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Suflete pereche 

 

 

 

 

 

 

”Ceea ce nu ne doboară, ne întărește”. 

 

 

 

 

        Universul crede în iubire. În legile din orânduiala lui, există un codice special dedicat 
iubirii. Și pentru a facilita evoluția Creatorul a ”inventat” sufletele pereche.  

         Sufletul pereche ne învață pașii iubirii, ne ajută să ”citim” cartea inimii, ne sprijină, ne 
îndrumă și ne povățuiește. De aceea în această lume, undeva, există pentru fiecare un suflet 
pereche. Totul depinde de curajul nostru de a-l căuta. 

 

 

Povestea următoare este inspirată de un caz real. 
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        ” Închide ochii, spune psihologul, cu vocea-i caldă, liniștitoare și îndepărtează tot ce este 
agitat în mintea, corpul și în jurul tău. Te afli pe o plajă însorită, pustie. Te plimbi cu 
picioarele goale prin nisipul fin, strălucitor precum steluțele unui cer de noapte. Simți nevoia 
să-ți întinzi trupul pe nisipul cald. Corpul tău se adâncește printre dunele mici și simți 
apăsarea lor. Închizi ochii. E liniște… e liniște peste tot…” 

         Mă aflu în spatele unei clădiri. E blocul copilăriei mele, iar eu, o fetiță cu părul negru 
mă joc cu o mașinuță. Alături se află un băiețel care mă privește cu ochii mari. Ridic capul și 
mă uit la fața lui. Copilul nu spune nimic și nici nu pare interesat de mașinuța din mâna mea. 
Ochii lui au rămas “uitați” pe traiectoria care ne unește privirile. Doar eu îl atrag. Însă privirea 
lui… e ceva ciudat… e o așteptare… e… 

         Aud zgomote ciudate. Nu mă mai aflu în spatele unui bloc. Mă găsesc în plină stradă, iar 
pe lângă mine trec trăsuri și căruțe. Cineva mă strigă și întorc capul curioasă. Este un bărbat 
tânăr care îmi face semne disperat.  

- Fugi, strigă. O să vină peste tine.  

     Nu înțeleg ce vrea, dar mișcându-mă îmi dau seama că port o rochie lungă, cu crinolină, o 
capă îmi acoperă umerii, iar sub bărbie simt nodul unor panglici de la pălărie. Întind brațele 
ascunse de mănuși negre și lungi spre el și-l privesc neputincioasă. Trăsura vine drept spre 
mine. E departe încă, dar o văd. Apoi îl văd și pe el venind. Aleargă cuprins de disperare, însă 
ajunge prea târziu. Calul mă izbește în plin, iar o roată îmi strivește șoldul. Știu că ar trebui să 
mă doară, dar nu simt nimic. Tot ce văd sunt ochii lui, fața bărbatului ce încearcă disperat să 
mă salveze și… sufletul care-și recunoaște perechea. Ca o revelație, încep să zâmbesc și să-i 
închid chipul în privirea ochilor mei tulburi. 

       El este! El este sufletul meu pereche. El este omul care mi-a stat aproape în toate viețile, 
care m-a salvat sau m-a pierdut, lângă care am evoluat și am iubit. Iubirea noastră a străpuns 
bariera timpurilor, a existat de la începuturi și va dăinui pentru eternitate. 
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Cu 6 luni în urmă 

 

     Din când în când mă uit la ceas.  Ar trebui să mă grăbesc dacă vreau să ajung la timp, la 
grădiniță să-l iau pe Alin. De fiecare dată când întârzii, îl găsesc supărat. Uneori e singur, altă 
dată mai sunt doi, trei copii cu el. Dar vina pe care mi-o atribuie că nu sosesc la timp se 
reflectă oricum în ochii lui. 

     Îi pregătesc rapid ceva de mâncare, pentru că mai târziu vom merge în parc să ne jucăm. 
Așa facem în fiecare zi. Însă în unele zile sunt atât de obosită, încât aș vrea doar să stau în 
fotoliu cu ochii închiși. 

De ceva timp Matei nu mai iese cu noi. Invocă oboseala, lucrul acasă… de parcă eu aș dormi 
la serviciu. Cedează cu greu insistențelor lui Alin, iar în parc e mai mult bosumflat. De aceea 
prefer să mergem doar noi doi. 

Întorc pieptul de pui, rugându-l în gând să se frigă mai repede. Matei face baie  și m-am 
gândit să-l rog să îl aducă pe Alin. Însă, anticipând parcă intenția mea, cum a intrat pe ușă, s-a 
descălțat, s-a dezbrăcat de cojocul gros de iarnă, a pus mobilul pe masa de bucătărie și mi-a 
spus sec: 

- Intru să fac baie. Apoi mă întind un pic că am avut o zi infernală. 

Mi-am înghițit rugămintea și m-am întors la oalele și cratițele mele. 

Eu spăl, eu calc, eu gătesc, eu deretic și tot eu mai și muncesc 8,9,10 ore dacă e nevoie într-un 
job. Iar când vine Alin trebuie să fiu fresh ca să ne jucăm, să povestim, să citim, să ne 
plimbăm. 

     Un zgomot ciudat întrerupe șirul gândurilor. Nu-mi dau seama inițial ce e, dar întorcându-
mă văd mobilul lui Matei aprins pe masă.  Din nou scoate acel sunet ciudat. E avertizarea de 
mesaj. 

Îl ridic și apăs tasta ca să văd cine e. Nume ciudat: Cineva. 

Mă face curioasă așa că deschid mesajul. 

” Iubirea mea dragă. Deja mor de dorul tău. Aproape nu mai pot să respir. Aș vrea să fii 
permanent lângă mine.” 

Clipesc des și începe să-mi tremure mâna. Reiau  citirea mesajului. Apoi, fără nici un gând 
încremenesc. Apoi iar citesc mesajul. 

Mă așez pe scaun, în timp ce rotițele minții lucrează. Ce-i asta? Mai sunt și alte mesaje? 



4 
 

Și caut. Și găsesc zeci de mesaje, în care Cineva își declară iubirea, iar el, Matei, îi spune că e 
superbă și că o dorește.  

Scap mobilul din mână și mă gândesc că ar trebui să îmi calmez inima. Să o fac naibii să bată 
normal, căci a luat-o razna. Vrea să plece, să evadeze din corpul meu, așa cum eu simt că 
trebuie să evadez din această clipă. 

Îmi amintesc că am nevoie să respir adânc și să potolesc furia ce prinde aripi, dar nu pot. Mă 
doare fiecare respirație și fiecare gând ce-mi săgetează mintea.  

     Ridic din nou mobilul și mă torturez citind iar și iar mesajele a doi îndrăgostiți, dintre care 
unul este soțul meu. Apoi caut poze, iar în galeria foto mă izbește imaginea unei blonde, o 
femeie obișnuită, dar cu o sclipire în ochi care mă dărâmă. E acea scânteie specifică 
îndrăgostiților care cred că toată lumea e a lor. 

Și o cunosc. E colegă de serviciu cu soțul meu. 

    Las din nou mobilul să cadă pe masă și-mi cuprind capul în mâini. 

E imposibil să trăiesc o telenovelă.  E imposibil să fiu spectator al acestui lucru banal, dar 
dureros. E imposibil să se întâmple așa ceva. Nu mie. Nu familiei mele. 

    Mirosul cărnii arse îmi înțeapă nările și opresc aragazul, fără a lua nimic de pe foc.  E fum, 
mă ustură gâtul, dar nu mă deranjează. De fapt nu îmi pasă. 

    După momentele de șoc,  încep să devin lucidă. E forța pe care o dă existența dezastrului în 
viața noastră. Acea putere de neînvins în care ești conștient  că lupți pentru ceva. Indiferent 
ce. 

O sun pe mama și-o rog să-l ia pe Alin de la grădiniță. 

-Dana, s-a întâmplat ceva? aud vocea mamei îngrijorată. 

- Nu, îi răspund sec. Am ceva de făcut și nu  ajung să-l iau. Te rog să-l ții la voi în seara asta. 
Mâine să-l ducă tata la grădiniță. Apoi mai vorbim. 

- Dana, mă îngrijorezi. Ce s-a întâmplat. Unde este Matei? 

- Nu s-a întâmplat nimic. Avem ceva de făcut și nu pot să-l iau pe Alin. Te rog să faci asta 
pentru mine. 

- OK, dar… 

Nu o mai ascult. Îi mulțumesc grăbit și închid.  

    Mă așez din nou pe scaun și ridic mobilul. Acest mesager al veștilor proaste, album de poze 
distrugătoare, jucăria electronică care cu sadism răsucește cuțitul terorii în inima mea. 
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     Aud ușa de la baie deschizându-se și pașii apropiindu-se. Însă nu las mobilul din mână. 
Citesc cu frenezie sadică mesajele dintre ei. Și sunt multe, din zile și ore diferite.  Și 
deodată încep să fac legături rapide. Oboseala lui accentuată. Mobilul ascuns uneori și 
privirile furișe și întrebătoare. Răceala, lipsa de interes față de mine și copilul nostru. 
Tonul apăsat și indiferența. 

-Ce-i cu fumul acesta? Îi aud glasul venit parcă din neguri adânci. Dar mă aduce la 
realitatea crudă a momentului prezent. 

Ridic privirea și-i văd chipul împietrit. Privește mobilul din mâna mea iar ochii lui spun că 
a înțeles. 

- Ce-i asta? întreb apăsat. 
- Ce anume? Răspunde ofensiv. 
- Mesajele, pozele… De când? Spune-mi că mă înșel. 

Își strânge halatul în jurul trupului și îmi smulge mobilul din mână.  

- Matei, strig înfuriată la maxim, ce-i asta? De când mă înșeli? Nu pot să cred. Ai o 
aventură? 

Îl văd îndreptându-și spatele și privindu-mă sfidător. 

- Nu-i o aventură, răspunde răspicat. Este dragostea pe care tu mi-ai refuzat-o. 

Simt că mi se face rău. Deși se învârte totul în jur,  îmi încleștez degetele de masă și respir 
adânc. 

- Ce ai spus? Dragostea pe care ți-am refuzat-o eu? Cum poți să fii atât de ipocrit? 

Își flutură mâna și mă privește nepăsător. 

- Ți-am atras atenția că nu ne îndreptăm într-o direcție bună. Nu m-ai crezut. 

Cuvintele lui de avertizare îmi aduc în minte clipa fatidică, plasată într-un timp trecut  
nedefinit față de momentul prezent. 

- Glumești, spun ironic. Asta e un motiv să mă înșeli? Să îți bați joc de căsnicia noastră? 
Ce dragoste ți-am refuzat eu? De zece ani suntem o familie. Avem un copil, vise, 
speranțe, planuri împreună. Unde sunt toate astea ? 

- Nu aș fi vrut să afli așa, spune trist. Dar e o tristețe de moment, pentru că revine la 
tonul acuzator. În toți acești ani am fost șofer, tată de ocazie, sclav bun la toate, însă 
lipsit de dragoste. Unde credeai că vom ajunge? De cât timp dormi în aceeași cameră 
cu Alin, iar eu singur în dormitor? Ce ți-am spus eu atunci? O să mă pierzi. 

  Îl privesc cu ochii mei negri cât pot de mari. Îi ascult vorbele și le rememorez cuprinsă 
de groază. Mi-a spus, dar nu am crezut că poate fi adevărat.  

  Acuzele mă lovesc precum un pumnal în piept iar lumea întreagă pare a se prăbuși în jur. 
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S-a dus în dormitor, iar eu îl urmez cuprinsă de hohote de plâns. 

- Matei, strig, nu pot să cred. Refuz să cred. Spune-mi că o faci doar ca să mă 
pedepsești. Eu te iubesc. De ce faci asta? 

Îndepărtează mâinile care încearcă să-l cuprindă privindu-mă dur. 

- Ciudat mod de a iubi ai, spune apăsat. Nu ai fost femeia pe care mi-am dorit-o. Ești 
rece și lipsită de sentimente. 

- Rece? Întreb scuturată de plâns. Dar Alin? Nu este el rodul dragostei noastre? Cu el ce 
ai? 

- Alin e băiatul meu și voi fi tatăl lui mereu. Nu te folosi de el pentru a-ți ispăși 
pedeapsa. 

- Deci mă pedepsești? Spun cu o rază de speranță. Ai dreptate. Am greșit. Îmi accept 
pedeapsa. Dar nu mă mai înșela. 

- Nu e așa ușor, răspunde aruncând halatul de baie într-un colț pentru a îmbrăca haine 
curate.  

- OK, strig. Ai dreptate. Te-am îndepărtat, dar Alin m-a acaparat cu totul. E mic și are 
nevoie de mine. 

- Și eu am avut nevoie de tine și m-ai respins. Ai făcut copilul dependent de tine. 
Copilul ăsta nu se va descurca în viață. Îl cocoloșești prea mult. 

Din nou furia îmi acoperă vederea și gândirea. 

-Dar tu, strig, de ce refuzi să te ocupi de el? De ce nu ieși cu el în parc, la plimbare? De ce 
nu mă ajuți la treburile casnice ca să putem face totul împreună? 

- Pentru că nu am loc de tine, strigă enervat. Nu știi decât să dai ordine, să ceri tuturor să 
execute, iar tu să deții controlul total. M-am săturat. 

Se îndreaptă spre ușă și realizez cu groază că încearcă să încalțe ghetele. 

- Te rog, spun plângând și agățându-mă de brațul lui. Hai să discutăm. Găsim o soluție. 
Mă schimb și o să fiu așa cum vrei tu. 

- Prea târziu, spune desprinzându-mi degetele încleștate. 
- Nu, nu e, refuz să accept.  Nu pleca. Să discutăm. 
- Nu vreau acum să mai discut nimic. Am nevoie de liniște să-mi pun gândurile în 

ordine. 

Îl privesc și nu-mi vine să cred. El să-și pună gândurile în ordine? Ordinea cui? Dar cu 
mine? Cum rămâne cu mine? 

- Pleci la ea? Întreb isteric. E momentul în care realizez că i-am acceptat prezența. E 
aceea clipă de luciditate când vezi totul așa cum e: negrul e negru, albul devine tot 
negru, iar alte culori nu mai există. 

Deschide ușa și pleacă, iar eu îmi lipesc palmele de ușă și implor isteric să rămână.  
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Îmi răspunde însă doar un apartament gol, cu pereții pustii și amintiri estompate. 

    A doua zi mă trezesc frântă de oboseală, cu fața umflată și corpul cuprins de o sfârșeală 
nedefinită. 

Îmi amintesc că am plâns până am adormit. Târziu, enorm de târziu. Iar el nu a venit. 
Acum însă îi aud pașii pe hol și mă ridic brusc. În mintea mea a încolțit ideea pedepsei. 
Da, l-am neglijat din cauza copilului. Are dreptate să mă acuze și să mă pedepsească. Dar 
îi voi dovedi că îl iubesc. O să-mi apăr căsnicia și voi lupta. 

Trec mâinile peste părul răvășit, îmi scot pantalonii de pijama și rămân în cămășuța scurtă 
și extrem de sexy. 

Ne întâlnim pe hol, iar pentru câteva secunde îi văd privirea întrebătoare. Nu e ținuta mea 
obișnuită. 

- Mănânci? Întreb cât pot de calm, îndreptându-mă spre bucătărie. 
- Nu. O să beau o cafea și mănânc ceva la birou. 

Cuvântul birou îmi amintește de ea. De faptul că se află acolo cu el permanent, că există în 
viața lui se pare mai multe ore pe zi decât existăm  noi. Și înnebunesc. 

- Cu ea? Întreb iar cuvintele au apărut fără să le pot controla. 

- Poftim? Repetă nervos. Ce te interesează? 

Calmul meu își ia zborul iar fața se înroșește brusc. 

- Cum adică? Strig. Ești soțul meu, e normal să mă intereseze. Ești toată ziua cu ea… 
- Te rog, spune dând lehamite din mâini. Nu inventa telenovele . 
- E o telenovelă faptul că mă înșeli, spun distrusă și furioasă?  Pentru tine e un joc 

căsnicia și familia asta? Ai dreptul să o distrugi când ai chef? 
- Eu? strigă isteric la mine. Eu nu m-am purtat ca o soție și ca o femeie pentru soțul ei? 

Eu am preferat să-mi petrec timpul în compania copilului decât a soțului?  
- E copilul nostru, îi spun disperată. Nu poți gândi așa despre el. E mic și… 
- Nu e adevărat. L-ai folosit ca să te îndepărtezi de mine. Ai ceea ce ai vrut. Care-i 

problema? 

Logica lui mă lasă fără cuvinte. Cum poate pune în balanță sentimentele mele pentru copil 
și el?  E normal să le cântărești să vezi care atârnă mai greu? E normal să te compari, sau 
să fi frustrat de sentimentele față de băiatul tău? Ceva nu e în regulă. 

- Ești bolnav, îi strig cu ura. 
- Da, răspunde răspicat. Sunt bolnav după dragostea pe care nu mi-ai dat-o, după femeia 

care trebuia să fii, după copilul pe care l-ai îndepărtat de mine. Tu m-ai îmbolnăvit. 
 



8 
 

  Îi privesc ochii plini de furie, acoperiți de ceața acuzelor și mi se face rău. În cei zece ani 
petrecuți împreună niciodată Matei nu m-a privit astfel. Ne-am mai certat, am avut uneori 
păreri diferite, dar totul s-a terminat într-un mod rezonabil. Cel puțin așa am crezut. El 
însă… 

- Matei, răspund încercând să-mi păstrez calmul. Dacă eu recunosc că sunt vinovată, 
dacă îți dau dreptate și promit că o să mă schimb, nu contează? E vorba de familia 
noastră, de viața, viitorul nostru și a copilului pe care îl avem. 

Mă privește lung și am senzația că doar îmi cântărește vorbele. 

Îi apuc mâinile și-i caut ochii. Acolo trebuie să mai fie ceva. Acolo în spatele lor imaginea 
mea nu poate să fi dispărut. Și-l cuprind în brațe. Nu am forța de a-l strânge așa cu vreau, 
dar îmi lipesc capul de pieptul lui și îi ascult inima. Ea trebuie să bată pentru mine, îmi 
spun, cuprinsă de teamă. 

Ezitarea îmi creează emoții. Mă rog în gând să mă ia în brațe, pentru că trebuie să-i arăt că 
îl iubesc. 

Sunt luni de zile, poate chiar un an de când nu am mai făcut dragoste. Ne-am sărutat, ne-
am atins, dar întotdeauna apărea ceva. Un strigăt a lui Alin era suficient pentru a ne 
despărți. 

Alin a schimbat multe. Iar activitatea mea s-a dublat. Soție, mamă, om de carieră,  nu am 
găsit timpul și energia necesară să le împart pe toate. Sau să-mi fac o listă de priorități. 
Am citit undeva că a fi mamă e cel mai complex proces al existenței. Și m-am dedicat lui. 
Apoi intervenea oboseala. Iar eu am sperat că m-a înțeles.  

Îi simt brațele în jurul meu și-l strâng și mai tare. 

- Iartă-mă, te rog. Ai dreptate, șoptesc, dar eu te iubesc. Ea nu poate exista în viața ta. 
Mă ai pe mine, pe Alin, visele și speranțele noastre. 

  Încearcă să mă îndepărteze, dar mă agăț și mai tare de trupul lui. Și încep să-l sărut. Cu 
pasiune, cu insistența unui cerșetor care poate pierde totul, cu teama unei soții pe care o 
urmăresc umbrele greșelilor. 

El mă îndepărtează ușor, dar mă ridic pe vârfuri și-i ating buzele. Și pun toată pasiunea de 
care sunt în stare. Și disperarea. 

Mă ridică în brațe și ne îndreptăm spre dormitor.  

Ore de pasiune, ore de dragoste înflăcărată, ore disperate pentru a nu pierde omul prețios. 

 

     Este ora 11 și suntem amândoi extenuați.  Trebuia să ajung la serviciu, dar… 
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Și el trebuia să ajungă. Ne privim și sper să descopăr acea scânteie care ne-a unit cu câțiva 
ani în urmă. Dar ochii lui sunt obosiți. Și-mi evită privirea. 

- Ar trebui să sunăm la serviciu să anunțăm ca lipsim azi, spune privind mobilul de pe 
noptieră.  

- Da, răspund.. 

Dar nu mă mișc. E atât de bine în brațele lui… 

Însă mobilul se aprinde brusc. Și nu doar o singură dată. Întind mână să-l iau, dar este mai 
rapid și închide aplicația care-l avertizează că a primit mesaje. 

Sunt de la ea, descopăr înfiorătorul adevăr, care șterge brusc toată pasiunea. 

- Vreau să văd, spun ridicându-mă nervoasă din pat. Ce fel de femeie acceptă să strice o 
casă, pardon două pentru că știu că e măritată? 

- Nu judeca omul fără să-l cunoști, îmi cere trist. E o persoană deosebită, e un om cald 
și plin de… 

Faptul că nu termină fraza mă enervează. Dar e o furie ce crește în intensitate și îi simt 
ghearele cum mă înlănțuie. 

- Plin de ce? repet aruncând flăcări din ochi. De iubire? Dar tu mă iubești pe mine. Ai 
spus-o de nu știu câte ori. Și ne-am căsătorit pentru iubire. Și am trăit tot în numele ei. 

- Așa a fost, acceptă trist, până ai decis că e nevoie de o schimbare. 
- Alin a fost decizia mea de schimbare? 
- Nu te folosi de el, îmi cere nervos. Alin este copilul nostru și îi arunci în spate povara 

schimbării. Tu ai făcut alegeri. Tu ai decis să te îndepărtezi de mine . 
- M-am îndepărtat de tine, pentru că am simțit nevoia lui Alin. Orice copil are nevoie de 

mama lui. Și tu ai avut nevoie. Ai uitat? 

Se ridică brusc din pat și-și trage nervos pantalonii de pijama evitându-mi în continuare 
privirea. Îi este rușine că a făcut dragoste cu mine? mă întreb șocată. 

- Faci o paralelă între copilăria mea și cea a lui Alin, spune supărat. Eu am avut mamă 
dar cel care mi-a lipsit a fost tatăl. 

Prind imaginea din zbor și o raportez fără să vreau la situația copilului nostru. 

- Și vrei același lucru pentru Alin? strig disperată. 

Își îngustează ochii și-i simt arsura privirii ucigătoare. 

- Vrei să plec? întreabă. Adică tu crezi că îl voi părăsi pe Alin? Întotdeauna el va fi 
copilul meu, chiar și atunci când tu nu vei mai fi soția mea. 

   Tavanul începe să se învârtă și coboară rapid, ca un lift ce și-a pierdut sistemul de 
siguranță. Mă ghemuiesc la marginea patului cu teama de a fi strivită. Pentru că uneori 
cuvintele au greutatea unor bolovani imenși care distrug totul în jur. 
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- Repetă, cer cu vocea sugrumată. Repetă, repetă… 

 Îl aud trântind ușa dormitorului fără a mai spune un cuvânt. 

Însă furia mea este prea mare, cuvintele m-au rănit prea mult, ca să accept încheierea 
discuției. Ies furioasă după el și-mi lipesc palmele de ușa de la baie. Se aude dușul și ezit preț 
de o secundă între a intra sau nu.  

Îl văd după perdeaua de la cadă și încerc să-i ghicesc conturul trupului. Un trup ce a fost cald 
cu câteva minute mai devreme, iar acum pare să caute răceala depărtării și stropii izolării. 

- De ce nu repeți? strig acoperind zgomotul apei ce cade. 

Nu primesc nici un răspuns iar acest lucru nu diminuează tensiunea. Ba din contră. În mintea 
mea o amplifică. Mă ignoră refuzând să răspundă? 

Apoi decid să opresc apa, brusc, fără să-i las timp să reacționeze. 

Privirea lui furioasă mă străpunge, dar nu contează. Important acum pentru mine sunt zecile 
de întrebări care-mi sfredelesc mintea. 

- Te-am întrebat ceva, șuier. 
- Dă drumul la apă, îmi cere autoritar. Și ieși din baie. Am nevoie de intimitate. 
- Nu ies, strig lipindu-mă cu spatele de ușă, pentru că trebuie să discutăm. Vrei să 

divorțezi? Așa de departe ai ajuns în relația cu ea? 
- Nu vreau nimic, răspunde. Nu am ce discuta. Vreau doar liniște și intimitatea unei băi. 
- Nu ai dreptul să-mi refuzi o discuție. Am nevoie să știu. 
- Iar tu și nevoile tale? strigă fioros. Dar cu nevoile mele ignorate atâta timp ce faci?  
- Am recunoscut că am greșit. O să mă schimb, spun cu încăpățânare, o să vezi. 
- Prea târziu. De ce nu ai luat în seamă vorbele mele ? De ce nu te-ai gândit că se poate 

ajunge aici? 

Mă las să alunec pe gresia rece, până mă ghemuiesc strângându-mi genunchii la piept.  

- Am crezut că mă înțelegi. Am crezut că vezi cât timp îi dedic lui Alin, casei, 
serviciului. Am crezut că… 

- Vezi, până și acum eu nu sunt în această ecuație. M-ai pierdut pentru că așa ai vrut. 
Așa ai gândit, i-ai pus pe toți înaintea mea.  Eu am fost doar… șoferul –vino să mă iei 
la ora de, sclavul - trebuie să te duci să iei…, executantul - să faci piața să cumperi… 
Unde e… trebuie să-i ofer iubire lui Matei? Unde e… trebuie să mă sfătuiesc cu 
Matei? 

- Dar eu te iubesc. Nu poți să negi asta. 
- Eu de ce nu o simt? 
- Nu vrei să o simți, spun distrusă. Ea a fost mereu aici și este și acum, dar tu refuzi să o 

vezi și ai căutat-o în altă parte. 
- Da, pentru că ea… nu este… ca tine. 

Din nou cuvintele mă ard și simt nevoia să le sting. 
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- Ce are ea? țip. Ce are ea în plus față de mine?  
- Iubirea și căldura pe care tu nu mi-ai dat-o. 
- Minți, strig. E doar un motiv. E doar pretextul ca să mă înșeli. 

Îl văd cum se repede asupra mea, dar sunt prea înfierbântată de puterea cuvintelor ca să 
ripostez. Mă doare brațul de care mă strânge și îl urmez în fața oglinzii, unde îi văd chipul 
încruntat. 

- Privește, spune, uite-te la ochii tăi. Ai privirea unui om îndrăgostit? Scrie pe ei iubire? 
- Ești culmea, răspund smulgându-mă din strânsoare.  Inima spune că te iubesc, ochii 

mei sunt doar obosiți, lipsiți de culoare și terni, pentru că m-ai lăsat cu povara 
căsniciei pe umeri.  

- E…hai că vorbești prostii. Nu am fost prezent de fiecare dată când ai strigat numele 
meu? Nu am apărut ca un cățeluș, cu urechile plecate și botul în pământ, așa cum ai 
vrut? Dar gata. Cățelul a devenit matur și vrea iubire. 

- Dar îți ofer iubire, spun deznădăjduită. 
- Acum nu o mai vreau. Nu mai am ce face cu ea. 

Îmi trec mâinile prin părul ciufulit și respir ca și cum vreau să înghit tot aerul din lume. 
Oare de ce nu-mi ajunge? 

- Ești nebun, ești bolnav…e ceva cu tine, spun apucându-l de mână. Nu pot să cred că 
arunci la gunoi 10 ani de viață împreună. Un copil care te iubește precum ochii din 
cap.  
Dar el se smulge din mâna mea și se înfășoară în halatul de baie. 

- Nici în baie nu am liniște? spune posomorât. Ai poftă să fii sadică cu tine însuți? Să 
asculți tot ce m-a îndepărtat de tine, să primești aceste săgeți deși știi că nu îți vor face 
bine? Ce-i cu tine? S-a trezit conștiința? 

- Vreau să înțeleg de ce a apărut ea în viața ta. 
- Ți-am explicat foarte clar. E numai vina ta. 

Pleacă și mă lasă singură cu durerea mea atroce care-mi sfâșie inima. Cum să-i fac față?  

    E stupid…! Este subiectul filmelor la care nu mă uit și care mi se par banale. E tema 
clasică în care unul dintre soți îl înșală pe celălalt. E tema adulterului. Depășită și deloc 
interesantă în secolul nostru. Dar când ești actorul principal, când decorurile s-au mutat în 
casa, în familia și în viața ta, devine un film gigantic și șocant, un horror existențial. 

   Aud pași, uși și știu că va pleca. Dar nu mă pot mișca din colțul meu de baie.  Pentru că 
acolo, cu trupul cuprins între propriile brațe mă simt apărată. Însă lipsită de idei. Ce să fac 
mai departe? Ce vreau mai departe? Cum să acționez?  

Accept că l-am pierdut pe Matei? Oh… nu,  strigă inima mea disperată.  Nu ai pierdut încă 
nimic, șoptește cineva în ureche. Vrei să fie al tău, atunci luptă. Bate-te inclusiv cu morile 
de vânt, fii un Pancho al vremurilor moderne. Dă-i iubire ca să primești iubire. 
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     Îmi fac curaj să ies din baie, dar mă opresc pe hol pentru a  privi oglinda. E chipul meu 
reflectat acolo, dar parcă nu mă recunosc. Am cearcăne, părul răvășit, privirea sălbatică și 
umerii căzuți. Mă simt ciudat de înfrântă deși nici nu am început bătălia. 

Soneria mobilului mă trezește din starea de contemplație morbidă. Mama mă sună și i-aș 
închide, dar risc să mă trezesc cu ea la ușă. Nu trebuie să știe. Nici tata nu va afla. S-ar 
complica lucrurile și mai mult și simt că aș pierde șansa de a-l recâștiga pe Matei. 

- Bună, mamă, răspund cât pot de calm. 
- Ce faci? întreabă îngrijorată. L-am dus pe Alin la grădiniță, dar așteptam să mă suni. 

Ești la birou? 

Mint fără scrupule. 

- Da. Nu o să pot vorbi mult. Mulțumesc că l-ai dus. Ce face? A dormit bine? 
- Da. S-a jucat cu bunicul și a dormit. Tu ce faci? Tonul tău m-a îngrijorat aseară. 
- Te rog să-l luați și azi de la grădiniță și să-l duceți la voi.  
- De ce? Vii diseară să-l iei?  

Ezit, pentru că deja mi-e dor de el și aș vrea să-l strâng în brațe, însă cu siguranță mai 
sunt lucruri de spus între mine și Matei, unele poate neplăcute și nu vreau să fie 
copilul de față. 

- Nu am terminat ce aveam de făcut ieri. O să mai dureze ceva timp. Spune-i că mi-e 
dor de el și-l pup tare de tot. 

- Dana, ce s-a întâmplat? 

Normal că pe mama nu o pot duce de nas. Dacă nu mă dă tonul de gol, simte. Întotdeauna 
a fost așa. Ea a aflat aproape înainte ca eu să realizez că am o problemă serioasă. 

Dar nu vreau să știe. Nu vreau să intervină în acest moment între noi doi. Ar fi părtinitoare 
și acest lucru nu m-ar ajuta. 

- Nimic. Îți povestesc când termin. Nu mai pot vorbi. Pa, pa…  

Deci am intrat în joc. Prima victimă e mama.  

Sunt singura lor fiică, copilul în care au investit enorm, pe care l-au vrut fericit și au făcut 
tot ce au crezut de cuviință pentru a-l ajuta. 

Simt că problemele mele actuale i-ar dărâma. Mai ales pe tata care e cardiac. Ei sunt 
împreună de o eternitate ani, fiind o familie frumoasă și unită. Eu de ce sparg tiparele? 

 

    Poate pentru că povestea noastră e altfel? Mobila mea de bucătărie frumoasă este 
cumpărată recent, atunci când am făcut schimb de apartament. Matei a venit în această 
căsnicie cu un apartament cu 2 camere în zonă centrală și utilat destul de mult. Venirea lui 
Alin a impus însă alte necesități, de aceea am decis să facem un schimb pentru camere mai 
multe. Deoarece nu aveam bani suficienți pentru a plăti diferența la încă o cameră, am 
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apelat la bancă. Imaginea băncilor, a banilor și a dosarului de creditare îmi aduce din nou 
lacrimi în ochi. 

Suntem înglobați în datorii. Avem mașină, dar încă nu-i a noastră. Avem casă, dar nu-i 
plătită în totalitate. Avem mobilă, însă mai sunt 12 rate de plătit. Avem grădinița privată a 
lui Alin… Și toate aceste gânduri mă copleșesc înfiorător.  

Simt nevoia să beau ceva, să-mi umezesc buzele și să-mi amorțesc gândurile. Sticla de 
whisky e pe masă, dar până acum nu m-am atins niciodată de ea. Îmi torn însă  în pahar și 
dau pe gât  conținutul. Mă arde îngrozitor, tușesc printre lacrimile care nu contenesc să se 
oprească și realizez pentru câteva clipe că am uitat de problema mea.  Deci mai am 
nevoie. 

Alin are 4 ani și e comoara mea. Dacă Matei va hotărî să ne părăsească cum îi explic asta 
copilului? Cum ne vom descurca? Cum îl voi crește pe Alin, singură și împovărată de 
datorii? 

Am zeci de întrebări și nici un răspuns. Am însă paharul de whisky. Care încet, încet 
încurcă gândurile, coboară pleoapele și adoarme simțurile. 

Aud, undeva în depărtare o sonerie…dar e acolo… sus. Nu pot să ajung la ea. De fapt nici 
nu-mi pasă. Acum parcă nu mă mai doare nimic, iar întrebările au dispărut.  

 

      Durerea din corpul meu e atroce. Nu o pot localiza, dar prezența ei îmi cere să deschid 
ochii mari. E întuneric în jur și simt mirosul balsamului de rufe pe care-l folosesc pentru 
lenjeria de pat. Întind mâna și pipăi. E cert că mă aflu în pat, iar durerea cumplită vine de la 
cap. Vreau să țin ochii deschiși, dar nu pot, pentru că am o senzație de carusel. Și pentru că 
totul se învârte în jur, stomacul trebuie să se revolte. Icnesc ridicându-mă cu greu din pat 
conștientă că trebuie să ajung cât mai repede în baie. 

Brațe puternice mă sprijină și-mi las corpul sprijinit de trupul lui Matei. 

Lumina din baie îmi arde ochii, dar până la toaletă e atât de mult. O distanță enormă pentru a 
mai putea ține în frâu revolta stomacului. 

După câteva minute mă simt mai bine, puțin epuizată și deja trează. Privesc mizeria pe care 
am făcut-o și mă cuprinde un sentiment de greață amestecat cu jenă.  

- Te duc în dormitor? îl aud din spatele meu. 
- Nu, șoptesc  pierdută. Mai lasă-mă un pic, ca să mă liniștesc. 
- Ce a fost în mintea ta? spune iritat. Vrei să ajungi în spital? Cum ai putut să bei atâta 

whisky? 

Îmi amintesc, cum am găsit acea metodă ca să uit și să închid noianul întrebărilor departe de 
agitația minții.   

- Du-te în dormitor, îi cer epuizată. O să vin când mă simt bine. 
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- Ești penibilă, îl aud în spatele meu dezgustat. 

Reușesc să împing ușa, până mă izolez de restul lumii în baia mea murdară.  

Mi-e rău, dar sunt și furioasă. Pe mine, pe el, pe toată această lume infectă și mizerabilă. Da, 
am devenit penibilă pentru că mă înșală, pentru că îmi aruncă în cârcă o serie de acuze pe care 
nu le merit. Penibilitatea vine din disperare, din teamă și lipsa de soluții.  

     Îmi clătesc gura și acopăr fața cu cât mai multe picături de apă. Să spele tot, să curețe 
mizeria de pe pielea și trupul meu.  Apoi, deși mă arde gâtul și stomacul, iau mopul și încep 
să curăț. Torn soluție dezinfectantă direct pe gresie și frec cu toată puterea, lustruind, apăsând  
cu forța de care dispun, până obosesc.   

    Când mă reîntorc în dormitor, e liniște. Dar el stă într-un fotoliu și mă privește încruntat. 
Lumina palidă a veiozei de pe noptieră îi umbrește chipul într-un mod straniu.  

Nici nu mă așez bine pe marginea patului că se repede cu întrebările asupra mea. 

- Ce te-a apucat? Ai băut, nu te-ai dus la serviciu. Te-au sunat, dar pentru că nu ai 
răspuns, m-a sunat Andreea. Am mințit, spunând că nu te simți bine. 

Îmi reproșează că a fost obligat să spună o minciună, el, cea mai inocentă ființă de pe pământ? 

- Ba nu ai mințit deloc, răspund nervoasă. Chiar nu mă simt bine. 

- Exagerezi. Faci o mare tragedie din asta. 

Ridic capul și-mi afund privirea în ochii lui de gheață. Mi-aș dori să fiu o flacără ca să-i pot 
topi. 

- Poftim?  Fac o tragedie din situația noastră? E un lucru lipsit de importanță că ai o 
amantă și că mă înșeli? Ce-i în capul tău? 

- Dar în al tău ce a fost atâta amar de vreme? sare el la bătaie. Cât ai crezut că voi mai 
rezista toanelor tale? 

- Care toane Matei? Ce mofturi și pretenții am avut eu în cei zece ani de căsnicie? Tot 
ce am făcut a fost ca să ne fie bine. Nu am vrut decât să fim o familie unită și fericită. 

- Familie fericită? Râsul lui ironic și batjocoritor îmi sfredelește urechile, dar mă irită și 
mai mult. Familie în care unul dictează și altul execută? Familie în care părinții tăi au 
un cuvânt greu de spus? 

- La ce te referi? Dacă nu erau părinții mei, crezi că ne descurcam? Avem o droaie de 
datorii. Taxa de grădiniță e plătită de tata. 

- Voi ați decis, strigă. La o grădiniță de stat nu putea sta. De ce are nevoie de una 
privată? Pentru mofturile și imaginea voastră? 

Sunt șocată. Cum poate gândi așa? În acest mod a văzut el lucrurile în toți anii care au trecut? 
Ajutorul părinților mei a fost o povară? Ce-mi aud urechile? 
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- Dar e vorba în primul rând de timp, răspund cu greu, stupefiată de cuvintele ce le aud. 
Eu sunt la serviciu. Tu la fel. Cum l-am fi luat acasă la ora fixă, la care se termină 
programul grădinițelor de stat? 

- Dar restul părinților, cum fac, draga mea?  

Atâta ironie nu am sesizat în vorbele lui niciodată. 

- Dacă părinții mei pot să ne ajute și s-au oferit, tu îi condamni pentru asta? 
- Nu pentru asta. Pentru concediile făcute împreună cu ei, pentru mobila din dormitor 

aleasă și pe gustul lor, pentru ieșirile la iarbă verde împreună cu ei. Dana, viața noastră 
de familie s-a învârtit în jurul lor. Spune-mi o decizie pe care ai luat-o fără să te 
consulți cu ei. 

- Nu e adevărat, neg cu înverșunare. Au făcut totul pentru a ne ajuta. 
- Sunt lucruri total diferite: ajutorul și incursiunea în viața altora. La ei a fost mai mult 

partea a doua. Iar tu le-ai permis. Pe mine m-ai considerat o marionetă. Și nu sunt.  

    Încep să-mi curgă lacrimile. Pentru că nu am văzut niciodată influența părinților mei în 
acest fel. Nu m-am gândit că e vorba de dependență, că e nevoie de o barieră între cele 
două lumi, pentru a o salva pe a mea. Și ce-i mai grav, sinele meu îi dă dreptate. 

- Matei, te rog, dacă îndepărtarea părinților mei aduce liniște în această casă, o s-o fac.  

Nu răspunde imediat, dar privirea îi este ațintită pe covor și nu-i pot descifra ochii. 

- Prea târziu. Am sperat în toți acești ani că te vei maturiza.  Dar nu a fost așa. Acum am 
obosit. 

- Dar tu mă iubești, strig disperată. M-ai spus-o de atâtea ori… 
- De când nu ai mai auzit acest cuvânt din gura mea? Pentru că tu mi-ai refuzat 

dragostea, am găsit-o în altă parte. Nu sunt mândru de asta și nu o fac ca să te 
pedepsesc. Nici nu aș fi vrut să afli așa. Dar cu ea mă simt alt om. Exact cum aș fi vrut 
să mă simt cu tine. 

- Ce are ea în plus față de mine? șoptesc printre suspine. Nu îți mai plac. 
- Ai fost și ești încă frumoasă, dar ești rece. Eu am nevoie de căldură. 

Pozele noastre îmi vin în minte și mă reped să le scot din sertar. Le împrăștii pe pat și 
încep să le privesc comentând. E atâta disperare în vocea mea! 

- Vezi, asta e prima noastră poză. Atunci când ne-am făcut concediul în Grecia. Uite ce 
mult ne iubeam. Privește-ți fața și ochii, trupul. 

Se uită la fotografie de la distanță dar nu o ia. Rămân cu mâna întinsă până mă doare, ca 
apoi s-o las să cadă pe pat neputincioasă.  

- Nu am spus niciodată că nu te-am iubit. Am așteptat însă ca și tu să mă iubești.  

- Dar te iubesc enorm, strig. Mai mult decât îți imaginezi tu. 
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- Atunci nu ai învățat să o arăți. Când te-am cunoscut aveai o frumusețe aparte ascunsă 
sub o înfățișare ternă. Haine negre, păr lung și lins. Nici nu mai știu dacă te machiai. Parcă 
erai o călugăriță de la mănăstire. 

Caut tremurând printre poze, o fotografie în care să am haine colorate, pentru a-i 
demonstra că greșește. Când o găsesc i-o arunc în față. 

- Aici sunt ternă și lipsită de culoare? 
- Asta e făcută după ce ne-am cunoscut. Am reușit măcar un pic să te schimb. 

Râsul lui răsună straniu în încăpere. 

Din fotografie mă privește o tânără cu păr negru, lung și puțin ondulat, cu o pereche de 
blugi mulați pe corp peste care coboară până aproape de genunchi o bluză albă cu multe 
flori.  

Și recunosc zâmbetul. E oglindit în strălucirea ochilor, în conturul definit al buzelor, în 
firele de păr rebele în bătaia vântului. Aproape că-mi aud respirația de îndrăgostită iar 
inima mea actuală se chircește de durere. 

- Matei, vreau viața noastră înapoi. Vreau să am încredere în noi, să ne creștem copilul 
mare și frumos. 

Se ridică din fotoliu și se așază pe pat lângă mine. Ia prima poză care-i cade în mână și o 
privește lung. 

- Ce trebuie să fac pentru a te aduce înapoi? întreb cu un licăr de speranță în ochi. 

Dar el nu răspunde. Preferă să scoată mobilul din buzunar și să citească mesajul din cauza 
căruia pâlpâie luminos. 

Iar eu îmi pierd controlul, numai la gândul că este de la ea. 

- De ce te caută? răbufnesc. Nu știe că ești cu familia? 

Nu mă privește. Continuă să citească cu atenție și văd cu stupoare că răspunde. Îi alunecă 
degetele rapid pe taste și mă chinui degeaba să descifrez ce scrie. Dar mă enervez cumplit. 

- Nu ți-e rușine? urlu cât mă țin puterile. Eram în mijlocul unei discuții, punctez. 

În sfârșit ridică privirea și se uită la mine. Însă dacă ar putea m-ar sfâșia. 

- Faptul că eu răspund nu împiedică discuția noastră. Continuă te rog. Te aud. 

Ironia din glasul lui, îmi accentuează și mai tare iritarea.  

- E de la ea? întreb deși sunt aproape convinsă. Vreau să văd. Arată-mi mobilul. 

Bineînțeles că refuză și ca să nu mai pot insista se ridică și părăsește camera. Dar îl urmez, 
apucându-l nervoasă de cămașă, forțându-l să rămână deși vrea să plece. 
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- Dana, te comporți aiurea, îmi spune încleștându-mi mâna care îl trage de cămașă. 
Calmează-te și apoi vom discuta. 

- Nu mă pot calma Matei, atâta timp cât ea e între noi. Iar tu îi răspunzi la mesaje. 
- Ești într-un hal fără de hal, strigă dezgustat. Plec să mă plimb . Ai timp să te calmezi 

până mă întorc. 

Mă uit perplexă cum dispare. Afară e deja noapte și plouă mărunt, însă se pare că lui nu-i 
pasă. Gândul că are nevoie de singurătate pentru a lua legătura cu ea, mă distruge. 

Îmi e atât de rău, încât aș fi în stare să mă topesc într-o secundă. Patul e mare, ca pentru 
doi, dar eu mă grămădesc într-un colț și încep din nou să plâng. Oare cum de mai am 
lacrimi? 

De unde să iau puterea necesară pentru a face față? Cum să fac ordine în viața mea, să uit 
tot și să-l aduc iar și iar pe Matei la mine? 

Când le-am spus părinților mei că vreau să mă mărit cu Matei, tata m-a întrebat: ești 
sigură că îl vrei pentru toată viața?  

Am fost sigură atunci și sunt și acum la fel. Dar se pare că undeva, pe parcursul existenței 
noastre împreună, mi-am uitat promisiunea.  Oare să fiu cu adevărat singura vinovată 
pentru ceea ce se întâmplă? Și eu am avut momente când m-am îndoit de iubirea lui, când 
deciziile mele nu au picat perfect peste ideile emise, dar am uitat. Într-o căsnicie, de foarte 
multe ori trebuie să alegi calea de mijloc, pentru că un cuplu nu poate rezista decât dacă se 
completează perfect unul cu celălalt. Trebuie să tragă amândoi la aceeași căruță, spunea 
bunica. Ori dacă unul trage hăis și altul cea, se rupe atelajul.  

Mă acuză că l-am privat de clipe intime în doi. Adică nu am făcut sex atât de mult cât și-a 
dorit? Soțul meu și-a dorit sex cu mine iar eu nu mi-am dat seama? De asta spune că nu 
am fost soția pe care a dorit-o? Oare în mintea lui ce ar fi trebuit să fac? Să-l încui pe Alin 
în cameră ca să ne putem noi desfăta? Să-i refuz copilului apropierea de mamă pentru că 
are altcineva dreptul la ea? Dar nu există termen de comparație între cele două. Însă el îl 
acuză pe Alin? 

Mi se face și mai rău. E un coșmar pe care gândurile nu fac altceva decât să-l accentueze. 
Dar nu pot renunța la ele. Pentru că vreau răspunsuri. Iar în sinea mea, e un bob de vină, 
cauzat de faptul că nu m-am gândit să gestionez mai bine situația. Să-i dau lui ce vrea și să 
și am grijă de copilul meu. Dar cum ar fi trebuit să fac? Cum să mă lupt cu oboseala unei 
zile în care job-ul îmi mănâncă ore bune, apoi copilul mă sleiește cu dorințele sale, casa 
”strigă” după necesarul de curățenie și dereticare? 

Trebuia, strigă conștiința din mine. Mama ta s-a descurcat foarte bine. Există zeci de 
familii în care o a doua nu există,  în care termenul de ”până la adânci bătrâneți” nu e doar 
o sintagma.   

Conștiința e dură și nu mă menajează deloc, ceea ce mă obosește și mai mult. Inchiziția ei, 
mă acuză de toate problemele acestei căsnicii. Și nu mă simt bine deloc.   
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   Dimineață, când sună ceasul, abia îl aud. Îl opresc și-mi frec ochii obosiți și umflați. E 
greu să mă ridic din pat, dar sunt conștientă că nu mai pot lipsi de la muncă. Nu am chef 
să merg iar locul gol din pat mă deprimă și mai rău. Pe Alin nu l-am văzut de două zile.  

Arunc rapid câteva haine pe mine, îmi strâng părul răvășit la spate într-un coc lipsit de 
formă și mă îndrept spre muncă.  

Matei întotdeauna mă ducea pe mine la muncă apoi pleca la job-ul lui. Acum însă, alerg 
disperată după un taxi. 

 
    În fața calculatorului de la birou, încerc să-mi fac ordine în gânduri. Să le alung măcar 
pentru o perioadă pentru a mă putea concentra. Am foarte mult de lucru, însă parcă m-am 
blocat. Nu pot gândi…sau poate nu vreau a gândi logic și rațional. Colegii mă privesc 
ciudat și probabil se întreabă unde-i veselia mea de altădată. Nu le spun că am pierdut-o, 
pentru  că viața dorește să-mi dea câteva lecții. 

Iar starea de neliniște, tristețea și deznădejdea se accentuează și în zilele următoare. 

Matei mă evită. Vine de la serviciu cât de târziu poate, îmi răspunde monosilabic la 
întrebări și nu se interesează de Alin. L-am lăsat la mama până în week-end când sunt 
decisă să-l iau acasă. Cum îi voi explica  răceala dintre părinții lui habar nu am. 

   Vineri…o zi plină la birou, căreia abia am reușit să-i fac față. Am și greșit unele calcule, 
dar șeful nu mi-a spus nimic. Toți mă privesc  ca pe o ciudată. Oare se vede că zâmbetul 
meu este fals? Oare citesc în ochii mei durerea și lacrimile pe care reușesc cu greu să le 
stăpânesc? Pentru că aș plânge non-stop. 

Când se termină programul plec cuprinsă de teamă. Mi-e frică de propria casă. Mi-e frică 
de discuții și acuze reciproce. Dar mai frică îmi este de viitor. 

Matei este deja acasă și din privirea lui înțeleg că mă așteaptă. 

- Alin e tot la ai tăi? întreabă, însă pare să nu acorde o prea mare importanță 
evenimentului. 

- Da. Vrei să-l aduc acasă? Oricum aveam de gând să-l iau în week-end. 
- Faci cum vrei, răspunde indiferent. Eu plec să alerg apoi am treabă în oraș. 
- Te întâlnești cu ea? 

Știu că ar fi trebuit să tac. O asemenea întrebare nu poate fi decât declanșatorul.  

- Ce te privește? îmi spune răstit. Ți-am spus ca fac ce vreau de acum cu viața mea. 
- Adică pe noi ne-ai exclus? întreb consternată 
- Iar te folosești de Alin, zice dezgustat. Eu voi fi mereu tatăl lui. 
- Bineînțeles, răspund, dar el are nevoie de un tată care să facă parte din familia lui, să-i 

fie aproape.  
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- Și eu unde sunt? Se răstește la mine. De ce crezi că am rămas în continuare în această 
casă? Pentru Alin. 

Am primit un pumn puternic în față și încerc să-mi revin. Deja se pune problema 
despărțirii? 

- Adică vom divorța? Întreb cuprinsă de un tremurat ușor. 
- Nu, spune hotărât. Vom fi colegi de apartament și-l vom crește pe Alin împreună. 

Simt că mi se face rău, așa că mă sprijin cu spatele de perete. 

- Vei sta cu noi și-ți vei petrece timpul și cu ea? Repet pentru că am nevoie de o 
confirmare a ceea ce am înțeles. 

- Ți-am mai spus. Viața mea mă privește. Cu tine nu mai am nici o treabă. Rămân 
pentru Alin. 

Mă reped în fața lui încercând să-i fixez ochii. Nu se ferește, dar ceea ce văd acolo, mă 
dărâmă și mai mult. 

- Nu se poate așa, strig. Alin are nevoie de stabilitate. Alin are nevoie de un tată 
permanent, nu pasager. 

- Serios? Dar mama lui cum e? Unde ai fost plecată în toate zilele trecute? Cu cine și pe 
unde ai umblat, de reveneai acasă la ore atât de târzii? 

Am fost convinsă că nu mi-a observat lipsa, iar tonul acuzator mă ia prin surprindere. 

- M-am plimbat, răspund. Am fost cu colegii la un suc. Am avut nevoie să mă gândesc. 
- Ți-ai găsit pe altul deja? 

    Întrebarea mă lasă perplexă. Nu pot să cred ceea ce aud. Îmi cere socoteală după ce el 
m-a înșelat? Spune că nu-i pasă de mine și totuși îl doare ideea să am pe altcineva? Oare 
în cei zece ani petrecuți împreună nu m-a cunoscut deloc? 

- Cum poți întreba așa ceva, după toate cele întâmplate? Poate am dreptul și eu să am pe 
cineva. 

- Tu, strigă apropiindu-se amenințător, trebuie să fii corectă până la capăt. Tu nu ai voie 
să-mi terfelești numele. Nu-ți stă în fire. Ai face ceva care nu ți se potrivește. 

Cuvintele lui stârnesc furtuna pe care atâtea zile am evitat s-o provoc. 

- De ce tu ai dreptul și eu nu? strig împingându-l cu toată forța de care sunt în stare. 
Crezi că bărbații nu mă pot place și pe mine? Adică eu să stau cuminte acasă iar tu să-
ți faci de cap cu aceea curvă? 

Mă apucă strâns de brațe și mă lipește cu spatele de peretele din bucătărie. 

- Măsoară-ți cuvintele, șuieră la urechea mea amenințător.  
- Da, strig, e sfânta sfintelor. E măritată și-și înșală soțul cu soțul meu. E o curvă. E o 

prostituată de ultimă speță. 
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- Taci, strigă, strângându-mă până îmi dau lacrimile. Iar în acea clipă îmi vine să-l 
omor. 

- De ce? Te doare adevărul? Nu te-am înșelat până acum niciodată, dar dacă găsesc pe 
cineva o fac. Pentru că ești un cretin. Un misogin și un depravat. 

- Ba nu ai s-o faci, răspunde furibund. Dacă o faci te dau afară din casă. 
- Tu… să mă dai afară din casa mea?  Demonstrez oricărei instanțe că ești principalul 

vinovat. Tu și cu ea mi-ați distrus viața. Așa că o fac. Și cu siguranță voi găsi pe 
cineva. 

     Știu și aud câtă răutate și înverșunare este în cuvintele mele. Dar durerea fizică 
amplifică dorința de răzbunare. Încerc să-mi eliberez brațele și să-mi mișc trupul 
imobilizat.  

Însă el, mă trage spre sine și mă izbește de masă cu și mai multă putere. Simt colțul mesei 
înțepându-mi coloana și nu pot reține un țipăt de durere. Nu-i pasă, pentru că mă trage 
spre gresia de pe jos, imobilizându-mă cu toată greutatea corpului. Mă zbat încercând să 
scap, dar e mare și puternic. 

- Atât timp cât îmi porți numele, șuieră luptându-se cu mine, nu are voie să te atingă alt 
bărbat.  

- Ești laș și cretin, strig printre lacrimi.  

Mă zbat, dar orice mișcare accentuează durerea din coloană și-mi vine să urlu. 

Într-un moment de luciditate, simt degetele lui încleștate pe nasturii pantalonilor. Abia 
atunci realizez că vrea să-i desfacă .  

- Matei ce faci? Strig intensificând zbaterea. Dă-mi drumul. Nu vreau. 

Dar el nu ține cont nici de rugăminte și nici de lacrimile mele. Îmi smulge efectiv 
pantalonii, sfâșie chiloții și-mi proptește spatele cu brațele-i puternice pe gresie ca să nu 
mă pot mișca.  

Apoi… 

 

     Seara târziu mă simt distrusă. Mă doare corpul îngrozitor, iar mintea e murdară și 
pângărită. Nici în cele mai negre coșmaruri nu mi-am imaginat un astfel de moment. Mă 
înec cu lacrimi, durere și picăturile de apă ce încearcă să șteargă mizeria de pe trupul meu. 

Cum a putut Matei să facă așa ceva? Ce fel de om este? Îmi arată acum o față pe care nu 
am văzut-o niciodată. Cum a reușit să o ascundă atât de bine? E un monstru. 

Nu e acasă. A plecat furibund trântind uși în urma lui.  

Am rămas eu să-mi plâng de milă. Pentru că mi-e milă de mine și de viața mea. Mă simt 
pierdută. Folosită și aruncată precum un obiect de care te poți dispensa.  
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Durerea de la coloană nu a dispărut, s-a mai diminuat însă. După ce ies de sub duș mă 
privesc în oglinda mare din baie. Văd urme pe brațe, pe umeri și un punct negru la 
îmbinarea dintre bazin și coloană.  

În timp ce-mi privesc corpul, realizez însă altceva. Într-o săptămână de zile am slăbit 
enorm. Se vede pe față, pe piept, în ochii încercănați, pe spatele încovoiat, pe buzele lăsate 
și privirea pierdută. 

Acum, vreau doar să alung ultimele clipe din minte. Cumva refuz să accept  ceea ce s-a 
întâmplat. Însă corpul mă sfidează cu toate durerile lui. Are dovezi pe care nu le poate 
anula și atunci devine confuz. Să creadă. Să nu creadă? A fost viol sau nu? 

După câteva ore în care am reușit să-mi adun cât de cât puterile, bat la ușa părinților mei, 
încercând să compun un zâmbet cât mai credibil.  

Alin îmi sare în brațe râzând de bucurie în timp ce eu maschez pueril durerea fizică a 
corpului. 

Mama mă privește lung, îmi ia haina groasă și ne urmează în sufragerie. Îl văd pe tata pe 
fotoliul lui preferat, cu ziarul atârnându-i din mână și cu ochii închiși. E somnul de după-
masă. Am uitat complet de el. 

Pășesc ușor și-l trag pe Alin să se așeze lângă mine pe canapea. Dar exuberanța lui îl 
trezește pe bunicul care ne privește cu ochi mari. 

- Mami, mami, strigă el, mi-a fost dor de tine. Bunica a spus că azi mergem acasă. Așa 
e? 

Îl strâng la piept și-i sărut părul negru și cârlionțat. 

- Așa este dragule. Azi mergem acasă. Tu ce ai făcut zilele astea? Cum a fost la grădi? 

Și începe să-mi povestească despre Andi și Iuli, prietenii lui, despre doamna care i-a 
învățat un nou cântec, despre bunica care i-a făcut într-o seară pizza preferată, despre 
Deea mătușa iubită care i-a adus un sac de jucării. Vorbea și gesticula extrem de bucuros 
că are atât de multe să-mi spună. Iar eu dau din cap, îl strâng în brațe și nu pot alunga 
gândul că el, copilul meu nu merită ceea ce-i pregătește tatăl lui. 

Simt privirea mamei în ceafă, dar nu întorc capul.  

- Alin, o aud, du-te te rog în camera ta și pune jucăriile în sacoșă ca să le duci acasă. 

Alin uită povestea la mijloc și dispare în camera lui. Știu ce urmează și de aceea aș fi vrut 
să mă duc după el să-l ajut. Dar mama se așază pe canapea lângă mine și nu mă scapă din 
priviri. 

- Ce se întâmplă Dana?  

Mă uit pe rând la amândoi, zâmbesc așa cum am învățat în ultimele zile și răspund. 
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- Nimic deosebit. A fost o perioadă mai agitată, dar o să fie bine. 

Însă mama nu mă iartă. 

- Aveți probleme? Tu și Matei aveți probleme? 

Aș vrea să-i pot minți, dar vocea mă va da de gol. Las ochii în pământ și-mi freamăt 
mâinile. 

- Da, spun cu glas stins. Avem niște probleme, dar le vom rezolva singuri. 

Îmi vine în minte reproșul lui legat de implicarea părinților mei în căsnicia noastră, așa că 
repet. 

- O să le rezolvăm singuri. O să fie bine.  

Nici mama și nici tata nu mai spun nimic. Mă privesc doar, însă eu mă simt ca în fața 
completului de judecată. 

- O să vă rog însă să-l mai luați pe Alin din când în când la voi. 
- Bineînțeles, răspunde tata într-un târziu. Dacă ai nevoie de noi, suntem aici. 

Alin intră cu sacoșa mare și grea târâind-o după el. Își dorește atât de mult să meargă 
acasă, încât nu vrea să lase nimic în urmă. Toate jucăriile trebuie să-l însoțească. 

- Hai să-ți pun ceva de mâncare, spune mama. Alin se va juca un pic cu bunicul. 
- Nu mi-e foame. E destul de târziu și trebuie să ajungem acasă. Plus că mă așteaptă 

taxiul. 
- Taxi-ul? Repetă tata.  Nu a venit cu tine? Nu e cu mașina jos? 
- Nu. Are niște probleme de rezolvat . 

Îi văd cum se privesc semnificativ în timp ce eu îmi fac de lucru cu sacoșa grea a lui Alin. 

- Dă-le câte un pupic bunicului și bunicii, spune-le noapte bună și să mergem, îi spun 
băiețelului după ce l-am încălțat și îmbrăcat cu hăinuța. 

Ajunși acasă, trântește sacoșa pe jos și fuge în sufragerie unde Matei privește la televizor. 

- Tati, tati, îl aud strigând, mi-a fost dor de tine. Vino să vezi ce de jucării mi-a adus 
Deea. 

- Bine ai venit băiete, îi aud glasul sobru. Întâi descalță-te, dezbracă-te de haină și apoi 
vino la mine. 

Se izbește de mine și-mi cere să-l ajut ca să ajungă repede la tatăl lui. Cu toată forța lui de 
pitic, târâie sacoșa și o duce în sufragerie. Eu mă opresc în pragul ușii și-i privesc. 

Alin scoate jucăriile și i le prezintă pe rând, dar Matei e mai mult preocupat de emisiunea 
de la TV decât de prezentarea fiului său. 

- Îți plac? Întreabă băiețelul încântat. 
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- Da, da… răspunde adultul absent. 
- Mașina galbenă e super. Are faruri mari și colorate. Vezi? 

Se uită rapid apoi revine la emisiunea de la televizor în care doi politicieni se bălăcăresc 
de zor. 

- Îți place? Insistă Alin. Hai să ne jucăm. 
- Du-te la tine în cameră și joacă-te, îi spune. 

Dar puiul de om îl apucă de mână și începe să-l tragă pentru a se juca. 

- Nu vreau singur. Vreau să ne jucăm amândoi. 
- Nu acum, îl repede el. Mă uit la televizor. Du-te în cameră. 
- Ba da, acum, strigă nervos piciul. 

Matei își smulge mâna din mâna lui iar privirea dură mă face să pășesc între ei. 

- Am spus că am treabă. Alin, du-te să te joci în camera ta. 

Băiatul îl privește surprins și contrariat. Altădată ar fi insistat, dar acum îl apuc eu de 
mâini și-l întorc cu fața spre jucării. 

- Să le adunăm, spun. Trebuie să le ducem la tine în cameră. 

Mă ascultă, dar din când în când întoarce capul și-și privește tatăl mirat.  În camera lui 
totul este neschimbat.  Posi, ursulețul cel mare, stă sprijinit pe pernă. Dudi, motanul 
colorat, partenerul nelipsit de la somn îl așteaptă lângă perna mare. Lego început și răsfirat 
pe birou. Iubește lego mai mult decât orice. Și are răbdare să caute perechea potrivită 
pentru fiecare element. 

- Mami, îl aud în timp ce ne chinuim amândoi să îndesăm noile  jucării în coșul deja 
plin. 

- Da, dragul meu, spun mângâindu-l pe frunte. 
- Mami, tata e bolnav? 

Ridic capul surprinsă și-l privesc. 

- De ce crezi că tati e bolnav? 
- Pentru că nici nu s-a uitat la mine. Și de câte ori este bolnav tati nu mă privește. 

Mă uit la puiul meu și mă întreb când și cum a făcut această asociere. 

- Și când a mai fost tati bolnav și nu s-a uitat la tine? 
- O…a fost… am văzut de câteva ori. 

Să-i cer să-mi spună mai exact ar fi cu siguranță un efort prea mare. Însă în mintea mea 
chinuită încolțește ideea că Alin a văzut mult mai multe  decât mine. 
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    Îi schimb hăinuțele, îl trimit la baie să se spele, iar eu încerc să-i încropesc o cină. 
Noroc că am  piept de pui și câteva roșii în frigider. O să-i fac repede un grătar și-mi 
promit că mâine voi merge la cumpărături. Singură, fără mașină, fără el, pentru că s-a 
săturat să fie șoferul propriei familii. 

Seara târziu, Alin reușește să adoarmă, iar eu mă întind alături. L-am auzit pe Matei 
foindu-se pe hol, dar am evitat pe cât posibil să-l întâlnesc. Chiar să vreau a uita, nu mă 
lasă durerile surde de pe brațe, bazinul încă bolnav și greața ce mă cuprinde amintindu-mi 
comportamentul lui. 

Dacă spui cuiva, m-a violat soțul, te crede? Nu, pentru că în căsnicie, probabil e acea 
perioadă de rău în care e permis orice. Ca și cum căsnicia anulează comportamentul uman, 
principiile morale și justețea.  

Când aud ușa deschizându-se, închid ochii și-mi țin respirația. Nu vreau să-l văd. 

Dar îi simt mâna pe umărul meu, zgâlțâindu-mă și o face atât de insistent încât trebuie să 
răspund. 

- Ce vrei? Întreb cu voce scăzută, pentru că alături de mine doarme Alin. 
- Scoală-te să stăm de vorbă. 
- Acum vreau să dorm. Sunt obosită. Vorbim mâine. 
- Nu se poate mâine. Scoală-te. 

Dar eu mă înverșunez și îmi ascund fața în pernă. 

- Acum vreau să dorm. 
- Ba nu, replică el, apucând pilota și azvârlind-o după mine. Nu te las să dormi până nu 

vorbim. 

Începe să mă tragă de picioare. Râde, dar râsul lui e sălbatic, ciudos, extrem de enervant. 

Lângă mine, Alin începe să se foiască, așa că sunt nevoită să cedez și să-l urmez în 
bucătărie. 

- Am făcut cafea, spune luând două cești din dulăpiorul suspendat. Vrei? 
- La ora asta? Eu totuși vreau să dorm. Spune ce ai de spus ca să mă pot duce la culcare. 

Își toarnă încet cafeaua în ceașcă, dorind parcă să testeze limita mea de răbdare. 

Apoi se așază în colțul opus și mă privește. 

- Îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat azi, îl aud spunând.  
- Sigur? Bâigui scârbită. Eu nu te-am cunoscut așa. În ultimul timp nu mai recunosc 

nimic din imaginea bărbatului de care m-am îndrăgostit. Unde e? 

Învârte lingurița în ceașcă și pare extrem de preocupat de acest lucru. 
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- Cândva ai spus că mă vei iubi toată viața. Ai promis, continui aproape plângând. Au 
fost zeci de martori. De ce ai renunțat? 

- Ți-am mai spus. Am suportat cât am putut. Nu ești femeia de care am nevoie. 
- Spune-mi cum ai vrea să fiu. Poate reușesc să mă schimb. Eu vreau să păstrăm această 

căsnicie. 

Dar el bea din cafeaua aburindă și mă lasă să aștept răspunsul. 

- Tu vrei să mai păstrăm căsnicia noastră? 

Din nou întârzie cu răspunsul. 

- Regrete am și eu, spune, dar nu mai pot continua. Simt așa de ceva timp, însă prezența 
lui Alin m-a determinat să aștept. 

- Prezența lui Alin sau faptul că a apărut ea a schimbat totul? 

Se uită în ochii mei și iar se încruntă. 

- Nu vreau să vorbesc cu tine despre ea. Însă poți să știi că îmi oferă tot ceea ce tu mi-ai 
refuzat. 

Continuă să mă jignească. Continuă să mă compare cu ea, să o creadă superioară mie și 
asta mă enervează. 

- Atunci, azi, aici în bucătărie, ce ai vrut de la mine? Dacă ea îți oferă totul, de ce m-ai 
luat și pe mine? 

- Mi-am cerut scuze, răspunde apăsat. A fost o clipă de nebunie. Dar ai dreptate, poți să-
ți găsești pe cineva, să faci ce vrei. Așa cum am spus, de acum în acolo vom fi doar 
colegi de apartament, că să fim împreună alături de Alin. 

- Ce spui tu străine? Strig. Crezi că un copil are nevoie în viața lui de o mamă și un tată 
pasager? E un obiect pe care îl putem plasa după cum ne este voia, ba în camera mea, 
ba în camera ta? 

- Preferi să rămână fără unul din noi? Pentru că dacă divorțăm, pe unul aproape nu-l va 
mai vedea. 

- Ai uitat din ce familie provii? Îl atac. Ai uitat cum îl condamnai pe tatăl tău că v-a 
părăsit, că este un bețiv și nu a dat doi bani pe educația voastră? Vrei ca Alin să 
crească la fel? Vrei să te vadă doar în zilele stabilite de judecător? 

Se ridică nervos și bea restul de cafea dintr-o înghițitură. Apoi trântește cana în chiuvetă. 

- Ești meschină și te folosești de povestea copilăriei mele pentru a mă înduioșa. Alin 
este și va fi mereu copilul meu. De asta și vreau să rămânem aici, împreună. Ca să pot 
fi alături de el. Însă pentru tine nu mai simt nimic. 

De această dată nu mai plâng. Simt însă cum mă copleșește tristețea, cum toată lumea mea 
normală și frumoasă s-a prăbușit, cum dintr-o dată nu știu ce să mai fac. Încotro să o apuc 
pe drumul negru și prăfuit ce se deschide în față? 
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 Nu înțeleg cum l-am pierdut. Îmi recunosc greșelile și sunt gata să suport cea mai aprigă 
pedeapsă. Însă nu asta. Nici în cel mai cumplit coșmar nu m-am gândit că voi pierde 
iubirea. Că acel vulcan de sentimente ce ne-a cuprins cu câțiva ani în urmă se va stinge și 
va rămâne în urmă doar un pustiu acoperit cu cenușă distrugătoare. Inima strigă că-l 
iubește pe Matei. Mintea se luptă să mă convingă că am doar orgoliul rănit. 

Am fost înșelată. Sunt înșelată. Soțul meu iubește pe altcineva mai mult decât pe mine. 
Cum să fac să-l aduc înapoi? Să abandonez sau să lupt pentru a-i recuceri iubirea? 

E noapte târziu și nu pot dormi. Am o greutate imensă pe suflet care mă trage în cea mai 
adâncă prăpastie. Oare chiar l-am pierdut? Mi-e greu, chiar aproape imposibil să accept. 

Apoi, mintea îmi zboară la ea. Colega de serviciu a soțului meu și amanta lui. Și-mi dau 
seama că o cunosc.  Mă întorc cu spatele la Alin și deschid mobilul. Îi caut profilul pe FB 
și-l privesc îndelung. E blondă, în timp ce eu sunt brunetă. E ștearsă, în timp ce eu, dacă ar 
fi să mă iau după spusele cunoștințelor, am o strălucire aparte. Zâmbetul ei este vag. Al 
meu este întreg și pătrunzător. 

Privind-o mă simt straniu, pentru că fizic arăt mult mai bine decât ea și totuși ceva din ea 
l-a atras pe Matei. Ce poate fi? Dacă din punct de vedere fizic nu mă poate depăși? Are 
facultate? Și eu am. Este tânără? Nu. Pare mai în vârstă decât mine? 

Atunci, mă întreb, iar și iar, ce are ea și eu nu? 

Adorm greu și nu am parte de un somn liniștit. Coșmarurile ivite din străfundurile fricii 
îmi bântuie noaptea. Dimineață deschid ochii la prima rază de lumină. Știu că sunt obosită 
și totuși nu simt. Încerc să mă mișc prin cameră fără să fac zgomot. Alin are un somn atât 
de ușor. 

La bucătărie mă simt inexplicabil de liberă și încep să pregătesc mâncarea. Din dormitor 
acum nu se mai aude zgomot, însă toată noaptea ușa s-a deschis și s-a închis. Mi s-a părut 
chiar că am auzit  soneria mobilului lui Matei. Probabil a vorbit cu ea. Jumătate din mine 
ar vrea să afle, iar restul îmi cere să stau potolită. E acea parte logică și rațională care știe 
că orice informație legată de ea îmi va face rău.  

Mirosul cafelei îmi întoarce stomacul pe dos, dar mă silesc să iau câteva guri pentru că am 
planuri mari pentru azi.  

Gătesc, spăl, deretic rapid, apoi la ora 7, 30 sunt gata echipată și mă pregătesc să ies pe 
ușă. Matei însă apare pe neașteptate în spatele meu atras probabil de mirosul mâncării 
gătite. Adoră șunca învelită în cașcaval pane, pâinea rumenită și omleta cu roșii și ceapă 
verde. 

- Unde pleci? Întreabă încruntat. 
- Să fac cumpărături, răspund repede. Frigiderul este gol, iar Alin are nevoie de mâncare 

proaspătă.  

Apoi îmi vine o idee. 
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- Vrei să mergem împreună cu mașina la Carrefour? Am putea face cumpărături pentru 
mai multe zile. 

- Nu pot. Ia tu mașina și du-te. 

Îl privesc cu ochii mari și caut intenția ascunsă în spatele ofertei lui. Nu am mai condus de 
aproape 5 ani. 

- Să iau mașina? 
- De ce nu, zâmbește zeflemitor. Dacă eu nu mai sunt șoferul tău de serviciu, o poți 

conduce tu. 
- Dar eu, încep să mă justific…, însă nu mă lasă să termin. 
- Nu mai știi să conduci? Asta nu se uită, decât dacă…  Auzi, îmi strigă disprețuitor, să-

ți scoți certificat de handicapată pentru că nu ești în stare să conduci o mașină. 

Îmi încleștez pumnii înfigând-mi unghiile în carne pentru a mă stăpâni. Acum, aș vrea  să-
l sfâșii. 

- Ești nebun, șuier. Dar o să iau câteva lecții și o să conduc din nou. Iar cel care are 
nevoie de certificat ești tu. Dar unul de violator. 

Ridică mâna să mă lovească, însă nu mă mișc nici un pas. Aștept încordată iar privirea 
mea îl înfruntă. Dar lovitura nu vine și-i văd brațul tremurând cum coboară greoi, în timp 
ce fața îi e desfigurată de furie. 

- Ai grijă de Alin, spun întorcându-i spatele ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. 
- Am treabă, strigă în urma mea. Grăbește-te. Altfel plec și-l las singur. 

  Până la etajul doi, cât timp am fost în raza lui vizuală, am mers normal, poate puțin 
apăsat, dar odată scăpată de sub chinga privirii lui, alerg și dau drumul lacrimilor să-mi 
inunde fața. 

Deci, am ajuns să ne jignim. Marea noastră dragoste devine o luptă pentru supraviețuire. 

  Înfășor paltonul în jurul trupului, îmi plec capul să nu mă vadă oamenii că plâng și plec 
în drumul meu. I-am gătit micul dejun preferat. Am vrut să-i arăt că încă îl iubesc și vreau 
să am grijă de el. Însă el… m-a jignit. De ce mă desconsideră atât de mult? Oare greșelile 
mele sunt de neiertat?  

Ajung în dreptul micii biserici din cartierul nostru și încerc să-mi îndrept spatele 
încovoiat. Mă simt un om bătrân, lipsit de putere și peste care vremurile au trecut prea 
repede. 

Înaintea mea intră o femeie care își potrivește baticul pe cap. Eu am însă o eșarfă și încerc 
să o așez cât mai bine. 

Ascult slujba, apoi mă îndrept către altar, solicitându-i preotului o întrevedere. Nu-l 
cunosc prea bine. Am asistat la câteva slujbe, l-am văzut când a venit de sărbători să ne 
binecuvânteze casa, însă acum am nevoie de sfatul lui.  
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    După ce lumea se retrage, ne așezăm într-un colț și-i spun povestea mea. La început mă 
ascultă, dar apoi ridică mâinile și rostește destul de des ” Voia Domnului”. Când ajungem 
însă la parte cu sfaturi, începe să-mi spună povestea sorții femeilor, care trebuie să suporte 
durerea și necazul. 

- Fii smerită fata mea, spune. Taci, nu îi răspunde și ascultă de vorbele soțului tău.  
Acceptă-ți pedeapsa și așteaptă smerită să se întoarcă la tine.  

 Mă uit la fața lui și mă gândesc dacă m-a ascultat vreun pic. Nu pot fi smerită și să accept 
jignirile. Nu pot zâmbi când știu că vine acasă purtând parfumul ei imprimat pe haine. Nu 
pot rămâne indiferentă când văd cât de puțin contează Alin pentru el. 

Omul din fața mea nu înțelege și prin urmare nici nu-mi dă sfaturile pe care le aștept. De 
fapt nu știu ce aștept, însă cu siguranță că nu asta. 

Vreau soluții, nu supunere. 

    Plec de la biserică și mai demoralizată. Un duhovnic ar trebui să-mi îndrume sufletul pe 
calea cea bună, pentru a-mi păzi corpul, inima și mintea. Se pare că în acest locaș de cult 
nu l-am găsit. Însă încrederea mea în biserică nu pălește. Pentru că am primit educația 
unui creștin.  

Fac câteva cumpărături și revin acasă deși aș fi vrut să zbor în altă parte. Nu mai simt că 
este casa mea. Parcă tot răul din lume s-a adunat acolo și a schimbat-o în casa groazei.  

Pe Alin îl găsesc în bucătărie, cu capul sprijinit pe mânuța lui mică și grăsuță, cu farfuria 
de mâncare aproape plină în față. 

- Ce faci puiule? Îl întreb după ce-i sărut fruntea și mângâi părul cârlionțat. 
- O… ce bine că ai venit mami, spune luminându-i-se ochii dintr-o dată. Nu-mi place să 

stau singur la masă. 
- Dar tati? Spun în timp ce privesc în jur. 
- E la TV. 

În sufrageria mare și luminoasă, Matei stă tolănit pe un fotoliu și se uită la un talk show 
enervant. 

- De ce ai lăsat copilul singur la bucătărie să mănânce? Nu puteai să stai cu el , să-i 
vorbești și să-l asculți? 

- Și dacă mănâncă singur, care-i problema? Se rățoiește la mine. Tu cu ideile tale… îl 
alinți prea mult. 

- A sta de vorbă cu el înseamnă a-l alinta? A-l asculta e pierdere de timp? Ce fel de tată 
ești tu? 

- Normal, strigă ridicându-se de pe fotoliu și închizând nervos televizorul. Telecomanda 
a zburat instantaneu în capătul opus al canapelei. E băiat și trebuie să fie dur. Dacă îl 
mai cocoloșești mult va fi o fetiță leșinată. 



29 
 

- Ce spui? A-ți iubi copilul înseamnă a-l cocoloși? Eu îmi iubesc copilul. Dar tu? Crezi 
că indiferența îi face bine? Dacă i-ai fi văzut fața tristă la bucătărie în timp ce se 
chinuia să mănânce, poate ai fi gândit altfel. 

- Auzi, tu îi mesteci și mâncarea? Prin atitudinea ta protectoare îi faci rău. Așa l-ai 
îndepărtat și de mine. 

- Cum poți vorbi așa? De câte ori nu te-am rugat să-ți faci timp și pentru el? Mai ții 
minte când te imploram să îl iei și pe el când te duceai la meciuri, sau când ieșeai în 
parc? Sau pur și simplu să te implici în jocurile lui stupide, cum spui, cu lego și cu 
mașinuțe? 

Se vede pe fața lui că discuția nu-i place și trece pe lângă mine aproape lovindu-mi umărul. 

- Ai avut tu grijă să faci toate astea în locul meu, murmură ieșind din cameră. 
- Da, acum mă acuzi că îmi iubesc copilul? 

Nu-mi răspunde. Doar se îmbracă și observ cât de nervos își încheie nasturii de la palton. 

- Unde pleci? 

 Trântește ușa iar pași apăsați îl îndepărtează cât mai mult de mine. Sprijin tocul ușii și 
aștept un răspuns care știu că nu va veni. Iar când întorc capul, îl văd pe Alin în pragul 
bucătăriei privind mirat. 

Mă duc să-l iau în brațe. Mi-e drag de mor copilul meu, iar tristețea din ochii lui mă sfâșie.  

- Mami, răsună glasul lui dulceag, tati mă iubește? 

Îmi trec limba peste buze și trag aer mult în piept. Sunt convinsă că puiul meu simte 
tensiunea. Iar eu vreau să-l feresc cât pot. 

- Bineînțeles că tati te iubește, spun ascunzându-mi fața în părul lui. Doar că este extrem 
de ocupat. 

Prima parte a zilei ne-o petrecem la mall, în zona special amenajată pentru copii, iar cea 
de-a doua în parc. Se joacă, aleargă cu alți copii, însă din când în când vine și se așază 
lângă mine pe bancă. 

- Ești bine mami? Spune mângâindu-mi mâna. 
- Sunt bine dragule, răspund încercând să par veselă. Uite, Andrei te cheamă la joacă. Și 

Dănuț îți face semn. 

Seara e frânt de oboseală. Casa e pustie, dar în dormitor găsesc hainele răvășite și înțeleg 
că Matei a venit și s-a schimbat. Însă nu e nici un bilet. Nici mașina nu este în fața 
blocului.  

  Cu inima îndurerată, îl ajut pe Alin să facă duș apoi îl culc. Trebuie să gătesc pentru 
picnic-ul de mâine.  Grădinița organizează un picnic al părinților și copiilor. Iar mie mi-a 
revenit sarcina să fac dulciurile. 
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Copiii adoră fructele și ciocolata, așa că bag la cuptor mai multe tăvi de fursecuri cu 
ciocolată, coșulețe cu cremă de vanilie și fructe confiate. Mâine o să le pun și frișcă pe 
deasupra. 

Din când în când mă uit la ceas și văd cu groază cum trec minutele. Iar singurătatea mea 
se adâncește. Oare să-l sun? Sau să-i trimit mesaj? Nici nu i-am spus de picnic-ul de 
mâine de la grădiniță. E duminica părinților după cum a decretat educatoarea. 

Însă el nu știe. Nu am omis să-i spun. Pur și simplu nu am avut timp. Problemele noastre 
ne-au acaparat.  

Când termin e aproape ora două. Și sunt extrem de obosită. Las tăvile în chiuvetă, cu 
promisiunea fermă de a le spăla mâine. Un mâine care a început deja de două ore fără el. 

Mă strecor în pat lângă Alin și închid ochii. Oboseală îmi furnică corpul, dar nu pot 
adormi. Din când în când mă uit la ceas ca să văd cum limba a ajuns la ora 3, apoi se 
apropie de 4. Vreau să adorm. Mă chinui să fac asta, dar într-un final decid să iau o pauză 
în această luptă și mă duc la baie. Când ies dau nas in nas cu el. Șocantă este fericirea de 
pe chipul lui, strălucirea ochilor și zâmbetul împlinit.  Iar respirația nu miroase deloc a 
alcool.  

Mă uit cum trece pe lângă mine ca și cum nu aș exista, purtându-și iubirea ca pe un trofeu.  

Lumina din ochii lui nu-mi aparține. Văd cum m-a înlocuit și asta îmi sfâșie inima. Însă 
îmi și întunecă judecata. Dacă până acum, am lăsat mult, foarte mult de la mine, pentru ca 
această relație să meargă, acum vreau să lupt. Trădarea a trezit războinicul din mine. 

Mă retrag la bucătărie și închid încet ușa ca să nu-i deranjez. Iau tableta și încep să caut. 
În lumea noastră extrem de tehnologizată, sunt convinsă că undeva trebuie să găsesc 
informații despre ea.  

Anton Mihaela Lumi. Un nume asemenea unui cuțit înfipt în inima-mi fragilă. Colegă de 
serviciu cu soțul meu, blondă din naștere,  cu câțiva ani mai mare decât Matei,  consultant 
la firmă, căsătorită și mamă a doi copii.  

Mamă a doi copii? Cum e posibil ca o mamă a doi copii, băiat și fată, destul de mici după 
cum văd  în poze să îmi distrugă căsnicia? O mamă poate face așa ceva?  

Pun tableta pe masă și rămân cu privirea fixată asupra ei. Nu e frumoasă. E ștearsă, chiar 
palidă, iar zâmbetul mi se pare prefăcut. Ochii însă îi strălucesc asemenea unor găuri 
negre din cele mai îndepărtate hăuri.  Și au ceva malefic.   

Lacrimile îmi brăzdează iar și iar obrajii. Nu știu de unde mai pot izvorî .  

Dimineața e cenușie. Sau poate așa mi se pare mie, după o noapte de luptă cu gândurile, 
viața și durerea ei. Mă spăl pe față și decid că trebuie să merg mai departe. Și bineînțeles 
să lupt. 
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La grădiniță, voioșia copiilor mă binedispune. Aleargă necontenit în timp ce noi, părinții, 
aranjăm farfurii, platouri, sticle cu suc, pahare colorate și coifuri pentru cei mici. E un 
picnic mai aparte, pentru că este organizat în curtea închisă a grădiniței. E prea frig să 
mergem în natură. 

După ce ne-am terminat sarcinile de părinți, ne retragem la mesele repartizate și așteptăm 
venirea năzdrăvanilor. Masa noastră are 3 scăunele. Însă unul va rămâne gol, spre mirarea 
educatorilor. 

Copii prezintă cântecelele, dansurile și poeziile pregătite iar apoi se dă startul picnicului 
propriu-zis.  Cei mici râd, se joacă și înfulecă tot ce găsesc pe masă. Iar noi părinții, stăm 
de vorbă. Marea majoritate a copiilor au venit cu ambii părinți. Iar eu inventez scuze 
ciudate pentru lipsa tatălui atunci când sunt întrebată unde e. Mai ales tații care-l cunosc 
pe Matei sunt curioși. 

Discut cu mămicile, îmi beau sucul, dar nu-l scap din ochi pe Alin. Descopăr cu stupoare 
că de această dată copilul meu a făcut o selecție a partenerilor de joacă în funcție de tați. Îl 
văd apropiindu-se de ei și privindu-i cu ochii mari. Unii îl iau în brațe și-l așază în 
mașinuțele rotitoare alături de copilul lor, alții îl servesc cu dulciuri. Iar el are ochii 
strălucitori. Din clipă în clipă mă tem că se va arunca în brațele unui bărbat străin. 

Această priveliște mă răscolește cumplit. Băiatul meu, deși cred că nu înțelege prea multe, 
urmează instinctul care-i spune că va suferi o pierdere. Și atunci încearcă să o suplinească 
prin apropierea de alți tați.  

Sunt atât de nervoasă încât îmi vine să-l iau de mână și să fugim în lumea largă. Nu pe 
Alin sunt supărată. Matei este ținta furiei mele, pentru că în prostia și mârșăvia lui își 
obligă copilul să treacă prin asemenea clipe.  

De multe ori mi-a reproșat că îl cocoloșesc. Că atâta dragoste maternă o să-l sufoce. Că e 
băiat și viața este dură pentru reprezentanții sexului tare iar el trebuie să fie călit. Asta 
înseamnă oare călire? Să-l priveze de dragostea și existența lui? Îmi vine să-l omor. 
Durerea din ochii lui Alin, e stiletul ce-mi sfârtecă inima. 

    Ne întoarcem târziu într-o casă pustie. Alin se duce în camera lui și pornește 
calculatorul. Eu aș vrea să mă odihnesc, dar îmi este teamă să las copilul nesupravegheat.  
Mă așez în fotoliul din sufragerie și dau drumul televizorului. Poate găsesc o emisiune 
care să-mi alunge oboseala. 

Când deschid ochii, văd cum limbile ceasului s-au mișcat destul de mult. Am adormit, iar 
Alin a fost nesupravegheat atâta timp. În timp ce mă ridic de pe scaun panicată, mintea 
concepe fel de fel de scenarii fataliste. 

Alerg spre camera lui, însă Alin continuă să se joace la calculator și abia întoarce puțin 
capul când mă vede intrând. 

- Mami, am reușit să trec de nivelul 3. Popy nu are nicio șansă. 
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Îi mângâi părul rebel, îi sărut fruntea și-l strâng cât pot de tare în brațe. Așa va fi viața mea 
de acum în acolo? Voi tresări pentru fiecare clipă în care nu va fi sub supravegherea mea? 

Îi pregătesc de mâncare, face un duș rapid și apoi se culcă. Ar trebui să profit și eu să 
dorm, dar nu pot pentru că nu înțeleg multe lucruri.  Nu înțeleg de ce trebuie să fie așa, de 
ce o alta mi-a luat locul, de ce copilul meu nu este iubit de tatăl lui, de ce viața mea s-a dat 
cu totul peste cap. 

   De fiecare dată când mă gândesc la Matei, apare ca din negură și imaginea ei. Parcă s-a 
lipit acolo, asemeni unui scaiete călător ce se atașează de prima frunză întâlnită în cale. 
Îmi vine să vomit. Deodată îmi doresc să o cunosc. Da, îmi strig înfrigurată. Vreau să-i 
aud vocea, să-i simt gândurile, să citesc omul din spatele frazelor cu care mi-a cucerit 
soțul. 

Mă ascund din nou în bucătărie și intru de pe tabletă, pe profilul ei.  Caut și găsesc mai 
multe poze: cu ea, cu copiii, cu vacanțe în care zâmbetul ei pare încremenit și doar câteva 
cu soțul. Însă e suficient ca să-mi dau seama că îl cunosc. E un fost coleg de serviciu, aflat 
în prezent într-o altă societate. Mă uit în ochii lui și mă întreb dacă știe. Atunci când Matei 
lipsește de acasă, știu sigur că e cu ea. Cum își justifică oare această femeie lipsă? Sau 
întunericul beznă specific întoarcerilor târzii acasă? Cum privește familia ei aceste evadări 
pentru o dragoste ce ucide?  

Matei nu-mi dă explicații, dar ea? Soțul ei acceptă? 

Zgomotul ușii de la intrarea în apartament, mă face să tresar și să închid rapid pagina de 
pe tabletă. Nu vreau să știe că iscodesc. Nu încă. 

Face ochii mari când mă vede în bucătărie și se lipește de tocul ușii. 

- Nu dormi? Întreabă calm. 
- Nu pot, răspund fără să-mi ascund ochii umflați de plâns. 

Trece pe lângă mine, pune ușor palma pe umărul meu, apoi se așază pe scaunul din față. 

- Îmi pare rău, îl aud spunând și de această dată chiar am impresia că regretă.  

Deci nu e totul pierdut, strigă inima. 

-  Îți pare rău? Repet cu îndoială. 

-  Da, Daniela. Regret enorm că suntem în acest punct. Ești un om deosebit, dar ne-au 
ajuns greșelile din urmă. Și trebuie să plătim. 

Îmi fac curaj și întind mâna până îi ating cu degetele brațul. 

- Matei, eu te iubesc, spun oferindu-i sufletul meu distrus. Dacă ceea ce se întâmplă este 
din vina mea, sau măcar pentru partea mea de vină, te rog să mă ierți. Ai dreptate. Nu 
am fost o soție ideală. Văd acum și înțeleg că am greșit, dar vreau să mă schimb. Îți 
promit că mă schimb. Dar întoarce-te la noi. 
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Îmi mângâie mâna, însă gândurile îi întunecă fața. 

- Oh, e atât de complicat, șoptește. Ea este exact așa cum am sperat să fii tu. E… 
- Nu-mi spune cum e ea, cer deznădăjduită. Învață-mă să fiu ca ea. Ajută-mă să mă 

schimb. Vreau asta pentru tine. 
- E prea târziu,  spune și aud tristețea din glasul lui. Se ridică și pășește încet, ușor 

gârbovit, spre ușă. 

Dar eu îi barez drumul și mă agăț de trupul lui, îmbrățișându-l cât de strâns pot. 

- Eu vreau să mă schimb, spun disperată. Ajută-mă să ne fie bine. Și eu și Alin avem 
nevoie de tine. 

- E prea… însă nu reușește să termine fraza pentru că-mi vede ochii. Iar acolo știu că 
am adunat toată iubirea din lume, asezonată cu durere și cu o dorință de abandon 
nebună. 

Mă agăț de el, de trupul și sufletul lui, sperând la clipa imposibilă.  

   Dimineață mă trezesc în patul nostru și privesc în jur. El doarme liniștit iar zorii unei noi 
zile aruncă raze multicolore pe trupul dezvelit. Îl privesc și îl iubesc. Știu că a fost cândva 
al meu, dar trebuie să dau timpul înapoi. Sunt în stare să sacrific tot. Orice ar însemna 
asta. Chiar și o parte din cutumele și educația primită în ani de zile. Azi noapte am făcut 
sex. Un sex nebun, cu momente care acum mă fac să roșesc și să mă întreb de unde atâta 
curaj pe capul meu. Din iubire, mă consolez ușor tristă. În dragoste și în război parcă e 
permis orice. Eu le folosesc pe amândouă, pentru că am pornit un război pentru a recuceri 
dragostea. 

Mă înfășor în pilota moale și albă și plec tiptil în camera lui Alin. Copilul doarme frumos, 
cu liniștea purității așternută pe chipul gingaș. 

Îmi înmoaie inima  și simt că pentru el voi înfrunta toți balaurii planetei. E copilul meu și 
îl iubesc mai mult decât pe mine. 

Când revin în dormitor, Matei nu se mai află acolo. Se aude apa curgând în baie și înțeleg 
că a venit vremea să ne pregătim pentru o nouă zi. Alerg la bucătărie și pregătesc un  mic 
dejun ca la carte. Mirosul bunătăților îmi aduce aminte că au fost multe mese peste care 
am sărit în ultimul timp.  

- Bună dimineața, spun veselă, privindu-l și așteptând sărutul cu care mă întâmpina 
până nu demult. 

- Bună dimineața, bâiguie, dar își ferește privirea. Unde găsesc o cămașă călcată pentru 
muncă? 

Nu-mi pică bine întrebarea, dar mă reped în dormitor și revin cu o cămașă bleo, fără nici o 
cută. 

- E ok? Întreb întinzându-i. 
- Da, e bine. 
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- Am prăjit costiță și am făcut omletă țărănească cu salată de castraveți. Mănâncă că se 
răcește. 

- Mulțumesc, spune sec, dar nu mi-e foame. Am ceva urgent de rezolvat la serviciu și 
trebuie să ajung mai devreme. 

Parcă s-a prăbușit cerul peste mine. Nu reușesc să-mi găsesc respirația și asta mă face să 
intru în panică. 

- Miroase așa de bine, spun păstrând totuși o speranță. 
- Da, miroase, dar nu am timp. Mulțumesc pentru cămașă. Iar în legătură cu aseară… nu 

este corect ce am făcut. Vom fi colegi de apartament. Să ne comportăm ca atare. 

Mintea e un carusel care și-a pierdut traiectoria. M-am prăbușit de undeva de sus, tare sus 
și acum nu reușesc să-mi adun bucățile sparte. 

Îl privesc cum pleacă și nu mai am curajul să spun nimic. Toate speranțele mele s-au 
năruit.  

La serviciu ajung târziu, iar zâmbetul fals mă însoțește permanent. 

” Ce ai? Nu te simți bine? Arăți ciudat. ” Arăt așa cum mă simt aș striga, însă doar 
zâmbesc și mint. ” Alin nu s-a simțit prea bine azi-noapte și sunt obosită.” 

În fața teancului de dosare și a calculatorului mă bufnește din nou plânsul. Pentru că mint, 
pentru că nu pot lucra, pentru că odată am fost și eu fericită. Acum am ajuns doar o colegă 
de apartament și nu știu cum să trăiesc cu asta. 

În pauza de prânz mă sună prietena mea ca să-mi dea o veste. În week-end a fost cu soțul 
la Breaza, o localitate din apropiere și l-a văzut pe Matei cu o tânără blondă în mașină, 
parcând în fața pensiunii Capilaria. 

O nouă lovitură și un nou set de întrebări căreia trebuie să-i rezist. Însă nu o fac și-i 
povestesc totul. Matei a fost cu ea la pensiune folosind mașina noastră. Cea pe care am 
cumpărat-o de puțin timp și pe care eu am îndrăgit-o din prima. Mașina familiei noastre. 
Printre hohote de plâns, ascunsă departe de ochii și urechile colegilor îi povestesc 
coșmarul vieții mele. Din când în când aud icnete de surprindere și multă liniște. Nu s-a 
așteptat la asta. 

- Cum reziști?, mă întreabă. 
- Nu știu, răspund cu sinceritate. Nu știu cum să fac față reproșurilor și cum să-l 

determin să se întoarcă. 
- Îl vrei înapoi? 
- Bineînțeles, strig deznădăjduită. E soțul și tatăl copilului meu. 
- Da, e tatăl lui Alin, dar este și soțul tău? 

Întrebarea mă pune pe gânduri, însă am convingerea că în toți acești ani, a fost soțul meu. 
M-a iubit. Iar faptul că aseară a făcut dragoste cu mine, mă face să cred că încă mă 
iubește. Sunt confuză, e adevărat, dar știu că trebuie să lupt. Așa simt. 
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- Atunci, poate ar fi bine să vorbești cu un psiholog. Poate are sfaturi să te ajute să 
mergi mai departe. 

- Tu ești psiholog, strig la ea. Ajută-mă tu să învăț. 
- Nu pot. În primul rând ești prietena mea și nu aș fi obiectivă. Ai nevoie de altcineva. 

Revenind la birou, mă gândesc la propunerea ei. Aproape de casă am văzut cabinetul unui 
psiholog. E femeie și cred că m-ar înțelege mai bine. 

Plec grăbită spre casă la terminarea programului,  ascunzând teama că s-au adunat zeci de 
lucrări neterminate și că șefii nu vor fi prea încântați.  

Sala de așteptare a psihologului e goală. Mă așez pe scaun și încep să mă gândesc la ce să 
spun. Și mai ales cum. E greu să tragi cortina vieții și să lași spectatori străini să privească. 
Dar am nevoie de ajutor. 

O doamnă elegantă, cu o privire rece mă invită în cabinet.  

Nu mă simt în largul meu în fața ei, dar încerc să-mi spun povestea pe scurt și cât mai clar.  

Mă ascultă, dar ori asta e masca specifică psihologilor, pentru că e primul cu care am 
contact profesional, ori ceea ce spun se pierde undeva pe drum, până la urechile ei. Nu se 
clintește nimic pe față. Cred că nici nu a clipit. 

- Da, e un caz tipic ce necesită consiliere familială, spune într-un târziu. Vă pot ajuta, 
însă sunt necesare cel puțin zece ședințe, iar tariful meu este cuprins între 75 și 100 
Ron ședința. Pentru început vom merge cu 100 Ron, iar dacă lucrurile vor reveni pe 
făgașul normal, taxa va scădea la 75. 

Eu mă simt precum un animal înjunghiat, viața mea acum e formată din cioburi, iar ea îmi 
vorbește de bani. Așa se comportă un psiholog? 

Cuprinsă de dezgust, mă ridic din fotoliu și o anunț glacial că mă voi gândi și voi suna să-i 
spun decizia.  Aprobă înclinându-și scurt capul dar nu se ridică să mă conducă.  

    Este al doilea om pe care suferința mea nu-l mișcă. Iar eu m-am dus la ei pentru ajutor. 
Însă de ce le-ar păsa de mine și problemele mele? Nu cumva e o formă de egoism din 
partea mea să cer altora să mă înțeleagă? Am nevoie de compătimirea lor? Atunci mai am 
o problemă.  

   Acasă, surpriză. În dormitor, Matei doarme dus, în timp ce mobilul pulsează disperat 
anunțând mesajele primite. Sunt curioasă, îl iau și mă duc în sufragerie pentru a-l 
deschide. 

Sunt multe și sunt de la ea. Îi spune că îl iubește, că este omul pe care l-a așteptat o viață, 
că nu vrea să-l preseze, dar nu mai poate rezista fără el. Declarații, cuvinte înduioșătoare, 
plânsete și multe inimioare. Citesc, deși îmi face rău și simt că sunt aproape de leșin când 
ajung la mesajele despre mine. 

Nu pot să cred. Vorbește cu ea despre mine. 
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Ea: Știu că e mai frumoasă și mai tânără decât mine.” 

El: Dar e rece. E o femeie de gheață și perfidă. 

Ea: Dar ai avut-o alături 10 ani. Înseamnă că ai iubit-o. 

El: Așa am crezut. Am înțeles că m-am înșelat. De fapt e o proastă. 

Ea: De ce? Tu ești un om deosebit nu pot să cred că… 

El: M-a fraierit. Încearcă și acum acest lucru. Știi, discutam sâmbătă despre cartea lui 
Einstein. Dacă o întreb pe ea care este ultima carte citită ce crezi că-mi va spune? 

Ea: Nu citește? 

El: Știi, se spune că bărbații vor femei proaste ca să le poată domina. Dar să fie una cu 
care să nu poți discuta… e groaznic. 

Ea: Nu citește? Parcă are facultate. 

El: Cred că de când a terminat facultatea nu a mai pus mâna pe o carte. Acuză lipsa de 
timp și copilul. Toate sunt din cauza lui. Dar nu este așa. Nu citește pentru că e proastă. 

Arunc mobilul pe canapea și închid ochii. Nu găsesc cuvintele cu care să mă descriu. S-au 
blocat undeva în spatele cuvântului ”proastă”. Mă simt asemeni unui condamnat veșnic pe 
a cărui sentință scrie : Sunt și voi rămâne o proastă. 

Bineînțeles că plâng din nou pentru că sufletul meu are nevoie de revoltă. Nu sunt proastă, 
strig cuprinsă de disperare. Nu am mai citit, pentru că Alin îmi ocupă tot timpul. El e în 
centrul atenției și tare aș vrea să văd care mamă are timp să se ocupe de copil și să mai 
facă și altceva. Eu sunt o mamă dedicată copilului meu. Am studii superioare, lucrez într-
un domeniu ce presupune o învățare permanentă. Deci pot. Cum a ajuns el să aibă o 
asemenea părere? 

Apoi îmi dau seama că furia a ajuns la cote maxime. Îmi doresc să-l scol și să-l iau la 
pumni. Însă aleg să mă îmbrac rapid și să părăsesc apartamentul.  

Umblu bezmetică pe străzi. Oamenii pe lângă care trec nu contează. Nu-i cunosc și e mai 
bine așa. Mă simt atât de singură, încât fiecare pas mă îndepărtează de gaura neagră a 
căsniciei mele. O minciună perpetuată ani de zile.  

Dar furia o îndrept și asupra mea. Cum de am lăsat să treacă atâta timp fără să observ? 
Matei e un actor atât de bun încât și-a jucat rolul  perfect în toți acești ani? A mințit 
continuu când spunea că mă iubește? Și dacă a făcut-o, de ce oare? 

Din acest punct de vedere da, sunt o proastă. Ca toate femeile îndrăgostite care văd și aud 
doar lucrurile care le fac bine.  
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Îmi aduc aminte că am reușit să aflu numărul de mobil al soțului ei și mă decid să sun. 
Simt nevoia să vorbesc cu el, să-i împărtășesc temerile mele și să o cunosc pe ea. Poate el 
nici nu știe. Oare nu și-a dat seama că îl înșală? 

Marius îmi răspunde și mă recunoaște destul de repede. Însă ceea ce îi spun aduce liniștea 
între noi.  

- Mâine ne putem întâlni? Îmi cere cu glas stins. 
- Da, dar după-amiază, după ce ies de la serviciu. 
- OK. Dacă poți, te aștept la ora 17 la Tritus, pe terasă.  
- Bine, accept. Îmi pare rău pentru veștile proaste, îi spun temătoare. Nu îl cunosc prea 

bine și habar nu am cum va interpreta ceea ce-i spun. 

Revin acasă târziu și fac o baie fierbinte, sperând ca odată cu apa din cadă să curgă și 
mâhnirea mea. Alin rămâne la părinții mei, iar Matei e plecat din nou.   

Mă închid în dormitor și scot albumul cu poze. De ce simt nevoia să călătoresc pe cărările 
trecutului? Mă debusolează și mai rău când îmi văd chipul plin de fericire la starea civilă, 
sau când îmi strâng soțul în brațe pentru dansul mirilor. Cuvintele… împreună pentru 
totdeauna, mă urmăresc din umbră, însă au puterea unui răufăcător ce pândește momentul 
ca să atace.  În toate pozele râd. În toate pozele nu văd decât soare, cer senin și multă 
culoare. Cum au apărut norii de azi ce umbresc totul? Spune că e vina mea, dar de ce nu 
am dreptul  la o a doua șansă?  

Adorm greu și am iar un somn agitat. Mă lupt cu monștrii înfiorători, cad în prăpăstii fără 
de sfârșit, mă avânt în ape tulburi și agitate. 

Matei nu e acasă dimineața când mă trezesc, mai obosită decât m-am culcat.  

La birou e liniște și duc dorul agitației ce mă poate face să uit. Nu mă pot concentra, nu 
pot lucra, nu pot exista. Pietrele sufletului atârnă greu și mă împiedică să respir. 

La terasa Tritus ajung cu cincisprezece minute întârziere față de ora stabilită. Traficul a 
fost îngrozitor chiar și pentru un taximetrist plin de experiență.  

Marius este neschimbat. Nu ne-am văzut de câțiva ani, dar și-a păstrat zâmbetul larg și 
frumos. 

- Ce servești? Mă întreabă galant. 
- O apă plată, spun repede gândindu-mă că de fapt nu știu cum să încep discuția. 
- Nu vrei o cafea? 
- Nu. Am băut destulă la serviciu. Dorm foarte prost în ultimul timp și am nevoie de un 

drog ca să mă țin pe linia de plutire. 

Îmi reușește un zâmbet amar și îmi spun că poate nu e cel mai bun început de a discuta 
problema noastră. 

- Am făcut cercetări, spune el sorbind încet din paharul de bere din față.  
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- Și? 
- Am găsit laptopul ei plin de mesaje și emailuri de la soțul tău. De când durează treaba 

asta? 
- Nu știu, răspund ridicând ușor din umeri. Poate nu aflam niciodată dacă nu 

descopeream din greșeală un mesaj.  Dar eu nu știu ce să fac. Au de gând să rămână 
împreună? 

- Știi, aseară, ca o coincidență parcă, băiatul nostru, Paul, de 7 ani a venit să mă întrebe 
când ne mutăm. Ori eu nu am pomenit niciodată de intenția de a ne muta. Avem un 
apartament cu trei camere situat undeva în centru și nu s-a pus niciodată problema 
mutării. Însă el mi-a destăinuit că mami i-a spus acum două zile că se va muta într-o 
casă mare, cu piscină și că vor avea tot luxul din lume. 

Îl privesc pe bărbatul din fața mea și mi se pare dintr-o dată gârbovit. 

- Soției tale îi place luxul? Îl iscodesc. 
- Dacă asta înseamnă să dea 500 de euro pe o rochie pe care o poartă odată și apoi o 

face cadou, da, îi place luxul. Am golit zeci de carduri de credit pentru obiecte 
vestimentare pe care le-a purtat odată sau chiar deloc. Sunt înglobat în datorii. 

Ceea ce aflu mi se pare surprinzător. Matei a fost strict cu banii. Am evitat pe cât posibil 
cheltuielile inutile, iar de lux nici nu a fost vorba. Cum l-a convins această femeie să 
devină altcineva?  

- Soția ta are bani să-și cumpere acea casă cu piscină? Îl întreb. 
- Nu… Ea își termină salariul chiar a doua zi după ce l-a luat. Mi-am imaginat că soțul 

tău este cel care are bani. 
- Ciudat, spun. Nu știu să aibă bani să cumpere o casă. Altfel nu am fi luat din bancă un 

credit pentru actualul apartament. E adevărat că salariul lui se va mări peste o lună, a 
ajuns la un alt nivel, dar mărirea nu-i atât de semnificativă încât să-și permită o casă. 

- Poate are bani strânși undeva? Un cont secret în bancă? insistă el. 

Mă gândesc înainte de a da un răspuns și scotocesc prin fotografiile amintirilor, dar nu 
găsesc nimic spectaculos. Cardul meu de salariu a fost permanent la el, pentru că toate 
datoriile erau achitate de el. Însă, chiar dacă nu direct, tot am avut un mic control. După ce 
achita îmi aducea facturile și discutam situația financiară. Să fie atât de abil încât a ascuns 
bani fără să-mi dau seama? Dar totuși, pentru o casă e nevoie de mulți, foarte mulți bani. 

- Nu cred. Banii familiei mele provin din salariile noastre și ajutorul acordat de părinții 
mei. 

- Dar părinții lui? 
- Sunt departe și trăiesc într-un sat amărât. Nu au avut bani niciodată. 

Interlocutorul meu a căzut în capcana propriilor gânduri și încearcă să le facă față. 

- Cum se comportă soția ta acasă? Ți-a dat ceva de bănuit? 
- Soția mea este puțin ciudată, începe el seria dezvăluirilor. Nu știu dacă mă iubește sau 

m-a iubit vreodată. Sincer, uneori mă îndoiesc că știe ce înseamnă acest lucru. Însă 
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avem o căsnicie formată în câțiva ani buni și doi copii frumoși, care au nevoie atât de 
tatăl cât și de mama lor.  

- Deci e fericită? 

Întrebarea îl surprinde și se încruntă puțin. 

- Dacă gândim logic, faptul că e amanta soțului tău, putem presupune că nu, dar ea a 
căutat mereu altceva.  Și-a părăsit fostul logodnic cu câteva zile înainte de data 
căsătoriei. Nu a fost mulțumită niciodată cu ceea ce avea. Și-a dorit mult, uneori prea 
mult. Poate și din acest motiv nu s-a mulțumit cu noi. 

Îmi termin apa și decid că-i timpul să-mi spun părerea. 

- Eu îmi iubesc soțul, îi spun direct. Și aș vrea ca tot acest coșmar să ia sfârșit. Avem un 
copil, o familie. Eu sunt dispusă să lupt pentru a le păstra. Tu ce vrei? 

- Și eu vreau să-mi păstrez familia. În fond copii mei au nevoie de mama lor. Nu știu 
dacă vom mai fi o familie normală, însă sunt dispus să fac sacrificii pentru ei. 

Poate așa gândesc și eu, dar încă mai sper că putem redeveni o familie de odinioară. 
Dragostea nu înseamnă să ierți? 

- Dacă vrei să-ți păstrezi soția lângă tine, spun hotărât, te rog să încerci s-o îndepărtezi 
de Matei. Și eu fac același lucru.  

- Bineînțeles că asta voi face. Însă mă întreb care dintre ei are mai multă influență? El 
sau ea? De fapt cine a început această poveste?  

- Nu știu, răspund sincer.  Dar cred că ar trebui să colaborăm.  
- De acord. O să te țin la curent cu ceea ce aflu , acceptă el.  

În acea clipă, ca o premoniție,  inima mea se strânge de o teamă inexplicabilă.  Oare fac 
bine formând o echipă cu el? Simt că am nevoie de ajutor, dar el poate să-mi fie aliat? 
Dacă interesele noastre nu coincid? 

Pe drumul spre casă vorbesc cu mama la mobil, rugând-o din nou să-l țină la ea pe Alin 
vreo câteva zile. Nici nu mă mai întreabă de ce.  

Apoi, înainte de a intra în bloc, mă sună prietena mea Marcela.   

- Dana, ce faci, cum te simți? 
- E OK. Merg înainte. 
- Poți să vii până la mine să discutăm? L-am culcat pe Andrei , Sergiu nu-i acasă și 

putem vorbi în liniște. 

Mă uit la ceas… e deja întuneric și e ora 22. Dar gândul că s-ar putea să-l găsesc acasă pe 
Matei și să începem iar o discuție care să nu-mi face bine, înclină balanța să-i accept 
propunerea. 

Marcela nu stă departe. Doar câteva blocuri și o străduță ne despart. 
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Când intru în apartament, simt căldură ce mă copleșește. Și nu e de la calorifere sau 
centrala termică. Este căldura unei familii liniștite, care plutește în aerul oricărei case 
normale, cu oameni calzi și iubitori. Mă îmbrățișează strâns, iar eu dau drumul lacrimilor 
dublate de un sentiment de ușurare.  

- Draga de tine, spune trăgându-mă în sufragerie. Nu mi-am imaginat niciodată că vei 
trece prin așa ceva. Mereu i-am spus lui Sergiu că voi sunteți perechea ideală. 

Îmi șterg lacrimile și mă ghemuiesc într-un colț de canapea. 

- O să treacă, spun fără prea multă convingere. Într-un fel sau altul. Însă nu vreau să-l 
pierd pe Matei. Simt că ea a profitat de un moment de slăbiciune, de o stare 
vulnerabilă a lui și l-a atacat. O să lupt să-l aduc înapoi. 

- Asta vrei? Mă întreabă gânditoare. 

Marcela mă cunoaște de mult timp și știe cât de încăpățânată sunt atunci când îmi doresc 
ceva. 

- Vreau ca Alin să se bucure de tatăl lui.  
- L-am rugat pe Sergiu să facă câteva cercetări. 

Mă uit în ochii ei mari și negri și mă întreb pentru o secundă dacă chiar vreau să știu ce a 
aflat. Dar la câtă suferință îndură de ceva timp inima mea, ce mai contează încă o 
picătură? 

- Și ai să-mi spui lucruri bune sau rele? 
- Ea lucrează de mai mult timp la companie decât Matei. E o veterană aproape. Dar știi, 

are cursuri de psihologie, iar prietena ei bună este psiholog cu acte în regulă. 
- Dar ea nu este psiholog. 
- Nu, dar se pare că e pasionată de domeniu. A făcut cursuri de cunoaștere a tipurilor 

umane.  Sergiu mi-a spus că e văzută diferit în unele cercuri de la job. Unii apreciază 
dezinvoltura ei, alții o țin însă la distanță tocmai pentru că o percep ca pe o 
amenințare. 

- Cred că știe foarte bine să manipuleze un om. Văd ce a făcut din Matei. Toate 
cuvintele mele se lovesc de un zid. Niciodată nu am purtat atât de greu o discuție cu el. 
Parcă e o păpușă, iar ea trage sforile. 

Marcela își face de lucru la bar și revine cu două pahare cu gin. E dulce și mă face să fiu 
un pic mai veselă. 

-  Credeam că Matei e un bărbat puternic. Cel puțin așa a lăsat impresia. 
- Nu e puternic, răspund cu ciudă. Are o armură care te face să crezi că e impenetrabil. 

Însă uite, avem dovada slăbiciunii. Ce ciudat! E unul din lucrurile pe care nu mi-aș fi 
dorit să le descopăr. 

- Cum te simți? Le-ai spus părinților? 
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- Nu. Știi că tata are probleme cu inima, iar mama dacă află nu-și poate ține gura. Sunt 
bulversată și asta e cel mai rău. Dimineața se poartă frumos cu mine, apoi îmi cere să 
păstrăm relația colegilor de apartament. Iar în mesajele către ea… 

- I-ai citit mesajele? Întreabă ea dezaprobator. 
- Da. Așa am aflat că mă consideră o proastă. Faptul că Alin îmi ocupă cea mai mare 

parte din timp nu contează. Nu contează nici faptul că în toți acești ani m-am ocupat 
singură de băiat și treburile gospodărești. Da, sunt o proastă, dar nu așa cum crede el. 

Marcela îmi mângâie mâna ușor, dorind să transmită calmul și liniștea ei. 

- Matei a picat în plasă. Știi, acum câțiva ani ea a avut o relație cu un coleg mult mai în 
vârstă. 

Îmi privesc prietena cu ochii mari și aproape că uit să respir.   

- A mai avut o relație? 
- Da. S-a terminat în momentul în care el a ieșit la pensie. 

Oare de ce am avut impresia că idila dintre ei e prima ?  

- Individa, continuă prietena mea, se pare că are carnetul de cuceriri destul de bogat. 
Matei nu e primul. Mă gândesc că poate nu va fi nici ultimul. 

Știu că ochii îmi strălucesc. E o scânteie de speranță ivită în adâncul lor. Dacă au mai 
existat și alții, Matei al meu nu poate fi marea ei dragoste. E doar un capriciu, al unui 
personaj căruia îi plac jocurile murdare. 

- M-am uitat și eu la pozele ei, continuă ea. Nu pricep, crede-mă, cum a putut Matei să 
se lipească de una ca ea? 

- Știu, răspund amar. Din clipa în care am aflat, tot încerc să-mi răspund la întrebarea ce 
are ea și eu nu. Am făcut niște greșeli. Recunosc. Nu l-am înșelat niciodată pe Matei, 
dar de când s-a născut Alin am pus copilul pe primul plan. Așa am simțit eu că este 
bine și am crezut că a înțeles. Dar se pare că nu. Aș vrea să cred că doar mă 
pedepsește. Că după ce o să ispășesc penitența, vom fi iar familia fericită de dinainte. 
Însă inima mea se îndoiește. 

- Dana, tu ești tânără și frumoasă. Dacă crezi că merită, atunci luptă să-l aduci înapoi. 
Însă, dacă acest lucru te epuizează psihic și fizic, dacă lucrurile degenerează iar el se 
poartă urât, mergi mai departe. Doar tu și Alin. Deja văd pe fața ta o tristețe adâncă. Ai 
slăbit foarte mult. Și brusc. E clar că e pe fond nervos. Merită să-ți distrugi sănătatea 
pentru cineva care nu te apreciază?  Gândește-te bine ce vrei. Vei putea uita? 

Mă uit în ochii prietenei mele psiholog și mă întreb de ce am fost la altcineva. Însă 
răspunsuri la întrebările ei nu am. 

- Nu știu, zic cu glas scăzut. Aceste probleme au trezit în mine dorința nebună de a-l 
păstra lângă noi. Mai ales pentru Alin. Nu pot concepe să-mi văd copilul crescând fără 
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tată. Eu am crescut într-o familie normală, caldă și iubitoare. Alin nu are și el același 
drept? 

- Certurile și disputele voastre crezi că-i asigură copilului un cămin cald? 
- Nu, dar el nu a asistat la certuri. L-am ferit cât am putut. Stă mai mult pe la mama. 
- Iartă-mă că te dezamăgesc, dar copii înțeleg întotdeauna când ceva nu este în regulă cu 

părinții lor. Nu știu cum să o arate. Nu discută la fel ca noi adulții, dar temerile lor se 
cumulează într-o serie de frici: de întuneric, de umbre. 

- La Alin nu am sesizat nimic. 
- Încă, specifică ea.  Dar poate situația dintre voi se îndreaptă mai repede și nu are timp 

să sesizeze. Spune-mi dacă te pot ajuta cu ceva. 

Îi apuc mâinile între palme și îi zâmbesc trist. 

- E suficient faptul că ești alături de mine. Că am cu cine discuta și analiza totul. E greu 
să fiu singură. 

Mă îmbrățișează, iar eu  dau drumul lacrimilor, plângând pentru a n-a oară. Încerc să fiu 
tare, mă educ să  le țin în frâu, dar nu pot.  

- Iartă-mă, îi spun. 
- Plângi, spune mângâindu-mi spatele ușor. In acest fel organismul se eliberează de o 

parte din tensiune. Plânsul are chiar efect terapeutic. 

Discuția cu Marcela m-a liniștit un pic. Deci ea, amanta nu e la prima dragoste. Cum pot 
folosi acest lucru în favoarea mea? Oare Matei știe? 

Acasă, deși este liniște, în dormitor, îl găsesc pe Matei citind o carte la lumina veiozei. 
Pentru câteva clipe m-am speriat. Am avut imaginea unui tâlhar care mă așteaptă în 
întuneric ca să mă jefuiască. 

- Bună seara, spun așezându-mă pe marginea patului. 
Ridică un pic capul, răspunde scurt și apoi revine la citit. 
Sunt derutată și nu știu ce să-i spun. Sau poate ar fi bine să nu-l mai întreb nimic? Să 
adopt postura soției docilă care nu pune întrebări și nu presează pentru răspunsuri?  
     Mă duc la bucătărie și îmi scot de mâncare din frigider. Pe mobilă praful s-a depus 
consistent, dar sincer nu-mi pasă. Casa arată ca după război, însă nu am nici o 
remușcare. 
Obiectele înconjurătoare nu mai reprezintă nimic. Până și florile s-au ofilit. Îmi pare 
rău, pentru că le-am scos cu bine din iarnă și mi-au fost tare dragi. Iar peștișorul lui 
Alin… Cum o să-i explic copilului că am uitat să-l hrănesc, că practic i-am ucis 
peștișorul? 
Doamne, ce am făcut? Sentimentul de vinovăție care mă copleșește e masiv. Nu am 
ucis niciodată nici măcar o gâză, iar acum… 
    Îi aud pașii în spate dar nu mă întorc. 

- Ce face Alin? 

Replica care îmi vine s-o dau e acidă, însă o reprim și răspund civilizat. 
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- E la mama. Nu l-am văzut azi, dar am vorbit la telefon. E bine. 
- Peste două zile vine mama în vizită. Adu copilul acasă pentru că vrea să-l vadă. 

În fața mea e un străin. Am senzația că până și vocea e diferită. 

- Ai să-i spui mamei tale? 

E cu spatele la mine preocupat să scoată o sticlă de bere din frigider .  

- Când o să fie timpul, o să-i spun, răspunde. Dar deocamdată te-aș ruga să te comporți 
normal. Fără scene de gelozie și isterie. Oricum mama nu-mi poate influența deciziile. 
Știi foarte bine asta. 

Face aluzie la faptul că soacra mea nu m-a iubit niciodată. Mereu i s-a părut că sunt prea 
sofisticată pentru băiatul ei. E momentul să jubileze, nu? 

- Mama ta te-a crescut aproape singură, alături de un soț bețiv și agresiv. Crezi că ar 
accepta să-l părăsești pe Alin? 

Se repede asupra mea și văd cum își strânge pumnii nervos. Încă se poate stăpâni. 

- Să-ți intre bine în acest cap. Eu nu-l voi părăsi niciodată pe Alin. Problema e la tine. 
Alin va avea permanent sprijinul meu. Tu poți însă să te duci unde vezi cu ochii. 

Mă ridic și mă înalț pe vârfuri ca să-i pot străpunge privirea. 

- Alin este copilul meu. Eu nu-l voi părăsi. Așa cum i-am stat alături până acum, așa voi 
sta și de acum încolo. Să nu încerci să mă scoți din viața lui că o să ai de furcă. 

- Cu cine? Strigă râzând batjocoritor. Cu tine și ai tăi? Am fost sclavul vostru ani de 
zile. Băiete du-te acolo, băiete vino încoace, băiete stânga, băiete dreapta. Sunt om, 
Dana, strigă frenetic. Dar mai ales sunt bărbat. 

- Părinții mei au vrut să ne ajute. Nu uita câte concedii am făcut pe banii lor. 
- Aș fi preferat să rămân acasă, decât să mergem en-fammilie. Tu și cu ai tăi ați distrus 

tot ceea ce a fost frumos între noi. Am găsit un suflet care mă apreciază așa cum sunt. 
Nu aveți decât să mă condamnați. Eu am deschis ochii, m-am trezit. Vă las cu 
principiile și ideile voastre. 

- Atunci pleacă, îi strig furioasă. Du-te la ea, cea care te apreciază mai mult. 
- O să plec. Vom vinde tot, vom împărți și apoi dispar din viața ta. 
- Ce mai aștepți? Divorțează, dar habar nu ai de cine te legi. Investighează câteva 

lucruri și ai să vezi de cine te legi. 
- Ce vrei să spui? Ai început să te plângi oamenilor? 

Îi simt furia prin fiecare por al organismului, iar respirația parcă îmi brăzdează  fața. E mai 
prudent să mă depărtez, așa încât mă duc în sufragerie. El vine însă după mine și insistă 
să-i spun cu cine am vorbit. 

- Am nevoie de ajutor, strig, de oameni cu care să mă sfătuiesc. M-ai pus în fața unei 
situații cumplite și nu știu cum să fac față. 
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- Ai de gând să vorbești cu cei de la companie? Sau cu prietenii noștri? Sau ai făcut-o 
deja? 

- Am să vorbesc cu soțul ei, îi spun răspicat. 
- Ai făcut-o deja, spune el surprins. OK, vorbește cu cine vrei. Crezi că ne faci rău? Îți 

creezi singură o imagine proastă, cea a unei soții abandonate și îți lezezi  demnitatea. 
Fă-o, dacă crezi că te vei simți mai bine. Dar așa cum te știu eu, e sub demnitatea ta. 

- Vorbești de demnitate? Dar a ta unde e? De ce ne calci în picioare pe mine și pe Alin? 
Vina mea este atât de mare încât merit toate astea? 

- Ai impresia că te pedepsesc? Te înșeli amarnic, spune râzând grotesc. Îți spun doar 
care este motivul pentru care dragostea mea a murit. Te-am iubit. Odată eram în stare 
să-ți dau și luna de pe cer. Dar acum nu te mai iubesc. Nu mai simt nici măcar milă 
pentru tine. Parcă aș locui lângă un străin. 

- Ți-a făcut farmece. Nu îl recunosc pe Matei al meu.  
- Al tău? Întreabă ironic. Nu ai știut să-l apreciezi și să-l păstrezi. 
- Nu e adevărat, spun înghițindu-mi furia. Am fost alături de tine permanent. Da, am 

greșit pentru că poate i-am acordat mai multă atenție copilului, dar asta nu a însemnat 
că nu te iubesc.  

- Prea târzie o asemenea declarație. Nu mai înseamnă nimic.  
- Matei, strig așezându-mă obosită pe canapea, ce facem cu viața noastră? Ce viitor va 

avea Alin dacă tu te îndepărtezi de noi? Dacă e nevoie să știi că merg și vorbesc cu ea 
să te lase în pace. Eu cred că ești doar o victimă. 

- Eu îți vorbesc de ceea ce simt și tu amintești de ea. Vezi că nici acum nu e în regulă? 
De ce nu poți accepta situația? Îți place să ne certăm zi de zi? Am transformat 
apartamentul asta într-un câmp de luptă. 

- Vreau să înțelegi că locul tău este alături de noi.  
- Iar eu vreau să pricepi odată că nu te mai iubesc. Îmi provoci milă și repulsie. Gata. E 

timpul să-ți revii. M-am săturat de lacrimi și istericale.  

   Dispare în timp ce eu îmi strâng trupul cuprins de convulsii în brațe. Mă simt rău, 
aproape de colaps, însă cel mai tare mă doare că nu am pe cine să chem în ajutor. Eu lupt 
pentru a-l aduce înapoi, iar el mă biciuie cu propriul adevăr. Al lui. Se învârte camera și 
toate lucrurile din jur devin alunecoase. Acum simt nevoia să plâng, însă izvorul 
lacrimilor pare să fie secat. Ochii mă ustură și inima bate cu puterea unei tobe. Nu aud 
decât cuvintele sentință: nu te mai iubesc, e prea târziu, nu-mi pasă ce faci. 

Cum poate un om să-și schimbe comportamentul atât de brusc?  

Sosirea soacrei mele a creat o nouă tensiune. Nu m-a vrut, însă am încercat să mă port 
civilizat și chiar să mi-o apropii. A venit pentru o serie de analize medicale, așa că am luat 
câteva zile libere de la serviciu ca să o însoțesc. Am gătit, am sporovăit despre lucruri 
banale în bucătărie, iar Alin s-a jucat mult cu ea.  

Însă cu o zi înainte de a pleca mi-a spus: 
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- De ce lipsește Matei atât de mult de acasă? Are așa multe probleme de rezolvat la 
serviciu? 

- Nu știu. Cred că mai bine ar fi să-l întrebi pe el. 

Nu mi-am imaginat că soacra mea va pricepe că ceva nu este în regulă. Ne-am purtat în 
fața ei precum doi străini. Civilizați dar reci. 

- Daniela, ce nu-i bine între voi? A greșit Matei cu ceva? 

Femeile simple de la țară au un spirit de observație fantastic. În sinea mea eram convinsă 
că mă va acuza. 

- Nu te supăra, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Te rog să-l întrebi pe Matei. Eu… 

Și chiar nu doresc să discut. Îmi spun că o fac din dorința de a o proteja (și ea este în 
vârstă și bolnavă), dar sinele meu știe că lipsa noastră de apropiere e adevăratul motiv. 
Nu-l pot bârfi pe Matei în fața ei. Imaginea unei mame pentru feciorul său nu poate fi 
zdruncinată prea ușor. Și mai cred că ea, mama lui, în nici un caz nu ar deveni aliata mea. 

Discuția dintre ei are loc în sufragerie și începe în momentul în care eu plec la Alin în 
cameră. Ușa e deschisă, așa că aud cea mai mare parte a conversației. Și surpriză, soacra 
mea chiar îmi ia apărarea. 

- Matei, de ce te porți așa cu Daniela? Și copilul îl ții la distanță… 
- Mamă, răspunde el rece, te rog să nu te amesteci… 
- A greșit cu ceva? Eu văd că se ocupă de casă, de băiat. Iar tu ești mai mult absent. 
- Am probleme la serviciu și sunt nevoit să plec. 
- Bine mamă, spune ea blând, dar când mergi să alergi, sau la fotbal de ce nu iei și 

băiatul cu tine? Nu ai văzut cu ce ochi te privește? Aproape că vrea să te implore. 

El se ridică de pe canapea nervos și se răstește la femeie. 

- Ești culmea, zău. Cum pot să am grijă de el dacă joc fotbal? Iar când ies să alerg, crezi 
că poate ține pasul cu mine? Ai niște idei… 

- Matei, nu-i bine. Eu văd că voi doi, tu cu Dana , sunteți distanți. Alin e la mijloc. Nu e 
bine. Ai o familie și trebuie să ai grijă de ea. Să-ți crești băiatul. 

- Ajunge cu sfaturile. Ce crezi că fac zi de zi? Nu muncesc ca să-mi cresc băiatul? 

Și din nou, așa cum s-a obișnuit în ultimul timp, părăsește câmpul de discuții plecând în 
lumea largă. 

Eu strâng lucrurile lui Alin și le așez ordonat în dulap. O las pe soacra mea să digere 
singură discuția, să judece comportamentul băiatului ei. Matei s-a lăudat mereu că are un 
respect deosebit fața de mama lui dar mai ales față de eforturile depuse ca să-l crească și 
să-l trimită la oraș pentru a deveni un alt om. Se pare însă, că de la respect până la a-i 
asculta sfaturile e cale lungă. 

- Dana, mamă, vino te rog să discutăm un pic, o aud strigându-mă din sufragerie. 
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Așez teancul de hăinuțe în dulap și mă duc. Dar dacă ea crede că mă voi plânge de 
atitudinea fiului ei, se înșală.  

Mă așez pe fotoliu ca să fiu față în față cu ea și aștept. 

- Matei e ciudat, începe să vorbească. Simt că se întâmplă ceva și nu e bine. Mamă, tu 
iubește-l, ai grijă de el, fii drăgăstoasă și dă-i de înțeles că ai nevoie de el. 

Mă uit țintă în ochii ei dar tac. Oare ce crede ea că am făcut în tot acest timp? Însă nu știe 
și nici nu-i spun. 

- Matei a fost un copil bun și a suferit mult când tatăl lui ne-a părăsit. Mereu m-am 
gândit că poate eu am fost vinovată că… știi cum e la țară… sunt mii de treburi de 
făcut. La voi la oraș lucrurile sunt mai simple. 

- Dar și mai multe tentații, adaug înainte de a-mi da seama că am spus ce nu trebuia. 

Soacra mea face ochii mari și rămâne cu gura căscată. 

- Are pe altcineva, adaugă după ceva timp. Am bănuit eu că asta e. Dar tu iubește-l în 
continuare, poate chiar mai mult, pentru că eu cred că va înțelege că a greșit. Alin nu 
trebuie să crească fără tată. 

Nimic nou sub soare, gândesc sarcastic. Însă mi-e ciudă că soacra mea discută aceste 
lucruri cu mine și nu cu fiul ei cel vinovat. 

Seara vin în vizită părinții mei și stăm la masă discutând câte în lună și stele. Matei însă 
lipsește. Nimeni nu-i pomenește numele, ca și cum absența lui nu e importantă. Însă 
tensiunea care plutește în aer e foarte perceptibilă.  

Alin e vesel și se joacă pe rând cu bunicii săi. Mama e mai mult cu mine la bucătărie și 
tare mi-e teamă că pândește un moment pentru a discuta. Însă sunt atât de ocupată să duc 
platouri cu mâncare, să spăl farfurii, să pregătesc desertul încât descurajez orice intenție.  

Părinții mei pleacă acasă la ora 23. Matei nu a sosit și nici nu a anunțat cât va întârzia. Aș 
putea să jur că undeva în largul lumii, el cu ea deapănă povești și râd plini de fericire. 

Obosită după o zi lungă, adorm imediat ce pun capul pe pernă. Dimineață însă mă trezește 
un zgomot neobișnuit din bucătărie. E ultima zi în care soacra stă la mine și mă gândesc 
că poate gătește plăcinta promisă lui Alin. Dar este zgomotul unor voci.  Matei se ceartă 
cu mama lui. Deschid ușa camerei încet, cât să aud, dar să nu-l deranjeze pe Alin care încă 
doarme. 

- Ti-am spus că am avut treabă, aud glasul răstit al lui Matei. Nu mai sunt copil să-ți dau 
socoteală pentru ceea ce fac. 

- Matei, nu-i bine mamă. Ce cred părinții ei? Au fost aseară și tu nu ai venit. 
- Și ce îmi pasă mie ce cred ei? Nu sunt obligat să stau drept în fața lor.  
- Dar nu e politicos. Dana te-a anunțat că vin. Eram lângă ea când a sunat. Măcar pentru 

Alin… 
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- Știi ce-i? Scutește-mă de teorie. Habar nu ai care este viața mea, dar vii și-mi faci 
morală. 

- Nu-ți fac morală, mamă. Ai o familie fericită. E păcat să o pierzi. 
- Habar nu ai, repetă el. Trebuie să plec la serviciu. Când iese rezultatul de la analize, o 

să ți-l trimit prin cineva. Ai grijă de tine. 

    Îl duc repede pe Alin la grădiniță, apoi reușesc să mă încadrez în timp și ajung la serviciu. 
Tare îmi este teamă că voi fi chemată la discuții cu șefii. Lucrările mele au întârzieri cu zile, 
sunt absentă, nu mai comunic cu cei din jur. E o atitudine de care sunt conștientă, însă tot ceea 
ce pot face este să-mi promit că-mi voi rezolv cât mai repede problemele. Starea mea bate la 
ochi, iar șefii cu siguranță așteaptă explicații. 

După-amiază îl iau pe Alin de la grădiniță și mergem în oraș la cumpărături. În raionul de 
jucării din hypermarket, o mașină frumos colorată îi atrage atenția. 

- Mi-o cumperi, mami?  

Mă uit la el și văd câtă încântare poate produce o jucărie nouă pe fața unui copil. Însă, deși 
e greu, îl refuz. 

- Nu o luăm acum. Poate altă dată. 
- Te rog mami, insistă el. E frumoasă și îmi place mult. 
- Am spus nu, Alin, accentuez apăsat. 

Se supără, pune mâinile în șolduri și rămâne neclintit în fața standului cu jucării. 

- Eu plec, îi spun. O să rămâi singur în magazin. 
- Vreau mașina, strigă la mine nervos. 

Asemenea manifestări nu sunt frecvente, dar s-au mai întâmplat. Însă de această dată refuz 
să cedez, iar starea nervoasă se acumulează. 

- Nu am bani să o cumpăr, spun trăgându-l de braț. Să mergem. 

Însă el se smucește din mâna mea și se postează din nou îmbufnat în fața rafturilor. 

Răbdarea  are o limită și simt deja cum să se apropie de sfârșit. 

- Alin, mișcă-te te rog. Nu cumpărăm mașina acum. Trebuie să ajungem acasă. 

Dar el rămâne în același loc și se uită urât la mine. 

- Nu vreau, strigă. Să îmi iei mașina. 

Deja simt că explodez. Cu colțul ochiului văd câțiva oameni care mă privesc. 

Mă reped și-l apuc brutal de braț smucindu-l cu putere. 

- Mișcă-te, îi spun printre dinții încleștați. Vom rămâne singuri, doar eu cu tine și nu 
vom mai avea bani de jucării. 
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Copilul se lasă târât de mâna mea, însă văd stupoarea din ochii lui. Mă urmează dar nu-și 
dezlipește ochii de la mine. 

Ajungem la casă, plătim, după care luăm un taxi.  Realizez ce am făcut și mă copleșește 
sentimentul de vină.  Însă e prea târziu. Nu știu dacă mai pot face ceva.  Îl iau în brațe pe 
Alin care se lipește de mine tăcut în continuare. Îl simt agitat și parcă întrebările lui 
nepuse plutesc undeva în aer și-l fac greu respirabil. 

Cum o să explic, mă gândesc cu groază?  Simt că am încălcat toate regulile mămicilor și a 
situațiilor de criză și oricât mi-aș spune că m-am enervat, că atitudinea lui nu a fost 
normală, nu găsesc de fapt nici o scuză. 

   Acasă îl iau cu mine în bucătărie și-l rog să mă ajute să scot cumpărăturile și să le așez 
la locul lor. O face, dar ochii nu au nici o sclipire. Nu spune nimic. E mut de la acel 
incident. Iar eu nu știu ce să fac. 

Îl iau în brațe și-i sărut fruntea. 

- Mami te iubește mult, îi spun ținându-l strâns lângă mine. Vom fi împreună indiferent 
ce se va întâmpla în viitor. 

- Tati mă iubește? Îi aud în sfârșit glasul. 
- Bineînțeles puiule. Tati te iubește. Și mami te iubește mult. 
- Atunci de ce pleacă? 

Nu știu, efectiv nu știu cum să-i explic. 

- Tati trece printr-o perioadă grea. Noi trebuie să-i fim alături, dar mai ales să nu-l 
plictisim. Eram supărată atunci când am spus că pleacă. Poate totuși, dacă suntem 
alături de el, nu pleacă. 

Copilul tace și mi-e teamă că nu a înțeles mare lucru din explicația mea. Însă răsuflu 
ușurată că nu mai pune și alte întrebări. 

Ne jucăm până seara, apoi îi pregătesc cele necesare pentru grădiniță și-l duc la mama. 

Acolo însă, surpriză. Verișoara mea, Adela, e în vizită împreună cu fata ei Crina și se 
oferă să-l ia pe Alin  până a doua zi. Alin e extrem de încântat, mai ales că mi-a spus de 
multe ori că el o iubește pe Crina pentru că are cele mai cool jocuri pe calculator. 

- Îl aduc mâine la tanti Maria. Lasă-l să se distreze în seara asta. 

Rugămințile copiilor mă înduioșează și accept. Dar când vreau să-i urmez în stradă pentru 
a-i conduce, mama mă apucă de braț și-mi șoptește la ureche. 

- Rămâi. Avem ceva de discutat. 

Știu ce și mi-aș dori să pot refuza, însă simt că mi-aș jigni părinții și nu e corect. Poate e 
timpul să afle. 
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Masa din bucătărie e plină cu toate bunătățile din lume, iar mama îmi pune o farfurie în 
față invitându-mă să servesc. Tata e în capătul opus al mesei și mă privește doar. 

- Dana, tu și cu Matei veți divorța? 

E întrebarea mamei și deși o așteptam demult, sosirea ei tot sfredelește inima. 

- Sincer…nu știu, răspund privindu-i pe rând. 
- Poți să ne spui ce s-a întâmplat? intervine tata. 
- Da, pot, însă îmi pare rău că am o căsnicie care vă dezamăgește. M-am decis să lupt 

pentru ea, însă este așa de greu. Aproape zilnic mă bat cu morile de vânt. Matei… e un 
alt om. Unul pe care nu l-am cunoscut niciodată. 

- De ce s-a ajuns aici? continuă cu întrebările tata. 
- Pentru că am descoperit că mă înșală. O colegă de serviciu este amanta lui. 

Din acest punct pornește povestirea mea. Le destăinui tot, clipele de groază prin care am 
trecut, îndărătnicia lui de a mă acuza pe mine și familia mea, lipsa de afecțiune față de 
Alin, disperarea  și dorința nebună de a-l păstra alături. 

Am vorbit mult, iar părinții m-au ascultat punând doar câteva întrebări. Privirile lor s-au 
întunecat din ce în ce mai adânc.  Vedeam  cum îmbătrânesc cu fiecare secundă și cu 
fiecare cuvânt al povestirii mele. 

- Nu ar fi bine să vorbim și noi cu el? întreabă mama ezitând. 
- Nu cred, răspund evaziv. Ceva se întâmplă cu el. Nu mai reușim să ne aflăm pe 

aceeași lungime de undă. Tot ceea ce fac eu pare să-l enerveze. Nu sunt o bună soție, 
nu sunt o bună mamă, nici măcar o bună gospodină. 

- Ai încercat să vorbești cu un preot? 

Părinții mei cred în Dumnezeu și în puterea lui. Nu e o credință oarbă, însă cel puțin odată 
pe lună merg la mănăstiri, iar sărbătorile religioase sunt ținute cu sfințenie. 

Le spun apoi pățania cu preotul din cartier și despre întâlnirea cu psihologul. 

- În week-end mergi cu noi la mănăstire? O să-l rog pe părintele Enorie să te primească. 

Accept, însă mi-aș dori să-l conving pe Matei să ne însoțească pentru a discuta și cu 
altcineva despre perioada noastră de criză.  

   O nouă zi cenușie în sufletul meu. Job-ul nu mă mai interesează. Colegii încearcă să fie 
amabili. Iscodesc sperând să afle motivul stării mele. Și a agitației. Pentru că vorbesc mult 
la telefon. Soțul ei mă sună, prietena mea mă sună, iar cu Matei comunic prin mesaje. Ale 
mele lungi, poate chiar siropoase. Ale lui scurte, cu multe puncte de suspensie și reci. 
Ceea ce mă deprimă.  

   Mama mă sună și ea, dar vine cu o veste proastă. Bunica a intrat în comă. Femeia lângă 
care mi-am petrecut multe vacanțe în copilărie, care m-a învățat să fac mămăligă și să 
mănânc fasole cu ceapă, se pregătește să plece din viața mea. Și ea. Gândul acesta mă 
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copleșește. Mă înfund în scaunul biroului și mă întorc cu spatele la toți. Dacă ar exista un 
colț separat numai al meu, acolo m-aș ascunde. Să nu mă găsească nimeni, să dispară toate 
problemele și necazurile ce-mi fac viața amară. 

  Boala bunicii îmi aduce lacrimi amare în ochi. O iubesc mult și nu sunt pregătită să mă 
părăsească. Și de ce tocmai acum?  

Colega mea de birou se apropie ușor și-mi mângâie spatele. 

- Dana, am înțeles cu toții că ai probleme. Nu e nevoie să discuți despre asta. Vreau 
doar să știi că suntem aici și dacă te putem ajuta, să ne anunți. 

De această dată nu mai pot stăpâni lacrimile. Îmi ascund fața la pieptul ei și plâng în 
hohote. Prea multe lucruri mi se întâmplă în ultimul timp. Și toate rele. 

- Ioana, viața mea e un calvar, spun în șoaptă. Nu vreau decât liniștea de dinainte.  

Îmi mângâie părul dar nu spune nimic. Faptul că nu mă agasează cu întrebările îmi face 
bine. Îi spun de bunica, dar încă ezit să prezint războiul familiei mele. 

Ajung la grădiniță un pic mai târziu decât ora obișnuită și-l găsesc pe Alin umflat de 
plâns. 

- De ce plângi dragule? Îi spun strângându-l în brațe. Mami a întârziat pentru că a avut 
ceva de lucru la serviciu. Ești băiat mare și trebuie să înțelegi. 

- Plâng pentru că mi-e frică de omul Negru. 

Îl depărtez de mine și-i privesc ochii scăldați de lacrimi.  

- Cine e Omul negru? Un personaj despre care nu l-am auzit vorbind. 
- E cel care nu mă lasă să dorm noaptea. Îmi apare în vise mama și se ține după mine. 
- Dar până acum de ce nu ai spus despre el? 
- Erai cu mine și nu mi-a fost frică. Dar aseară am dormit la tanti Vica și nu a avut cine 

să mă apere. Mergem acasă mami? Stai cu mine? 

Îmi iau copilul în brațe și simt cum mă topesc odată cu el. De unde frica de un om negru 
imaginar? Și mai ales când a apărut? Fantasmele și fricile mele se transmit minții 
copilului? Comunicăm telepatic? 

Acasă Alin se ține numai după mine. Și la toaletă insistă să mă urmeze și trebuie să 
muncesc mult până să-l conving că las ușa deschisă și-l văd. Se lipește de perete și nu se 
mișcă până nu ies. Aproape nici nu respiră.  

E prima dată când Alin se comportă așa. Ce ar putea să-i provoace frica? 

- Alin, te-ai certat la grădiniță cu cineva? Sau vreun om mare ți-a povestit de Omul 
Negru? 

- Nu, spune el ascunzându-și fața în rochia mea. A venit pur și simplu la mine. Dispare 
doar când sunt cu tine, mami. 
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Adoarme cu greu, iar de câteva ori îl aud gemând în somn. Îmi caută disperat mâna prin 
pat și când îi strâng degețelele mici, se liniștește. 

   Matei nu a venit acasă. Nici eu nu l-am sunat. Urăsc fiecare clipă în care nu e lângă 
mine, dar mai ales atitudinea pe care o are. Poate aș accepta că nu mă mai iubește, dar 
răceala față de propriul copil mă dărâmă. Și mă înfurie îngrozitor. Cum poate un tată să fie 
indiferent față de un ghemotoc de om care-i moștenește aproape în totalitate trăsăturile? 
Alin este Matei în miniatură. Poate și de asta nu pot renunța la dragostea lui. Îl văd zilnic 
pe Alin, îl ador și-l alătur imaginii tatălui lui cu care m-am căsătorit din dragoste. Eu așa 
am simțit și nimic nu s-a schimbat între timp. 

    Dimineață reușesc cu greu să-l las pe Alin la grădiniță. A fost nevoie de două 
educatoare ca să-l smulgă de lângă mine. Țipa și plângea, făcând referire la Omul Negru.  

După ce el pleacă, încerc să discut cu educatoarea să aflu cauza apariției acestui straniu 
personaj în mintea copilului. Ea nu știe nimic, însă a sesizat că e mai retras și de câteva ori 
chiar l-a surprins stând îngândurat într-un colț. E rândul ei să mă întrebe dacă totul este în 
regulă.  

Și-i spun că da, așa cum  mint pe aproape toată lumea din viața mea. Îi mint pe ei, dar 
încerc să păstrez vie speranța în mine. 

      După pauza de prânz mă sună din nou soțul ei. Ca să-mi spună că a lipsit aseară de acasă 
și că a cotrobăit prin fișierele din laptopul ei.  

Mi-e groază de mizeriile la care se pretează viața mea în ultimul timp. El scotocește prin 
intimitatea ei și îmi dezvăluie lucruri care fac să mă simt prost.  

- Soția mea caută de ceva timp se pare, cazare în Grecia, spune el iar eu simt un cuțit ce 
se răsucește adânc în inimă. 

Acolo este locul meu, îmi vine să strig. Grecia mi-a oferit luna mea de miere perfectă și prima 
vacanță împreună cu copilul nostru. Amanta încercă să pângărească tot ce-mi aparține? 

- Își vor lua concediu împreună? Mă întreabă el. 
- Nu știu. Odată făceam planuri pentru concediu pe vremea asta… acum însă… 
- A intrat și pe niște site-uri cu haine de firmă. Am impresia că a comandat chiar o 

rochie și un tricou bărbătesc. 

Și în acea secundă realizez că peste două săptămâni va fi ziua lui Matei. Iar tricoul este 
pentru el? 

- Cum te mai împaci cu soțul tău? Întreabă oftând adânc la telefon. 
- La fel. Nici el nu a fost aseară acasă. Probabil au fost împreună. 

O spun, dar nodul dureros al cuvintelor îmi scrijelește gâtul precum sârma ghimpată. 
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- Am vorbit cu soacra mea, despre situație. A spus că va vorbi cu ea… că e imposibil 
să-și părăsească familia. 

- Mda… murmur neconvinsă, gândindu-mă la propria soacră care nu a reușit să discute 
prea multe cu fiul ei. 

- Mâine voi încerca să o scot la restaurant, spune el trist. O să-i ofer o masă de 8 martie. 
- Foarte frumos. Aș vrea să cred că va fi un nou început pentru voi, spun. În gând însă 

adaug că sper din tot sufletul ca pentru mine să fie un sfârșit: al unei povești de 
dragoste din care soțul meu să iasă liber. 

- Îți trimit mesaj luni să-ți povestesc cum a fost, spune cu o undă de speranță.  

În timp ce închid telefonul, nu pot scăpa de sentimentul că am făcut o greșeală 
contactându-l cu ceva timp în urmă. Cu ce mă ajută confirmarea bănuielilor că Matei este 
cu ea când lipsește de acasă? Cum să trec peste durere dacă aflu că pregătesc concediul 
împreună în Grecia? 

Am intrat într-un joc periculos, asemenea unui vârtej de gaură neagră, care mă trage jos, 
tot mai jos spre un hău al cărui capăt nu-l zăresc. 

Îl iau pe Alin de la grădiniță și trecem pe la părinții mei ca să mâncăm. Eu doar îl privesc 
pe copil cum servește cu plăcere bucatele puse în fața lui de bunica. Ochii strălucesc, iar 
corpul lui mic se agită nerăbdător pe scaun. Nu știe să împace foamea cu dorința 
nestăpânită de a merge la joacă. Acum, că sunt eu lângă el, a uitat de toate temerile. 

- Mâine mergem la mănăstire. Am vorbit deja cu părintele, spune mama privindu-mă.  
- OK. 
- O să-l rog să facă o slujbă și pentru bunica, adaugă ea cu glas stins. 
- Cum e?  
- E rău. Nu știu dacă mai apucă ziua de luni.  

Mi-e dragă bunica și mi se sfâșie sufletul la gândul că va pleca. 

Acasă, Matei ne așteaptă în sufragerie. 

- Unde ai fost voinicule? Îl întreabă ridicându-l cu brațele lui puternice. Fața lui Alin se 
luminează brusc iar un zâmbet de fericire îi umple existența. 

- Tati, am fost la bunica să mănânc…a avut și clătite… 
- Oh… bravo flăcăule. Mami nu a gătit nimic? 

Mă uit la fața lui și încerc să-mi dau seama dacă e un reproș sau o simplă întrebare. 

- Nu am avut timp, răspund scuzându-mă. Însă în clipa următoare regret, pentru că nu 
are nici un drept să mă întrebe. 

- Am trecut eu pe la KFC și am adus ceva de mâncare, zice trăgându-l după el în 
bucătărie. 

Știe că nu sunt de acord cu mâncărurile fast-food, dar bucuria lui Alin blochează 
reproșurile mele. 
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- Săptămâna viitoare, joi, plec la Brașov. Mi se adresează, dar nu mă privește. Am un 
curs de pregătire de o săptămână. Apoi voi pleca în Croația. Nu știu exact când. 

- Îți iei concediu? 

Se întoarce brusc și mă privește mirat.  

- Ce-ți veni? Concediul e la vară. Mergem să facem un audit acolo. 
- Împreună cu ea? 

Toată veselia din ochii lui a dispărut subit. 

- Nu, răspunde sec.  
- Cine e ea? Întreabă Alin privindu-ne pe rând. 

Dar îl ignorăm amândoi.  

- Unde ai fost aseară? continui agresiv, deși ceva în mine îmi cere să mă controlez. 
- Ce-ți pasă? Nu mi-ai cerut să plec? 
- Știi cât de greu este să privești un pat gol și să pândești sunetele care nu se vor auzi 

toată noaptea? Strig furioasă. Știi cum e să nu închizi un ochi sperând la un zgomot 
familiar? Știi cum e să simți că lipsește ceva? 

- Da, strigă furios la mine. Așa am simțit eu ultima perioadă lângă tine. La un moment 
dat ai încetat să mai exiști. 

- Nu am plecat niciodată din acestă casă, țip cât mă țin puterile. Nu am petrecut nici o 
noapte fără tine sau în patul altcuiva. Toată depărtarea a fost doar în mintea ta bolnavă. 
Alin se repede la mine și mă apucă tremurând de picior, încolăcindu-și brațele în jurul 
meu. Corpul lui mic tremură și știu că am greșit având o astfel de discuție în fața lui. 
Dar, încă actualul meu soț, se comportă azi ca și cum ieri nu s-a întâmplat nimic. 
Calmul, detașarea și indiferența lui mă ucid. 

- Alin, spun ridicând copilul în brațe. E timpul să mergem la culcare. 
- Dar în seara asta nu mai facem lego?  Pentru că mâine mergem la mănăstire, mă 

întreabă nedumerit. 
- Sunt obosită scumpule. O să ne jucăm mâine. 

În spatele nostru aud ușa de la bucătărie trântindu-se. Deci el a auzit. 
Reușesc cu greu să-l adorm pe Alin, iar somnul lui agitat mă neliniștește. Decid să spăl 
repede farfuriile din chiuvetă, stoc adunat pe mai multe zile, ca să revin lângă el. Mi-e 
teamă să nu aibă coșmaruri și să nu se trezească brusc.  
În bucătărie însă, Matei șterge cu înverșunare farfuriile deja spălate. E încruntat și ar fi 
momentul să evit o ceartă.  

- E o mizerie de nedescris în casa asta, îi aud vocea dură. Bănuiesc că ai alte treburi mai 
importante decât curățenia casei. 

- Pentru ce și pentru cine să fac curățenie? Izbucnesc nervoasă.  Casa asta a devenit 
pentru tine un aeroport. Doar vii și pleci. Un terminal în care ai un dulap rezervat 
pentru haine, un loc pentru o baie și… 
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- Termină cu prostiile, mă întrerupe brutal. Casa asta nu a strălucit de curățenie nici 
înainte. Mereu m-am împiedicat de jucării și lucruri. Acum probabil că nu te mai 
interesează deloc… 

- Și de ce m-ar interesa? Tu nu mai ești, Alin stă mai mult la mama. Până și florile s-au 
ofilit. De ce nu mai putem fi ca înainte, Matei? De ce nu-l putem crește pe Alin într-o 
familie normală? 

Nu-mi răspunde imediat, dar șervetul de hârtie face mai multe cercuri pe fundul unei 
farfurii deja curate. 

- Matei, îmi cer de un milion de ori iertare pentru partea mea de vină. De acum în acolo 
vom face cum vrei și cum spui tu, dar să știi că eu te iubesc în continuare, iar Alin te 
adoră. Te rog, să nu dispari din viața lui. Și nici din a mea. 

- E prea târziu, Dana. Am obosit așteptând, iar viața asta e atât de scurtă… Nu am și eu 
dreptul la fericire, la liniște, la iubire? 

E atâta tristețe în glasul lui că aproape îmi dau lacrimile. Și în clipa asta îl iubesc cu 
disperare. 

- Matei, spun, poți avea lucrurile astea și lângă noi. Nu ne-am căsătorit ca să fim 
fericiți? 

- Ba da. Atunci așa eram, dar pe parcurs ceva… s-a întâmplat. 

Îi apuc mâinile și le țin strâns sperând ca să-i pot transmite din dragostea și frământările 
mele. 

- Matei, ești doar o victimă. Tu crezi că ea te iubește… dar oare așa este? Are și ea 
familie, copii. Cu ei ce o să se întâmple? Nu pot înțelege cum gândește o femeie care 
distruge două familii. Și te manipulează, te îndepărtează de mine, de copilul tău. Tu nu 
ești așa. Accepți să pierzi atâtea lucruri din viața lui Alin? Eu sunt convinsă că îl 
iubești. 

Își smulge mâinile și se dă câțiva pași în spate punând o distanță între noi care doare. 

- Cum te poți gândi că nu-l iubesc pe Alin? El este practic tot ce ne-a rămas.  
- Dar pe mine, strig cu lacrimi mari pe obraji, de ce nu mă mai iubești? Gândește-te un 

pic: cum poate să dispară dragostea peste noapte? 
- Ți-am spus că lucrurile nu merg bine între noi. Dacă ai fi înțeles atunci, dacă te-ai fi 

oprit din iureșul vieții tale ca să discutăm… 
- Matei, îmi pare rău. Chiar îmi pare rău pentru greșeala pe care am făcut-o. Dar să 

încercăm să îndreptăm lucrurile. Să punem punct și să o luăm de la capăt. 

Se întoarce cu spatele la mine și așază farfuriile în dulap. Însă e doar un pretext ca să își 
ferească privirea. Simt și doare. 

- E târziu Dana. Aș vrea să mai simt ceva pentru tine, dar nu mai e nimic.  
- Nu cred că o iubești pe ea.  Ai mintea încețoșată și te manipulează. 
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- Nu e adevărat. Îmi oferă căldura de care am nevoie. Atenția și dragostea care îmi fac  
bine. 

Mă așez pe scaun și caut în minte înfrigurată cuvinte ca să-l combat. Simt că-l folosește, 
că e doar un nou obiect jucărie pentru ea, dar cum să-l fac să înțeleagă? 

- O urăsc, spun cu patimă. O să mă întâlnesc cu ea să văd ce fel de femeie poate face 
asta. 

- Să te întâlnești cu ea? Sare el surprins. Vrei să fii umilită? Cu ce te ajută asta? Ai 
renunțat și la ultimul bastion de mândrie? Așa de mult ai decăzut? 

- Eu am decăzut? Strig din ce în ce mai furioasă. Nu am dreptul să văd cine e târfa care 
mi-a furat liniștea? 

- Te-am rugat să nu-i mai spui așa. E un limbaj care nu ți se potrivește. De fapt, poți să 
te întâlnești cu ea. Vrei să aranjez eu întrevederea? O să fii surprinsă de cât  este de 
inteligentă și volubilă. 

- Inteligența ei constă în abilitatea de a manipula oamenii. Poate face și vrăji, spun cu 
ciudă. 

- De asta te duci la mănăstire? Tu și ai tăi ați plecat pe un drum greșit. Ce are de-a face 
iubirea cu biserica? Nu mergi și la vrăjitoare pentru descântece? 

Percep ironia și dezgustul din spatele cuvintelor lui, dar cel mai tare mă doare faptul că nu 
vede ce văd eu. E orb și surd la orice afirmație de-a mea.  

- Matei, sunt în stare de orice, ca să te aduc pe drumul cel bun. 
- Drumul tău cel bun, strigă el. Nu am contat niciodată, nu contez nici acum. De asta am 

încetat să te iubesc. Și tot de asta nu-mi pasă ce faci. Nu mai ești problema mea. 

Simt pericolul plutind în aer. Oare nu putem avea o discuție normală? 

- Poate ar trebui să mă gândesc serios, spun înăbușindu-mi furia, să găsesc pe cineva. 
Poate chiar un nou tată pentru Alin. Iar tu să-l vezi cu porția.  
Deja ochii lui aruncă fulgere. 
-  Nici un judecător din lume nu mă poate împiedica să-mi văd fiul. Iar tu știi asta. Nu 
te gândești și la ideea că poate îl vreau eu pe Alin? Dacă tribunalul mi-l dă mie? 
Atunci tu o să-l vezi cu porția. Și oricum îl voi educa mai bine decât tine. 
- Serios? Cum îl educi? Neimplicându-te? Refuzând să te deranjezi de la televizor 
pentru a-i satisface banalele lui dorințe? Până acum așa ai făcut. 
- Ți-am mai spus și o repet. În viața și în căsnicia noastră nu au fost doi niciodată. 
Până și în educația copilului este amprenta ta. Și este una proastă. Copilul e un 
răsfățat. Copilului i-ai făcut toate poftele și habar nu are să se poarte în societate. 

- Trebuia atunci să te implici, țip. Să repari greșelile mele. 

-  Nu m-ai lăsat. Dar de acum se vor schimba lucrurile, pentru că vrei sau nu vrei Alin va fi o 
perioadă pe mâna mea. 

- E o amenințare? 
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- Nu. E doar un adevăr.  

- Vrei să-mi crești copilul alături de o târfă și pretinzi că va primi o educație aleasă? Cum pot 
accepta așa ceva? 

Se apropie de mine amenințător dar cuvintele care-l dor îmi părăsesc gura fără să le controlez. 

- Te-am rugat să vorbești frumos. Iritarea și nervozitatea ta ne împiedică să avem un 
dialog civilizat. Eu m-am săturat. 

- Și eu, urlu sfidându-l. Vreau să-ți demonstrez că putem avea o viață și o căsnicie 
fericită, dar mă respingi. Tot ce spun nu e bine.  

- Pentru că așa e. Nu-ți accepți greșelile și consecințele lor. 
- Iar tu nu vrei să înțelegi că eu tot te iubesc și nu vreau decât să renunți la ea și să ne 

continuăm viața de familie. 
- Iar tu nu înțelegi că eu nu te mai iubesc. Că am primit atenție și fericire din altă parte 

iar tu… 
- Matei, am o propunere. Hai să discutăm cu un psiholog. Să facem consiliere familială. 

Poate ne ajută să ne regăsim. 

Începe să râdă cât poate de tare, dar pe mine sunetele mă dor. 

- Deci, de la biserică, vrăjitoare … ai ajuns la psiholog. Draga mea, încă nu sunt nebun, 
chiar dacă te-am suportat atâția ani. Dacă tu ai nevoie de ajutor, poți să mergi și să te 
lamentezi în fața unui necunoscut. Apropo, cum poate avea el soluții dacă nu ne 
cunoaște?  

- Psihologul nu e psihiatru, spun. Faci o mare confuzie. Și eu chiar am nevoie de ajutor, 
pentru că refuzi să discuți cu mine. 

- Eu refuz să mai fac așa cum dictezi. Până și discuțiile le porți pe drumul intoleranței.  
- Doamne, Matei, acum mă acuzi și de intoleranță? Ce să accept? Idila ta cu alte femei? 

Să stau cuminte acasă trăind cu speranța că după ce te plictisești te vei întoarce? Nu 
sunt genul de om care să se mulțumească cu firimituri. Mai ales în dragoste. 

- Știu, tu vrei totul și pe toți. Dacă ai putea ai conduce lumea, însă te mulțumești 
deocamdată cu familia ta. De fapt, acum realizez că modul de educare a lui Alin e doar 
o extrapolare a modului în care ai fost tu educată. 

- Ce vrei să spui? 
- Ești alintată, dominatoare, obișnuită să se încline toți la cel mai mic semn. Vrei ca 

totul să se execute chiar înainte să gândești cuvântul ” acum”. La fel este și Alin. Și ți-
am spus de multe ori. Însă mândria și ignoranța ta au respins orice avertisment. 

- Sunt un om normal, mă apăr surprinsă de acuzele lui. Nu m-am văzut niciodată așa. 
- Ești la fel ca toți oamenii dominatori. Întotdeauna dreptatea este numai de partea ta. 

Asta nu mai pot suporta. Pentru viața care o am acum, am muncit foarte mult. Am 
plecat de acasă, dintr-un sat amărât la vârsta de 15 ani, am învățat și am muncit. Mie 
nu mi-a venit nimic pe tavă. Dar tu habar nu ai de asta. Tu ești obișnuită doar să 
primești, nu să și dai. 
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Deja nu-mi mai pot stăpâni lacrimile. Cuvintele lui răscolesc totul în mine și mă 
determină să caut amintirile care-i confirmă spusele.  

- Ți-am spus că mă voi schimba. Părinții mei mi-au oferit totul și mă iubesc enorm… 
- Dragostea lor practic te-a sufocat. Ai trăit închisă în colivia ta de aur și ai refuzat să 

vezi lumea înconjurătoare. Realitatea ei este mult mai adevărată decât colivia ta. Eu 
am obosit. În toți anii aceștia ai sleit puterile mele și am luptat deseori cu mine în 
speranța că ceva se va schimba. Înțelege odată că tu ești cea care trebuie să se 
schimbe. Nu eu, nu lumea înconjurătoare.  

- Eu nu-mi doresc decât o familie normală, un cămin fericit în care Alin să se simtă 
apărat și iubit.  

- Și eu am dorit ani de zile același lucru. Însă cu modul tău de a vedea lucrurile nu se 
poate. Nu se mai poate. Am obosit să fac compromisuri. De aceea e mai bine ca 
fiecare să-și vadă de drumul lui, intersectându-ne doar în lumea lui Alin. 

Îmi frâng mâinile cuprinsă de neputință și disperare. Unde să mai caut cuvintele care să-l 
convingă că-l vreau lângă mine? La ce arme să mai apelez? 

- Nu pot accepta așa ceva. spun cu glas stins. Alin are nevoie de o familie normală. 
- Da și tocmai de aceea voi suporta să trăim împreună în acest apartament. Pentru binele 

lui Alin. Doar colegi. 

Mă uit în ochii lui și încerc să citesc dincolo de ei. Să aflu cum pot sparge bariera 
încrâncenării, să ajung până la inima lui ce a împietrit între timp. Cel puțin pentru mine. 

    Dimineață când mă trezesc, găsesc dormitorul nostru gol. Din nou îmi imaginez că este 
cu ea și mă întreb dacă voi putea suporta zi de zi această evadare.  

  Îl îmbrac pe Alin și plecăm la mama. 

   Călătoria la mănăstire mă înviorează un pic. Poate voi găsi îndrumare și speranță. Poate 
voi putea păși pe drumul revenirii și înnoirii.  

Părintele e bun și amabil și mă ascultă în tăcere. Nu-mi dă sfaturi, nu cere smerenie și 
supunere, dar îmi întărește credința și-mi deschide  acele aripi care mă pot ajuta să 
decolez. 

   Seara, nu revin acasă. O ajut pe mama la bucătărie, să-i facă mâncarea preferată lui Alin, 
în timp ce tata construiește castele din cărămizi de lego. E 8 martie, dar este primul an în 
care prezența unei flori nu mă înduioșează. Pentru că eu nu primesc nimic de la soțul meu. 
Alin a făcut un mic colier la grădi și mi l-a dat din ziua în care a fost gata.  

- Cred că ai nevoie de un psiholog, îmi spune mama privindu-mă scurt. 
- Știu. Am fost la unul care întâi mi-a prezentat tariful. 
- Ei… sunt destui și din ăștia. O colegă de serviciu vorbea ieri de o prietenă psiholog. 

Spunea că e cea mai bună din oraș. 
- Ei, mamă, o reped eu nervoasă. Dacă e prietena ei normal că e cea mai bună. Cred că 

toți fug doar după bani. 
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- Strică să încerci?, continuă ea. Dacă nu îți place nu te mai duci. Și apropo, prietena ta 
nu e psiholog? De ce nu te ajută ea? 

- Nu poate. În cazul meu ar fi părtinitoare. Prietenia dintre noi o poate influența în 
decizii și terapie. 

Mama cade pe gânduri, dar revine la ideea ei veche. 

- OK, atunci ia numărul asta de telefon, sună și stabilește o întâlnire. Poate e un om care 
te ajută. Nu ai de unde să știi dacă nu încerci. 

Îndes hârtia minusculă în buzunarul blugilor și plec să-l aduc pe Alin la masă. Aș fi mers 
la psiholog dar împreună cu Matei. 

   Săptămâna care urmează devine din ce în ce mai nebună. La serviciu lucrurile merg 
prost: fac greșeli și sunt atenționată. Acasă, Alin mă stresează cu cererile de noi jucării și 
jocuri pe calculator în timp ce Matei este mai mult absent. Mesajele soțului amantei curg 
aproape zilnic, prezentându-mi rapoarte despre absențele ei, despre discuții interminabile 
cu soacra, despre mătănii, descântece și tot ce face mama ei pentru a o scăpa de necurat. 

Ce straniu! Pentru ei necuratul este Matei, ispita ademenitoare a unei ființe nevinovate, în 
timp ce pentru mine, ea este piaza rea a căsniciei. Oare să apelez și eu la descântece și 
mătănii? Ideile lui Matei pe care nu le recunosc din cei 10 ani de căsnicie provin din 
mintea și influența ei? Aproape sigur că da. 

Joi seara însă discuția dintre noi ajunge într-un punct critic. Mă uit în ochii lui plini de ură 
și mă îngrozesc. În loc să revenim pe drumul cel bun, ne afundăm din ce în ce mai tare în 
mocirla acuzațiilor. Și totul a pornit de la faptul că, până acum, în fiecare vară mergeam 
câteva zile la mare. Alin adoră marea. Acum însă, pentru o minivacanță, soțul meu refuză 
să ne însoțească. 

- Nu stai cu noi, dacă nu vrei, spun. Ne duci și te întorci.  
- Iar sunt șoferul tău? spune disprețuitor. 
- Nu al meu. Al copilului nostru care deja s-a lăudat la grădiniță că va petrece un week-

end cu mami și tati la mare. 
- Normal că așa gândește dacă tu îi bagi prostii în cap. I-a mașina și du-te. Eu am alte 

planuri. 
- E vorba de Alin, insist din ce în ce mai nervoasă. Du-te tu cu el, iar eu rămân acasă 

dacă nu mă mai suporți.  
- Tu chiar ești proastă? Nu înțelegi că am alte planuri? Când ai hotărât să mergeți la 

mare? De ce nu m-ai anunțat din timp? 
- Ești culmea. Nici eu nu am știu dacă se poate până acum trei zile. Ce-i așa de greu să-

ți duci copilul la mare și apoi să-l aduci? Este ea mai importantă decât el? 

E negru de supărare, dar nu-mi pasă. 

- Nimeni nu este mai important decât Alin. Însă refuz să mă supun jocului tău prin care 
te folosești de el. Ori amâni plecarea pentru altă dată, ori… te privește cum ajungi. 
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- Ești un nemernic, strig în culmea furiei. Nu-ți cer decât să duci copilul la mare pentru 
câteva zile. Dar asta e dovada că nu-l iubești. Nu l-ai iubit niciodată. 

Cuprinsă de furie și cu mintea blocată, mă reped în dormitor și-l iau pe Alin în brațe așa 
adormit cum e. Mă încalț cu greu și încerc să trec de trupul lui masiv ce blochează ușa de 
la intrarea în apartament. 

- Dă-te la o parte, strig furioasă. Alin este copilul meu și plec. 

Nu-mi pasă că urlu, că Alin se va trezi. Vreau doar să scap de el și să-mi protejez băiatul. 

- Ești nebună? Spune apăsat. E ora 12 noaptea. Unde vrei să pleci la ora asta cu el în 
brațe? Copilul rămâne aici. 

Mă lupt cu el o perioadă, încercând să-l păstrez pe Alin în brațe, dar îl ia și cu mâna liberă 
mă împinge cât poate de departe. Băiatul s-a trezit și plânge în hohote, însă eu fac tot ce se 
poate ca să-l recuperez. 

- Este copilul meu, urlu și nu ai dreptul să mi-l iei. Copilul rămâne cu mine. 
- Dana, spune amenințător, liniștește-te ca să continuăm discuția civilizat. Nu poți pleca 

cu el la ora asta. Îl sperii. 
- Vreau să plec, țip cuprinsă de o furie devastatoare. Vreau să ies din această casă 

blestemată iar Alin trebuie să vină cu mine. 

Cum el continuă să mă țină la distanță, mă zbat până reușesc să găsesc o breșă pentru a mă 
apropia și atunci îl lovesc peste față cu toată puterea.  

Câteva secunde rămâne fără cuvinte, apoi mâna lui liberă se oprește pe gâtul meu și 
strânge. Pe Alin îl lasă ușor jos și-i cere autoritar să se ducă în camera lui și să rămână 
acolo. Eu mă zbat, dar odată ce copilul dispare, Matei mă apucă cu cealaltă mână de braț 
și mă târăște aproape pe sus până în baie. Mână lui ca un clește masiv pe gâtul meu mă 
împiedică să respir. Scot sunete ciudate și încerc să iau aer cât de mult pot. 

- Mă doare, reușesc să murmur. 
- Cum îți permiți să ridici mâna asupra mea? Te fac una cu pământul, șuieră el. Ești 

nebună? Nu te pot lăsa să târăști copilul pe străzi în miez de noapte. 
- Dă-mi drumul. Ăsta nu ești tu… mă doare. Nu pot să respir.  

Îmi dă drumul dar abia după ce mă țintuiește câteva secunde care îmi par ore de peretele 
rece din baie. 

- Aștept să te liniștești. Și te avertizez să nu mai ridici niciodată mâna asupra mea.  

Îmi revin, încet, încet. Mă doare gâtul, capul, brațele și simt cum încep să amețesc. Însă 
nimic nu se compară cu furia ce încă mai mocnește și-mi sfârtecă trupul și mintea. 
Căsnicia noastră, până în aceste momente, nu a fost caracterizată de violență. Amanta a 
adus în viața mea și lupta corp la corp. 
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După un timp, când reușesc să-mi adun puterile, îi găsesc pe amândoi în camera lui Alin. 
Matei vorbește calm cu băiatul mângâindu-l și potolindu-i lacrimile. Privirea pe care mi-o 
aruncă însă este mai mult decât acuzatoare.  

Încă sunt furioasă, dar și rușinată că nu am reușit să mă controlez. Ultimele zile cumulate 
în săptămâni și apoi în luni și-au pus amprenta. Lipsa controlului mă îngrijorează. Dacă nu 
te poți controla pe tine, nu poți controla lumea, spunea cineva. Ori, acum, mi-aș dori mai 
mult ca orice să-l pot controla pe Matei. Să-l fac să înțeleagă câtă nevoie avem de el și 
cum sunt dispusă să lupt pentru a-l recupera. Și atunci,  realizez, că am nevoie de ajutor: 
de un psiholog. 

Săptămâna următoare, luni la ora 17 sunt programată la psihologul al cărui număr mi l-a 
dat mama. Deși sunt sceptică, mintea îmi spune că mama nu mi-ar recomanda pe cineva în 
care nu are încredere. 

În momentul în care termin programul, fug să prind un taxi și zoresc șoferul să se 
strecoare prin traficul aglomerat pentru că nu doresc să întârzii din prima zi. 

Cabinetul psihologului se află undeva la etajul unu al unui bloc, iar când sun, aud cheia 
răsucindu-se în ușă și o femeie brunetă, de o frumusețe aparte mă invită să intru. 

- Bună ziua, spun având impresia că vorbesc cu o secretară. Am programare pentru ora 
17 la doamna psiholog. 
Femeia din fața mea îmi întinde mâna și-mi zâmbește cald și frumos. 

- Mă numesc Ioana Mireș și sunt psiholog. Doamna Dana, nu? Vă așteptam. 

Mă poftește în cabinet, nu înainte de a încuia ușa. 

- Sper că nu vă deranjează că încui ușa. Nu doresc să ne deranjeze nimeni în timpul 
discuțiilor.  

- Nu-i nici o problemă, spun așezându-mă stingheră pe unul din fotoliile mari din piele 
ce încadrează o măsuță pe care se află un bol cu petale colorate și parfumate. 
Rămân surprinsă de simplitatea cabinetului. Lipsește canapeaua, biroul este mic și pus 
într-un colț, astfel încât gazda nu ține acolo decât mobilul, o agendă, o tabletă și o vază 
mică de flori. 
Deasupra geamului atârnă câteva ghivece de flori, un ceas ticăia pe perete, iar pe o 
policioară se află obiecte decorative: un sfeșnic, o ceașcă veche, o pipă, o lampă 
pentru aromoterapie. 
Pe fotoliul din fața mea se așază psihologul care zâmbește cu căldură. 

- Cum a fost ziua de azi? mă întreabă degajat. 

E atâta liniște în privirea ei și emană o încredere fantastică. Nu ne cunoaștem, dar am  
impresia că totuși ne știm de o viață. 

- Obositoare, ca de obicei. În ultimul timp viața mea a luat-o pe un drum…periculos.  
- În ce constă pericolul? Întreabă ea fără ca zâmbetul să-i dispară. 
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- Îmi pierd soțul, căsnicia, visele ultimilor zece ani, viața… îmi pierd controlul în acest 
iureș ce mă atrage fără să vreau. Soțul meu are o amantă. 

În câteva propoziții reușesc să-i explic situația și să-mi formulez cererea : 

- Vreau să învăț să-l recâștig. Îl vreau înapoi, pentru că el, copilul nostru, are nevoie de 
un tată. Dar am senzația că odată cu trecerea timpului  îl pierd tot mai mult. Ajutați-mă 
să trec de acest moment și să îl recâștig. 

Psihologul mă privește câteva momente, apoi vorbește pe un ton profesional: 

- Eu vă pot ajuta să vă regăsiți, vă pot ajuta să descoperiți resursele, pe care le aveți 
deja, dar trebuie doar activate, pentru a depăși momentul și a găsi o soluție. Nu vă pot 
garanta însă recucerirea lui.  

- Și cum pot face asta? 
- Se numește dezvoltare personală. Și eu am făcut-o, într-un moment al vieții  în care 

aveam senzația că totul e gri. Poate chiar spre negru. Am fost o mână de oameni, 
profesorul nostru vorbea, explica iar eu mă întrebam ce caut de fapt. E nevoie de 
muncă, ambiție, voință și dorința de a schimba. Atunci când au loc schimbările apar și 
răspunsurile la unele întrebări. 

- Soțul meu, spun, mă acuză de situația actuală. Dacă eu nu aș fi avut un comportament 
greșit, el ar fi fost și acum cu mine. 

- Dar dumneavoastră ce credeți? De fapt, cred că ar fi mai bine să folosim numele mic. 
De acord? 

- Da, răspund repede. Mi se pare mult mai intim și mai ușor de comunicat așa. 
- Deci, Daniela, te crezi vinovată? Îi dai dreptate sau nu? 

Întârzii  cu răspunsul pentru că vreau să mă gândesc. Mintea mea i-a dat dreptate oricât de 
mult am căutat să o combat. I-am adus zeci de argumente, am încercat să-i parez acuzele 
cu explicații logice (din punctul meu de vedere), dar sentimentul nu a dispărut. Nici măcar 
nu s-a diminuat. 

- Am partea mea de vină. Recunosc că l-am neglijat. Dar copilul… 
- Ce-i cu el? mă întreabă psihologul, deși din privirea ei îmi dau seama că intuiește 

răspunsul. 
- Mi-a ocupat cea mai mare parte din timp. Încă e mic și are nevoie de ajutorul meu. 

Terapeutul zâmbește înțelegător în timp ce eu mă gândesc la momentele în care Alin m-a 
solicitat, la nopțile în care nu adormea decât dacă eram eu lângă el, la coșmarurile ce-l 
făceau să se scoale brusc și să țipe dacă nu îmi găsea mâna. 

- Cineva spunea că, ei, copiii, sunt oglinda mamei și că este necesar ca mama să aibă 
grijă de ea în primul rând, pentru a reuși să își liniștească apoi și puiuțul. O atmosferă 
tensionată nu va aduce liniște copilului.  În cazul relației dintre mamă și băiat, 
lucrurile sunt puțin mai complicate: e necesară, chiar obligatorie, prezența tatălui. Un 
băiat se modelează pe tiparul unui bărbat matur. Poate fi soțul, bunicul, prietenul 
mamei. 
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- Dar, deși știu că Matei îl iubește, nu se interesează de educația lui. 

Psihologul mă privește cercetător, iar eu îmi pun întrebarea dacă nu cumva și aici am 
greșit. Trebuia să fac mai mult pentru a-i apropia? 

- V-ați jucat vreodată toți trei? întreabă ea. Cum a fost atmosfera? 
- Da, ne-am jucat cu lego. Alin e înnebunit după joc și construim fel de fel de obiecte. 
- Dar soțul a participat? 
- A încercat, însă nu are răbdare. El consideră o pierdere de timp astfel de activități.  
- Și ce ar prefera să facă?  
- Să citească o carte, să vadă un program la televizor… 
- I-a citit băiatului din cărțile pentru copii? 

Ce legătură…mintea e confuză, dar lucrează rapid pentru a descifra întrebarea ei. Dacă 
soțului meu îi place să citească, de ce nu l-am îndemnat niciodată să-i citească copilului? 
Să creez o punte între ei, ceva numai al lor?  

- Am înțeles, spun cu glas stins. Eu i-am citit povești, eu m-am jucat, eu am existat cel 
mai mult în viața lui. 

- Nu-i nici o problemă, spune ea zâmbind încurajator, vom încerca să schimbăm aceste 
lucruri.  Descrie-l un pic pe soțul tău. Cum este el în realitate și cum ai vrea să fie? 

Întrebarea e grea, pentru că imaginea pe care o aveam despre el s-a schimbat mult în 
ultimul timp. 

- Pe Matei îl iubesc, îmi încep cu hotărâre povestirea, și de aceea lupt să rămânem în 
continuare o familie. Fizic, este înalt, bine făcut, emană putere și voință, este, sau mai 
corect era, o persoană de încredere. Mereu l-am crezut perfect în rolul tatălui pentru 
copilul meu. Provine dintr-o familie dezbinată. A muncit mult ca să ajungă în poziția 
de acum si probabil acesta este motivul pentru care nu acceptă compromisuri.  

- Cum ai vrea să fie? 
- La fel ca înainte, răspund repede și fără ezitare. Nu vreau decât să revenim la viața 

liniștită pe care o aveam. 
- Hîm…o aud, vezi, aici sunt două lucruri diferite. Pentru tine viața a fost liniștită, 

pentru el însă nu. A fost vorba de o lipsă de comunicare? 
Îmi frământ din nou mâinile și descopăr că deja este un tic nervos. 

- Mi-a spus cu ceva timp în urmă, că nu ne îndreptăm pe drumul cel bun. Am crezut 
însă că este istovit din cauza copilului și că în final, va înțelege. Copilul a  adus unele 
schimbări în viața noastră, dar probabil așa se întâmplă în toate cuplurile.  

- Da, … un copil schimbă uneori relația dintre părinți, în bine sau în rău. Ideea de a 
rămâne singură cu copilul creează disconfort? E vorba de ce spune lumea sau de 
concepțiile educației? 

Psihologul pune întrebările de care mă tem cel mai mult. Și pe care evit să le accept. 
Refuz să mă gândesc la ideea că pot fi o mamă singură, că voi duce în spate povara 
creșterii unui copil. 
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- Nu am o problemă cu ideea de divorț, sau cu cea de a fi o mamă singură. Problema 
mea este că vreau să lupt pentru a păstra ce am. Și vreau să știu cum. 

Psihologul îmi zâmbește iar cu bunăvoință.  

- Așa cum am spus, eu nu pot face o minune. Te pot ajuta să te descoperi, să creezi noi 
punți pentru sufletul tău care să te apropia de el, să analizezi unele lucruri și să-ți 
descoperi puteri nebănuite. Dar pentru acest lucru este nevoie de muncă. Totul 
depinde de tine. Ar fi bine să-l aduci și pe soțul tău, pentru a discuta și un alt punct de 
vedere. Însă numai dacă vrea. Sunt de părere că cine nu simte nevoia nu are ce căuta la 
psiholog. Dezvoltarea personală este bună pentru oricine, dar cu o condiție: să vrem să 
facem asta. Orice impunere blochează dezvoltarea. 

- Eu vreau să mă schimb. Am nevoie de ajutor să-mi controlez furia, pentru că 
întotdeauna ea a dus la exacerbarea discuțiilor. Aseară l-am pălmuit. Iar el s-a 
comportat violent. Nu știu motivul, dar s-a schimbat enorm. Caracterul lui adevărat să 
fie ceea ce văd eu acum? E un actor atât de bun, încât zece ani și-a jucat rolul perfect? 

- Poate au fost lucruri și evenimente care ți-au îndreptat atenția în altă parte, spune ea. 
Poate ai reușit să ții în frâu situația, fără să intuiești toate aceste ieșiri. Le-ai temperat 
instinctiv și nu le-ai sesizat. Deci, lângă tine a fost un alt om, care te-a lăsat să-i vezi 
doar partea bună, cea umană. 

- Da, spun surprinsă plăcut! Era omul de care m-am îndrăgostit! Dar acum… e un 
monstru, iar eu mă simt groaznic!  

- Înțeleg că treci printr-o perioadă mai proastă, dar știi foarte bine că întotdeauna după 
furtună iese soarele. Iar tu ai un zâmbet extrem de frumos, care cu siguranță va aduce 
un soare nou și cald. 

Cuvintele ei îmi pansează inima rănită și-mi dau o brumă de speranță. Ceva ce nu am mai 
simțit de luni întregi. 

Psihologul zâmbește din nou și se ridică de pe fotoliu pentru a lua mobilul. 

- Dacă vrei putem continua discuțiile noastre, o dată pe săptămână, sau o dată la două 
săptămâni, cum crezi că e mai bine, pentru a descoperi acele resurse ce te vor ajuta să 
te schimbi. 

- Odată pe săptămână, e bine? răspund cuprinsă de febra dorinței de schimbare. 

Deschide agenda mobilului și verifică. 

- Ne putem vedea miercuri la ora 18 săptămâna viitoare. Dacă e ok pentru tine. 
- E ok, spun ridicându-mă cu o energie pe care nu credeam că o am.  

Nu știu de ce, dar mă simt super…parcă se vede acolo, în depărtare o luminiță. Și știu că e 
a mea și mă așteaptă.  

- Atunci, așa rămâne, spune ea ridicându-se pentru a se îndrepta spre ușă.  
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Ne vedem săptămâna viitoare, dar te rog ca în acest timp să faci o listă cu lucrurile 
frumoase din viața ta: căsătorie, nașterea copilului, un eveniment anume, sau chiar un 
eveniment simplu dar care ți-a produs emoție. De acord? 

 Aprob înclinând ușor capul, îi mulțumesc frumos și plec purtându-mi aripile nou 
zămislite. Omul cu care am vorbit are puteri magice, îmi spun în sinea mea. Mă simt 
altfel, pășesc altfel și deja miros speranța. Acum sunt convinsă că voi fi bine. Nu știu dacă 
asta înseamnă împreună cu el sau fără el, dar am sentimentul unei schimbări. 

   Zilele se scurg fără nici o noutate în relația noastră. Alin stă mai mult la părinții mei, iar 
noi…de fiecare dată când încercăm să discutăm, ne înecăm cu propriile acuze și reproșuri. 
În week-end iar nu a stat acasă. L-a însoțit o mică valiză și privirea mea tristă în urma 
pașilor. Mi-a spus că pleacă cu ea, că vor să se cunoască mai bine, că au de discutat. Ca și 
cum ceea ce hotărăsc nu ne interesează și pe noi. Iar eu m-am refugiat în fața colii albe de 
hârtie cu tema primită de la psiholog și am început să completez. Încet, încet îmi amintesc 
multe clipe frumoase. Unele îmi adună lacrimile pe obraji, altele mă fac să râd.  

În ziua în care intru în cabinetul psihologului, starea de bine s-a cam pierdut. O altă ceartă 
și o altă noapte albă m-au epuizat. 

- Cum te simți, întreabă ea? 
- Rău. Nimic din ceea ce fac nu-i convine. Permanent mă compară cu ea, reproșându-mi 

lucruri banale. A spus că dacă ar avea unde să plece ar face-o. Nu mă mai suportă. 
- E o etapă, spune ea cuprinsă de tristețe.  
- Încerc să-mi păstrez cumpătul. Să nu-l mai întreb nimic, dar când văd că se pregătește 

să plece de acasă… 
- Citește-mi te rog, primul lucru care l-ai scris pe hârtie, îmi cere ea. 

Deschid hârtia și privesc mulțimea de cuvinte. Nu am realizat că am scris atât de mult. 

- Momentul în care l-am cunoscut pe Matei. 
Psihologul meu face o pauză și apoi îmi întinde o foaie albă de hârtie.  

- Desenează te rog niște obiecte care să se identifice cu sentimentele pe care le stârnește 
în tine ideea de a fi înșelată. 
Fac un nor, aproape negru, străbătut de fulgere și tunete, o apă învolburată și valuri 
imense. 
Ea privește hârtia și apoi îmi cere. 

- Dacă ai avea puterea să îndrepți acest lucru, să îndepărtezi femeia ce se află între voi, 
cum te-ai simți? 

O privesc puțin ciudat, pentru că mi se pare logic să mă simt super, să fiu un nor alb, 
pufos, moale și plin de fericire. 

Ea zâmbește, ca și cum s-ar fi așteptat la asta, apoi îmi spune să continuăm jocul. 

- De ce e nevoie ca un nor negru, amenințător, plin de tunete și fulgere să devină pufos 
și alb?  
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Privirea mea îi cercetează fața și mai ales ochii strălucitori, ca apoi să desenez între cei doi 
nori un soare zâmbitor. 

De data asta fața ei exprimă fericire.  

- Caută acest soare în inima ta, îmi spune. Atunci când îl vei lăsa să te ghideze, o să 
simți o schimbare. Discuțiile voastre vor deveni asemenea norilor albi, pufoși și 
drăguți. Nu contează că el este tot un nor amenințător. Soarele din inima și mintea ta îl 
vor transforma. 

Mă uit la hârtie și la desenul meu stângaci. Soare înseamnă căldură, siguranță, e viața 
însăși în ultimă instanță. E ceea ce-mi trebuie ca să exist. 

- E foarte interesantă expunerea, îi spun gânditoare. Niciodată nu m-am gândit că pot fi 
un soare. Mereu am crezut că altcineva trebuie sa-mi lumineze și să-mi bătătorească 
calea ca eu să parcurg drumul mai ușor. 

- În fiecare om, spune ea privindu-mă cu intensitate, există nori albi sau negri, furtuni, 
zile senine, sau tornade. Însă, pentru că ne-am obișnuit așa de mult cu el, nu băgăm în 
seamă exact cel mai important element al vieții: soarele. Strălucirea, căldura, 
frumusețea și permanenta existență sunt exact ceea ce ne trebuie. Dacă fiecare om ar 
deveni un soare, am fi mult mai fericiți: noi și cei din jurul nostru. Soarele nu cere 
nimic. El doar oferă, dar ceea ce ne dă este esențial pentru viață. 
Căldura vorbelor psihologului meu mă învăluie ca într-un cocon în care mă simt 
protejată. Eu sunt nor, el este nor, casa noastră e un câmp al tornadelor. E nevoie de 
soare și liniște. Iar pentru sfatul ei o iubesc nespus. 

- Aș vrea să te întreb ceva, îi spun ezitând un pic. Azi la serviciu am asistat la o discuție 
legată de suflete pereche. O colegă spunea că fiecare dintre noi are o menire, un scop 
în viață, iar sufletul pereche ne este destinat de acolo de sus. Pare să fi spus bine cine a 
spus… sortitul ne e scris în stele. Ai idee despre acest subiect? 
Ioana face pauza necesară ordonării cuvintelor și pregătirii răspunsului. 

- Am citit materiale despre așa ceva. Știu însă cert că dacă ceva trebuie să se întâmple , 
se întâmplă. Nu știu dacă e destin, soartă sau e scris în stele.  

- Dacă eu și Matei ne despărțim, oare cumva nu suntem suflete pereche? 
- La întrebarea asta numai tu poți răspunde. Simți că e sufletul tău pereche, sau îți e 

teamă că vei rămâne singură? E orgoliu sau iubire? 

Mi-am pus această întrebare și cred cu convingere că e iubire. 

- Eu simt că e iubire, zic cu o anumită ezitare în glas. Ce sunt sufletele pereche? 
- Unii oameni susțin că un anumit partener ne este hărăzit de la începuturile existenței 

noastre. Iar aici intervine ideea de reincarnare, dacă ai auzit, sau accepți așa ceva. 
- Am auzit, dar nu știu ce să cred…nu am citit nimic despre, îi spun dezorientată. 
- Ei cred că sufletul pereche ne este destinat pentru a ne ajuta în evoluție. De fapt e un 

ajutor reciproc. Evoluăm doar împreună. Și de aceea, e necesar să fim împreună.  
- Colega mea spunea că dacă lângă tine nu se află sufletul pereche, legătura se va 

destrăma. Pentru că ele, sufletele se caută toată viața și trebuie să se găsească. 
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- Și te-ai gândit atunci că poate Matei nu e sufletul tău pereche? 

Bineînțeles că mi-am pus întrebarea.  Însă dacă eu simt că el este jumătatea mea, de ce 
sentimentul nu este reciproc? 

- E greu de definit un suflet pereche, continuă psihologul. Cred că este persoana care se 
pliază cel mai bine nevoilor tale, în care poți avea încredere, cu care știi că poți 
străbate zilele toride, dar și furtunile cele mai mari. Matei are toate aceste calități?  

- Matei are o mulțime de calități, răspund tristă. Se pare doar că în ultimul timp a uitat 
de ele. 

- Spune-mi una dintre ele. 
- Are un suflet minunat. 
- Așa, spune ea încântată, și cum se manifestă? 
- E tandru, atent, iubitor cu toată lumea. Fac însă o pauză suficient de mare ca să mă 

încrunt, pentru că un eveniment petrecut cu ceva timp în urmă, răstoarnă toată această 
teorie. 

- Ce s-a întâmplat? întreabă psihologul. 
- În una din seri, o pisicuță a urcat până în fața ușii noastre. Alin a găsit-o și cum iubește 

mult animăluțele, a băgat-o în casă să se joace cu ea. Era practic nedespărțit de pisică. 
În momentul în care a venit Matei, i-a cerut să dea pisica afară. Alin a început să 
plângă și să-l roage să-l lase să păstreze pisica. Matei nu a cedat. I-a spus foarte 
autoritar să scoată pisica și cum Alin nu a făcut-o, i-a tras un picior de a zburat bietul 
animal în colțul opus al camerei. Apoi l-a scos afara. 

- Oh…a oftat tristă psihologul. Alin a reușit să depășească momentul, nu? 
- A plâns toată noaptea și m-a întrebat încontinuu, de ce tatăl lui a făcut asta, că pisi era 

mică și drăguță. 

Femeia din fața mea mă privește înțelegătoare și sesizez chiar o cută de îngrijorare pe fața 
ei. Cu siguranță gestul lui Matei i-a dezvăluit multe. 

- I-am spus că tati a greșit și cu siguranță îi pare rău, dar greșeala vine din faptul că are 
multe pe cap, e obosit. El a vrut să-l protejeze, pentru că animalele de pe stradă ne pot 
îmbolnăvi. 

E un zâmbet înțelegător, dar nu aprobator pe fața ei? 

- Matei nu s-a comportat niciodată așa, continui cu povestea. O manifestare de o 
asemenea violență nu-i poate face bine copilului, dar nu am vrut să-l arăt cu degetul și 
ajungă să-l urască pentru asta. În fond, este tatăl lui. 

- Uneori oamenii se comportă într-un mod neașteptat. Sunt în stare de episoade dure, 
cauzate de fel de fel de motive. Ideal este să reușim să stăpânim aceste ieșiri… dar este 
greu. Eu cred însă că ai procedat corect. Alin nu trebuie să vadă partea urâtă a 
lucrurilor. Aceste evenimente îl pot marca. 

- Așa m- am gândit. Dar imaginea pisicii izbită de perete va rămâne în mintea lui. 
- Da, însă sprijinindu-l în dragostea lui față de animale va depăși mai ușor momentul. 
- Sper.  
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Rememorarea acestui episod îmi stârnește iar valuri de furie.  

- Nu mi-am imaginat niciodată o astfel de viață. Uneori, parcă trăiesc în pielea altuia. 
- Eu observ că ești o persoană puternică, spune  psihologul. Din câte am înțeles, s-au 

întâmplat multe lucruri neplăcute. Și totuși mergi înainte, iar faptul că cercetezi 
căutând soluții, denotă că ai o ambiție de fier. 

- Uneori așa simt. Alteori însă, simt că mă voi prăbuși iremediabil. Că nu mai pot. Mă 
topesc în fiecare zi, cu fiecare clipă. Am senzația că nimeni nu mă mai iubește. 

- Înțeleg că acum problemele din căsnicie te frământă, dar iubirea are mai multe fețe. Ai 
părinții care îți sunt aproape, un copil care te adoră, colegi care îți spun să te sprijini pe 
umărul lor atunci când îți pierzi echilibrul. Deci în nici un caz nu poate fi vorba de 
lipsă de iubire sau izolare. E doar un sentiment trecător. Faptul că lumea 
înconjurătoare vrea să-ți fie alături, înseamnă că doresc să ajute un om bun.  

Îi zâmbesc, rumegând vorbele ei.  

- Oamenii sunt … și cu bune și cu rele. Trebuie să-i acceptăm așa cum sunt. De 
schimbat în general nu îi putem schimba. Putem doar să-i înțelegem sau sa-i ignorăm. 

- Pe mine toate amintirile mă dor. Când privesc pozele noastre plâng în hohote. Și cred 
că tot atât de rău mă doare și faptul că nu am perceput semnele. Acum, privind în 
urmă, îmi amintesc lucruri, priviri, nuanțe pe care le-am ignorat. 

- Dana, oamenii nu sunt perfecți. Există în jurul nostru o mulțime de factori 
perturbatori. Dacă la un moment dat ai impresia că vezi ceva, o altă imagine te 
distrage și când revii la prima, deja impresia a dispărut. 

Ședința trecută m-a sfătuit să îmi scriu ideile, temerile, bucuriile pe un caiețel. Un fel de 
jurnal al vieții mele de acum. Îl scot din geantă și mă uit la cele câteva propoziții pe care 
am reușit să le scriu. 

- Ai  notat multe lucruri în jurnal? 
- Nu, doar câteva. Degetele îmi tremură, pentru că am impresia că țin în mână comoara 

vieții mele. Aici se vor afla doar gânduri, însă ele sunt mai prețioase decât tot aurul din 
lume. Ieri m-a sunat un verișor, încep să povestesc. Pe care nu l-am văzut de câțiva 
ani. A aflat povestea mea și a vrut să știu că mă pot baza oricând pe el. Mi-a spus să-l 
trimit în week-end-uri pe Alin la ei.  

- Deci un alt om care ține la tine. Vezi că nu ești singură?  
- Da, e surprinzător cât de mulți oameni vor să mă ajute. Parcă fac un zid în jurul meu 

să mă protejeze. 

Psihologul își trece mâna prin păr și zâmbește îngăduitor. 

- Chiar fac. De aceea nu ai niciun motiv să te simți singură și abandonată. Chiar nu ești. 

Încerc să o cred, dar drăcușorul din mine știe  că atenția unei singure persoane contează 
cel mai mult acum. Și exact de asta nu am parte. 

- Am mai notat ceva… tot în legătură cu subiectul suflete pereche. 
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- Te ascult, spune femeia din față interesată. 
- E posibil ca unul din cele două suflete care sunt pereche să nu fie conștient de acest 

lucru? Să nu simtă, să nu realizeze încă? Poate după un timp să înțeleagă? 

Privirea psihologului e sugestivă. A înțeles, dar nu se grăbește să răspundă.  

- Este foarte bine că ești conștientă de sentimentele tale, bune sau rele. Nu poți 
cunoaște, accepta sau respinge decât ceea ce cunoști. Crezi că Matei este sufletul tău 
pereche. Așa e?, spune ea după un timp. 

- Sufletul pereche nu e cel pe care-l iubești? Nu e aceea persoană pentru care ești dispus 
să faci totul, pentru a-l avea lângă tine?  

- Așa cum am mai spus, e dificil de dat o definiție sufletului pereche. Poate fi o extensie 
a ta, o completare fără de care ai senzația că nu ești întreg. Vezi, oamenii, folosesc de 
multe ori cuvântul dragoste, pentru a defini zeci de sentimente. Sufletul pereche e 
chiar mai mult decât dragostea și nevoia ei. E dincolo de ambiție, ură, așteptări, 
speranțe. Legătura dintre sufletele pereche este atât de puternică, încât, nici moartea nu 
o poate rupe. 
Din nou mă uit în caiețelul meu și mă gândesc la discuția avută azi cu o colegă. Ea 
citește mult și are un calup de informații din cele mai variate domenii. 

- Azi am auzit de doctorul Brian Wisse. Psihologi fac hipnoză?  
- Bineînțeles, vine răspunsul femeii. Una din metodele actuale de terapie este hipnoza. 

Te interesează subiectul? 

Îmi frec din nou mâinile și parcă deodată nu-mi găsesc locul în fotoliul mare și încăpător. 

- Sunt curioasă.  
- Ce știi despre hipnoză? 
- Nu prea multe, recunosc jenată. În ultimul timp nu am citit pentru că nu am timp. 

Abia acum îmi dau seama că scuza sună idiot și-mi amintesc și de câte ori am invocat-o.  

- Spune-mi te rog ce știi, îmi cere psihologul. 
- Am înțeles că adormi, ghidat de cuvintele psihologului, iar acesta îți poate aduce în 

minte fel de fel de evenimente. Îți controlează mintea? 

Doamna din fața mea râde. Și are un râs frumos. 

- Nimeni nu îți poate controla mintea, spune ea. Profesorul Dumitru Constantin Dulcan, 
renumit neurolog, spune că fiecare om are o minte conștientă, cea care-i guvernează 
activitatea de zi cu zi, ia decizii, alege, și o minte inconștientă, care acumulează cele 
mai importante informații. Acolo sunt depozitate amintirile, evenimentele care par 
uitate, sentimentele contradictorii care la un moment dat ne-au determinat o anumită 
alegere. Cu mintea conștientă oamenii lucrează zi de zi. Prin hipnoză se accesează 
mintea inconștientă. Psihologul nu face decât să călăuzească doritorul până la ușă. 
După ce a intrat, ce vede, ce simte, ce aude, este doar treaba pacientului.  

- Și ce poți vedea? 
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- Uneori nimic. Când am făcut cursurile de dezvoltare personală, la primele ședințe de 
hipnoză nu am văzut nimic. La unele chiar am adormit. Îl auzeam pe profesor cum ne 
ghida, dar eu…mintea mea conștientă lucra foarte bine, blocând accesul. Abia după o 
perioadă am reușit să o accesez. Am obținut însă aceea stare de bine și mulțumire 
interioară, chiar și în perioada când hipnoza nu reușea. 
    M-am gândit ieri toată ziua la hipnoză și mi-am pus întrebarea, dacă aș face-o sau 
nu. Un sentiment de frică, fără o cauză anume, îmi întârzie decizia. De obicei sunt 
refractară la lucrurile pe care nu le știu. Însă ideea de hipnoza, are o atracție ciudată 
pentru mintea mea.  

- Și pentru că am vorbit de suflete pereche, dă-mi voie, spune psihologul meu, să-ți 
citesc  cugetarea unui om mare în legătură cu semnificația iubirii: 
”Real love never judges. It embraces without any limits or conditions. Love is like the 
sun, shining freely on prisons as well as churches, on weeds as well as roses. But we 
forget this. We allow ourselves to be judged by others, and in doing so we lose a bit of 
our confidence and self-esteem. ” 
Dragostea adevărată niciodată nu judecă. Ne îmbrățișează fără limite și condiții. 
Dragostea este asemenea soarelui, strălucește liber atât în închisoare cât și în biserică, 
pe buruieni sau trandafiri. Dar noi uităm asta. Permitem să fim judecați de alții și astfel 
pierdem din încrederea în noi și stima de sine. 
Privesc cartea din mâinile psihologului și urmăresc ecoul cuvintelor ei. Dragostea e un 
soare. Eu am desenat un soare, eu am nevoie de iubire. Este ceea ce am pierdut și 
motivul pentru care sunt atât de debusolată. Dar soarele strălucește oricum și oriunde. 
Acum grădina mea e plină de buruieni. Dar soarele le binecuvântează și pe ele. Iar 
uneori, le transformă în cei mai frumoși trandafiri. 

- Îți strălucesc ochii, sesizează ea veselă. Cuvintele au puteri magice. 
- Îți mulțumesc mult, îi spun.  
- Nu ai pentru ce. Tu faci totul. Îți deschizi mintea lucrurilor care te ajută. 

Acasă, în bucătăria noastră mică, Matei face de mâncare. E un miros plăcut de brânză, 
ouă, paste. Gătește mâncarea lui preferată. 

- Bună seara, spun privindu-l cu ochii mari, cu un zâmbet și o pace interioară nouă. 
Când se întoarce, văd că privirea este încruntată . 

- Nu e cam târziu? 
Ceasul  de pe perete arată că e deja ora 20. Nici nu știu când trece timpul când sunt în 
cabinet. 

- O seară bună și ție dragule, îi spun zâmbind și îi mângâi mâna în timp ce trec pe lângă 
el. 

Nu e nevoie să întorc capul, pentru că îi simt privirea în ceafă.  Și pot paria pe orice din 
lumea asta că e șocat, surprins și poate chiar circumspect față de noul meu comportament. 
Însă eu mă simt atât de bine… 

După ce fac un duș rapid, în dormitor îmi usuc părul și deschid mobilul pentru a-l suna pe 
Alin. Exact în momentul în care formez numărul, apare el, deschizând ușa. 
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- Vrei să mănânci ceva? 

Deși surprinsă de întrebare, zâmbesc și aprob înclinând capul. 

- Sincer, nu mi-e foame, dar miroase așa de bine. Numai tu știi să gătești astfel de paste. 

Mă cercetează cu privirea iar apoi decide să plece. E clar că l-am derutat. 

După ce vorbesc cu Alin și ne trimitem zeci de pupici și îmbrățișări, merg la bucătărie. 
Matei mă așteaptă la masă dar farfuria lui este plină, semn că nu s-a atins de mâncare. 
Scrie însă mesaje de zor și nu e greu să-mi imaginez pentru cine. Mă  așez liniștită în fața 
lui, adulmec mâncarea încercând să păstrez zâmbetul nealterat și murmur: 

- Vai, miroase fantastic!  

Mănânc încet, savurând fiecare bucățică în timp ce-i arunc priviri încântate. Când vrea, e 
un bucătar iscusit, un soț fantastic, un tată model. 

- Mă bucur că îți place, spune încercând să ascundă zâmbetul de satisfacție. 

După o perioadă destul de lungă, e prima masă care se desfășoară în liniște, când nu ne 
mai vânăm și nu ne mai aruncăm cuvinte grele. E prima seară în care nu simt norii negri, 
în care ce face el și ce fac eu în timpul liber parcă nu mai contează așa de mult. E prima 
seară în care reușesc să-i privesc ochii fără să mă întreb de ce imaginea mea nu se mai află 
în ei.  

Când mă ridic să strâng masa, îmi ia ușor farfuriile din mână și se oferă să le spele. 

- Atunci eu mă duc în dormitor să mă usuc, spun, strângând halatul în jurul meu. O 
parte din păr deja s-a uscat, însă nu risc să stau cu el așa, pentru că-i fac pe plac 
sinuzitei. 

În timp ce-mi trec feonul prin păr, mă plimb aiurea pe posturile TV. Show-ri, meciuri, 
muzică… nimic care să-mi stârnească interesul. 

- Ce face Alin? Întreabă Matei intrând în dormitor. 
- Ne transmite pupici și multe îmbrățișări. Azi au învățat un cântec nou la grădi și nu s-a 

lăsat până nu mi l-a spus. Să-l auzi cum pocea cuvintele. 

Urmează o pauză în care gândurile îi dau târcoale lui Matei. Nu ridică ochii, nu spune 
nimic, dar simt că se gândește la puiul nostru mic. 

- În week-end îl aduci acasă? 

Întrebarea legată de prezența lui sau mai corect absența lui se oprește în vârful buzelor, 
conștientă fiind că dacă o las liberă, s-a dus toată liniștea și echilibrul acestei seri. 

- Probabil că da, dacă poți sta cu el. 

Tăcerile lui m-au deranjat mereu, dar acum găsesc tăria de a le suporta mai ușor. 
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În dimineața zilei de sâmbătă primesc însă o veste groaznică. Bunica a decis să ne 
părăsească. Fragilul meu echilibru se zdruncină puternic și hohotele de plâns îmi 
zdruncină ființa. Matei refuză să mă însoțească, dar măcar acceptă să stea acasă cu Alin, 
cât timp eu și părinții suntem la înmormântare. Durerea pierderii femeii care ne-a crescut 
și ne-a educat în vacanțe, care ne încolona pe toți verii și verișoarele la cules de fructe din 
livadă mă chinuie intens. Rudele mă întreabă de ce sunt singură, iar eu îl scuz pe Matei că 
a trebuit să rămână acasă cu Alin. Cei care știu povestea, mă strâng de mână 
îmbărbătându-mă, restul…sunt prea copleșiți de tragedie ca să judece vorbele mele. 

Mă întorc acasă cu mașina vărului pe care nu l-am văzut demult. 

- Ai depus actele pentru divorț? Mă întreabă direct. 
- Divorț? Eu încă lupt să-mi refac căsnicia. Să depună el actele dacă vrea să divorțeze. 

Sorin conduce, dar din când în când îmi cercetează fața. 

- Ce speri tu să salvezi? Întreabă îngândurat. Acum e o femeie în plus. Dacă ea va pleca, 
cine îți garantează că nu va veni alta? Și am înțeles că se poartă urât cu tine. E 
grosolan. 

- Nu am un răspuns final. Am și eu o agendă plină de întrebări fără răspunsuri. Însă o să 
merg înainte și o să iau lucrurile încet, încet. 

- Dar durerea cât o mai suporți? Dana, noi suntem lângă tine, Alin va găsi mereu un 
sprijin în noi, bunicii lui îl adoră, chiar merită să suporți acest chin doar pentru că e 
tatăl copilului? 

Mă uit pe geam și încerc să mă concentrez pe priveliștea oferită de fuga unei mașini.  
Poate merită să fac sacrificiul, îmi spun în gând, să nu-l privez pe Alin de tatăl lui. Locul 
unui tată nu poate fi luat de bunici, verișori sau alte rude. Durerea mea… e imensă, însă 
conștiința îmi spune că poate o merit.  

În săptămâna următoare ajung cu moralul la pământ, iar atunci când psihologul închide ușa în 
urma mea, izbucnesc în plâns.   

- Am încercat să tac, spun disperată, să păstrez un echilibru al liniștii în familie. Dar el 
continuă să lipsească. Nu-i pasă că care un copil. Iar atunci când e acasă nu mă ajută la 
treburile casnice. Alerg cu sacoșe în mâini, încercând să mă împart între casă și Alin. 
Simt că nu mai pot. 

- Dar au fost și momente frumoase? Întreabă psihologul. Nu a ieșit soarele deloc? 
- Când am plecat de aici și chiar și în ziua următoare totul a fost extrem de bine. Calm, 

pace, conversații pe un ton normal. 
- Ce s-a întâmplat? 
- A murit bunica și acest eveniment a răscolit toată negura din viața mea. 
- Regret acest moment, spune femeia tristă. La un moment dat toți pierdem pe cineva. E 

cursul normal al vieții. Iar noi, trebuie să învățăm să acceptăm inevitabilul. Acest lucru 
nu poate fi schimbat. Ciclul zi noapte, nu poate fi schimbat.  Drumul spre îmbătrânire 
nu poate fi schimbat. Însă felul în care ne raportăm la aceste evenimente depinde doar 
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de noi. Nu trebuie să ne lăsăm copleșiți într-un asemenea moment. E normal să doară, 
e normal să plângi, e normal să mângâi amintirile, dar nu e normal să-ți conduci viața 
după numărul evenimentelor triste. 

- E normal însă, strig disperată, să lupt atât pentru a ne salva, eu, doar eu singură? În 
viața mea nimic nu mai e normal. Am un copil care probabil se întreabă de ce e 
pedepsit să stea la bunici. Am un serviciu de care abia mă ocup, iar oamenii cu 
siguranță au observat. Am o casă, spre care mă îndrept cu inima strânsă pentru că 
aproape o urăsc. Și cu toate astea lupt să ne regăsim, cu o speranță care vine din neant. 
Însă acum simt că povara e prea mare. Nu o mai pot duce. 
Psihologul îmi întinde un bol cu multe pietricele colorate. 

- Miroase, spune. 

O privesc ciudat, pentru că numai de asta nu-mi arde acum.  

- Haide, insistă. Spune-mi a ce miros. 

Deși furia și nervozitatea aproape dau pe afară, smucesc bolul și-l duc în dreptul nasului. 
Mă cucerește însă imediat pentru că ceea ce simt e contradictoriu. Parcă ar fi luate din apa 
unei mări sărate, însă apoi mi se par că miros a apă rece de munte, ce susură repede și 
hotărâtă printre brazi înalți.  Dorința de a descifra mirosul, de a-l cataloga mă îndepărtează 
de momentul fatidic anterior și mă calmează instantaneu. 

- Nu pot spune, răspund ezitând. Parcă fiecare piatră are un alt miros. 
- Așa și e, spune femeia din fața mea. Fiecare piatră a captat în legăturile ei chimice un 

alt miros, în funcție de locul în care a fost ținută.  Chiar dacă stă în apropiere de altele, 
își păstrează … sinele. Nu se amestecă, nu produc reacții chimice, au propriile culori și 
mirosuri. Așa sunt și oamenii. Nu pot fi controlați în totalitate. Abil, pot fi manipulați, 
dar nu controlați. Fiecare are textura, mintea și educația lui. Dorința de a controla este 
puternică și până la un punct face parte din natura umană.  E foarte important să 
înțelegem că imaginea unor evenimente depinde de modul în care ne raportăm la ele. 
De exemplu: Alin este la bunici. El și tu puteți vedea asta ca pe o vacanță. Tu ai spus 
că în vacanțe stăteai la bunica. La serviciu lumea te înțelege, iar faptul că încerci să-ți 
continui viața cred că e apreciat și nu criticat. Casa poate părea sinistră, dar ascunde 
între pereții ei și momente frumoase, clipe de care îți amintești cu zâmbetul pe buze. 
Dacă o vezi ca pe o închisoare așa și este, dar dacă încerci să vezi culorile obiectelor 
îți va părea mai veselă. 

Cad pe gânduri, răvășită de întrebări. Poate are dreptate, dar durerea din suflet e prea 
mare. Ea dictează toată gama de culori în care privesc lumea și în ultimul timp preferă 
nuanțele de gri. 

- Cele mai mari obstacole din viață și fiecare le întâlnește sub o formă sau alta, ne ajută 
să trecem la pasul evolutiv următor. Pentru că suntem forțați să luăm o decizie. Ai o 
barieră în față. Ce poți face? Să o sari, să o dărâmi, ca să mergi mai departe, să poți 
păși în viitor sau... să te întorci. Viitorul e o necunoscută. Dar e ceva ce ne atrage. Și 
inevitabil vine. Dar contează enorm dacă vine pe drumul stabilit de noi sau pe cel 
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stabilit de alții. Trecutul însă… poate fi o piatră de moară care nu ne lasă să mergem 
mai departe.  Deși fizic  trecutul nu se întoarce. E pierdut, e dus în lumea lui. 

- Adică să renunț? întreb surprinsă. 
- Ce înțelegi prin a renunța? 
- Să plec, să divorțez și să renunț la familia mea? 

Psihologul mă privește intens și arată spre caietul din mâna mea. 

- De câte ori ai pomenit cuvântul familie în jurnalul tău, în evenimentele din ultimul 
timp? Spune-mi te rog, dacă bărbatul actual de lângă tine este cel alături de care visai 
să îmbătrânești. Spui că ai obosit să lupți. Lupta presupune un scop, o țintă de cucerit, 
un interes lăuntric.  Ținta ta este…el, dar știi, uneori, după o luptă istovitoare, când în 
sfârșit câștigi, îți dai seama că de fapt nu ai nevoie de acel lucru. Nu ai nici o 
satisfacție. Și e trist.  

Îngustez ochii și o privesc cu neîncredere. Eu… am un scop, eu am nevoie de stabilitate și 
liniște. Eu… chiar am nevoie de el pentru toate astea? 

- În ultimele luni, spun, am făcut lucruri pe care nu credeam că le pot face. Adică lucruri 
la care te gândești că fac parte din atribuțiile unui bărbat: am schimbat butelia, am 
reparat o priză, am schimbat un bec pe hol, am pus un întrerupător… 

- Foarte bine. Începi să devii independentă. Trebuie să înțelegi că ești foarte puternică. 
Independența îți dă puterea. Inclusiv acea de a lua decizii. Lucrurile din lumea asta au 
o orânduire. Că e bună sau rea… e discutabil, însă acolo unde există haos, nu poate fi 
liniște.  

- Da, în viața mea e haos, spun tristă. Am nevoie de ordine, însă a lua o decizie… De 
fapt ce decizie pot lua? Ce alternative am? El mă respinge. Fizic e atras de mine, dar 
inima îi aparține altcuiva. Iar eu mă simt în acele momente precum o târfă. 

- Încerci să-l atragi astfel? 
Știu că obrajii au devenit roșii, pentru că nu-mi pot privi psihologul în ochi, dar nici nu 
o pot minți dacă vreau să descopăr adevărul din mine. 

- Am încercat. Uneori a răspuns, alteori m-a respins. Însă nu e dragoste. Și asta mă 
doare cel mai mult. E groaznic să-ți oferi trupul cu speranța că vei câștiga o inimă. 

- E trist, spune ea, dar nu groaznic. Poți privi ca fiind o încercare prin care ai vrut să-l 
recucerești. Nu ai reușit, nu te simți bine, atunci abandonează ideea și încearcă altceva. 
Dar nu face din asta un ștreang care atârnă de gâtul tău. Poate inima respectivă nu 
poate fi cucerită așa. În căsnicia voastră, de câte ori ai făcut ceva special pentru el? 

Tac, răscolind prin albumul cu amintiri. 

- I-am făcut de multe ori mâncarea preferată, răspund într-un târziu. Am cumpărat 
hainele care i-au plăcut… 

- Exact ca o mamă, zice ea zâmbind, iar eu îngheț. Un bărbat caută și altceva în soția lui 
decât propria mamă. Câte filme care îi plac lui ați văzut? La câte localuri alese de el 
ați fost? 
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Cum să răspund? Cum să îndulcesc un răspuns care conține doar Nu? Cu nuanțe de 
…niciodată, niciunul, nimic?  

Plec capul și mă uit la pumnii mei strânși. Aș putea da vina pe prezența copilului, dar aș 
minți. Nu găsesc răspunsurile bune, nici înainte de venirea lui. Cum de nu m-am gândit?  

- Să te întreb altceva, continuă psihologul. Îți place să dăruiești? 
- Da, răspund surprinsă.  
- Ce anume și când? 
- La serviciu se organizează tombole de sărbători și strângere de fonduri pentru casele 

de copii. Întotdeauna am participat. 
- E foarte bine, zâmbește ea, dar eu te întreb tu, personal și fără să fie vreun moment 

special ai dăruit ceva vreodată? 

Oh, Doamne mă simt ca în fața unei inchiziții și nu e bine deloc. Nu înțeleg unde bate 
psihologul și de ce mă torturează așa.  

- Cred că da, spun, dar nu-mi amintesc acum. 

Zâmbetul ei îmi spune că nu mă crede, dar când vorbește păstrează totuși aceeași căldură a 
vocii. 

- Alin are hăinuțe care i-au rămas mici? Pune-le într-o pungă, adaugă o jucărie pe care 
el a abandonat-o, cumpără o ciocolată, apoi mergi la marginea orașului și lasă pachetul 
lângă o poartă din cartierul celor nevoiași. Nu e nevoie să știi cine le va folosi. Dacă 
cunoști pe cineva acolo, care are nevoie de ele, este și mai bine. Dacă nu, lasă-le acolo. 
Îți garantez că te vei simți extraordinar de bine. Se ridică un văl al sufletului când 
dăruiești unui necunoscut. Poți să iei și copilul și să-i explici de ce faceți asta. Mai 
târziu își va aminti și va învăța ce înseamnă a dărui. Eu fac deseori pachete cu lucrurile 
inutile din casă. Adaug și ceva de mâncare, scriu pe sacoșă ce se află înăuntru și duc 
darul în zonele sărace. Habar nu am cine le ia, dar simt că ajung acolo unde trebuie, iar 
bucuria este imensă. A dărui te face în primul rând pe tine să te simți bine. Apoi, cu 
sentimentul cel nou în suflet înveți să dăruiești și altora. Tuturor.  

  Privesc în ochii ei, dar mă gândesc la el. Trăiesc alături de Matei de zece ani. În afară de 
mâncare și haine, ce anume îi place? A…da, îi plac comediile și vinul roșu sec… Intru în 
panică pentru că nu îmi amintesc altceva. Nu știu ce-l pasionează, nu știu de ce îl citește 
pe Asimov și nu pe King, nu știu dacă are vreo emisiune preferată la TV, nu știu dacă…  

Îmi ascund fața în palme și încep să plâng. Acum sunt conștientă de marile lipsuri ale 
căsniciei mele, de acele drumuri cu obstacole pe care ori nu le-am văzut, sau poate am 
preferat să le ocolesc. De unde să știu că trebuie să fiu atentă la toate aceste semne? Lecția 
căsniciei nu se predă nicăieri. Poate doar inima să fie profesor, sau dragostea. 

- Nu plânge, spune psihologul, mângâindu-mi brațul. Niciodată nu e prea târziu să 
învățăm anumite lucruri. De fapt, ceea ce ni se întâmplă are ca finalitate o serie de 
lecții din care tragem niște învățăminte. Trebuie să te gândești foarte bine ceea ce vrei 
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pentru tine și Alin. Poate ideea de a continua în această familie e bună sau nu. Poate 
ideea de a te despărți îți provoacă teamă pentru că te îndrepți spre un drum necunoscut 
pe care trebuie să-l explorezi. Însă indiferent de decizia aleasă, contează încrederea.  

- Am pierdut încrederea. Tot ce spun eu este răstălmăcit de el, întors pe zeci de fețe și 
cufundat în zeci de opinii. La sfârșit nu mai știu dacă am avut dreptate sau nu.  Am 
ajuns să mă îndoiesc eu de mine. 

Femeia pune pe masă o coală de hârtie și o împăturește. Apoi, rupe pătratele mici, 
așezându-le teanc în fața mea. 

- O să îți propun un exercițiu pe care să-l faci acasă, singură, ideal ar fi în fiecare seară, 
sau cât de des poți.  

- Te ascult, răspund ciulind urechile. 
- Scopul exercițiului este să îndepărtezi gândurile negative.  E nevoie de exercițiu și 

încredere. Am pacienți care au obținut rezultate bune. Au venit și au spus… ”wow, au 
plecat acele gânduri care îmi făceau rău”.  

- OK. Ce trebuie să fac? 
- Am înțeles că îți place la munte mai mult decât la mare. O să facem o mică ședință de 

relaxare. Te rog să te imaginezi pe malul unui lac de munte, înconjurată de brazi, 
liniște, totul verde și frumos. Această liniște și frumusețe ți se transmite și începi să te 
simți din ce în ce mai detașată de problemele actuale. Te descalți și pășești cu 
picioarele goale pe iarba verde și proaspătă, moale și umedă. E o senzație de masaj fin 
al picioarelor, o legătură a ta cu pământul pe care calci. Lacul pe malul căruia te afli, 
comunică cu un mic rău, care curge liniștit. Pe malul lui, un copac, plin de frunze. 
Adie vântul iar crengile lui se mișcă făcând frunzele suave să danseze. Unele cad pe 
suprafața apei și sunt purtate de acel fir de apă curgătoare spre alte meleaguri. Pe 
fiecare frunză care cade așezi o imagine negativă. De exemplu: pui lipsa de încredere. 
Iar frunza plutește lin ducând departe, foarte departe, unde tu nu poți ajunge și nici nu 
poți vedea, acel gând. O pacientă mi-a spus la ședința următoare, când am întrebat-o 
cum a fost exercițiul… ”Nu mi-au ajuns frunzele. ” 
I-am zâmbit și m-am gândit instantaneu dacă pentru mine vor fi suficiente. 
Apoi, femeia din fața mea a luat cele șapte bucățele pătrate de hârtie și mi le-a întins. 

- În fiecare zi, până la următoarea noastră întâlnire, te rog să scrii pe hârtie un sentiment 
pozitiv și să încerci să-l faci prezent în viața ta. Ce te-ai gândi să scrii acum? 

- Iubire, răspund instantaneu. 
- Foarte bine, zice ea. Gândește-te ce înseamnă sentimentul pentru tine și acționează în 

sensul lui. 

 

Sfârșit partea a I-a 
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