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Dacă ți-a căzut în mână această 

carte, înseamnă că ești într-un 

moment al vieții tale în care ai nevoie 

de răspunsuri. 

 

Înseamnă că și viața ta este bazată 

pe o poveste adevărată, din care au 

plecat oameni și nu au făcut-o cu 

mâna goală, ci cu bucăți de suflet. 

 

Știai că ar trebui să le mulțumești? 
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PREFAȚĂ 
 

Eu sunt femeie. Sunt una dintre cele 

despre care scriu, puțin din fiecare ori toate 

deodată. Așa suntem noi, femeile, mai multe 

și pe rând. 

 Tu, de ești bărbat, mă vei vrea. Mă vei 

vrea așa cum au făcut-o alții, dar într-un fel 

diferit. Vei vrea coapse lungi și ochi verzi. Vei 

vrea privire insinuant de inocentă și păr lung 

pe spate gol. Îți vei dori să mă privești 

fumând, ca și cum aș trage din propriile-mi 

secrete. Nepăsătoare, cu degete lungi și 

privire pierdută. Privind în jos, în josul tău. 

Mă vei privi fumându-te din dragoste, pentru 

foc și pentru mistuire. Cu vinovăția buzelor 

roșu-sângeriu și aroganța unei zeițe a focului 

demonic. Mă vei vrea în genunchi pentru că 

nu îți va ajunge să-ți alerg goală prin minte. 

Îți vei dori sâni zvelți și buze mari și le vei 

vrea acolo unde le vei pune tu. Doar pentru 

mâinile tale. Joc, dorință, intrigă, noutate, 

iubire sau doar sfaturi dintr-ale femeilor. Nici 
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nu are importanță ce, e suficient că vei  vrea 

părți din mine. Doar ești bărbat.  

Tu, femeie, mă vei urî și mă vei devora 

în același timp. Mă vei urî pentru că sunt 

femeia pentru care ți-ar pleca bărbatul de 

acasă. Sunt cea cu care, poate, este acum de 

mână cel pe care l-ai iubit. Sunt cea despre 

care îți povestește cel mai bun prieten al tău, 

pentru care ai sentimente sau sunt femeia 

care îi antrenează mintea fostului tău. Sunt 

femeia frumoasă, care îți vorbește despre 

cum să fii femeie. Mă vei devora pentru că 

sunt tu, sunt suflet de femeie. Pentru că 

amândoua ne vom dori brațe mari să ni-l 

mângâie, pentru că amândouă am fost 

singure și știm ce înseamnă să nu ne iubim 

suficient pe noi. Mă vei  iubi pentru că, la 

final, nu ne avem decât noi pe noi, femeile, 

după ce ei pleacă.  

De mă vei vrea, de mă vei urî sau mă vei 

devora, fă-o cu înverșunare. Oricum niciunul 

dintre noi nu vom ști care, cine suntem. 



 

 

5 

 

Singură și cu iubire multă. Pentru mine 

       

  

11 decembrie 2017 

 

Astăzi mi-am cumpărat cercei noi. 

Micuți, dar cu piatra clară. Simpli. Poate că nu 

sunt așa speciali ca aceia pe care mi i-a dăruit 

el. Ai mei sunt simpli. Nu poți fi special când 

pleci din viața cuiva, așa că i-am ales aproape 

neînsemnați, dar cu o sclipire aparte. Sclipesc 

a sinceritate. I-am ales de o modestie 

asemenea plecării mele. Modestă în cuvinte și 

fapte. Poate prea simplă. Poate prea ușoară. 

Nu mi-a părut rău că plec, nu mai aveam de ce 

să rămân. M-a mâhnit că el a rămas. Dar știu 

că așa a fost cel mai bine. Mi-am cumpărat 

cercei. Cu colțuri. Nu mai vreau să aud de 

forme rotunde și idealuri. Vreau colțuri. Vreau 

realitate. Sunt imperfecți, așa cum sunt eu. Așa 

ca noi toți. Imperfect de frumoși. Cu piatră 

transparentă, așa cum n-am putut să fiu eu cu 

mine. Am înțeles acum cum stă treaba cu 

perfecțiunea asta. De ce alergăm să atingem 
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perfecțiunea, de aceea suntem și „mai” 

imperfecți, mai oameni.  

 

E o linie atât de fină între iubire și 

nevoie, iar eu am avut atât de multă nevoie să 

îl iubesc, încât am crezut că am făcut-o. Iar 

dacă nu mi-ar fi fost așa ușor să plec într-un 

final, încă aș fi crezut. Ce o fi fost, ce am vrut să 

fie nu știu, dar știu că i-am stat lipită de suflet 

așa cum am știut mai bine, de acolo, din 

realitatea mea. Iar de asta n-ar trebui să se 

îndoiască niciodată. Pentru asta îl rog să mă 

ierte, să mă ierte că mi-au luat-o speranțele la 

vale. Poate nu va înțelege acum, poate pentru 

el sunt o nenorocită care a dispărut mai 

repede decât a apărut, așa cum și pentru mine 

au fost alții și nu i-am înțeles. Dar aș fi fost mai 

nemernică să mă prefac fericită și să caut 

completări prin alte părți. N-ar fi fost corect 

față de el, ar fi durut mai tare și n-ar fi fost 

corect față de mine, să mă caut pe mine 

departe de ce sunt. 
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Astăzi mi-am cumpărat cercei. Am 

alergat cu ei spre casă și m-am privit în 

oglindă. Pe obraz mi se rostogoleau lacrimi. De 

dor. Habar nu avusesem cât de dor mi-a fost de 

mine. M-am privit în oglindă, m-am privit în 

ochi și am zâmbit. Poate sună scârbos de 

egoist pentru urechile unui om care a iubit, dar 

s-a simțit minunat pentru un om care a decis 

să nu-și bată joc de noi. Poate sună detestabil 

pentru un om care crede că nu a greșit cu 

nimic, dar singurul regret pe care îl am este că 

nu am oprit filmul mai devreme, că l-am lăsat 

să ude speranțele și să le crească mari. Pentru 

asta îl rog să mă ierte. Nu am știut ce fac. 

 

Poate sunt demnă de dispreț, dar azi mi-

am cumpărat cercei cadou pentru mine, pentru 

că nu mă mai văzusem de mult  și sufletul îmi 

tânjea după revederea asta. Dar cine să-l 

asculte? Curajul mi-era ascuns după el și după 

frica de a răni. Poate te-am rănit că am plecat, 

dar aș fi făcut-o mai tare dacă aș fi rămas. 

Urăște-mă pentru că doare acum, dar știu că 

peste ani îmi vei strânge mâna și îmi vei 
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mulțumi că m-am trezit și ți-am lăsat loc în 

viață pentru cine merită. 

 

Am să-ți mai port cerceii, n-am să arunc 

ce m-a făcut fericită într-un moment al vieții. 

Dar am să-i port doar câtă vreme un alt 

bărbat nu se va reflecta în ei. Fiecare bărbat își 

va avea cerceii lui în urechile mele, până la 

momentul când unul se va hotărî să se așeze pe 

deget, până la momentul când îl voi alege, în 

sfârșit pe acela, atunci am să renunț la ei, 

altfel n-am mai ști care pe cine privim. Până 

atunci, am să-i păstrez în cutia cu bucăți de 

viață, iar pe cel ce mi i-a dăruit îl voi așeza în 

suflet, în zona cu recunoștință. 

 

Vei înțelege curând, îți promit. Vei 

înțelege că suntem doar stații în viețile 

oamenilor și că nu există, de fapt, capăt de 

linie, nu atunci când iubirea se mimează. Vei 

înțelege și îmi vei mulțumi, deși mă urăști 

acum, vei înțelege că despărțirile line sunt 

doar pentru cei slabi și nu invers. Vei înțelege 

că despărțirile cu mângâieri sunt ca o boală 
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care recidivează și nu te lasă nici să speri, nici 

să te vindeci. Vei înțelege când te vei vindeca. 

Cu bine! 

 

Obișnuiam să spun că nu am timp. Dar 

nu, cred că sufletul meu a pus lipsa puterii lui 

în seama timpului. Lipsa puterii lui de a mai 

ține vreun adevăr pe brațe. Cred că am început 

să mă iubesc. 

 

Îmi place. Îmi place să urc scările cu 

mine în gând, să deschid ușa și să-mi aprind 

singură lumina când intru în casă. Simt că am 

depus efort, că am făcut ceva pentru mine, 

atunci când arunc cu geanta obosită într-un 

colț și mă aplec să scot pantofii. Simt trăire în 

asta. Și în zâmbetul de la sfârșitul zilei și în 

suflul de împlinire când termin orice mi-aș fi 

propus să fac. Îmi place să mă țin singură în 

brațe la duș, îmi place să-mi curgă apa în 

creștetul capului, să trag aer și să simt că 

trăiesc, să simt asta în plămâni. Parcă nici 

frigul de după duș nu îl simțeam așa, atunci 

când nu aveam timp să mă gândesc la mine. 
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Parcă și de haine am timp să am mai multă 

grijă. Îmi place să țin cana de cafea cu două 

mâini, liniștită în fotoliu și să privesc. Să-mi 

privesc în suflet, să mă întreb și să-mi răspund. 

Cred că niciodată n-am fost atât de sinceră cu 

mine. Cred că am început să mă iubesc. 

De mult nu mai avusesem timp să-mi 

privesc țigara în timp ce o fumez. Parcă îmi 

ajunge mai mult și îmi trebuie mai puțin. Nici 

nu știam că am degete lungi și frumoase. Parcă 

și de cititul de seară îmi era dor, parcă îl și 

înțeleg mai bine, parcă e mai pentru mine. 

Îmi place așa mult să fac curățenie în 

timp ce mă gândesc la mine, să insist cu laveta 

în fiecare colțișor, să șterg fiecare urmă de 

neîncredere, să îmi gândesc următorul pas, să 

aranjez lucrurile la locul lor în timp ce îmi 

reașez bucăți din mine. Cred că îmi place mult 

să fiu doar eu în gândurile mele. Dacă știam că 

se simte așa de bine, aș fi plecat mai devreme. 

L-aș fi rugat chiar eu să plece și pe cel de 

dinainte, deși cred că fiecare a poposit în viața 

mea atât cât a trebuit. Cât le-a trebuit lor și 



 

 

11 

 

cât mi-a trebuit, într-un final, mie, după ce am 

înțeles. 

 

Se simte așa bine să mă cert doar cu 

mine. Să mă cert că trebuia să pun mai puțină 

sare, că trebuia să fi mutat canapeaua în 

partea cealaltă, că ar fi trebuit să îmi fi luat 

totuși și crema aceea cu portocale. Să mă cert 

că ar fi trebui să îmi fac timp și pentru filmul 

celălalt, că am rămas peste program și că poate 

ar fi trebuit să mai pierd timpul pe la vreo 

cafea. Mă cert și plec capul, dar îl plec în fața 

mea. 

 

Am așteptat să se usuce cerneala și am 

îndrăznit să dau câteva pagini în urmă. Cu 

greu, căci cel mai dificil e să stai față în față cu 

tine și să te confrunți. Încă miroseau a mine 

cea de atunci, încă simțeam vii acele cuvinte. 

Mi-am plimbat mâna de-a lungul foii ondulate 

pe ici-colo de câte o lacrimă uscată, cu ochii 

închiși ca un orb care își citea viața cu 

degetele și am retras-o în grabă asemeni unui 

clarvăzător copleșit de viziuni, atunci când 
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trecutul devenise prea greu de suportat. Așa 

că am înaintat câteva pagini, mai aproape de 

mine cea de acum. 
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                       11 Decembrie 2015 

 

Of, Clara, te-ai gândit tu vreodată să te 

ierți? 

Să te ierți că poate nu ai talie de viespe 

sau mâini prea subțiri? Că poate nu ai ochi 

alungiți, migdalați sau de alte culori pe care ți 

le-ai fi dorit? Că poate părul nu ți-l zboară 

vântul în valuri, că poate buzele nu îți sunt 

prima calitate și că poate ar trebui să îi ierți 

nasului o rinoplastie, pe care ai face-o cu prima 

ocazie în care ai dispune de resurse, pentru că 

nu e nimic în neregulă cu el? Să îți ierți sânii că 

nu au fost sculptați pentru cupa societății? Te-

ai gândit să te ierți și pentru faptul că ți-e frică 

să le schimbi, pe cât de mult ți-ai dori, să te ierți 

că ți-e frică să devii altcineva, că hainele îți sunt 

când prea strâmte, când prea largi?  

 

Așa e și viața noastră. Când prea lungă 

la mâneci, când prea scurtă la margini, când 

prea strâmtă la mijloc, când nu arată bine pe 

noi pentru că nu știm să o purtăm și ne poartă 

viața pe noi. Pentru că nu ne dăm seama că la 
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fel ca o haină care trebuie adaptată la linia 

corpului, și ea, viața noastră, ne trebuie 

adaptată nouă, doar nouă. Două prietene își 

pot împrumuta o bluză, dar nu își pot 

împrumuta viețile. Poate se potrivesc în 

mărimi, dar nu și în firele vieții. Își pot 

împrumuta o rochie, dar nu își pot împrumuta 

personalitățile, pot împrumuta una alteia un 

ruj, dar nu și felul în care culoarea respectivă li 

se așază pe chip. Pot împrumuta un parfum, 

dar nu și felul în care îl poartă. Pot împrumuta 

cercei, dar vor străluci diferit în privirea 

celuilalt. Poate își pot împrumuta bărbați, dar 

nu și felul în care îi iubesc. Două femei 

îmbrăcate la fel vor atrage priviri diferite și 

bărbați diferiți pe stradă și în viețile lor, 

pentru că nu își vor putea împrumuta 

niciodată încrederea, felul în care calcă, 

dansează, gătesc sau iubesc. Nu vor putea 

împrumuta niciodată femeia din ele, iar de își 

vor împrumuta sfaturi, vor fi purtate în direcții 

diferite și adesea nepotrivite. Pentru că, la fel 

ca hainele noastre, și viețile ne sunt croite 

după tipare, după mărimi și fiecăruia dintre 
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noi i se mulează una. Una acum, alta mai 

târziu și poate niciodată care trebuie. 

 

Te-ai gândit tu să te ierți că vrei să 

împrumuți? Te-ai gândit că poate nu îți dorești 

ce are altă femeie, de fapt? Că nu poți fi cine ți-ai 

dori, pentru că nu ți s-ar potrivi, că n-ai ști să fii 

cine nu ești? Că poate nu ar arăta bine pe tine, 

că poate nu ai putea să porți viața altcuiva, când 

prea strâmtă, când prea largă, pentru că tu abia 

te descurci să închei și să deschei nasturii vieții 

tale? 

 

Te-ai gândit să te ierți că ai dat mai 

mult decât a trebuit, că ai dat mai mult decât 

până și tu ai crezut că poți da? Că ai dat bucăți 

din tine și ai construit cu mâinile goale, că te-

ai pus pe tine între cărămizi și că nu ai putut 

să faci nimic atunci când imprevizibilul a lovit 

în ele? Să te ierți că n-ai știut să ai răbdare, să 

te ierți că viața te-a învățat abia după. Că ai 

mers kilometri pe drumuri cu prea multe 

pietre care ți-au julit demnitatea, care ți-au 

luxat gleznele încrederii, să te ierți că 
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drumurile pe care ai călcat, fără să ți se afunde 

tocurile în noroi, au fost mult prea scurte și 

urmate de altele abrupte și înnămolite, pe care 

n-a avut cine să îți întindă mâna să le urci. 

Ciudat, Clara, pentru că praful îl ștergeai des, 

de unde atâta țărână? Nici pentru asta nu te-

ai gândit să te ierți. Poate pentru faptul că ai 

alergat cu zgârieturi pe pulpe și rochii sfâșiate 

de nedreptate în goana spre ce ai iubit, că ai 

ales drumuri lăturalnice, că ai ocolit cuminte 

să nu deranjezi, să nu disturbi liniștea, chiar 

dacă ai fi țipat iubire din toate arterele 

sufletului tău de femeie. Să te ierți că ai plecat, 

că ai adunat ce mai rămăsese din tine, că ai 

luat haina din cuier, geanta pe umăr, în care 

îndesaseși tot ce nu ai primit, deși le meritai și 

câteva lucrușoare de-ale femeilor, iluzii, 

așteptări, fărâme de speranță, ai trântit ușa și 

ai plecat. 

 

Dar de iertat că n-ai crezut, te-ai gândit? 

Să te ierți că n-ai mai putut să crezi, n-ai mai 

avut vlagă să ții adevărul când ți s-a pus pe 

brațe fix atunci când pernele îți miroseau a 
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primăvară de iubire, atunci când soarele căuta 

să-ți intre în suflet și tu ai tras draperiile 

hotărâtă? Când ai făcut curățenie generală în 

suflet și din prea mult spor ai aruncat, vara, ce 

ți-ar fi ținut de cald, iarna. Că te-ai curățat așa 

de bine încât ai curățat din tine și încrederea 

în oameni... 

 

Când ai de gând, Clara, să te ierți că ai 

fost victima deciziilor oamenilor pe care i-ai 

îndrăgit? Să te ierți că n-ai putut schimba 

decizii, n-ai putut îmbrăca haina altui om și că 

nu ai putut ajusta-o pe a lui. Că nu i-ai fost 

inspirație la răscruce de drum sau n-ai știut, 

ori n-ai putut, să îi arăți drumul înapoi. Când 

ai de gând să te ierți că ți-ai croit viața din 

decizii pe care le-ai crezut de cuviință atunci, 

dar că ne schimbăm în timp și deciziile, la fel 

ca hainele, nu ni se mai potrivesc. Oricine, dacă 

ar ști că îmbracă decizii, ar prefera să umble 

gol, dar află că viața ne sunt deciziile abia 

după ce o îmbracă, iar asta nu e chestiune de 

alegere. Cred că așa e să fie, să trebuiască să 

alegi, evident, fără a ști unde va duce, tocmai 
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pentru a alege din nou. Și când te gândești că 

fericirea noastră stă exact între două decizii, 

parcă îți vine să umbli gol și dezbrăcat de 

toate. Dar ni se întâmplă tuturor și oamenii 

goi nu sunt bine primiți în societate.  

 

Când? Când ai de gând să te ierți că ai 

trăit mult și asta te-a făcut frumoasă? Când ai 

de gând să te ierți că în alegeri nu ai de ales? 

Să te ierți că ai purtat o haină când prea 

strâmtă, când prea largă și nimeni nu ți-a 

ținut-o de umeri să o îmbraci? Cu toate astea 

te-ai descurcat, nu crezi că a venit timpul să te 

ierți că ești femeie?  

 

Am pus stiloul jos, pe care se uscase 

cerneala citind. Mă iert și mă îmbrățișez, 

pentru că am ajuns în sfârșit să mă iubesc. Azi, 

după doi ani, mă iert. Mi-am zis. Am închis acel 

caiet cu coperți roșii tocite la coțuri ce se voia 

a fi un jurnal și am rămas o vreme cu mâna pe 

copertă, cu ochii închiși ca și cum așteptam să 

se închidă capitolul și-n mine. Dar cortinele 

rămăseseră înțepenite, iar eu strângeam din 
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ochi forțându-le cumva să se strângă. Nu 

voiau. Mai aveam lucruri să-mi spun, mai erau 

lucruri de făcut, poate mai erau lecții de 

învățat, erau povești neterminate, capitole 

furate din mine de oameni pe care nu se știe 

dacă am să îi mai văd. Nu se știe dacă am să-mi 

doresc să-i mai privesc în ochi. Câteodată dai 

pagina, câteodată arzi cartea cu totul, dar asta 

nu înseamnă că nu a existat. Nu înseamnă că 

nu au curs cuvinte peste tine, unele poate încă 

au rămas înfipte în suflet și în încredere, altele 

încă șoptesc iubire, deși îți astupi urechile. Nu 

înseamnă că minciunile au rămas undeva 

exilate. Nu știu cum facem că tocmai 

minciunile le încuiem neglijent prin camere cu 

geamuri sparte ale sufletului nostru, de parcă 

nu ne-am dori să le reducem la tăcere. Tocmai 

pe ele, care urlă cel mai tare atunci când tu îți 

dorești liniște. Tocmai trădarea, care nu s-a 

sfiit să ne biciuiască, o lăsăm la mâna sorții, să-

și facă de cap prin suflet și prin minte, atunci 

când ne e lumea mai dragă. Dar nu ne dăm 

înapoi niciodată când vine vorba să ne 

chinuim amintirile ce ne-au făcut să levităm și 



 

 

20 

 

ne-au făcut să mulțumim divinității că ne-a dat 

viață. Nu ne permitem neglijența de a le lăsa 

libere să ne definească, să ne întoarcem la ele 

și să fim mândri că am fost acolo, pentru că le-

am trăit și sunt ale noastre. Pe ele nu, pe ele le 

aruncăm în cele mai adânci hăuri și ne biciuim 

pe noi că ne-am dat voie să le trăim cu tot 

suflul ca și cum ar fi fost ultimele. Așa se 

întâmplă când nu se termină lucrurile în 

trecut, se va găsi mereu câte o fantomă a ceea 

ce putea fi, să vină și să te bântuie în prezent, 

cărând după ea tot ce (nu) a fost. Așa se 

întâmplă când în noi a răsărit un ospiciu de 

unde fricile urlă legate, iar amintirile sunt pe 

terapii cu electroșocuri.  

 

Ori, poate viața are de fapt un mod 

înțelept de a-i păsa de noi. Poate stă acolo 

undeva și privește cum ne pune în situații, 

tocmai pentru a ne face mai buni. Dacă viața 

este un bătrân înțelept care ne lasă să ne dăm 

cu capul de pereți, pentru că, dacă ar veni cu 

instrucțiuni, nu ar ține nimeni cont de ele? 

Pentru că dacă ar veni cu manual de utilizare, 
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ne-am comporta ca niște copii răsfățați fără 

chef de citit. 

 

Poate viața asta este un profesor care își 

învață elevii empiric, iar la sfârșit îi vom 

mulțumi când am înțeles de ce, așa cum se 

întâmplă când cel mai rău profesor din 

facultate s-a dovedit a fi, la final, cel mai bun. 

Poate, cumva, tot ce ni se întâmplă sunt doar 

lecții pentru a învăța să trăim, căci, până la 

urmă, cu chinuri vom merge mereu în suflet și 

cu amintiri de priveghi al sentimentelor, cu 

amintirea lumânării ținute la înmormântarea 

așteptărilor, cu neputința de a opri din bântuit 

oameni ce au murit în noi, subit și pe 

neașteptate. Sufletul nostru va murmura 

multă vreme o veșnică pomenire a aceluia ce a 

plecat prea repede, când noi eram în plină 

trăire. Iar noi vom participa periodic la 

pomana acelei iubiri, pe care oricât de adânc 

am fi îngropat-o, va rămâne pomenită. Dar 

vezi, vom uita de fiecare dată să luăm parte la 

pomana noastră și a celor din sufletele cărora, 

la fel de nemernic, și noi am plecat. 
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Dar asta ne face oameni, nu? Pierderea. 

Și din când în când, jelirea ei când nimeni nu 

ne vede. Asta ne face oameni și asta înseamnă 

viață, să mergem mai departe zâmbind, pentru 

că oamenii triști sunt dați la o parte. Asta 

înseamnă viața, să ascunzi dureri pentru ca la 

polul opus să te bucuri de împliniri. Să jonglezi 

cu ele, pentru că de schimbat nu poți, iar 

uitarea este o păcăleală. Asta înseamnă să pui 

flori pe morminte, în timp ce primești flori 

pentru succese. Iar pentru asta ne rămâne să îi 

mulțumim, știe ea ce face. 

 

Eh, în orice caz, după oameni nu puteam 

să alerg ca să mă iau pe mine înapoi, iar în 

trecut nu puteam să mă mai întorc, nu mai 

aveam curaj. Și dacă acest capitol nu voia să se 

închidă, l-am îngropat în mine.  
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Niciun bărbat nu m-a mai dezbrăcat așa      

ușor 

 

 

M-am îndreptat către sertarul cu 

amintiri și am așezat acolo jurnalul, printre 

alte lucruri mărunte pe care le-am cărat 

mereu după mine, ori de câte ori am schimbat 

adresa. N-am putut să nu mă opresc o vreme 

cu privirea asupra copiilor de afară care se 

jucau ca și cum niciunul dintre ei nu va avea 

vreodată nevoie de un jurnal, ca și cum 

niciunul nu va privi cândva din spatele 

perdelei, cu o cană de ceai în mână, alți copii 

cum se joacă. Am zâmbit din suflet și îmi 

plăcea cum zâmbesc, îmi plăcea cum se 

simțea libertatea. Și, ca orice femeie liberă, 

simțeam să ies singură din casă. Simțeam să 

fac lucruri pentru mine, fără să-mi pese și nu 

neapărat fără să dau explicații, dar fără să 

existe cineva căruia să îi povestesc. Aveam o 

dorință nestăpânită de nou.  
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Slăbisem. Nu știu cum, dar de fiecare 

dată când mă uitam în oglindă și observam că 

hainele mi s-au lărgit, într-o relație fiind, era 

semn că exista o problemă sau că relația era 

pe terminate. Și nu, nu mi-am permis 

niciodată să fiu de mari dimensiuni lângă 

bărbatul cu care eram, dar simplul fapt că 

eram mai mică, iar gândurile îmi furau pofta 

de a mânca, însemna că acel bărbat uitase de 

mine și inconștient căutam atenție. Mi-era 

dor să fiu singură și slabă, obosești și de atâta 

puternicie. Oricum, relația noastră se 

terminase de mult, cam de când nu ne mai 

vorbeam și cred că trecuseră luni de zile de 

când ne tot încăpățânam să stăm muți, 

trecuseră ceva luni de când amuțiserăm și 

țineam cu tot dinadinsul să tragem de un ceva 

pe care nu-l mai aveam, încât nici semnele nu 

le mai vedeam. Stăteam muți într-o relație în 

care sufletele ne dădeau coate să le eliberăm. 

Obișnuiserăm cândva să ne spunem fără să 

ne vorbim, crezuserăm, cândva, că mai 

existaseră vieți înaintea acesteia și că 

posedam un dialect al nostru care s-a păstrat 



 

 

25 

 

de atunci, care rezistase milenii. O limbă 

moartă vorbită doar de noi și înviată în clipa 

în care ochii ni s-au regăsit. Unde ne-au murit 

cuvintele? Când ni s-au rătăcit silabele? N-aș 

ști să zic. 

 

Au fost momente când îmi șoptea 

poezii în suflet, pe tăcute, doar cu mâinile. Cu 

mâinile, atunci când mi le trecea prin păr, 

urmând apoi să le întindă pentru ca eu să îmi 

așez cuminte obrazul în palme. A curs 

cerneală de iubire sau ce numeam eu a fi 

iubire, pe trupurile noastre, îi purtam 

jurăminte pe piele, scrise cu buricele 

degetelor în nopți pline de noi. Frumos 

condei, frumos îmi vorbea tăcând, frumos îi 

tăceam iubind. Dar am ajuns goi și muți. Eu 

goală de el, el străin de mine. Eu îi spuneam, 

el nu mă auzea, vorbeam împreună și ne 

înțelegeam separat. 

 

Se făcuseră luni de când nu ne mai 

vorbeam, deși urlam fiecare. Nu mai aveam 

timp să ne spunem, eram ocupați să stricăm. 
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Am uitat și abia ne mai uitam unul către 

celălalt, deși ochi în ochi ne reproșam. Când 

ne-a murit privirea? Când am uitat în suflete 

să ne privim? N-aș ști să zic. N-aș ști să zic 

unde își avea sediul vorbirea noastră și ce 

zdruncinătură l-a defectat, dar știu că ne-au 

murit trăirile sufocate de mâna orgoliilor, iar 

sufletele noastre înghițeau în sec. Șoaptele le 

erau prea mici pentru doi amnezici surdo-

muți ce au îmbrățișat prea strâns niște 

ambiții, care au devenit apoi mult prea mari 

pentru a le mai reduce la tăcere. Fericiți n-am 

mai fi fost, ni se duela egoismul, ni se 

înjunghiau orgoliile, ni se luaseră la trântă 

ambițiile. E groaznică tăcerea, este 

asurzitoarea liniștea dintre doi oameni care 

își urlă plecarea. Noi nu ne mai vedeam, noi 

nu ne mai auzeam, iar în punctul ăsta cel mai 

bun lucru pe care îl poți face este să îți vezi de 

drum, doar așa mai există o șansă, poate, să 

ne mai privim. Dar nu a fost și cazul nostru. În 

noi lucrurile se terminaseră de mult, la fel 

cum  au început, pe nesimțite... 
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M-am uitat la ceas, nu era târziu, dar 

uitasem că se întunecă devreme. În drumul 

spre șifonier am lăsat în urmă, una câte una, 

șosetele groase până la genunchi, care, în 

gândurile mele ar fi fost un ingredient necesar 

în fața unui șemineu și nu pentru cum vedeam 

că va fi această seară de vineri. Mi-a plăcut să 

am mereu în șifonier o rochie nepurtată, care 

să nu-mi amintească de nimeni, pentru 

momentele când vreau să ies doar eu cu mine 

din casă, fără urmă de bărbat pe mine. Am ales 

mătase neagră și zâmbet. Am fugit din nou la 

oglindă, mi-am adunat tot părul și l-am trecut 

pe-o parte, cu hotărâre am colorat buza de 

sus cu speranță și răbdare, iar buza de jos am 

zugrăvit-o cu sete de început, cu mister și 

puțină nebunie. Le-am unit, să se 

uniformizeze, iar ce a rezultat a fost un nou 

capitol. 

 

Ești magică! Poartă-te ca atare!, mi-am 

zis inspirând adânc, pe măsură ce încheiam 

nasturii de la paltonul roșu. Am luat geanta și 

am ieșit pe ușă, dar nu înainte de a-mi 
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verifica cerceii cei noi, de parcă nicio urmă de 

regret sau dezamăgire nu mă atinsese 

vreodată. Nu știam unde merg, i-am spus 

taximetristului să mă ducă la adresa unui bar 

pe care îl alesesem cu puțin timp înainte, la 

întâmplare. Mi-a plăcut pentru că avea pian și 

părea genul de bar unde merg oamenii care 

au povești nespuse, așa cum eram eu ori, dacă 

nu, avea o atmosferă suficient de caldă, cu un 

miros de nou. 

 

Simțeam frigul în obraji și seara în 

atenția mărită pe care trebuia să le-o acord 

pașilor pe tocuri ascuțite. Îl simțeam cum mi 

se proptea în ochii umezi ce încercau să îi 

supraviețuiască și să-și păstreze mișcările 

curioase și, deși lumii i se vedeau ochii de sub 

fulare, eu am ales mereu să port veșminte 

subțiri ca în fiecare iarnă. Nu îmi place să mă 

ascund, poate era ca un fel de promisiune pe 

care mi-am făcut-o de ultima dată când m-am 

mințit. Mătasea și recele mă făceau să mă 

simt vie, să zâmbesc sub atingerea lor moale 

și să caut căldură. Întotdeauna am preferat 
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frigul, poate, cel mai probabil, din nevoia de 

căldură. Căldura aceea care intră prin 

palmele acoperite de mânecile puloverului 

lărgite peste podul palmei, care îți furnică 

buricele degetelor și îți dezmorțește venele 

cu sânge cald de confort, de adăpost, de 

prietenie și păreri împărtășite, de bucuria 

oamenilor care se adună dinspre frig și își 

acceptă mai ușor părerile și zâmbesc în 

aprobare deplină. Cu zgomot de foc trosnind 

și cană fierbinte pe genunchi, cu aburi de 

simțire și râsete de scorțișoară și mandarine. 

Acea căldură pe care o simți în piept că se 

mărește și se revarsă prin piele, care curge 

de-a lungul firelor de păr și se mută în aer. Se 

mută suflet lângă suflet și respiră caldă 

apropiere. 

 

N-aș mai pleca din iarnă și nici pe ea nu 

aș lăsa-o să-mi plece, dacă aș putea. E surâs 

cu miros de împlinire, e geam aburit de trăire 

și complicitatea oamenilor. E siguranță, e un 

acasă pretutindeni. Și chiar când nu eram 

acasă, mi-a plăcut frigul pentru că mi-a 
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amintit de asta sau de cum ar fi să ai un așa 

loc. Plecasem căutând căldură, iar dacă nu mi-

era dată mie, m-aș fi mulțumit doar să privesc 

căldura din oameni. Dacă taximetristul nu mi-

ar fi întrerupt gândurile, nici nu mi-aș fi dat 

seama că am ajuns și în continuare aș fi putut 

enumera motive pentru care prefer frigul 

căldurii, nefiresc: 

 

–Gata, domnișoară, aici trebuie să fie. 

S-a uitat pe sub marginea geamului, 

căutând denumirea barului ca să se asigure, 

apoi s-a întins ambițios să apese butonul 

aparatului, în ciuda burții care îl ținea în 

scaun.  

–17 lei face, mi-a spus parcă ținându-și 

respirația și răsuflând a greu după aceea. 

– Poftiți. Mulțumesc frumos. 

–Mulțumesc și eu. Seara frumoasă, 

domnișoară! 

 

Va fi, mi-am spus în minte. Am închis 

portiera, după trei încercări de a o deschide, 

sub privirile încurajatoare ale șoferului, care 
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nu mișca mai mult decât pleoapele pentru a 

clipi. Am pășit privind către intrarea barului 

ca și cum mă uitam nerăbdătoare, dar cu o 

ușoară reticență către viitor. Nu aveam 

așteptări, nu știam ce ar însemna asta, dar 

mi-era dor să fac lucruri doar eu cu mine, așa 

că mi-am făcut curaj și am intrat. Un domn 

căruia părea să îi placă slujba pe care o avea, 

m-a întâmpinat și m-a întrebat câte persoane 

suntem. Îmi venea să râd. Cam câte persoane 

sunt oare într-o femeie? Am renunțat să 

număr în mintea mea câte femei am fost și aș 

mai fi putut fi și am răspuns zâmbind: 

 

–Una, dar am să stau la bar. Mulțumesc. 

–Îmi permiteți să vă iau haina? m-a 

întrebat, întinzând mâinile către mine. 

–Da, vă rog. Mulțumesc.  

 

În timp ce el se depărta cu haina mea 

spre cuier, m-am îndreptat către bar simțind 

cu surprinzătoare emoție aerul englezesc și 

elegant pe care lemnul, tapetul și catifeaua 

roșie a canapelelor îl emanau. Mă apropiam 
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prin acea lumină caldă și aproape intimă, care 

la rândul ei apropia oamenii. Poate ar fi fost 

locul mai potrivit pentru doi oameni și nu 

unul, dar eram acolo și cum nu îmi stă în fire 

să dau înapoi, am continuat să fac alți pași. M-

am așezat ca și cum nici nu ar fi fost prima 

dată când ocupam acel scaun și, deși înalt, era 

foarte confortabil. Barmanul m-a salutat 

zâmbind, întinzându-mi meniul. Știam ce 

vreau, așa că nu l-am răsfoit, iar dacă n-ar fi 

avut, mi-ar fi plăcut să îmi propună altceva. 

Câteodată mă prefac că nu știu ce doresc să 

beau sau să mănânc, tocmai pentru că îmi 

place să văd cum o face bărbatul. Să îl văd că 

îmi dă atenție, că ia o pauză din a se gândi ce 

își dorește el și își îndreaptă privirea și 

gândurile către mine. Am considerat mereu 

asta ca fiind o dovadă de politețe care mi-a 

adus un zâmbet de satisfacție. Unii se pricep 

al naibii de bine, alții se fâstâcesc, pe când 

alții pică testul din neatenție, iar eu, ca 

femeie, am taxat întotdeauna neatenția unui 

bărbat. Nu era cazul barmanului, el va ști 

întodeauna ce să recomande, însă dacă mi-a 
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lipsit ceva atunci când am fost singură, a fost 

un bărbat care să ia meniul și să-mi sugereze, 

chiar dacă ar ști că tot eu voi alege. Mă alint, 

recunosc.  

(...) 

Dacă simți că te-ai regăsi mai departe în 

cartea mea,  ori știi pe cineva căreia i-ar fi 

utilă, o poți comanda de aici.  

https://andrafarazahar.ro/magazin/

