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Cuvânt înainte

Doresc să deschid această carte cu un cuvant înainte. În
urma apariţiei primei mele cărți, multe persoane mi-au
mărturisit cât de mult se regăsesc în ceea ce am scris. Am
mai spus-o și mă repet, pentru mine, ca autor, acest lucru
este mai presus de orice premiu sau recunoaștere. Să reuşeşti
să ajungi la sufletele cititorilor, să poți să trezești o emoție
în aceștia este, cu siguranță, cea mai mare realizare a unui
autor. Tind să cred că un număr mult mai mare de cititori
vor rezona cu cele scrise în această carte. Printre rânduri,
această carte ascunde trăiri şi sentimente atât de frecvente
zilelor noastre, dar despre, care totuşi nu este uşor de vorbit.
Privind în jur în ultimul timp, mi-am dat seama cât de multe
persoane vor putea simți pe deplin anumite texte, rezonând
cu acestea. Sper ca aceste texte să formeze o punte de
legătură între mine și ei, un schimb de experiențe.

Cartea se numește “Ploaie și La vie en rose”. Anticipez
o oarecare mirare a cititorilor când vor privi coperta sau
fotografiile din carte și nu vor reuși să vadă ploaia. Ploaia
despre care am scris în această carte nu se poate vedea, nu
este vorba despre o ploaie fizică, ci despre o altfel de ploaie
pe care nu o poți vedea, dar pe care o poţi simți. O ploaie
ce poate să fie de vară, în reprize scurte și abundente, sau
autumnală, parcă interminabilă și rece. Și din punctul
acesta depinde de fiecare dacă alege să fugă din calea ploii
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sau, desculț și fără umbrelă, să se plimbe prin ea ascultând
“La vie en rose”. Sper ca această carte să fie mai mult decât
un îndemn de “va fi bine”, sper să fie o dovadă că de pe
fundul oricărui ocean te poți ridica din nou la suprafață,
despre cum orice val poate fi înfruntat și despre cum orice
noapte, oricât de lungă, e urmată și de o dimineață plină
de noi speranțe. Este un îndemn pentru toți cei ce se ascund
în propria umbră și nu îndrăznesc să se facă văzuți sau
auziți, este despre a căpăta încredere de sine și despre a
păși în față. Dedic această carte persoanelor care s-au
confruntat sau se confruntă cu un întuneric în care fiecare
învață să își creeze singur lumina. Să nu uităm să ne
bucurăm de moment și să fim recunoscători pentru tot ceea
ne-a fost oferit fix când am avut nevoie și pentru toți
oamenii potriviți ce au apărut la momentele potrivite.
Vreau să asigur aceste persoane că nu sunt singure, că
eforturile lor de a găsi un motiv de a zâmbi în cele mai
întunecate nopți le sunt apreciate și respectate, că există
oameni cărora le pasă.  Sper ca fiecare să reușească să
găsească ușa ce duce din întuneric spre lumină. 

ART
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Ploaie şi La vie en rose

De ploaie mă temeam,
Curgea necontenit,
Perdea-mi făcea la geam
Şiroaie de venin.
Singură şi goală
Mă ascundeam în umbra mea
Să nu mă ud pe aripi,
Abia puteam zbura. 

Şi nu voiam să ies
Pe uşă ori pe geam…
Şi nu voiam să intri
Cumva în casa mea
Păşind uşor în suflet…

În mrejele iubirii,
Ascunşi printre cuvinte-n
Castele de silabe,
Schimbat-am rostul vieţii
Jucându-ne cu timpul.
Încununaţi de soare
Şi mângâiaţi de îngeri,
Rătăcit-am departe…
Am ajuns tot aici.
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Şi ochii tăi fereastră
Spre cer şi stele albe;
Când ţi-ai închis tu pleoapa
Deja eram captivă 
În galaxia lor.

Aici plouă cu soare,
Iubire - şal pe umeri;
Nu-mi trebuie umbrelă
Nici aripi ca să zbor…
Când merg desculţ prin ploaie 
Ascult ‘La vie en rose’.

Ruxandra TUDOR8



Soarele

Încă îmi amintesc cum strălucea Soarele
În acea zi
Și cu el străluceam și noi,
Zâmbindu-ne stânjeniți,
Înotând cu disperare în ultimele clipe
Ale unei fericiri ascunse în ochi și inimi și gesturi
Și pe ici și colo câteva cuvinte…

Și s-a sfârșit totul,
Fără vreo avertizare
Și cu multe regrete,
Fără a ne spune “la revedere”
Pentru că voiam să te regăsesc
În muzică, filme, în carți și idei.

Acum eu beau
Puțin, foarte puțin,
Dar repede…
Mai am niște lacrimi ce le simt în gât
Și caut Soarele pe cer când mă plimb noaptea
Și tălpile mă ustură, priviri mă pătrund
Și autobuzul spre casă miroase a benzină.
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În liniștea serii,
Sub un cer fără stele,
Într-o liniște în care doar o inimă bate,
Îmi amintesc de Soare
Și de cum strălucea în ziua aia…
Dar eu nu puteam să-l văd,
El strălucea prin tine.
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Baloane colorate

Te văd, copilă, în fața ochilor mei.
Lasă-mă să mă așez lângă tine
Și spune-mi tot ce nu ai mai spus nimănui
Și o să rămână între acești patru pereți.

Îți văd emoțiile,
Au forme și culori diferite.
Încearcă să le priveşti cum zboară prin cameră
Și să le înțelegi…

Ce emoție vrei să îți aduc mai aproape,
Să o leg cu o ață și tu să o ții stâns în mână
Ca pe un balon,
Ca într-o joacă de copii?

Îți văd gândurile ce te țin aici inertă,
Ca niște rădăcini 
Pe care tu le lași să te-nconjoare,
Dar tu ești mai mult decât acestea.
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Rescrie de aici continuarea poveștii
Și rupe o pagină dacă vrei să începi din nou,
Eliberează-te și învață să mergi
Ținând de-o ață emoțiile tale colorate. 
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În zare

Pantofi înalți pe cimentul crăpat,
Vise înghesuite-n cap
Și o săgeată nimerită la întâmplare
În centrul unei inimi.

Am încercat să o scot din inimă și
S-a rupt,
Iar vârful săgeții e încă acolo.

Căldură și soare 
Și steaguri negre fluturând în zare…
Eu mă gândesc la tine 
Ba cu emoție, ba cu teamă
Și analizez perimetrul,
Măsor în pași dorul pe care-l am
Și am ochii întredeschiși,
Privesc printre gene, să nu te pierd.

Am clipit.
O fracțiune de secundă și un fulger,
Ești deja departe în zare…
Dar numai să te privesc e o alinare
Și n-are rost să fug după tine
E în felul în care mergi să te pierzi în zare,
Departe.
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Eu fac pași mici, merg încet
De teamă să nu te ocolesc cumva în viață,
Iar tu mergi repede
Și nu știu dacă în graba ta
Mă cauți sau mă eviți.
Căldură și soare 
Și steaguri negre fluturând în zare…
E totul o dilemă
Între noi și timp.
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Linii paralele

Putem să ne oprim puțin?
Să ne fixăm ceasurile la aceeași secundă?
Simt că un ceas merge înainte și altul înapoi
Și vreau să ne vedem din nou
Într-un spațiu vid
Doar tu, eu și puţin aer,
Dar pereții se strâng în jurul meu,
Cheia se întoarce în yală
Și stau și tac și parcă pot să-ți aud vocea
De partea cealaltă.

Atâtea lucruri între noi, și acum doar un zid?
Și iară vin și iară plec.
Lumini roșii și verzi
Și în mări de mașini 
Autobuze vin și pleacă.

Și ploaia cade peste lume
Și mereu aproape și mereu departe
Iarăși linii paralele…
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Migrenă

Se învârt și se reflectă pe retina mea
Cercurile ce continuu răsar în bălțile murdare.
Mă doare capul de la cât mă gândesc la tine
Și cred că trebuie să iau o pauză.
Cu pantofii murdari și tremurând stau și aștept 
din nou,
Din nou,
Sperând degeaba…

Toata ziua mi s-au scurs pe suflet cântece
Ce-mi amintesc de tine
Și nu puteam să mă mobilizez
Să le mototolesc
Și să le arunc în gol.

Nu vreau să mă vezi așa,
Cu părul ondulat de ploaie
Și cu ochii roșii de nesomn.
Vreau să nu mă vezi, dar vreau să te văd
Exact așa cum ești…
Dar nu știu dacă fugi de mine sau nu,
Dacă avem atât de mult ghinion
Sau dacă ni-l facem cu mâna noastră.
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Poate trebuie să nu mă mai aștept la nimic,
Să-mi facă viaţa o surpriză
Sau poate vorbesc prostii…
Sunt încă după o migrenă.
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Ușa

Așa îmi vine să îți zic câte ceva…
De n-ai mai auzit și ai rămâne uimit!
Gândurile tale ar face niște călătorii în timp și spațiu
Fabuloase.

Și…principiile și ideile tale
S-ar deteriora puțin, dar…
Nu o să fac asta în versuri.

Pândit-am la ușa unei metafore
Mai ceva ca ‘Leoaica tânără’ a lui Nichita…
Ca apoi să văd că pe ușă sunt scrise numai niște 
epitete greșite.

Și am pierdut din timpul ăla 
Care oricum trece pe lângă 
Și nici acum nu știu
La ușa cărei metafore trebuie să aștept 
Și unde
Mai trebuie să merg pe scara vieții…
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Ce nuvelă? Ce dramă?
Ce elegie…
M-am metaforizat destul pentru moment,
Mai lasă-mă în pace!
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Cu gust de ghimbir

Simt o energie și o căldură copleșitoare
De parcă ceva grandios e pe cale să se întâmple,
Dar momentan…nimic.
Dezastre și cataclisme se succed lovind umanitatea
Iar eu, aşteptând, privesc pe geam bând ceai de ghimbir,
În timp ce câteva raze de soare îmi mangâie fața.

Mi-e dor de tine…deși, nu am să-ți recunosc.
Cumva, îmi pierd speranța că am să te revăd
Dar mă gândesc…
Cu toate dezastrele ce lovesc în jur,
Dacă ne-am revedea acum,
La fel ca în ‘Casablanca’, 
Ne-am alege un moment foarte prost să ne 
îndrăgostim.

În dulap mi se zbat niște origami-uri
Undeva printre niște foi,
Printre niște versuri…
Undeva
Printre niște ultime evidențe
Că din tot universul…fix noi…
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Zilele-mi trec cu gust de ghimbir
Și, fără să cred câtuși de puțin în astrologie,
Aștept să se alinieze planetele altfel.

Da, cred că felul în care sunt aliniate planetele e de
vină…
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Spune-mi pe nume

Spune-mi pe nume,
Strigă-mă, 
Iar eu voi tresări
De parcă îmi aud numele pentru prima dată.

E vocea ta, atât de caldă, atât de calmă,
Inconfundabilă
Și imposibil de uitat,
Al cărei ecou încă îl aud atât de clar.

Te auzi clar
Și când îmi vorbești, și când șoptești,
Și când taci.
Aud tot.
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Dimineața

E atât de devreme, parcă mult prea devreme pentru mine,
Dar parcă am în suflet o bucurie greu de deslușit,
De parcă nu am mai trăit niciodată până acum
Sau ca acum…

Am privit în oglindă și am văzut cumva
Că pot zâmbi mai larg decât știam,
Că parcă arăt diferit, având ochii
Pictați în nuanțe pe care nu le recunosc. 

Îmbrăcați în raze de soare
Aștept să-ți deschizi ochii caleidoscopici, 
Să-ți simt din nou iubirea
Ce o ții ascunsă sub gene.

Ca niciodată, simt ceva ce nu pot pune în cuvinte
Deoarece nu aș vrea să stric divinitatea momentului.
Ascunsă și împrăștiată printre foi și versuri 
Se zbate o iubire…
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Stele albe

Distanța se măsoară în pagini de carte,
În trei puncte înșirate la întâmplare
În versuri, proză, gânduri și jurnale -
Poarta spre o nouă lume-n foaie.

Am scris un drum, un pod, o viață,
Am scris o carte, am scris o epavă,
Am scris cu inima ținută-n palmă
Și-n foaie am pus-o ca în ramă.

Înșir mirări, deșir iertare,
Rup foi, din nou, iar, de la capăt;
În universul meu, poeme stele albe
Pe cerul oceanului meu mare.
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În Mai

În Mai…
În Mai cele mai frumoase flori
Și cele mai dese ploi;
Mai stai, mai pleci, te mai întorci? 
În Mai ne-am pierdut;
Mai vreau o ceașcă de cafea
Și să mai aud o poveste;
În Mai te-a lovit dorul de mine,
Să mă mai cauți, să mă mai vezi o dată
În amiaza unei zile mai lungi ca altele;
În Mai te-am căutat;
Mai taci, nu mai întreba nimic,
Mai ia-mă în brațe 
Privește-mă în ochi;
Mai vreau o dată
Încă un Mai.
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Semnătura

În trecerea lor prin viața mea
Unii oameni au vrut să lase o semnătură
Și i-am lăsat pe unii să semneze mic, undeva
Într-un colț din inima mea.

Pe tine te-am lăsat să semnezi în centru.
Te-am lăsat să scrii mai mare,
În așa fel încât să nu pot să șterg vreodată de tot
Și astfel să te păstrez cumva tot timpul lângă mine.

Nimeni nu poate să ne ia timpul care a trecut
Și nici emoțiile alea atât de dulci.
Dar până aici, atât,
Amândoi știm de acum un alt început…

M-ai citit ca pe o carte, dar numai până pe undeva
pe la jumătate,
Și nu ai vrut să înțelegi mai mult,
Și nu știi și nu ai știut,
Și nu a fost niciodată cum ai crezut. 

Să nu crezi că mă bucur, să nu crezi că-i ușor,
Dar toate vin și trec, inclusiv noi.
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Știu ce a fost, și clar n-a fost fără rost,
Atât de magic și atât de sfânt rămâne tot.

Nu știu unde să merg, nici tu nu știi unde mergi,
Dar vremea e să plec
Și o să văd, și o să-nvăț,
Iar tu o să rămâi semnat acolo
În centrul inimii mele, și în lumină, și în gând.
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Ultima dată

Așează-te comod, e ultima oară…
Mai trage de timp,
Mai privește-mă cum dansez desculț
Pe o sfoară.

Eu nu pot să îți spun
Cuvinte de adio.
Nu cred în separări,
Cel puțin, nu cu tine.

Castele de nisip,
Firave, din cuvinte;
Cunună - amintiri
Și-un foc ce nu se stinge.

Condamnată la tăcere,
În suflet un ecou;
Ridic o fortăreață,
Dar încă te privesc de la un balcon.

Amestec în pahar
Dorința și curajul
Să mai alerg spre tine,
Chiar de-i ultima oară.
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Uită-mă departe
Unde nu-i zi, nici noapte
Sau strânge-mă în brațe
Mai mult, de tine aproape.
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Pod

Simt cum tremură lemnul sub pasul meu
Și murmură și se frânge, 
Se crapă și nu mai ține,
Nu mă mai ține și pe mine.

Cad,
Ba nu,
De fapt zbor.
Dar nu oricând
Și nu oricum.

Întâi trebuie să învăț să cad
Atât de repede,
Atât de disperat,
Atât de… nici măcar eu nu știu cum…
De ce am pășit?

Știam că nu mă ține.
Știam că o să se frângă sub pașii mei.
Și cad, cad în gol cu viteză,
Fără a avea puterea să mă opresc…
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Vreau să fiu lăsată să cad,
În liniște
Și fără alte întrebări în plus.
Curând o să învăț să zbor.
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Orizonturi

Aveai mâinile atât de reci
Când te-am ținut de mână
Și te-am rugat să nu-mi dai drumul
De teamă să nu cad.
Dar tu, râzând, m-ai lăsat undeva în urmă
Pierdută prin ceață și praf de stele. 

Și te-am strigat, și am fost sigură că te vei întoarce,
am așteptat atât de mult
Și am plâns toate lacrimile puse deoparte pentru tine,
Și am plecat apoi, și cu o scară
Am ajuns cumva la o stea și am putut să văd alte
orizonturi mai departe.

Acum nu-mi spune că ești trist, că te-ai pierdut.
Nu cred în ochii triști, acum murdari de lacrimi.
Atâta timp eu n-am fost bună,
E dreptul meu să nu-ți mai dau nimic.
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Scări de sticlă

M-am așezat pe un scaun,
Undeva, ascunsă sub ocean,
Cu o floarea-soarelui în mâna
Pe post de felinar.
Și n-am căzut aici,
Nici n-am ajuns din întamplare,
Eu am ales să stau aici,
Cu toate că mă tem de ape. 
Dar… pot să-mi țin ochii deschiși.
Respir din nou!

Deasupra mii de galaxii
Se derulează repede
Și teama parcă piere,
Și parcă pot să mișc din nou…
Inima calm îmi dă de veste
Că tare ar vrea a înflori.
Eu m-am temut atât de tare
Că nu știam și era beznă,
Acum pășesc pe scări de sticlă,
Ușor, să reajung la mal.
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În adâncimi am fost captivă,
Fără o umbră sau un rost

Și tot ce mi-a ieșit în cale
Am adunat și-am pus în foaie.
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Pași

Nu vreau să vorbesc,
Nici să mă plimb cu tine.
Nu te cunosc
Și nici nu vreau.

Privirea ta mă fixează,
Simt că nu vrei să mă lași să plec,
Dar eu nu vreau să îți spun unde merg
Sau de ce nu zâmbesc.

Nu vreau amabilitatea ta.
În liniștea serii numai pașii mei
Se aud alergând pe trotuar
Și ajung din nou de unde am plecat.

De ce ești tot aici?
De ce mă urmărești?
Cum de m-ai găsit?
Nu vreau să facem cunoștință…
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Nu știu ce s-a întâmplat exact,
Cum am reușit să trec pe lângă tine,
Cum de m-ai lăsat într-un final în pace,
Dar încă mă tem mereu când aud pași în 
spatele meu…
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Nu

Nu o să zâmbesc dându-ți dreptate,
Nu este responsabilitatea mea să îți fac pe plac.
Nu o să mă mai abțin să spun ceea ce cred,
Chiar dacă nu o să îți fie pe plac.

Nu sunt altceva decât ceea ce sunt
Și nici nu o să mă convingi tu să devin altceva.
Nu mă văd stând toată viața ascunsă între patru pereți
Și nu mă simt inferioară ție.

Nu o să te rog să rămâi lângă mine,
Nici nu o să plâng când nu știu unde ești.
Nu am nevoie nici de simpatie,
Nici de nimic ce se poate cumpăra cu bani.

Nu sunt de acord cu felul în care mă privești,
Nici cu ceea ce crezi despre mine.
Tu nu știi absolut nimic
Și nici nu ai vrut să afli.

Nu mă mai interesează cum mă vezi,
Nu vreau să fiu un trofeu,
Nu vreau, în secret, să fiu ascunsă
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Și nici nu am nevoie de nimeni să mă salveze.
Nu, nu vreau să mă placi
Și nici nu am de gând să tac,
Nu mai vreau să rămân în umbră
Și nici să pretind că nu am niciun talent.

O să mă poți regăsi oricând 
În pagini de carte.
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Sub gene

Sub gene lacrimi și speranțe,
Sub gene dor și iubire…
De sub pleoapele-mi închise iese fum
Și sar scântei.
Sub gene chipul tău ce-l păstrez în gând,
Sub gene am ascuns amintirile
Și am ținut ochii strâns închiși, să nu le pierd.

Și am stat așa un timp,
În liniște, cu ochii închiși,
Fără să dorm, dar fără să văd.
Și acum, din nou, vreau să-mi deschid ochii,
Deși mă tem să văd cum s-a schimbat lumea
De când nu am mai deschis ochii.
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Valuri

Sari acum
În mijlocul valurilor adânci!
Nu aștepta să se calmeze,
Ele devin din ce în ce mai mari, 
Doar sari.
Știu că te temi
Și nimeni nu ar vrea să fie în locul tău acum,
Sari!
Lasă-te în voia lor,
Să te ducă departe,
Să treacă prin tine,
Să te cuprindă cu totul
Și nu încerca să te opui.
Închide ochii dacă vrei,
Și sari. 
O să vezi că o să te trezești o altă persoană,
O să fii din nou tu
Și în fața ta doar marea cristalină
În lumina dimineții. 
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În zori

Noaptea asta este cu câteva ore mai lungă.
O noapte ce o simți în suflet și îți pare o eternitate.
Nu mai crezi în dimineață și de asta nici nu mai
vine…
Dă-mi mâna!
Respiră adânc și urmează-mi pașii,
Încă mai îmi amintesc drumul,
Și hai cu mine. 

Ești un ecou a tot ceea ce simt
Și cât timp îți aud pașii
Știu că ești cu mine.
Ard cuvintele pe care ți le-am scris pe piele,
Astfel știi că nu visezi
Și sunt aici.

Închide ochii 
Și nu uita de câte ori ai crezut că noaptea nu va trece
Și de câte ori ai renăscut
Odată cu primăvara
Și ai zâmbit din inima.
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Ține-mă de mână și așteaptă puțin,
Când o să deschizi ochii
Zorii zilei vor fi deja aici.
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Dimineața zilei de după
Un short story ce prezintă o adaptare modernă a

operei Othello de William Shakespeare 

Cumva anticipasem totul. A fost, probabil, o doză
imensă de empatie, dar atunci când citeam, puteam să simt
fiecare rând în parte. Era de parcă toate acele cuvinte aveau
o anume legătură cu viața mea, cu toate că intriga era
diferită. Încă de prima dată, am simțit că citesc o profeție.
Și iată-mă acum, o criminală… Dar nu am regrete, pentru
că fix în aceeași zi m-am ucis și pe mine. Te prevenisem…
Tu ai fost de vină că nu m-ai ascultat…

Te prevenisem. S-a întâmplat în acea după-amiază
însorită în care stăteam pe balcon citind Shakespeare…
Piesa de teatru preferată. Îmi plăcea mult apartamentul în
care locuiam împreună. Era locul pe care eu îl decorasem
și locul pe care îl păstram curat tot timpul. Din întreg
apartamentul, balconul era locul meu preferat, era oaza
mea. Mereu când stăteam acolo mă simțeam mai aproape
de cer. Iar prezența ta era, de cele mai multe ori, o
adevărată binecuvântare și o gură de aer proaspăt în viața
mea. Dar nu și în ziua aceea. Să fiu sinceră, în aceea zi
chiar speram să întârzii, să nu îmi perturbi lectura. Te-am
auzit când ai intrat. Te-am auzit spunând “Am ajuns acasă,
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iubito!”. Dar nu am vrut să îți răspund. Ți-am auzit până
și gândurile. Bombăneai, ca de obicei, spunând “Citește
din nou. Mereu stă cu nasul în cărți. Ce naiba, iar citește
cartea aia?”.  De fapt citeam pentru un studiu pe care
aveam să-l fac, dar tu oricum nu ai fi înțeles…Sau mai bine
zis, nu te interesau aceste detalii, așa că nu m-am mai
obosit să ți le spun. Oricum, îmi plăcea Othello extrem de
mult. Era un fel de conexiune pe  care o simțeam cu
personajul principal, fără să pot înțelege de ce sau în ce fel.
Ai venit la mine și mi-ai spus: “Desdemona, eu, Othello,
te informez că am ajuns acasă!”. Am forțat un zâmbet cu
toate că nu erai amuzant deloc. Mă enerva faptul că
niciodată nu încercai să-mi înțelegi munca. În cele din
urmă, m-am mobilizat și am mers în bucătărie să pregătesc
ceva de mâncare. Tu încă continuai să joci teatru, un teatru
foarte prost, și să îmi tot spui “Desdemona”. Îmi părea rău
de Shakespeare…Dacă ar fi putut să vadă această
interpretare proastă…

La un moment dat a trebuit să îți spun să încetezi,
deoarece nu mai suportam. Nu știu ce mă enerva mai tare,
faptul că îmi ironizai munca sau faptul că îmi spuneai
“Desdemona”. Nu aveam nimic în comun cu acest
personaj. Pur și simplu nu mă încadram în tiparele acestui
personaj. 

Nu sunt deloc ca ea… Ea era o adevărată doamnă, eu
nu sunt. Semăn mai mult cu Othello. 

Ei hai! Nu putem să jucăm amândoi rolul lui Othello!
Nu pot să fie doi Othello în aceeași piesă. Tu trebuie să fii
Desdemona. 

Nu înțelesesei nimic din ce îți spusesem, ca de obicei,
pentru tine totul era o glumă, o joacă. Dar pentru prima
dată spusesei și tu ceva inteligent și adevărat: “Nu puteau
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să fie doi Othello”. Nici nu-ți dădeai tu seama câtă dreptate
aveai. Am renunțat să-ți mai continui jocul și m-am
concentrat pe ce aveam de făcut în bucătărie. 

Tu nu înțelegeai de unde legătura mea cu acest personaj.
De fapt, tu nu înțelegeai cum de o femeie se poate regăsi
într-un asemenea personaj.  Empatizam cu o mare parte
din greutățile prin care trecuse omul acesta. Dar tu nu
înțelegeai cum o femeie din secolul 21 poate empatiza cu
cineva atât de “depășit” de timp. Ar fi trebuit să știi cum e:
zile noi, probleme vechi. Cum ar mai fi o problemă reală
dacă nu ar fi și perenă? La fel ca Othello, mă simțeam
înstrăinată de tot “necunoscutul” ce lua amploare în jurul
meu. Simțeam asupra mea privirile pline de judecată ale
celor din jur. Le auzeam râsetele. De ce? Numai pentru că
pielea mea avea o nuanță diferită de a lor? La început
aveam impresia că m-au acceptat cu toții printre ei fără
probleme, dar în adâncul sufletelor lor nu am fost niciodată
binevenită printre ei. Mă simțeam folosită. Cu toții îmi
aplaudau meritele. Eram exploatată până la epuizare pentru
că vedeau în mine ceea ce numeau “un om capabil”. Atunci
eram bună. Dar dacă într-o zi, întâmplător, aș fi obosit și
aș fi cerut o pauză de la tot, cu siguranță aș fi fost definitiv
înlăturată, ca orice obiect ce la un moment dat se strică și
dacă nu te mai poate servi îl arunci. Nimeni nu e de
neînlocuit, cu siguranță, uneori oamenii pot uita de
existența ta atât de repede…Dar cumva reușeam să îndur
totul de dragul tău. Era înțelegerea aceea aparte și căldura
pe care o ascundeai în ochii tăi negri în acele zile “de aur”
ale vieții noastre. Tu îl vedeai pe Othello ca pe un simplu
general, un om pe câmpul de luptă… Ăsta era un motiv în
plus să crezi că eu, ca femeie, nu mă pot regăsi în acest
personaj. Mă întrebasei: “Tu ai fii în stare să mergi la luptă
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așa ca el? Ia zi? Tu ți-ai risca viața pe front?”. Aș face asta
oare? Dar aș fi vrut să te întreb, ce părere ai…Chiar crezi
că toate luptele se țin pe front? Că pentru toate există un
câmp de luptă vizibil? Ce-ai spune dacă ți-aș zice că sunt
diverse tipuri de lupte şi diverse fronturi pentru fiecare în
parte?

“M-ai omorî din dragoste?”. Ai întrebat așa, pur și
simplu în glumă, dar sincer nu mă așteptam la această
întrebare din partea ta și trebuie să recunosc că parcă
simțeam niște lacrimi undeva în colțul ochilor. Întrebasei
cu atâta ușurință, de parcă nu ai fi știut cât de mult te
iubeam și tot ce însemnai pentru mine…De parcă nu știai
că numai pe tine te aveam și atât…Că tu erai singura mea
bucurie. Te-am privit direct în ochi. Voiam să îți spun atât
de multe, dar tot ce am reuşit să îți spun a fost: “Te rog,
nu-mi da ocazia să fac asta! Nu știu ce aș fi în stare să fac”.
Vezi? Te-am prevenit. Eu te-am prevenit, dar tu nu m-ai
crezut. Tu credeai că exagerez, că nu mai știu ce vorbesc,
că stau prea mult cu nasul în cărți…

Vorbind de piesa de teatru în sine, trebuie să recunosc
că nu era unu la unu cu ceea ce se întâmpla în viața mea.
Până și tu, care o citisei pe jumătate, ai fi putut spune asta.
În momentul de faţă simțeam că am o viață dublă. Când
ieșeam pe ușă mă simțeam ca un războinic pe un câmp de
luptă, ca un soldat pe front. Mă luptam cu mine însămi și
cu propria-mi viață în orașul ăsta ostil unde ajunsesem să
trăiesc. În spatele ușilor închise eram soția ta “perfectă”…
Așa cum orice soție ar fi trebuit să fie. Găteam, curățam,
încercam să arăt ca scoasă din cutie tot timpul și îmi
dădeam silința să te binedispun tot timpul. Dar nu pot să
mă plâng prea mult când îmi amintesc acele zile. Pe
vremea aia îmi plăcea atât de mult să fiu soția ta. Când
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eram cu tine mereu simțeam că acolo îmi este locul, că mă
integrez, că aparțin locului în care mă aflu, oriunde ar fi
fost acesta. Pe de altă parte, povestea vieții tale e scrisă din
infidelitate în infidelitate. Vezi? Aici sunt diferențele…În
povestea noastră nu a existat niciodată un Cassio. Sau mai
bine spus, nu a exisat niciodată un singur Cassio. Erau mai
mulți. Nu erai atât de inocent pe cât voiai să pari…Și la
noi nu a existat niciodată nicio batistă ca evidență. Erau
atâtea alte evidențe: cravate, cămăși, mesaje, poze,
scrisori… Știam de mult, pur și simplu nu găseam
niciodată puterea să îți spun că știu. Era inima mea plină
de teama unei femei de a-și pierde bărbatul…Îmi era teamă
să te pierd. Știam tot și fără toate bârfele care circulau peste
tot. Dar, bineînțeles, erau și bârfe…Erau bârfe peste tot.
Toată lumea vorbea despre noi. Îți dai seama? Trăim într-
o societate în care se găsește câte un Iago în fiecare
persoană…Crede-mă, asta e tragic. Atât de mult am
încercat să închid ochii în fața infidelității tale, infidelitate
care era mai mult decât evidentă…Dar toate bârfele pe care
le auzeam au însămânțat ceva întunecat în inima mea…
Un fel de ură, o mânie, un fel de disperare…

Într-o noapte s-a întâmplat ca, pur și simplu, să nu mai
rezist. Simțeam cum inima mea bătea nebunește de repede
și simțeam că nu îmi mai pot ține sub control mânia. Mă
simțeam trădată. Tu mereu încercai să-mi dovedești că
toate bârfele sunt rodul unor oameni cu imaginația bogată,
că sunt niște scorneli fără noimă. Am încercat de prea
multe ori să mă mint încercând să mă conving pe mine
însămi că nu ai nicio vină, dar undeva în adâncul sufletului
știam care era adevărul. Simțeam cum toți se uită la mine
ca la o proastă. În ziua în care s-a întâmplat totul o
vizitasem pe mama ta și auzisem totul. Fără să vreau, am
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auzit-o vorbind cu tine la telefon. Vorbeați despre o
femeie…Despre o femeie pe care aveai să o întâlnești în
noaptea aceea. Am simțit că întreg cerul cade pe mine. Îmi
era atât de greu să pretind că nu auzisem nimic în fața
mamei tale, care-mi afișa un zâmbet larg. Zâmbetul ăla atât
de fals… Eram sigură că își bate joc de mine. Pe drumul
spre casă simțeam cum toată lumea mă privea și mai ciudat
ca de obicei. De parcă cu toții știau ceva ce avea să se
întâmple, numai eu nu. Când s-a lăsat seara aveam de gând
să te prind în flagrant. Planul meu era simplu. Tot ce voiam
să fac era să te urmăresc în secret când aveai să pleci și
apoi să te prind cu mâinile murdare…Îți spusesem că vreau
să dorm singură în cealaltă cameră și tu nu avusesei nimic
împotrivă. În spatele ușii, eram echipată și pregătită,
așteptam momentul în care aveai să pleci. Știam că te
așteaptă, așa că mă așteptam să pleci din clipă-n clipă. Dar
așteptarea era lungă și chinuitoare. Pentru mine tu erai
centrul existenței mele…Și tu ce-ai făcut? Mi-ai călcat
toată mândria în picioare. Asta te-a făcut să te simți mai
bărbat? Te-ai simțit superior? Nu ai avut pic de respect față
de originile mele, sau față de mine. Cât de ignorantă m-ai
crezut? Știam totul de la început. Tot ce voiam în noaptea
aceea era să te șterg definitiv...Și știam că singura
modalitate în care puteam să fac asta era să te fac să dispari
din viața mea definitiv. Așa că singura cale era să te ucid
de-a binelea. Am intrat astfel în camera ta.  Luminile erau
stinse, dar lumina lunii ce pătrundea prin fereastra înaltă
cu perdelele trase deoparte îmi era suficientă să pot ajunge
la patul tău. Aveam dubii că dormi cu adevărat, dar aveai
ochii închiși. Simțeam că, într-un fel, mă așteptai. Sper că
nu crezi că m-am bucurat să te ucid… Abia îmi puteam
folosi mâinile care îmi tremurau cumplit și abia mai
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puteam să văd ceva din pricina lacrimilor ce se formau
constant în ochii mei, încețoșându-mi privirea. Niciodată
nu o sa fiu mândră de crima comisă în noaptea aceea. 
Ți-am acoperit fața cu o pernă pentru că nu te puteam ucide
privindu-ți fața. Apoi, în lacrimi, te-am sugrumat. Nu ai
mișcat deloc de-a lungul întregului proces. De ce? Nici nu
îți închipui cât de mult mi-aș fi dorit să bolborosești ceva
sub perna aceea, să spui că nu ești vinovat, să îmi ceri să
mă opresc…Aș fi vrut să îmi spui că nu s-a întâmplat și că
nimic nu avea să se întâmple nici în respectiva noapte.
Aveai mâinile libere, ai fi putut să mă oprești, să mă dai la
o parte, dar nu ai mișcat un deget. Ai acceptat totul în cea
mai profundă liniște. Nu mă așteptam la un final atât de
tăcut.  Nu trebuia să se termine totul astfel.

Când am terminat, m-am repezit să-ți iau telefonul de
pe noptieră. Voiam să o sun pe “ea”, oricine ar fi fost, să îi
spun că nu o să mai reușești să-ți onorezi întâlnirea din
seara respectivă. Uitându-mă în telefon încercând să dau
de “ea”, am găsit un mesaj vocal pe care îl primisei de la
maică-ta. Săraca femeie, mereu îți dădea mesaje când avea
ceva să îți zică pentru că tu îi răspundeai la apeluri numai
când aveai chef. Zisese: “Nu crezi că e cazul să te potolești
cu toată prefăcătoria asta? Nevastă-ta ți-a fost alături în
ultimii zece ani, chiar crezi că merită să îi faci asta? Dacă
nu mai ești fericit cu ea, divorțează și gata. Sunt atâtea
lucruri pe care biata de ea nu le știe. Unde crezi că o să
ajungi cu asta, pretinzând că o înșeli numai ca să o faci pe
ea să plece prima? Eu, personal, nu mă mai bag. Tu ai
adus-o de mână aici și acum te aștepți ca ea să plece pur și
simplu? Spune-i că ai fost concediat. Spune-i că ești falit.
Spune-i cum ți-ai pierdut toți banii în pariuri prostești…
Sfatul meu e să revii cu picioarele pe pământ și să stai
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lângă fată. Acum, dacă tu vrei altceva, vorbește cu ea, vezi
dacă vrea să rămână aici sau să se întoarcă la ea acasă și
rezolvați problema pe cale legală. Te porți ca un copil
râzgâiat!”. Nu am mai putut să ascult mai departe. Din
toate dățile în care chiar călcasei pe bec, te-am ucis fix
acum când erai nevinovat. Erai departe de a avea conștința
nepătată dar, fix când nu am mai putut îndura situația, fix
atunci, tu nu făcusei nimic din tot ceea ce eram absolut
sigură că ai făcut?  Nu îmi păsa de bani, dar ceea ce am
ajuns să fac din gelozie mă speria cumplit. Ce aveam să
fac acum? Pe cine să dau vina? Numai noi doi eram acolo,
de aceea am ales să te urmez… Și de asta nu îmi pare rău
pentru ceea ce am făcut. Nu sunt mândră, dar nici nu
regret, deoarece m-am ucis și pe mine atunci. Chiar acolo,
lângă tine, unde de mult promisesem că o să îmi petrec
viața. Și pentru câteva secunde am văzut o lumină
orbitoare, și era atât de cald și bine. Mergeam amândoi,
unul lângă altul, pe aceeași cărare în mijlocul unei păduri
splendide. Și ne zâmbeam, și eram atât de fericiți, de parcă
nimic nu s-ar fi întâmplat și de parcă nu am fi avut nicio
grijă în viață. Dar la capătul cărării drumurile noastre s-au
separat. Am mers în direcții diferite și lumina a dispărut.
Și din punctul ăla nu îmi mai amintesc absolut nimic. 

În dimineața următoare m-am trezit simțind niște mici
tăieturi pe corpul meu și mi-am dat repede seama că sunt
tăieturi provocate de hârtie. Adormisem pe toate foile de
hârtie împrăștiate prin patul meu. Mulțumesc lui
Dumnezeu că am reușit cumva să nu-mi trântesc laptop-ul
care se afla și el tot pe pat. Sincer, nu cred că mai rezista
la încă o interacțiune cu podeaua. Lucrasem până târziu
din nou. M-am ridicat și mi-am pus laptop-ul bine, la locul
lui, pe birou. Am încercat să îndrept puțin toate foile pe
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care dormisem, le-am adunat și le-am pus și pe ele tot pe
birou, lângă cartea cu operele lui Shakespeare. Eram mult
mai obosită comparativ cu alte zile, dar trebuia să mă
pregătesc pentru o nouă zi de muncă. Știam deja că toată
lumea o să se holbeze la mine și o să îmi adreseze o
sumedenie de întrebări și nu știam dacă eram pregătită
pentru asta. Mi-am pus o cană de cafea și am băut-o pe
balconul care îmi plăcea atât de mult. Îmi simțeam sufletul
atât de gol… Era o goliciune stranie care probabil avea să
necesite destul de mult timp până să fie umplută la loc.
Afară era atât de însorit. Cerul era mult mai frumos ca în
alte zile. Chiar speram că și tu poți să te bucuri de acest
răsărit de soare, de acest nou început. Eram sigură că ești
în mașina ta, în drum spre job. Apartamentul era și el gol.
Nu mai erau poze cu noi, nici suveniruri, nici magneții de
frigider din călătoriile noastre împreună. Erau doar hârtiile
de divorț așezate pe colțul mesei din bucătărie. Rămăseseră
acolo de ieri. Ți-ai luat toate lucrurile și ai plecat după ce
pusesem oficial punct la tot.  Tot ce ai uitat era o batistă în
coșul cu rufe murdare. Batista… o ultimă evidență. Știam
că trebuia să cumpăr câteva lucruri drăguțe pentru
apartament. Trebuia să-l decorez frumos din nou. Mă
gândeam la asta în timp ce stăteam în balcon și admiram
răsăritul glorios din dimineața aceea. 
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Locul unde se poate găsi fericirea

“Ar trebui să scrii despre asta! Toată lumea scrie despre
asta! Toți autorii care se respectă…”. Acum câteva luni
aceste cuvinte o enervau la culme. Nimeni nu putea să
înțeleagă că, fizic și psihic, nu era capabilă să scrie absolut
nimic despre toate cele întâmplate. “S-au dus talentul și
inspirația ei”, asta spunea toată lumea pe la spatele ei.
Poate aveau dreptate. Poate nu era o autoare respectabilă
și poate tot talentul ei se pierduse undeva pe drum. Nu
reușise să termine nici măcar cartea pe care o începuse de
ceva timp. Avea nevoie să facă o pauză. Din exterior părea
absolut ok, dar pe dinăuntru simțea cum personalitatea ei
se detașează ușor, ușor, de ea. Era uluită că încă mai avea
o umbră în urma ei. Asta era singura evidenţă că era încă
o ființă vie, că era reală și că nu era o iluzie. Dar acum,
după câteva luni bune de pauză, se reîntorsese cu forțe
proaspete la biroul său și era în sfârșit gata să scrie… TOT.
Tot ce i se întâmplase. Fix acum simțea că este momentul
propice să scrie despre asta, abia acum simțea că inima ei
este pregatită să pună totul pe tavă. În sfârșit, viața părea
încet-încet să revină la normal…Dar ce o motivase cel mai
mult să se apuce de scris erau niște cuvinte care îi
reveniseră involuntar în minte. Propriile ei cuvinte pe care
le rostise odată la o petrecere de Anul Nou. Amintirea
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acelei seri era încă foarte clară. Atunci stătea așezată pe
podea vorbind cu o prietenă foarte dragă ei, cu o sticlă de
șampanie între ele, vorbind și glumind despre una și alta.
Totul părea absolut normal, dar ea putea auzi o oarecare
tensiune în vocea prietenei ei. De parcă aceasta voia să
întrebe ceva și nu îndrăznea. Dar în cele din urmă, a prins
curaj, și discuția pe care o bănuia deja nu a încetat să apară:

Știi, nu mi-a fost ușor să mă gândesc că tu o să pleci
undeva departe…Că o să pleci probabil definitiv și că o să
ne vedem și o să ne auzim numai prin voice si video call-
uri. Dar aș fi acceptat asta în cele din urmă așa, de dragul
tău, pentru că aveai o zvâcnire în ochi, o anume sclipire
când spuneai că vrei să pleci. Știam că degeaba încerc să
îți zic ceva, și nici nu am făcut-o…Știam că absolut nimeni
nu te poate face să te răzgândești.

Pff. Chair aveam o sclipire puternică în ochi, nu? 
Dacă acum ai de gând să te răzgândești și totuși să pleci

ar trebui să îmi spui din timp. Îți dai seama că totuși o să
îmi trebuiască ceva timp să mă obișnuiesc cu ideea.

Cu alte cuvinte prietena ei voia să afle dacă mai are de
gând să plece sau nu, dar îi venea greu să întrebe  asta
direct…Era totuși un subiect “delicat”. 

S-ar putea la un moment dat să vreau să călătoresc mai
mult. S-ar putea să vreau să văd lumea…Dar te asigur că
nu mai am vreun gând să mă mut într-o țară străină
definitiv.

Trebuie să recunosc că mă bucur nespus că ești aici. 
Sincer, și eu mă bucur.
Prietena ei deja obosise, pentru că era o adevărată

provocare să poată scoate de la ea răspunsul pe care și-l
dorea de fapt. Încercase să afle indirect, dar în, cele din
urmă, s-a văzut nevoită să întrebe direct:
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Uite, știi…noi două ne cunoaștem de când eram copile
și iată-ne acum femei în toată firea. Mereu ți-am știut toate
bucuriile, tristețile și secretele, iar tu le-ai știut pe ale mele.
Nu e nimic ce tu nu știi despre mine, dar când vine vorba
despre tine, uneori am impresia că sunt o grămadă de
chestii pe care eu nu le știu despre tine!  Nu mi-ai spus
niciodată de ce nu ai plecat! Ce te-a făcut să te răzgândești
atât de brusc? Știi că poți să-mi spui tot… Ți-a fost frică?

Frică? Nu…nu mi-a fost niciodată frică. Am fost doar…
fericită. 

Și era atât de sinceră când spunea asta. O femeie ca ea
avea nevoie de maxim o săptămână să se obișnuiască 
într-un loc nou, o săptămână până când locul respectiv
devenea noua ei casă. Nu fusese speriată… Nici măcar
pentru o secundă. În schimb, fusese fericită… Fericită cu
adevărat. Și atunci și-a amintit cum găsise toată fericirea
aceea. Și acum era la biroul ei, în sfârșit pregătită să scrie
din nou. Era pregatită să scrie tot ce se întamplase în
ultimele luni…Cum se pierduse pe ea însăși și cum s-a
regăsit. 

Am fost foarte fericită înainte să înceapă totul. Mă
simțeam împlinită. După o lungă perioadă de rătăcire,
simțeam în sfârșit că viața mea se îndreaptă în direcția bună
și că mă aflam exact unde trebuia să fiu. Profesional, eram
împlinită. Aveam câțiva prieteni buni prin preajmă și îmi
trăiam visul într-un oraș mare… Și apartamentul meu…
Acela mic și ordonat. Pentru prima dată aveam un loc “al
meu”, așa că aveam mare grijă de el. Era mereu curat și
plin de lumânări parfumate, căni de cafea care mai de care
mai colorate, tablouri, flori, sticle de parfum, figurine din
lemn și cărți. Mirosea a macaroons. Mai puțin iarna…Iarna
mirosea a turtă dulce și a brad proaspăt. Nu mă deranja
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absolut deloc să locuiesc singură. Asta poate și pentru că
nu simțeam niciun fel de însingurare. Nu petreceam foarte
mult timp acasă. Eram mai tot timpul pe drumuri…Lucrul
îmi ocupa destul de mult timp, și apoi ieșeam cu
prietenii…De obicei, când mă întorceam acasă era deja ora
cinei. După cină, ori stăteam la birou până târziu lucrând,
ori citeam vreo carte, ori mă uitam la vreun film. Viața mea
era stabilă și asta îmi dădea o anumită siguranță. Iubeam
această siguranță pe care o simțeam. Cum ajunseseră
lucrurile să se schimbe? Totul începuse ca ceva “ce era
mult prea departe, ceva ce nu avea să ne afecteze, așa că
puteam sta linistiți”. Iar apoi, ce chestia asta care “nu avea
să ne afecteze” s-a apropiat din ce în ce mai mult, au apărut
niște zvonuri despre asta și apoi o întreagă pandemie a dat
buzna. Mintea mea, care uneori avea tendința să fie
copilăroasă, își imagina virusul ăsta ca pe un monstru
enorm, un fel de Godzilla care distruge oraș după oraș. Și
din punctul ăsta totul a devenit un rollercoaster de emoții.
E greu de descris cum a debutat totul. Cum ai putea să
descrii asta cuiva care nu a experimentat situația pe propria
piele? Cum explici că într-o zi îți trăiești viața absolut
normal și ziua următoare te trezești într-un film SF?
“Suntem ca într-un film SF!” Auzeam foarte des asta, dar
ghici ce? Nu mi se părea deloc captivant, ba chiar mă
deranja să aud asta deoarece personal nu eram o fană a
filmelor SF și nu știam la ce să mă aștept. Și o parte din
mine nici nu voia să afle. Probabil ce mă speria cel mai
tare era faptul că nu știam pentru cât timp mai exact se va
schimba viața mea. Dacă în viitor voi povesti copiilor mei
despre perioada asta, vor fi capabili să înțeleagă definiția
mea pentru “viață normală”? Viața lor normală o să fie la
fel cu a mea? Cu cea pe care o aveam înainte de acest
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virus? Cu alte cuvinte, îmi voi primi viața înapoi?
Îmi luase ani de zile să învăț să am încredere în mine.

Dar cu toată încrederea pe care o aveam în mine, era un
lucru în care nu puteam să am încredere și acela era
sistemul meu imunitar. Luând în considerare programul
meu de somn (deși nu sunt sigură că se poate numi tocmai
program), obiceiurile mele proaste de alimentație și
cantitatea imensă de cafea pe care o beam în loc de apă în
majoritatea zilelor, nici nu era de mirare. Și mai era și
borcanul acela cu vitamine care se afla pe biroul meu și pe
care nu îmi amintesc să-l fi desfăcut vreodată în trecut…
Când descriau la televizor persoanele care sunt “cele mai
predispuse” la a contacta virusul, simțeam că mă descriu
pe mine în detaliu. Așa că nu pot să explic cât de atentă
eram încercând, pe cât posibil, să evit oamenii străini
(trebuie să menționez că la începutul pandemiei era
imposibil de găsit măști, dacă aveai măcar una era un lux)
și cum începusem să mă axez pe alimentație și odihnă.
Surprinzător, începusem chiar să iau pastile pentru
imunitate. De fiecare dată când resimțeam câte o durere
vagă de cap mintea mea o lua razna. Într-o noapte, pur și
simplu s-a întâmplat să mă simt extrem de amețită și
epuizată, și atunci, de nicăieri am resimțit o frică
cumplită…Simțeam cum totul devine negru în fața ochilor,
detestam faptul că eram singură. Simțeam că nu mă mai
pot baza pe picioarele mele, inima îmi bătea cumplit de
repede și simțeam că nu e pic de aer în cameră. Mă
teameam că, dacă avea să mi se întâmple ceva, nimeni nu
o să știe și nimeni nu o să poată să mă ajute. Avusesem un
atac de panică, știu. Atacurile de panică nu îmi erau tocmai
străine și știam să le recunosc. Obișnuiam să am o
sumedenie prin adolescență și chiar învățasem să le țin bine
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în frâu. După ce depășisem adolescența, deveniseră extrem
de rare. Dar niciodată nu avusesem vreunul atât de intens
ca în noaptea aia. În ciuda orei târzii și cu lacrimi în ochi,
am simțit nevoia să sun acasă, să-mi sun părinții, voiam să
aud o voce cunoscută. Ăsta fusese începutul unui “stil de
viață nou”. Atât de frică îmi fusese în noaptea aia ,încât
începusem să mă tem de a mai locui singură, după ani de
zile în care făcusem asta cu succes.

Dar ceea ce s-a întâmplat ziua următoare avea să
întoarcă totul spre o cu totul altă direcție…Totul începuse
cu un mesaj simplu: “ai două zile libere până reușim să
punem la punct câteva măsuri de prevenție.” . Două zile
libere…apoi weekend-ul…De mult nu mai avusesem legat
patru zile libere. Ce mod mai bun de a petrece aceste patru
zile dacă nu să fac o mică escală în orașul meu natal, acasă?
Mi-am împachetat repede lucrurile și am mers spre
autogară. Îmi plăcea să mă întorc acasă cu autocarul. În
general îmi plăceau toate cursele cu autocarul pentru că era
locul perfect în care îți puteai așeza gândurile în timp ce
peisajul se desfășura în fața ochilor tăi. Dar în ziua aceea,
asemenea cerului opac în nuanțe de alb și gri, mintea mea
era încețoșată și absentă. Nu suferisem niciodată de
claustrofobie, dar atunci simțeam autocarul extrem de mic,
simțeam că sunt înconjurată de prea multă lume, mi se
păruse o eternitate până când autocarul plecase din stație
și o altă eternitate până ajunsese la destinație. Următoarele
patru zile păruseră cumva a fi mai bune… Mă bucuram de
faptul că nu mai eram singură. Mă bucuram să-mi revăd
părinții și mâncarea de acasă venea ca un bonus. Încercam
să evit să citesc sau să mă uit la știri. Și reușisem… Asta
până când am aflat că “vacanța mea de patru zile” devenise
o vacanță “pe termen lung”. M-am trezit pur și simplu
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blocată în orașul meu natal. Pentru cât timp? Nimeni nu
putea să spună. 

Următoarele zile au avut cumva un gust amar. Eram
nevoită să învăț să trăiesc “în interior”. Din păcate, eram
genul de persoană în stare să se urce pe pereți dacă era
nevoită să stea închisă în casă mai mult de două zile la
rând.  Fusesem nevoită să învăț să stau în casă fără să mă
urc pe pereți. Încă simțeam un disconfort și încă aveam
atacuri de panică destul de des. Și iar am fost nevoită să
reduc cafeina, iar nopți albe, iar pastile… Și aveam timp.
Aveam o grămadă de timp liber. Era timp să te gândești la
atât de multe lucruri și să îți amintești tot ce vrei și ce nu
vrei…Ce se presupunea că aveam să fac cu tot acest timp?
Niciodată nu mă simțisem așa când mă întorceam acasă…
Pe de-o-parte, mă bucuram de tot timpul pe care îl puteam
petrece alături de familia mea și de faptul că nu eram
singură; încă mă temeam de asta. Vechea mea cameră încă
mi se părea destul de confortabilă. Dezordonată, dar
confortabilă. Era plină de cărți, poze, albume muzicale,
sticle colorate de parfum și suveniruri. Îmi era foarte dragă
camera asta. Dar totuși, întoarcerea mea acasă începea să
mă priveze de intimitatea pe care eram obișnuită să o am.
Începeau să îmi lipsească zilele în care știam locul fiecărui
lucru din casă, în care toate lucrurile mele rămâneau mereu
acolo unde le puneam eu și în care programul meu haotic
nu afecta programul de somn al nimănui. Îmi părea puțin
rău de părinții mei care trebuiau să mă aibă pe cap în aceste
zile în care nu eram tocmai în apele mele. Mă simțeam de
parcă pierdusem  ceva pe drum, de parcă mă pierdusem pe
mine. Din exterior totul părea absolut normal, chiar
încercam să zâmbesc așa cum o făceam înainte, dar pe
interior nu mai era nimic.  Sau, în alte dăți era prea mult.
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Mult prea mult. Prea multe emoții să-mi încapă în piept,
erau gata gata sa explodeze oricând. 

Orașul meu natal nu era un loc unde puteai face prea
multe…Era în regulă să te mai întorci din când în când,
dar până și în momentele când totul era deschis, nu era
tocmai un loc propice pentru “a te distra”.  Cred că erau
vreo două sau trei locuri aici despre care chiar puteam
spune că îmi erau foarte dragi, dar în acel moment nu
aveam acces la ele. În numai câteva săptămâni, lucrurile
se schimbaseră extrem de mult. Toată lumea era forțată să
stea acasă, se putea ieși din casă numai din anumite motive
serioase (și asta completând o declarație, câte una nouă
pentru fiecare traseu), toată lumea trebuia să poarte mască,
nu aveai voie să te apropii prea mult de oameni, în afara
celor care locuiau sub acelaș acoperiș cu tine. Și mai era
poliție, poliție peste tot. Erau în fiecare colț, te
supravegheau, te analizau din priviri, te luau la întrebări…
în magazine, pe stradă, la intrarea în anumite instituții.
Până și la televizor erau spoturi publicitare cu sancțiunile
pe care le poți încasa dacă nu respecți regulile de distanțare
socială. Tot ce mai așteptam erau reclamele cu “Big
Brother is watching you”1. Și nu era ca și cum nu aș fi
înțeles motivele pentru toate astea, înțelegeam, dar totuși,
situația era atât de neclară…Nimeni nu știa ce fel de virus
e ăsta, ce se va întâmpla, pentru cât timp o să râmânem
izolați în case…Toate aceste neclarități înrăutățeau situația.
Și în toată această nebunie oamenii îmi spuneau să scriu
despre asta. Îmi spuneau că ar fi interesant să scriu o carte
despre toate aceste “schimbări inedite” ce au apărut în viața
noastră. Inedite pe naiba! BINEÎNȚELES că aveam să
scriu o carte despre asta! Eh, cum să nu? Aveam de gând
să o numesc “Birth of the prison II”2. Acum vorbind serios,
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chiar nu aveam de gând să fac asta! 
Trebuie totuși să recunosc că oamenii erau un studiu de

caz foarte interesant în acea perioadă. Începeam să cred că
unii nu mai gândeau deloc. Unii vorbeau despre
conspirații. Planificau reforme, dezbăteau cum toată
această situație este numai un proiect pentru a controla și
înrobi populația. Și ce dacă ar fi așa? Ar fi asta prima
tentativă? N-am mai fost în punctul ăsta și înainte? Să
revenim, spuneau ca termoscanarea obligatorie la intrarea
în magazine și instituții este de fapt o procedură pentru a
se implanta cipuri în corpul uman. Sunt absolut sigură că
toate aceste supermarketuri micuțe și sărăcăcioase își
permiteau aparatură de microcipare în masă. Ba chiar pun
pariu că paznicii lor fuseseră instruiți cu mult înainte în
tainele unor tehnici corecte de microcipare. Sunt
ABSOLUT sigură de asta. Amuzant este că toți cei care
dădeau cu pumnul în masă și se temeau că identitatea lor
o să fie furată sunt fix acei oameni care se dau în vânt după
tot felul de teste nebunești de compatibilitate și cei care
dau primii clik pe link-uri de genul “Află ce animal ai fost
într-o viață anterioară”. Genul de teste care îți cer
confirmare pentru folosirea datelor personale și toată
lumea  acceptă fără să citească termenii și condițiile. Dar
curiozitatea lor nu poate rămâne nesatisfăcută, nu?
Revenind la oamenii noștri speriați de virus, unii chiar
intenționau să distrugă niște stâlpi cu cabluri de internet
folosind drone cu flăcări. Ar trebui să filmăm asta pentru
o nouă producție Hollywoodiană? Ah, oamenii niciodată
nu o să înceteze să mă surprindă. În timp ce reacția
anumitor oameni mă amuza, alții mă agasau teribil. Cei
care vorbeau despre cum s-au redescoperit pe ei înșiși. Nu
puteam înțelege cum cineva poate să fie în halul ăla de
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introvertit încât să se redescopere pe sine fiind încarcerat
în această distopie. Și fusesem o introvertită mai mult de
jumătate din viață! Vreau să mai adaug că oamenii
înebuniseră atât de tare încât se băteau pe hârtie igienică.
La propriu! Dacă mă gândesc bine, mai făceau așa și
înainte cu orice ocazie de “Black Friday”…După motto-
ul “Nu contează ce e, cât timp e mai ieftin sau pe gratis”.

“Bucurându-mă” de carantină în micul meu oraș, într-o
zi a trebuit să merg la un supermarket din apropiere. În
magazin, două bătrânele făceau cumpărături și bârfeau pe
ascuns, după o lungă perioadă în care restricțiile nu le
permiseseră să se vadă. Amândouă m-au salutat zâmbind
și spunând clasica replică “Ce mare te-ai făcut de când nu
te-am văzut! Ce bucurie să te vedem.” Replici tipice pe
care nimeni nu le crede. Bineînțeles, m-au întrebat și ce
mă aduce înapoi acasă? Am fost nevoită să le explic că
momentan situația mă cam forțează să rămân în oraș o
vreme, că sunt într-un fel cam…”prinsă” aici,  dar că
oricum, din cauza virusului, toate activitățile mele se
realizează de acasă. Au zâmbit amândouă, spunând că este
nemaipomenit că m-am întors acasă, că orasul e mic și e
totuși un loc puțin mai sigur în mijlocul acestei pandemii.
La numai câteva secunde după ce am încheiat discuția cu
ele, nici nu apuc să mă întorc bine cu spatele și să îmi pun
căștile pe urechi că le și aud spunând: “Ar trebui să mai
cumperi niște hârtie igienică! La naiba și cu tinerii ăștia!
Au consumat toată hârtia și mâncarea din orașele mari și
acum vin înapoi acasă, în provincie să consume tot și de
aici”. Trebuie să admit că această mentalitate m-a șocat.
Mi-am spus că în viitor, când (să sperăm că) viața se va
întoarce la normal, ar trebui să-mi vizitez orașul mai des,
poate de fiecare dată când e Black Friday numai să dau
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palpitații și să agit genul acesta de oameni. Să creadă, din
nou, că am venit “să le cuceresc” ,magazinele. 

Și totuși, încă nu mă simțeam bine. Nici după o lună,
nici după două. Încercam să-mi găsesc o explicație pentru
felul în care mă simțeam. La început, am crezut că e doar
puțină furie. Furie pentru tot ce aveam planificat și aveam
să anulez. Atâtea planuri se duceau pe apa sâmbetei. Cât
mă enervau cei ce îmi spuneau “Da’ ce? Nu poți amâna
totul?”. Ei chiar credeau că viața se poate pune în
așteptare? Poate nici nu eram atât de tristă pentru lucrurile
pe care le aveam planificate, poate că eram mult mai tristă
pentru cele care nu fuseseră niciodată planificate pentru că
nu aveam să îmi imaginez vreodată că ele aveau să se
întâmple. Pentru că așa am perceput eu viața până la vârsta
asta, ca un râu ce curge și din care trebuie să culegi totul
în momentul în care apa le aduce, nu în momentul în care
vrei tu. 

Am avut niște tentative disperate de a-mi ridica moralul.
Sincer, chiar îmi apreciam toți prietenii care, în ciuda stării
mele morocănoase, îmi dădeau mesaje zilnic, încercând să
mă mai îmbuneze. Trimiteau tot timpul chestii amuzante
sau pozitive și reușeau, oarecum, să mă facă să mă simt
mai bine. Considerând starea mea de spirit care persista
deja de prea mult timp, mă așteptam ca toți să îmi întoarcă
spatele, dar în schimb ei chiar îmi arătau că le pasă de mine
și pe undeva, prin sufletul meu umbrit de supărare, mă
simțeam recunoscătoare. Din moment ce stăteam atât de
mult în casă, am început să mă uit la filme și să citesc. Încă
mă simțeam oarecum absentă și pierdută pe undeva
departe. Într-o zi mă hotărâsem să mă uit la niște fotografii
mai vechi. Voiam să mă întorc în timp. A fost o adevărată
provocare să găsesc albumele foto. Ce dor îmi era de
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apartamentul meu unde știam locul fiecărui lucru. Sigur că
aș fi putut să îmi întreb părinții, dar voiam să cutreier
singură pe cărările amintirilor. În final, găsisem o grămadă
de chestii: poze, scrisori, felicitări… Chiar mă gândeam
dacă ar trebui să iau în considerare opțiunea de a da foc
unora dintre ele, dar în cele din urmă am zis să le păstrez,
totuși. Privind pozele, am observat o versiune a mea foarte
fericită în câteva poze recente. Fericirea acum îmi părea
un “ceva” necunoscut. Mă refer la fericirea aia pe care o
simți în toți porii și care te face să te întrebi dacă visezi sau
e real ceea ce se întâmplă. Cum reușisem înainte să fiu atât
de fericită? Chiar mă gândeam la asta…Mai apoi am găsit
o poză din perioada în care…rebeliunea mea era puțin prea
accentuată. Cred că era o poză de prin adolescență, de prin
anii de liceu… Ochii mei erau plini de mânie. Si multe
amintiri s-au reîntors în mintea mea.

…
Ce adolescență am avut! Plină de mânie și acel

sentiment de rebeliune, dar în același timp eram prea bine
crescută. De când am început să mă gândesc singură la ce
este mai bine pentru mine, aveam un singur țel…Să plec
din țară! Să plec cât mai departe și să-mi încep o viață
nouă. Asta era singura mea dorință. Pentru asta trăiam.
Trăiam pentru a face acest vis real. Voiam asta pentru că
mă simțeam respinsă. Simțeam că nu mă pot integra. Sau
poate nu am vrut niciodată să mă integrez. Nu îi puteam
înțelege pe cei din jurul meu și mentalitățile lor. Detestam
modul în care își trăiau viața. Eram convinsă că nu mă
născusem în locul potrivit și voiam să aflu unde se
presupunea că ar trebui să fiu. Cel mai rău lucru era că mă
simțeam respinsă printre oamenii care erau la fel ca mine.
Arătam ca cei din jur, trăiam după aceleași tradiții ca ei,
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vorbeam aceeași limbă și totuși mă simțeam respinsă. Cred
că asta a fost cel mai rău. Nu știu cum am reușit ca, pentru
o perioadă așa de lungă de timp, să mă înconjur numai cu
oameni nepotriviți. Sau poate a fost o provocare prin care
a trebuit să trec. Nu știu motivul, dar știu că perioada
respectivă mi-a afectat foarte mult stima de sine și
încrederea în mine…Eram acolo și vorbeam, dar era de
parcă eram invizibilă și mută. Pe măsură ce creșteam, îi
asiguram pe toți că o să plec cu primul avion cât de repede
o să pot! Nimeni nu încerca să mă facă să mă răzgândesc,
nici măcar cei apropiați. Era mânia aia în ochii mei ce nu
putea fi îmblânzită. Viața în altă țară îmi părea un ideal…
un Paradis. 

Dar când am trecut de la adolescență la maturitate, am
mai învățat o lecție: ca să fii psihic pregătit să pleci nu este
de ajuns; că viața e scumpă. Nu e ca și cum nu mă
gândisem la asta și înainte, dar planurile mele erau în urmă
cu câteva sute de mii…Așa că am zis, ca prim pas, să mă
mut într-un oraș mai mare, să stau acolo un timp ca să mă
pot apropia de țelul meu mai repede. Și asta am făcut. În
primii ani trăiam robotic. Trăiam numai să îmi strâng bani
pentru visul meu. Sau poate mă lăsasem puțin amețită de
falsa iluzie că trăiesc o viață fericită. Viața mea se învârtea
în jurul unui singur scop și asta era tot, nimic mai mult.
Dacă stau să mă gândesc bine, nu cred că atunci mi-am dat
voie să mă bucur de viață cu adevărat. Cred că eram orbită
de gândul că fericirea mea e undeva departe. Eram sigură
de asta. 

Nu îmi fusese niciodată frică să plec. Cultivasem de
prea mult timp dorința asta în suflet. Eram pe vremea aia
genul de persoană care mergea într-un loc nou și într-o
săptămână îl numea ‘acasă’. Am case în toate locurile în
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care am călătorit. Dar ceva atunci s-a întâmplat, pur și
simplu natural, și nu știu cum aș putea să descriu asta. A
fost o schimbare bruscă de atitudine. Pe măsură ce trecea
timpul, începusem să privesc în jur și începusem să mă uit
și la mine și mi-a plăcut ce am văzut. Începusem să mă
tratez pe mine însămi așa cum se cuvine, să iau în
considerare că și eu merit să fiu fericită, indiferent unde
mă aflu. Mă învinovățeam pentru părerea proastă pe care
o avusesem despre mine și pentru cât mă desconsiderasem,
pentru că niciodată nu mă bucurasem de prezent, nici nu
observasem cum viața din jurul meu se schimbase și câte
lucruri îmi oferea. Era ceva ce nu mai experimentasem
înainte, un fel de revelație, ca o voce de undeva de sus ce
îmi spunea ‘și de aici, viața ta va merge într-o cu totul altă
direcție’. Simțeam ceva foarte frumos, simțeam că aparțin
locului în care mă aflu, simțeam că mă aflu exact unde
trebuia să fiu. Începeam să îmi dau seama că începerea
unei vieți noi într-un loc nou nu e numai lapte și miere.
Totuși, plecarea mea încă era programată. Pentru că în cele
din urmă ăsta era țelul meu, nu? Era, nu-i așa?

A fost o chestiune de câteva luni până când data plecării
să sosească. În aceste luni mă bucurasem de viața mea din
plin. Făcusem atât de multe schimbări. Începusem să fiu
mândră de mine și de realizările mele. Începusem să îmi
cumpăr tot felul de lucruri pe care nu îndrăzneam să le
cumpăr înainte, din dorința mea nebună de a economisi
bani. Începusem să ies la cafenele, cofetării, să mă plimb
prin ploaie sau pur și simplu să stau întinsă pe iarbă privind
cerul. Începusem să văd, să descopăr. Trezisem o parte din
mine de care nici nu știam că există. Curățasem totul în
jurul meu. Și aici nu vorbesc de apartamentul în care
stăteam, locul ăla era mereu curat. ‘Curățasem’ toate
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persoanele care îmi zâmbeau când mă vedeau, dar pe la
spate își doreau să eșuez. Am păstrat un număr mult mai
mic de oameni în jurul meu, dar cei rămași chiar  meritau
să fie acolo. Pe un alt plan, devenisem destul de curajoasă
încât să nu mai accept să fiu luată drept rezervă, drept
‘persoana care e tot timpul acolo’. Mi-am pus în ordine
sentimentele și am ieșit din asta cu capul sus. Și am făcut
asta pentru că așa am vrut eu. Ba chiar reușisem să trec
peste, fără să mă mai uit în spate. O să fiu sinceră, poate
am mai vărsat vreo două, trei lacrimi pe ici pe colo, dar în
final, pentru prima dată după mult timp, simțeam o pace și
un calm aparte. Tot ceea ce făcusem, într-un final, părea să
fi fost bine. Îmi părea rău că deschisesem ochii atat de
târziu. 

Și când venise momentul, ziua în care trebuia să plec,
îmi dădusem seama că singurul motiv pentru care voiam
să plec era să-mi găsesc fericirea. Și mi-am dat seama cât
de fericită eram fix în acel moment, exact unde mă aflam.
Clădisem totul cu mâinile mele, pe forțe propii. Chiar
voiam să distrug tot și să o iau de la zero? Nu voiam.
Simțeam că deja găsisem ceea ce căutam și nu mai aveam
motiv să plec. Așa că am decis să rămân. Decizia mea
șocase pe toată lumea, dar cu siguranță, nu am regretat nici
măcar o secundă. 

…
Stăteam acolo cu poza în mână. Zâmbeam amintindu-

mi cât de determinată fusesem să plec undeva departe,
să-mi găsesc fericirea, în timp ce aceasta fusese tot timpul
în mine și peste tot în jurul meu. De atunci am învățat să
mă fac văzută, să mă fac auzită și îmi cultivasem în suflet
bucurie și recunoștință pentru tot ceea ce făcusem. Dintre
toți, eu mă purtasem cel mai urât cu mine însămi.
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Încercasem să văd cu alți ochi toată situația cu pandemia
și carantina care, efectiv, îmi întorsese toată viața cu susu-
n jos. Poate pentru că, nu demult, îmi schimbasem viața
radical și nu eram pregatită pentru încă o schimbare. Sigur
ăsta era motivul. Mi-am dat timp. Mi-am tratat gândurile.
M-am tratat pe mine însămi, am încercat să găsesc și
aspecte pozitive în asta, să văd totul ca pe o experiență de
viață. Nu fusese una foarte placută pentru mine, dar era o
experiență de viață. Și a durat ceva, bineînțeles, a trebuit
să investesc niște timp. Și când ești între patru pereți timpul
pare că trece mult mai greu… Într-un fel, dau o altă valoare
lucrurilor și oamenilor acum. În sfârșit, lucrurile par încet,
încet să revină la normal. Desigur, încă suntem departe de
ceea ce a fost înainte, dar situația pare mai optimistă în
momentul ăsta. Nu știu exact ce o să urmeze, dar zilele
astea sunt ca o gură de aer proaspăt. Mă gândesc că viața
mea se poate întoarce la normal într-o zi, cred că mai e o
șansă, refuz să cred că totul e pierdut. Și aceste gânduri mă
entuziasmează. Probabil a fost încă o perioadă în care a
trebuit să învăț despre mine însămi și probabil în viitor o
să fiu mult mai pregatită pentru tot. Pentru moment vreau
să mă bucur de lucrurile și gesturile mărunte care îți fac
viața mai frumoasă. Sunt departe de a duce o viată perfectă,
departe de a avea tot ce îmi doresc, dar simt că am destule.
Sau mai bine zis, am destul pentru moment, restul o să vină
în timp. Am simțit că vreau să scriu despre asta. Nu pentru
că aș vrea să îmi amintesc toată viața aceste zile de
carantină, ci pentru că sunt sigură că nu am fost singura
care s-a simțit pierdută. Poate tot ce am scris o să fie o
alinare pentru cineva în viitor, să știe că experimentăm cu
toții urcușuri și coborâșuri în viață. Și dacă lucruri similare
se vor întampla din nou, poate o să reușim să le percepem
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diferit. Cred că ține de atitudine. Și locul unde se poate găsi
fericirea s-ar putea să nu fie așa departe de noi.

Și așa și-a terminat povestea. Se afla la un restaurant pe
malul râului ei preferat când terminase de scris. Mai lua
din paharul de vin de pe masă…Era pregatită să își posteze
povestea pe blog. Dar se gândi să mai modifice un singur
lucru… Degetele ei tastau atât de repede în timp ce ea
completa genul poveștii.  A scris pur și simplu: ‘ficțiune’.
Nu e asta minciuna favorită a sciitorilor? Nu este asta
cortina după care își ascund toți sentimentele? 

1 ‘Fratele cel Mare stă cu ochii pe tine’)– ref. roman 1918 - G.
Orwell

2 ‘Nașterea închisorii II’ – ref. la studiul lui Michel Foucault
Discipline and Punishment: Birth of the Prison
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