chiar şi când adormeam cu spatele unul la celălalt. Lua-l-ar
naiba! Hai, răspunde! Nu poate fi chiar atât de câinos.

Vorbea singură. Nu-i mai păsa de penibil. Presiunea creştea, panica se amplifica, 
furie-disperare-şoc se înnodau în pântecul ei, un ghem care creştea tot mai mare până ajunse 



să-i apese coşul pieptului. Apoi...  gândul de negândit o penetră ca un pumnal. Căzu în 
genunchi, cu o mână apăsând ghemul de emoţii, cu cealaltă aşezând telefonul deschis pe 
masă. Într-un târziu icni, trăgând aer în piept. Durerea pătrunse odată cu aerul. O dată. Încă o 
dată. Apoi dopul de furie-disperare-şoc ieşi din ea aşa cum o bilă de păr iese dintr-o pisică, cu 
acelaşi sunet terifiant. Se prăbuşi în patru labe şi izbucni într-un plâns care nu semăna deloc 
a plâns. Horcăia şi gemea, sunete de animal rănit. Icnea necontrolat şi, din gura care vuia 
într-un bocet scârnav, scuipatul i se prelingea pe mochetă. 

În jur, ca într-un film SF, lumea se deconstruia. Totul dispărea într-un hău, precum
confetti în ţeava unui aspirator. Viaţa de trudă, sacrificii şi renunţări, de amânare a plăcerii
avusese, până atunci, un sens dat de promisiunea unei linii de sosire. Acum pista dispăruse,
ovaţiile se stinseseră, iar linia de sosire nu se mai zărea niciunde. Fu proiectată într-un deşert
prăfuit, privind în orizontul fără finalitate, înspăimântată de lipsa de sens.

***

Acum, în Sky Harbor, nu-şi mai amintea acele momente. Nu-şi putea permite să le
facă loc printre gândurile ei. Piticul de pe creier, cel care-i veghea imaginea publică, îşi
reintrase în drepturi. Ascundea imaginea femeii cu halatul desfăcut care, prăbuşită în patru
labe, îşi urla durerea. Aşa cum mulţi dintre noi fac, se cufundase în negare pentru că acolo
era singurul loc unde rana n-o durea. Făcând aceasta, uitase totul. Desigur, ştia că Bogdan
credea că vroia divorţul. Era într-o alunecare, într-un derapaj. O înşelase şi o umilise. Dar ce
importanţă aveau toate acestea în marea schemă a lucrurilor? Peste ani şi ani, la poarta
bătrâneţii, vor râde amândoi de toată tărăşenia. Asta, dacă măcar îşi vor aminti. Probabil că
nu – e genul de întâmplare care, prin nerostire, se pierde în praful timpului. Îşi luase vacanţă
de la familie, dar, e clar!, o vacanţă nu poate dura la nesfârşit. Se duce omul, se distrează,
dar apoi îşi aminteşte că n-a udat florile, n-a ridicat poşta şi că slujba îl aşteaptă. Sau poate
că, de fapt, pornise un război. Da! Un război pentru a obţine o pace negociată. Nu-i nimic. Era
dispusă să negocieze şi să-i dea ce-şi doreşte. În limita bunului-simţ. Dar oare ce-şi dorea?
Ce nu-i dădea? Ea însăşi gândise, naivă, că divorţurile se produc doar pentru că unul nu
primeşte ce-i trebuie. Acum realiza că el nu-i spusese niciodată ce-i lipseşte. Sau poate că-i
spusese, dar într-un mod subtil şi ea nu pricepuse. Ce importanţă are? Nu va fi nici un divorţ
pentru că ea îl va salva, îl va salva de sine însuşi. Şi, odată cu el, se va salva şi pe ea, şi pe
Mihai, şi casa pentru care munciseră amândoi, şi cei treisprezece ani împreună, şi amintirile
din viitor... Îi va salva pe cei doi bătrâni care, aşezaţi pe bancă în parc, mângâiaţi de un soare
cald, deapănă vorbe domoale despre o viaţă cu bine şi rău, toate înfruntate în tandem.

Aşa că, spunându-şi că momentele actuale erau doar o simplă încercare în lungul şi
întortocheatul drum al vieţii, decisese să ignore sentinţa. Sunase la serviciu şi-şi luase
ultimele cinci zile de concediu rămase. Apoi, febril, reuşi să cumpere un bilet cu un preţ
rezonabil. O criză personală nu era un bun motiv să strici bugetul familiei. După ce a stabilit



detaliile zborului, neştiind ce să mai facă, a mers în bucătărie, unde, în fundul unui sertar, a
descoperit un pachet de ţigări. Îl ascunsese acolo în urmă cu un an când se lăsase de fumat,
pe post de rezervă de urgenţă. Ori de câte ori făcea curat în sertar, scotea pachetul şi-l privea
indecisă. „Poate c-ar trebui să-l arunc”, îşi zicea, dar nu se putea hotărî şi-l înfigea din nou
acolo, după prosoapele de bucătărie. Străbătea casa cu un suc de portocale într-o mână şi cu
ţigara fumegând în cealaltă. Ţigara avea un gust oribil – de tutun mucegăit, deloc surprinzător
având în vedere timpul petrecut în aburii din bucătărie –, aşa că nu trăgea în plămâni, ci doar
o pufăia. Ajunsă la capătul sufrageriei, se întoarse spre bucătărie.

Era o încercare, asta era! O sperietură. Unul din acele hopuri care, pe termen lung,
dau savoare vieţii. Cum să cunoşti raiul dacă nu treci, măcar din când în când, prin iad?! Totul
va dispărea, Bogdan va înţelege cum stau lucrurile şi se va căi. Ea îl va ierta şi timpul va
eufemiza întâmplarea, făcând-o să pară un vis urât. La fel ca visul urât din noaptea trecută,
cel pe care nu şi-l putea aminti. Aşa era – din disperarea greu controlată a prezentului nu va
rămâne decât un uşor gust amar, o transpiraţie fără motiv, picioare împleticite în cearceaful
mototolit.

Acestea însă urmau să fie, nu erau încă. Acum era momentul acţiunii. După paralizia
şocului, mintea începea să caute rezolvare. Se aduna cel mai bine în momentele de criză, era
lucru bine ştiut. Şi-a spălat faţa înlăcrimată şi s-a apucat să se îmbrace. În timp ce o făcea, se
studia în oglindă. Trebuia să mai slăbească. Trebuia să facă un tratament pentru a îndepărta
urmele de celulită. Să-şi ridice sânii. O va face, dar nu se putea întâmpla peste noapte. Erau
însă destule lucruri pe care putea să le facă acum: să-şi înnoiască vestimentaţia, să se
accesorizeze, manichiură şi pedichiură, un parfum nou. Ah, şi părul – să nu uite părul. Nadia
se lăuda că ştia o coafeză bună şi nu foarte scumpă. O va suna pe Nadia.

***

Pe Mihăiţă l-a luat de la şcoală imediat după terminarea claselor. A dat de ştire
instructorilor din programul afterschool că Mihai va lipsi. Băieţelul o cerceta mirat, dar se
codea să-i spună ce avea pe suflet. Ea îi zâmbea liniştitor, continuând să se lupte în tăcere cu
asaltul gândurilor.

— De ce mă priveşti aşa, omuleţule? Nu-i nimic necurat şi – mai ales – nu eşti în
colimator, că doar n-ai făcut nimic rău. Aşa-i sau nu-i aşa?

— Nu, nu, se grăbi copilul să-şi confirme cuminţenia. A fost o zi bună.
Cam atât era tot ce se putea scoate, în primă instanţă, de la Mihai. Spre deosebire de

alţi copii care turuiau de nu-i mai puteai opri, el ştia să ţină un secret chiar şi când nu era
secret. De obicei, după această afirmaţie că totul era bine, Andreea pornea un lung şi
întortocheat interogatoriu pentru a desluşi detaliile. Nu de puţine ori acel „OK” se transforma,
frază cu frază, într-un dezastru. Acum însă nu se simţea în stare şi, oricum, era prea răvăşită
ca să mimeze interesul.



— Foarte bine! Bravo!
Împinse sacoşele de hârtie cu cumpărături pentru a-i face loc pe bancheta din spate.

Se gândi c-ar putea să le mute în portbagaj, dar se lăsă păgubaşă. Astăzi nu vroia să facă
nimic extrem de responsabil.

— Pentru c-a fost o zi bună, mergem la MacDonald’s. Vrei?
— Daaaaa... sau la Pizza Hut.
— Unde vrei tu, omuleţule. Dar de ce Pizza Hut?
— Ăăăăă... Matt spunea că a fost acolo... şi i-a plăcut mult. Pot să te rog ceva?
— Desigur. Azi ai liber de la stăpânire, omuleţule.
— Nu... nu-mi mai spune o-mu-le-ţu-le.
Ea zâmbi, sincer de data aceasta, şi-l privi cu dragoste în oglinda retrovizoare. Mihai

pronunţa cuvintele cu accent englezesc şi „omuleţule”, din gura lui, suna foarte nostim.
— Bine, dacă mă rogi o să-ţi fac pe plac, Mihăiţă. Trebuie, însă, să-mi spui de ce.
— Aşa.
— Aşa, de ce? nu-l slăbi ea.
— „Omuleţule” înseamnă, mi-ai spus tu, „little man”. Eu nu mai sunt „little”, am 6 ani şi

jumătate.
— Fair enough.
Au fost unde şi-a dorit el şi au mâncat pizza cu salam peperonni. Ea ar fi vrut ceva mai

exotic, dar a acceptat gustul plebeu al „omuleţului” ei. Apoi au mers la librărie – şi Mihai iarăşi
a privit-o mirat când i-a spus că-şi poate alege două cărţi. Era o miercuri obişnuită şi totuşi
ziua avea semne de sărbătoare. A băut o cafea la Starbucks-ul din librărie şi a răsfoit o carte
poliţistă palpitantă în vreme ce Mihăiţă pufnea în râs şi elibera limonadă pe nas, citind din
„Jurnalul unui puşti”. Pentru că a asigurat-o că n-are teme de făcut, au plecat abia când se
înserase bine. Acasă, pe când se descălţau, a privit robotul telefonic – nu avea nici un mesaj
şi ecranul indica un singur telefon pierdut, un „verde”, probabil al unui telemarketer. Ziua
specială a continuat cu o seară specială. Tolăniţi pe canapea, ţinându-l pe băiat aproape, au
privit comedia lui preferată – „Minori neînsoţiţi” – şi au mâncat cocoşei. Filmul n-ar fi fost
complet fără mirosul de unt artificial al cocoşeilor făcuţi la microunde.

La final, Andreea vru să ducă în bucătărie bolul în care fuseseră cocoşei, dar,
văzându-l pe Mihai şovăielnic la baza scărilor ce duceau spre dormitoare, se opri şi se
apropie de el.

— Mamă, te superi dacă te întreb ceva?
— Ei, cum aş putea să-ţi răspund când nu ştiu ce vrei să întrebi? glumi ea. Dacă, de

exemplu, vrei să mă întrebi „Mamă, pot să fug în lume?”, este clar că m-aş supăra. Dacă,
însă, mă întrebi „Mamă, pot să mă duc la baie ca să mă spăl pe dinţi şi să mă pregătesc de
culcare?”, nu numai că nu m-aş supărat, dar aş fi chiar foarte mândră şi fericită de copilul meu
responsabil şi cuminte.

— Nu, nu vreau să fug în lume, îi răspunse el cu acel chip serios, de copil-bătrân, pe



care îl afişa deseori. De ce ne-am distrat într-o zi de miercuri?
— De ce întrebi? Nu ţi-a plăcut?
— Of, bineînţeles că mi-a plăcut... da’... totuşi, de ce?
Ea îşi subţie zâmbetul şi lăsă joaca deoparte.
— Mâine, spre seară, trebuie să zbor ca să-l întâlnesc pe tatăl tău şi...
— De ce? sări Mihai cu ochii plini de mirare.
— Dacă mă laşi să termin, îţi spun, Mişulică. Avem probleme de discutat, probleme de

adulţi. Nu voi fi plecată decât maximum cinci zile. Am vorbit cu Anda şi te va lua ea de la
şcoală – e aranjat şi acolo, ca să-i permită să te ia. Vei sta cu ea şi cu Flavia. Îţi place de
Flavia, nu?! Vă jucaţi de-a detectivii, mistere, faceţi experimente.

Mihaiţă plecă ochii în pământ şi rămase tăcut.
— Ce mai este? De ce te-ai supărat?
— Pot să mă duc la baie, să mă spăl pe dinţi şi să mă pregătesc de culcare?
Andreea spunea adesea prietenilor că băiatul se molipsise, parcă din apă sau din aer,

de la grădiniţă sau de pe terenul de joacă, de acel mod de comunicare evaziv al anglo-
saxonilor printre care trăia. O irita. Şi-ar fi dorit ca el să se manifeste deschis, să plângă, să
ţipe, să bată din picior, dar apoi îşi amintea că nu era vina lui că era în armonie cu cultura
locală. Nu fusese întrebat unde doreşte să se nască.

— Numai după ce-mi spui ce-ţi trece prin căpşor şi prin inimă, şopti ea blând, dar
serios.

— Nimic... Tu sau tata divorţaţi?
Întrebarea o luă prin surprindere şi trebui să-şi ferească privirea, temându-se ca nu

cumva el să zărească dincolo de masca de veselie pe care o purtase atât de bine toată după-
amiaza şi seara. Înghiţi nodul pe care-l simţea în gât şi, uitându-se din nou în ochii lui, îl minţi:

— Evident că nu. Ce prostie! De unde ţi-a trecut prin cap că noi am divorţa?
— Matt mi-a spus că mama lui divorţează şi mi-a mai spus că nu-i mare scofală, că

jumătate din toţi părinţii divorţează.
— Nu, merg doar să discutăm nişte chestii de adulţi. Mai ţii minte ce ţi-am spus de

treburile de adulţi?!
— Că nu sunt treaba mea, recită Mihai pe un ton plat, şi că să-mi văd de treabă, să iau

note bune şi să mă distrez, că am o singură copilărie.
— Iegzact! confirmă ea neputându-se împiedica să nu pufnească în râs. Acum, valea,

la spălat şi la culcare. Când termini, să mă strigi ca să vin să te bag în pat. Seara aceasta nu
mai citim, că ne-am întins cu filmul şi ora ta de culcare a trecut acum jumătate de oră.

Mihai urcă trei trepte şi se opri.
— Şi ce se întâmplă cu celălalt?
— Ce vrei să spui? Care „celălalt”, Mişulică?
— Cu cel care nu divorţează. Cu tatăl lui Matt, care nu vrea să divorţeze, explică el

privirii mirate. El rămâne căsătorit?



— Nu, măi băiete. Indiferent de cine doreşte să divorţeze, amândoi divorţează.
— Dar el nu vrea!
— Too bad, tot trebuie să divorţeze. Ştii cum se spune în româneşte: dragoste cu de-a

sila nu se poate. Dacă unul o doreşte, amândoi trebuie să divorţeze. Amândoi devin, după ce
legea se pronunţă, divorţaţi. Clar?

— Aha, răspunse copilul neconvins. Meditând la complexitatea lumii celor mari o porni
agale pe scări.

Ajunsă în bucătărie, puse bolul de popcorn pe masă şi începu să spele cănile de ceai
lăsate, mai devreme, în chiuvetă. Discuţia despre divorţ o luase prin surprindere. Iar
răspunsul pe care fusese silită să i-l dea lui Mihai despre ce se întâmplă cu celălalt, cu ea...
Se aplecă şi, sprijinită cu ambele mâini de chiuvetă, începu să plângă. În surdină, cu apa
curgând. Când Mihai o strigă din capul scărilor se îndreptă şi îşi şterse grăbită lacrimile cu
mânecile halatului de casă.

— Ce vrei? strigă şi ea, fără să iasă din bucătărie.
— Te rog, nu mă mai striga „Mişulică”. Spui la fel şi la pipi.
— Bine, bine, spuse ea izbucnind în râs... apoi din nou în plâns.
Mai târziu, urcase sus să-l învelească şi să-l sărute de„noapte bună”. El, copil minunat,

închisese deja veioza şi în lumina slabă de pe hol nu-i putea zări faţa umflată de plâns. Îl
mângâiase pe păr şi îl privise minute în şir, până ce el îi spusese că era bine, că era gata de
somn. S-a ridicat cu greu. În dormitor, în timp ce se dezbrăca, şi-a verificat telefonul. Avea un
mesaj de la el, de la Bogdan, primit în urmă cu peste două ore: „Scuze că n-am răspuns, am
fost foarte ocupat. Dacă vrei să vorbim, poţi să mă suni”.

— Mincinos laş, scrâşni ea printre dinţi.
O clipă fu tentată să-i trimită aceste cuvinte ca răspuns. Firea ei colerică îi dădea

târcoale ca o fiară unei prăzi. Din fericire, acum, spre deosebire de tinereţe, nu mai era o
pradă uşoară. Învăţase că mânia smulge cuvinte tăioase pe care de obicei le regreta abia ce
le rostise. „Aruncatul cuvintelor grele la ţintă” era un sport în care excela. Exerciţiul zilnic,
practicat în adolescenţă cu mama ei pe post de partener, o făcuse campioană. Acum se
cunoştea destul de bine şi era atentă la apropierea tigrului şi, prin nou-găsita răbdare, ridicase
un zid pentru a-l ţine la distanţă. Nu era răbdătoare cu adevărat, dar, din fericire, câteva
minute de aşteptare erau tot ce avea nevoie pentru disiparea mâniei.

Din acelaşi motiv nu-l sună. Mai jucase jocul acesta – „Nu. Nu mă voi enerva, voi cere
doar o explicaţie”, sau „scuză”, sau „înţelegere”. Era un joc înşelător. Interlocutorul era pus în
defensivă curând de cuvinte prea tranşante, poate de tonul folosit – pentru că nu putea să-şi
ascundă iritarea, doar s-o ţină, o vreme, în frâu. Se trezea năclăită sub un potop de explicaţii.
Avalanşa scuzelor puerile sau a demonstraţiilor, departe de a o potoli, o provoca să le
demonteze găunoşenia şi, pas cu pas, aluneca pe calea mâniei. Era un reflex, ca acela al
animalelor de pradă atunci când încerci să fugi din calea lor.

Acum ar fi fost încă şi mai rău. Îi era frică de tonul lui distant, tăcerile strategice, se



temea de reproşurile ei, care ar fi deschis calea reproşurilor lui. Abia douăzeci de minute mai
târziu, după ce îşi terminase rutina de seară, ridică telefonul cu un gest hotărât şi tastă un
mesaj neutru, absolut cinstit: „Nu pot purta o conversaţie. Noapte bună”. Puse apoi aparatul
pe noptieră şi deschise ultimul număr al revistei National Geographic, ignorat de zile întregi.
Această maşină de timp şi spaţiu o smulse din universul incontrolabil în care se transforma
propria viaţă. În paginile dreptunghiului galben o aşteptau călătorii magice în locuri pe care nu
le va vizita niciodată în persoană, descoperiri miraculoase, poveşti din alte timpuri. Pe copertă
era un copac sequoia uriaş, cu savanţi, mici ca nişte furnici, escaladându-l. Un copac ca viaţa.
Ca viaţa ei... nu, nu, nu ca viaţa, nu te mai gândi, proasto, la viaţa ta; viaţa din dreptunghiul
galben e frumoasă precum pozele care-l ilustrează, iar când nu este frumoasă, rămâne încă
misterioasă, incitantă, dramatică, plină de sevă.

***

Acestea se petreceau ieri. Acum, înnoită din cap până în picioare şi accesorizată
corespunzător, înainta triumfătoare pe sub tavanul unghiular al aeroportului. Privirile
admirative pe care, discretă, le contoriza îi dăduseră încredere. Chiar şi în ochii Andei, care o
adusese la aeroport cu maşina, citise o urmă de invidie, iar ăsta era un compliment de
necontestat, chiar dacă mut. Merita să fie urmărită. Petrecuse toată dimineaţa la coafor şi
avea o ţinută nouă. De fapt, le merita pentru că se simţea frumoasă. Fericiţi sunt acei care se
simt frumoşi într-o pereche de blugi vechi şi cu părul vâlvoi. Ea nu era dintre aceştia.

Ajunse la poarta de îmbarcare chiar la timp. Razele soarelui arizonian erau filtrate de
geamurile fumurii şi mângâiau pardoseala cu lumină domolită. Circa jumătate din pasageri se
îmbarcaseră. Ezită între a se aşeza pe un scaun sau la rând. O angajată, însă, anunţă locurile
pentru îmbarcare şi, pentru că şi al ei era inclus, renunţă să se mai aşeze. Imobilitatea cozii
dădu frâu liber gândurilor. Nu ştia cum să le stăpânească. O făcuse toată ziua şi acum se
împotmolea. „Nu, fato, nu te îneca precum ţiganul la mal.” Încurajarea nu funcţiona. Simţea
din plin asaltul angoasei. Admiraţia care îi dăduse aripi până atunci i se părea, deodată,
penibilă. Se ruşina de faptul că se hrănise cu acea admiraţie. Nu-şi dorea să fie o divă
adulată. Se simţea măruntă pentru că avusese nevoie de confirmarea din zâmbetele
străinilor. Zâmbetul lui Bogdan era unicul semn de admiraţie pe care şi-l dorise vreodată.

— Nu vă supăraţi! o rugă pasagerul din spatele ei.
— Ah, scuzaţi, răspunse, înaintând şi închizând cei câţiva metri care o despărţeau de

cei din faţă.
Întoarse împrejur o privire rătăcită. Mediul care, cu doar câteva clipe în urmă era

aşezat la picioarele ei, devenise – fără motiv – un loc ostil, înfricoşător parcă.
„De ce sunt aici? De ce nu sunt cu Mihăiţă acasă? E singura familie pe care o mai am.

Nu spune asta. Nu încă. Ba o voi spune: ce sens are? Dacă nu mă vrea, nu mă vrea şi asta
este. Prezenţa mea nu va ajuta. Prezenţa mea e ca o palmă. Îl va ruşina. Această ruşine îl va



face să mă urască. Ce importanţă are dacă-s frumoasă şi dorită – nu sunt pentru el.”
— Doamnă! Vă deranjează?
— Vă rog, înaintaţi, se alătură şi angajata care supraveghea îmbarcarea.
Călătorul din spatele ei, un bărbat cam de 60 de ani, o privea încruntat. Stewardesa

aştepta cu mâna întinsă. Îngreunată de gânduri, rămăsese din nou în urmă. Zâmbi stângaci
spre amândoi pentru că nu ştia cum să se scuze. Avansă cu mers agitat, bălăngănind trolerul
de pe o roată pe alta până acesta se răsuci şi-l scăpă chiar înainte de a ajunge la agenta de
îmbarcare. Întinse permisul de conducere şi biletul încercând să-şi repună valiza pe roţi.
Femeia de culoare răsfrânse buza de jos şi-şi roti ochii pentru a puncta, fără cuvinte, ce crede
despre pasagera nătângă. Andreea fu silită să facă ultimii doi paşi târând valiza pe partea fără
roţi, pentru că angajata liniilor aeriene părea decisă să nu o „ajute” cu nimic mai mult decât cu
o atitudine impertinentă.

Era copleşită de senzaţia că zborul nu avea nici un sens. Zarurile fuseseră, însă,
aruncate. Era o femeie pragmatică. Avea nevoie de argumente mai solide decât o uşoară
dezorientare pentru a renunţa la preţul, deloc mic, al unui bilet cumpărat în ultima clipă.
Decizia de a călători la Chicago fusese luată şi asta trebuia să facă.

Stewardesa de la intrarea în avion o direcţionă spre locul 14A. Un puştan din preajmă
se oferi să-i ridice trolerul în compartimentul de deasupra capului. Acum atenţia pe care o
primea o deranja aşa că, după ce-l răsplăti cu un zâmbet absent, lipsit de orice cochetărie, se
prefăcu că nu-i observă privirea de viţel cu care îi fixa picioarele încrucişate. Îşi răsuci ochii
spre hublou. Soarele căpătase culoarea portocalie de apus. În Arizona, atât de sud, noaptea
se lăsa devreme. Scăldate de ultimele raze, carturi se mişcau printre avioane, omuleţi
mânuiau maşini, alimentând cu benzină şi mâncare tuburile zburătoare. Andreea era mistuită
de aceleaşi gânduri opresive, de aceleaşi îndoieli şi angoase. Simţea un impuls de a se ridica
şi de a lăsa totul baltă. Era însă curajoasă – se împotrivea fricii. De ce se temea mai tare, de
ce se înfuria pe propria frică şi devenea mai decisă să-şi biruie instinctul. Întunericul împingea
lumina de apus tot mai mult, tot mai departe. După un timp îl uită cu adevărat pe tânărul
languros – probabil şi el îşi mutase atenţia altundeva. Scoase revista SkyMall din buzunarul
scaunului din faţă şi începu s-o răsfoiască fără chef. Toată lumea îşi luase locurile şi ora de
decolare fusese deja depăşită cu două minute. Stewardesa de culoare, aceeaşi care
verificase îmbarcarea, însoţea o bătrână cu păr alb. Aceasta înainta lent, sprijinindu-se de un
cadru metalic. Peste rochia vernil, înflorată, purta un jerseu alb, cam lăbărţat de prea multă
folosire şi spălare. Andreea era gata să-şi coboare ochii în revistă când fu străbătută de un
gând. Locul de lângă ea era liber. Se ridică pe jumătate şi privi în spate – nici un alt loc nu mai
era disponibil... ba da, unul, dar chiar la geam. Se aşeză. Privirea ei panicată o întâlni pe a
însoţitoarei de zbor.

Nu, nu, spuse Andreea mut. Da, da, îi răspunse stewardesa din cap, cumva
satisfăcută. Unii negri îi aminteau Andreei de funcţionarii români care-şi urăsc slujba și, prin
extensie, clienţii atât de mult încât se chinuie să le facă acestor viața grea. Nu se simţea deloc



în stare să suporte un om bătrân vreme de peste trei ore. În mod cert va dori să sporovăie, iar
Andreea dorea linişte, tăcere.

— Acesta este locul dumneavoastră, doamnă, spuse însoţitoarea de zbor fixând-o pe
Andreea cu un rânjet batjocoritor. Luaţi loc. Nu vă grăbiţi.

Cu mişcări tremurate, femeia împinse cadrul de metal şi, ţinându-se de mânere, se
lăsă să cadă şovăielnic în scaun. Avea ciorapi groşi, dublaţi de şosete şi era încălţată cu
pantofi bărbăteşti. Aşa cum era de aşteptat, femeia răspândea un miros familiar, de om
bătrân – un iz de levănţică şi de parfum ieftin încercând să mascheze combinaţia intensă de
creme pentru frecţie şi medicamente. Imediat ce se aşeză bine, îi zâmbi larg Andreei. Un
zâmbet veritabil, nu unul de convenienţă.

„Un zâmbet Duschene”, îşi aminti românca de termenul pescuit dintr-un documentar.  
„Cum naiba să călătoreşti când eşti atât de ramolită?! Blestemato! Chiar trebuie să fii atât de 
critică? Ce te priveşte pe tine? Ştii povestea ei? Poate are un deces – nu, zâmbeşte prea 
degajat; poate merge la o operaţie – tot prea veselă; poate... Oricum, nu este treaba ta.”

Îi răspunse cu un zâmbet forţat şi îşi mută privirea înapoi spre revistă.
— Merg la fiica mea din Chicago, răspunse bătrâna gândurilor Andreei.
— Ah, înţeleg! spuse neutru Andreea, agăţându-se încă de speranţa că putea evita o

conversaţie.
— Voi lua walker-ul cu mine, spuse stewardesa. Nu vă faceţi grijă, doamnă, cineva vi-l

va restitui după aterizare. Să aşteptaţi aici – veţi fi asistată şi la coborâre.
— Minunat, drăguţo. Pe mine mă cheamă Jane, reveni bătrâna la Andreea. Care e

numele tău, drăguţo?
— Andreea, se prezentă românca lăsând, resemnată, revista în poale.
— Merg la ea de două ori pe an. Tu mergi tot la Chicago sau zbori mai departe?
— La Chicago.
— Bine, drăguţo. Mi-e greu să călătoresc, dar fiica mea insistă. Îmi face bine, spune

ea.
— Da, o schimbare de peisaj este întotdeauna bună, răspunse Andreea. Îşi făcea

datoria, deşi ceva îi spunea că răspunsul ei nu era obligatoriu pentru menţinerea conversaţiei.
Bătrâna, probabil, ar fi continuat chiar şi dacă nu i-ar fi răspuns sau dacă şi-ar fi vârât din nou
nasul în revistă.

Avionul se depărtă de poarta de îmbarcare. Andreea profită că bătrâna cotrobăia în
buzunarele largi ale jerseului de lână şi se răsuci. Hubloul nu mai ţintea spre apusul din ce în
ce mai stins, ci dezvăluia cerul de smarald al nopţii. Se întrebă dacă toate erau în regulă cu
Mihăiţă şi scoase celularul pentru un apel rapid, înainte de decolare.

— Nu este permis, drăguţo, o opri bătrâna fixând-o cu ochii ei verzi, ciudat de luminoşi
pentru o persoană în vârstă. Andreea închise celularul cu un oftat şi-l vârâ înapoi în poşetă.

— Un mentosan?
— Nu, mulţumesc. Mă gândeam să sun, să aflu ce face fiul meu.



— Şi unde te duci?
— La Chicago, spuse Andreea, completând în minte: „Minunat. Este şi senilă”.
— Am 82 de ani, drăguţa mea, dar nu-s senilă, răspunse Jane îngăduitoare. Mi-ai

spus că mergi la Chicago, dar ce vrei să faci acolo, pe cine vizitezi?
— Ah, înţeleg, se bâlbâi Andreea rugându-se în gând să nu fi roşit vizibil. Mă duc să-

mi vizitez soţul. Avem... avem probleme.
Abia îi ieşiseră cuvintele de pe buze că se simţi ca o idioată. De ce-i spune asta unei

străine?
— Ei, dar cine n-are?! încercă ea să repare scăparea pe un ton fals-dezinvolt.
— Eu şi soţul meu n-avem probleme, spuse Jane, cu un ton neimpresionat de spusele

Andreei.
— Felicitări, se mai...
— Ne-am căsătorit acum un an, continuă Jane, punctând încă o dată că nu avea cu

sine „urechile de ascultat”. Cine-ar fi crezut? se miră ea fără s-o privească pe Andreea. Eu
sunt o fată simplă, de la ţară, de fermier, rosti ea mai repede decât putea ţine pasul respiraţia
ei.

Nici avionul care prindea viteză pe pistă şi nici ridicarea în aer nu reuşiră s-o întrerupă:
— El este, urmă, aşezându-şi mâna pe antebraţul româncei ca să-i distragă atenţia de

la decolare, a-vo-cat. Rostise profesia în şoaptă, dar cât se poate de răspicat. Privirea ei forţa
o expresie de mirare din partea Andreei. Realizezi? insistă atunci când reacţia nu apăru. Un
avocat care a luat o fată de fermier!

— Da, asta este ceva rar întâlnit, cedă Andreea, înfuriindu-se pe sine că se lăsa prinsă
în jocul babei pisăloage.

— Ne cunoşteam de mult timp. E un fel de rudă, prin alianţă, bineînţeles. L-am şi
întâlnit, cred – dar nu mai sunt sigură –, la câteva adunări de familie. Lui i-a murit soţia acum
trei ani. Herbert al meu s-a dus şi el de cinci.

Andreea nu mai rezista. Era gată să-şi coboare ochii în revistă, lăsând-o pe bătrână să
vorbească singură. În alte momente ar fi plăcut-o, poate chiar ar fi fost amuzată – înfăţişarea
ei fizică şi hainele o făceau să pară coborâtă dintr-o poveste. La naiba, ar fi putut juca rolul
bunicii Scufiţei Roş. Acum însă, împotriva naturii ei de extrovertită, dorea să rămână singură
cu gândurile sale. Dorea să-şi plângă de milă, înconjurată de acele amintiri pe care timpul, în
cazul ei, nu reuşea să le spele de emoţie.

— Beth, fiica mea, a venit cu ideea, sporovăi bunicuţa privind înainte. „Mamă, amândoi
sunteţi singuri şi parcă ar fi mai bine să vă uniţi singurătăţile.” Ei, da, dar cum o să mă ia el,
care-i avocat, pe mine, o fată de la ţară? Nu mai spun că el are numai 78! Este cu patru ani
mai tânăr.

Andreea inspiră adânc şi se răzgândi. Avea puţine şanse de a scăpa de poveste fără o
tăiere brutală şi, oricum, nu avea puterea să o facă. Un zbor de câteva ore lângă cineva ostil
ar fi bulversat-o încă şi mai mult. Şi dacă nu poţi scăpa, învăţase ea la vârsta maturităţii, mai



bine te laşi pe spate şi accepţi. Doare mai puţin.
— Chiar? rosti, perfect conştientă că fiecare cuvânt de-al ei îi dă aripi lui Jane. „Aşa-s

bătrânii. Cine ştie cum voi fi eu la vârsta ei?! Nu ştiu nici măcar dacă voi ajunge atât de
departe!”

— Da, da, drăguţo. E mai tânăr decât mine, repetă bătrâna cu vădită mândrie. Încă
profesează. Nu mult, când şi când, dar are cabinet în Scottsdale. Şi ne-am luat. Este atât de
bun şi tandru. Herbert al meu, Dumnezeu să-l odihnească, era un bărbat dur. N-avea timp de
drăgălăşenii, de atenţii.

— Ei, da, era fermier, nu? Muncea, probabil, mult?!
— Era mecanic şi muncea mult, spuse Jane parcă în paralel cu Andreea. Dar James... 

Eiii, James e pâinea lui Dumnezeu şi mă tratează atât de bine. E un om bun. Poate prea bun.  
Nu, drăguţo, nu beau cafea – mă agită, incorporă în poveste bătrâna răspunsul pentru 
stewardesă. Nu vreau nimic. 

Andreea făcu un semn că doreşte cafea şi adăugă „an orange juice, also”.
— Este atât de cumsecade, corect, inimos. Nu numai cu mine, înţelegi, drăguţo?! Cu

toată lumea. Uite, de exemplu, are o angajată, pe Maria. Un fel de secretară, recepţionistă.
Are 59 de ani. Mie nu-mi place – prea mult decolteu, prea mult machiaj. Ştii genul, nu? Îi
plăteşte 20 de dolari pe oră, deşi ar putea găsi pe cineva cu 15 sau, hai, 17. Uneori sună în
ultimul moment că nu poate ajunge la serviciu şi când e acolo nu face mare lucru. Nu e o
angajată serioasă. I-am spus: „James, Maria profită de bunătatea ta”, dar el mi-a spus că n-
are ce face, că e singură pe lume şi iubitul ei este în puşcărie. Nu demult m‑am uitat prin
actele contabile şi am descoperit că lipseau aproape 3.000 de dolari. Numai ea putea să-i ia.
James al meu însă este atât de bun, mult prea bun, dragul de el. N-are inimă s-o concedieze.
A convenit ca ea să-i restituie în rate.

Andreea se răsuci mai mult spre bătrână ca să vadă dacă nu cumva putea citi pe
chipul ei ceva ce nu auzea în tonul vocii. Nu întâlni nimic decât un chip luminat, o sinceră
îngrijorare pentru „bunătatea” lui James.

— Probabil... „bunătatea este ajutată şi de adâncimea decolteului Mariei”. Se opri la
timp şi gândul rămase nerostit. Zâmbetul naiv al bătrânei, elanul şi pasiunea cu care vorbea
de „James al ei” erau minunate. S-ar fi simţit îngrozitor dacă ar fi sfâşiat perdeaua de
autodecepţie cu care bunicuţa se proteja de adevărul meschin. „Cine naiba sunt eu ca să
judec? E bătrână şi e fericită cu James al ei, pe care-l vede perfect. Ce mă priveşte pe mine
dacă babalâcul îşi mai vâră din când în când mâna între sânii Mariei? Şi ce rău face? 2-3.000
de dolari sunt un nimic şi probabil el este perfect dispus să-i piardă. Bucuriile de la capătul
unei vieţi lungi sunt atât de rare încât trebuie ocrotite.”

— Probabil că ar trebui, doamnă Jane, să insistaţi. Nu este corect.
— „Doamnă Jane”? Vaiii, drăguţo, dar spune-mi Jane. Nu-s eu mare doamnă; doar o

fată simplă, de fermier. I-am spus. I-am spus-o de multe ori, dar el o apără. E un om cu inimă
mare.



Se păsui, privind pe lângă Andreea, visătoare. Aceasta îi cercetă semiprofilul – nici un
centimetru pătrat al pielii nu scăpase neboţit de trecerea timpului. „Oare cum ajungi la 82 cu
naivitatea intactă?”, se întrebă Andreea. Privea mirată fericirea acestei femei aflată la capătul
vieţii. Însufleţirea pe care o punea în cuvinte îi alungase tinerei senzaţia de iritare.

După o clipă, Jane tresări ca şi cum şi-ar fi amintit ceva extrem de important.
— Şi creier, adăugă ea făcând un gest de „ia aminte” cu arătătorul.
Se întrerupse pentru că pilotul anunţa detalii despre zbor. Andreea culese din

discursul lui doar „peste 3 ore şi jumătate vom ateriza în Chicago”.
— Are creier cât poate un om să aibă. E cel mai deştept bărbat pe care l-am întâlnit.

Citeşte tot timpul. Reviste, cărţi, legi. Are o bibliotecă acasă pliiiiină cu cărţi. Este uite-aşa de
lată şi se înalţă până la tavan. Pe toate le-a citit. Are... are peste 200 de cărţi.

Andreea trebui să-şi înăbuşe amuzamentul, să tragă aer în piept pentru a opri
chicoteala ce o încerca. Jane rostise cuvintele cu ochii mari cât cepele, o expresie de
admiraţie de netăgăduit. Andreea crescuse într-o casă cu mult mai multe cărţi decât avea
moşul şi chiar şi biblioteca pe care şi-o refăcuse după emigrare, deşi încă anemică, avea mai
mult de 400 de volume.

— E clar că James este un intelectual, spuse ea cu chip de poker.
Adevărul i se izbea de dinţi, pentru a doua oară într-un răstimp scurt. Nu-l eliberă, deşi

nici să-l ţină captiv nu-i era uşor. După primii ani în America ajunsese să aprecieze minciuna,
cea albă, inocentă, cea care protejează interlocutorul. Se gândea acum, cu strângere de
inimă, la cultura conversaţiilor brutal de oneste în care trăise primii treizeci de ani. Uneori se
mai întâlnea cu ea la petrecerile româneşti. Ajunsese totuşi să-i recunoască prezenţa şi se
lupta să nu se mai lase antrenată în miezul ei fierbinte. Sfaturi şi „adevăruri” oferea numai la
cerere expresă şi numai prietenilor buni. Cu ceilalţi practica minciuna socială fără jenă, ba
chiar se simţea mândră de câte ori îi reuşea atât de bine ca acum.

— Calculatorul nu mai are secrete pentru el. E un vrăjitor – email, mesagerie,
Facebook. Îmi arată ce filme drăguţe s-au mai postat, poze de la prieteni şi rude. Eu mă uit –
că atât ştiu să fac – şi mă minunez, dar n-am curajul să pun mâna. Sunt convinsă că l-aş
strica. El însă e tare priceput şi mă încurajează... dar tot mi-e frică.

Jane se strâmbă. Îşi ridică mâna de pe braţul Andreei, acea atingere complice, şi-şi
frecă cealaltă încheietură.

— Mă dor oasele. Cred că se schimbă vremea. Mă întreb cum este în Chicago. La ei e
întotdeauna mai urât, plouă şi este frig. Tare m-aş fi lipsit de călătoria asta, dar Beth a insistat.
E fata mea, mă înţelegi, drăguţo, şi n-am cum s-o refuz.

— Desigur. Nu se face.
— Acum, dacă nu te superi, mă voi odihni puţin, spuse Jane, îndreptându-se în scaun.

La vârsta mea ai nevoie de multă odihnă.
— Cum doreşti!
Andreea profită de faptul că interlocutoarea închisese ochii pentru a zâmbi în voie.



Jane rostise cuvintele pe un ton care insinua că Andreea i-ar fi abuzat atenţia. Nu foarte
politicos şi deloc adevărat, dar cum să te mânii pe o asemenea fiinţă, din care 82 de ani nu
scurseseră viaţa. Scoase căştile audio din geantă – de la o vreme încoace căştile nu mai erau
oferite gratuit de liniile aeriene pe zborurile interne. Le conectă la unitatea cu ecran din faţă şi
butonă câteva minute, căutând un program de muzică clasică. Schimbă canalele până când
întâlni unul care difuza Nocturnele lui Chopin. Nu era o mare cunoscătoare a clasicilor, dar
Chopin o emoţiona întotdeauna. Chipul destins al lui Jane îi mai reţinu atenţia câteva clipe.
Abia acum, privind-o atent, observă că purta perucă, una de calitate. „O fi cadou de nuntă de
la avocatul ei”, se amuză Andreea, amuzament amestecat cu un sentiment de tandreţe.

Stinse lumina din plafonieră, la fel ca mulţi dintre pasageri şi privi afară. Apusul nu mai
era decât o fâşie galben-oranj pe orizont, înghesuită de perdeaua înstelată a nopţii. Motoarele
avionului torceau monoton, astupate de sunetele blânde ale pianului nocturn. O mână de nori
pluteau agale în zare, singuratici, departe unii de alţii, luminaţi de aceste ultime raze ale unui
soare ascuns dincolo de orizont. „Ca un vis de tinereţe printre anii trecători...”, cugetă
Andreea melancolică. Vocea caldă, dar entuziasmată a lui Jane alungase anxietatea
decolării.

Nu ştia cum se va termina această incursiune la Chicago. Nu era dispusă să-l
păstreze pe Bogdan cu orice preţ. Nu îl credea capabil de curajul de a-i spune în faţă „Nu te
mai iubesc”. Probabil că va trebui să o ghicească în privirea lui. Dacă va citi că n-o mai
iubeşte, se va opri, va pleca. Dar, pentru prima oară de la primirea email-ului, sufletul îi era
uşor, şi trebuia să-i mulţumească lui Jane pentru aceasta.

Femeia trecuse prin 82 de ani, unii buni, dar, mai mult ca sigur, mulţi dintre ei nu
tocmai uşori. Crescuse copii, ţinuse gospodăria din venitul modest al mecanicului Herbert. Se
născuse în plină criză, traversase câteva războaie şi penurii, îşi văzuse copiii plecând de
acasă, îl îngropase pe omul aspru Herbert şi, uite, la vârsta ei încă mai vibra ca o fetişcană
povestind despre acest James. Jane se transformase, sub ochii ei, ai Andreei, dintr-o bătrână
oarecare leită altor milioane de bătrâne americane într-o proaspătă soţie, îndrăgostită şi
naivă.

Viitorul era incert. Gândindu-se, însă, la el prin prisma acestei întâlniri, i se părea pueril
să o mai încerce vreodată gândul „Ce voi face?”. Va face ceea ce fac toţi oamenii. Va trăi şi,
făcând aceasta, va râde, va plânge, va fi cuprinsă de deznădejde sau va urca pe piscuri de
speranţă. De câte ori picioarele-i vor mai tremura de teamă şi golul din stomac o va ameninţa
cu implozia, îşi va aminti de Jane şi de fericirea ei întârziată, dar deloc târzie şi va şti că toate
vor fi bune. Închise ochii şi se lăsă pe spate. Purtată de muzica lui Chopin, începu să
răsfoiască pozele vieţii ei trecute şi să viseze la instantanee nezămislite încă.





... pasiune înlănțuită

Lumina felinarelor care împânzea aleile complexului găsea spaţii printre perdele,
proiectând umbre pe zidul opus ferestrelor. Vântul cald, de deşert, le anima, mişcând
perdelele.

Scufundată într-un fel de transă insomniacă, privirea ei urmărea mecanic dansul
umbrelor. Mintea îi era goală. Era prea târziu pentru gânduri şi idei, doar senzaţii. Se simţea
copleşită de singurătate. Atunci când acceptase contractul, nici nu bănuia cât de singură va fi,
cât de apăsată de noaptea târzie se va regăsi. Se amăgise că video-chat-ul poate compensa
acel „noapte bună” adormit pe care-l schimba când soţul i se alătura în pat. Se forţase să
creadă că email-ul şi telefonul pot înlocui bucuria unei ieşiri în parc cu copilul. Suma uriaşă de
pe contractul de angajare îi luase minţile! Era aproape dublul salariului de la ultima firmă. O
oportunitate, cum să scape o asemenea oportunitate?! Puteau vorbi la telefon, chat, skype,
email şi apoi se puteau vedea măcar o dată la trei luni. Nu era un capăt de ţară, nu?! Şi totuşi,
acum, cumva, părea astfel.

Era plecată doar de o lună. Fusese o lună încărcată – a trebuit să găsească un loc de
închiriat, să caute mobilă, să deschidă contracte la gaz, apă, electricitate şi internet. Cumva,
însă, îi rămânea destul timp să se simtă singură. Dacă nu avea timp peste zi, păţea ca acum
– o insomnie cruntă îi dădea tot timpul din lume. Caravana o abandonase în deşert,
înconjurată de cactuşi, de pietre, de 3,5 milioane de oameni cărora nu-i păsau de ea. Nu c-ar
fi fost nedrept – nici ea nu se zvârcolea de grija lor. Aşa este în marile oraşe. Singurii oameni
care contau şi care i-ar fi putut alunga singurătatea erau la mii de kilometri distanţă.

Îşi dezlipi privirea de pe umbrele care dansau zglobii pe perete şi se răsuci în pat cu
un oftat. Ca la semnal, muzica blajină de la radio se opri şi femeia DJ rosti languros sloganul
staţiei: „Smooooooth jazz, ninety-five point one. Oh, yeah, baby! Love it. Ha-ha-ha!”. Vocea,
deşi în timpul zilei îi suna blândă şi liniştitoare, acum îi irita auzul, smulgând-o din toropeală.

„Stereotipuri. Ne învârtim între stereotipuri. Oare cred că toate femeile de culoare sunt
capabile de vocea lascivă, mângâietoare a Vanessei Williams? Dac-ar fi aşa, noi, albele am fi



trase prin inel, cum e Gwyneth Paltrow. Eu sigur nu sunt. Dar voi fi...”
Întinse mâna şi închise radioul. Alunecă din nou în singurătatea miezului de noapte. 

Se strădui să şi-o imagineze pe posesoarea vocii. Subit o antipatiza. Din acest motiv şi-o 
imagină  grasă, îmbrăcată în culori ţipătoare, mereu transpirată. Genul care agasează bărbaţii 
cu insinuări sexuale şi glume fără perdea. O secundă mai târziu se pocăi şi se ruşină de mica 
ei răutate. Se luptă să-şi schimbe viziunea şi croi un scenariu care să-i amplifice empatia.

„Poate că este într-adevăr grasă, transpirată, mereu fără succes la bărbaţi... şi foarte,
foarte singură. La fel ca mine. Nu, încă şi mai singură – eu am o familie, copil şi soţ. Departe,
dar îi am. Când s-a eliberat o slujbă de DJ pentru miezul nopţii, o slujbă pe care nici un
familist n-o doreşte, s-a oferit voluntară. Pentru că urăşte serile şi nopţile petrecute în
apartamentul pustiu, la fel de mult ca mine. E perfect conştientă că glumele pe care le face
frizează penibilul, vede zâmbetul stânjenit al bărbaţilor când îi abordează cu insinuări sexuale.
Se jură că nu o va mai face, că va fi o doamnă, dar a doua zi o ia de la capăt şi-şi blestemă
educaţia de ghetou.”

Treptat, îşi recăpătă simpatia pentru prezentatoare. Asta însă nu rezolva insomnia.
Somnul se lăsa aşteptat. Se descoperi bâjbâind după butonul de pornire al radioului. Cum o
cheamă? Etta... da, Etta James păşi legănat, în penumbra camerei, cu „At last”. „At last my
love has come along...” Un cântec care îi aducea în inimă nostalgia începuturilor de iubire. Un
sentiment care avea acelaşi efect ca heroina şi – probabil – infinit mai periculos, acel amestec
sublim de frică şi excitare, de nebunie şi paralizie, care-ţi dă aripi şi care te târăşte prin noroi.

Se considera o femeie atrăgătoare. Desigur, avea de unde slăbi, dar nici grasă nu era.
Chicoti prin întuneric.

— Oh, Doamne, ce prostie! Sunt jalnică.
„Mă laud singură mai abitir decât ar lăuda un samsar o mârţoagă obosită. Pentru orice

alt bărbat decât al meu, aş fi probabil la fel de atrăgătoare ca salariul pe care-l am acum. Ei,
na, poate că e exagerat. Aş merge ca alinare, o noapte, poate chiar două. Nici o zi peste o
săptămână. Ce bine că nu-s în lumea dating-ului...”

Gândul frână cu scrâşnet, mintea bătu în retragere din faţa tentaţiei. „Doamne-
Dumnezeule, ce spun aici? Ce să caut în lumea dating-ului? Sunt femeie măritată, cu copil,
cu responsabilităţi.” Fusese binecuvântată cu un soţ minunat, un bărbat pe care cu siguranţă
l-ar regreta până în clipa morţii dacă l-ar pierde. În ciuda implorării, Sfântul Spirit refuza să
pogoare şi să ridice gândul necurat. Miezul de noapte şi singurătatea o împingeau drept în
mâna lui Michiduţă.

„Nu poţi şti. Niciodată nu spune «niciodată». O ceartă, cuvinte spuse la mânie, o
alunecare şi totul se poate transforma în amintiri irepetabile. Cine-ar fi crezut că Dana şi
Marius...”

Se străduia sincer să ignore tentaţia. Era dificil. Era excitată. Îşi amintea extazul unei
noi iubiri, îşi amintea elanul, explozia de sentimente, iar amintirea nu-i dădea pace.
Concomitent se simţi copleşită de un acut sentiment de vinovăţie. Cocktail-ul de emoţii o



smulse complet din braţele somnului, copleşind‑o.
— Hai, gata!, mormăi ea. Încearcă, naibii, să dormi – mâine slujba ta bine plătită îţi va

freca ridichea... îţi va stoarce lămâia. „Eiii, nu, nu-mi spune că şi asta te excită.”
Amintirea timpurilor când nu-şi cunoştea ursitul revenea ca un bumerang din calea 

căruia nu se putea feri. Petrecerile din studenţie cu studiul pe furiş al bărbaţilor, vânătoarea şi 
jocurile fals-inocente. Ghemul Pandorei... nu, erau ghemul Ariadnei şi cutia Pandorei. Cine 
naiba mai ştie diferenţa la ore atât de apropiate de zori?! Din fericire, îşi aminti şi de nopţile 
încărcate cu jale, când tânjea după cineva s-o ţină în braţe până adoarme. Aşa cum tânjea 
acum. Îşi aminti şi de bocetele din miez de noapte, cu faţa înfundată în pernă, ca să nu-şi 
trezească părinţii. Despărţiri, dezamăgiri, tot alaiul de incidente care puneau punct unor luni 
întregi, poate chiar ani, de speranţă. Da, era tânără, dar nu era naivă. Ştia că totul era numai 
vina ei. Nu reuşea să devină pe atât de superficială pe cât se aşteptau băieţii eligibili. Citea, 
gândea şi, deşi tânjea după distracţie, chiar şi după cea la care părinţii ei s-ar fi încruntat  – 
„Doamne, cât o mai doream!”, chicoti femeia în întunericul camerei –, avea nevoie de
promisiunea continuităţii pentru a se prinde-n joc. Mima foarte bine superficialitatea: ştia să-şi
dea pe spate capul în hohote de râs la cele mai insipide glume, avea talent la tachinat, umor
negru şi ireverenţios. Avea şi un clipit al ei, şmecheresc, care-i înnebunea pe băieţi. De câte
ori, însă, „agăţa” disimulându-se, relaţia se dezumfla mai repede decât o minge de fotbal
călcată de tractor. La o adică „poţi păcăli pe toţi oamenii un timp, pe unii tot timpul, dar nu poţi
păcăli pe toată lumea, tot timpul”, spusese Abraham Lincoln. După abia câteva săptămâni,
cuceririle ei simţeau că e mai profundă decât îi lăsase să înţeleagă. Relaţia se răcea şi băieţii
o părăseau – având delicateţea, pe care ea o detesta, de a-i spune: „Aş prefera să fim
prieteni”. Primele dăţi chiar crezuse în prietenie – îşi dorise să creadă în ea. Poate că doresc
să avanseze mai lent. Prietenii însă sună, prietenii te salută, nu trec pe trotuarul celălalt.

Se răsuci îmbufnată în pat, legându-se încă şi mai mult în cearceafurile mişcate de la
locul lor.

— Vezi, din cauză că ştiai citate din Lincoln, de asta nu te voiau!
Nimic însă nu dispreţuia mai mult decât textul cu „fii tu însăţi”. „Nu şi dacă eşti aşa cum

sunt eu”, le răspundea prietenelor, în general mult mai norocoase în dragoste, care-i serveau
această platitudine. Creierul îi stătea în calea cuceririlor şi, deşi foarte tânără, se ura pe sine
ca un adult. Se detesta pentru toate acumulările ei intelectuale, pentru inteligenţă şi tot ce mai
credea ea că-i stătea în calea fericirii. Platitudinea însă, în cazul ei, funcţionase. După o sumă
de ridicări şi coborâri, ajunsese să nu-i mai pese. Abia când a încetat să-şi joace rolul de
femeie superficială şi nostimă l-a întâlnit pe EL. Lui îi plăcuse profunzimea ei. Îi plăcuse chiar
şi dorinţa ei pentru o relaţie de durată. Fusese norocoasă. De ce ar da acum cu piciorul
norocului? Cum ar putea, oare, să rişte toată fericirea – chiar dacă acea fericire rămăsese
departe, atât de departe încât era aproape imperceptibilă?

Muzica reveni la radio după un calup prea lung de reclame. Cu numai 20 de minute
mai înainte, grasa îmbrăcată cu fustă ţipătoare, transpirată şi disperată după bărbaţi – aşa



cum încă şi-o imagina – îşi luase rămas bun. Vocea ei rămăsese, înregistrată în acel
intermezzo al staţiei: „Smoooth jazzzz”.

Duşumeaua apartamentului de deasupra scârţâi. Locuia într-o clădire făcută pe
structură de lemn ca multe alte clădiri din Arizona. Un scârţâit de arcuri urmă, destăinuindu-i
faptul că el se întindea în pat. Miji ochii spre ceasul de la radio. Ledurile albăstrui arătau 3:14.
„Ce naiba face el treaz la ora aceasta?”

Cum putea fi sigură că e un „el” şi nu o „ea”? La drept vorbind, nu putea. Văzuse un
bărbat brunet, puţin trecut de 30, urcând scările spre apartamentul de la etaj. Era un bărbat
frumos, înalt, brunet şi cu umeri laţi. Trecând pe lângă ea îi zâmbise cald; ea îi întorsese
zâmbetul. El se oprise apoi lângă apartamentul de deasupra, cotrobăindu-se după chei. Nu
mai avea motiv să zăbovească şi educaţia clasică românească o împiedica să rămână doar
pentru a-l privi. Intrase în apartament.

Îşi mai intersectase de câteva ori drumul cu el. De obicei se întâmpla în parcare –
venind sau plecând. Schimbau un zâmbet, un „Hi” şi nimic mai mult. Ea antipatiza sincer
zâmbetul anglo-saxon de recunoaştere, pentru că nu se putea obişnui cu semnificaţia lui. În
România surâsul unui bărbat către o necunoscută însemna atracţie, dar lipsa curajului de a o
aborda. Aici, însă, ţinea loc de „bună ziua” sau „ce dimineaţă frumoasă!”. Era oferit
pretutindeni – în staţia de autobuz, la cumpărături –, fără discriminare, dar şi fără mare
semnificaţie.

În parcare îi admirase maşina. Ştia că era a lui, deşi nu-l văzuse niciodată la volan –
pentru că locurile purtau numărul apartamentelor. Maşina lui emana la fel de multă
masculinitate ca şi el. Era un Dodge Challenger, negru şi strălucitor, o muscle-car din anii ‘70.
Fusese neplăcut surprinsă de faptul că alesese să lipească abţibilduri pe bara nichelată. Erau
însă nostime, gen „Fii drăguţ cu America/ Nu ne sili să aducem democraţia la tine-n ţară!” sau
„Atenţie! Maşina aceasta opreşte frecvent (la casa mamei tale)”, ceea ce-i temperase
judecata critică. Nu se îndoia că, dac-ar fi fost mai apropiată de el, ar fi reuşit să-i arate cât de
nepotrivite erau glumiţele lipite pe o maşină clasică. Dac-ar fi fost prietena lui...

„Să fiu cu el? Doamne, ce tot spun?! E şi mai tânăr. Sunt măritată... şi atât de singură.”
„Eşti singură pentru c-ai dorit afirmarea profesională, te-au orbit banii şi titlul. Cum îţi

aşterni patul, aşa dormi, fetiţo”, se certă ea.
„Şi ce dacă-i mai tânăr? În epoca noastră şi mai ales pe acest continent, nu se mai

ţine cont de asemenea treburi. Da, pentru că alegem, ca la bufet, regulile pe care le
respectăm. Ei, na, nu ţi-o mai aminteşti pe Gerda, nemţoaica din Chicago care era măritată cu
puştiul acela? Era mai tânăr decât ea cu şapte-opt ani şi o iubea de parcă era ultima femeie
de pe faţa Pământului.”

Pufni către sine şi spre infantilismul gândurilor care îi străbăteau mintea. Inspiră
adânc, apoi oftă şi, cumva mai uşurată, îşi dădu drumul pe fluviul leneş al muzicii de jazz.
Patul de deasupra scârţâi. „Se roteşte pe partea cealaltă”, îşi spuse ea şi îşi imagină că e
întinsă alături de el. Da, tăcută, lipită de trupul lui fierbinte. El nu purta nimic altceva decât



nişte boxeri Fruit of Looms. Calmul care o înveli îi aduse, după mai bine de două ore de
aşteptare, pacea somnului.

***      

Începând cu acea noapte, din singurătatea care o chinuia încolţi o stranie relaţie cu
bărbatul de deasupra. Relaţie era, pentru că-i ocupa mintea, o motiva şi o dispera ca orice
relaţie. Era şi stranie pentru că se construia aproape exclusiv prin sunetele pe care planşeul
de placaj le propaga prea uşor. Auzea cratiţele trântite şi şi-l imagina pe vecin gătind. Alteori
auzea sunetul aspiratorului sau maşina de spălat. Prezenţa lui, chiar şi separată de pereţi, îi
alunga singurătatea. Se surprindea apucându-se de acelaşi lucru numai pentru a-i ţine
companie. Realiza cât de ridicolă era toată această poveste. Se lua peste picior adesea, dar
nu putea nega ce simţea. Zgomotele din apartamentul de deasupra îi alungau singurătatea
opresivă. Ce putea fi rău în asta?

Ah, da, visele erotice. Uneori... Adeseori gândurile îi alunecau spre cele senzuale.
Auzea apa curgând la duşul lui şi nu se putea abţine să-şi imagineze trupul bine format, cu
linii de bronz în toate locurile în care ei îi plăceau. Îl vizualiza spălându-şi părul, dând capul pe
spate sub şuvoiul de apă, firele negre care i se lipeau de gât. El răsucea spre ea o privire
verde, tulburător de adâncă, şi o întreba de ce stă în uşa de la baie. O invita, cu un gest, să i
se alăture. Ea râdea stânjenită, ca un copil surprins cu mâna în borcanul cu dulciuri... dar
redevenea serioasă, lăsa halatul să-i alunece de pe corp şi intra alături de el, sub jet.
Degetele lui îi mângâiau tandru şi timid trupul, aproape insesizabil sub curgerea apei calde.
Şi-ar fi dorit s-o strângă mai puternic, să-i apese carnea, să o frământe şi s-o ajute să
crească. Atingerea lui însă nu se concretiza într-o apăsare, rămânea vagă şi aţâţătoare...
Apoi visul se destrăma, ca un nor singuratic într-o zi cu vânt. Cu toate acestea, în acele zile
de fantezie vinovată, se simţea ciudat şi conversaţiile ei cu soţul rămâneau la nivelul
banalului.

Aşteptarea nopţii, atunci când sunetele zilei se sting sau se mută înăuntru, era din ce
în ce mai dificilă. Nerăbdarea o măcina. Mergea la sala de sport, viziona un film, dar abia
reuşea să se concentreze la ceea ce vedea. Abia noaptea, când tăcerea devine apăsătoare –
pentru că toţi dorm –, abia atunci începea să trăiască, să-şi trăiască ciudata pasiune cu
bărbatul de deasupra.

Îl întâlnea – rar, dar îl întâlnea. De fiecare dată însă născocea altă scuză pentru a nu
face cunoştinţă cu el. O dată părea foarte grăbit. Data viitoare se întâmpla ca o familie să îşi
scoată cumpărăturile din portbagaj chiar lângă locul unde drumul i se încrucişase cu cel al
tânărului. Familia ar fi putut trage cu urechea la conversaţia lor. I se părea penibilă această
stânjeneală adolescentină care o invada la vederea lui. Penibilă şi nostimă, nepotrivită şi
inocentă.

În acelaşi timp, se şi temea. Nu putea ieşi nimic bun din asta. Cel mai mic rău ar fi fost



să-şi piardă fantezia. Cunoscându-l, să afle de fapt cât de superficial şi de insipid era. Visul ei,
confruntat cu realitatea, s-ar fi uscat iremediabil. Era însă şi o şansă, mică e drept, ca el să
ţină piept realităţii. Asta ar fi fost încă şi mai rău: să descopere un bărbat plăcut, inteligent şi
nostim. Atât i-ar mai fi lipsit ca ciudata pasiune să se metamorfozeze în iubire. Îşi ştia limitele
– era o femeie măritată, cu copil; atâtea vieţi depindeau de ea şi de alegerile ei. Şi totuşi...
ispita era mare şi îi făcea cu greu faţă.

Într-o noapte i se ivi şansa. Era târziu şi se întorcea de la plimbare. Copacii în floare
răspândeau un parfum greu pe aleile iluminate portocaliu. Aşa cum i se întâmpla în fiecare
primăvară, călătorea spre timpurile din adolescenţă când, ascunsă după bloc, fuma şi medita
la dragostea care-o va împlini. În asemenea momente, se descoperea strivită de o nevoie
aproape fizică: să se suie într-un tren şi să plece. Unde? În lume, să dispară, să îşi caute
împlinirea la capătul lumii. Viaţa o adusese aici, la capătul lumii, avea un soţ şi o familie
minunată şi se simţea împlinită. Nu şi în aceste nopţi pe cât de frumoase pe atât de greu de
îndurat în solitudine. Inima îi mai zvâcnea şi trecea din nou prin „nebunia de primăvară”.
Zgomotul de paşi a smuls-o însă din visare. Era el. Şi-a dat imediat seama că, dacă nu se
opreşte, se vor întâlni. În faţa scărilor care urcau la apartamentul lui, bărbatul s-a oprit şi şi-a
aprins o ţigară. S-a aşezat pe banca de lângă, privind cerul albastru-verzui iluminat de luna
mare şi galbenă.

„Acum. Acum e momentul tău.”
O discuţie despre parfumul primăverii... sau poate să se scotocească prin geantă şi să

pretindă că nu are brichetă. Asta era şansa ei. Inima îi bătea nebuneşte şi simţea cum
ameţeşte. Putea să pretindă că şi-a scrântit glezna – purta pantofi cu tocuri înalte, perfect
credibil – şi să-l roage s-o ajute până în apartamentul ei.

„Şi acolo ce ai de gând să faci?! Nu ştiu. Contează?”
În loc de asta, înainte de a fi observată, se trase în penumbră. Rămase acolo,

blestemându-se pentru laşitate, copleşită de gânduri şi emoţii contradictorii. Iniţial s-a felicitat
pentru puterea de stăpânire, pentru ca imediat să recunoască faptul că nu era vorba de
autocontrol: frica era cea care-o oprise din drum. Era familiară cu genul acesta de luptă. Era o
înfruntare între limitele zonei de confort şi ceea ce intelectul îi spunea că era firesc. De obicei,
mintea câştiga bătălia. Nu şi în seara aceasta.

După ce vecinul şi-a terminat ţigara şi a plecat, după ce oportunitatea s-a dus, a putut,
în sfârşit, să se liniştească. Ajunsă în casă, şi-a petrecut seara privind poze de familie.
Amintirile frumoase au năpădit-o şi, treptat, a făcut pace cu tot ce nu se întâmplase. N-a mai
auzit duşul vecinului, pentru că a privit, până la crăpatul zorilor, filme vechi, cu sonor ridicat.

***      

L-a văzut din nou după vreo trei zile. Era după-amiaza târziu, timpul când seara
toceşte razele soarelui. Atât de departe în sud, asta înseamnă destul de devreme, poate 5:30



sau 6. Păşise afară din casă. S-a oprit pe alee, la doar câţiva metri de intrare, să-şi verifice
mesajele. Şeful îi reamintea despre o întâlnire cu un client, iar cel mic se plângea că taică-su
l-a forţat să mănânce totul din farfurie. Un zâmbet înduioşat îi lumină chipul. De când învăţase
să trimită sms-uri, cel mic îi dădea nu mai puţin de cinci sau şase pe zi.

Tocmai punea smartphone-ul înapoi în poşetă când zări Dodge-ul vecinului intrând în
parcare. Geamurile fumurii ascundeau chipul şoferului, dar chiar şi aşa era convinsă că-l
poate distinge. Astfel, nu mică îi fu mirarea când din maşină coborî o femeie de culoare. Avea
sânii ca două lighene, sprijinite confortabil pe burta bombată. Obezitatea ei nu părea să se
constituie într-un argument pentru o îmbrăcăminte clasică. Din contra, decolteul, ornat cu
lanţuri de aur, se prelungea în jos dincolo de ceea ce românca ar fi considerat graniţa
decenţei. Rochia era scurtă, abia până la jumătatea pulpelor masive. Realizând că o privea
fix, îşi mută stânjenită ochii, prefăcându-se că-şi aranjează părul. Negresa trecu pe lângă ea
şi începu să urce treptele spre apartamentele de sus.

„Probabil este o cunoscută de-a lui pe care-o lasă să conducă...”, începu ea, dar
gândul îi rămase în suspans. Din cea de-a doua locuinţă de la etaj păşi nimeni altul decât EL.
Era deconcertată.

— Ah, doamnă! exclamă bărbatul în direcţia femeii de culoare. Aceasta se opri din
urcare, gâfâind, şi ridică spre el un zâmbet larg şi cochet. V-am ascultat emisiunea de ieri
seară. A fost super! Aveţi o voce in-cre-di-bi-lă. Atât de liniştitoare, atât de blândă.

— Aşa este, drăguţule?! Se vede treaba că nu eşti numai frumuşel ca un bob de aur,
ai şi gusturi excelente, spuse ea şi lansă un hohot de râs care, pentru spectatoarea
involuntară, sună vulgar şi fals.

— Într-una din zilele astea, spuse el zâmbind politicos, am să vă rog să-mi daţi un
autograf. Smooth Jazz e postul meu preferat. Cum s-ar spune, dumneavoastră sunteţi
prezentatoarea mea preferată de la postul meu preferat.

— Desigur, drăguţule, spuse negresa, bătându-l pe umăr pe tânărul care cobora pe
lângă ea scările. Când doreşti, chiar şi acum.

— N-am la mine... începu el.
Amândoi se opriră din conversaţie ca să privească la femeia care, de pe alee,

izbucnise într-un hohot isteric. Râdea şi râdea şi nu dădea semne că se va opri curând. Cu
lacrimi în ochi, ea flutură mâna în direcţia lor, gen „nu mă luaţi în seamă”, dar, evident, era un
îndemn imposibil de urmat. Îi privea şi se strica de râs.

— Nu, nu e... vorba de... dumneavoastră.
Tânărul a ridicat din umeri şi şi-a continuat drumul. Când a ajuns în dreptul ei, a făcut

un ocol larg, pe iarbă. Negresa a continuat s-o ţintuiască din priviri, surprinsă şi furioasă. Apoi
a urcat ultimele trepte. În timp ce-şi descuia uşa a mormăit „Lua-te-ar naiba, nebuno!” destul
de tare ca să fie auzită. Apoi s-a făcut nevăzută în apartamentul de deasupra româncei.





...nici măcar parastas

Era un om însemnat: urma să moară. Mai mult decât atât știa precis momentul când 
va muri. Cei mai mulți dintre noi nu știm când vom muri. Unii bănuiesc sau intuiesc finalul dar 
majoritatea îl văd chiar când moartea e pe cale să-i înșface. De cele mai multe ori vine atât de 
grăbită încât n-au timp decât pentru o înjurătură sau o jumătate de gând. Cei condamnați la 
moarte știu cu precizie ziua, ora și minutul când aceasta se va întâmpla dar chiar și aceia 
speră la o grațiere sau o amânare. Echipe întregi muncesc pentru ei și îi susțin în speranță. O 
speranță care, uneori, chiar se împlinește. El știa că pe 28 august, la o oră după miezul zilei, 
viața lui se va termina. Nici o grațiere, nici o amânare. Și știa acest lucru de săptămâni întregi. 
Săptămâni făcute din zile, zile compuse din ore.  Și minute, și secunde. Toate, fiecare dintre 
ele, cumplite, halucinante, și aberante.  

O vreme încercase să ascundă această cunoaștere în străfundurile minții. Încercase 
să se amăgească, să uite. Desigur, e un coșmar din care se va trezi, își spunea atunci când 
realitatea îi dădea ghes. Spera într-o grațiere.  Ceva, cineva, cumva, va suna și va opri 
execuția. Strategia părea să funcționeze pentru un timp dar apoi minciuna răbufnea. Periodic, 
uneori fără avertisment, adevărul revenea la suprafață și-l copleșea. Putea veni sub forma 
unui miros, vreun cuvânt sau o amintire pe care nu știuse s-o oprească la timp. Putea fi 
aproape orice. Dacă ar fi fost silit să deslușească o regulă de aur, ar fi spus că realitatea 
venea la suprafață exact atunci când ajungea să-și creadă propria iluzie. Stăteau cu toții pe 
verandă, el spunea o glumă, ea râdea, fiul lui se amuza fără să fi înțeles foarte bine de ce, 
cerul era senin, soarele blând dar luminos. Și realiza cât de fericit este. Acesta era momentul
precis când adevărul își ițea capul hidos. Această fericire nu va mai putea fi repetată. Și ideea
că fusese fericit și nu va mai fi – nu așa, nu astfel – că nu va mai fi niciodată complet i se
părea insuportabilă. Logic înțelegea că e musai să se bucure cât se mai poate bucura dar
emoțiile-l podideau.

Atunci se scufunda. Ca surprins de o implozie. Una din acele implozii care surpă 
deșertul și lasă o gaură neagră din care țipetele lui nu puteau ieși. Vitrificați ca nisipul 



deșertului sub căldura termonucleară, ochii săi rămâneau fără vedere normală. Scena 
înțepenea într-o pictură din care viața începea să se scurgă. Nu exista viitor. Nu pentru el.  
Știa că va supraviețui – o știa pentru că și-o repeta până începea s-o creadă – dar știa și că 
supraviețuitorul nu va fi el. Va fi un altul.

Ultimele două luni îi făcuseră cunoștință cu stări despre care numai auzise sau despre
care citise. Atacuri de panică când nu mai putea respira. O disperare atât de adâncă cum nu
mai cunoscuse, nici măcar în timpurile adolescenței nihiliste. Lacrimi care veneau fără absolut
nici un avertisment. Îi țâșneau din ochi de parcă nu avea nici un control asupra glandelor
lacrimale. Îl năpădeau atât de subit încât, dacă fiul său era de față, se întorcea imediat pe
călcâie, icnind, înghițindu-și disperarea, și se depărta. Se ascundea într-o cameră sau, dacă
era în curte, se ascundea în fundul curții. Știa că-l lăsa pe Alexandru plin de întrebări dar i se
părea preferabil așa decât să-l lase cu imaginea cârpei în care se transformase. Băiatul știa
ce se întâmplă, n-ar fi fost corect și nici posibil să-i ascundă evidența dar nici nu dorea să-l
vâre cu nasul în porcăriile lor, ale părinților.

Adulții confundă deseori naivitatea copiilor cu prostia. Nu-s proști și intuiesc sau
descoperă ceea ce adulții vor să le ascundă. Posesorul unei memorii afective de elefant, încă-
și amintea cum, la doar 11 ani aflase că mama sa va avea un avort – din frânturi, priviri cu
subînțeles sau tras cu urechea la ușă. Nu-i stătea în obicei să asculte pe la uși închise dar
simțea că lucruri ciudate se întâmplă. Mama lui avusese însă justificarea că făcea avort într-
un timp când comuniștii ar fi putut-o băga în pușcărie. Nu simțea c-ar fi avut o justificare la fel
de puternică pentru a-l minți acum pe Alexandru. Fiul părea că înțelege și acceptă. Întrebat
despre ce a înțeles recita, cu o voce egală și detașat, povestea oficială:

„Mommy și Daddy se ceartă des. Nu se împacă foarte bine. Așa că s-au decis să se
despartă. N-are nici o legătură cu mine și amândoi mă iubesc și vor avea grijă de mine. Nimic
nu se va schimba.”

Asta era singura minciună. Dar una mare. Totul se va schimba. Nu știa dacă copilul
înțelege asta, dacă vede prin minciuna străvezie. O spunea pe un ton mecanic, ca un copil
recitând o poezie la serbarea de Crăciun. Nici măcar el, un adult, nu înțelegea și, mai ales, nu
putea accepta adevărul. Cum ar fi putut-o face copilul de șapte ani?

Acum Alexandru era în casă cu bunica lui. Ieșiseră împreună prin cartier. El pentru a
alerga iar copilul îl însoțise, pe trotuar, cu bicicleta. Alergase 5 kilometri. Ca să slăbească. Nu
era gras, mai ales după media nord-americană, dar el știa care e adevărul. Și ea îl știa. Și i-l
spusese. În urmă cu un an, într-o zi la fel de banală, izbucnise: „Tot spui că te vei duce la
sală. Mi-aș dori s-o faci.” El, surprins, se întorsese și o privise în ochi „De ce?”. „Cum de ce?
Ca să-ți stea costumul bine pe tine, ca să arăți bine...” apoi, după o secundă, realizându-și
scăparea încercase să dreagă borșul „Ca să fii sănătos și să-ți fie bine.” N-o crezuse atunci
că se gândește la el. Așa cum nici acum nu credea că un Andi slab ar evita finalul ce fusese
scris deja. Dar, ca un om condamnat, ca un bolnav de cancer, făcea orice, oricât de absurd ar
fi, cu gândul la acea suspendare a sentinței.



Ajuns acasă, începuse să vorbească ceva cu Alexandru, ceva ce un copil de 7 ani
poate înțelege ușor, dar se oprise în mijlocul frazei... Fericirea momentului, alergarea – dificilă
pentru un fumător -, chipul senin al copilului și ziua splendidă se prăbușiseră asupra lui ca un
munte de cărămizi. Îi povestea că în septembrie va pleca în România și... Plecare, postum,
deces, demisie, final acceptat, ireversibilitate, nimic nu va fi la fel, dezastre, speranțe
spulberate, amintiri înșelătoare, umbra familiei pe o stâncă din Grand Canyon, alcool,
disperare.

— Du-te, Alex! Ne vedem în... casă!
Atât mai putuse spune, se răsucise pe călcâie și fugise. În spatele grădinii, sub salcia

japoneză. Plânsetul izbucnise din el ca petrolul dintr-o sondă. Și nu era o eliberare, o scădere
a presiunii. Era ca o nimicire, ca un foc care pârjolea Pământul și pe el odată. De la umbra
copacului, printre lacrimi și icnete privise înapoi și-l văzuse pe copil aninând în fața casei încă
o clipă. Apoi, după o clipă de ezitare, intrase în casă. Era un copil ascultător.

Trecuse. După un plâns istovitor intrase în casă și, din fericire, se putuse strecura la
duș fără să fie observat de Alexandru sau de soacra sa. Apoi, la fel, ca un hoț, se strecurase
afară din nou.

Strivi țigara în scrumieră. Deliberat, privind scrumul împrăștiat ca și viața lui. Pe
veranda din fața casei lumina soarelui pălea pe dalele de piatră roșie-gri pe care le instalase
cu propria-i mână. Nu intrase în apus dar se îmblânzise. Fusese un august rece și acum, la
capătul lunii, simțea toamna în aer. Un miros de vegetație uscată. Un miros de frunze arse de
soare, de pământ reavăn încălzit. Plouase în ultimele zile.

— De ce nu vine?, întrebă el șoptit, dezlipindu-și cu greu buzele uscate. Apoi își turnă
încă un pahar de scotch. Și-și aprinse încă o țigară. Se delecta cu propria mizerie, cu
respirația îngreunată de fumat, cu amețeala moderată produsă de alcool, dar totodată se
blestema pentru cabotina și jalnica sinucidere. De ce nu vine? De ce întârzie la
înmormântare?

***

Îi turnă vin în pahar. Stăteau de minute în șir, tăcuți, pe verandă și priveau umbrele 
înserării. Priveau familiile care-și făceau plimbarea de seară. Mama înainte cu piticotul de 5 
ani de mână, el puțin în urmă împingând un cărucior cu cel mai mic, salutând vecinii care-și 
udă florile.  Sau alți doi, pensionari în treninguri multicolore. Ținându-se de mână , și curgând 
agale de-a lungul străzii. Toți aceștia aveau ceea ce ei nu mai aveau – o familie, o speranță în 
mâine, o poveste despre viitor; poate că o poveste falsă dar adevărată prin credința cu care o 
trăiau.

— Nu ne-am bate capul cu nefericirea noastră dacă n-am fi expuși la fericirea altora,
murmură el. Era o frază pe care o citise în reclama unui psiholog, un petec de hârtie lipit de
ușa de la blocul alor lui.



Ea întinse mâna peste masă și-l mângâie pe mâna în care o țigară se mistuia, aprinsă
dar nefumată.

— Îmi pare rău, îi șopti ea.
— De ce? N-ai de ce. S-a întâmplat. Așa a fost să fie. Am ajuns la concluzia că asta e

cea mai normală viziune: să o privesc ca pe un accident.
Își amintea de povestea pe care o auzise în Arizona. Amicul povestitorului își rupsese

coloana vertebrală la nouăsprezece ani. Sărise în piscină și lovise cu capul fundul de ciment.
Rămăsese paralizat de la brâu în jos. Douăsprezece ani mai târziu, într-o sâmbătă, ieșit la
plimbare în căruciorul în care era blocat, aproape de casă, pe trecerea de pietoni, fusese lovit
de un camion. Șoferul era băut. Ar fi putut să se concentreze 1000 de ani pe umanul „De
ce?”. De ce n-a ieșit 5 minute mai târziu? De ce nu și-a căutat celularul, cum se gândise? 
Asta l-ar fi întârziat și n-ar fi fost pe trecerea de pietoni exact când camionul cârmise. De ce 
nu a răspuns SMS-ului primit de la John?  Ar fi întârziat 5-10 secunde și chiar și atât ar fi fost 
suficient să evite accidentul. De aia. E un accident – cine știe de ce s-a întâmplat? Pentru că
era scris în destin sau pentru că hazardul îi jucase o farsă sau poate că doar „d-aia”. E un
accident. Cine știe de ce?

— Dragostea te lovește. Știu că n-ai căutat-o nici măcar când o căutai cu lumânarea.
Te-ai jucat de-a dragostea și dragostea te-a prins și n-a mai fost nimic de făcut decât ceea ce
faci. Te înțeleg.

— Da, ai dreptate. Dar tot îmi pare rău.
— Știu că-ți pare rău. Avem un copil împreună, am muncit atât de mult ca să ajungem 

unde suntem. Tot ecosistemul acesta de speranțe, care se sprijină una pe alta, acum, se 
prăbușește...  Dar știu că n-ai dorit asta, adăugase rapid. Motivul anilor în care ne-am chinuit 
a dispărut și amândoi o vom lua de la capăt. Va fi greu, foarte greu... „Nici nu știi cât de greu
îmi va fi – am pariat TOTUL, absolut totul, pe NOI și chiar când pariul începea să plătească,
miza a dispărut de pe masă.”

— Îți mulțumesc însă, Maria, pentru că ești acum, aici, cu mine. Aveam nevoie de
acest parastas. Să privim cu duioșie în trecut și să ne amintim de tot ce-a fost bun. Știu că
multe lucruri au fost rele – le-am făcut, eu cu zbuciumul și nesiguranța și mâniile mele. Și... și
tu cu tăcerile tale de piatră... dar nu mai contează acum ce a fost rău. Nu-mi pot aminti decât
lucrurile bune. Acea petrecere din cămin, când te-ai aruncat peste mine ca să mă aperi de
bătăușii ăia care voiau să mă măcelărească. Sau zilele când erai la maternitate, cu omulețul
cu cioc, Alexandru, și eu veneam să te văd, copleșit de miracolul unui copil pe care, ca
principiu, nu-l dorisem.

Tăcu ducându-și la buze paharul cu Beringer, Owner’s Estate, un cabernet sauvignon
potrivit cu ocazia – sângeriu, bogat în gust de toamnă.

— Da, și eu îmi amintesc doar lucrurile bune, șopti ea, cu paharul ridicat. Vacanța din
Arizona, drumul spre Las Vegas. Carpenters. Nu cred că voi mai putea auzi vreodată
Carpenters fără să mă gândesc la acele săptămâni minunate.



— Așa este. Nici eu. Acel drum spre Vegas a fost excepțional de plăcut.
Își mușcă buzele ca să nu întrebe cu disperarea „Atunci DE CE? Toate acestea se

întâmplau cu doar câteva săptămâni înainte ca tu să... Credeam că e începutul unei etape
minunate din viața noastră și îndrăgostirea ta l-a transformat într-un final minunat de dureros.”
Dar acestea nu sunt lucruri pe care le rostești la o înmormântare așa că lăsă cuvintele să-l
părăsească într-un oftat.

Se răsuci și o privi până ce ea își întoarse privirea către el.
— Îți mulțumesc. Pentru tot. Îți mulțumesc pentru timpurile frumoase. Îți mulțumesc

pentru Alexandru și pentru fericirea de a fi tată... Dac-ar fi fost după mine, aș fi amânat mereu
până n-ar mai fi fost posibil. Mă bucur că m-ai forțat. Și iartă-mă că uneori m-am comportat ca
și cum mi-ați fi fost povară. Nu mi-ați fost – eram eu cel laș și slab.

— Și eu îți mulțumesc. Și iartă-mă că m-am îndrăgostit și am făcut totul ca o
îndrăgostită, atât de anapoda.

— Ești iertată.
— Și eu te iert, spuse ea. Să fii fericit.
Lacrimile țâșniră din ochii lui. Înainte de a ști, în ciuda împotrivirilor sale, hohotea și

trebui să-și îngroape fața în mâini. Ea se ridică de pe locul ei și-l îmbrățișă. Cu toată forța.
Atât de puternic încât el aproape că simți speranță. Călcă pe acea emoție pentru că știa că nu
este speranță. Era o îmbrățișare postumă, nimic mai mult. O iertare de care avea nevoie ca
să poată merge mai departe. Se ridică și, continuând să hohotească, o îmbrățișă cu putere.
Gata. Se terminase. Asta era. Fusese frumos și greu, cumplit uneori, superb alteori dar acum
se terminase. După un minut lacrimile i se opriră și deznădejdea se retrase, lăsând loc unui
gol. Un gol despre care știa că timpul îl va micșora dar nu-l va putea umple niciodată.

***

Asta era ceea ce și-ar fi dorit. Iertare. Să primească iertare. Să dea iertare. Un final 
blajin, care să închidă un capitol și, poate, să creeze premizele unuia nou. Dorința lui însă era 
himerică. „Romantică” era, discutabil, ultimul cuvânt pe care l-ar fi folosit pentru a o descrie. 
Iar în acest moment își păstra pentru altcineva puținul romantism de care era capabilă. Și nici 
n-ar fi lăcrimat. Numai dacă i-ar fi intrat un țânțar în ochi.  Plângea doar când era frustrată, 
niciodată din slăbiciune sau jale. Nici introspecția sau analiza nu-i stăteau în fire. Și nici 
miloasă nu era. Avea silă de oamenii slabi. I-o citise în ochi de câte ori, în decursul anilor, 
când se simțise slab și disperat.  De ce ar fi acum diferit? Doar pentru că el are nevoie de 
ceva diferit? Doar pentru că-și anina speranța de un parastas și-o înmormântare?

Sigur, undeva în adâncul sufletului, spera la mai mult. Dar știa că epuizase toate
recursurile posibile. Aflase aceasta curând după revenire. Se întorsese ca să schimbe cursul
lucrurilor, să oprească alunecarea pe care ea o nega dar el o simțea în fiecare cuvânt al ei.
Realizase imediat că supărarea, acuzele și atacurile o blochează în tăcere, c-o împing în



cochilia în care-și petrecerea cea mai mare parte din timp. Dar nu putea aștepta ca adevărul
să i se arate. Trebuie să-l afle repede dacă voia să-și salveze familia. I se spuneau cuvinte
care-l îndreptățeau la optimism dar umbrele din privirea ei îi zdrobea speranța.

Prins în acest pendul, ca niciodată, își înghițise mânia și se prefăcuse a fi prietenul și
confidentul ei. Foarte convingător – cu detașarea unui străin. Atât de convingător încât ea, o
femeie inteligentă, îl crezuse. Desigur, exista și posibilitatea că nu talentul lui teatral fusese
decisiv, ci nevoia ei de a povesti cuiva despre noua ei iubire. Și-i povestise – dându-i cu lama
pe suflet. Iar el o ascultase cu un zâmbet subțire pe buze, uneori aruncând un mic sarcasm
prietenos, alteori punând o întrebare distantă. O ascultase deși fiecare cuvânt al ei îl târa tot
mai aproape de groapă. Iar acum ea întârzia la parastas și, posibil, și la înmormântare.

Prin confesiunile ei ajunsese să înțeleagă și să accepte situația. Era îndrăgostită și
nimic n-o putea clinti; era mincinoasă – o prinsese cu multe minciuni. Nu se sfia când era
prinsă pentru că, desigur, își spunea că minte pentru a-l menaja. Toată această muncă de
investigație îl ajutase să accepte că nu mai e nimic de făcut. Ea nu-l mai iubea, asta
acceptase. Totul era dincolo de punctul în care ceva mai putea fi reparat. Dar încă nu putea
accepta că pasiunea ei o face oarbă la tot ce rămânea în urmă. Fuseseră împreună 17 ani, 14
căsătoriți.

După săptămâni de dezamăgire și disperare, acum se agăța de acest parastas. Dar
realitatea îi arăta că și speranța asta îi era, ca toate celelalte – grațiere, împăcare, un nou
început – o iluzie izvorâtă din romantismul său. Se îmbuibase în tinerețe cu prea multe cărți
romantice, pline de cavaleri, mușchetari, oameni de onoare care fac mereu ceea ce este
corect, indiferent cât de greu le-ar fi, și nu ceea ce este ușor și convenabil. Se adăpase din
această troacă de aur, cu diamante montate, care hrănea minciuni. Soția lui făcea ceea ce
omul obișnuit face – evită momentele penibile, stânjenitoare. Le evită indiferent cât de rău
este pentru celălalt. Fiecare pentru sine. În dragoste și-n război toate-s permise.

***

Umbrele copacilor din grădină se lungeau pe poteca spre verandă. Inițial își imaginase
că va pleca de la serviciu mai devreme, că va veni pe la 4 ca să nu se confrunte cu traficul de
seară. Înșelat în această dorință, își setase un nou orizont: că ea va veni la ora ei normală –
pe la 5:30. Dar și ora aceasta trecuse și ea încă nu venise. Dezamăgirea lui aluneca în
mânie.

„De ce-mi ia aceste ultime ore? Sunt ultimele ore ale vieții noastre și-s ale mele, ale
noastre. De ce nu vine? Mi-a luat atât de mult, de ce e musai să-mi ia și aceste ultime ore.”

Știa că aceste „de ce?”-uri nu ajută dar le putea stăvili. Se temea că aceste „de ce”-uri,
ca și în trecut, vor strica tot ce mai putea fi salvat. Așa că inspira adânc și-și spunea „Nu
contează. Nu are importanță. Va ajunge aici când ajunge aici.”

Era trecut de 7 seara și el era amețit de scotch când mașina ei, o Suzuki Esteem,



trase în fața garajului. Mașina pe care el, cu trei ani în urmă, o căutase, o negociase, o plătise
și o adusese acasă de la Repentigny, de lângă Montreal. Ea purta o rochiță săltăreață. Era
încă foarte frumoasă. Frumoasă ca o femeie îndrăgostită. Îndrăgostită dar nu de el.

Îl găsi zâmbind și-i zâmbi și ea. În adevăr, el nu zâmbea ci rânjea dar diferența era
prea subtilă pentru a fi remarcată. Tocmai ce-i trecuse prin cap gândul că ea și-ar cere scuze
pentru întârziere.

— Credeam că vei veni mai devreme, spuse el pe tonul neutru cu care vorbea în
ultima vreme ca să nu provoace certuri. Nu de alta dar e ultima noastră seară împreună.

— Aș fi venit dar am fost pe la trei magazine ca să caut filmul acesta, răspunse ea și-i
arătă un DVD pe care-l ținea în aceeași mână cu poșeta.

— Ce film?, întrebă el doar pentru a face conversație. „Nu mă-nteresează, nu vreau
nici un film. Trebuia să fii aici, să înmormântăm 17 ani de împreună. Las-o moartă, Andi. Mai
ai o șansă – dacă începi cu reproșurile se... se va închide în tăcerile ei dușmănoase. ” Vrei
să-ți torn și ție niște scotch?

— Nu, îmi voi lua puțin vin. Se numește „Labirintul lui Pan”. Rick mi-a spus că-i foarte
bun numai că nu l-am găsit ușor.

— Să-ți aduc eu niște vin? Nu mănânci înainte?
— Îmi iau eu că tot trebuie să intru în casă ca să mă schimb, spuse ea deschizând ușa

de la casă. Nu, nu mi-e foame - am mâncat bine la prânz.
Ultima propoziție o spusese intrând în spate, cu spatele întors la el.
„Mincinoaso. Mincinoaso! MINCINOASO! Te-ai întâlnit din nou cu Jamie. Te-ai întâlnit

și ați avut cina împreună. În ultima noastră zi. Calmează-te! Nu rezolvi nimic. Face doar ceea
ce orice femeie îndrăgostită ar face. În dragoste și-n război toate-s permise,” își repetă el.

„Nu, nu-s permise. Și-n război există reguli. Nu tragi în ambulanțe, nu torturezi
prizonierii de război. Iar după 17 ani – uită dragostea, uită tot ce am făcut pentru ea și pentru
noi, lasă totul deoparte dar încă rămân 17 ani de camaraderie... acești ani meritau o zi de
exclusivitate. ULTIMA ZI, pentru numele lui Dumnezeu. De mâine este liberă să facă tot ce
dorește. Azi însă e ultima zi a familiei noastre.”

„De ce te torturezi? Nu ți-a dat nici un avertisment că va face ceea ce a făcut. Te-a
mințit când a spus c-a terminat-o cu el. Te-a mințit când ți-a spus că vă dă o nouă șansă. Te-a
mințit chiar și când a spus că omul cu două prenume, acest mizerabil de Rick Frank, nu știe
nimic despre ea și Jamie. Și aveai dovada în buzunar. O priveai în ochi. Nici un mușchi n-a
tresărit pe fața ei când s-a jurat. Ți-a cerut divorțul printr-un email și apoi te-a lăsat să-ți
consumi disperarea de unul singur, să suni toate numerele de telefon la care te puteai gândi,
să dai email-uri peste email-uri, sms-uri peste sms-uri, să hohotești un disperat la pereții
singurătății tale din Arizona. Asta este ea. De ce te aștepți la mai mult acum? Ți se pare
cumva că are ceva sfânt? Ți se pare că măcar s-a gândit că-i ultima zi? Ți-ar râde în față
dacă i-ai spune asta. Te-ar lua peste picior „Haida-de, că doar nu murim. O să ne mai vedem,
totul e okay, nu dramatiza”... Pentru ea nu există decât ceea ce poate fi atins – emoțiile nu-s



reale, sentimentele și simbolurile nu-s reale. ANDI! E femeia care ți-a povestit cu lux de
amănunte ce simte pentru acest iubit, ce minunat și ce bun este. I-a spus că ea e o prințesă,
că ar merita indivizi cu milioane de dolari și că el nu o merită. Nu o merită dar a luat-o. Ți-a
spus toate astea. ȚIE – care ani întregi ai trudit și te-ai rupt în bucăți ca să-i acomodezi
mofturile și fricile și zig-zag-urile și tăcerile și lipsa de scuze. Ție îți spune că EL e bun.”

„Știu... dar totuși...”
— Sunt bipolar ca Gollum, murmură el, zâmbind printre lacrimi.
— Ești okay?

Auzise ușa și-și întorsese chipul repede. N-avea nevoie de mila ei.
— Da, cred că sunt, spuse el cu voce egală după ce înghiți o gură de aer – un truc

descoperit în liceu, care-l ajuta să se potolească din râs dar și din plâns. Puțin dezamăgit că
ai venit atât de târziu.

— Da, dar ți-am spus de ce. Filmul acesta...
— Nu era chiar atât de important. E ultima noastră seară.

— Ei, nu fi dramatic, spuse ea stânjenită, așezând paharul de vin pe masă. Nu moare
nimeni. Și oricum, uite, acum sunt aici.

„Vezi, ți-am spus că te va trata ca pe un cabotin. Chiar ești aici? Sau ești cu Rick? Sau
cu Jamie?”

— Și avem și un film bun la care să ne uităm.
Se abținu și nu-i spuse că nu-și dorea niciun film. Nu voia să irosească aceste

prețioase momente cu un film și nu înțelegea de ce dorește ea să privească un film în loc să
stea la priveghi la căpătâiul cadavrului căsniciei lor. Probabil că ea nu-și dorea decât să evite
să mai discute ceva, să ocolească cuvintele așa cum le ocolise vreme de 17 ani. Poate că-i
era frică de reproșuri, de cine știe ce mega-criză, deși el evitase pe cât posibil acestea știind
că nu fac decât s-o îndepărteze de el. Nu le putuse împiedica complet. Îi pomenise de
sentimentul de frustrare pe care-l încerca simțind că i se fură răsplata. Ani întregi trudise ca
să o scoată la liman și să-i poată fi de ajutor la susținerea financiară a familiei. Ani întregi
acceptase orice slujbă, oricât de trivială și stressantă pentru că își spunea că, dincolo de deal,
e vremea lui. În această vreme a lui, ea îl va susține ca să-și împlinească visurile. Și vremea
aproape că venise. Aveau o casă frumoasă și slujba din Arizona îl ridica la o altă categorie de
profesioniști plus că-l plătea regește. Atât de mulți bani făcea încât începuse să contempleze
cadouri scumpe pentru ea (înainte de afla de înșelăciunea ei, se uita pe internet la o pereche
de cercei cu diamante), vacanțe împreună, ca să reaprindă romanța. Chiar și o rupere din
viața de tehnologist pentru a-și da timp, un an sau doi, să reușească în scris. Ajunsese pe
vârful dealului dar de acolo-l întâmpinase imaginea unui ținut pârjolit, pustiu și fără rost. Și i-o
spusese – că nu este cinstit ca el să ofere susținere viselor ei și apoi, când timpul lui venise,
să fie trimis la plimbare prin deșertul singurătății.

Ea îi propusese, încurcată, stânjenită, să rămână împreună, așa, de formă și pentru ca 
să-l susțină financiar. Condiția era să-și țină viețile personale separate. Fusese tentat dar în 



cele din urmă refuzase.  Nu e drept să accepți o înțelegere de care știi, cu oarecare 
certitudine, că nu te poți ține. Întotdeauna, condiționat de acele lecturi romantice care-l 
programaseră pe viață, refuza să aleagă drumul ușor, preferându-l pe cel drept dar greu. 

Dar nu o acoperise cu reproșuri. Fuseseră câteva momente de răbufnire și, date fiind
circumstanțele, erau absolut de înțeles.

— Filmul a luat trei premii Oscar anul trecut. Rick mi-a spus că del Toro, regizorul
filmului, a mai făcut câteva filme bune...

Rick, Rick, Rick... Ani întregi fusese silit să asculte povești despre Rick. Ce tată bun
fusese Rick, ce dedicat, cum mergea la pădure și fura copaci pe care-i planta în curtea sa,
cum venea cu pop-corn de acasă la cinema, ca să facă economie. Ah, și să nu uite, Rick
făcea lucruri în casă. Era mare meșter și ea îi relata despre dibăcia lui Rick. Și el, Andi,
plantase copaci – dar erau cumpărați nu furați de la pădure. Și pusese gard, reparase scara
la deck, făcuse peretele de sticlă dintre bucătărie și sufragerie, trăsese instalații electrice și
instalase aplice, terminase subsolul, și tavanul fals, și gresie în hol, și... Dar Rick era eroul ei.
Se plânsese deseori că el n-o aprecia dar ignora complet faptul că nu-i dăruise niciodată o
laudă sinceră. Când, incidental, după ce se lăuda singur, ea îi spunea „Da, ești foarte doxat”,
o privea intens secunde în șir și ea izbucnea în râs, confirmându-i că totul fusese la
panaramă. Orice ar fi făcut îi fusese imposibil să-l detroneze pe Rick.

Deși nu putuse demonstra, era convins că se culcase și cu Rick. Nu-l părăsise pentru
acesta. Rick era mult mai în vârstă și avea o scorpie de soție care i-ar fi luat cel puțin jumătate
de împărăție dacă s-ar fi ajuns la divorț. Oricum ea pierduse câteva slujbe înainte de a fi
angajată de acest Rick Frank. Pe nedrept, credea el. Și el era un expert la a pierde slujbe pe
nedrept, fără motiv – faliment, închiderea biroului local, rezultate bursiere proaste – așa că nu
i-o luase în nume de rău. De cele mai multe ori. Dar oricât o compătimea și-i spusese că nu-i
vina ei, aceste concedieri o marcaseră suficient ca să se decidă să facă orice – ORICE –
pentru a nu mai pierde una. Asta era teoria lui. Și în această slujbă oferită de Rick avusese un
succes fulgerător. După câteva săptămâni în slujbă, o mărire de salariu. După încă 3 luni, altă
mărire. De la începutul slujbei nu era deloc stressată să ajungă dimineața la timp. „E okay,
nu-ți bate capul”, îi spunea ea când îi amintea că trebuie să plece. Dejunuri tete-a-tete cu
Rick, creșteri salariale, o siguranță absurdă în lipsa oricăror repercusiuni, ieșiri în weekend,
„la o cafea”, chiar când el pleca la pescuit. Și totuși avusese încredere orbească în ea. Dar ea
era tot mai neliniștită și mai impertinentă în certurile cu el. Le pornea din senin, din cel mai
mic lucru și el – colericul - se lupta s-o calmeze.

Evenimentul care-i întărise bănuiala se întâmplase doar cu un an în urmă, când părinții
lui vizitau Canada. Într-o discuție relaxată, după prânz, pe platforma din spatele casei, ea îl
blamase că nu e tolerant și n-o susține. Fără să se agite, el spusese că e nedreaptă acuzație
și-i amintise că există multe instanțe când a fost tolerant. „Când ai făcut praf mașina, de
exemplu,  nu ți-am spus nimic, deși apoi asigurarea ne-a sărit cu mult și tocmai la un timp de
penurie maximă”.



O spusese pe un ton absolut egal și fără intenții de rănire dar, absurd, ea se stârnise.
Această simplă remarcă o lansase într-o tiradă plină de mânie. A plecat de pe verandă și el a
urmat-o. Urcau scările spre dormitor, unde se refugia mereu când era nervoasă. El o ruga să
se calmeze – nu dorea să ofere asemenea spectacol în fața mamei sale (de taică-su nu-i
păsa, era imunizat la certuri). Ea însă spumega și nu se lăsa calmată. Brusc, sub imperiul
unui impuls, aproape fără să gândească, întrebarea îi țâșnise de pe buze: „Te culci cu
Rick?”. Aștepta o reacție normală, un „Ce legătură are Rick cu toată povestea asta, cu noi?
Ce tâmpenie este asta?”, spus cu mânie. Primise însă cea mai ciudată reacție pe care o soție 
fidelă a avut-o vreodată: ea se calmase brusc, ca după un duș rece. După un minut de 
înțepenire pe trepte, ea murmurase,  cu spatele încă întors la el „Nu, Andi, pur și simplu am
nevoie de timp de gândire, de calmare, ca să-mi lipsești”. Iar el, ca un bou ce era îi dăduse
acest timp. Nu imediat dar câteva luni mai târziu. Nu doar pentru ea ci și pentru că era sătul
de slujbele fără viitor în care ateriza, pentru că dorea să reușească în SUA, să crească
profesional și financiar.

Își mai amintea ziua de 12 ianuarie. Ziua când plecase spre Arizona. Aștepta viza
NAFTA de săptămâni întregi și știa că, odată primită, era musai să plece fără întârziere.
Contractul cu Wells Fargo era semnat cu ziua de început 23 și chiar de-ar fi ajuns la timp,
trebuia să-și rezolve toate treburile aferente: să închirieze un apartament, să-și cumpere
lucrurile de primă necesitate și altele. Cu toate astea spera ca viza să nu apară, ca să mai
rămână un weekend acasă. Chiar vineri, pe 12, primise însă în email ultimele acte și fusese
silit (de cine? de conștiință, de promisiune, de onoare, lua-le-ar naiba) să pornească la drum.
Aruncase toate bagajele în mașină și plecase. Îi dăduse un SMS de pe drum, ea îi urase
rămas bun și... Era abia la 30-40 km de Ottawa când, gonind prin peisajul gri-murdar de iarnă,
se simțise invadat de un ciudat sentiment de deznădejde. Nu supărare, nu tristețe - direct
deznădejde. O mantie neagră-i acoperise mintea și sufletul. Ca și cum cineva l-ar fi anunțat
că o persoană dragă a murit. Dar nimeni nu murise și nimic tragic nu se întâmplase. Mergea
să înceapă o slujbă fabulos de bine plătită. O slujbă cu un titlul care-i deschidea noi orizonturi
profesionale: „Information Security Specialist”. Plănuise să-și revadă familia la fiecare câteva
luni. Avea temeri dar își spunea că atâtea familii funcționează în condiții mult mai vitrege. Și
totuși, deși mintea îi înșiruia o sumedenie de argumente pozitive, lacrimile-i șiroiau pe obraji și
simțea că nimic nu-l poate consola. Ceva murise în acel moment, doar că mortăciunea
continua să se miște și să se comporte ca și cum ar fi în viață. Ba chiar, în aprilie când ea
venise cu băiatul să-l viziteze, mortăciunea păruse mai în viață ca niciodată. Acum compara
acele săptămâni ale ultimei lor vacanțe cu acea stare de bine de care auzise că-i animă pe
bolnavi chiar înaintea morții.

Pe moment însă trebuia să asculte din nou despre Rick și filmul lui stupid.
— Nu știu ce anume speram de la această seară. Să fim împreună. Poate să vorbim

despre tot ce a fost bun și ce a fost rău, să ne iertăm unul pe altul.
Ea rămase tăcută, privind în gol. Chipul ei era impasibil.



— Și acum sunt aici, spuse ea fără nici o inflexiune în voce. Știm ce a fost bine și ce a
fost rău a trecut. Iar de iertat, cred că nu mai are nici o importanță.

Nu avea să primească nimic. O lună de zile cât stătuse acasă, ca să-și justifice fapta, 
ea-i aruncase în față tot ce făcuse rău în căsnicie. Și făcuse, nu putea să nege. Îl băgase cu 
nasul în înșelătoria lui, faptă ce avusese loc  în urmă cu 10 ani. Îi amintise de scandalul de 
acum 4 ani când el spusese că va da divorț și o rugase să plece în România unde o putea 
întreține mai bine. Avea multe pe  conștiință – pe unele, conștiința, ca să nu se îndoaie, le 
ascunsese și acum, cu ajutorul ei, le scoate la suprafață. Asumându-și-le pe toate își ceruse 
iertare și plânsese deși știa cât de mult îl disprețuia ea în acele clipe. Pe lângă vinovăția sa 
incontestabilă, ea aruncase în el și cu „plângerile femeii moderne” – îndrăznise chiar să-i 
reproșeze că muncise prea mult și c-o neglijase. Știa că e o tâmpenie, o mizerie chiar, o 
ingratitudine oribilă din partea ei care fusese întreținută vreme de peste cinci ani.

„Evident c-am muncit mult. Dar cum altcumva am fi putut ține familia?”
„Am fi găsit noi o metodă.”
„În cartea mea de soluții financiare nu există capitolul „am fi găsit noi ceva”. Aveam

mașină nouă, ipotecă la casă...”
„E casa ta, tu ai dorit-o”, i-o retezase ea.
„Poftim?! Ce... De ce... Am... Am luat-o împreună. De ce n-ai spus NU?”
„Erau banii tăi, cum să fi spus nu?”
„Faci ce faci și până și viața pe care am oferit-o familiei cu atâta strădanie devine...

vina mea. E josnic!”
Oricât de absurde deveneau acuzațiile ei, cădeau peste el într-un moment de mare

vulnerabilitate. Cedase și-și ceruse iertare pentru tot, chiar și pentru tot ce mintea lui urla că-s
aberații. Nu divorțezi pentru c-ai fost înșelată cu 10 ani în urmă. O faci pe loc sau n-o mai faci.
Nu-i arunci în față omului că te-a întreținut și a plătit pentru totul. El nu-ți aruncase asta în față
și era impertinență să o faci tu. Dar toate lacrimile și scuzele și prăbușirile ciclice nu-l
ajutaseră la nimic. Ea nu avea nimic să-i dea. Nici măcar tandrețea și tristețea finalului.
Desigur, „final” era doar pentru el – ea începea ceva, pentru ea era un nou început.

— Ai dreptate. Mai bine să ne uităm la filmul pe care l-ai cumpărat.
— Perfect. Durează peste două ore și știi că eu adorm întotdeauna după 11 seara.
Au privit mult-lăudatul film. Mamaie, mama ei, nu s-a uitat. L-a dus pe băiat la culcare 

și s-a retras în camera ei. Se retrăgea devreme în fiecare seară, probabil  ca să evadeze din 
atmosfera grea care plutea în casă. Iar ei, întinși pe fotoliile, au privit creația de două ore  a lui 
del Torro.

— Eu ies la o țigară, spuse el, oftând la finalul filmului. Vii și tu?
— Mmm... Da, bine. Să-mi torn un pahar de vin.

Își aprinsese deja o țigară când se alătură.
— A fost lung. Mult prea lung.
— Nu ți-a plăcut?, exclamă ea cu mirare.



— Nu prea. Pretențios, scene de șoc și, după ce-a întins zeama două ore, a încropit
un final așa, ca să fie.

O tăcere lungă urmă cuvintelor lui.
— Vezi? Niciodată nu-ți plac filmele sau cărțile care-mi plac mie. Mie îmi place

aproape tot ce-mi recomanzi tu dar ție nu-ți place nici una din recomandările mele.
Violența tonului ei îl făcu să se răsucească spre ea, încercând s-o ghicească prin

penumbra de pe verandă. Era plină de năduf. Parcă acesta era motivul principal pentru care
se despărțeau. „Oare, dacă-i spun că-mi place, renunță la acest divorț absurd?” Se stăpâni
însă și o întrebă calm:

— Ce anume ți-a plăcut din acest film?
— Totul.

—  „Totul” e un cuvânt gol. Ce înseamnă totul? Și de ce?
— Mi-a plăcut regia, mi-a plăcut povestea. Așa. Totul. Cum de ce? Mi-a plăcut pentru

că mi-a plăcut.
Cu doar câteva zile în urmă i-ar fi ținut isonul. Acum însă jocul nu mai avea nici o miză.

Chiar dacă ar fi fost un film excepțional și tot i-ar fi venit greu să-l placă. Era motivul pentru
care fusese privat de parastasul mariajului său. Dar, dincolo de asta, sincer, filmul nu-i
plăcuse.

— Deci nu poți spune prea clar ce anume ți-a plăcut foarte mult în acest film.
— De ce trebuie să spun? Mi-a plăcut și gata. Toate trebuie analizate?

— Nu trebuie, evident, dar asta face punctul meu de vedere – că filmul mi-a displăcut - 
mai valid  decât al tău. N-ai nici un alt argument decât o senzație din stomac. Filmul e o 
șarlatanie pseudointelectuală. Plin de mister neîmplinit. M-a țintuit în fotoliu cu o poveste 
lungă și alambicată, cu promisiuni implicite de mari revelații dar finalul a fost o făcătură. După 
această creștere continuă, nu știu ce final ar fi fost satisfăcător. 

— Da, poate că ți-ar fi plăcut un film cu bătaie, îi spuse ea îmbufnată.
— Probabil. Unul bun. „Die Hard”, draga mea, e un film cinstit. Îți promite bătaie și

acțiune, bine închegate, și o poveste cât de cât credibilă. Îți dă tot ce promite. Asta-l face un
film bun. „Labirintul lui Pan” îți promite revelații, sensuri ascunse, marea cu sarea și la urmă-ți
dă o prăjiturică acoperită de cremă colorată. Poate că pentru tine-i suficient.

— Știam eu că nu are nici un sens, spuse ea în timp ce se ridica din scaun. Am ales
un film bun pentru ultima noastră seară împreună, ca să-ți facă plăcere, dar tu nu-l poți
aprecia.

Rămas singur pe veranda întunecată își aprinse încă o țigară și începu să râdă
încetișor, amar. „FAN-TAS-TIC! Deci „Labirintul lui Pan” era pentru mine. Întoarce gafa ei pe
cap, faptul că încearcă prin orice metode să mă evite, și o transformă într-un gest de tandrețe
și atenție.”

Reușea încă să-l surprindă prin acest tupeu incredibil. Era atât de masculină – vorbea
puțin și superficial, fără incursiuni în analiză sau emoție - și totuși atât de feminină când venea



vorba de tertipuri și metode complexe cu care întorcea situația în favoarea ei, folosind tot
armamentul din dotare fără nici o ezitare, fără nici o rușine. Vreme lungă, la începutul
mariajului, fusese bărbatul tipic – care urlă de frustrare când observă că după doar 10 minute
critica sau acuza lui s-au transformat într-un joc defensiv, în care se apără și se scuză. Nu
realiza nici măcar punctul când femeia a întors soarta războiului și l-a vârât într-un colț.
Bărbații sunt ființe simple. Femeile sunt mult mai complexe, șirete și au arme de care sărmanii
cromagnoni nici n-au habar. Acum însă știa aceste jocuri dar încă rămânea perplex când le
vedea desfășurate împotriva lui.

Ea întârziase în ultima lor seară împreună. Intenționat, credea el. Probabil se întâlnise 
cu Jamie. În ciuda moderației lui, a auto-controlului de care era atât de mândru, când dorise 
să recupereze ce mai putea fi recuperat, ea-i tăiase încercarea de la rădăcină. Îl pusese să 
vizioneze un film care deși nu era prost, era o păcăleală, să irosească două ore din acest final 
pe o mediocritate. Totul doar pentru a evita o discuție. Și acum îl învinuia că nu-i plac 
recomandările ei artistice – ceea ce nu era adevărat decât în sensul că ea nu descoperea 
prea des cărți sau filme iar deseori nu era deloc entuziasmată de diamantele obscure pe care 
el i le prezenta. În minunata tradiție  „să adaugi jignire la rănire”, îl făcea vinovat de eșecul
intenţiilor ei calde și pure.

Era singur. Ea urcase în dormitor. Stinsese toate luminile de la parter deși, de obicei,
lăsa lumina din bucătărie aprinsă pentru el. Nu-l deranja. Îi plăcea să stea ascuns în umbra
socului japonez care bloca portocaliul felinarelor. Iar luna, pe care n-o vedea, arunca o
pojghiță argintie peste grădină. Se simțea singur, cumplit de singur, la fel de pustiit ca și
strada. Înghețat, lipsit de emoție. Ciudată stare după o lună care-l târâse prin curcubeul de iad
al emoțiilor. Și-ar fi dorit să poată rămâne pe verandă toată noaptea. Să zacă în umbră, să
numere secundele, să prelungească minciuna că mariajul lui nu e mort. Asta ar fi fost însă un
gest nebunesc, lipsit de rațiune. Mâine urma să zboare înapoi în Arizona. Cei 17 ani de
împreună ajunseseră la final, indiferent dacă rămânea pe verandă toată noaptea.

Strivi țigara și se duse la culcare. În același pat în care ea se prefăcea adormită.
Străini.

***

— Lăsați bagajul aici și îl veți primi la destinație, în Arizona.
— Asta spune teoria, zâmbi el forțat. Practic e posibil ca bagajul meu să ajungă în

Alaska.
— Văd că ați mai zburat cu compania noastră, îi răspunse glumeț angajata American

Airlines.
El se hlizi deși nu-i ardea. Amicalităţi nord-americane. Ea-l condusese la aeroport, într-

o tăcere  completă. Acum, la fel, stătea lângă el fără să spună nimic, dar putea să-i citească 
nerăbdarea. 



— Să ai un zbor plăcut, îi ură pe un ton mecanic. Și nu uita să-mi dai un SMS sau
ceva, să-mi spui c-ai ajuns cu bine.

„Ca și cum te-ar interesa.”
— Da, sigur. Cum să nu? Să ai o zi bună.
— Mulțumesc. Pa-pa.

Luă biletul de îmbarcare din mâna angajatei și se îndreptă spre poarta de securitate. 
În timp ce aștepta să-i vină rândul să fie percheziționat, se răsuci și o urmări din priviri. 
Mergea cu pași grăbiți spre ieșire. O urmări până ce dispăru din câmpul vizual. Chiar și acum, 
cinci minute după gongul de final, încă mai spera. La ce? La ceva.  Orice! Știa bine la ce 
spera: spera la finalul celui mai prost, melodramatic, film din lume – un film indian, un film 
coreean. Sau la finalul unei comedii-farsă: ea să se întoarcă, să-i zâmbească, și apoi să 
alerge la el, să-i spună că l-am mințit și că totul a fost doar o sperietură. Că totul va fi bine. 
Atunci el și-ar fi descărcat tensiunea într-un șuvoi de lacrimi și de suspine, ar fi îmbrățișat-o și 
i-ar fi spus cât de mult o iubește și ce fericit este că n-o pierde pe ea și toate speranțele în 
zecile de ani pe care-i mai aveau împreună. I-ar fi promis orice și, de la sine înțeles, ar fi făcut 
orice ca să se țină de cuvânt.

Asta spera. Dar s-ar fi mulțumit cu o privire tristă aruncată peste umăr. Atât și i-ar fi
fost mai ușor. Dar ea ieșise din aeroport cu pași mari, fără să se întoarcă, fără nici un regret,
încercată doar de o imensă ușurare. Probabil. Posibil. Ca atunci când conduci la gară mătușa
antipatică care ți-a stricat sărbătorile de iarnă. Ca atunci când scapi de o povară.

Se răsuci, cu umerii căzuți sub povara singurătății, și întinse biletul agentului de
securitate.
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