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Mulțumesc mamei mele 





Moto:    

 “Chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât 
să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu 
sunt nimic.” 

 (1 Corinteni 13) 





9

Şedinţa începuse. Arhitectul principal îşi prezentă planul. 
După o oră de expunere a proiectului, directorul firmei de 

construcţii rămase gânditor. Nu era mulțumit, iar cei de la masa de 
şedinţe erau îngrijoraţi, aşteptând cu inima la gură un răspuns din 
partea lui. 

- Ar mai exista un plan arhitectural, rupse tăcerea inginerul 
arhitect care îşi terminase de expus lucrarea cu minute bune înainte, 
dar nu respectă complet indicaţiile dumneavoastră. 

Unul dintre directorii care stăteau la celălalt capăt al mesei se 
decise să vorbească, văzând că angajatorul era nehotărât. 

- Să auzim! Care ar fi acela? 
- Problema este că planul nu este la mine. Este al unei colege. 
- Colega aceasta este în clădire în momentul de față? 
Inginerul privi la ceas. 
- Ar trebui să fie! 
- Vă rog să o sunaţi! 
După câteva minute de aşteptare uşa se deschise şi îşi făcu 

apariţia o tânără cu păr şaten, căzându-i într-o cascadă de bucle, 
evidențiindu-i ochii albaştri. Îmbrăcămintea îi era modestă, un 
costum vişiniu. 

- Bună ziua! salută ea intimidată de privirile persoanelor aşezate 
la masă. Mă numesc Alexandra Dan, sunt inginer arhitect.  

- Domnişoară arhitect, vă rog să luați loc! luă cuvântul 
directorul din capătul mesei.  

Ea îl privi. Nu îl mai văzuse până atunci în companie. Era un 
bărbat trecut de treizeci de ani, brunet, cu ochi căprui, cu trăsături 
frumoase, dar cu mimică inexpresivă. 

- Vă rog să ne prezentaţi planul arhitectural la care v-aţi gândit 
dumneavoastră. 

- Am adus nişte schiţe pe care le aveam în birou. Nu am un plan 
complet… 



Alina Cosma 

 10

Directorul firmei de construcţii o privi cu neîncredere. Tânăra îl 
observă și se intimidă. 

- Vă rog să ne prezentaţi ce aveţi, continuă cel care acum era 
sigură că făcea parte din conducerea firmei la care lucra. 

Ea îşi scoase din dosar un teanc de planşe pe care începu să le 
explice cu amănuntele care nu făceau încă parte din schema de pe 
hârtie. Directorul firmei de construcţii privi la început neîncrezător la 
schiţe, dar după o vreme interesul i se trezi. 

După ce îşi termină expunerea, tânăra tăcu, aşteptând.  
- De cât timp aveţi nevoie să terminaţi proiectul? întrebă 

directorul firmei de construcţii. 
Tânăra rămase puţin surprinsă. Până atunci nu avuse proiecte 

atât de mari pe care să le conducă ea. 
- Două - trei zile, răspunse ea. 
- Vă dau termen o săptămână, după aceea vă rog să ne 

contactaţi. 
Cei de la firma de construcţii se ridicară de la masa de şedinţe şi 

părăsiră sala. 
- Nu cred că este o idee prea bună să lucreze singură la acest 

proiect, spuse inginerul care prezentase primul proiect.  
Directorii priviră unul la altul. 
- Eu cred că ar trebui să-i oferim o şansă, rupse tăcerea tânărul 

director. Aşa ar fi corect, este planul ei! 
Cei de la masă se îndreptară spre ieşirea din sală. Tânăra aşteptă 

ca ei să iasă. Tânărul director se opri în dreptul ei şi o privi fix. 
- Înainte de a-ţi prezenta planul final, te rog să mi-l araţi şi mie. 
 
Trecuseră şase zile de la şedinţă. Secretara îl anunţă pe director 

că arhitecta aştepta afară. Îi spuse să o lase să intre. 
Tânăra arhitectă trecu emoţionată pe lângă uşa pe care scria 

„Director Ing. Maria Dan”. I se păru ciudat numele de Maria, nume 
de familie.  

El o invită la masa mică de şedinţe pe care o avea în cabinetul 
său. Îşi aşeză planul şi începu să îl explice emoţionată. O urmărea 
concentrat. 

Directorul analiză cu atenţie fiecare amănunt. 
- Care este formaţia ta principală? 
- Nu înţeleg la ce vă referiţi. 
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- Ai făcut două facultăţi, aşa scrie în CV-ul tău. 
- Da. Design interior şi construcţii. 
- Care îţi place cel mai mult? 
- Design interior, răspunse ea cu faţa luminată de un zâmbet. 
- Se vede, comentă el scurt. Mâine poţi să-ţi prezinţi proiectul? 
- Da. 
El merse la birou şi formă un număr de telefon. 
Ea îşi dădu seama după conţinutul conversaţiei că vorbea cu 

firma de construcţii. 
Începu să-l analizeze din privire, profitând de faptul că el stătea 

întors cu spatele spre ea. Era un bărbat atrăgător, conformaţie 
atletică. Îi observase mâinile mari şi curate. De fapt tot aspectul său 
era îngrijit. Şi nu purta verighetă. Îşi dădu seama că era o persoană 
cu un anumit statut social, după ţesătura fină a hainelor. 

- Mâine, la ora nouă fix, spuse el întorcându-se spre ea. 
- Mulţumesc pentru că mi-aţi dat această şansă. 
- Este munca ta! 
Ea începu să-şi adune planşele.  
- Nu toţi gândesc aşa, zise ea grăbindu-se să iasă. 
El simţi nota de tristeţe din cuvintele ei. Îi analiză silueta, fără 

ca ea să-şi dea seama de privirea lui. 
A doua zi la ora stabilită totul era pregătit. Directorul firmei de 

contrucţii rămase foarte mulţumit şi semnă contractul cu ei. 
 
Lunile trecură încet. Construcţia noului mall aproape se 

încheiase.  
Alexandra nu mai primi nici un proiect important. Nu îl mai 

văzuse din ziua prezentării nici pe acel director, care o susținuse. 
Aflase după o vreme că era plecat din ţară.  

Rutina de fiecare zi o ţinea într-un cerc ameţitor din care, 
sinceră cu sine, nici nu îşi dorea să iasă, chiar dacă era de multe ori 
epuizată. 

 
Trecuse un an, când într-o bună zi fu chemată de unul dintre 

directori. 
- Bună ziua! îi spuse directorul când ea îşi făcu apariţia pe uşa 

biroului. Luaţi loc! 
Tânăra se aşeză. 
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- Avem o propunere pentru dumneavoastră. 
Ea îl privi întrebătoare. 
- Este vorba de un loc de muncă plătit cu mult mai bine decât 

cel pe care îl aveţi aici. 
- Vă ascult... 
- L-aţi cunoscut pe domnul inginer Maria Dan, unul dintre 

directorii unei sucursale din străinătate. Ne-a propus să vă transferăm 
unde lucrează dânsul.  

- Despre ce ţară este vorba? 
- Arabia Saudită. 
Alexandra suspină adânc. 
- Este vorba de un salariu care porneşte de la câteva mii de euro, 

plus prime, în funcţie de proiectele care le veţi avea. 
Ea rămase pe gânduri. Salariul era impresionant faţă de cel 

câştigat în clipa aceea. 
- Dar ce pot face eu acolo? 
- Domnul inginer Maria crede în potenţialul dumneavoastră. 
- Am un timp de gândire sau trebuie să dau răspunsul pe loc? 
- Puteţi să vă gândiţi. 
Ea ieşi.  
A doua zi era hotărâtă să dea răspuns favorabil. 
Peste o săptămână se afla în avionul care o ducea spre Riad, 

capitala Arabiei Saudite. Începuse să o cuprindă teama gândindu-se 
la faptul că era o femeie singură într-o ţară arabă, dar dacă ar fi 
refuzat oferta era convinsă că ar fi regretat. Privi la cruciuliţa din aur 
pe care o purta la gât şi o strânse în pumn. 

La aeroport rămase uimită când îl văzu în mulţime pe acel 
director pe care nu-l mai văzuse de un an. Acesta se îndrepta spre ea. 
Arăta la fel, aceeaşi ţinută impecabilă. 

- Bună ziua, îi spuse acesta când ajunse în faţa ei. 
Ea zâmbi uşurată. 
- Mi s-a spus că voi fi aşteptată de un angajat, dar nu mă 

aşteptam la dumneavoastră. 
- M-am gândit că îţi va fi mai uşor să te acomodezi dacă te va 

întâmpina cineva cunoscut, să te introducă într-o lume diferită de cea 
în care ai trăit până acum. 

El îi luă bagajele. Erau cam grele, se gândi el, dar era de 
aşteptat din partea unei femei să îşi care toată garderoba cu ea. 
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- Te voi duce mai întâi la hotel să te instalezi în cameră. 
Ea îl urmă alături până în parcarea aeroportului, unde urcară 

într-un jeep cu toate dotările. Afară era foarte cald. Se aşteptase la o 
climă caldă şi uscată. El rămase tăcut pe drum, iar ea privi 
concentrată la clădirile care se înşirau pe marginea şoselei. 

În faţa hotelului el opri şi îi înmână cheia băiatului care se 
ocupa cu parcarea. Un alt tânăr apăru, luând bagajele. Bărbaţii o 
fixau cu privirea. Nu era obişnuită cu un asemenea comportament şi 
nu se simţea în largul ei. 

Șeful ei, unul dintre noii ei şefi se opri la recepţie şi adresându-se 
în engleză, ceru cheia de la o anumită cameră. Apoi porniră pe un 
coridor lung. Hotelul arăta impecabil, de lux. Urcară într-un lift 
destul de încăpător. Băiatul care purta bagajele o privea cu colţul 
ochiului. 

- De ce toată lumea se holbează? întrebă ea în limba înţeleasă 
numai de ei. 

- În cultura lor femeia este văzută altfel decât la noi. 
- Ce ar trebui să ştiu pentru a nu avea probleme cu ei, în sensul 

acesta? 
- Nimic deosebit. 
El îi deschise uşa camerei, dar nu intră. Îl opri pe băiat şi îi 

spuse ceva în arabă, apoi băiatul plecă. 
- Nu lăsa pe nimeni să-ţi intre în cameră, zise el repede. Cu 

limba engleză te vei descurca foarte bine, adăugă el.  
Ei rămaseră pe coridor. Ea îşi dădu seama că sfatul lui îl 

cuprindea inclusiv pe el. 
- Dar cine face curat?  
- Pentru serviciile de curăţenie au personal special angajat. 

Masa se ia la ore fixe, la primul etaj al hotelului. Tot acolo există şi 
un bar. Azi eşti liberă. Mâine la ora şapte ora locală vei fi aşteptată la 
recepţie de un şofer din partea firmei, care te va conduce. Acela este 
şoferul tău și îţi va sta la dispoziţie tot timpul. Cum ţi s-a spus, 
hotelul este plătit de firmă. Mai ai întrebări? 

Ea avea o grămadă de întrebări, iar el îşi dădu seama de aceasta. 
- Dacă am ceva nelămuriri, pe cine pot întreba? 
- Pe oricine. 
- Pe dumneavoastră unde pot să vă găsesc? 
- Mă vei găsi! 
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El îi puse cheia în mână, apoi plecă. 
Ea îşi cără bagajele înăuntru, apoi închise uşa cu cheia. Rămase 

în cameră toată ziua. O cuprinse teama. Îşi dorea să nu fi venit în acel 
capăt de lume. 

Văzu că avea calculator în cameră şi conexiune la internet. Se 
bucură, calculatorul era unul dintre prietenii ei de nădejde. Spre seară 
coborî să ia cina.  

Se aşeză la o masă şi privi în jur. Nu cunoştea pe nimeni, dar 
era mai liniştită. Acum privirile nu o mai fixau. După cină urcă 
înapoi în cameră. Deschise televizorul, majoritatea canalelor erau în 
limba arabă. Se bucură să găsească un canal în engleză. 

A doua zi dimineaţa se trezi cu greu. La ora şapte, ora locală, la 
recepţie o aştepta un bărbat de vârstă medie, care se prezentă în 
engleză. Îi reţinu doar prenumele, Abdul. Drumul până la clădirea 
imensă în care erau birourile firmei dură cam o jumătate de oră. 
Acolo şoferul o conduse la un etaj superior și o prezentă unei 
recepţionere. Aceasta o conduse într-o sală de ședinţe, unde îl văzu şi 
pe Maria Dan care discuta în engleză cu alţi bărbaţi îmbrăcaţi în 
costume scumpe. Acesta o prezentă. Bărbaţii o priviră fără a schiţa 
vreo schimbare a mimicii reci pe care o aveau. Apoi recepţionera o 
duse la un şir de birouri cu uşi de sticlă, conducând-o într-unul. 

„Aici pot să intre şi alţii”, se gândi zâmbind în sinea ei. „Nu au 
chei la uşi”. Se instală în biroul mic, dar încăpător. Din prima zi 
primi căteva sarcini minore. La ora patru după-amiaza Abdul se 
prezentă în biroul ei.  

Ajunsă în cameră se aruncă pe pat. Se simţea epuizată. Nu 
muncise mult, dar nu era obişnuită cu acea lume nouă care o apăsa. 
În cameră se simţea în siguranţă, se putea închide în propria ei lume. 
Îşi aminti că cina era la ora şapte seara şi adormi.  

Se trezi târziu. Afară se înnoptase. Se uită la ceas, era trecut de 
ora opt. Simţea că îi este foame, dar ratase cina. Noaptea trecu cu 
greu datorită foamei care o chinuia.  

A doua zi după ce ieşi de la serviciu trecu pe la un supermarket, 
cum îşi propusese. Găsi o pălărioară drăguţă şi o cumpără gândindu-
se la soarele arzător de afară. Abdul o ajută să îşi ducă bagajele la 
maşină. Șoferul se dovedi un om politicos. 

Prima săptămână trecu rapid, primind tot felul de lucruri 
mărunte de realizat. Nu avu nimic de reproşat, colegii nu îi cunoşteau 
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capacitatea, dar pe viitor va fi altfel, se gândi ea. Nu-l mai văzu nici 
pe Maria Dan. 

 
Era sâmbătă dimineaţa. Intră pe internet să vadă ce locuri ar 

putea să viziteze. Se hotărî să meagă la grădina zoologică. Îmbrăcată 
într-o rochiţă vaporoasă, care îi acoperea jumătate din glezne şi 
pălărioara pe care o cumpărase ceru informaţii de la recepție. Dar 
ieşirea nu avu succesul dorit. Dădu din nou peste privirile insistente 
ale bărbaţilor, care o deranjau îngrozitor. Nu reuşi să vadă nici 
jumătate din grădina zoologică şi se întoarse la hotel supărată.  

Seara ieşi pe terasa de la ultimul etaj. Priveliştea era superbă. 
Clădirea era una dintre cele mai înalte din împrejurimi şi avea o 
privelişte vastă asupra Riad-ului. Se aşeză pe o bancă. Pe terasă mai erau 
câteva perechi care vorbeau încet. Nu se mai întâlni cu privirile 
insistente de pe stradă. Observă că femeile, unele străine, altele localnice 
erau cu ţinută asemănătoare cu a ei. Deci, nu îmbrăcămintea ei era de 
vină! Înainte de a coborî în cameră se interesă unde ar putea găsi o 
biserică creştină. În ziua următoare porni de dimineaţă spre bisericuţa ce 
îi fusese indicată şi care se afla într-un capăt al oraşului.  

Urmă o nouă săptămână plictisitoare şi apăsătoare. Începea să 
regrete că venise în acea țară. Doar pentru bani nu ar fi vrut să facă 
aşa o mare schimbare în viaţa ei.  

Şi mai trecu o săptămână, apoi încă una.  
 
Alexandra era hotărâtă să se întoarcă în ţară. Într-o dimineaţă îl 

văzu în sala de mese pe Maria Dan, dar discuta cu un bărbat. După o 
clipă de ezitare se hotărî să nu îi deranjeze. Aflase că el stătea la 
acelaşi hotel, chiar dacă nu-l mai văzuse până atunci.  

Într-o dimineaţă, înainte de a coborî din cameră sună telefonul. 
Răspunse şi se miră când auzi o voce de bărbat care îi vorbea în 
română. 

- Domnişoara Alexandra Dan? 
- Da, îi răspunse ea în aceeaşi limbă. 
- Sunt Dan Maria. M-a sunat Abdul să-mi spună că are o 

problemă de sănătate şi nu poate să te conducă la lucru astăzi, aşa că, 
dacă nu te deranjază, te voi duce eu. 

- Nu mă deranjază! răspunse ea repede, gândindu-se că avea 
ocazia să-i spună tot ce avea pe suflet. 
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Coborî repede şi îl văzu vorbind cu un bărbat, lângă recepţie. 
Când o observă, se despărți de individul cu care discuta. O aşteptă să 
ajungă în dreptul lui şi porni spre ieşirea din hotel. Un angajat al 
hotelului îi parcă maşina în faţă şi îi înmână cheia. Ei urcară. 

Alexandra era tulburată şi nu îşi mai găsea cuvintele. Îşi 
menţinea privirea spre geamul din lateral. El observă că nu era 
aceeaşi privire curioasă pe care o avuse pe drumul de la aeroport spre 
hotel, în prima zi.  

- Cum ţi se pare Riadul? începu el. 
- Ciudat şi foarte cald. 
- Ciudat?! 
- Nu pot să fac un pas din hotel fără să se holbeze lumea la 

mine! 
El râse. Ea îl privi uimită. Nu-l mai văzuse niciodată schiţând 

vreun sentiment. 
- Ce este de râs? 
- Probabil au la ce să privească! 
- Este urât să te holbezi! 
Lui i se păru că avea un ton nevinovat. Se gândea dacă era cu 

adevărat sinceră sau juca teatru.  
- Dar unde ai dorit să mergi? 
- Păi, în prima săptămână am mers la grădina zoologică şi m-am 

simţit ca o maimuţă. Aşa că am hotărît să nu mai ies! 
El continuă să se amuze.  
- La lucru te-ai acomodat? 
- Acolo este total opusul! Sunt omul invizibil! 
Acum înţelese starea ei de nervozitate. Îşi dădu seama că avea 

să-i reproşeze multe, dar tăcerea spunea de multe ori mai mult decât 
toate cuvintele. 

- Te simţi capabilă să încerci un proiect? 
- Da, sper că pentru aceasta am fost chemată aici! 
El rămase tăcut. Ajunseră la firmă şi o lăsă să coboare în faţa 

clădirii. 
După-amiază apăru Abdul, palid. Bărbatul o conduse la hotel. Îl 

întrebă ce probleme avea, dar acesta îi răspunse pe scurt că nu se 
simţise prea bine. Atunci ea îl rugă să o anunţe personal dacă mai 
avea probleme, pentru a lua un taxi, fără a deranja pe alţii. Bărbatul îi 
mulţumi. 
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A doua zi dimineaţa Abdul o sună la hotel, anunțând-o că avea 
probleme cu stomacul. Medicul îi recomandase să rămână acasă 
pentru o zi. Alexandra îi dori însănătoşire grabnică, iar bărbatul nu 
termina în a-i mulţumi.  

Dan tocmai intra în parcarea firmei când o văzu pe Alexandra 
coborând din taxi. 

Pe la amiază Alexandra rămase uimită când îl văzu pe Dan 
Maria intrând în biroul ei cu un dosar în mână. 

- Bună ziua! i se adresă în limba lor maternă. 
- Bună ziua! îi răspunse ea.  
- Ce s-a întâmplat cu Abdul? 
- De ce?  
- Am văzut că azi-dimineaţă ai venit cu un taxi. 
Ea se enervă. Nu dorea să îi creeze probleme lui Abdul. 
- M-a sunat să-mi spună că are probleme de sănătate. Eu i-am 

cerut să mă anunţe personal. 
- Abdul este angajatul firmei, spuse el apăsat. 
- Este şoferul meu, din câte îmi amintesc, zise ea. 
El îi admiră pasiunea cu care apăra un om pe care îl cunoştea 

doar de o lună. Ea îl bănui de gânduri neserioase, dar se hotărî să nu 
îi pese.  

- Când se mai întâmplă să nu poată să te aducă, sună-mă! Poţi 
veni cu mine, nu este nici un deranj. Am venit să te anunţ că mâine 
vom avea o şedinţă cu o firmă care doreşte să ne angajeze pentru 
proiectul unui mall, la ora nouă dimineaţa. Aici ai numele colegului 
cu care vei lucra la proiectare. Poate ai observat, la noi proiectele 
sunt făcute pe calculator. 

El plecă. 
A doua zi se prezentă la şendinţă. După terminarea programului 

de lucru Alexandra îl rugă pe Abdul să o ducă la locul unde urma să 
fie construită clădirea. Şoferul o urmărea cu admiraţie cum aceasta 
îşi lua notiţe. 

Două săptămâni lucră zi şi noapte la proiect. Apoi începu să îi 
dea explicaţii colegului care trebuia să transpună planul pe 
calculator, dar se împiedică de rigiditatea ridicolă a acestuia. 
Programul pe calculator bătea pasul pe loc, informaticianul motivând 
că nu îi înţelege planul. Apropiindu-se de termenul dat Alexandra 
deveni disperată. 
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Într-o seară îl observă pe Dan Maria, din nou ocupat într-o 
discuţie cu un bărbat. Îşi luă inima în dinţi şi se îndreptă spre ei. 

- Pot să te deranjez o clipă? i se adresă ea în română.  
El o privi puţin iritat, apoi vorbi ceva în arabă cu bărbatul, iar 

acela se îndepărtă. El se întoarse spre ea. Avea o privire rece.  
- Nu voi fi gata cu proiectul până la data stabilită. 

Informaticianul cu care lucrez nu reuşeşte să facă proiectul. 
Ea se aşteptă ca el să reacţioneze nervos. Dar el privi spre 

depărtare. 
- Nu reuşeşte..., repetă el încet. 
- Aş putea să fac o machetă dacă nu este gata proiectul pe 

calculator..., zise ea încet, cu teamă. 
- Da, spuse el scurt.  
Ea rămase surprinsă de reacţia lui. Îşi dădu seama că nu se 

aştepta să reușască. Se enervă şi plecă. El privi după ea. 
 
Era ziua cea mare. Alexandra porni dis-de-dimineaţă de la 

hotel. Abdul o ajută să aşeze macheta în maşină și conduse cu grijă 
până la firmă. La ora stabilită se făcu prezentarea proiectului. Prima 
prezentare o făcu un coleg, o prezentare tridimensională 
impresionantă. Alexandra nu ştiuse că erau doar două proiecte, al ei 
şi al colegului. Simţea un nod în gât care se accentua cu fiecare clipă 
care o apropia de prezentarea ei. Când colegul îşi termină 
prezentarea simţi că o invadează lacrimile, şi-ar fi dorit să intre în 
pământ de ruşine.  

Îşi luă inima în dinţi, gândindu-se cu câtă dăruire lucrase şi 
începu să-și prezinte propriul proiect. Văzu privirile badjocoritoare 
ale celor de faţă. Continuă să prezinte cu privirea lăsată. La sfârşit, 
fără să i se spună nimic, persoanele de la masă se ridicară şi părăsiră 
sala. Îl observă pe Dan Maria ieşind alături de ei. 

Îşi luă macheta în braţe şi plecă spre biroul ei. Se aşeză la masă. 
Şi-ar fi dorit să poată plânge, dar îşi aminti că pereţii biroului erau de 
sticlă. Îşi şterse o lacrimă care îi scăpase printre gene.  

Se apropia ora în care îşi termina programul. Secretara lui Dan 
Maria o informă că acesta era înăuntru. Nu mai aşteptă să i se spună 
dacă era ocupat, ci intră urmată de secretară. El vorbea la telefon, dar 
când o văzu îi făcu semn secretarei să îi lase singuri. Se scuză la 
telefon, apoi închise. Ea nu îl lăsă să spună nimic înainte de a începe 
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să îşi reverse supărarea pe o voce tremurândă, încercând să nu 
plângă. 

- De ce nu mi-ai spus să nu mă prezint în halul acela? M-am 
făcut de râs! 

El nu răspunse. Îşi ţinea privirea plecată spre birou. 
- Arhitectul celălalt a avut o echipă alături care l-a ajutat să-şi 

facă proiectul! Eu nu aveam nici o şansă de la început!  
Se opri. Simţi că nu-și mai poate stăpâni lacrimile. El rămase 

nemişcat. Ieşi trântind uşa. Abdul o aştepta în biroul ei. Era nerăbdător 
să o întrebe cum a fost, dar rămase în tăcere când îi văzu ochii 
înlăcrimaţi. Ea luă macheta proiectului cu grijă şi dori să iasă, dar se opri 
în faţa uşii şi se întoarse spre bărbatul care o privea cu compasiune. 

- Aveţi copii? îl întrebă ea. 
- Da, îi răspunse acesta. 
Alexandra se apropie de el şi îi întinse macheta. 
- Pentru copiii dumneavoastră, spuse ea încet. 
Pe drum Abdul o văzu ştergându-şi des lacrimile care îi 

umezeau obrajii. În faţa hotelului ar fi dorit să îi spună „un sfârşit de 
săptămână plăcut”, dar se abținu. 

 
Era seară. Alexandra coborî pentru cină. Se aşeză într-un colţ. 

Dan se apropie de ea, fără să fie observat. 
- Îmi dai voie să stau alături de tine? întrebă el. 
Ea tresări când îi auzi vocea. Îl privi pentru o clipă. 
- Aş dori să rămân singură, spuse ea întorcându-şi privirea în 

altă parte. 
Tonul vocii ei era şters. El îşi trase un scaun şi se aşeză la masă. 
- Ai tot dreptul să fii supărată. Dar voi fi sincer cu tine. 
Ea continuă să-l ignore.  
- Faptul că eşti femeie te dezavantajază, aici trăim într-o lume a 

bărbaţilor care desconsideră femeile. Pe lângă aceasta eşti tânără şi 
frumoasă, motiv pentru care ești privită atfel decât se pare că îţi 
doreşti... 

- Adică târfă, zise ea apăsat. 
El o privi surprins. 
- Pentru aceasta am fost chemată aici? Să devin amanta cuiva? 
Ea îl fixă cu privirea. El îşi simţi un nod în gât. 
- Nici vorbă! Sincer, am văzut în tine un arhitect priceput.  
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Se relaxă puţin când văzu că femeia se mai liniştise. 
- Nu au vrut să-ţi ofere nici o şansă, dar am insistat. Dacă te-ai 

simţit umilită, nu ai fost singura! 
El simţea că privirea ei trecea prin el. Se simţea incomod, de 

obicei îi plăcea să controleze situaţia. Îşi simţea glasul că-i tremură. 
- Intenţionat nu au vrut să te ajute cu proiectul pe calculator. 
- Când pot să mă întorc în România? 
El râse ironic. 
- Atât de repede te dai bătută?! 
- Ce aş putea face? 
- Să mai încerci! 
- Nu voi reuşi să fac proiecte pe calculator fără ajutorul cuiva. 
- Din păcate eu sunt inginer constructor, eu stau la dispoziţia 

voastră, a arhitecţilor. 
Ea simţi o umilinţă sinceră în glasul lui. 
- Eu îţi dau sfatul să mai încerci. Te voi susţine, chiar dacă 

continuăm să ne umilim amândoi. 
Ea oftă.  
- Chiar nu sunt în stare să vadă în mine altceva decât o femeie?! 
- Eu nu mi-aş dori altceva, dacă aş fi în locul tău, zise el 

ridicându-se, apoi plecă. 
 
La începutul săptămânii următoare Dan merse la ea la birou şi o 

anunţă că fusese solicitat pentru un proiect într-un alt oraş pentru 
care ar dori să îl însoţească. Se gândi cu neîncredere la intenţiile lui. 

Era în jur de ora trei dimineaţa când Alexandra coborî din 
cameră la recepţia hotelului. Dan nu ajunse încă. În holul hotelului 
era linişte. Se aşeză pe un scaun, cu geanta lângă ea şi aşteptă. După 
câteva minute îl văzu pe Dan coborând din lift somnoros. Avea şi el 
o geantă de voiaj şi un diplomat.  

- Bună dimineaţa! îi spuse el trecând pe lângă ea, fără să o 
privească. 

Ea nu spuse nimic, îşi luă geanta şi îl urmă. 
Merseră în parcare, iar el, luând gențile, le puse în portbagaj, 

apoi urcară în maşină.  
- Te deranjază dacă pornesc muzica? 
- Nu, răspunse ea găsindu-şi o poziţie confortabilă, sprijinită de 

uşa maşinii. 
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El porni maşina cu muzica dată în surdină. 
Alexandra îşi menţinea privirea pierdută pe geamul mașinii. El 

o privea prin oglinda retrovizoare. Îi era somn şi era convins că și ei 
ar trebui să-i fie. Se aştepta ca ea să adormă, dar nu i se împlini 
gândul. Chiar dacă nu avea chef de conversaţie, deveni tot mai curios 
la gândurile ei. Sorbi din nou din termosul cu cafea. Dar somnul tot 
nu pleca. Începu să se îngrijoreze să nu adoarmă la volan. Nu 
înţelegea cum ei nu îi era somn. 

- Scuză-mă că te deranjez, dar cred că ar fi mai bine să discutăm 
orice, dacă nu dormi. Mie îmi este foarte somn şi mi-e teamă să nu 
adorm la volan. 

- Nu mă deranjezi, spuse ea. Şi mie mi-e somn. 
- Da?! se miră el. Nu se observă! 
Ea zâmbi. 
Autostrada trecea printr-o zonă deşertică. 
- Despre ce vrei să vorbim? 
El începu să se gândească la subiecte de discuţii. Avea tot felul 

de curiozităţi, dar îi era teamă să nu fie indiscret. 
- De ce te-ai făcut designer? 
- Îmi plăcea foarte mult desenul şi geometria spaţială. 
Rămase din nou fără întrebări. 
- Tu de ce ai venit în Arabia Saudită? continuă ea. 
- Aici s-a oferit un post convenabil. 
- Nu cred că te-ai uitat la partea financiară... 
El rămase surprins de observaţia ei. 
- Fiecare fuge de ceva, adăugă tot ea. 
El înţelese aluzia. Avea dreptate, şi el fugea de ceva, dar nu era 

dispus să îşi spună povestea vieţii sale.  
- Tu de ce fugi? întrebă el. 
- Cred că în primul rând de mine, apoi de multe altele... 
Din nou îl uimea sinceritatea ei, chiar dacă răspunsul era voalat. 

În sinea lui recunoştea că punea etichete prea repede. 
O informase în urmă cu câteva zile că proiectul era al unui hotel 

care va face parte dintr-un lanţ renumit în întreaga ţară. Dorea să 
meargă la faţa locului pentru a-şi face o idee despre priveliştea care 
va înconjura clădirea şi se bizuia pe ideile ei în acest sens. I se 
păruse cu mult mai bună ideea pe care o avuse ea chiar la proiectul 
mall-ului. Avea mare dreptate când spunea că fugea de ceva, în 
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România cuvântul lui era respectat, dar aici era aproape nul. Şi totuşi 
prefera să rămână acolo. În România rămase doar cu amintiri, unele 
plăcute, altele dureroase. 

Trecuseră aproape două ore de la pornire şi erau aproximativ la 
jumătatea drumului. Umblase mult şi se obişnuise cu singurătatea. 
De obicei nu se simţea stângaci în discuția cu o persoană de sex 
feminin, dar de data aceasta rămase fără idei. Îşi aminti cuvintele ei 
pe care i le spuse în acea seară, după prezentarea proiectului. Se 
hotărî să treacă cu vederea faptul că era femeie, chiar dacă era dificil. 
Recunoştea faptul că Alexandra era o femeie frumoasă, atrăgătoare, 
dar mai ales misterioasă, cu un farmec aparte.  

Ea trecuse peste perioada în care îl observase ca bărbat, în care 
îi recunoscuse şarmul. Învăţase foarte bine să îşi oprime sentimentele 
şi recunoştea ea, cu un râs sarcastic la propria ei persoană, era 
specialistă în a îndepărta persoanele din jurul ei, chiar dacă era în 
stare să se sacrifice pe sine pentru a-i ajuta pe cei de care se ataşa. 

- Te înţelegi bine cu Abdul?  
Ea îl privi surprinsă, dar mimica lui era ca de obicei inexpresivă. 
- La ce te referi? 
- La faptul că am observat că vă înţelegeţi bine, nu aveţi 

probleme de comunicare, cum să mă exprim?! 
- Este un om de treabă. De ce nu m-aş înţelege cu el? 
- Când am venit prima dată aici l-am primit şi eu ca şofer. Şi mie 

mi se pare un om de treabă, de aceea m-am gândit că ţi-ar prinde bine. 
- Mulţumesc pentru el. Am înţeles că are copii.  
- Da, vreo şase din câte îmi amintesc. 
- Câte soţii? 
El începu să râdă. 
- El este dintre cei monogami. 
- M-am gândit eu! Şi cred că îşi iubeşte mult soţia. 
- Cam aşa... 
- Dar ei nu au dreptul la mai multe soţii? 
El şovăi o clipă. 
- Nu numai la ei există poligamie, doar că la noi nu este 

legalizată. 
Zâmbi, provocându-i un zâmbet şi ei. 
- Cred că îmi dai dreptate... 
- Da, dar din punctul meu de vedere nu este normal. 
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- Normal? zise el gânditor. Ce este normal în ziua de azi? 
- De ce nu eşti căsătorit? 
El începu să râdă. 
- Am pus o întrebare indiscretă! Îmi cer scuze! 
- Nu. De ce crezi tu că nu sunt? Sunt convins că ți-ai făcut o 

părere! 
- Sincer, nu cred că ai vrea să ştii ce gândesc. 
- Atunci mai bine nu îmi spui, zise el. 
Ea tăcu şi din nou se lăsă liniştea. 
- Tu de ce te-ai făcut inginer în construcţii? 
El zâmbi. 
- Când eram copil visam să construiesc nave spaţiale. 
Ea îl privi surprinsă. Era primul răspuns despre viaţa lui 

personală. Iar faţa lui era total schimbată, plină de sentimente. Inima 
ei tresări, chiar dacă ea nu conștientiză. 

Ajunși la un hotel, se grăbiră să pornească din nou pentru a se 
întâlni cu cei de la firma care le solicitase serviciile. Întâlnirea începu 
la locul unde urma să fie construit hotelul, apoi discutară despre 
proiect. Pentru început Alexandra îşi dădu seama că era privită cu 
totală neîncredere, dar până la finalul întâlnirii ajunseră la o 
înţelegere. Ea vedea pe faţa lui Dan că era mulţumit.  

Era după-amiază şi se întorceau la hotel. 
- Eu m-am gândit să rămânem peste noapte şi numai mâine 

dimineaţă pe la patru sau cinci să pornim înapoi spre Riad. Tu ce 
zici?  

- N-am nimic urgent de făcut. La cât eşti de obosit după drum, 
cred că cel mai bine ar fi să te odihneşti. 

- Foarte bine! Să mergem la un restaurant să luăm masa, apoi eu 
mă întorc la hotel. 

Alexandra se simţea şi ea de asemenea foarte obosită.  
A doua zi dimineața, la ora stabilită se întâlniră la recepţia 

hotelului. De data aceasta primul ajunse el. Părea relaxat. Urcară în 
maşină şi porniră. 

- Mă bucur pentru proiectul acesta, zise el. Mă bucur că vei avea 
şi tu treabă serioasă, să nu te mai plângi că nu lucrezi şi că te-am 
chemat pentru cine ştie ce motive! 

El zâmbi. 
- Mulţumesc pentru încrederea pe care mi-ai acordat-o. 
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- Eu cred că trebuie să respectăm valorile. Vei avea ce munci la 
proiectul ăsta! 

Pentru câteva minute se lăsă tăcerea. 
- Interesant numele tău! zise el. 
- Care? 
- Numele de familie. 
- Nu mai interesant decât al tău! 
- Da! Asta este, dacă mama i-a luat numele lui tata! 
- Dar este un nume foarte frumos. 
- Poate, prenume de fată... 
- Al doilea prenume al meu este Maria. 
El rămase surprins. 
- Al doilea prenume al meu este Alexandru!  
- Serios?! 
- De ce ai fugit când ai venit aici? 
Ea îl privi nedumerită. 
- Ai spus că fiecare fuge de ceva... Tu de ce ai fugit? 
- Mă săturasem de monotonie, cu aceleaşi probleme de la lucru 

şi din familie. Tu? 
- Eu nu am pe nimeni în România, aşa că mi-era tot una unde 

stau. Ţi-e dor de ai tăi? 
- Puţin... mai mult... 
- Probabil şi lor de tine. 
- Mă îndoiesc! 
- De ce nu le-ar fi? 
- Sunt mai încăpăţânaţi. 
- Aşa, ca tine? 
- Aşa ţi se pare că sunt eu? 
- Cam aşa. 
- Atunci mai uită-te în oglindă! 
El se amuză. 
- Unde mergi duminică dimineaţa, dacă nu sunt prea indiscret? 
- De unde ştii că merg undeva? 
- Te-am observat de câteva ori. Ţi-ai făcut prieteni? 
Ea rămase tăcută pentru câteva clipe. 
- Merg să mă întâlnesc cu un Prieten foarte drag. Vine după 

mine oriunde mă duc. Îl iubesc foarte mult, dar nu se compară cu cât 
mă iubeşte El pe mine. 
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Dan se miră de cuvintele ei şi de faptul că îi povestea despre un 
iubit. 

- A venit cu mine din România. 
- Da?! 
- Defapt El este oriunde mă duc. Şi se numeşte Isus. 
El simţi un nod în gât. O amintire adânc întipărită îi răscoli 

sufletul.  
Alexandra observă că se întâmpla ceva cu el şi crezu că îl 

deranjase subiectul acela. Nu îi plăcea să oblige pe nimeni să îi 
asculte teoriile despre religie. Ideea ei de a fi creştin era că acest 
lucru trebuia să se vadă din fapte şi nu din vorbe goale. 

- Îmi cer scuze dacă te-am supărat, zise ea. 
- Nu este nevoie să-ţi ceri scuze. 
Drumul păru mai lung decât la plecare. La un moment dat 

Alexandra adormi. El o trezi când ajunseră în Riad.  
Se despărţiră în tăcere la hotel. 
După-amiaza se duseră amândoi la firmă. Abdul o conduse. 

Alexandra îl informă că avuse succes, şoferul bucurându-se cu 
adevărat pentru ea. Alexandra era uimită de sinceritatea şi 
transparenţa de care dădea dovadă Abdul faţă de ea, spre deosebire 
de restul arabilor pe care îi cunoştea la firmă. 

 
Lucrând împreună la noul proiect Alexandra şi Dan se întâlneau 

de mai multe ori pe zi, dar el era tot timpul distant. Ea nu putea să 
înţeleagă ce se întâmplase după acea discuție din mașină. 

Într-o seară îl văzu în sala de mese, la hotel. Era singur. Îşi luă 
inima în dinţi şi se apropie. 

- Te deranjez? întrebă ea. 
El îşi ridică privirea spre ea surprins, nu o observase. 
- Nu. 
- Cum de eşti la hotel? întrebă ea. 
- În seara aceasta nu am program. 
Ea observă că el nu o privea fix numai pentru câteva clipe, apoi 

privea în altă direcţie. Ceva se întâmplase sau era doar închipuirea 
ei? 

Chelnerul le servi cina.  
- Ţi-a spus Abdul că este creştin? întrebă el la un moment dat în 

timpul cinei, fără să o privească. 
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Ea rămase surprinsă. Cuvintele lui îi confirmă faptul că discuţia 
aceea de pe drum îl marcase. 

- Nu mi-a spus, răspunse ea. Dar acum înţeleg de ce este atât de 
diferit de restul arabilor. 

După acel schimb de cuvinte nu mai discutară. Își luară cina în 
tăcere. La final se despărţiră dorindu-şi reciproc „noapte bună”. 

A doua zi dimineaţa imediat după ce urcă în maşină Alexandra 
îi spuse lui Abdul ce aflase despre el. 

- Abdul, nu ştiam că eşti creştin! 
Bărbatul se sperie iniţial, dar după ce îi văzu faţa zâmbitoare, se 

linişti. 
Alexandra îi explică la ce biserică mergea. Frecventau biserici 

diferite, dar amândoi se bucurau de faptul că se descoperiseră a fi 
creştini practicanţi. 

- Cine vi-a spus? întrebă Abdul. 
- Dan Maria. 
El rămase tăcut. 
- Odată i-am povestit în câteva cuvinte despre faptul că pe 

Dumnezeu Îl vedeam ca fiind cel mai bun prieten al meu. De atunci 
nu ştiu de ce şi-a schimbat felul de a se comporta faţă de mine. Nu 
ştii tu? 

- Cred că Dan nu merge la biserică. 
- Poate este musulman, zise Alexandra. 
- Nu! răspunse repede Abdul. 
Ea se hotărî să meargă în duminica următoare la biserica unde 

mergea Abdul cu familia lui. Îi cunoscu soţia, o femeie binevoitoare, 
iar cei şase copii erau neaşteptat de cuminţi. 

 
Dan o anunţă pe Alexandra că la sfârşitul săptămânii era o 

recepţie cu ocazia unui eveniment „oarecare”, dar o zi importantă 
pentru firmă. Înţelese din discuţiile colegilor că era important să fie 
prezenţi angajaţii, oferindu-se prime pentru unele persoane.  

În ziua recepţiei Dan îi vorbi din nou. 
- Ne vedem deseară!  
- Nu merg la recepţie, zise ea. 
El se enervă. 
- Dragă, îi zise el pe un ton apăsat care o nelinişti, mai ales 

modul de adresare. Prezenţa este obligatorie!  
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Ea se supără. Se gândi că nu avea ținută corespunzătoare. Ar 
trebui să meargă să-şi cumpere o rochie, dar nu prea ştia magazinele. 
Îşi aminti de soţia lui Abdul şi îl sună pe acesta. Abdul o anunță că 
soţia lui îi va sta la dispoziţie când dorea.  

 
Alexandra coborî în rochia de seară la parterul hotelului. Abdul 

o aștepta. Soţia îi spusese că Alexandra va fi fermecătoare, dar 
imaginaţia nu se compara cu realitatea. O privi ca dintr-o bucată, 
avea un bun simţ ieşit din comun. O întâmpină cu un zâmbet discret 
şi cu faţa senină. 

- Cum îmi stă? 
- Naira te-a subapreciat! Vei fi cea mai frumoasă! 
Abdul avu dreptate. În momentul în care Alexandra intră în 

sală, privirile celor de faţă se întoarseră spre ea. Fata se simţi din nou 
ca atunci când, mergând pe stradă, vedea privirile insistente a celor 
din jur. Se gândi inițial că se îmbrăcase nepotrivit, dar observă că 
erau şi alte femei de faţă îmbrăcate cu rochii de genul ei.  

Dan o observase imediat ce ajunse. Stătea la discuţii cu doi 
colegi, care îşi întoarseră privirile de asemenea spre ea.  

- Este tare tipa, spuse unul dintre colegi pe un ton, care se gândi 
el, că Alexandra l-ar fi categorisit, pe bună dreptate, ca fiind a unui 
mascul cu anumite intenţii. 

- Aşa este, adăugă el. Dar rar găseşti o femeie ca aceasta! 
El își arunca privirea în direcția ei din când în când.  
Alexandra îl observă într-un târziu. Arăta foarte bine, poate cel 

mai atrăgător bărbat dintre toţi cei de faţă. Dar era prea supărată pe el 
ca să îi dea atenție.  

Alexandra rămase singură și se plictisi. Observă la un moment 
dat o ieşire înspre o grădină. Se îndreptă într-acolo, era vorba de o 
terasă mare, betonată, luminată de câteva felinare vechi. Se bucură că 
îşi găsise un loc retras unde putea să aştepte, ferită de priviri. Abdul 
îi spuse că putea să-l sune la orice oră pentru a o duce la hotel. Privea 
cerul înstelat şi se gândi la cei din România. Îi era tare dor de familie 
şi dorea tot mai mult să se întoarcă definitiv în ţară. Adâncită în 
gânduri nu îl auzi pe Dan apropiindu-se, admirându-i silueta. 

- Nu a fost atât de greu să vii, zise el. 
Ea tresări auzindu-l vorbind în română. Se întoarse spre el. 
- Nu a fost greu să vin, este mai greu să rămân! 
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El înţelese sugestia. Machiajul ei îi accentua frumuseţea 
naturală. Lui îi era greu să nu îi alunece privirea în decolteul adânc al 
rochiei de mătase fină, de un albatru deschis. Avea impresia că era în 
fața unei zâne. O privea insistent în ochi. Ea se întoarse simţind că se 
încălzeşte la faţă.  

- Te-a adus Abdul? 
- Da. 
- Cred că s-a bucurat... 
El nu îşi continuă propoziţia dându-şi seama că urma să îi facă 

un compliment, la care nu era sigur cum va reacționa. 
- Da, s-a bucurat, răspunse Alexandra. Mai ales că soţia lui m-a 

ajutat să îmi găsesc ţinuta. 
- Mă bucur că ai început să îţi faci prieteni. 
- Abdul are o familie frumoasă. De ce m-ai obligat să vin? 

Puteam să nu vin şi nimeni nu ar fi observat. 
- Dacă ai venit, toţi te-au observat. 
- Nu sunt încântată! 
El se amuză. Ea privi la ceas. 
- Deja vrei să pleci? De curând ai sosit! 
- De unde ştii când am sosit? 
- Cred că toţi te-au văzut când ai intrat în sală.  
- M-am hotărât să stau cam o oră şi jumătate. Cred că este 

suficient. 
El privi spre cer. 
- Este senin cerul în seara aceasta! spuse el. 
- Aşa este! 
- Mie îmi pare bine că ai venit, zise el pe un ton scăzut. 
Ea se uită la el surprinsă, el era întors într-o parte. 
- Ce se întâmplă la adunările astea? 
- Se discută tot felul de prostii, răspunse el. 
- Despre afaceri? 
- Nu prea. 
- Atunci, despre ce? 
- Impresii de tot felul... 
Ea îl privi insistent pentru a-i citi gândurile.  
- Eu ce ar trebui să fac? 
- Tu? întrebă el întorcându-se spre ea şi privind-o în ochi. 
Ea simţi că i se taie respiraţia din cauza privirii lui. 
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- Eu te-am chemat cu scopul de a mă scăpa de ăştia, zise el 
privind spre sală. 

Ea râse.  
- Trebuia să spui aşa! Poate eram mai încântată să vin dacă 

ştiam adevăratul motiv! 
- Toţi sunt nişte îngâmfaţi care cred că lumea le cade la picioare 

doar pentru că au bani. 
Până în clipa aceea ea crezuse că el avea o cu totul altă părere 

despre colegi. Îl văzuse petrecând foarte mult timp în compania lor. 
- Mă surprinzi! 
- De ce? întrebă el fixând-o cu privirea. 
Ea se simţi din nou stânjenită şi se enervă. 
- Am crezut că îţi place cu ei. 
- Mă bucur că am cu cine vorbi în română... 
Îl privi atentă. Seriozitatea lui avea o notă de tristeţe. Simţi din 

nou acel sentiment de duioşie pe care îl trăise atunci când el îi 
povestise că în copilărie visa să construiască nave spaţiale. 

- Facem câţiva paşi? întrebă el. 
- Da, răspunse ea pornind alături de el spre marginea terasei. 

Dan, de ce eşti singur? îl întrebă ea pe un ton blând. 
El se miră de modul în care i se adresase, până atunci nu îi 

spuse niciodată pe nume.  
- De ce sunt singur? repetă el întrebarea ei. Adică de ce nu am o 

prietenă sau de ce nu sunt căsătorit? 
- Da, şi una, şi alta. 
- Din multe motive. Unul ar fi că nu mi-am găsit perechea 

potrivită. Tu de ce eşti singură? 
El se opri şi o privi insistent. 
Ea se înroşi. Zâmbi şi îşi lăsă privirea în jos. Apoi începu să 

facă paşi mici. El îşi dădu seama că nu dorea să îi răspundă. 
- Este prea complicat, fu singurul ei răspuns. 
- Cine te duce înapoi la hotel? Vine Abdul? 
Ea îl privi şi văzu că zâmbeşte. 
- Cred că colegii îşi vor pune semne de întrebare ce faci atâta 

timp pe terasă. 
- Lasă-i să-și pună semne de întrebare! Nu mai pot eu de 

părerea lor! 
Ea privi din nou la ceas. Timpul trecuse repede.  



Alina Cosma 

 30

- Dacă îmi permiţi, te duc eu la hotel. 
- Nu vreau să te deranjezi. 
- Dimpotrivă, insist! 
- Bine. Atunci îl sun pe Abdul să-i spun. 
Ea îşi scoate telefonul şi formă un număr. După o discuţie 

scurtă mulţumi şi închise convorbirea. 
- Înainte de a pleca îmi oferi un dans?  
Ea simţi din nou că se încălzeşte la faţă, dar se bucură de 

întunericul din jur. 
- Nu dansează nimeni, zise ea încet. 
El se apropie de ea şi o prinse cu un braţ după talie, lăsând o 

distanţă de o palmă între corpurile lor, aşteptând ca ea să îi ofere 
mâna. 

- Nu ne interesează ce fac alții, zise el.  
Din sală se auzea un ritm de vals. Ea se intimidase. Îşi lăsă 

mâna uşor tremurând în palma lui întinsă, apoi îşi puse braţul pe 
umărul lui. El începu să facă paşi mici, iar ea se mişcă alături de el. 
Nu îl privea. Se hotărî să se apropie de el pentru a-i răspunde la 
provocare. După un pas mic, trupurile lor erau acum la câţiva 
milimetri distanţă unul de altul. El simţi că i se face cald. 

- Să nu mai îmi comanzi ce să fac, așa cum ai făcut astăzi! îi 
șopti ea la ureche. 

El rămase tăcut. Îşi simţea inima că îi sare din piept, iar 
parfumul ei fin îl amețea. Ştia că dacă ar vorbi şi-ar trăda emoţia. Ea 
îi simţi căldura corpului şi parfumul discret, dar plăcut. Se controla 
cu greu să nu îi tremure mâinile. Îl strânse puţin mai tare de mână, 
inconștient, pentru a-şi controla emoţia. 

După câteva minute muzica se încheie. El o lăsă să se 
îndepărteze. Se simţea foarte agitat.  

Ea dori să plece cât mai repede de lângă el.  
Porniră spre sală, apoi ieşiră fără să-şi vorbească. Dan o duse 

până la hotel. Apoi se hotărî să nu se mai întoarcă nici el la petrecere. 
 
Era seară, iar Alexandra ieşi pe terasa hotelului. Se aşeză la o 

masă, cu faţa spre priveliştea oraşului. 
Dan o observă.  
- Îmi dai voie să mă aşez? întrebă el când ajunse lângă masă. 
Ea tresări. Era adâncită în gânduri. 
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- M-ai speriat, zise ea încet. Ia loc! 
El se aşeză în faţa ei la masă pentru a reuşi să o privească în 

ochi. 
- Îmi dai voie să însist cu o întrebare personală? 
Ea se temu de întrebarea lui. 
- De ce nu ai pe nimeni alături de tine? 
El îi susţinu privirea. Ea nu ştiu ce să răspundă. Îşi lăsă privirea 

în jos şi inspiră adânc. Motivul era mult prea intim și sensibil pentru 
a-l spune oricui. 

- Nu ai înţelege motivul, chiar dacă ţi l-aş spune. 
- Pune-mă la încercare! 
El o privea foarte atent. Ea se ridică de pe spătarul scaunului şi 

se sprijini cu coatele de marginea mesei. Era neliniştită. 
- Înainte, răspunde-mi la o întrebare! 
- Spune! 
- De ce te-au deranjat cuvintele mele despre Dumnezeu? 
- Nu m-au deranjat. Mi-am amintit de bunica mea. 
Ea îl analiză. Se hotărî să-i răspundă la întrebare. 
- Nu am pe nimeni pentru că este greu să găsesc pe cineva care 

să îmi respecte deciziile. 
- La ce decizii te referi? 
Ei îi era jenă. Nu putea să îl privească în ochi. Se înroșise toată. 
- Cum spun unii, am idei de modă veche. Consider că singurul 

bărbat din viaţa mea va trebui să fie soţul meu. 
- Nu înţeleg la ce te referi. 
Ea îl privi pentru o clipă. Îl vedea foarte concentrat. 
Începu să bănuiască ceva, dar nu era sigur. Ea îşi dădu seama că 

nu înţelese, dar se hotărî să nu mai adauge nimic. 
- Nu ai avut nici un prieten? întrebă el. 
- Ba da. 
- Ai fost căsătorită? 
- Nu. 
El se simţi în ceaţă. Se gândi logic: dacă nu a avut soţ înseamnă 

că nu a avut bărbat, adică... Acum înţelese! Apoi se gândi la felul ei 
de a fi. El zâmbi cu colţul gurii. 

Alexandra simţi că se înroşeşte și mai tare. Râdea de ea. 
- Mai există aşa ceva în ziua de azi? zise el încet cu privirea 

lăsată. 
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Ea se simți extrem de stânjenită. Râdea de ea şi nu o credea. 
- Tot nu înţeleg de ce respingi bărbaţii din jurul tău. 
- Nu cred că îi resping. Doar nu le ofer ce doresc ei! zise ea 

nervoasă. 
- Să-ţi spun ce cred eu. Nu crezi că un bărbat este în stare să te 

iubească! 
- În afară de a se iubi pe sine? 
El râse. Îşi dădu seama că se simţea vulnerabilă în faţa lui. 
- Să ştii că nici femeile nu sunt mai presus! 
- Nici măcar nu cred asta! 
O privi cu admiraţie, iar ea simţi acest lucru şi se linişti. 
- Mulţumesc pentru sinceritatea ta, îi spuse el. 
Îşi petrecură seara împreună discutând tot felul de lucruri fără 

importanţă. 
A doua zi la serviciu când se întâlni cu el ea simţi din nou acea 

senzaţie de admiraţie în privirea lui.  
 
Trecu o săptămână de la recepţie.  
Alexandra era în biroul lui şi îi explica un plan. El era tăcut. Îşi 

dădu seama că era abătut şi se opri din explicaţii. Se lăsă tăcerea pentru 
câteva clipe. Ea îl privea cu atenţie. Avea privirea lăsată pe hârtie. 

- La ce te gândeşti? întrebă ea. 
El rămase cu privirea în acelaşi loc. După câteva clipe o privi. 
- Ce s-ar întâmpla dacă te-aş săruta? 
Ea se ridică de la masă şi începu să îşi adune planşele în grabă. 

El se apropie de ea. 
- Alexandra, te rog să te opreşti! 
Porni spre uşă scăpând din planşe. El alergă după ea şi se puse 

în faţa uşii. O prinse de faţă şi o sărută apăsat pe buze. Ea nu făcu 
nici un gest. După o clipă buzele lui nu o mai apăsau, ci o atingeau 
ușor. Ei îi alunecară planşele, simţind fiori prin tot corpul. O lacrimă 
îi căzu pe obraz. Îl prinse de mâini, iar el se opri din sărut şi o lăsă 
să-şi îndepărteze faţa din palmele lui. Nu îl privea. 

- Dă-mi te rog şansa să îţi demonstrez că un bărbat este în stare 
să iubească o femeie! 

Ea îl ţinea încă de mâini. Ştia că în momentul în care va ceda, 
va fi prea târziu să mai dea înapoi, pentru că era omul de care s-ar 
îndrăgosti mai mult decât şi-ar dori. Îi privi mâinile mari. Apoi îşi 
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lăsă fruntea sprijinită de pieptul lui. După câteva clipe ea se îndepărtă 
şi îşi adună planşele. El se aplecă să o ajute, apoi ea ieși. 

Era seară. Dan auzi bătăi în uşă. Îşi strânse halatul, apoi merse 
şi deschise.  

- Dacă nu te deranjez prea tare, îi spuse Alexandra, aş vrea să 
vorbesc cu tine. 

El nu ştiu ce să facă, să o invite înăuntru? Dar nu dori ca ea să 
înţeleagă altceva prin invitaţie, aşa că o lăsă pe ea să hotărască ce 
urma. 

- Te aştept pe terasă, veniră repede cuvintele ei. 
Alexandra plecă.  
Se îmbrăcă repede și ieşi. O găsi pe terasă. Se apropie încet și i 

se alătură pe băncuță, așezându-se la distanță. 
- Îmi pare rău pentru cum m-am comportat astăzi, dar îmi este 

teamă de suferinţă, dacă mă implic... 
- Ţi s-a părut ciudat felul cum am reacționat în clipa în care ai 

început să îmi spui despre Dumnezeu, începu el peste câteva clipe. 
Eu şi Dumnezeu suntem cam certaţi... 

Ea se întoarse spre el şi îl privi cu atenţie. 
- De ce? întrebă ea. 
El o analiză. I se părea că avea o privire caldă. Se întoarse din 

nou şi se lăsă sprijinit cu spatele de bancă. 
- Ţi-am spus că mi-am amintit de bunica mea. Părinţii mamei 

mele m-au crescut. 
Alexandra îşi dădu seama din stângăcia cu care îi povestea că 

nu îşi spunea viaţa în fiecare zi şi oricui. 
- Mai ziceam că în copilărie doream să contruiesc nave spaţiale. 

Credeam că aş putea ajunge la Dumnezeu cu o navă şi aş putea să îi 
cer să mi-i înapoieze pe cei dragi. 

Ea îl simți trist. Nu îl mai simţise atât de emoţionat niciodată. 
Se apropie de el şi îşi duse o mână între palmele care și le ţinea 
împreunate. El o strânse ușor de mână, apoi inspiră adânc. 

- Părinţii mei au murit într-un accident de maşină când eu 
aveam cinci ani. 

Ea simţi un nod în gât.  
El făcu o mică pauză, apoi continuă. 
- Bunicii din partea mamei m-au luat să mă crească. Bunicu era 

general de armată, un om sever, calculat, dar corect. 
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- Acum ştiu cu cine semeni, zise ea zâmbind. 
El o privi şi zâmbi de asemenea. 
- Bunica era o femeie deosebită, caldă, sensibilă și cu un suflet 

mare. Terminase Psihologia în Germania. Era creştină clandestină pe 
vremea comunismului, fiind soţie de general. Bunicul, chiar dacă nu 
era creştin practicant, credea în existenţa lui Dumenzeu, dar nu se 
ruga, mai ales după ce au murit părinţii mei. 

- A ţinut foarte mult la mama ta... 
- Da, şi la tatăl meu. Mama era credincioasă ca bunica, îmi 

povesteau cunoscuţii că era bună, plină de dragoste şi răbdătoare, şi 
foarte frumoasă. 

- Semeni cu ea? 
- Da. 
- Atunci cred că era frumoasă! 
El o privi din nou şi o văzu zâmbind. 
- Tata era ofiţer în subordinea bunicului. Mergând o dată la ei 

acasă, a cunoscut-o pe mama şi s-au îndrăgostit la prima vedere. La 
puţin timp s-au căsătorit. 

- Aşa ai ajuns să fii tu cine eşti, luându-l ca exemplu pe bunicul 
tău! De ce nu te-ai făcut ofiţer? 

- Chiar atât de rece sunt? 
- Da. Mă gândesc dacă ai moştenit ceva de la bunica şi mama 

ta. 
El o privi în ochi. Ea se apropie de el şi îi atinse buzele cu ale 

ei. Își închise ochii. Buzele ei se mişcară încet, muşcându-i uşor 
buzele. El îi răspune la sărut în același fel.  

Alexandra simţi că pluteşte. După câteva clipe ea se depărtă. 
- Îmi place cum săruţi, zise el. 
- De obicei mi se spune să mă mişc mai mult. 
- Depinde la ce se refereau! 
Ea roşi. 
- Mâine îmi dai voie să te sărut? întrebă el. 
- Vom vedea! 
- Atunci te mai sărut o dată azi! 
El se aplecă la ea şi îi atinse buzele cu tandrețe. Ar fi dorit să îşi 

lase pasiunea să conducă sărutul, dar se gândi că ar putea să strice 
tot. Continuă să o sărute în același fel. Simţea fiori prin tot corpul. 
Nu știa că și ea se simțea la fel. 
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Rămaseră o vreme împreună pe terasă până când Alexandra 
simţi un somn apăsător. Şi el simţea oboseala acumulată în timpul 
zilei, dar nu dorea să se despartă de ea. O conduse până la uşa 
camerei, iar după un sărut de noapte bună, se despărţiră. 

De dimineaţă la recepţia hotelului, Dan îl găsi pe șoferul ei. 
- Abdul, dacă te rog, vreau să o duc eu pe Alexandra azi la 

lucru. 
Abdul simţi ceva ciudat în vocea lui. 
- Aş dori să văd ce spune şefa mea. 
- Bine.  
Ei aşteptară alături ca Alexandra să coboare. Ea îi văzu din 

capătul coridorului şi se amuză. 
- Bună dimineaţa, le spuse ea zâmbitoare. 
Dan ar fi vrut să se apropie de ea şi să o sărute, iar ea observă, 

dar se opri amintindu-şi de Abdul. 
- Mi-a spus domnul Maria că vă duce dânsul, dar aş dori să aud 

de la dumneavoastră, spuse șoferul. 
- Mulţumesc, Abdul, în dimineaţa aceasta aş dori să merg cu 

Dan. După-amiază te sun să vii după mine. 
Abdul le dădu voie să plece. După câţiva paşi Alexandra îl 

prinse de mână pe Dan. Abdul observă gestul ei. 
În timpul orelor de serviciu Dan merse la ea în birou de mai 

multe ori. Ea îi ceruse să nu se apropie prea mult, pentru a nu da de 
înţeles celorlalţi că ar fi ceva între ei. 

Pe drumul spre hotel Abdul o privea prin oglinda retrovizoare. 
Era zâmbitoare. 

- Domnul Maria este de treabă, dar nu cred că vă merită, zise la un 
moment dat Abdul. Îmi pare rău că mă amestec, dar nu vreau să suferiţi. 

- Mulţumesc, Abdul. Dragostea include o grămadă de riscuri. 
- Pe mine soţia mea m-a încreştinat. Când am văzut-o prima 

dată, m-am îndrăgostit. Eu eram musulman, dar prin ea L-am 
cunoscut pe Dumnezeu. 

- Mă bucur. 
După ce intră în hotel, la recepţie i se spuse că a primit un 

buchet de flori. Era vorba de cinci trandafiri roşii şi un bileţel pe care 
scria scurt: „Te iubesc!”. 

Spre seară, Dan ajunse la cină şi i se alătură la masă. Prinzând-o 
de mână, i-o sărută. Ea era mirată de duioşia lui. 
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- Mulţumesc pentru flori. Sunt frumoase! 
- Îţi plac? Nu ştiu care sunt florile tale preferate. 
- Gladiolele. Dar îmi plac şi trandafirii. 
- Bănuiesc că îţi plac toate florile. 
Ea zâmbi. 
Chelnerul le servi cina. 
- Cât de mult a iubit-o bunicul pe bunica ta? 
El se întristă. 
- Mult, răspunse el scurt. 
Făcu o pauză, apoi continuă. 
- După ce a murit bunica, el a mai trăit trei săptămâni. 
Ea se întristă de asemenea. Nu crezuse că în sufletul lui se 

ascundeau sentimente de o asemenea profunzime. 
- Mâine doreşti să ieşim undeva, spre seară? 
- Nu ai program? 
- Programul se poate reface. 
- Nu şi dacă sunt lucruri importante. 
- Dă-mi voie să apreciez eu ce este mai important. Unde ai vrea 

să mergem? 
- Nu prea cunosc oraşul. Nu știu ce să aleg.  
- Ce zici de un film? 
Ea simți că se pierde în ochii lui adânci. Se gândea cât va ţine 

acea poveste de dragoste... 
A doua zi după-amiază, la puţin timp după ce ajunse la hotel o sună 

Dan. Era în drum spre hotel. Ea îl aşteptă în faţă. Merseră prima dată la un 
restaurant, apoi la un film care se potrivi să fie film de dragoste.  

Se întoarseră ţinându-se de mână. O conduse până în faţa uşii. 
- Îmi pare bine că am fost cu tine în seara aceasta, îi spuse el 

mângâindu-i uşor faţa cu degetele. 
- Mulţumesc că ţi-ai făcut timp... 
- Va trebui să îmi restabilesc priorităţile... 
- Eu nu îţi cer nimic. 
El zâmbi. Apoi o sărută uşor pe buze şi se despărţiră. 
În seara următoare Dan o găsi pe terasă stând în picioare cu 

privirea pierdută. Se apropie de ea şi o îmbrăţişă peste talie. Avea în 
mână un trandafir roşu. 

- Scuză-mă că nu este gladiolă, dar mi s-a părut ciudat să apar 
cu o gladiolă. Promit că următoarele flori vor fi totuși gladiole. 
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Ea nu reuşi să spună nimic, îi simţi buzele sărutându-i pielea 
gâtului şi simţi un fior puternic. El se simți îmbătat de parfumul 
buclelor ei care îi acopereau umerii. 

- Mulţumesc, se strădui ea să îngâne. 
Spatele ei era lipit de corpul lui. Nu mai simţise niciodată atâtea 

emoţii prin atingere. O speria gândul că în starea în care se afla îi era 
imposibil să îi refuze orice i-ar fi cerut.  

El îşi dădu seama că o dorea cu toată fiinţa, dar îşi propuse să îi 
respecte principiile. Ar fi vrut să ştie ce simţea ea pentru el, dar nu 
îndrăznea să întrebe. 

În timpul weekend-ului vizitară oraşul. 
Se ţineau de mână plimbându-se pe asfaltul încins al trotuarului. 
- Am obosit de la atâta mers pe jos, zise ea. Şi este exagerat de 

cald! 
- Vrei să ne întoarcem la hotel? 
- Da, aş vrea. 
După ce intrară în hotel Dan se grăbi să cheme liftul. Erau 

singuri în lift. El se aplecă la ea şi o ridică pe braţe. 
- Ce faci! exclamă ea. 
- Ai spus că eşti obosită. Apasă butonul etajului! 
- Dar sunt grea şi transpirată! 
- Grea nu prea eşti, transpirat sunt şi eu. 
Ea îşi puse braţul după umerii lui. 
- Nu te-am luat până la lift să nu îţi fie jenă de cei care ne văd. 
- Mulţumesc! 
Uşile liftului se deschiseră, iar el ieşi cu ea pe braţe. Se duse la 

uşa camerei ei, iar acolo o lăsă jos. O ţinu îmbrăţişată peste talie şi o 
sărută scurt.  

- Ne mai întâlnim azi? 
- Cred că voi dormi puţin, apoi spre seară voi merge pe terasă. 
- Când te trezeşti mă suni? 
- Bine. Dar până acum ce făceai? 
- Îmi găseam eu o modalitate de a-mi omorî timpul. 
Seara se reîntâlniră. Dan era gânditor şi încruntat. 
- S-a întâmplat ceva? întrebă ea. 
- Am fost anunţat că mâine va fi o şedinţă a conducerii... 
- Atât de neplăcut este? 
- Puţin spus neplăcut! 
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Ea îl privi atentă.  
- Crezi că mie îmi place să lucrez aici? În ţară mi-ar fi cu mult 

mai bine. Aici lumea mă calcă în picioare.  
- Atunci, de ce nu te întorci în ţară? 
- Acolo aş fi unul dintre puţinii... Aici sunt o furnică într-un 

muşuroi. 
- De obicei oamenilor le place să fie observaţi, nu să stea în 

mulţime. 
- Tu faci aşa? 
- Eu nu sunt una... Sunt mulţi ca mine şi mai deosebiţi. 
El se întoarse spre ea şi îi mângaie faţa. 
- Eşti uimitoare! 
- De ce? 
- Nu îţi dai seama de importanţa ta. 
- Cred că mă supraapreciezi. Sunt plină de defecte! 
- Sunt convins, dar calităţile contează, iar tu ai unele uimitoare. 
- Cum ar fi? 
- Simplitate, modestie, sinceritate. Ştii ce mai cred despre tine? 
- Ce? 
- Că eşti capabilă de o dragoste cum rar se mai găseşte, chiar 

dacă ţi-e teamă să ţi-o declari. 
Ea se înroşi. 
- Iar mă ridici pe un piedestal pe care nu îl merit. 
- Oare de ce te-am observat dintre atâtea? 
- Când m-ai observat? 
- Când ai intrat în sala aia de şedinţe, în România, să-ţi prezinţi 

ideea. 
- Ce impresie am lăsat? 
- Ne-ai cucerit! Străluceai ca un diamant! 
- Aici nu spui adevărul. 
- Pe mine şi pe directorul firmei aceleia ne-ai fermecat! 
- Pe voi poate... 
- Cred că a fost suficient. 
- Şi ție personal ce impresie ţi-am lăsat? 
El inspiră adânc. Apoi se concentră, gândindu-se. 
- În primul rând că erai frumoasă, al doilea rând inteligentă şi 

nu în ultimul rând simplă, modestă, mă repet. 
- Câte lucruri ai observat doar dintr-o prezentare! 
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- Chiar crezi că sunt un prost? Bunica mea era psiholog, am 
crescut alături de ea. Cunosc oamenii! 

- Nu cred că eşti prost, dar bărbaţilor le lipseşte cu desăvârşire 
această calitate de a cunoaşte oamenii. 

- Majorităţii, noi de obicei credem că ştim totul. Suntem foarte 
orgolioşi. 

- Şi eu sunt. 
- Am observat.  
El zâmbi. 
- Tu crezi că nu eşti? 
- Ba da, sunt! Tu ce părere ţi-ai făcut despre mine? 
- Că eşti rece ca gheaţa. 
- Vezi că eşti sinceră?! Şi ştii ceva? Ai dreptate! Sunt foarte 

rece! 
- Dar poți fi şi cald... 
- Dacă reuşeşte persoana de faţă să mă încălzească... 
El începu să râdă. 
 
Era duminică dimineaţa, iar Alexandra intră în bisericuţa în care 

mergea de o vreme alături de familia lui Abdul. Rămase mirată când 
îl văzu pe acesta doar cu soţia. 

- Unde sunt copiii? îi întrebă ea. 
Abdul era tăcut. 
- I-am dus la părinţii mei, răspunse soţia lui. 
- Ce e cu tine, Abdul? Eşti foarte tăcut şi îngândurat. S-a 

întâmplat ceva? 
- Nu, răspunse scurt bărbatul. 
Pe timpul Liturghiei continuă să i se pară ciudat 

comportamentul lui. Spre sfârşit îi șopti ceva soției, apoi plecă. 
Alexandra privi la soţia lui Abdul, dar nu i se păru că aceasta ar fi 
supărată, aşa că se linişti.  

După slujbă soţia lui Abdul o rugă să stea cu ea până se întorcea 
soțul ei. Ele rămaseră în meditaţie câteva minute bune. Bisericuţa se 
golise de oameni. Alexandra îl auzea pe preot undeva pe lângă Altar.  

În timp ce rămase cu ochii închişi şi capul aplecat Alexandra 
simţi că soţia lui Abdul iese din bancă, apoi intră la loc. Rămase cu 
ochii închişi, apoi îşi ridică privirea. Se sperie când îl văzu lângă ea 
pe Dan care îi zâmbea. 
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- Ce faci aici?!  
- Nu am voie să vin şi eu la biserică? 
El zâmbea discret în continuare. 
- Ba da, dar mă mir... Unde este Naira, soţia lui Abdul? 
- Pe undeva, pe aici... 
El o luă de mână. 
- Alexandra, vreau să te întreb ceva, zise el încercând să îşi 

stăpânească emoţiile. 
Ea îl privi tăcută. 
Continuând să o ţină de mână, se căută în buzunar. Se lăsă apoi 

în genunchi, scoţând o cutie îmbrăcată în catifea roşie. 
- Vrei să fii soţia mea? 
Ea îl privi pentru câteva secunde fără să schiţeze nici un gest. 

Apoi el observă că ochii i se umplură de lacrimi. Se ridică şi o 
îmbrăţişă. Dan nu înțelegea ce se întâmplă.  

- Iartă-mă, zise ea retrăgându-se din îmbrăţişarea lui. Ţi-am 
murdărit cămaşa, observând pata lăsată de lacrimi. 

- Nu-i nimic, se spală! 
El vedea pe ea că era foarte emoţionată, mai emoţionată ca el, 

care rămase cu cutiuţa în mână, fără răspuns. 
- Dar ne cunoaştem atât de puţin! şopti ea ştergându-şi un nou 

val de lacrimi. 
- Avem timp să ne cunoaştem toată viaţa. 
- Poate nu ne înţelegem. Avem idei diferite... 
- Dacă vom dori amândoi, ne vom înţelege. 
- Mă vei ierta dacă voi greşi cu ceva? 
El îi ridică bărbia cu blândeţe, privind-o în ochi. 
- Iubito, eu îmi pun problema invers, dacă mă vei ierta tu! 
Ea zâmbea printre lacrimi. Îl îmbrăţişă, punându-şi capul pe 

umărul lui. Apoi îi şopti la ureche. 
- Da, vreau să fiu soţia ta. Dar va trebui să ai multă răbdare cu 

mine. 
El o strânse în braţe cu putere.  
- Vrei să vezi inelul? 
Ea îşi ridică privirea. El deschise cutiuţa, iar dinăuntru apăru un 

inel de aur cu o piatră ţinută de patru braţe. 
- Sper să se potrivească pe mâna ta. Soţia lui Abdul a spus că 

este mărimea ta. 
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- Deci, cu ei ai complotat! 
El luă inelul din cutiuţă şi i-l puse pe deget. Se potrivea perfect. 
- Piatra este diamant. 
Ea privi uimită la frumuseţea inelului în timp ce el îi sărută mâna. 
- Putea să fie şi sticlă simplă, zise ea. 
- Atunci nu avea nici o valoare pe degetul tău. Pot să te întreb 

ce religie ai? Ortodoxă? 
- Defapt eu sunt greco-catolică... 
El zâmbi. 
- Acum ce îţi aminteşti? 
- Bunica mea era greco-catolică. 
- Tu? 
- Eu sunt botezat la ortodocşi, dar nu practic. Aşa că nu mă 

deranjază ce religie ai. O vom adopta pe a ta. 
- Aceasta este biserică ortodoxă... 
- Contează pentru ce urmează? 
- Ce urmează? 
El se ridică şi îi întinse mâna. 
- Logodna, răspunse el. 
- Logodna?! 
- Logodna religioasă! Vreau să o facem acum! 
Faţa ei se lumină de un zâmbet larg. Îşi oferi mâna în mâna lui, 

apoi se ridică.  
Din spate apărură Abdul alături de soţie, cu un buchet mare de 

gladiole albe. Amândoi zâmbeau fericiţi. Atunci ieşi şi preotul 
pregătit pentru ceremonie. 

- Suntem cu toţii gata? întrebă preotul. 
- Da, răspunse Alexandra. 
Pe timpul ceremoniei Alexandra îl ţinea pe Dan strâns de mână. 

El îi simţi tremorul mâinii. De asemenea şi el simţea că emoţia îl 
strânge de gât.  

După încheierea logodnei preotul începu să le pună întrebări. 
- Când va fi căsătoria? 
- Iubita mea va stabili data nunții.  
Dan se întoarse spre Alexandra. 
- Aş vrea să fie în România, continuă el. Iar din partea mea aş 

vrea să îi am de naşi pe Abdul şi soţia lui. 
Abdul se strâmbă. 
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- Eu vreau să fiu naşul Alexandrei, zise bărbatul. 
- Atunci eu voi fi naşa lui Dan, zise Naira.  
Alexandra se amuza pe seama lor. 
Dan îi invitase pe Abdul, Naira şi preot să îi însoţească la un 

restaurant unde rezervase câteva locuri pentru ei, în cazul în care 
Alexandra răspundea afirmativ la cererea în căsătorie. 

Rămaseră până târziu în oraş, plimbându-se. 
Spre seară se întoarseră la hotel. Alexandra era epuizată. Dan o 

conduse până la cameră. El se aplecă la ea şi o sărută cu o atingere 
uşoară pe buze. 

- De ce eşti tristă? o întrebă el. 
- Poţi să mă îmbrăţişezi? 
El o cuprinse în braţe strângând-o uşor la piept. După câteva 

clipe în care rămaseră îmbrăţişaţi ea se retrase. 
- Mulţumesc. Noapte bună! 
- Ne vedem la dimineaţă!  
El rămase în faţa uşii ei până când ea închise. Merse gânditor la 

camera sa, i se păruse că Alexandra fusese tristă. Adormi târziu cu 
regretul că nu o întrebase motivul. 

Era dimineaţă. Alexandra merse la camera lui şi bătu la uşă. El 
îi deschise. 

- Bună dimineaţa, spuse ea cu un zâmbet pe faţă care îi lumina 
privirea. 

- Bună dimineaţa! Cât este ora?  
- Nu este târziu, eu am fost mai rapidă astăzi. 
- Eu încă nu sunt gata, îi zise el.  
Ea îl privi, era îmbrăcat. 
- Intri pentru câteva clipe, până mă termin? 
Era surprinsă de invitaţia lui și ezită să intre. Apoi îşi aminti că 

erau logodiți şi nu ar trebui să îi fie teamă de el. Îl urmă înăuntru. 
Privi în jurul ei, camera era la fel ca a ei doar că era pe cealaltă parte 
a hotelului. Rămase plăcut surprinsă de ordine. El îşi pregătea 
servieta. Observă privirea ei. 

- E vreo problemă? întrebă el. 
- Nu am crezut că eşti atât de ordonat! 
- Ce crezi că am învăţat de la bunicul meu? răspunse el râzând. 
Îşi închise servieta şi luând-o, se apropie de ea. O sărută, apoi o 

strânse în braţe. 
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- Rujul are gust bun, comentă el îndreptându-se spre uşă. 
Ei ieşiră. 
El o lăsă să meargă înaintea lui, urmărind-o cu privirea. Era 

bucuros că o vedea veselă. 
- Araţi foarte bine azi, îi spuse el în lift. 
- Numai azi? În alte zile nu? 
- Uneori eşti tristă, ca de exemplu aseară.  
El îi fixă privirea. Ea nu îşi schimbă mimica feţei. 
- De ce erai tristă? 
- Eram obosită. 
În lift urcă o persoană. El o prinse de mână.  
- Nu te cred, îi spuse în română. 
Ea deveni serioasă. Îşi retrase mâna din a lui, surprinzându-l. 

Urcară în maşină tăcuţi. Când ajunseră la firmă el îi spuse pe un ton 
neutru să îl urmeze. Îşi întrebă secretara dacă avea ceva program de 
dimineaţă, apoi o urmă în birou. 

- Ia loc, te rog! 
Ea îşi dădu seama că urma o discuţie care nu era legată de 

serviciu. El îşi trase un scaun în faţa ei. 
- Te ascult, îi spuse el privind-o atent. 
- Ce vrei să asculţi? 
- Ce ai de spus... 
- Nu vreau să spun nimic. 
El oftă. 
- Alexandra, dacă vrei ca relaţia noastră să meargă, va trebui să 

comunicăm. Cum doreşti să ne cunoaştem dacă nu vrei să-mi spui ce 
te deranjază? 

Ea era agitată. 
- S-ar putea să discutăm altă dată? Nu mă simt în largul meu 

aici. 
El se ridică şi îşi luă scaunul. 
- Sigur, după o noapte nedormită se poate adăuga şi stresul de a 

doua zi, zise el aranjându-şi scaunul la loc. 
Ea se ridică şi dori să plece. Îi auzi cuvintele şi tonul trist al 

vocii. Se întoarse la el şi îl sărută pe obraz. 
- Am voie să spun că eşti logodnica mea? 
- Dacă nu îţi afectează imaginea. 
Ea ieşi. El rămase privind la uşa care se închise încet după ea. 
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Spre sfârşitul programului, el o anunţă că avea o sedinţă care va 
ţine mai mult. 

Alexandra privea la cerul înstelat. Era răcoare afară pe terasă. Se 
uită la ceas, era aproape ora nouă seara. Dori să plece moment în care îl 
observă pe Dan. Avea o privire rece, dar tristă. Se îndreptă spre el.  

El se apropie încet de ea şi o sărută scurt. Era obosit atât fizic, 
cât şi psihic. Îşi lăsă capul pe umărul ei pentru câteva clipe, 
învăluindu-se în parfumul ei dulce. Simţi că toate gândurile îi dispar 
în îmbrăţişarea ei caldă. 

- Îmi pare rău că te-am făcut să aştepţi după mine. 
Ea îi zâmbi. 
- Nu este necesar să-ţi pară rău. 
- Eu aş insista cu discuţia rămasă, dar nu vreau să te sâcâi. 
- Eşti în stare să asculţi filozofii? 
- Ascult orice, numai să spui. 
- Unde doreşti să ne aşezăm? 
- Oriunde. 
El simţi că era cam răcoare pe terasă. 
- Aş îndrăzni să te invit în cameră, oricum mi-ai invadat deja 

spaţiul personal. Dar nu aş vrea să înţelegi că îţi propun ceva 
indecent. 

- Ţi-am invadat spaţiul personal? Accept invitaţia... 
Ei intrară în camera lui. 
- Şi tu mi-ai invadat intimitatea, zise ea. 
- Cum? 
- Sărutându-mă! 
- Serios?! 
Ea se aşeză pe unul dintre cele două fotolii de lângă o măsuţă, 

iar el pe celălalt. 
- Când ai fost ultima dată sărutată, înainte de mine? 
Ea nu se uită la el pentru că simţi că se îmbujorează. 
- Cred că în urmă cu vreo trei - patru ani... Dar tu? se întoarse ea 

brusc spre el. 
- Cam cu o lună înaintea ta... 
- Câte amante ai avut de la serviciu? 
El râse. 
- Mă interoghezi? 
- Ai dorit să discutăm! 
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- OK! Nu cred că este bine să ştii cu cine am avut relaţii, pe 
mine nu mă deranjază să-ți spun, dar nu ştiu dacă nu ar fi o povară 
pentru tine. Îţi spun doar că am avut aventuri scurte cu câteva colege. 

- Ultima a fost tot o colegă? 
- Nu. 
- A fost o aventură? 
- De o noapte. 
- Aici? 
- Niciodată la mine. 
Ea îl privi cu atenţie. El nu se simţea în largul lui. 
- Mai vrei să discutăm? 
El o privi şi se linişti văzândui faţa zâmbitoare. 
- Continuă! Încă mai rezist... 
- Ai mai fost logodit vreodată? 
- De ce întrebi? 
- Pe mine m-ai cerut în căsătorie la o săptămână după ce m-ai 

sărutat prima dată. 
- Nu am mai avut altă relaţie care să meargă atât de departe. De 

fapt nu am simţit că aş fi cunoscut persoana potrivită, până acum. 
Privirea ei deveni serioasă. 
- Crezi că ai putea să fii doar al meu, să nu mai existe de acum 

înainte altă femeie în viaţa ta? 
El îşi dădu seama că aceea era întrebarea care o frământa cu 

adevărat. Se ridică şi se aşeză în genunchi lângă fotoliul ei, privind-o 
în ochi. 

- Îmi doresc din tot sufletul ca tu să fii singura femeie din viaţa 
mea de acum înainte. 

- Crezi că vei fi în stare? Nu mă refer la sentimente... 
- Înţeleg la ce te referi. Eu mi-am propus aceasta. Şi vreau să 

cred că sunt în stare. 
El îşi lăsă capul pe mâna ei, iar ea îl mângâie.  
- Întotdeauna vei fi aşa obosit şi lipsit de chef? 
El se ridică şi o privi zâmbitor. Ochii îi străluceau. 
- Depinde la ce chef te referi! răspunse el, făcând-o să se 

îmbujoreze. Ai dreptate, uneori sunt extrem de obosit. 
- Eu când sunt obosită nu am chef să văd pe nimeni în jurul meu. 
- Mă voi face invizibil. Sau, vei avea pe cine să te răzbuni! 
El se întinse la ea şi o sărută. 
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- Eşti atât de frumoasă! îi spuse el cu privirea pierdută în ochii ei. 
- Mulţumesc. Nici tu nu eşti mai prejos. 
- Adică?! 
Ea se înroşi din nou. 
- Îmi place să primesc complimente... 
- Altă dată. 
- Nu, acum! insistă el. 
Ea se ridică şi se îndreptă spre uşă. 
- Pleci? 
- Ar trebui. 
- De ce? 
- Cred că a început să fie prea cald... 
- Deschidem geamul! 
- Și ne aruncăm pe el? comentă ea apropiindu-se de ușă. 
Îl simți în urma ei și întorcându-se, îşi puse mâna pe pieptul lui. 
- Este suficient pentru azi. Eşti obosit, odihneşte-te! 
El îi privi faţa zâmbitoare. Avea dreptate, era obosit şi s-ar 

putea să întreacă unele limite.  
- Pot să te îmbrăţişez? 
Ea dădu afirmativ din cap. El o cuprinse în braţe şi o ridică. 
- Ce îmbrăţişare! exclamă ea. 
El rămase tăcut pentru câteva clipe ţinând-o strâns în braţe, apoi 

o lăsă pe podea. Ea ieși. 
A doua zi dimineaţa el o aştepta la recepţie. Se bucură să-l vadă. 

Privirea lui se lumină când dădu de chipul ei. 
- Bună dimineaţa! spuse ea. 
- Pot să-ţi răpesc un sărut? 
El o sărută scurt pe buze, apoi ținându-se de mână ieşiră din hotel. 
- Ai carnet de conducere? 
- Da. 
- Atunci azi conduci tu! spuse el întinzându-i cheile. 
- Eu? Maşina ta?! 
- Da. 
- Nu ţi-e teamă să-ţi laşi maşina pe mâinile mele? 
- Dacă faci ceva cu ea, îmi cumpără firma alta. 
- Dar cu ce ocazie ţi-a venit ideea? 
- Pentru că mi-ai oferit un sărut în hotel, fără să te intereseze că 

te vede toată lumea. 
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Ea zâmbi. Nu işi dăduse seama. 
- Voi avea încredere în tine să îţi ofer acces la contul meu 

bancar, să îmi porţi copilul în pântece şi să nu am încredere să 
conduci o maşină? 

- Copilul?! 
- Mă gândesc că vom avea un copil sau mai mulţi. Sau toată 

viaţa va trebui să fiu călugăr, lângă tine? 
- Nici eu nu-mi doresc să fiu călugăriţă... 
Ea era îmbujorată şi zâmbea. 
- Iubito, spuse el încet după o vreme, dacă mergem în ritmul 

ăsta, până la amiază nu ajungem la serviciu! 
- Conduc atentă! Şi aşa se holbează şoferii la mine! 
- Nu-i băga în seamă! 
Ea continuă să meargă încet. Ajunseră la opt fix în faţa firmei. 
El oftă când ajunseră în parcare. 
- Te-ai răzgândit cu contul bancar şi cu copilul? întrebă ea în 

timp ce îi înapoia cheile. 
- Mai mă gândesc, dar cu siguranţă nu mai am nevoie de cafea 

în dimineaţa aceasta. 
- N-am mai condus de un an. 
- Atunci trebuie să fiu mai înţelegător. De la al doilea copil voi 

avea încredere! 
El râse. De la ora opt avea o şedinţă. Întârzie un sfert de oră. 
- Ce s-a întâmplat? întrebă un coleg. 
- A fost traficul aglomerat, răspunse el scoţându-şi actele din 

servietă. 
- Am observat că de câteva dimineaţi vii cu românca aia care 

lucrează aici. 
- Da, ne-am logodit! 
Colegul rămase uimit de mărturia lui. Dan îşi văzu de treabă în 

continuare, nefiind afectat de privirea colegului care informă până la 
sfârşitul şedinţei pe toţi cei de faţă că se logodise.  

- Nu am crezut că te interesează tipa, îi spuse un alt coleg la 
încheierea şedinţei. 

- Nici eu nu am crezut că vă interesează viața mea personală. 
- Ai devenit cam sensibil! 
Dan râse ironic. 
În timpul zilei Alexandra merse la el. 
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- Vorbeşte la telefon, îi spuse secretara, dar cred că nu este vreo 
problemă dacă intraţi. 

Alexandra bătu încet la uşă, apoi deschise. Dan îi făcu semn să 
intre. El continuă convorbirea telefonică în arabă. După câteva minute 
el închise. Discuţia fusese neplăcută, i se păru ei după tonul vocii, 
chiar dacă nu înţelegea cuvintele. Privirea lui era de asemenea rece. 

- Am venit cu schemele acelea... 
El se aşeză lângă ea. O urmări cu atenţie. 
- Cine le-a spus că suntem logodiţi? întrebă ea la final. 
- Eu. De ce? Te-a deranjat careva? 
- Nu, doar se uită mai ciudat la mine. 
- Lasă-i să se uite! 
Era nervos. Ea se îndreptă spre uşă. Era şi ea într-o stare de 

iritație. Înainte de a închide uşa, îşi vârî capul înapoi. 
- Iubiţel! îl strigă ea zâmbind. 
Îi trimise un sărut cu mâna, amuzându-l. 
Abdul o conduse la hotel. 
După puţină vreme Dan o sună. 
- Alexandra, am o întâlnire de afaceri cam într-o oră. Aş dori să 

mă însoţeşti, dacă nu ai alt program. 
- În calitate de arhitect? 
- Nu, de logodnică. 
- Cum trebuie să mă îmbrac? 
- Oficial, aşa cum eşti tu mereu. Vin la hotel să te iau. 
- Te aştept. 
Întâlnirea ţinu cam două ore. Avusese loc la un restaurant cu 

mai mulţi angajaţi şi alţi reprezentanţi de firme. Dan era ocupat cu 
discuţiile. Alexandra se simţea în plus, mai ales că vorbeau mult în 
arabă. Dar şi celelalte însoţitoare, chiar dacă le înţelegea limba tot 
plictisite arătau. 

Plecară spre hotel obosiţi. 
- Mulţumesc pentru că m-ai însoţit. 
- N-am făcut mare lucru. 
- Te-ai plictisit, ştiu, dar pentru mine erai raza mea de lumină. 
- Sper să nu mă angajezi pe post de bec! S-ar putea să se 

lumineze şi alţii! 
- Nu e o problemă! Numai pofta să şi-o pună în cui! 
- Iubitule, aş putea să spun şi eu acelaşi lucru despre tine! 
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- În ce privinţă? 
- Modul în care te privesc femeile. 
- Cum mă privesc? 
- Cred că eu nu te-am dezbrăcat din priviri încă, aşa cum te 

dezbracă altele. 
- Iubito, tu ai posibilitatea să mă dezbraci nu numai din priviri, 

spre deosebire de altele! 
Ea se înroşi. 
- Îmi place când te îmbujorezi. 
Zilele trecură monotone şi obositoare. Se apropiau de 

sărbătorile de iarnă. 
- Aş dori să merg la ai mei, în ţară, de sărbători. 
- Nu ai fost în ţară de când ai venit aici. Aş vrea să merg şi eu 

pentru câteva zile. 
- În România? 
- Da. Te deranjază?  
- Mă surprinde faptul că vrei să mergi în România! 
- România este şi ţara mea! 
 
Înainte cu o săptămână de sărbători ei erau în avion. 
- Unde vei sta? îl întrebă ea. 
- Ca de obicei, la hotel. 
- Aş vrea să te chem să stai la noi, dar nu ştiu dacă te vei simţi 

bine. 
- Iubito, stai liniştită! Nici nu vreau să stau la părinţii tăi!  
De la aeroport fiecare luă câte un taxi. 
Uşa apartamentul se deschise şi apăru mama ei. 
- Sărut mâna, mami! 
Femeia se bucură să-și vadă fiica și se îmbrățișară.  
- Ce fac ceilalţi? întrebă Alexandra intrând. 
- Taică-tău a zis că merge să cumpere ceva de la piaţă, iar soră-

ta habar n-am pe unde umblă. 
Alexandra se instală în vechea ei cameră neschimbată de când 

plecase. 
- Florentina ţi-a umblat la haine!  
Alexandra nu comentă, cunoscându-și foarte bine sora. 
- Şi logodnicul unde este? 
- La hotel. 
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- Are de gând să vină pe la noi, să-l cunoaştem? 
Tonul vocii mamei sale era iritat. Îndrăznise să se logodească 

fără a-i cere voie. 
- A spus că vine când nu vă deranjază. Vrei să vezi inelul? 
Mama ei dădu din umeri nepăsătoare. Alexandra i-l arătă, iar 

expresia feţei i se schimbă. 
- Este frumos! 
Alexandra îl auzi pe tatăl său intrând. Ieşi din cameră să-l 

întâmpine. Feţele lor se luminară de un zâmbet strălucitor, 
îmbrățișându-se cu multă dragoste. 

- Tati! şopti ea. 
- Am vrut să te întâmpin cu florile tale preferate. 
- Acum mai am pe cineva care îmi cumpără gladiole! 
- Unde este? 
- La hotel, se odihnește. 
- Mă bucur că l-ai convins să vină. 
- De fapt el s-a oferit. 
Ei rămaseră la poveşti până târziu. Dan o sună spre seară. 
- Cum eşti? 
- Obosită. 
- Nu te-ai odihnit? 
- Am avut multe de povestit cu părinţii. 
- S-au bucurat să te vadă! 
- Sigur! Doar soră-mea încă nu a apărut pe acasă. 
- Eu am dormit, iar acum vreau să ies puţin. Dacă eşti obosită 

nu îndrăznesc să te chem. 
- Îmi pare rău, dar sunt prea obosită. 
- Mâine s-ar putea să ne vedem, să merg la ai tăi, să mă 

cunoască? Cred că sunt curioşi. 
- Da. 
- La ce oră să mă prezint şi unde? 
Ea îi dădu adresa.  
A doua zi el apăru extrem de emoționat cu trei buchete de flori 

în braţe şi o plăsuţă. Alexandra îi deschise și îl invită înăuntru. Apoi 
îi prezentă familia. Era şi sora ei acasă, mai tânără, cu stil de 
îmbrăcăminte total diferit de al ei. Dan îşi dădu seama că avea să dea 
două examene, unul cu mama Alexandrei şi cel de-al doilea cu sora 
ei. Sărută mâna femeilor şi le oferi câte un buchet de flori fiecăreea, 
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tatălui îi oferi plasa, apoi îi dădu şi Alexandrei buchetul de gladiole 
roşii. 

- Cam greu de găsit prin România în vremea asta, îi şopti el. 
- Mulţumesc. 
El o prinse de mână. Intrară cu toţii în sufragerie unde erau 

pregătite aperitive. Dan se aşeză pe canapea alături de ea, continuând 
să o ţină de mână. Mama ei îi puse o grămadă de întrebări în 
următoarele ore, în care i se păru că trecuse o veşnicie.  

Alexandra era tăcută. Văzu că se descurcă cu interogatoriul. 
Părea calm, răspundea cu răbdare la fiecare întrebare. Nu află despre 
el mai mult decât îi împărtăşise singur. O ţinea în continuare de 
mână, iar dacă nu i-ar simţi palma umedă, nu ar şti de emoţiile care şi 
le ascundea foarte bine în timpul conversaţiei.  

Dan îl simpatiză de la începul pe tatăl ei, un om liniştit. Acum 
ştia cu cine semăna logodnica sa. 

- Eşti şeful Alexandrei? începu Florentina.  
- De fapt nu sunt şeful ei direct, răspunse Dan care îşi dădu 

seama că urma o discuţie cu un total alt caracter. 
- Când ţi-ai dat seama că îţi place de ea? 
- De prima dată când am văzut-o am apreciat că este o femeie 

frumoasă şi inteligentă. 
- Şi când ţi-a plăcut? 
- Cred că a fost dragoste la prima vedere, fără să-mi dau seama. 
- Când ţi-ai dat seama? insistă fata. 
Dan devenise agitat. Alexandra simţi că o strânge mai tare de 

mână. 
- De multă vreme. 
- Când aţi început să ieşiţi împreună? 
- De puţină vreme. 
- Dar de ce ai pierdut atâta timp, dacă ai zis că ţi-a plăcut de ea 

de multă vreme? 
- N-am avut curajul... 
- De ce? 
- Mi-am dat seama că este altfel de femeie decât restul pe care 

le-am cunoscut. 
Vocea lui îşi schimbă tonalitatea, devenind mai gravă. 
- În ce sens? 
- Cred că ştii foarte bine la ce mă refer. 
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- Cum ai prins curaj să îi spui? 
- Nu ştiu, pur şi simplu. 
- Nu vă afectează relaţia faptul că eşti şeful ei? 
- Am mai spus, nu sunt şeful ei direct. Lucrăm în colaborare. 
- Alexandra întotdeauna spunea că ea nu se va culca cu niciun 

bărbat până la nuntă. Între voi au existat relaţii intime? 
Dan zâmbi ironic. O privi fix în timp ce îi răspunse. 
- Vezi tu, pe lumea asta mai există excepţii, iar eu mă bucur că 

am cunoscut o astfel de excepţie. 
Apoi se întoarse spre Alexandra şi îi ceru din privire să plece. 
- Mami, noi vrem să mergem în oraş, zise Alexandra. 
- Nu mai staţi?  
- Mai am de mers, zise Dan politicos. Aş dori să mă însoţească 

Alexandra, dacă îi daţi voie. 
- Treaba ei ce face! 
- Merg să mă pregătesc, îi spuse Alexandra ridicându-se. 
Părinţii ei ieşiră din cameră, Dan rămânând doar cu sora ei, care 

se aşeză lângă el. 
- Ce lucrezi tu, de fapt? 
- Inginer în construcţii. 
- Interesant. 
- Dar tu? 
El se lăsă să se sprijine cu spatele de canapea, luând distanţă 

faţă de decolteul adânc şi provocator al Florentinei. Se hotărî să se 
poarte politicos, chiar dacă îl enerva. 

- Agent în turism. 
- Frumos! Ţi se potriveşte! 
- Îmi place ceea ce fac! 
- Sunt convins! 
Tatăl Alexandrei se duse la camera ei. 
- Te deranjez?  
- Nu, tati. Spune! 
- Este deştept băiatul şi te iubeşte. 
- Mă bucur că îţi place. 
- Maică-ta are şi ea o părere bună despre el! 
După câteva minute apăru Alexandra îmbrăcată în palton. 
- Eşti gata? se bucură Dan să o vadă şi se ridică, îndreptându-se 

spre ea cu repeziciune. 
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- Sunt gata.  
Dan o sărută, apoi ieşi din cameră. 
Florentina se strâmbă. 
- Ce familie interesantă ai! exclamă el după ce urcară în maşină.  
Alexandra râse. 
- Spune-mi ce impresie ţi-au lăsat, fiecare. 
- Semeni cu tatăl tău şi fizic, dar şi la caracter. 
- Aşa este. 
El porni maşina. 
- Dar ai încăpăţânarea mamei tale. 
Ea aprobă din cap. 
- Mama ta este foarte dominantă, vrea să controleze pe toată 

lumea. Sora ta este total diferită de tine. Pe ea nu o poate controla 
nimeni. 

- Are caracter asemănător cu al mamei. 
- Şi pentru că a vrut să se opună asupririi ei s-a revoltat într-un 

mod total greşit. 
- Ai dreptate. 
- Dacă nu ar fi sora ta... 
El se opri. 
- Continuă! 
- Va veni momentul în care nu îi voi tolera comportamentul, 

dacă va mai face ceea ce a făcut. 
- La ce te referi? 
El rămase tăcut pentru câteva clipe. 
- Ţi-a furat vreodată sora ta vreun prieten? 
- Nu. 
- Mă bucur. 
- Te rog să o scuzi, zise ea înțelegând ce se întâmplase. 
- Nu trebuie să spui nimic. Doar că nu prea te respectă. 
- Este sora mea. 
- Ai încredere în ea? 
- Am încredere în tine, Dan! răspunse ea după o clipă de tăcere. 
El o privi surprins. Apoi o prinse de mână. 
- Muţumesc că m-ai ţinut de mână şi scuze de transpiraţia palmei.  
- Cu plăcere. Nu te-am văzut aşa emoţionat niciodată. 
- Mă vei vedea poate şi mai emoţionat. 
- Când te-am cunoscut nu mi-am închipuit că ai un suflet aşa cald. 
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El zâmbi. 
Merseră în supermarket. Afară era sub zero grade. 
- M-am dezobişnuit de temperaturile astea aşa scăzute, spuse el. 
Se plimbară prin diferite magazine, se simţeau bine împreună. 
- Să ştii că mi-a lipsit România. Este altfel! 
- Nici nu se pot compara! 
- Aşa este. Alexandra, de sărbători ce planuri ai? 
- Niciunul înafară de a sta cu familia, ca în fiecare an. 
- Eu am o proprietate undeva la țară, mai departe de oraş. Aş 

dori să mergem acolo, poţi să îţi inviţi şi familia. Iar dacă nu vrei să 
vii, nu este o problemă, voi veni eu să te văd. 

- Cât doreşti să stai? 
- De Crăciun, până după Revelion. 
Alexandra rămase gânditoare. 
- Crezi că mama ta nu te va lăsa să stai singură cu mine? 
- Nu este vorba despre asta, dacă ai fi vrut să faci ceva, ai avut 

multe ocazii. Mă gândesc că ar vrea să stau cu ei. 
- Cheamă-i să vină să stea cu noi. 
- Mai bine nu. 
- Nu fi rea! 
- Crede-mă, nu sunt rea! Cel mai bine este să stăm fiecare 

separat. 
- Adică, nu vii! 
- Voi vorbi cu ei. 
- Vreau să-mi răspunzi sincer. Tu vrei să vii? 
El se opri în faţa ei şi o privi în ochi. 
- Să stau cu tine, zise ea zâmbind. Să avem tot timpul unul 

pentru altul. Da, aş vrea! 
El o sărută cu tandreţe. 
Alexandra se întoarse târziu acasă. 
- Ce aţi făcut? întrebă mama sa. 
- Ne-am plimbat, mi-am făcut ceva cumpărături. 
- Este frumos băiatul. 
- Mami, este un bărbat în toată firea! 
- Aşa este, şi arată bine. 
Mama ei avea faţa luminată de un zâmbet. 
- Îţi place? 
- Dacă tu te înţelegi cu el, nu contez eu. 
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- Ba da, contezi. 
- Dacă aş fi contat aşteptai să îţi spun dacă este sau nu pentru 

tine. 
Aceasta era una din săgeţile pe care se aştepta să o primească. 
- Mami, de sărbători m-a invitat să mergem împreună undeva, 

în afara oraşului. 
Mama ei tăcu. 
- Aş dori să fim câteva zile împreună să vedem dacă ne 

înţelegem. Dar nu aş vrea să stau departe de voi. El a spus că puteţi 
veni şi voi. 

- Nu avem ce căuta noi pe acolo. 
- Urmează să mă căsătoresc cu el, va fi un membru al familiei 

noastre, a tale, mami!  
- Ştiu, dar mai este până atunci. 
- Ce zici să fac? 
- Să stai singură cu el într-o casă atâta vreme? 
- Dacă dorea să-mi facă rău, putea să o facă și până acum. Iar 

dacă ceva nu îmi place, pot pleca. 
- Faci ce vrei, îi spuse mama ei. 
Alexandra ştia că mama ei nu ar vrea să meargă, dar sufletul ei 

îi cerea să meargă.  
În ziua de Crăciun, după amiaza, după ce Dan trecu pe la 

părinţii ei pentru a-i saluta, porniră spre necunoscut, se gândea 
Alexandra.  

Maşina de teren gonea pe drumul de ţară care ieşea din sat. 
Casele rămaseră în urmă. După o vreme văzu un drum de ţară cu 
pământul îngheţat care ducea spre un gard de lemn, iar în depărtare 
văzu mai multe clădiri, unele care arătau ca nişte grajduri, altele mai 
mari. În faţă se ridica o casă impunătoare cu două nivele.  

- Asta este proprietatea? 
- Da, răspunse el. 
- Ăsta parcă este un palat! 
El râse. 
- De ce nu mi-ai spus? 
- Ce trebuia să spun? 
- Nu ştiu! 
- Aceasta a fost ferma bunicului meu. Mai am unele din utilajele 

agricole pe care le avea. Animale nu mai ţinem. 
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- Dar cine are grijă de toate astea? 
- Am o familie care are grijă de ele. 
- Vor sta cu noi? 
- Nu. Ei au casă în sat.  
- Şi ce vom face în pustietatea asta? 
- Ne rămân doi câini de pază foarte buni, dacă ţi-e teamă. 
- Dacă îmi dai o puşcă, stau mai liniştită. Dacă vin lupii? 
El începu să râdă. 
- Lupii nu au de unde să ştie că au ceva bun de păpat! Încă nu i-am 

anunţat că vii! 
Ea se amuză. 
- Dar avem şi puşcă! Am brevet de vânător! 
- Nu mă mir! Ce vom face toată ziua? 
- Tot ce vrei. Avem video, am adus laptopul dacă vrei internet, 

ne uităm la filme, povestim... 
- Bine, nu la asta mă refeream. 
- Va fi mai greu cu încălzitul, dar cred că ne-a pregătit și lemne 

de foc. Avem şi baie, apă caldă... Dacă îţi lipseşte ceva trebuie doar 
să spui şi primeşti. 

- Bine. 
- Avem şi puţină zăpadă... 
Pământul era acoperit pe alocuri cu un strat subțire de zăpadă. 
Familia care avea grijă de domeniu era formată dintr-un bărbat 

şi o femeie trecuţi de cincizeci de ani. Aceştia se arătară bucuroşi să-l 
vadă pe Dan, care le-o prezentă pe Alexandra. 

Dan o conduse pe Alexandra în dormitorul ei, fostul dormitor al 
bunicii sale. Era o încăpere frumoasă, luminoasă şi spaţioasă, 
decorată cu bun gust. 

Alexandra rămase singură în dormitor. Era cald în cameră, iar 
ea începu să îşi dezbrace jerseul pe care îl purta peste bluză. Merse la 
mobilă şi admiră lemnul frumos sculptat. Apoi deschise uşile, 
dulapul era gol.  

Dan îşi desfăcu repede bagajele, apoi se grăbi să meargă la ea. Bătu 
la uşa dormitorului. Alexandra strigă să intre. Ea încă își aranja lucrurile. 

- Doream să văd dacă ai nevoie de ceva. 
- Mulţumesc, totul este foarte frumos. 
- Eu merg să văd cum stau lucrurile de la ultima mea vizită. 

Dacă ai nevoie de ceva, sunt pe afară. 
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Ea coborî scările privind la balustrada din lemn masiv, de 
asemenea sculptată. Era rece în afara dormitorului. Sus observă vreo 
şase uşi care bănuia că sunt dormitoare. La parter din holul mare se 
intra într-un salon spaţios, apoi găsi bucătăria de asemenea spaţioasă, 
două uşi mai dosnice, apoi sufrageria. Sub scări văzu o uşă care 
bănuia că ducea la subsol.  

El intră în casă. Îşi freca mâinile. Ea îi veni în cale. 
- I-am lăsat să plece, zise el. 
Ea se apropie de el şi îi cuprinse mâinile. 
- Ţi-e rece. 
- Este cam rece afară. Statul în ţări calde m-a dezobişnuit... 
Ea îi cuprinse faţa cu palmele pentru a o încălzi. 
- Acolo este cald, dar sufletul oamenilor este mai rece, adăugă 

Alexandra. 
- Nu că aici ar fi mai calzi oamenii, doar că de aici vine cea mai 

caldă fiinţă pe care o cunosc. 
- Nu sunt atât de caldă pe cât crezi.  
El o sărută. De data aceasta sărutul era altfel. Ea îi simţi buzele 

muşcându-i-le uşor pe ale ei. Îşi închise ochii, o cuprinse o senzaţie 
plăcută, de siguraţă. Îşi deschise ochii după câteva clipe, când buzele 
lui se dezlipiră de ale ei. 

El simţi că dacă continuă să o sărute s-ar putea să nu se mai 
oprească doar la sărut. De aceea se indepărtă de ea, făcând un pas în 
spate. 

- Şi eu am o grămadă de părţi negative, zise Dan, dintre care pe 
unele sunt convins că le-ai gustat din plin. 

Ea zâmbi.  
- Vei mai fi aşa rece cu mine cum erai uneori? 
- Dacă ne certăm, s-ar putea. Dar nu din ură aş face-o. Nu 

aparţine caracterului meu răzbunarea. 
- Mă bucur, pentru că sunt convinsă că vor exista pe viitor 

destule momente în care nu vom fi pe aceeaşi linie. 
- Dar tu, cum te vei comporta când vei fi supărată pe mine? 
- Probabil voi striga. 
- Oricum îmi place vocea ta! 
Ea râse. 
- Nu am crezut că te poţi îndrăgosti! Aşa faci de obicei? 
- Care obicei şi cine spune că sunt îndrăgostit?! 
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Ea se apropie de el şi îl cuprinse cu braţele. El o îmbrățișă şi se 
priviră fix. 

- Tu spui că eşti îndrăgostit. 
- Când am spus? 
- Neagă! 
El refuză să răspundă la provocare. 
- Neagă dacă nu este aşa! 
- Nu pot! 
- Pentru că îţi place dreptatea şi de data aceasta eu am dreptate. 
- De obicei nu mă îndrăgostesc, chiar am crezut că nu mă voi 

mai îndrăgosti vreodată. 
- De ce? 
- Probabil am fost îndrăgostit pentru multă vreme de o idee. 
Ea se îndepărtă de el. El îşi dădu seama că se întâmplase ceva şi 

o urmă. Se aşezară în salon.  
- Ce s-a întâmplat? 
- Eu nu sunt nici mama ta, nici bunica ta! se răsti ea. 
- Ştiu. 
- Nu cred că ştii. Tocmai ai spus că erai îndrăgostit de o idee! 

De unde ştii că nu eşti şi acum? 
- Stai aşa! Am spus că am fost îndrăgostit de o idee, de o 

himeră. Dar aia a fost cu mult timp în urmă, apoi mi-am dat seama că 
aşa ceva nu există. 

- Pe mine cu cine mă compari? 
- De ce ai impresia că te compar cu cineva? 
- Tot timpul povesteşti de unul dintre părinţii tăi. 
- Nu cred! 
- Ba da, o faci! 
- Când o fac? întrebă el nervos. 
- Eu merg la biserică ca bunica şi mama ta, eu sunt aşa şi aşa 

cum erau ele... 
- Nu cred că spun asta tot timpul. 
- Nu tot timpul, dar faci comparaţia în gând. 
- Cred că te-am comparat şi cu părinţii tăi! 
- Să nu o mai faci! 
El începu să râdă nervos. 
- Tu ai o problemă! 
- Dacă vrei să mai vorbesc cu tine, te-aş sfătui să nu mai faci 

nici asta! 
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- Acum ce am făcut? Te deranjază adevărul? 
- De unde eşti atât de sigur că ăsta este adevărul? 
El tăcu. 
- Îţi place să fii corect! Stai şi te gândeşte ce faci! 
Ea dori să plece. 
- Cred că ar trebui să rămâi, zise el pe un ton scăzut. 
Avea privirea lăsată în podea. 
- Dacă vrei să mă convingi că ai dreptate ar trebui să îmi 

demonstrezi asta. 
Ea se uită la el, dar el nu o privea. Se hotărî să se aşeze. 
- Ce vrei să-ţi demonstrez? 
- Nu vreau să te compar cu nimeni, spuse el. 
- Atunci încearcă să faci aşa. Pentru că eu sunt unică, la fel cum eşti 

şi tu. Nu îmi place să fiu comparată cu nimeni. Eu singură mi-am trăit 
viaţa, nu ştiu dacă mă crezi, dar de multe ori a fost foarte greu. Nu am 
avut pe nimeni alături, numai pe Dumnezeu. Relaţia mea cu Dumnezeu 
este unică, nu se compară cu relaţia bunicii tale sau cu a altcuiva. Seamăn 
cu tatăl meu, dar nu sunt ca el. El, când nu mai ştie cum să-şi rezolve o 
problemă, fuge la sticla de alcool. Eu îmi înfrunt problema. 

El o privi surprins. 
- Sora mea este o curvă şi ştiu că s-a dat la tine. O va face pâna 

va reuşi, mi s-a mai întâmplat. 
- Stai aşa! 
El se apropie de ea, dar ea se întoarse cu spatele.  
- Eu nu sunt una cu familia mea, dar înţeleg dacă cineva nu 

acceptă asta. 
- Iubito! Nu vorbi aşa! 
El o cuprinse în braţe.  
- Nu te confund cu familia ta, chiar dacă consider că ai o familie 

normală, îi şopti el la ureche. Iar sora ta, mă îndoiesc că vreodată va 
ajunge să mă convingă să am ceva cu ea. Cunosc femeile ca ea şi le 
detest, dar o voi accepta ca şi cumnată, pentru că este sora ta. Bine? 

Ea avea lacrimi în ochi. El o întoarse cu faţa spre el și îi şterse 
lacrimile de pe faţă, apoi o strânse în braţe. 

- Iubito, eu aş vrea să am o familie, oricum ar fi ea. Şi încă ceva! 
Îi ridică bărbia şi o privi în ochi. 
- Eu sunt îndrăgostit de tine, nu de mama mea sau de bunica 

mea! Ai înţeles?  
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El o sărută cu tandreţe. După câteva clipe buzele lui începură să 
se mişte mai energic, apăsând şi muşcând. Ea simţi că îi bate inima 
cu putere.  

- Şi te doresc atât de mult că mi-e teamă că nu mă voi putea opri 
la timp. 

El îşi lăsă fruntea pe umărul ei. Ea îi mângâie părul aspru şi negru. 
Luară cina, apoi văzură un film pe care el îl alese. Alexandra 

era obosită. Se sprijini de el. 
- Mâine se poate să mă duci la biserică, dacă te rog frumos? 
- Da.  
- Mersi. Ai mai văzut filmul? 
- Da, de mult, în copilărie, răspunse el. Dar l-am uitat. 
- Eu l-am văzut de mai multe ori. 
- Atunci ne uităm la altul. 
- Nu! Îmi place! Lasă-l! „Sunetul muzicii”. Îmi plac actorii, mai 

ales el, este un bărbat frumos. 
Dan râse. 
- Şi actriţa este frumoasă, zise el. 
- Nu este preferata mea, dar merge. 
- Care este preferata ta? 
- Jodie Foster. 
- Aha! „Tăcerea mieilor”! 
- Nu. „Anna şi regele”! Îmi place tipul care joacă ca rege, cum 

îl cheamă? 
- Yun-Fat Chow. 
- Exact! 
- Deci îţi plac bruneţii! 
- Aşa se pare. 
- Ai şi tu un tipar! 
- Da, să aibă o inimă mare! 
- Adica sa fie bolnav de inimă? zise el râzând. 
- Nu în sensul acela! 
El râse pentru a o necăji. 
- Mie îmi place de Jodie Foster pentru că joacă roluri inteligente. 
- Da... 
Ei se uitară la film. După o vreme Alexandra simţi că nu mai 

poate să îşi ţină ochii deschişi, dar dorea să rămână cu el. 
- Cred că mă voi întinde. 
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- Mai bine ne culcăm! 
- Nu. Vreau să mă uit la film. 
El era convins că va adormi, dar nu dori să se certe. Se ridică şi 

îi aduse o pătură, apoi o acoperi. Dori să se aşeze pe fotoliu. 
- Poţi să stai la picioarele mele, eu mă ghemuiesc. 
Lui îi plăcu ideea ei. 
- Poţi să-ţi întinzi picioare, îi spuse el punându-şi mâna pe 

picioarele ei. 
El îi luă picioarele în braţe şi începu să îi maseze uşor tălpile. 
- Îmi place, şopti ea după puţină vreme. 
El tăcu. După câteva minute ea adormi. Se gândi să o ducă în 

dormitor, dar dori să rămână cu ea, să o privească cum doarme. După 
ce se termină filmul el o ridică în braţe şi urcă cu ea în dormitor. 

Alexandra îşi deschise ochii. Camera era luminată de luna plină. 
Îşi aminti că adormise la film, apoi se uită la ceas şi văzu că era 
trecut de ora trei. Privi pe fereastră. Unul din câini lătră pentru câteva 
clipe. Îşi luă un halat peste haine şi papucii în picioare, apoi ieşi din 
cameră. Pe coridor era răcoare bine. Nu ştia care era camera lui. 
Coborî scările şi merse în bucătărie. Văzu un pahar şi se apropie de 
chiuvetă. 

- Ce faci? se auzi vocea lui Dan din spate. 
Ea se sperie şi scăpă paharul din mână, spărgându-se în bucăţi 

pe gresie. 
- Te rog să mă ierţi, zise el apropiindu-se să culeagă cioburile. 

Nu am vrut să te sperii. 
- Îmi pare rău, spuse ea aplecându-se repede. Nu am vrut! 
- Nu ai nicio vină. Eu te-am speriat! Lasă, le culeg eu! 
Ea se ridică şi îl privi. Avea un halat de monton pe el. 
- Îmi era sete... 
Vocea ei tremura. 
- Ţi-am spus că nu e nicio problemă! Tu să mă ierţi că m-am 

furişat! 
- Nu am vrut să te trezesc. 
- Am auzit paşi. Nu mai am fost de ceva vreme pe aici, aşa că 

am venit să verific.  
- Ţi-e frică? 
- Nu, uşa este închisă! 
El se ridică şi aruncă cioburile.  
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- Este apă sau suc în frigider sau în primul dulap cu uşi. 
- De la frigider este prea rece. 
- În dulap... 
Ea merse şi se servi. 
El mătură. 
- Mulţumesc că m-ai dus în cameră. Trebuia să mă trezeşti, nu 

să mă cari. 
- Mi-a făcut plăcere să te văd cum dormi ca un îngeraş. 
El zâmbea. 
Ea bău încet sucul. 
- De obicei te trezeşti noaptea? 
- De ce? Te deranjază? 
- Deocamdată nu am stat împreună. 
- Uneori mă trezesc, când îmi este sete. 
El se apropie încet de ea. 
Ea îl privi cu atenţie. 
- Vreau să merg mâine cu tine la biserică. 
- Mulţumesc. 
- De ce? 
- Pentru că vii cu mine. 
- De unde ştii că vreau să merg cu tine, nu că vreau eu să merg? 
- Vrei să mergi, dar nu pentru că vrei tu să mergi la biserică, ci 

pentru că vrei să-mi faci pe plac mie. 
- Recunosc! Dar să nu mai îmi spui ce ştii, că s-ar putea să mă 

deranjeze! 
El se sprijini cu mâinile de dulap, cuprinzând-o cu braţele. Ea 

îşi puse paharul pe dulap, apoi el o sărută muşcându-i buzele.  
- Iubitule, îl opri ea. 
El o privi. 
- Ţi-ai schimbat felul în care săruţi. 
El se îndepărtă de ea. 
- Aşa este. Nu-ţi place? 
Ea se îmbujoră. 
- Am cunoscut o grămadă de săruturi ratate încât nu am crezut 

că îmi va mai plăcea vreodată să fiu sărutată. 
- Chiar atât de jalnic sărutau? 
- Nu ştiu, poate la mine era problema.  
- Eu cum sărut? 



O singură minune 

 63

Ea zâmbi, lăsându-şi privirea în jos, îmbujorată. 
- Îmi place cum săruţi. 
- Iubito, eşti atât de drăgălaşă când te ruşinezi! 
- Scuze... 
- Of! Iar te scuzi! Dar este un compliment! 
- Mai bine mergem la culcare. 
- Da, încuviinţă el. 
A doua zi dimineaţa ei plecară împreună cu maşina spre 

biserică. Peste noapte ninsese puţin, iar zăpada se depuse într-un strat 
subţire. 

Se întoarseră aproape la ora două după-amiaza. 
- Mi-e foame, zise el când intră în casă. 
- Vai, dar mult a ţinut! exclamă ea. 
- N-am vrut să o zic eu! Mă duc să fac foc. 
După ce luară masa el o duse la un grajd. 
- Ştii să călăreşti? 
- Nu. 
- Vrei să încerci? 
- Nu ştiu cum este. 
În grajd erau doi cai care priveau liniştiţi spre ei. 
- Acesta este calul meu, îi spuse Dan oprindu-se în faţa unuia 

dintre ei. 
- Este frumos. 
El pregăti calul, apoi urcă în şa. O ajută pe Alexandra să urce în 

spatele lui, iar ea îl cuprinse cu braţele după mijloc. El porni calul pe 
câmp. 

- Cum este? întrebă el. 
- Nu ştiu. 
- Pot să pornesc în galop? 
El o simţi că îl strânge mai tare cu braţele. 
- Nu-ţi fie teamă, este cuminte. 
Merseră în galop vreo jumătate de oră. 
- Îţi place? 
- Da, cu o excepţie. 
- Care? 
- Mă cam doare fundul! 
El începu să râdă. Opri calul, apoi coborî. 
- Ce faci? întrebă ea. 
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- Te las pe tine în faţă. Fă-mi loc să urc în spatele tău. 
El încălecă. Ea îi simţi respiraţia la ceafă, iar coapsele lui le 

cuprinseră pe ale ei. 
- Ia hăţurile! 
- Mi-e teamă... 
Ea luă curelele în mână, iar el o prinse de mâini. Spatele ei era lipit 

de pieptul lui. Alexandra încercă să se concentreze. El porni calul încet. 
După câteva minute o lăsă de mâini şi o cuprinse după mijloc. 

- Stai relaxată? 
- Cum aş putea să fiu în braţe la tine? 
- Adică?! 
- Bună întrebare! 
- Adică?! insistă el. 
- Am o furtună de emoţii în mine... 
- Ţi-am spus să nu îţi fie teamă pentru că este cuminte! 
- Nu de aia! 
- Atunci?! 
- Bărbaţii ăştia! Ia ţine tu hăţurile şi lasă-mă pe mine să mă 

relaxez! 
- OK! 
Ea se prinse de şa şi se îndepărtă de spatele lui pentru o clipă. 
- Aş vrea să cobor. 
El nu mai spuse nimic. Nu înţelegea ce se întâmpla cu ea. Opri 

calul, coborî, apoi o prinse de mijloc şi o lăsă la pământ. 
- Care este problema? Dacă nu îţi place, spune! Nu mă supăr! 

Ne întoarcem! 
- Nu, prostuţule! 
- Atunci?! 
Ea privi în jur şi respiră adânc. 
- Este frumos aici. 
- Da, este. 
- Aer curat, natură... 
- Vara este şi mai frumos, totul verde. 
- Sunt convinsă! 
Rămaseră pentru câteva minute tăcuţi, privind în jur. Apoi ea se 

întoarse zâmbitoare spre el. 
- Eşti frumoasă când zâmbeşti, chiar dacă nu ştiu care este 

motivul pentru care râzi. 
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- Iubitule, tu crezi că eu nu mă simt atrasă de tine? 
El oftă. 
- Dar de ce nu ai spus că m-am apropiat prea tare?! 
- Pentru că ştiam că de data aceasta nu o faci cu intenţie, doar că 

eu nu m-am putut stăpâni. 
- Scuză-mă! 
- Nu, eu trebuie să-mi cer scuze pentru că nu mă ridic la nevoile tale. 
- Alexandra, te rog! Amândoi am fost de acord să fie aşa! 
El dori să se apropie de ea şi să o îmbrăţişeze, dar se opri 

amintindu-şi de ce-i spusese în urmă cu câteva clipe.  
Se aşezară pe pământ şi priviră în jur. Când frigul le ajunse la 

piele deciseră să se întoarcă acasă. Ea încălecă înapoia lui şi îl 
strânse în braţe, punându-şi capul pe spatele lui. 

- Ţi-e frig... 
- Ţie nu? 
- Ba da. 
Alexandra alergă în dormitor. 
Dan intră şi el în casă şi închise uşa. 
- Unde eşti? 
Ea nu îi răspunse. 
Alexandra își sună părinții. 
- Mama a acceptat să vină, îi spuse Alexandra lui Dan.  
- Foarte bine. 
- Cred că din curiozitate. 
- Chiar și din curiozitate poate să vină, să nu spună că te-ai 

întors în România şi nu ai stat cu ei. 
- Dan, crezi că sunt materialistă? Că mă căsătoresc cu tine doar 

pentru că ai bani? 
- Am spus eu aşa ceva? 
- Nu, dar ştiu cum gândesc alţii. 
- Şi eu ştiu cum gândesc alţii şi nu îmi pasă. Chiar dacă mi-ar 

spune toată lumea că pentru bani vrei să te măriţi cu mine, nu aş crede. 
- De ce crezi asta? 
- Pentru că te cunosc mai bine decât alţii. 
- Sora mea ar spune una ca asta. 
- Pentru că sora ta crede că toate femeile sunt ca ea. 
Seara Alexandra îşi duse apă în cameră să nu mai umble 

noaptea prin casă. 
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A doua zi sosiră părinţii şi sora ei. 
Florentina îl rugă pe Dan să o înveţe să călărească. El așteptă 

încuviinţarea Alexandrei. 
- Tu nu faci nimic fără să ceri voie de la ea? îl întrebă Florentina 

pe Dan când rămăseseră singuri. 
- De fapt fiecare dintre noi facem tot ce dorim şi avem încredere 

unul în altul. 
Mama ei începu să inspecteze casa. 
- Este a lui? 
- Da, mami, răspunse ea. Este casa bunicilor din partea mamei sale. 
- E mare şi frumoasă. 
- Dacă are nevoie de ajutor, se oferi tatăl ei. 
- Are o familie care are grijă de tot. Oricum totul este nonprofit. 
- Cum vă înţelegeţi? întrebă mama ei. 
- Foarte bine, este un super gentleman.  
- V-aţi certat vreodată? întrebă tatăl ei. 
- Da, răspunse ea zâmbind. 
- De ce? interveni curioasă mama ei. 
- Pentru prostii.  
- Şi cum a reacţionat? întrebă din nou tatăl ei. 
- Ca un om matur! 
Dan o ajută pe Florentina să urce pe cal. 
- Pe Alexandra ai învăţat-o? 
- Da. 
- Cum? 
- Aproximativ cum te voi învăţa şi pe tine. Ţine-te bine! 
El începu să dirijeze calul. 
- Acesta este calul tău? 
- Nu. Celălalt este al meu. 
- Ăsta a cui este? 
- De fapt tot al meu. 
- Şi cum vă înţelegeţi? 
- Cine? Eu şi calul? făcu pe prostul Dan. 
- Nu, cu Alexandra! 
- Super! 
- Nu prea semănaţi la caracter. 
- Aparenţele înşală! 
El o plimbă în cerc pentru o vreme. 
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- Mi-e cam frig, aş vrea să mă întorc în casă, zise Florentina. 
După ce opri calul, o ajută să coboare. Ea se aruncă în braţele 

lui, dar el făcu un pas în spate. 
- Eu duc calul în grajd... 
Florentina rămase singură. Porni nervoasă spre casă. 
Alexandra o observă intrând. 
- Florentina dragă, Dan are şi minte! îi spuse Alexandra. 
- Toţi bărbaţii sunt la fel! 
- Eu sper că nu. 
- Vei vedea! 
Spre seară ai ei plecară. 
În ajunul Anului Nou își încercară împreună performanțele 

culinare. Se distrau de ratările în frământarea aluatului, baterea 
albuşurilor pentru prăjituri. 

- Sunt total antitalent! exclamă el, scăpând vasul din mână. 
- Nici eu nu am talente deosebite, dar tot va ieşi ceva! 
Ei râdeau unul de altul. 
- Nu-mi place să stau în bucătărie. Dacă m-ar auzi mami, mi-ar 

face teoria chibritului! 
- Tot vom supravieţui noi doi! 
- Nu-mi fac probleme în sensul ăsta. 
Era seară târziu, aproape de ora unsprezece. Dan coborî 

îmbrăcat la cămaşă şi puse muzică în salon. Apoi porni televizorul, 
aduse pe masă aperitive. Privi în jur, nu mai ştiu ce să facă şi se 
aşeză. 

Alexandra apăru și ea după o vreme. Era îmbrăcată într-o 
rochiţă de catifea, lungă până la genunchi, puţin cloş. Faţa îi era 
luminată de un zâmbet. 

- Eşti frumoasă. 
- Şi tu araţi bine. 
Se apropie de ea şi îi întinse mâna. 
- M-am gândit că până la ora doisprezece putem să dansăm 

puţin. 
Ea se apropie de el şi îşi aşeză mâna pe umărul lui.  
- Miroşi bine, îi şopti el. 
Ei erau îmbrăţişaţi în poziţie de dans şi începură să facă paşi 

mici pe melodie. Ea îi simţea respiraţia caldă pe pielea gâtului. Inima 
începu să-i bată cu putere. Erau prea apropiaţi. Simţi că îi tremură 
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mâna în palma lui. Şi-o retrase şi o duse pe celălalt umăr, iar el o 
îmbrăţişă. 

- Dan, trebuie să purtăm o discuţie. 
- Ştiu, zise el. 
Ea se îndepărtă puţin din îmbrăţişare punându-şi mâna pe pieptul 

lui. El o privi, apoi se aplecă spre ea şi o sărută cu o atingere fină. 
Sărutul se prelungi, iar gura lui începu să îi muşte buzele. Ea se agăță 
de gâtul lui cu brațele, lipindu-se de pieptul lui. Săruturile lui erau 
pline de pasiune. Respira cu întreruperi, simţind că inima îi va ieşi din 
piept. După câteva clipe îşi dădu seama că el era excitat şi realiză că de 
data aceasta totul va duce mai departe. Dar nu o mai interesa. 

Se auzi sunetul unui telefon. El o lăsă brusc din îmbrăţişare, 
apoi plecă fără să spună nimic. 

Ea auzi uşa de la casă trântindu-se. Rămase singură în mijlocul 
salonului. Îşi simţi lacrimile în ochi. Telefonul continua să sune.  

După multă vreme se auzi uşa de la casă. Dan apăru în uşa 
salonului. Alexandra stătea ghemuită în fotoliu. Se apropie încet de 
canapea, apoi se aşeză, sprijinindu-şi faţa în mâini. Atmosfera era 
tristă, pe fundal se auzea un vals.  

Alexandra se apropie de el şi îi ridică faţa în mâinile ei. Pielea 
lui era rece ca gheața. 

- Nu ai nici o vină, îi şopti ea privindu-l în ochi. 
Se așeză călare pe coapsele lui. El se retrase, sprijinindu-se cu 

spatele. Rochiţa îi alunecase pe coapse, lăsând să i se descopere 
pielea acoperită de un ciorap de mătase subţire. El îi privi pielea albă 
a decolteului.  

- Vreau să facem dragoste, îi spuse ea. 
El o prinse de şolduri. 
- Nu, Alex, şopti el. Încă nu... 
Ea simţi o dragoste cum nu crezuse că va găsi vreodată în felul 

în care îi spuse „Alex”. Îl îmbrăţişă, iar el îşi lăsă capul pe umărul ei.  
- Te-ai congelat afară, zise ea, frecându-l pe spate. 
- Aveam nevoie de un duş rece... 
Ei continuară să se ţină îmbrăţişaţi.  
- Cred că este după ora doisprezece, zise el într-un târziu. 
Ea se ridică din braţele lui şi se aşeză pe marginea canapelei, 

aranjându-şi rochiţa. El se ridică şi desfăcu şampania, turnând-o în 
pahare. 
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- La mulţi ani, iubita mea! îi zise el întinzându-i un pahar şi 
aşezându-se lângă ea. 

Ciocniră, apoi gustară din şampanie. 
- Cred că va trebui să mă opresc la o gură, să mai fiu în stare să 

gândesc! zise el așezându-și paharul. 
Ea bău toată şampania sub privirea uimită a lui, ştia că nu 

consumă alcool. 
- Eu vreau să nu mai gândesc. 
- Iubito, vreau să ne simţim bine! 
- Şi eu vreau, dar m-am săturat să tot gândesc! 
Ea luă paharul lui şi i-l goli. Apoi se întinse pe canapea. 
- Nu mai vreau să mă gândesc la nimic! exclamă ea. Vreau să 

trăiesc momentul! 
El îşi încrucişă braţele. 
- Şi eu ce să fac? 
- Tot ce ai chef! 
- Vrei să mănânci ceva? 
Ea nu răspunse. 
- Alexandra! 
Ea din nou nu spuse nimic. El se apropie de ea şi văzu că plângea.  
- Nu fă asta acum! zise el îmbrățișând-o. 
Ea continuă să plângă, iar el o strânse în braţe. Rămaseră 

îmbrăţişaţi pentru multă vreme.  
- Vreau să mă întorc în ţară, zise ea încet, fără să-şi ridice capul 

de pe pieptul lui. 
El tăcu. 
- Nu mai pot să stau în Arabia! 
Îşi scoase inelul. 
- Vreau să fii liber şi să fii fericit. 
- Alexandra, nu lua decizia asta acum! 
- M-am hotărât de mult să mă întorc, nu acum. 
- Nu la asta mă refer... 
Îi luă inelul şi i-l puse la loc. 
- Vom găsi o modalitate... 
- Eu nu mai vreau să stau acolo. Știu că ţie îţi place. Nu avem 

viitor împreună. 
- Nu ştii ce aduce ziua de mâine! Îţi promit că te vei întoarce în 

ţară, după ce terminăm proiectul... 
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- Promiţi? 
- Da. Te vei transfera în ţară. 
- Şi tu ce vei face? 
- Nu ştiu, voi vedea. 
- Aş vrea să mă duc să mă întind în dormitor. 
- Te conduc?  
- Dacă vrei... 
Ea porni spre scări ţinându-l de mână. După ce intră în dormitor 

și se întinse, el o înveli cu o pătură. 
- Nu pleca! îl rugă ea. 
Se întinse alături de ea, iar ea se ghemui în braţele lui. După 

puţină vreme adormi. El rămase să o privească. 
Afară se auzi gălăgie. Dan deschise ochii şi văzu tavanul alb al 

camerei. Îşi dădu seama că era zi. O văzu lângă el pe Alexandra care 
se trezea şi ea. 

- Ce se aude?  
- Nu ştiu, răspunse el coborând din pat. 
Ieşi pe coridor, apoi coborând, deschise uşa la intrarea în casă. 
- La mulţi ani! îl întâmpină familia care avea grijă de casă în 

lipsa lui. 
- La mulţi ani şi vouă! Intraţi! 
Alexandra ieşi pe coridor, apoi coborî să-i întâmpine şi ea. 
- Am sunat azi-noapte, dar nu aţi răspuns, zise bărbatul. 
- Nu eram prin casă, spuse Dan.  
Era trecut de ora unsprezece.  
Noii veniţi rămaseră pentru puţină vreme. Dan le spuse că vor 

pleca după-amiază. 
Alexandra îşi aduna lucrurile. Se simţea nostalgică. . 
- Te ajut la ceva? întrebă el intrând în încăpere. 
- Imediat sunt gata. 
Se apropie de ea, apoi cuprinzând-o cu braţele peste mijloc, îşi 

lipi faţa de faţa ei. 
- Nu ştiu cum ţi s-a părut ţie, dar mi-e îmi pare bine că am 

petrecut sărbătorile împreună. De mulţi ani nu am avut pe cineva 
drag alături, de sărbători. 

- Şi mie îmi pare bine. Îmi pare rău că mâine trebuie să ne 
întoarcem în Riad! 

El începu să râdă şi se îndepărtă de ea. 
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- Ştii că am început să mă molipsesc de la tine? Şi eu mă 
gândesc cu groază că trebuie să mă întorc la serviciu. 

A doua zi porneau spre Arabia Saudită.  
 
Era seară. Alexandra auzi lovituri uşoare în uşa camerei. Se 

ridică de la masă şi merse să deschidă. La uşă era Dan cu un buchet 
de gladiole roşii. 

- Te deranjez?  
- Nu. 
Ea îl lăsă să intre. 
- Ai spus cândva să nu las pe nimeni în camera mea... 
- Eu sunt nimeni? 
- Nici atunci nu erai nimeni. Erai şefu’! 
- Chiar de aia, nu trebuia să mă laşi! 
- Şi acum eşti şeful! 
- La serviciu, dar nu şi în viaţa particulară. Sper, că nu mă 

consideri aşa... 
- Sigur. 
- Sunt pentru tine, îşi aminti el că avea un buchet în mână. 
Ea luă florile şi le puse într-o vază. Intrând în cameră văzu un 

jerseu aruncat pe pat, poşeta pe un scaun. 
- Hm! De asta îmi spuneai că este ordine la mine? 
- Să nu te apuci să mă critici, că altfel... 
- Nu te critic şi nici măcar nu consider că eşti dezordonată! 

Doar că tu ai fost prima care te-ai pus să îmi analizezi camera. Ce 
lucrezi? 

- Mă uitam la proiect. 
- Vai, las-o baltă până mâine! Nu ţi-e de ajuns la birou? 
- Voiam să îmi amintesc ce am făcut şi ce urmează. 
- OK. Vin mai târziu. 
- Nu. 
Ea merse şi opri calculatorul.  
- Gata! exclamă ea întorcându-se spre el. 
- Îmi era dor de tine, zise el apropiindu-se de ea şi îmbrăţişând-o. 
- Deja? 
Se despărţiseră de puţină vreme după ce ajunseră de la aeroport.  
Ea se trase din braţele lui. 
- Cred că ar fi mai bine să nu stăm atât de apropiaţi. 
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- De acord, zise el așezâmdu-se într-un fotoliu. 
- La ce te gândeşti? 
- Mă gândeam cam cât mai avem din proiect. 
- De ce? 
- După aceea vreau să te întorci în România şi să faci pregătirile 

de nuntă. 
- Şi tu ce vei face? Nu cred că este o soluţie ca tu să rămâi aici, 

iar eu în ţară. 
- Bineînţeles! Fă numai aşa şi totul se va rezolva. 
- Cum? 
- Ai încredere în mine? 
- Am, dar tot mai multă încredere am în Dumnezeu. 
- Atunci ai încredere în El. Dacă vrea să ne căsătorim, se va 

rezolva totul. Nu mai pot trăi departe de tine, spuse el încet. 
- Nici eu! 
El o privi cu admiraţie. 
- Eşti inocentă ca un nou-născut şi în acelaşi timp inteligentă ca 

un bătrân! 
- Întotdeauna voi fi alături de tine, îi zise ea încet. 
 
Trecuse o lună de la întoarcerea în Riad. Proiectul era pe final. 
Dan se îndreptă spre biroul ei. 
Alexandra era aplecată la masa de lucru. 
- Ce faci? o întrebă el intrând. 
Ea nu răspunse. El se aplecă spre birou. Nu cunoştea schiţele. 
- S-a întâmplat ceva? 
Ea se ridică de la masă şi merse la fereastră. Apoi observă că 

plânge.  
- Te rog, să nu se observe pe tine că plâng, zise ea rămânând cu 

spatele la peretele din sticlă.  
El tăcu. 
- Azi a fost o discuţie foarte neplăcută aici. Trebuia terminată o 

lucrare, iar vina a căzut asupra mea. Nici măcar nu ştiam de existenţa 
acelei lucrări!  

- Atunci de ce să dea vina pe tine? 
- Cei care s-au angajat să facă lucrarea aveau încă un proiect, iar 

lucrarea a rămas nefăcută. Ei nu recunosc, oricum sunt mai bine văzuţi.  
- Te-au ameninţat cu ceva? 
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- Doar că trebuie să o termin cu orice preț până la sfârşitul 
săptămânii. 

- Şi proiectul tău? 
- Nu-i interesează. 
El se înfurie. Dori să plece, dar ea îl prinse de mână. 
- Te rog să nu faci nimic. Mă voi descurca! 
- Cred că îmi ceri imposibilul de data aceasta. 
- Cineva trebuie să termine şi lucrarea asta. 
El o sărută pe obraz, apoi ieşi. 
Îi ceru secretarei să îi aducă toate rapoartele care se efectuaseră la 

încheierea contractului pentru lucrarea la care lucra Alexandra. După 
puţin timp la biroul lui apăru unul dintre ceilalţi directori nervos. 

- Ce treabă ai cu departamentul meu? 
- Mă bucur că ai apărut! Intră şi închide uşa! 
Secretara lui Dan dori să intre, dar auzi voci ridicate din biroul 

şefului ei. După câteva minute celălalt director ieşi trântind uşa.  
Dan veni la Alexandra după terminarea programului ei.  
- Încă mai stai? 
- Da. Trebuie să rămân să lucrez. Ce ai făcut? 
- Eu? Ce să fac? 
- Şeful este foarte furios. 
- Ţi-a spus ceva? 
- Nu. 
- Probabil va fi şi mai furios după şedinţă. 
- Dan, te-am rugat ceva! 
- Ştiu ce mi-ai cerut. Nu este vorba de tine. Este vorba despre 

capacitatea managerială a fiecărui director de departament. Şi despre 
corectitudine. 

- Nu vreau să ai probleme. 
- Nu are ce să-mi facă. Peste aproximativ o oră va fi o şedinţă. 

Voi ajunge mai târziu la hotel. 
El o sărută scurt pe buze, apoi ieşi. 
Ea rămase până târziu la birou.  
Alexandru intră la ea. 
- Iubito, încă nu ai plecat? 
- Mai am puţin pe ziua de azi. 
El îşi trase un scaun şi se aşeză. O privea cu admiraţie cât de 

concentrată era. Ea se ridica din când în când, iar el îi analiza toate 
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liniile corpului. Fusta conică îi acoperea genunchii, iar cămaşa avea 
nasturii desfăcuţi, descoperindu-i decolteul. 

- Iubitule, ţi-a scăpat ceva din analiză? 
- La ce te referi? 
- La cum mă priveşti. 
El râse.  
- Am crezut că eşti concentrată la lucru! 
- Sunt, dar şi dacă închid ochii simt că mă priveşti. 
- Să fiu sincer, sunt unele părţi care încerc să mi le închipui, dar 

trebuie să le văd pentru a-mi da seama cum arată... 
Ea se înroşi. Îşi adună lucrurile şi se ridică să plece. 
- Cum a fost şedinţa? 
- Bine, mai puţin plictisitoare ca de obicei. 
Ea ştia că lui nu îi plăcea să dea detalii despre muncă.  
 
A doua zi, după ce ajunse la birou Alexandra fu chemată la 

şeful de departament. Când intră în cabinet văzu că era aşteptată şi de 
directorul general, un bărbat la vreo cincizeci de ani cu o mimică 
serioasă. Începu să aibă emoţii. 

- Domnişoară Dan, începu directorul general, am fost informat 
că lucraţi la un proiect restant. Credeţi că sunteţi în stare să îl 
terminaţi? 

- Da, doar dacă mi se prelungeşte termenul proiectului la care 
lucram anterior. 

- Acea problemă s-a rezolvat. Dacă aveţi nevoie de ceva, 
sunaţi-mă! 

Directorul îi întinse mâna. Ea dădu mâna cu el. 
- Mulţumesc! îi spuse el. Când terminaţi vă rog să mă anunţaţi, 

personal. 
Ea ieşi, apoi îl sună pe Dan să îl informeze.  
Rămase până noaptea în acea săptămână la birou. Dan o aştepta 

cu răbdare. 
Seara se despărţeau când ajungeau la hotel. El ducea lipsa 

atenţiei ei, dar nu dorea să o deranjeze. O vedea foarte concentrată. 
Inclusiv săruturile ei erau scurte. Îşi dorea iubita înapoi. 

Vineri seara când plecară de la firmă ea îl anunţă că mai avea 
puţin şi urma să termine a doua zi. 

- Sâmbătă?! se miră el. 
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- Nu voi putea să intru în firmă? 
- Ba da. Dar e sâmbătă, zi liberă... 
- Îmi pare rău că te-am neglijat în zilele astea. 
- Nu ai de ce să-ţi pară rău, nu tu eşti vinovată. 
- Mi-a spus un coleg că cei care trebuiau să facă lucrarea au fost 

penalizaţi. 
- Inclusiv şeful tău! 
- De aceea este supărat pe mine? 
- Dar nu poate să zică nimic, directorul general este cu ochii pe 

el. 
- Dacă se va răzbuna pe tine? 
- Să încerce! 
- Dan, ce fel de om este directorul? 
- În ce sens? 
- Este corect? 
- Când este vorba de banii lui, fiind acţionar, este corect. 
- Altfel? 
- La ce te referi? 
- Mi-a cerut să îl anunţ când termin lucrarea. Crezi că mi-ar face 

ceva propuneri indecente? 
El oftă, iar ea înţelese că s-ar putea aştepta la aşa ceva. 
- Nu cred că ar face aşa ceva, ştie că eşti logodită cu mine. 
- Totuşi, pe unii nu-i interesează. 
- Sunt convins că și-a dat seama ce fel de femeie ești! Nu-ţi fie 

teamă de el. Aprecieză oamenii de valoare. 
Ea îl strânse de mână. 
Sâmbătă dimineaţa o duse la firmă, apoi el plecă la o întâlnire 

de afaceri. 
Ea termină lucrarea, apoi se gândi să se întoarcă la hotel. Îl sună 

pe Abdul. 
Întâlnirea luă sfârşit. Dan o sună pe Alexandra, dar ea nu îi 

răspundea. O căută la birou, apoi sună la hotel şi află că nu se 
întoarse. Se gândi că ar fi putut pleca în oraş. Îl sună pe Abdul. 

- Nu știi unde este Alexandra? 
- Ba da, este la noi. 
Dan oftă adânc. 
- Când m-a sunat mi s-a părut că nu era prea bine dispusă, aşa 

că am invitat-o la noi. Să ţi-o dau la telefon? 
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- Nu. Vin eu pe la voi, doar dă-mi adresa. 
După un sfert de oră Dan apăru la uşa apartamentului lui Abdul, 

care îi deschise şi îl pofti înăuntru. În apartament se auzea gălăgie.  
- Ce faceţi? întrebă Dan. 
- Ne uităm cu copiii la desene animate. 
- Şi voi vă uitați? 
- Da. 
Dan intră într-o cameră spaţioasă unde Naira şi Alexandra 

stăteau pe o canapea, iar copiii pe covor, în faţa televizorului. 
Alexandra observă că era nervos. 

Abdul şi Naira îi invită în camera alăturată şi îi servi cu o cafea. 
- Cum sunteţi voi? întrebă Dan. 
- Sincer, cam depăşim capacitatea apartamentului, răspunse cam 

împleticit Abdul. 
- Adică? insistă Dan. 
- Naira este însărcinată. 
- Măi, Abdul, dar nu ştii să te opreşti?!  
- Ce să facem dacă dragostea este mare? răspunse bărbatul cu 

privirea lăsată în pământ. 
Alexandra îl lovi uşor cu piciorul.  
Cei doi ieşiră din apartament conduşi de Naira şi Abdul. 
- Ce comentariu era ăla?! exclamă Alexandra după ce urcă în 

maşină. Nu ai văzut că nici ei nu sunt prea fericiţi? 
- Ce comentariu? 
- Că nu se poate opri! 
- Păi, ce, nu am dreptate?! Se înmulţesc ca iepurii! 
- Cred că întreci măsura! 
- Eu?!  
- Credinţa mea nu mă lasă să folosesc anticoncepţionalele. 
El o privi uimit. 
- Religia? 
- Nu, credinţa! 
- Atunci mă protejez eu! 
Ea începu să râdă ironic. 
- De ce râzi? 
- Toţi spuneţi asta! 
- Care toţi? 
- Bărbaţii! Şi cât vă ţine? Până vă plictisiți! 



O singură minune 

 77

- Tu erai cea care îmi cereai să nu te compar. De ce pe mine 
trebuie mereu să mă compari cu alţii? Dacă sunt ca alţii, de ce ai 
acceptat să te căsătoreşti cu mine? 

Ea tăcu. 
- Te-am sunat... 
Ea îşi dădu seama că era supărat pe ea. 
- Îmi pare rău, nu am auzit telefonul. 
- Mi-am făcut griji! 
- Am spus că îmi pare rău! 
După câteva clipe de tăcere Alexandra îl întrebă cu o voce tristă: 
- De ce te căsătoreşti cu mine?  
- De ce?! exclamă el nervos. Pentru că te iubesc! 
- De ce mă iubeşti? 
- Bună întrebare!  
După câteva clipe el o prinse de mână, fără să o privească. 
- Habar n-am de ce m-am îndrăgostit de tine. Cred că îţi iubesc 

inclusiv defectele, chiar modul în care mă enervezi.  
Weekend-ul trecu într-o atmosferă mai distantă între ei. 
 
Luni dimineaţa Alexandra se prezentă cu lucrarea împreună cu 

şeful de departament la directorul general. 
- Nu ştiam că ai oameni de o asemenea valoare, îi spuse 

directorul şefului ei. Mulţumim, domnişoară Dan, pentru că ne-aţi 
scos dintr-o mare încurcătură! Dacă vă pot fi de folos cu ceva, vă rog 
să-mi spuneţi, oricând. 

- Cu plăcere, zise Alexandra. Aş vrea să mă întorc la proiectul 
meu. 

În următoarea zi fu anunţată că primise o primă consistentă pe 
lângă salariu. Dan se arătă surprins. 

- Deci nu ştiai! 
- Nu. Cred că le-a luat celorlalţi ca să-ţi dea ţie. 
- Sau poate vor să mă linguşască, poate cineva le-a spus că 

vreau să plec! 
- Nu cred că te linguşesc. 
- Şi nici că le-a spus cineva că vreau să plec în curând? 
- Ţi-am promis că te vei întoarce în ţară! 
Spre sfârşitul săptămânii următoare Alexandra merse la 

directorul general. 
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- Domnule director, mi-aţi spus că dacă am ceva cu ce mă puteţi 
ajuta... 

- Da. Luaţi loc! 
Ea se aşeză. Bărbatul nu îi dădea impresia că ar avea intenţii 

neserioase. 
- Cu ce vă pot ajuta? 
- Aş dori să mă întorc în România. 
- Da. Mi-a spus Maria Dan. Nu avem şanse să vă convingem să 

rămâneţi? 
- Am lucrat din greu în ultimele luni şi îmi doresc să mă întorc 

acasă. 
- Vă mulţumesc pentru ajutor şi dacă dumneavoastră asta vă 

doriţi, veţi fi transferată în România. 
- Vă mulţumesc. Într-o săptămână termin proiectul la care 

lucrez, apoi aş vrea să plec. 
Directorul se ridică şi veni în faţa ei. Ea se ridică de asemenea. 

El îi întinse mâna. 
- Vă mulţumesc din nou, iar dacă vă răzgândiţi, sunteţi bine 

primită înapoi. Succes în continuare! 
Ea rămase uimită de atitudinea lui. Dădu mâna cu el, apoi plecă. 
Dan merse la ea spre seară.  
 Ea îl privi întrebătoare.  
- S-a întâmplat ceva? 
- Ţi s-a aprobat transferul în ţară. Şeful cel mare mi-a transmis 

să te anunţ că poţi pleca atunci când termini proiectul.  
Ea se bucură, dar el nu părea prea fericit. 
- Pe lângă asta vei fi şefa departamentului unde ai lucrat înainte. 
- Eu?! 
- Se pare că până la urmă te-ai făcut şi pe placul lor! zise el pe 

un ton ironic. 
- Ce vrei să spui? 
- Nimic! 
- Atunci, ce nu îţi convine? 
- Ce să îmi convină?! 
El se ridică şi începu să se plimbe nervos. 
- Am discutat despre asta şi tu mi-ai spus să mă întorc! 
- Da, ştiu!  
- Nu te înțeleg! 
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El se opri cu spatele la ea.  
- De ce te cerţi cu mine? Crezi că va fi mai uşoară despărţirea? 
- Nu, cred că va fi şi mai dureroasă. 
- Şi atunci? 
- Păi, ce să fac? Nu o să te mai văd un car de zile... 
- Atunci nu plec până nu poţi veni şi tu. 
- Nu. Vreau să mergi şi să faci pregătirile de nuntă. Eu mă voi 

duce cu Abdul şi Naira în ţară, şi cu grămada de copii...  
- Şi mie îmi va fi foarte dor de tine. Nici nu ştiu cum voi reuşi 

să mă descurc singură... 
- Aş vrea să te ajut, să fiu cu tine, dar deocamdată nu pot. Ţi-am 

spus că în privinţa banilor nu trebuie să te necăjeşti. Poţi să foloseşti 
câţi ai nevoie. 

- Eu aş vrea ca tu să fii cu mine. 
- Ştiu, iubito. 
 
Vineri seara Alexandra merse la Dan. El îi deschise uşa. O 

privi, era într-un halat lung, iar dedesubt se vedea o pijama de mătase 
roz. 

- Te deranjez? îl întrebă ea. 
- Mă pregăteam să mă culc. 
O lăsă să intre. 
- Eu nu prea reuşesc să dorm. 
- Nici mie nu mi-e prea somn.  
Ea rămase în picioare în mijlocul camerei. El se apropie de ea şi 

o îmbrăţişă. Apoi o sărută pe gât, dându-i la o parte buclele. 
- Aş putea să rămân cu tine în noaptea asta? îl întrebă ea. 
- Mi-ar părea bine, îi şopti el. 
După câteva clipe el se opri din sărut şi cu o îmbrăţişare caldă, 

îşi lăsă capul pe umărul ei.  
- Îmi va fi aşa dor de tine, şopti el. 
- Şi mie de tine. 
- Rămân singur între scorpii şi nu voi mai avea îngerul meu 

păzitor, să mă călăuzească... 
Ea se întoarse spre el. Amândoi aveau lacrimi în ochi. 
- Iubitule, ţi-am promis că voi fi mereu alături de tine. 
- Ştiu că te vei gândi mereu la mine, dar nu te voi mai putea ţine 

în braţe, nu mă vei mai ţine în braţe. 
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Ea izbucni în plâns. El o luă în braţe şi o duse în pat, apoi se 
întinse lângă ea.  

- Eu sunt un demon, Doamne, se gândi el. Iar Tu mi-ai trimis un 
înger... 

Ea adormi în braţele lui, rămânând să o privească până târziu. 
 
Sâmbătă dimineaţa Dan o conduse la aeroport. 
- Să ai grijă de tine, îi spuse Alexandra. 
El o sărută cu multă tandreţe, apoi o lăsă să plece privind după 

ea. Ştia că plângea. Îşi dori să nu privească în urmă pentru că dacă ar 
fi văzut-o plângând, ar fi început şi el. 

În România o aşteptă la aeroport tatăl ei.  
- De ce eşti tristă? o întrebă. 
- Mi-e dor de Dan, răspunse ea încet. 
- Lasă, că vine el în curând. 
 
Trecură două luni de când Alexandra se întorsese în ţară. Începuse 

serviciul, era greu să fii şef de departament, mai ales să lucrezi cu 
oameni care odată ţi-au fost ei şefi şi care te priveau cu invidie.  

Vorbea des cu Dan la telefon. Îşi cumpărase şi o maşină, un 
jeep argintiu, să îi fie de folos când va merge la fermă. Închiriase sala 
pentru nuntă, îşi cumpărase rochia, împreună cu mama sa, care era 
mereu nemulţumită de ceva. 

- Sala este prea scumpă la aşa invitaţi puţini pe care îi aveţi, îi 
spunea mereu mama sa. 

- Mami, noi vrem să ne simţim bine, nu mă interesează atât de 
mult banii! Doamne fii lăudat, avem deocamdată de unde!  

 
Dan se întoarse în ţară cu o săptămână înainte de nuntă. 

Alexandra îl aştepta emoţionată în aeroport. Îl văzu de la distanţă și i 
se păru că slăbise. El se grăbi spre ea şi o ridică în braţe. Ea nu-şi mai 
putu stăpâni lacrimile.  

- Vai ce dor mi-a fost de tine! exclamă el, strângând-o în braţe 
cu putere. 

După câteva clipe în care rămaseră îmbrăţişaţi, porniră spre 
ieşirea din aeroport. 

- Ai slăbit...  
- Da, puțin. 
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- Nu mi-ai spus cum ai rezolvat cu serviciul... 
- A trebuit să-mi dau demisia. 
Mimica lui era obosită. 
- Aşa greu a fost drumul? 
- Nu. Eu sunt puţin obosit. 
- Mai mult ca puţin, aş spune eu. 
- Mă bucur că am scăpat de ei! 
- Ţi-am spus că s-ar putea să-ţi facă probleme după ce ai 

intervenit pentru mine! 
- Problemele au fost şi înainte, dar am încercat să le ignor. Nu 

au vrut sub nici o formă să mă lase să plec! 
- Totul va fi bine! 
- Sunt convins! 
El admiră maşina Alexandrei. 
- Ce mașină tare! 
Iniţial se pregătise să îl ducă la hotel, dar Alexandra se răzgândi 

pe drum. 
- Iubitule, putem trece pe la mine, apoi să mergem la fermă? 
- Dar era vorba că mai avem de umblat pentru nuntă... 
- Oricum este weekend! Nu am putea face mare lucru! Mai bine 

mergem la fermă să te odihneşti. 
Ajunseră acasă la ai ei.  
- Vai, ce m-am speriat de voi! exclamă mama ei surprinsă să îl vadă. 
El merse şi îi sărută mâna. 
- Mami, noi mergem în weekendul acesta la fermă. 
- Cum să mergi?! Mai ai atâtea de făcut! 
- Este timp pentru toate... 
Mama ei era nervoasă.  
- Alexandra, pot să merg numai eu. 
- Vreau să merg cu tine! îi spuse ea. 
- Mai bine merg şi te aştept la maşină. 
După ce rămaseră singure Alexandra se adresă mamei sale. 
- Mamă, este foarte obosit, trebuie să merg cu el. Te rog să 

înţelegi! 
- Tu nu eşti obosită? 
- Ba da, dar acolo ne odihnim amândoi şi ne facem planurile în 

linişte. 
- Oricum faci numai cum vrei tu! 
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Ea merse şi îşi luă bagajele supărată. 
Ajunși la fermă, familia care avea grijă de casă le ieşi în cale. 
- Bună, Violeta! o salută Alexandra pe femeie. Ne-am gândit să 

plecăm departe de oraş în weekend-ul acesta. 
Spre seară Alexandra intră în salon şi îl aşteptă pe Dan, care 

plecase să lucreze pe afară. 
- Urc să fac un duş, îi spuse el. 
După puţină vreme el coborî. Se aşeză pe canapea, lăsându-se 

pe spate relaxat. 
- Cum eşti? Ai făcut inspecţia? 
- Da, răspunse el cu un oftat lung. 
Ea se apropie pe la spate, îmbrăţişându-l. El oftă, savurând 

masajul mâinilor ei pe pieptul lui. 
- Iubito, șopti el la un moment dat. 
- Da, răspunse ea. 
- Nu mai fă aşa... 
- Nu-ţi place? 
- Problema este că îmi place prea mult, zâmbi el.  
Ea se opri. 
- Dar ce ai vrea să-ţi fac şi care să nu-ţi placă prea mult? 
- Să mă ţii în braţe. 
Ea se aşeză lângă el, iar el se întinse, punându-şi capul pe 

picioarele ei. 
- Ai slăbit mult... 
- Tu parcă eşti mai frumoasă decât ultima dată când te-am văzut. 
- Sunt aceeaşi. 
- Ai un zâmbet mai frumos. 
- Sunt bucuroasă că suntem împreună. 
Rămaseră până târziu. 
Nu putea să doarmă. Se ridică, apoi ieşi din dormitorul lui. 
- Alexandra, dormi? întrebă el la uşa dormitorului ei. 
Ea merse şi îi deschise. 
- Nu prea, îi răspunse lăsându-l să intre. 
Se aşezară pe marginea patului.  
- Mie mi-e puţin rece, zise ea intrând sub plapumă. 
Era o noapte răcoroasă de sfârşit de aprilie, iar în casă era oprită 

încălzirea. 
- Dacă vrei, poţi să te acoperi şi tu. 
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El ascultă sfatul ei, apoi o sărută cu tandreţe pe buze. Sărutul se 
continuă, iar el începu să o muşte uşor cu buzele. După câteva clipe 
sărutul îi deveni plin de pasiune, ajungând cu buzele pe lobul urechii 
ei, apoi coborând pe linia gâtului. Ea îl prinse de braţe, simțind-o 
tremurând ușor. Se ridică deasupra ei, sprijinindu-se pe coate şi 
continuă să o sărute pe umăr, descoperindu-i-l.  

- Te doresc, îi şopti la ureche. 
Ea simţi că i se făcuse foarte cald sub corpul lui. Îl simţi că era 

excitat. Îi scăpă un suspin, moment în care el se opri şi dori să se 
ridice. Îl privi mirată. 

- Nu pleca, îl rugă ea. Nu în noaptea aceasta... 
El rămase, iar ea îşi lăsă capul pe pieptul lui.  
 
Alexandra îl duse să vadă căsuţa care dorea să o cumpere pentru ei. 
- Este frumoasă, zise Dan. Dar mai trebuie lucrat la ea. 
- Iubitule, eu nu îmi permit să acopăr partea mea... 
- După ce ne căsătorim ce este al meu este şi al tău. 
- Nu e chiar atât de simplu. Dacă cumva ne despărţim? 
- Sunt convins că nu vrei asta. 
- Sigur, dar există şi posibilitatea asta. 
- Hai să nu ne gândim la posibilitatea asta... 
- Ar trebui să ne găsim o chirie până ne terminăm casa. Mama a 

spus că putem sta cu ei, dar nu cred că este o idee prea bună. 
- Nici vorbă! De mâine încep să caut chirie! 
Ei intrară în camera de hotel, iar el porni muzica. Apoi începură 

să danseze. Alexandra îl călca des pe picioare. 
- Cred că va trebui să mai exersăm! 
- Nu mă pricep! 
- Nu-ţi fă griji, te vei descurca! 
 
Într-o zi Dan primi un telefon surpriză. 
- Bună ziua, Dan! 
El rămase surprins să recunoască vocea directorului executiv. 
- Bună! 
- Ce mai faci? Am auzit că te-ai întors în ţară şi nu ai trecut pe 

la noi! 
- Mă pregătesc de nuntă, deocamdată. 
- Când vii la noi? 
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- De ce să merg la voi? 
Îl auzi pe director râzând. 
- Viitoarea ta soţie mi-a făcut o vizită și mi-a povestit ce s-a 

întâmplat cu tine în Riad. Motiv pentru care ți-am rezolvat transferul! 
Ți s-a respins cererea de demisie! 

Dan se bucură.  
- Deci, când te întorci la noi? se auzi vocea bărbatului. Nu 

numai arabii au nevoie de tine! 
- Acum sunt cam ocupat cu pregătirile de nuntă. Ne-am duce şi 

în luna de miere! 
- După luna de miere te aștept să vii! Apropo! Casă de piatră! 

Ai grijă de logodnica ta, să nu ţi-o fure careva. 
- Ştie ea să aibă grijă... 
Săptămâna trecu rapid. Sosiră Abdul şi Naira, fără copii, iar 

Dan îi duse la fermă. 
 
Era sâmbătă dimineaţa, ziua nunții. Alexandra era la coafor. Îi 

sună telefonul. Era Dan. 
- Ce faci, iubito? 
- Mă fac frumoasă. 
- Tu mereu eşti. 
- Tu ai ajuns? 
- Da. Suntem cu toţii la mine la hotel, călare unul peste altul! 

Naira se simte ca o balenă, are o burtică! 
- Într-o oră voi fi şi eu gata. 
- Ne vedem peste o oră. 
 
Mașinile împodobite înaintau încet pe asfalt. 
- De când îl cunoaşteţi pe Dan? o întrebă mama Alexandrei pe 

Violeta. 
- De la cinci ani, când i-au murit părinţii şi l-au luat bunicii lui. 
- Ce fel de om este? 
- Un om deosebit! Fiica dumneavoastră este excepţională, de 

asemenea. Eu cred că se vor înţelege foarte bine. 
Alexandra îl ţinea de mână pe Dan. 
- Ţi-am spus că eşti frumoasă? 
- Tu zici că mereu sunt frumoasă. 
- Aşa este, dar acum eşti fermecătoare. 
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- Am emoţii, spuse ea. 
- Şi eu am! 
Se opriră în faţa primăriei şi intrară la cununia civilă. 
- De ce nu vi-aţi ales naşi români, îi spuse mama Alexandrei 

încet. Ăştia nu ştiu o boabă română... 
- Mami, am ales naşi care ţin la noi. 
După cununia civilă ei merseră la cununia religioasă pe care o 

făcură într-o biserică greco-catolică, cu depunerea jurământului. Din 
nou mama ei îşi manifestă nemulţumirea. 

Nunta se ţinu pe timpul zilei.  
- Ai zis că Alexandra nu se va descurca să danseze! o mustră 

mama ei pe Florentina. Uite ce frumos dansează împreună! 
Alexandra râdea din toată inima în timp ce dansa cu Dan. 
- Te descurci aproape ca o profesionistă! 
- Sunt fericită!  
Spre seară lumea începuse să plece. Alexandra îşi dorea să se 

termine. 
- Mă dor toate, îi şopti lui Dan. 
- Te rog să nu te doară. 
- De ce? 
- Trebuie să mai fii în stare de multe. 
- Ce anume? 
El se aplecă la urechea ei. 
- Noaptea nunţii. 
Ea se înroşi. 
- Crezi că am aşteptat atâta ca să mă mai pui pe tuşă?  
După ce ultimii nuntaşi plecară era târziu, după ora unsprezece 

seara. Radu şi Violeta îi luară la fermă. Tatăl Alexandrei promise să 
aibă grijă de Abdul şi Naira. 

Ajunseră la fermă spre ora două noaptea. Alexandra adormise în 
braţele lui. 

- Iubito, am ajuns, o trezi el. 
Ea îşi deschise ochii. Coborând din maşină, el o luă în braţe. 
- Trebuie să trec mireasa peste pragul casei, îi șopti. 
Dan începu să urce scările cu ea în braţe. 
- Iubitule, te rog să mă laşi jos. Sunt grea! 
- Ţi-aş spune că nu eşti, dar cred că sunt cam obosit şi eu de la 

atâta dans! 
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Intră cu ea în dormitor. 
- Unde vrei să dormim? 
Văzând-o nelămurită, continuă tot el. 
- Cred că mai bine aici, eşti mai familiară cu patul, camera... 
- Aş putea înainte să fac un duş? 
- Chiar doream să te rog să mă scuzi! Și eu am nevoie de un duș! 
- Înainte ajută-mă să desfac rochia. 
Ea se întoarse cu spatele. El îi desfăcu fermoarul, apoi rămase 

nemişcat. Alexandra îşi ţinu rochiţa să nu îi cadă, apoi se întoarse 
spre el. 

- Mulţumesc, îi spuse ea. Mă duc la duş... 
După puţină vreme el se întoarse în dormitor. Văzu rochiţa albă 

a Alexandrei pe un scaun. În baie auzea apa curgând. Se aşeză pe pat 
şi aşteptă. Apa se opri, dar ea întârzia să iasă. Dan se amuză. 

Într-un târziu Alexandra deschise uşa de la baie. El se ridică și o 
privi. Purta un halat de mătase roză, iar pe dedesubt se observa o 
cămaşă scurtă din acelaşi material.  

Se apropie de ea. 
- Am emoţii, îi spuse ea. 
- Crede-mă că şi eu am. 
- Nu aşa mari ca mine! 
- Poate, dar gândeşte-te! Eu trebuie să te fac pe tine să te simţi 

bine, să îţi placă... 
- Te-ai supăra dacă aş rămâne însărcinată? întrebă ea. 
- Nu, răspunse el repede. Dar şi tu să fii de acord... Ce zici de 

niște muzică?  
Ea aprobă emoționată. 
După ce porni muzica se apropie de ea. 
- Ce zici de nişte paşi de dans? 
- Mai eşti în stare? 
El îi desfăcu halatul şi i-l trase după umeri, apoi o întoarse spre el. 

Era îmbujorată. O îmbrăţişă cu gingăşie, iar ea îl cuprinse după gât cu 
amândouă braţele. Începură să se mişte încet pe ritmul muzicii. 

- Ştii că eşti foarte frumoasă? îi spuse el privind-o în ochi. 
Ea zâmbea. 
- Şi mai ştii că te iubesc? întrebă el. 
- Și eu te iubesc! 
- Te iubesc atât de mult, că nu aş vrea să îţi fac nici un rău... 
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- Ştiu, iubitule. 
El o sărută cu tandreţe pe buze. Apoi îşi desprinse buzele de ale 

ei şi o sărută pe faţă. Coborî încet pe pielea gâtului. Ea simţi că 
pluteşte. Se ţinea de umerii lui. El îi sărută umărul trăgându-i uşor 
breteaua. Apoi o ridică pe braţe şi o puse pe pat. Urcă lângă ea şi 
începu din nou să o sărute cu multă tandreţe şi răbdare. Ea îşi duse 
mâinile pe sub halatul lui, cuprinzându-i umerii goi. Sărutul lui 
deveni plin de pasiune. O simți că îi trage halatul de pe umeri. 

- Iubito, mă dezbraci tu prima? 
- Nu mai ai nimic pe dedesubt? 
- Nu. 
Se opri rușinată. 
- Nu am spus să te opreşti... 
El continuă să-i acopere pielea cu săruturi fierbinţi. 
 
Dan deschise ochii. Afară era soare. Se uită la ceasul de pe 

noptieră şi văzu că era la amiază. Se întoarse spre Alexandra care 
încă mai dormea, întoarsă pe abdomen, ascunsă sub plapumă. 

Vru să se ridice, dar o simţi mișcându-se. Alexandra se întoarse şi 
îşi descoperi mâinile albe. Deschise ochii, apoi îl văzu pe Dan privind-o. 

- Bună dimineaţa, frumoasa din pădurea adormită! 
- Tu cine eşti, prinţul care a venit să mă trezească? 
- Să te răpesc din lumea aia numai a ta... 
Ea trase plapuma dându-şi seama că era dezbrăcată. 
- Iubito, am văzut deja totul... 
- Nici o problemă, zise ea trăgând de plapumă să se întindă 

după cămaşa de noapte aruncată pe jos. 
- Mă descoperi pe mine, comentă el coborând din pat şi luându-şi 

halatul. 
Se aşeză pe marginea patului şi o privi. Ea îşi legă cordonul, 

apoi se uită la el. 
- Cum eşti? 
Ea nu ştiu ce să răspundă. 
- Cum a fost? 
Ea zâmbi înroşindu-se.. 
- Ştiu că pentru prima dată nu a fost foarte plăcut pentru tine, 

dar eu îţi spun un lucru: a meritat să aştept atât! Şi sunt mari proşti 
cei care nu aşteaptă, nu ştiu ce pierd! 
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- Mă bucur că ţi-a plăcut. Eu spun că de abia aştept data 
viitoare! 

Seara porniră spre Insulele Maldive unde urmau să petreacă o 
săptămână de vacanţă. 

 
Petrecură o săptămână de vis, o adevărată lună de miere.  
După ce se întoarseră Dan își începu serviciul. Rămânea mult 

după program.  
Alexandra aştepta ghemuită în fotoliu, cu televizorul deschis. Nu 

era atentă la emisiune, ci medita. Trecuseră trei săptămâni de când se 
întoarseră din concediu. Dan era afectuos, atent când era alături de ea. 
Dar în timpul săptămânii lipsea foarte mult. Îşi dorea să îl aibă mai 
mult alături, dar nu putea să îi ceară să îşi neglijeze munca. Se simţea 
foarte singură. Seara când sosea acasă, el era foarte obosit.  

O mai frământa un gând, nu rămase încă însărcinată. Şi-ar dori 
un copil, măcar l-ar avea pe el alături de ea acasă.  

 
Aveau majoritatea mobilei aranjată. Se mutau în noua lor casă. 

Duminică el plecă la fermă. Alexandra rămase din nou singură.  
Spre seară, Dan se întoarse să ia cina împreună. 
- Cum a fost la fermă? 
- Am făcut câte ceva... 
- Totuşi ... azi este duminică. 
- Alex, nu toată lumea este atât de religios ca tine! 
- Eu nu cred că sunt religioasă. 
- Te rog, să nu ne certăm pentru asta. 
Ea simţi o greutate în piept, tristeţea îi apăsa sufletul. 
- Tu ce ai făcut? 
- Nimic deosebit. 
După cină ea începu să strângă vasele. El o îmbrăţişă şi o sărută 

pe gât. 
- Iubitule, nu pot acum. Sunt în acea perioadă... 
El îşi aminti că fusese nu de mult. 
- Aş vrea să dorm singură în noaptea asta, adăugă ea. 
- De ce? întrebă el surprins. 
- Numai aşa! Te rog! 
- Bine, dar dacă te deranjază ceva, te rog să-mi spui. 
- Nu este nimic... 
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El dori să iasă. 
- Dan, noi am făcut dragoste neprotejaţi... 
- Da, confirmă el. 
Ea se întristă şi mai tare. Dan îşi dădu seama că pe ea o 

frământa ceva. 
- De ce m-ai întrebat? 
- Aşa... 
El o privi cu atenție. 
- Ce te frământă? 
- Aş vrea un copil. 
- Va veni şi el. 
- Da... 
- Alex, cât timp vei fi stresată, nu vei putea rămâne însărcinată. 
- Deja au trecut mai mult de patru luni! 
- Ai răbdare! Am stat în chirie, ne-am stresat cu mutatul... 
- Tu tot timpul eşti la lucru! 
- Încerc să scap mai repede, dar nu prea am ce face. Sper că în 

viitorul apropiat să mă lase mai liber. 
Ea continuă să aranjeze prin bucătărie. El plecă şi se culcă în 

dormitorul alăturat. 
A doua zi el din nou se întoarse târziu acasă. Înainte de a ajunge 

primi un mesaj de la Alexandra că mergea la cinema. 
Dan privi la ceas. Era aproape ora zece seara, iar Alexandra nu 

dădea nici un semn de viaţă. O sună pe celular, dar nu răspunse. 
Adormi după o vreme. 

Alexandra ajunse după ora unsprezece noaptea. Dan se trezi 
când o auzi că intră în dormitor. Aprinse veioza de pe noptieră şi se 
uită la ceas. 

- Unde ai fost până la ora asta? întrebă el. 
- La cinema. 
- Dar câte filme ai văzut?! 
- Unul, răspunse ea luându-şi cămaşa de noapte şi halatul, apoi 

ieşi. 
Dan coborî din pat şi merse după ea. Era în dormitorul alăturat. 
- Iarăşi vrei să dormi singură? 
- Da. 
- Alex, care e problema? 
- De ce crezi că este vreo problemă? 
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- Unde ai fost până la ora asta? Mi-am făcut griji! Te-am sunat 
şi nu mi-ai răspuns. 

- Ţi-am spus, eram la film. 
- De atâta vreme?! 
- Nu. Întâi am fost la plimbare, apoi la film. 
- Cu cine? 
- Singură.  
- De ce nu mi-ai spus că stai aşa mult? 
- Erai ocupat cu afaceri. 
El știa că pe ea o deranja faptul că lipsea aşa de mult de acasă. 

Încă postul lui nu era stabil şi trebuia să lupte pentru a-şi recâştiga 
credibilitatea. 

- Te rog să mă anunţi data viitoare dacă stai mai mult. 
- Poate şi eu îmi fac griji pentru tine... 
- Alex, ştii bine că nu pot să refuz! 
Ea nu răspunse. 
 
A doua zi avură o şedinţă la care Alexandra prezentă un proiect. 

La final se făcu linişte. Dan luă cuvântul. 
- De ce ai schimbat planul acceptat inițial? 
Alexandra fu deranjată, nu pentru că îi puse întrebarea, ci pentru 

că o făcuse el. 
- Am considerat că modificările pe care le-am făcut vor aduce 

îmbunătăţiri majore. 
- Planul a fost stabilit de la început, nu trebuia să îl modifici! 
Ea înghiţi în sec. Îşi dădu seama că cei de la masă susţineau 

ideea lui Dan. 
- Oricine putea executa un proiect la comandă, eu am dorit să 

schimb puţin aspectul. 
- Angajatorului s-ar putea să nu îi convină. 
- Îmi voi susţine punctul de vedere şi avantajele schimbărilor 

făcute. 
- Ar trebui să iei în considerare refacerea proiectului. 
Ea lăsă privirea în jos. 
Şedinţa luă sfârșit.  
- Alexandra, te rog să rămâi puţin, îi spuse Dan în timp ce restul 

se ridicau de la masă. 
Rămaseră în sală singuri. 
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- Proiectul este reuşit, dar trebuia să pun acele întrebări. 
- Da, zise ea scurt, fără să se uite la el. 
El o privi şi îi văzu o lacrimă. 
- Dacă ai terminat ce aveai de spus, aş dori să plec! Am treabă! 
- Am terminat, răspunse el. 
Ea ieşi trântind uşa. 
- În noaptea asta iarăşi vom dormi separat, comentă el după ce 

ea ieşi. 
Aşa se şi întâmplă. Alexandra refuză să vorbească cu el când 

ajunse acasă şi se închise în dormitor.  
Se terminase săptămâna. Dan ajunse mai repede ca de obicei acasă. 
- Eu merg la fermă. Vii şi tu? o întrebă el. 
- Nu, îi răspunse ea scurt. 
El se enervă şi plecă singur. 
Alexandra rămase plângând. 
- De ce se întâmplă aşa ceva între noi, Doamne? șopti ea. Ştiu 

că mă iubeşte, şi eu îl iubesc...  
Dan ajunse la fermă devreme şi se puse la lucru cu Radu. Pe 

când se întoarse acasă văzu maşina socrilor săi parcată în faţa casei. 
Bănui că ar fi Florentina. Când intră în casă i se confirmă bănuiala. 

- Ce faci aici? o întrebă Dan pe Florentina care stătea în faţa 
televizorului. 

- M-am plictisit acasă şi m-am gândit să vin. Dar Alexandra 
unde este? 

- Acasă. 
- Nu a venit şi ea? 
- Nu. 
Dan urcă spre dormitoare şi făcu un duş. Apoi coborî la bucătărie 

şi luă o sticlă de vin. Își turnă un pahar. Florentina apăru în uşă. 
- Ce fac ai tăi? o întrebă el când o observă. 
- Bine. 
Ea se apropie legănându-şi şoldurile încet. 
- Pot să mă servesc şi eu? întrebă ea. 
- Sigur! îi răspunse el împingându-i sticla. 
Ea îl urmări cum goleşte paharul din câteva înghiţituri. Îşi dădu 

seama că se întâmplase ceva între el şi sora sa. Își luă un pahar şi 
puse vin pe jumătate, apoi restul îl umplu cu apă minerală. Dan îşi 
puse încă un pahar, îl goli la fel de repede ca pe primul. 
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- Alexandra întotdeauna a fost foarte greu de înţeles. În afară de 
tata care îi făcea toate mofturile, eu şi mama niciodată nu am înţeles-o. 

Dan se ridică de la masă şi ieşi. Florentina luă sticla cu vin şi 
paharul din care băuse Dan, apoi plecă după el. Îl observă în 
sufragerie și se aşeză pe canapea alături de el. Îi umplu paharul şi îl 
servi.  

- La ce te uiţi la televizor? o întrebă el. 
- La nimic special...  
El luă telecomanda şi începu să schimbe programele. Goli în 

puţin timp paharul servit de cumnata lui. Se simţea ameţit. Florentina 
îi mai puse un pahar. Sufletul lui era trist şi nu îl mai interesă cât să 
bea. La un moment dat pierdu numărul paharelor, iar ochii îi 
deveniră grei. Dori să se ridice, dar îşi pierdu echilibrul. 

Florentina îl ajută să urce scările până în dormitor. El se prăbuşi 
în pat adormind într-o clipă. Ea se apropie de el şi îi ridică tricoul. El 
nu făcu nicio mişcare, dormind în continuare. Îi trase tricoul de pe 
mâini şi de pe cap, apoi începu să-i desfacă cureaua pantalonilor şi îl 
dezbrăcă. Se aplecă să îl sărute, dar mirosea intens a alcool. Îl sărută 
pe gât şi îl auzi că şopteşte ceva. Se apropie cu urechea de buzele lui. 

- Alex, șopti Dan. 
Se enervă. Se auzi telefonul sunând, apoi vocea Alexandrei. 
- Dan, ajung şi eu la fermă la dimineaţă, la prima oră. 
Dis-de-dimineaţă, Florentina, care dormise în camera alăturată, 

auzind maşina Alexandrei, se ridică repede din pat şi merse în 
dormitorul lui. Se dezbrăcă şi urcă cu grijă în pat alături de el.  

Alexandra intră în casă. Era liniște. Văzuse maşina surorii sale 
parcată în faţă. Urcă la etaj. Uşa dormitorului lui Dan era 
întredeschisă. Se apropie şi împinse uşa. Atunci îi văzu pe Dan şi 
Florentina împreună în pat, acoperiţi parţial cu pătura. Dormeau 
amândoi. Simţi că îi fuge podeaua de sub picioare.  

Lui Dan i se păru că aude ceva mişcare. Îşi deschise ochii, dar 
lumina îl orbi, iar capul îi era exagerat de greu. Auzi afară o maşină 
derapând. Se ridică repede şi privi pe fereastră. Era maşina 
Alexandrei. Atunci îşi dădu seama că era gol. Se întoarse şi o văzu 
pe Florentina. Simţi că i se face rău şi alergă în baie. Când se întoarse 
în cameră Florentina dispăruse. O auzi în dormitorul alăturat. 

Florentina se îmbrăca. 
- Ce s-a întâmplat? întrebă Dan. 
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Ea se întoarse spre el zâmbitoare. 
- Ce crezi tu că s-a întâmplat? 
- Nu ştiu, nu-mi amintesc. Am băut prea mult! 
- Ce se poate întâmpla între o femeie şi un bărbat?! 
- Mă îndoiesc să mă fi atins de tine! 
- Nu cred că asta s-a văzut! strigă Florentina furioasă. 
El îşi dădu seama că Alexandra îi văzuse. Se duse în dormitor şi 

începu să se îmbrace, apoi plecă fără să-i spună nimic Florentinei. 
Ajuns acasă Dan văzu maşina Alexandrei parcată în stradă. O 

găsi pe Alexandra plângând, punându-şi hainele într-o valiză. 
- Alexandra nu ştiu ce s-a întâmplat. Am băut foarte mult aseară 

şi nu mai îmi amintesc ce am făcut... 
Ea se opri şi se prăbuşi în genunchi plângând. 
El se apropie de ea.  
- Nu mă atinge!  
- Te rog să mă ierţi, o imploră el. 
Ea continuă să plângă. Se simțea un mizerabil. 
- Pleacă, nu vreau să te văd! 
El simţi că i se sfâşie inima, iar durerea de cap şi starea de 

greaţă nu mai încetau. Ieşi din dormitor. 
Se întoarse la fermă. Maşina Florentinei era încă acolo. Intră în 

casă strigându-i numele, dar aceasta nu răspundea. Apoi merse spre 
grajd unde se întâlni cu Radu. 

- Ai văzut-o cumva pe Florentina? 
- Da. A mers la călărit. 
Dan o aşteptă o vreme în faţa grajdului. Florentina îl obsevă din 

depărtare, era furios.  
- Pleacă de aici! Nu vreau să te mai văd în faţa ochilor! zbieră 

Dan la ea când aceasta se apropie. 
Fata îi întinse hamul calului, apoi plecă spre casă. 
Dan nu se mai întoarse acasă decât duminică seara. Maşina 

Alexandrei era parcată în curte. După ce intră în casă îşi dădu seama 
că aceasta era închisă în dormitor. 

 
A doua zi dimineaţa nu se întâlniră înainte de a pleca la 

serviciu. 
La firmă Alexandra fu nevoită să meargă la el să îi ducă un 

dosar. Nu schimbară nici un cuvânt.  
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După aceea el îi trimise un mesaj pe telefon: „Alex, eşti singura 
femeie pe care o iubesc.” Spre sfârşitul programului veni un curier cu 
un buchet de trandafiri roşii. Luă buchetul şi merse la el la birou.  

Ea îi puse florile pe birou, apoi îl privi în ochi. 
- Dacă mă iubeşti, te rog să nu mai îmi trimiţi mesaje şi flori, 

pentru că mă faci să sufăr mai mult. 
El îi privi ochii plânşi şi rămase tăcut. Apoi ea ieşi. 
Spre seară ajunse acasă. Aduse buchetul cu el şi îl puse într-o 

vază, în sufragerie. Alexandra era din nou închisă în cameră. 
Zilele trecură. Acasă, Alexandra îl evita. La firmă, când erau 

nevoiţi să comunice, o făceau pe scurt. 
La sfârşitul săptămânii el plecă la fermă 
Mai trecu o săptămână în acelaşi mod. Într-o după-amiază sună 

telefonul. Alexandra răspunse şi recunoscu vocea sorei sale. 
- Îl caut pe Dan. 
- Nu este acasă. 
- Nu ştii unde îl găsesc? 
- Probabil la vreo întâlnire de afaceri. Să îi transmit ceva? 
- Aş vrea să îi spun personal. 
- Dacă este ceva urgent, îi las un bilet pentru când ajunge acasă. 
Florentina făcu o pauză, apoi continuă. 
- Nu vreau să te supăr, dar sunt însărcinată... 
Alexandra simţi că leşină. Scăpă receptorul din mână. Se lăsă pe 

podea, cu privirea în gol. Ea încercase de atâta vreme să rămână 
însărcinată, iar sora ei... 

Era seară târziu. Alexandra îl auzi pe Dan intrând în casă, apoi 
urcă şi se închise în dormitor. Noaptea trecu cu greu pentru amândoi; 
niciunul dintre ei nu reuşi să adoarmă. 

Dimineaţa, când îl auzi coborând, Alexandra ieşi în urma lui.  
- Dan, trebuie să vorbim! 
El îşi întinse mâna după chei, iar ea observă că îi tremura mâna. 

Avea cămaşa deschisă la nasturele de sus, fără cravată. Strânse 
pumnul, apoi se întoarse spre ea. Avea faţa foarte palidă. 

- Vreau să divorţăm, spuse ea. 
Nici ea nu arăta mai bine, doar că machiajul slab îi dădea puţină 

culoare.  
- Ai vorbit cu Florentina, zise el. 
- Da. 
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El lăsă privirea în jos. 
- Nu voi sta împotriva unui copil. 
- Multă vreme am desconsiderat femeile, fiind convins că sunt 

nişte profitoare. Aşa este şi sora ta! 
- Copilul nu are nicio vină, zise ea străduindu-se să nu plângă. 
- Ştii că nu mă voi căsători cu ea doar pentru copil! 
Ea se întoarse pentru că simţi o lacrimă căzându-i pe faţă. 
- Vrei ca acel copil să crească fără tată? 
- Îi voi plăti pensie alimentară, dacă eşti convinsă că este copilul 

meu. 
El îşi luă servieta şi ieşi. 
Alexandra ieşi în urma lui. Ieşiră din curte, mașina lui era în faţă, 

iar ea îl urma. Pe drum fură despărțiți de câteva maşini. Se opriră la un 
semafor, el era primul în coloană. Maşina ei era la vreo trei sute de metri 
în spate. Era mare aglomeraţie în trafic la acea oră. La schimbarea 
semaforului pe culoarea verde Alexandra văzu maşina lui Dan pornind. 
Într-o fracţiune de secundă o maşină din sensul care primise roşu ţâşni în 
intersecţie, iar maşina lui fu aruncată de pe direcţia de mers. La impact 
nu se auzi decât o bubuitură puternică. Alexandra simţi că i se opreşte 
inima. Coborî din mașină şi porni în fugă spre intersecţie. 

Dan deschise ochii. Rămase inconştient pentru o clipă. Privi în 
faţă şi nu realiză ce se întâmplase. Simţi o durere ascuţită în vârful 
capului. O auzi ca prin vis pe Alexandra care striga. Deschise 
portiera şi dori să coboare, dar se prăbuşi. Alexandra ajunse chiar în 
acea clipă lângă el şi îl prinse în braţe, lăsându-se cu el în genunchi. 
El îşi pierdu din nou conştienţa. Sângera din nas. 

Dan se trezi la spital. În jurul lui se mişcau multe persoane în 
echipament medical. 

- Unde sunt? întrebă el încercând să se mişte, dar nu reuşi. Îl 
durea îngrozitor gâtul şi capul. 

- Sunteţi la spital, îi răspunse un bărbat. Aţi avut un accident de 
maşină. 

- Soţia mea este bine? întrebă el. 
- Da, îi răspunse acelaşi bărbat. Aşteaptă afară. Să o chemăm? 
- Da, răspunse el. 
Dorea să se convingă că ea nu păţise nimic. 
Auzi o voce de femeie care o chema pe Alexandra. Dori să-şi 

întoarcă capul în acea direcţie, dar nu reuşi. 
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- Aveţi gâtul imobilizat până vă facem un CT să vedem dacă nu 
aveţi leziuni la nivelul coloanei. 

Alexandra se apropie de el cu teamă. Vedea tot felul de sârme 
cu electrozi lipiţi pe piept, tensiometrul pe mână, gulerul de 
imobilizare a gâtului. Era speriată şi îşi ştergea lacrimile. Îi tremurau 
şi mâinile. 

- Vă simţiţi mâinile şi picioarele? îl întrebă medicul.  
El îşi mişcă degetele de la picioare. 
- Da, răspunse încet. 
Alexandra îi atinse faţa. 
- Eşti bine? o întrebă el. 
Ea îşi şterse din nou lacrimile de pe față. 
- Eu nu am păţit nimic, răspunse ea încercând să-i zâmbească. 
Îl prinse de mână, iar el o strânse uşor. 
- Îi vom face un CT de craniu, îi spuse medicul Alexandrei. A 

făcut un puseu hipertensiv. Probabil de acolo avea epistaxis, dar 
verificăm şi alte cauze. 

- Te doare ceva? întrebă ea. 
- Suportabil, răspunse el. 
Medicul îi privi mirat pentru că în urmă cu câteva clipe aflase 

de la Dan că avea dureri îngrozitoare de cap şi coloană. 
Apoi merseră cu el la CT. 
Alexandra aştepta pe coridor. O infirmieră se apropie de ea cu 

un pahar în mână. 
- Doamna Maria? 
- Da, răspunse aceasta speriată.  
- Am fost trimisă de domnul doctor să vă dau să luaţi acest 

medicament. 
Alexandra luă din mâna infirmierei tableta, apoi bău o gură de apă. 
- Mulţumesc. 
Infirmiera îi adunse un scaun, iar Alexandra se aşeză epuizată. 

După câteva minute simţi că o inundă o linişte şi nu îşi dădu seama 
că adormise. Infirmiera veni din nou să o vadă şi o acoperi cu o 
pătură. Holul nu era prea circulat.  

Alexandra se trezi după o vreme. O văzu pe infirmieră stând 
lângă ea şi zâmbind. 

- Am adormit.  
- Da, ați dormit cam o oră. 
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- Cum este soţul meu? 
- Am înţeles că nu are nimic grav.  
Alexandra îşi dădu pătura la o parte. Simţi că o doare spatele de 

la poziţia în care adormise. 
- Ne-aţi impresionat, îi spuse infirmiera.  
Alexandra o privi nelămurită. 
- Se vede că vă iubiţi foarte mult, dumneavoastră şi soţul. Când 

s-a trezit soţul dumneavoastră, prima dată a întrebat dacă sunteţi 
bine, nu l-a interesat de starea lui. 

Alexandra se ridică încet. Era ameţită. Infirmiera o sprijini de braţ.  
- Domnul doctor a spus să vă duc la dânsul. 
Ele porniră încet pe hol. Infirmiera bătu la uşa unui cabinet, iar 

un bărbat de vârstă mijlocie, le deschise. 
- Intraţi, le spuse el. 
Infirmiera o conduse spre un scaun, apoi ieşi. 
- Sunteţi mai liniştită? întrebă medicul. 
- Nu ştiu ce mi-aţi dat, dar am adormit. 
- Un calmant. Nu doream să ne alegem cu încă un pacient! 
- Cum este soţul meu? 
- Este bine. Nu a suferit leziuni de coloană sau cerebrale, doar o 

contuzie puternică. Va avea o vreme dureri, dar îi va trece. Îi voi 
scrie tratament pentru acasă.  

- Mulţumesc. 
- Se ştie hipertensiv? 
- Nu. 
- Lucrează în mediu stresant? 
- Da. Lucrează foarte mult... 
- Va trebui să îşi mai verifice tensiunea din când în când pentru 

că atunci când a ajuns la noi era foarte mare. 
- O vom verifica! 
- Vă poate ajuta cineva să îl duceţi acasă? 
- Voi chema pe cineva. 
Medicul începu să scrie o reţetă.  
- Mulţumesc, spuse din nou Alexandra, primind hârtia. 
Ea ieşi. Apoi îl sună pe tatăl ei. 
Alexandra se apropie de Dan. Acesta stătea întins pe pat, cu 

ochii închişi. Nu mai era legat la monitoare. Deschise ochii când o 
auzi. Avea gulerul încă la gât şi nu îşi putu întoarce decât privirea. 
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- Cum eşti? îl întrebă ea. 
- Cu mult mai bine. 
Ea îi aranjă firele de păr de pe frunte. 
- Mi-au dat un medicament şi m-au făcut să dorm... 
Ea zâmbi făcându-l şi pe el să zâmbească. 
- Mi-au spus. Bine au făcut! 
El îşi ridică mâna şi îi atinse faţa. 
- Mulţumesc pentru că eşti alături de mine. 
Ea îl prinse de mână şi îşi lipi obrazul de mâna lui. 
- L-am sunat pe tata să vină să ne ajute să mergem acasă. 
După ce ajunseră acasă, tatăl Alexandrei îi lăsă singuri. 
Dan stătea pe marginea patului, cu spatele la uşă şi încerca să îşi 

desfacă gulerul care îi ţinea gâtul, dar nu reuşea. 
- Ce vrei să faci? întrebă Alexandra. 
- Aş vrea să fac o baie, dar nu reuşesc să desfac chestia asta. 
Ea merse la el şi îl ajută. Apoi el începu să-şi desfacă nasturii de 

la cămaşă, dar avea dureri și se opri. Ea se lăsă în genunchi în faţa lui 
şi continuă să-i desfacă nasturii. 

- Mulţumesc, îi spuse el. 
Alexandra privi urmele de pe pieptul lui unde fuseseră lipiţi 

electrozii. 
El se ridică şi merse în baie, închizând uşa. 
Îi privi cămaşa albă stropită cu sânge. Auzi apa curgând în cadă. 

După o vreme se ridică de pe pat şi dori să iasă din cameră, dar auzi 
glasul lui Dan care o striga încet. Se apropie de uşa băii. 

- Ai nevoie de ceva? 
- Nu pot să mă spăl, zise el. 
Ea se apropie de el. Stătea în apă, sprijinit cu mâinile pe 

marginea cadei şi cu şamponul pe păr. 
- Mai bine nu încercam să mă spăl acum! zise el nervos. 
Ea începu să-i maseze pielea capului încet, apoi îi frecă spatele 

cu buretele.  
- Te doare? 
- Acum nu. Este suficient, îi spuse el luându-i buretele din 

mână. 
Ea ieşi din baie, dar lăsă uşa întredeschisă. Se aşeză într-un 

fotoliu şi aşteptă. După o vreme el ieşi în halat. Se aşeză epuizat pe 
marginea patului cu privirea lăsată. Ea se apropie şi, luându-i 
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prosopul, începu să-i șteargă încet părul. El privi la bluza ei, apoi îşi 
lăsă fruntea să i se sprijine de abdomenul ei. 

- Îmi pare rău pentru necazul pe care ţi l-am făcut azi. 
Ea îi cuprinse creştetul plimbându-şi degetele prin părul lui 

negru şi umed.  
- Niciodată să nu mai faci aşa ceva! şopti ea. 
- Promit, zise el încet. 
Vocea lui era stinsă.  
- Ar trebui să te odihneşti, zise ea. 
El se întinse în timp ce ea îl acoperi. O urmărea cu privirea, dar 

îşi simţea pleoapele foarte grele şi închise ochii. 
Se înnoptase. Alexandra se apropie de pat şi îl prinse de mână. 
- Dan! 
El îşi deschise ochii şi dori să se ridice, dar se opri în momentul 

în care îşi mişcă capul şi scoase un scâncet de durere. 
- Numai încet, îi spuse ea. Trebuie să mănânci ceva... 
El se ridică încet în şezut. 
- Cât este ora?  
- Trecut de nouă seara... 
Ea îi aşeză tava cu mâncare pe noptieră. 
- Am dormit atât de mult? 
- Poţi să te culci înapoi, dar înainte trebuie să mănânci şi să-ţi 

iei tratamentul. 
Se așeză pe marginea patului lângă el. 
- Nu trebuia să îmi aduci mâncarea aici. Puteam să cobor. 
- Ştiu, scumpule, îi spuse ea zâmbind. 
El o privi surprins. 
- Dar când cineva este bolnav are dreptul să fie puţin alintat. 
- Mulţumesc. 
El începu să mănânce. 
- Este foarte bun. 
- Întotdeauna mi-ai spus că fac mâncare bună, chiar dacă nu a 

fost aşa.  
- Ai fi o mamă bună, zise el. 
Imediat îşi dădu seama că greşise. Ea se ridică şi dori să iasă, 

dar se opri în uşă. El puse tava pe noptieră.  
- Îmi pare rău. Nu ştiu cum voi putea trăi fără tine, zise el. 
- Ai trăit şi până acum câteva luni fără mine. 
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- Nu voi putea să mă mai întorc vreodată la ce am fost. 
- După ce ne-am căsătorit eu am trăit mai mult fără tine. 

Aproape în fiecare zi veneai târziu acasă. 
- Îmi pare rău. 
Dori să se întoarcă spre ea, dar durerea nu îl lăsă. 
- Recunosc că eu m-am simţit bine ştiind că tu mă aştepţi acasă. 

Aş fi vrut şi eu să stau mai mult cu tine... 
- Știu. 
- Dacă ne despărţim, când mă voi întoarce acasă nu mă vei mai 

aştepta... 
Vocea lui era foarte tristă. 
- Întotdeauna voi fi prietena ta. 
- Eu nu ţi-am fost prieten... 
- Ai încercat, dar să spunem că nu aveai experienţă. 
- Nici tu nu ai avut, dar ai ştiut să îmi fii soţie și cel mai bun 

prieten pe care l-am avut vreodată. 
El se întinse în pat, iar ea opri lumina şi se întinse alături de el.  
- Câte maşini au fost lovite? 
- Doar a ta şi a celui care a intrat în tine. 
- Tu unde erai? 
- În coloana de la semafor, mai în spate. 
- Nu ştiam unde ai rămas şi mi-a fost teamă să nu te fi lovit şi pe 

tine. 
- Mi-a fost suficient să te văd pe tine! 
- Nu îmi amintesc în totalitate ce s-a întâmplat... 
Ea îi atinse faţa cu degete, iar el îşi întoarse privirea spre ea. 
- Îmi amintesc eu foarte bine ce s-a întâmplat. 
- Îmi pare rău! 
- Nu ai avut nicio vină. 
- Dacă nu aveam gândul în altă parte, probabil îl observam. 
- Sau dacă nu îţi creştea tensiunea de la atâtea gânduri care te 

frământau... 
- Ai vorbit cu Florentina? Să o întrebi cum se simte? 
- Nu, răspunse ea, întristându-se. 
- Alex, este sora ta... 
- Ea nu este sora mea? 
- Sunteţi total diferite. 
- De ce nu o suni tu? Doar al tău este copilul! 
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- Mi-aş fi dorit să fie al tău. 
Ea îi atinse buzele şi îl făcu să tacă.  
Dan rămase gânditor privind tavanul. Nu o mai simţea 

mișcându-se. După o vreme ea îşi puse mâna pe pieptul lui. El se uită 
la ea şi văzu că adormise. O prinse de mâna întinsă peste el. 

În timpul nopţii, Alexandra se trezi simţind că Dan tresare. Îl 
privi în timp ce dormea, apoi îşi lăsă capul pe pernă. El o ţinea de 
mână. După câteva clipe tresări din nou şi suspină. Nu trecu multă 
vreme până ce el se trezi. Îl durea spatele. Îndepărtă cu grijă mâna ei, 
apoi se ridică pe marginea patului.  

- Ce este, iubitule? 
- Nimic. Cred că mai bine mă duc să dorm în altă cameră, să te 

las pe tine să dormi.  
Ea se ridică şi îl prinse de mână. 
- Te doare ceva? 
- Dormi liniştită, sunt bine. 
Ea începu să îi maseze uşor umerii. 
- Parcă ai mâini de înger, şopti el. 
- Este mai bine? 
- Cu mult mai bine, răspunse el. 
Apoi se întinseră din nou în pat. Ea îl cuprinse cu brațele. 
 
Dan se trezi târziu. Era trecut de ora zece. Alexandra nu mai era 

lângă el. 
Îşi luă halatul şi ieşi din dormitor. Trecând prin faţa uşii 

dormitorului ei, se opri, apoi intră. Pe pat era pusă cămaşa de noapte. Se 
aşeză pe marginea patului, luă cămaşa din mătase şi o strânse în pumn. 

Alexandra se grăbi să iasă cât mai repede de la firmă. Când 
intră în casă simţi miros de mâncare. Îl găsi pe Dan în dormitor. 

- Cum eşti? 
- Bine. Cum a fost azi? 
- Mult de lucru. Toată lumea a întrebat cum te simţi. 
- Tu cum eşti? 
- Puţin obosită, dar mai bine ca tine. 
El zâmbi.  
- Azi am experimentat cum era pentru tine să mă aştepţi. 
- Şi cum ţi s-a părut? 
- Nu este plăcut. 
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- Mă bucur să te aud... 
- Am pregătit mâncare, aşa cum făceai şi tu. 
- Nu trebuia. Făceam eu când veneam. 
- Mă plictiseam... 
Săptămâna trecu încet. În cursul nopţii Dan continuă să tresare 

prin somn şi să se trezească de la durere, dar spre sfârşitul săptămânii 
se simţea mai bine.  

- Ce doreşti să faci în weekendul ăsta? o întrebă el. 
- Ce am făcut şi până acum... Vrei să mergi la fermă? 
- Nu cred că sunt în stare, dar m-aş duce dacă aş avea maşină, 

numai să stau departe de oraş. 
- Atunci mergem împreună... 
- Nu vreau să te fac să mergi dacă nu vrei! 
- Aş merge şi eu departe de toate... 
Sâmbătă dimineaţa ei porniră spre sat. Alexandra îşi conducea 

maşina. 
- Îmi pare foarte rău pentru ce a trebuit să vezi când ai ajuns în 

sat, zise Dan observând că ea era foarte tăcută. 
- Nu ai auzit când te-am sunat şi am lăsat mesaj pe robot? 
- Nu. 
- De ce ai băut? 
- Cred că ştii de ce... 
- Pentru că ne certasem? 
El tăcu. 
Ajunşi la fermă, ea îl rugă să stea la o discuţie împreună.  
- Ştii că trebuie să discutăm, începu ea. 
- Da, spuse el lăsându-şi privirea în jos. 
- Va trebui să vindem casa. 
- Nu, casa nu vreau să o vindem. Ne-a plăcut amândurora, aşa 

că ţi-o las ţie. 
- Nu am ce face într-o casă aşa mare. Mai bine rămâi tu în casă. 
- Eu vreau să-ți rămână ție. După ce te vei recăsători, îţi va fi de 

folos. 
- Ştii bine că eu nu mă voi recăsători! 
- Recunosc adulterul şi ţi se va dizolva căsătoria şi în biserică. 
- Nu vreau să recunoşti nimic pentru că eu nu mă mai 

căsătoresc!  
- Nu trebuie să te sacrifici pentru greşeala mea. 
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- Din punct de vedere al credinţei mele, în viaţă ai un singur bărbat. 
Se lăsă pentru câteva clipe tăcerea. 
- O poţi lua pe sora ta cu tine! zise el. 
Alexandra se enervă. 
- Te-ai gândit mult înainte de a spune aşa ceva? 
- Nu.  
- Poţi să o iei tu, că doar cu tine este însărcinată! 
- Ţi-am mai spus că nu mă interesează persoana ei. 
- Trebuia să gândeşti puţin, înainte de a bea cu ea în aceeaşi 

casă! 
Ea era nervoasă. Dan o prinse de mână. 
- Mă vei ierta vreodată pentru ce am făcut? 
- Te-am iertat de mult... 
- Îţi voi cumpăra un apartament, spuse el. Alexandra, nu vreau 

să-ţi distrugi şansa la fericire din cauza greşelii mele! 
Ea zâmbi. 
- De ce crezi că sunt nefericită? 
El o privi nedumerit. 
- M-ai iubit cu adevărat? întrebă ea. 
- Te mai iubesc, poate acum mai mult decât am făcut-o înainte! 
- Şi eu te iubesc cu toată fiinţa mea. Majoritatea oamenilor nu 

cunosc dragostea adevărată vreodată în viaţă. Eu am cunoscut-o. De 
ce aş fi nefericită? 

El râse. Şi el simţea la fel. Cunoscuse dragostea adevărată şi se 
simţea un norocos. 

- Eşti extraordinară! 
- De ce? întrebă ea. 
- Pentru tot! Pentru sufletul tău, pentru tot ceea ce eşti! Îmi pare 

rău că nu am ştiut să te apreciez la adevărata ta valoare. 
- Eu simt că mă apreciezi, chiar dacă aşa a fost situaţia... 
- Voi putea să-ţi mai cumpăr flori? 
- Da. Dar să nu-ţi faci speranţe cu mine. 
- Ştiu că eşti de neclintit când iei o decizie. Dar nu îmi cere să 

nu te mai iubesc! 
- Asta nu pot să-ţi cer.  
- Probabil voi simţi nevoia de a te vedea uneori. 
- Vom lucra împreună în continuare. Vei putea să mă vezi în 

fiecare zi. 
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- Poate voi dori şi în afara serviciului. 
- Ţi-am spus că îţi voi rămâne prietenă, iar oricând vei avea 

nevoie de mine, voi fi alături de tine. 
 
Dan se întoarse la lucru. Alexandra luă legătura cu un avocat pentru 

a începe divorţul. Începu să-şi caute şi un apartament pentru a se muta. 
Faptul că se vedeau zi de zi şi la lucru şi acasă îi chinuia pe amândoi. 

Alexandrei i se păru ciudat cum mama ei nu vorbise niciodată 
despre faptul că Florentina era însărcinată. Îi ştia foarte bine 
temperamentul şi era convinsă că nu s-ar fi putut abţine să nu spună 
ceva despre Florentina şi Dan. Ajunsă acasă, într-o după-amiază se 
hotărî să îşi sune părinţii.  

Răspunse chiar mama ei. 
- Sărut mâna, mami!  
- Nu te mai interesează de viaţa noastră! îi reproşă mama sa. 
- Ştii că am avut probleme cu accidentul lui Dan şi nu am avut 

timp să trec pe la voi. Cum eşti? 
- Bine, veni răspunsul scurt, pe un ton rece. 
- Mami, cum este Florentina? 
- Bine şi ea. 
- Cum îi merge sarcina? 
- Ce sarcină? 
- Este însărcinată. 
- Cine ţi-a spus că este însărcinată? 
- Ea. 
- Când? 
- În urmă cu aproximativ o lună jumate... 
Alexandra o auzi pe mama sa râzând. 
- Probabil a glumit! Florentina nu este gravidă! 
- Mie şi lui Dan ne-a spus că este gravidă! 
- Nu este! 
Alexandra se înfurie. Tăcu pentru câteva clipe. 
- Eşti sigură că nu este? 
- Tu nu auzi?! strigă mama ei. 
- Mamă, te pot ruga ceva? 
- Te ascult! 
- Cheam-o acasă peste o oră, dar te rog să nu îi spui că am 

vorbit cu dumneata la telefon şi nu discuta cu ea despre ce am vorbit. 
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- Bine. 
- Mă voi duce la voi. Dar mamă, este foarte important să nu 

vorbeşti cu ea nimic din ce am vorbit acum la telefon. 
- Am înțeles! 
- Mulţumesc. 
Alexandra îl sună pe Dan, dar acesta nu răspunse. Apoi o sună 

pe secretara acestuia. 
- Pot să vorbesc cu Dan? 
- Este într-o şedinţă. 
- Te rog să mergi la el şi să îi spui să mă sune urgent.  
Dan o sună după câteva minute. 
- Scuză-mă că am insistat. 
- Nu-i nimic. Mi-a spus secretara că este ceva urgent. 
- Pot să merg după tine? 
- Aş mai avea ceva treabă, dar dacă trebuie, las pe mâine. 
- Este urgent, dar nu pot să-ţi spun la telefon. 
- Bine. Vino! 
Alexandra îl aştepta pe Dan în faţa firmei. El ieşi din clădire şi 

merse la maşină. 
- Care este urgenţa? 
- Vei vedea! 
I se păru ciudat comportamentul ei, dar nu spuse nimic. O vedea 

încruntată. Urmări drumul, încercând să îşi dea seama care era destinaţia. 
- Alexandra! oftă el când îşi dădu seama în ce direcţie mergeau. 

Nu vreau să merg la ai tăi! 
- Este important să vii! 
- Nu vreau! 
- Dan, ai încredere în mine! 
El se înfurie, dar nu dori să o supere. 
Alexandra coborî din maşină tăcută. Dan o urmă. Le deschise 

mama ei. 
- Florentina a sosit? 
- Este în camera ei. 
- I-ai spus că am sunat? 
- Nu mi-ai cerut să nu îi spun? 
- Ba da. 
Dan nu înţelegea ce se întâmplă, dar i se păru curioasă 

atitudinea relaxată a soacrei sale. Alexandra îl prinse pe Dan de mână 
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şi îl trase după ea. Deschise uşa camerei Florentinei, fără să bată. 
Mama ei era în urma lor. 

Florentina se sperie când îi văzu. 
- Cum intraţi aşa?! 
- Se pare că toţi am văzut tot ce era de văzut la tine! exclamă 

Alexandra. 
Mama lor se miră de cuvintele ei. Dan îşi dorea să intre în 

pământ de ruşine. 
- În cât timp eşti însărcinată? 
Florentina se uită speriată la mama ei. 
- De ce le-ai spus că eşti gravidă?  
- Am glumit, răspunse speriată Florentina. 
Dan se sprijini de perete. 
- Ai glumit?! strigă Alexandra. Dan mi-a spus că era mort de 

beat. Spune adevărul! A fost ceva între voi?!  
El simţi că i se întunecă privirea. Ieşi din cameră. 
- Despre ce vorbeşti? întrebă mama lor. 
Alexandra se întoarse spre ea. 
- M-am certat cu Dan, iar el a mers singur la fermă. A doua zi 

dimineaţa am mers şi eu şi i-am găsit în pat împreună! 
Mama lor se năpusti la Florentina şi începu să o lovească fără milă. 
- Ce ai făcut?! 
- Nimic! strigă plângând fata. Nu am făcut nimic! Am vrut doar 

să o supăr pe Alexandra! Dar nu a fost nimic între noi! 
Alexandra ieşi din cameră cu lacrimi în ochi. Dan nu era 

nicăieri. Coborî la mașină, dar nu-l găsi nici acolo. Porni încet spre 
casă, urmărind cu atenţie oamenii de pe stradă 

După aproape o oră Dan intra în casă. Alexandra se apropie de el. 
Avea faţa obosită şi îşi dădu seama că plânse. El intră în sufragerie și 
se aşeză în fotoliu, sprijinindu-și capul în mâini. Ea se apropie și îl 
cuprinse peste umerii laţi. Plângea ca un copil în brațele ei.  

- Vezi ce înseamnă să ai familie? zise ea într-un târziu.  
Era noapte. Dan auzi soneria de la intrare. Alexandra se trezi si ea. 
- Cine poate fi la ora asta? întrebă ea. 
Dan coborî din pat şi se uită la ceas. Era trecut de miezul nopţii. 

Îşi luă halatul. 
Când deschise poarta rămase surprins să o vadă pe Florentina cu 

două bagaje. 
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- Îmi cer scuze că vă deranjez aşa târziu, dar nu ştiu unde să 
merg... 

Dan văzu că fata plânse. 
- Te-a dat maică-ta afară? 
- Da. 
El o lăsă să intre. 
- Cine era? întrebă Alexandra somnoroasă când îl văzu că apare 

în dormitor. 
El se aşeză pe marginea patului. 
- Ce este? întrebă ea văzându-l îngândurat. 
- Jos aşteaptă soră-ta. A dat-o mama voastră afară din casă şi nu 

ştie unde să meargă. 
Alexandra se înfurie. Coborî ca o vijelie din pat şi se îndreptă 

spre uşă. 
- Alex, aşteaptă! strigă el după ea, prinzând-o de braţ. Este sora ta 

şi trebuie să o ajuţi! Nu are unde să meargă acum, în miezul nopţii! 
- Să meargă la prietenele ei! Nu mi-o trebuie în casa mea! 
El o îmbrăţişă. 
- Alex, te rog! Şi eu sunt foarte supărat pe ea! 
Ea se calmă puţin, apoi se trase din braţele lui. 
- Las-o să doarmă în sufragerie, pe canapea. Dar să nu o aud că 

urcă aici! strigă Alexandra. 
El ieşi şi coborî la Florentina. O duse în sufragerie şi îi dădu un 

set de haine de pat. 
Când se întoarse în dormitor Alexandra aştepta cu faţa 

încruntată.  
- Nu îi este ruşine să vină aici după ceea ce a făcut? întrebă ea. 
- Chiar este necăjită! 
- A vrut să ne despartă! 
El tăcu. 
- Nimic nu va mai fi la fel, oftă Alexandra. 
- La ce te referi? 
- Această întâmplare a schimbat ceva adânc în relaţia noastră. 
- Doreşti în continuare să ne despărţim? 
- Simt că am fost despărţiţi cu mult înainte. 
- Te referi la faptul că mă întorceam târziu acasă? 
- Da. Şi faptul că erai nepăsător. 
- Nu am făcut-o pentru că nu te iubeam... 
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- Nu este vorba de dragoste. Dacă vrei să mai rămânem 
împreună voi dori mai multă atenţie din partea ta. Adică doresc să-ţi 
respecţi programul de lucru, iar plecările tale la fermă sunt prea dese. 
Nu vreau să fii mereu obosit. 

Ea făcu o pauză. Apoi continuă. 
- M-am săturat să fac numai eu mâncare, numai eu să spăl 

haine, să fac curat, să mă gândesc ce ai dori să faci când ajungi 
acasă... Dar eu nu am aceleaşi drepturi ca tine? Sau pentru că sunt 
femeie îţi sunt inferioară? 

- Alex, exagerezi! Ştii bine că nu te consider inferioară!  
El îi cuprinse faţa în mâini. 
- Îmi pare rău că nu m-am gândit şi eu să te ajut! Dar îţi promit 

că mă voi schimba. 
- Nu vreau să te schimbi! Eu am crezut că eşti altfel! Dacă ştiam 

că vei fi aşa nu mă căsătoream cu tine! 
- Te-ai căsătorit cu mine pentru că mă iubeşti, nu pentru cum 

sunt! Am o grămadă de defecte! Dar te iubesc, Alex! Te ador! 
El o strânse la piept. Alexandra începu să plângă încet.  
După o vreme se culcară. Alexandra era întoarsă cu spatele spre 

el. Dan îi privi părul ondulat căzându-i pe pernă. Se apropie de ea şi 
îşi puse braţul peste ea, lipindu-şi pieptul de spatele ei. Îi simţea 
mirosul dulce şi închise ochii. Ea îl prinse de mână. 

De dimineaţă Dan pregătea micul dejun.  
Florentina apăru cu ochii umflaţi în uşa bucătăriei.  
- Vrei să mănânci? 
- Mă lasă Alexandra? 
- Îi ceri voie mai târziu. 
Fata se aşeză la masă, iar Dan îi aşeză un sandviş pe o farfurie 

şi îi dădu un pahar cu lapte. 
- Mulţumesc pentru că m-aţi primit în casă. 
Dan ieşi din bucătărie.  
Alexandra se întâlni cu sora ei doar când ieşeau din casă. Dan o 

rugase să o ducă şi pe Florentina la lucru. Alexandra urcă în maşină. 
Observase că Florentina era foarte tristă. 

- Ai voie să stai la noi în casă până îţi găseşti chirie; cu o 
singură condiţie, îi spuse Alexandra sorei sale după ce urcară în 
maşină: vei respecta regulile pe care eu le impun în casa mea!  

Dan era tăcut. Florentina o privea cu teamă. 
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- Bine, răspunse sora ei. 
- Nu ai voie să lipseşti după ora zece seara! Nu ai voie să urci în 

casă la etaj, numai la parter, nu ai voie să te apropii de lucrurile 
noastre! Nu ai voie să faci nimic până nu ceri voie! Ai înţeles? 

 - Da. 
- Şi încă ceva! Nu ai voie să te apropii de Dan! Nici măcar să îl 

privești în vreun fel care să îmi displacă! 
Dan o privi mirat. 
În acea zi Dan merse şi îşi depuse demisia din funcţia de 

director. 
Dan merse să o caute pe Alexandra. Aceasta era într-o discuţie 

cu o colegă. 
- Ai un minut? întrebă Dan. Am fost la directorul general şi mi-

am prezentat demisia. 
- Şi?! 
- Nu mi-a acceptat-o, dar mi-a promis că îmi va fi respectat 

programul de lucru. 
Florentina ajunse seara acasă. 
- Unde ai fost toată ziua? o întrebă Alexandra. 
Când se apropie de ea îşi dădu seama că era băută. Florentina 

nu îi răspunse. Merse la bucătărie şi căută în frigider. 
- Aşază-te la masă! îi spuse Alexandra. 
Fata ascultă. Îşi simţea capul greu. Alexandra îi puse mâncare în 

farfurie. 
- A sunat tata să întrebe dacă ştiu unde eşti. 
- I-ai spus că sunt la voi? 
- Nu. I-am spus că eşti la o prietenă. Dacă îi spuneam că eşti 

aici probabil îi spunea mamei şi venea să ne bată la cap. 
- Mulţumesc. 
- Ar trebui să spui „te rog să mă ierţi”! 
- Mă doare capul... 
- Dacă bei prea mult! 
Fata începu să mănânce. 
- Intentasem divorţul, cred că ştii! Doar asta ţi-ai dorit! 
- Dacă aş cunoaşte un bărbat ca Dan, aş ţine de el şi cu dinţii, 

zise Florentina. 
- Sunt multe aspecte care definesc viaţa de cuplu. Unul ar fi 

încrederea, iar altul respectul. 
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- Te iubeşte foarte mult şi nu cred că este în stare să vadă altă 
femeie în afară de tine. 

- Ştiu că mă iubeşte. 
- Când am încercat să îl seduc, îţi şoptea numele, în somn. 
Alexandra privi la sora ei. Era în una dintre cele mai sincere 

clipe ale ei.  
- Florentina, îi spuse prinzând-o de mână. Îţi vei găsi un băiat de 

treabă şi tu, care să ţină la tine. 
- Încă nu am găsit aşa ceva! 
- Poate nu ai căutat pe unde trebuia! Dar vei vedea că va apărea! 
Florentina plângea. 
- Toţi sunt nişte porci! 
- Aşa am crezut şi eu! 
- Da, unul nu era! Și l-ai găsit tu! 
- Sunt convinsă că era şi el! 
Florentina o privi pe Alexandra şi începură să râdă. 
- Cum v-aţi îndrăgostit? 
- Cred că mie mi-a înmuiat inima când mi-a povestit despre 

viaţa lui, într-un moment de sclipire!  
- Eşti mult diferită de restul femeilor. Are de ce să se 

îndrăgostească de tine. 
- Aşa crezi? 
- Sunt convinsă. De ce crezi că mi-e ciudă pe tine? Că nu pot fi 

ca tine! Tu întotdeauna ai fost cuminte şi deşteaptă, eu sunt afurisită, 
ca mama! 

Râseră din nou. 
- Dacă aş fi fost ca tine, unde crezi că eram acum? întrebă Alexandra. 
- Pe stradă, ne trăgeam de cap... 
- Cam aşa... 
Florentina o privi gânditoare pe Alexandra. 
- Încă ceva, zise fata. Arată super! 
- Cine? 
- Dan. 
- Ştiu. 
- Nu cred că ştii. 
- Cum să nu ştiu?! 
- Tu l-ai văzut numai pe el, dar îţi spun eu, care am văzut o 

grămadă. Cred că este cel mai tare bărbat pe care l-am văzut 
vreodată... dezbrăcat! 
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Alexandra se înroşi. 
- Să nu-l laşi să-ţi scape. Merită să-l ții numai pentru tine!  
- Crezi că numai cum arată este important? 
- Nu! Faptul că știi că te iubește atât de mult, pe lângă faptul că 

arată super trăznet!  
- Mersi, Florentina!  
- Cu plăcere. Dar dacă vreodată te saturi de el, să ştii că mi-l 

trebuie mie! 
Fata începu să râdă. 
Alexandra o îmbrăţişă. 
În noaptea aceea îi pregăti un dormitor, la etaj.  
 
Era noapte. Alexandra se trezi. I se păru că cineva o strigă. Privi 

la Dan care dormea liniştit. Coborî din pat şi ieşi din dormitor. În casă 
era linişte. Se gândi că visase. Dar parcă cineva o împinse de la spate 
să se apropie de uşa dormitorului sorei sale. Îşi lipi urechea de uşă şi 
ascultă. La un moment dat auzi un geamăt. Se sperie şi deschise uşa. 
Văzu că Florentina era căzută lângă pat. Aprinse lumina şi văzu mult 
sânge în pat şi pe jos. Alergă la sora ei care era foarte palidă. 

- Florentina, ce s-a întâmplat?! 
Fata nu reuşi să deschidă ochii. Nu avea putere în corp.  
Alexandra se întoarse în dormitor. 
- Dan, te rog să mă ajuţi! exclamă ea începând să se îmbrace în 

grabă. 
El se trezi cu greu. 
- Ce s-a întâmplat? 
- Florentina are hemoragie... 
Dan sări din pat. 
- Ce să fac? 
- Este rău! Trebuie să o ducem la spital. 
Alexandra era foarte speriată. Dan începu şi el să se îmbrace în 

grabă. 
- O aduci tu, te rog? zise Alexandra. Eu merg să scot maşina. 
Dan intră în dormitorul Florentinei şi se sperie când văzu atâta 

sânge. Fata zăcea albă. El luă o pătură în care o înveli, apoi o luă în 
braţe şi coborî. 

- Conduc eu, zise Dan punând-o pe bancheta din spate a 
maşinii. Du-te tu lângă ea! 



Alina Cosma 

 112

Alexandra îi ţinu capul şi umerii în braţe. Era foarte rece la faţă 
şi la mâini.  

- Florentina, ai făcut avort? o întrebă Alexandra. 
Fata nu era în stare să spună nimic. Ajunseră la maternitate 

unde fu dusă pe terapie intensivă.  
Dan şi Alexandra aşteptau pe curidorul spitalului. Alexandra era 

foarte speriată. Dan o strânse la piept. 
După o vreme apăru medicul. 
- De cât timp are hepatită? 
- Nu ştim să aibă hepatită, răspunse Alexandra. 
- Are leziuni hepatice care au dus la lipsa producţiei de factori 

ai coagulării, ducând la hemoragie. 
- Cum este acum? 
- Îi facem transfuzie. Hemoragia s-a oprit, deocamdată, dar va 

trebui tratată cauza pentru că altfel va ajunge tot aici. 
- Eu am crezut că a făcut avort. 
- Din păcate este ceva mai grav decât avortul. Are o hepatită 

decompensată. 
- Este veche? 
- Da, de câţiva ani. 
- Aseară a consumat alcool în cantitate mai mare. Nu ar putea fi 

asta cauza? 
- Hepatita este mai veche. Vom face mai multe analize pentru a 

descoperi cauza. 
Florentina deschise ochii. O văzu pe Alexandra stând cu capul 

pe marginea patului, aşezată pe un scaun. Alexandra o simţi 
mișcându-se şi se ridică. 

- Cum te simţi? o întrebă pe Florentina cu un zâmbet forţat. 
- Mi-e sete. 
Florentina încercă să se ridice, dar se simţi foarte slăbită. 
Alexandra îi aduse un pahar cu apă şi o ajută să bea. 
- Ce au spus medicii? întrebă Florentina. 
- Te vei face bine. 
- Dar ce mi s-a întâmplat? 
- Ai avut o hemoragie. 
- De la ce? 
- Încă îţi fac analize. 
Florentina se întinse în pat.  
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- Tu nu trebuie să mergi la lucru la dimineaţă? 
- Ba da. 
- Atunci ce cauți aici? 
- Vreau să stau cu tine. 
- Mă descurc şi singură. Vai, nu mai beau niciodată! Mă simt 

îngrozitor! 
Alexandra simţi că i se umple ochii de lacrimi. Nu putea să-i 

spună că avea hepatită. 
Dimineaţa îşi sună părinţii şi îi anunţă ce se întâmplase. Mama 

lor refuză să vină la spital.  
Alexandra intră în casă. Dan era în bucătărie. 
- Cum este Florentina? o întrebă el. 
- Mai bine. Probabil o vor transfera pe altă secţie să i se facă 

analize suplimentare. 
- Cum a reacţionat când i-ai spus ce are? 
- Nu am avut puterea să îi spun. A mers tata la ea. 
- Eşti epuizată! 
- Fac un duş şi merg la serviciu. 
- Eu zic să te odihneşti vreo două ore, apoi să mergi. Sunt 

convins că nu va fi nicio problemă. 
Alexandra îl ascultă şi urcă în dormitor. Adormi cu greu 

datorită gândurilor care o frământau.  
Dan nu o trezi. Alexandra ajunse târziu la serviciu. 
Florentina fusese mutată la un alt spital pentru investigaţii. 
După ce îşi terminară programul Alexandra şi Dan merseră să o 

vadă. Aceasta fusese informată de medic despre boala sa. 
- Florentina, vom face tot posibilul ca totul să fie bine, încercă 

să o încurajeze Alexandra, îmbrățișând-o. 
 
Ajunsă acasă, Alexandra se scufundă în apa caldă din cadă. 
- Iubito, mai stai mult? întrebă el din dormitor. 
- Încă puţin! 
Dan ştia că ţine foarte mult la intimitatea ei şi nu o deranja. 

Aproape adormise când Alexandra îşi făcu apariţia.  
- Cum eşti? 
- Obosită, fără chef... 
- Nu ţi-a prins bine baia? 
- Ba da, parcă m-am mai relaxat puţin. 
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- Ştiu o metodă mai bună de relaxare! exclamă el sărind din pat. 
- Care? 
- Unde îţi ţii cremele? 
- Depinde de care doreşti... 
- Ceva de masaj. 
Ea zâmbi. 
- Lasă, că şi tu eşti obosit! 
- Eu mă voi relaxa făcându-ţi ţie masaj. 
- Sunt convinsă! 
El deschise noptiera şi luă un tub cu loţiune.  
- Iubitule, nu am chef de ce vei avea chef tu după ce mă masezi. 
- Ştiu. Va fi doar masaj! 
- Chiar te cred! 
- Ştiu că eşti obosită, sunt şi eu. 
Ea îşi scoase cămaşa şi se întinse cu faţa în pernă. 
Dan îşi turnă loţiune în palme, apoi începu să-i maseze spatele. 
- Îţi place? întrebă el. 
Ea oftă, iar el înţelese răspunsul. Când ajunse la fese el îi trase 

lenjeria, apoi continuă masajul.  
- Te poţi întoarce pe spate, îi şopti el. 
- Este suficient... 
- Nu, trebuie să fie peste tot. 
- Nu vreau... 
- Te rog frumos... 
Ea se întoarse cu faţa în sus şi îşi închise ochii. El îi masă cu 

răbdare tot corpul. Ea rămase cu ochii închişi. Se ruşina să apară 
goală în faţa lui. După o vreme sfârși inclusiv cu degetele de la 
picioare. Se aplecă la urechea ei şi îi şopti. 

- M-am gândit la ceva. 
- La ce? întrebă ea ţinându-şi ochii închişi. 
- La un bebe... 
Ea zâmbi. 
- La care bebe? 
- La cel pe care mi-aş dori să îl facem împreună. 
Ea îl îmbrățișă. 
El o privi, zâmbea. 
- Când te-ai gândit că ar trebui să începem? 
- Ai spus că eşti obosită în seara aceasta, aşa că o lăsăm pe 

mâine seară. 
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- Ţi-am spus că vei avea chef şi de altceva dacă îmi vei face 
masaj! 

- Ce să fac dacă nu îţi pot rezista! 
El o sărută cu tandreţe. 
 
Dan era în living cu Florentina. O așteptau pe Alexandra să li se 

alăture. 
Îşi dădu seama că Alexandra avea o problemă pentru că nu mai 

cobora. O găsi în dormitor stând pe marginea patului. 
- De ce stai singură? întrebă Dan. 
- Nu prea am chef de nimic. 
El se apropie de ea şi îşi dădu seama că plânse. 
- Ce s-a întâmplat? 
- Nimic. 
- Te-am supărat cu ceva? 
- Nu. 
- Atunci? 
- Nu sunt însărcinată... 
- De unde ştii? 
- Ce întrebare stupidă!  
- Dar nu dispera! Avem timp să mai încercăm! 
- Deja suntem căsătoriţi de peste un an! 
Ea se enervă şi se ridică de pe pat. 
- Tu vrei să avem un copil sau nu?!  
- Vreau! 
- Atunci, de ce nu-ţi pasă?! 
- Îmi pasă! Dar cum ar fi să mă pun şi eu să strig şi să trântesc 

ca şi tine? 
- Săptămâna viitoare mă duc la ginecolog. 
- Merg cu tine. 
- După ce? 
- Cum adică? Pentru că eşti soţia mea şi vrem să avem un copil 

împreună! Poate problema nu este la tine, ci la mine! 
Merse la ea şi o îmbrăţişă. Ea dori să se tragă din braţele lui, dar 

nu o lăsă. 
- Alex, suntem doi în rezolvarea acestei probleme, nu eşti numai 

tu! Te rog să mă laşi să-ţi fiu alături! 
Ea se linişti. 
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Se îndreptau spre policlinică. Alexandra era îngândurată. 
- Nu-ţi fie teamă, încercă el să o încurajeze. 
Ea nu spuse nimic. Îşi ţinea mâinile strânse. El o prinse de mână 

şi o simţi tremurând. 
- Dacă nu vrei să mergem, ne întoarcem acasă, îi spuse el. 
- Nu, zise ea. Trebuie să mergem. 
El plăti consultaţia, apoi porniră spre cabinet ţinându-se de 

mână. Erau mai multe persoane care aşteptau la rând.  
- Dacă doreşti să te aşezi..., îi arătă Dan Alexandrei un scaun 

liber. 
- Nu. 
El rămase lângă ea. 
- Ce vom face de sărbători? 
Ea îl privi întrebătoare, apoi îşi dădu seama că el încerca să o 

deconecteze de la gândurile sale.  
- Nu ştiu. Încă nu m-am gândit.  
- Eu m-am gândit, dacă eşti şi tu de acord să mergem la fermă şi 

să îi invităm şi pe părinţii tăi. 
- Nu cred că mama va merge dacă va fi și Florentina acolo. 
- Nu o înţeleg pe mama ta! Dacă tu ai iertat-o, de ce ea nu poate 

să o ierte? Iar Florentina mi se pare schimbată, mai matură. 
Alexandra îşi auzi strigat numele de către asistenta care ieşise 

din cabinet. Dan o urmă în cabinet. 
Ei îi povestiră doctoriței care era problema, iar Dan ceru să îi 

indice și lui analizele necesare. Medicul era o femeie în jur de 40 de 
ani, cu trăsături dure ale feţei, dar o femeie frumoasă. Se miră de 
cerinţa lui Dan. 

- De ce credeţi că aveţi o problemă? 
- De ce să cred că problema este numai la soţia mea? 
- De obicei bărbaţii nu îşi pun o asemenea întrebare. 
Pe Dan îl deranja ironia acelei femei, iar asistenta zâmbea într-un 

mod neplăcut. 
- Am impresia că cei care lucrează în domeniul acesta au uitat 

să gândească cu capul sau să mai aibă o inimă. Lucraţi numai cu ce 
gândiţi! se enervă Dan. 

Alexandra îl prinse de mână. 
- Îmi cer scuze, aveţi dreptate, zise foarte serioasă doctoriţa 

privind la asistenta ei, iar aceasta ieşi din cabinet. Vă voi indica ce 
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analize să vă faceţi şi dumneavoastră, domnule Maria. Şi vom 
continua cu examinările şi la soţie. 

Ei ieşiră din cabinet. Alexandra îl ţinea strâns de mână pe Dan.  
- Aş dori să stau în spate, în maşină, spuse Alexandra. 
El o privea tăcut. Pe drum o văzu în oglindă că plângea. Ajunşi 

acasă Alexandra urcă în dormitor. Dan merse să o salute pe Florentina. 
- Unde este Alexandra?  
- Este cam obosită. Mă duc şi eu să mă schimb. 
Dan urcă în dormitor. Alexandra plângea. El merse la ea şi o 

îmbrăţişă.  
- A fost foarte neplăcut? 
- Pe lângă atitudine, a fost foarte dură. 
- De ce nu i-ai spus? 
- Probabil aşa este întotdeauna. M-am simţit ca violată. 
- Îmi pare rău.  
 
Dan ridică rezultatul analizei.  
Alexandra intră în casă. Florentina încă nu sosise. 
- Dan! îl strigă Alexandra. 
El nu îi răspundea. Începu să-l caute. Într-un târziu îl găsi în 

bibliotecă. Dan aranja cărţi. 
- Ce faci? De ce nu răspunzi? 
- Fac puţină ordine... 
Ei i se păru ciudat că era îmbrăcat în hainele de serviciu. Merse 

la el şi îl îmbrăţişă. El se opri din ce făcea şi rămase tăcut. 
- Nu ştiam de ce ai plecat mai repede de la lucru. Am crezut că 

nu ţi-e bine. 
Ea îşi lăsă capul pe umărul lui. El oftă. 
- Am mers să ridic rezultatul... 
- De ce ai mers singur? Puteam să merg cu tine. 
El rămase tăcut. Ea acum îşi dădu seama că era trist. 
- Ce spune? 
- În primul sertar, răspunse el ieşind din încăpere. 
Ea trase sertarul şi găsi coala de hârtie. Citi cu litere mari 

cuvântul „oligospermie”. Nu înţelegea ce însemna cuvântul. Începu 
să citească şi restul, dar tot nu înţelegea. Porni după Dan. 

- Nu înţeleg ce înseamnă, zise ea. 
El se aşeză pe canapea în living şi îşi acoperi faţa cu mâinile. 
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- Înseamnă că tu nu trebuie să-ţi mai faci nici un test. Eu sunt 
cauza pentru care nu poţi rămâne însărcinată. 

- Dar ce înseamnă ce scrie aici? 
- Insuficienţi spermatozoizi... 
Ea se aşeză lângă el, privindu-l. 
- Insuficienţi nu înseamnă că nu există. 
- Nu! strigă el. Insuficienţi înseamnă sterilitate! 
- Iubitule, nu dispera! Sunt sigură că este un tratament... 
- Alex, te rog, lasă-mă... 
El avea privirea goală. Ea aşeză hârtia pe masă, apoi se întoarse 

spre el şi îl prinse de mână. 
- Dan, te rog... 
- Dacă doreşti să ne despărţim... 
Ea îi atinse buzele. 
- Nu mai vreau să aud aşa prostii, ai înţeles?! 
- Nu vreau să rămâi din cauza mea fără copii! 
- Te-am rugat ceva! zise ea pe un ton categoric. Mâine mergem 

la doamna doctor şi vorbim cu ea, să vedem ce se poate face, iar dacă 
Dumnezeu nu vrea să avem copii, atunci aşa va fi! 

- Alex, gândeşte-te că nici sora ta s-ar putea să nu aibă. 
Ea îşi simţi lacrimi în ochi. Se ridică şi îl sărută pe buze apăsat.  
- Ştii că aş vrea ca eu să fi fost cauza mai repede decât tine? 

şopti ea. 
- Ştiu, scumpa mea, dar eu mă bucur că nu eşti tu. Eşti mult 

prea perfectă ca să fii tu... 
Ea se trase din braţele lui. 
- Nu sunt perfectă! 
- Pentru mine eşti, zise el. 
- Am o grămadă de defecte! Nu îmi place că mă idolatrizezi! 
- Alex, nu te idolatrizez! Doar te iubesc. Şi meriţi asta. Dacă nu 

crezi că meriţi, întreab-o pe sora ta de ce te iubeşte şi ea. 
Alexandra zâmbi. 
- Nu glumesc, zise el. 
- Ştiu că Florentina mă iubeşte, doar că are un mod ciudat de o 

demonstra! 
- Nu. Florentina era invidioasă pe tine. Dar s-a schimbat mult. 
- S-o fi molipsit de la tine! 
- Nu. A început să vadă mai clar totul. S-a maturizat.  
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Ei o auziră pe Florentina intrând. Alexandra luă rezultatul 
analizei lui Dan şi se ridică. 

- Aţi ajuns mai repede decât mine! exclamă fata când îi observă. 
Cu ce ocazie? S-a închis firma? 

Alexandra râse de gluma sorei sale.  
- Ne-am scurtat noi programul astăzi. Cine mă ajută să pun 

masa? strigă Alexandra să audă şi Dan. 
- Eu mă duc până în cameră, zise Dan urcând scările şi luându-i 

hârtia din mână. 
Florentina se miră de gestul lui pentru că el era cel care insista 

să o ajute întotdeauna. 
- Te ajut eu, zise ea. 
- Mulţumesc. 
Ele aranjau masa. 
- Ce este cu Dan astăzi? întrebă Florentina. Mi se pare supărat. 
- Are o zi mai proastă. Au dreptul şi bărbaţii la aşa ceva, nu 

numai noi, femeile! 
Florentina râse. 
- Alexandra, ai observat că eşti schimbată de când te-ai căsătorit? 
- În ce sens? 
- Eşti mai deschisă, mai veselă... 
- De aceea m-am căsătorit, pentru a fi fericită. 
- Mă bucur pentru tine. 
- Şi tu te-ai schimbat. 
- Da, simt şi eu. 
- Te simţi mai bine sau această schimbare este o povară pentru tine? 
- M-a schimbat atitudinea celor din jurul meu. 
- Atitudine rea sau bună? 
- Depinde de persoană. 
- Mama te iubeşte în continuare, doar că este mai încăpăţânată, 

așa e ea. 
- Da, dar niciodată nu mă va privi cu alţi ochi. Ştii cum zice ea, 

lupu-şi schimbă părul, dar năravul ba! 
- Lupul aşa face, depinde ce fel de animale suntem noi! 
- Ştiu că nici tu nu prea ai încredere în mine; faci toate astea din 

milă... 
- Nu contează câtă încredere am în tine, pentru că încrederea se 

câştigă. Contează că îţi doresc tot binele din lume. 
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Alexandra o îmbrăţişă pe Florentina. 
- Voi putea fi iertată vreodată pentru toate greşelile mele? 
- De mine ai fost iertată. 
- Mulţumesc, Alexandra, pentru tot ce faci pentru mine! 
- Ce ţi-a mai spus medicul? 
- El zice că ar fi hepatită de cauză autoimună, nu se transmite şi 

că dacă fac tratament poate să îmi fie bine. 
- Mă bucur! 
- Doar că nu se ştie dacă voi putea avea copii vreodată. 
- Copiii nu sunt totul în viaţa asta, zise Alexandra întristată. 
Alexandra îl strigă pe Dan să coboare la masă.  
- Deci, începu Alexandra. Ce facem de sărbători? De Crăciun 

mergem la fermă. De Revelion? 
Florentina privi la Dan care nu îşi ridică privirea din farfurie, 

prefăcându-se că alege ceva. 
- Am auzit un zvon la firmă, continuă Alexandra. Este adevărat? 
- În fiecare an este, îi răspunse el. 
- Ce? întrebă curioasă Florentina. 
- Nu ai ştiut până acum? 
- Ba da, dar nu am fost niciodată. Este frumos? 
Florentina întoarse capul spre Dan. 
- Se poate zice şi aşa, răspunse el. Vrei să mergem? 
- Tu ai mai fost? 
- De câteva ori, dar cu câţiva ani în urmă. 
Alexandra zâmbi. 
- Eu nu prea am chef, zise el, dar dacă voi vreţi... 
- Ce să vreau? întrebă nelămurită Florentina. 
- De Revelion se face un fel de petrecere cu angajaţii firmei, îi 

explică Dan. 
- Pot să merg şi eu? 
- Bine mi-a fi între două femei! zise el necăjit. 
Alexandra începu să râdă. 
- Promit că nu te voi deranja cu absolut nimic! zise Florentina. 
 
Era seară.  
Alexandra ieşi din baie şi îl văzu pe Dan culcat. Se întinse la 

spatele lui. El nu se mişcă, dar ea ştia că nu doarme. Privi la tavanul 
puţin luminat de felinarul de modă veche rămas pe alee. Îşi reaminti 
cât de mult îşi dorise un copil şi lăcrimă.  
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„Oare nu copilul este rodul iubirii?”, se întrebă ea. „Iar dacă Tu, 
Doamne, mi-ai sădit în inimă dragoste pentru acest bărbat, această 
dragoste nu ar merita să fie răsplătită cu darul unui copil? Nu cred că 
în ceea ce faci Tu nu există binecuvântare!” 

Îşi şterse faţa şi se întoarse spre Dan, îmbrăţişându-l. 
- La ce te gândeşti? îl întrebă ea. 
El rămase tăcut pentru câteva clipe, apoi oftă. 
- La multe... 
- Eu dacă mai gândesc mult, îmi va exploda capul. 
El se întoarse cu faţa în sus. Ştia că nu era singur în acea 

problemă.  
- Bine ar fi să nu mai gândesc nici eu, oftă el. Îmi fac inventarul 

la păcate să văd cam câte din ele ar duce la pedeapsă. 
Ea se înduioşă. 
- Iubitule, nu toate necazurile sunt rezultatul păcatelor!  
- Unul dintre păcatele mele este necredinţa, continuă el, 

ignorând-o. 
- Unele necazuri, să nu le spun boli, sunt pentru ca Dumnezeu 

să fie preamărit! 
- Altul este nemulţumirea... 
- Mă auzi ce zic? 
- Un altul ar fi neascultarea... 
Ea se urcă deasupra lui. El se uită puţin mirat la ea.  
- Vreau să facem dragoste, îi şopti ea. 
El suspină. 
- Nu pot acum. 
- De ce nu poţi? Niciodată nu ai mai spus aşa ceva. 
- De data aceasta este altfel. 
- Dacă orgoliul tău masculin a fost profund rănit astăzi, asta nu 

te face şi impotent. 
- Alex, chiar nu cred că pot... 
- Iubitule, ce te defineşte pe tine ca bărbat? 
El rămase fără replică. 
- Nişte spermatozoizi? Eu sunt femeie doar pentru că ovulez? 
- Alexandra, nu trebuie să vorbeşti aşa! 
Ea avea lacrimi în ochi.  
- Ai încredere în mine? întrebă ea încet. 
- Încredere totală... 
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Ea se aplecă şi îl sărută cu tandreţe. El îi răspunse la sărut şi o 
îmbrăţişă. 

A doua zi merseră la medic. 
- Deci, într-adevăr problema este la dumneavoastră, zise 

doctoriţa citind rezultatul. 
- Ce se poate face? întrebă Alexandra. 
- Pentru început nişte dozări hormonale, ecografie, mai vedem 

pe parcurs. Şi cred că ar trebui să mergeţi la un urolog. 
- Pentru? întrebă din nou Alexandra. 
- Urologul se ocupă de aceste probleme ale bărbaţilor. 
- Puteţi să ne indicaţi cam ce ar trebui să facem în continuare, 

apoi vom merge şi la urolog, continuă Alexandra. 
Dan era foarte jenat să discute despre problema lui.  
- Există şanse ca să avem un copil împreună? întrebă într-un 

târziu Dan. 
- Depinde de cauză, dar având în vedere că de peste un an aţi 

încercat să aveţi copii şi nu aţi reuşit, şansele sunt mici.  
Alexandra îl prinse de mână pe Dan. Doctoriţa observă gestul lor. 
- Dar există, zise încet Alexandra. 
Doctoriţa o privi tăcută. Îşi dăduse seama că nu erau idioţi să nu 

realizeze problema. 
- Cu puţină credinţă se pot mişca şi munţii din loc, spuse 

Alexandra în şoaptă, dar suficient de tare să fie auzită. 
- Dumnezeu întotdeauna a făcut minuni, adăugă doctoriţa 

ridicându-se de la masă. În meseria mea am văzut multe... 
- V-aş ruga să nu mai o chinuim cu alte examinări pe soţia mea, 

zise Dan. 
- Sigur, răspunse doctoriţa. 
Dan şi Alexandra nu povestiră despre problemele lor nimănui. 

Florentina observase că erau mai trişti, dar se hotărî să le fie alături 
prin sprijin moral. 

 
Într-o dimineaţă Alexandra se trezi cu o stare îngrozitoare de rău. 

Fugi la baie. Dan se ridică din pat surprins că nu îi spuse nici un cuvânt.  
- Alex, eşti bine? 
Ea nu răspunse. El deschise ușa şi o văzu stând pe jos, sprijinită 

de perete. Era foarte palidă. Se sperie şi merse la ea. 
- Alex, ce este? 
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- Mă simt foarte rău, reuşi ea să îngâne. 
El o îmbrăţişă şi o simţi rece. O ridică în braţe, apoi merse cu ea 

în dormitor şi o întinse în pat, acoperind-o. 
- Îmi vine să vomit, şopti ea. 
- Chem ambulanţa. 
- Nu. Îmi va trece. 
- Cum mă duc la serviciu? 
- Stai acasă! Nici nu mă gândesc să mergi aşa! 
El se ridică şi ieşi din dormitor. Merse la uşa dormitorului 

Florentinei şi bătu. 
- Florentina, te-ai trezit? întrebă el încet. 
Fata îi deschise, era în pijama. 
- Ce e? 
- Nu ştiu ce este cu Alex, se simte foarte rău. 
Florentina ieşi din cameră şi alergă spre dormitorul lor. Se 

apropie de pat şi o prinse pe Alexandra de mână. 
- Alexandra, ce e cu tine? 
- Mi-e rău. Probabil nu mi-a căzut bine ceva. 
- Vrei să chemăm ambulanţa? 
- Nu. Ştii că mai am păţit noi aşa... 
- Rămân cu tine acasă? 
- Nu. Voi mergeţi la lucru! 
Florentina se întoarse spre Dan. 
- Du-te liniştit, rămân eu cu ea. 
- Mulţumesc, îi spuse el. 
În timpul zilei el sună de mai multe ori acasă; îi răspunse Florentina. 
- Cum este? 
- Mai bine. A băut ceva ceai şi se odihneşte. Stai liniştit că s-a 

întâmplat şi altă dată să facă indigestii. 
Când ajunse acasă într-adevăr Alexandra se simţea cu mult mai 

bine. Dan merse la ea şi o strânse în braţe. 
- Vai, ce m-ai speriat de dimineaţă! 
- Nu mă strânge aşa tare că mă sufoc! 
- Scuză-mă! 
Florentina privi cu drag la ei, apoi se făcu nevăzută, lăsându-i 

singuri. 
A doua zi dimineaţa starea de greaţă reapăru, dar era mult mai 

uşoară decât în dimineaţa precedentă.  
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- Cum te simţi în dimineaţa asta? o întrebă Dan. 
- Cu mult mai bine. Acum mă gândesc la programul de la firmă. 

Trebuie să merg să recuperez ziua de ieri! 
Zilele următoare starea de greaţă matinală persistă, dar mai 

uşoară. 
- Mă enervează că nu pot mânca! exclamă Alexandra. 
- Iubito, eu cred că ar trebui să mergem la medic. Nu cred că 

este normal să tot ai indigestie de aproape o săptămână. 
- Îmi trece, nu vreau să merg la niciun medic. 
Dan era îngrijorat pentru starea ei. 
La lucru secretara îl anunţă că Alexandra nu se simţea bine. El 

alergă la biroul ei şi o găsi foarte palidă, cu capul pe masă. 
- Alex, ţi-am spus că nu este bine să te simţi aşa! se enervă el. 
- S-ar putea totuşi să nu fie nimic... 
El nu înţelese. Se apropie de ea. 
- Eu chem ambulanţa! 
- Iubitule, îl prinse ea de mână. Sunt în întârziere cu vreo două zile... 
El încercă să-şi dea seama despre ce vorbea. Într-un târziu înţelese. 
- Poate îţi întârzie pentru că eşti bolnavă. 
- Sau poate pentru altceva?! 
Ea zâmbi. Oricât s-ar fi bucurat de gândul că ar putea fi 

însărcinată, nu dorea să se simtă atât de rău.  
- Atunci mergem la doamna doctor! 
- Nu vreau să fie o alarmă falsă. Vreau să mai aşteptăm. 
- Până când? Uite ce rău araţi! 
Alexandra insistă să rămână la serviciu. Colegilor li se făcu 

milă de ea şi o rugară să plece acasă promițându-i că o vor ajuta cu 
proiectele.  

- Mă plictisesc acasă, le răspunse ea. 
Dan opri maşina şi intră în farmacie. Ceru teste de sarcină. 

Alexandra îl aştepta în maşină. Se simţea foarte obosită. Îl văzu pe 
Dan apărând. 

- Am luat de două feluri de care a spus că sunt mai sigure. 
A doua zi dimineaţa Alexandra se simţi din nou foarte rău. Dan 

rămase să citească testul, ea întinzându-se în pat. 
Dan era necăjit. Dacă era însărcinată urma o perioadă lungă de 

stări de rău, iar Alexandra nu arăta bine. Dacă nu era sarcină, cauza 
stării ei era alta. Nu ştia ce să îşi dorească. 
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Amândouă tipurile de teste de sarcină ieşiră pozitive. El începu 
să plângă. 

- Iubitule, ce se vede? întrebă ea. 
El îşi şterse lacrimile şi ieşi din baie. Se aşeză pe pat lângă ea şi 

îi mângâie părul. 
- Au ieşit pozitive. 
Faţa ei se lumină cu un zâmbet suferind. El o îmbrăţişă. 
- Vom fi bine! zise ea pe un ton hotărât. 
- Sun la policlinică să ne facă programare. 
- Bine. 
Alexandra nu reuşi să meargă la lucru. Florentina insistă să 

rămână cu ea acasă, dar Alexandra îi alungă pe amândoi. Fata nu știa 
despre probabilitatea sarcinii. 

După-amiază, la ora programată, Dan plecă de la firmă şi o luă 
pe Alexandra de acasă. Se simţea puţin mai bine, dar nu reuşise să 
mănânce în acea zi. 

Asistenta ieşise din cabinet şi îi observă. Când ieşi pacienta 
dinăuntru îşi auziră numele strigat, chiar dacă nu urmau ei la rând. 
Dan o sprijini pe Alexandra. 

- Mi-a spus asistenta că nu te simţi bine, îi spuse doctoriţa când 
îi văzu. 

- De vreo trei săptămâni se simte foarte rău, spuse Dan. În unele 
zile e mai bine, dar are zile în care nu poate să se ridice din pat. Ne-am 
gândit că este însărcinată. Testul a ieșit pozitiv. Dar starea ei mi se 
pare anormală! 

- Testul a ieşit pozitiv, repetă gânditoare doctoriţa. Să o 
examinez! 

- Nu s-ar putea să faceţi vreo analiză fără să trebuiască să urce 
pe masa aceea? întrebă Dan. 

- Chiar atât de oribilă vi se pare? 
Ei nu răspunseră.  
- Întinde-te pe pat. 
Îi făcu ecografie.  
- Pare a fi o sarcină de aproximativ patru per cinci săptămâni, 

zise privind la monitorul aparatului cu atenţie. 
Alexandra îşi aranja hainele. 
- Aş vrea să vă repetaţi spermograma, îi spuse doctoriţa lui Dan. 
El era de acord. 
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- Îţi fac bilet de internare pe mâine, îi spuse Alexandrei. 
- Nu vreau să mă internez. 
- Dragă, nu e după tine! strigă la ea doctoriţa. Trebuie să te pun 

pe perfuzii! 
Alexandra se supără din cauza atitudinii femeii. Dan de 

asemenea se enervă, dar tăcu. 
Dan merse şi îşi repetă testul, iar a două zi dimineaţa Alexandra 

îşi făcea formele de internare.  
- Dacă se va simţi tot aşa de rău, s-ar putea să îi întrerupă 

sarcina, îi spuse Florentina lui Dan. 
El se întristă şi mai tare. 
Doctoriţa veni la contravizită şi îl prinse pe Dan care ieşise de la 

lucru şi merse la Alexandra. 
- Doamna doctor, am rezultatul de la analiză, zise el întinzându-i 

hârtia. 
Răspunsul era acelaşi: oligospermie. Doctoriţa râse. Dan 

înţelese la ce se gândea, de unde i se trăgea şi atitudinea rece la 
adresa Alexandrei. 

- Se poate să vorbim între patru ochi? întrebă Dan. 
- Peste zece minute, la sala de tratament... 
Dan merse să o caute. O găsi împreună cu o asistentă. 
- Luaţi loc, îi spuse doctoriţa arătându-i un scaun lângă masa 

unde ea scria. 
El se aşeză. 
- La ce v-aţi gândit când aţi râs, citindu-mi rezultatul? întrebă el 

pe un ton rece. 
Ea se uită la el cu o privire aspră. 
- Credeţi că este copilul dumneavoastră? 
Dan râse ironic. Femeia rămase surprinsă de atitudinea lui. 
- Dragă, zise el pe un ton batjocoritor, ştiu foarte bine că și 

femeile sunt nişte curve! 
Asistenta se sperie când îl auzi, la fel şi doctoriţa. Privirea lui 

Dan era tăioasă, la fel ca şi cuvintele. 
- Am cunoscut atâtea încât mi se făcuse greaţă!  
El era foarte nervos. Asistenta se miră că doctoriţa pe care o ştia 

foarte severă nu spune nimic. De fapt, nu vorbea pentru că rămase 
şocată de atitudinea lui. 

Dan se ridică nervos în picioare şi inspiră adânc. 
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- Într-o zi când nu mă aşteptam ca Dumnezeu să mai existe 
pentru mine, continuă el pe un ton total schimbat şi cu privirea 
pierdută şi tristă, a apărut în viaţa mea o fiinţă frumoasă, inteligentă 
şi atât de sensibilă, că îi simţeai sufletul vibrând doar ştiindu-i 
prezenţa în cameră. Nu am crezut că este adevărată, dar sufletul ei 
m-a făcut să redescopăr bucuria de a trăi.  

El se întoarse spre doctoriţă. Ea văzu lacrimi în ochii lui.  
- Dumneavoastră aţi spus că aţi văzut minuni în meseria 

dumneavoastră. Eu am văzut o singură minune, pe ea! 
Dan plecă lăsând o tăcere de mormânt în urma lui. 
Asistenta se apropie. 
- Nu acum, o opri doctoriţa. 
Rămase gânditoare, amintindu-şi de momentul în care fostul ei 

soţ o ceruse în căsătorie şi cât de fericită fusese. 
A doua zi cum ajunse la spital merse să o vadă pe Alexandra. O 

găsi în salon, dormind. 
- Cum este? o întrebă pe colega de salon. 
- Plânge tot timpul şi se roagă! 
Colega ieşi din salon. 
Doctoriţa se apropie de patul Alexandrei şi o privi cum doarme. 

Într-adevăr era frumoasă şi avea ceva supranatural parcă pe chip. Se 
aşeză pe marginea patului. Alexandra deschise ochii. 

- Cum eşti astăzi? o întrebă doctoriţa. 
- Parcă mai bine un pic. 
Doctoriţa zâmbea, dar altfel decât o făcuse de când o cunoscuse. 

Acum avea faţa senină. 
- Îmi cer scuze dacă soţul meu v-a jignit. 
- Nu, nici vorbă! De fapt, a spus nişte cuvinte atât de frumoase, 

cum nu am mai auzit niciodată! 
Alexandra zâmbi. 
- Pot să-ţi spun Alexandra? întrebă cu voce blândă doctoriţa. 
- Da. 
Doctoriţa îi întinse mâna. 
- Eu sunt Diana, îi spuse ea. 
Alexandra rămase uimită de gestul ei. Îi dădu mâna, iar 

doctoriţa i-o strânse. 
- Îmi pare bine să te cunosc, adăugă doctoriţa. 
Alexandra rămase fără cuvinte. 
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Diana se ridică de pe pat şi se îndreptă spre uşa salonului. În uşă 
se întoarse spre Alexandra. 

- Ai spus că uneori credinţa poate mişca munţii din loc... Vom 
face tot posibilul să păstrezi sarcina. 

Femeia ieşi, închizând uşa.  
După câteva minute asistenta intră în salon. 
- Trebuie să vă recoltez sânge pentru analize, apoi va veni 

infirmiera să vă ajute să vă mutaţi în alt salon. Doamna doctor a dat 
ordin să vă mutăm în rezervă. 

După-amiaza Dan merse la ea.  
- Cum eşti? o întrebă el sărutând-o. 
- Mult mai bine. 
El se aşeză pe marginea patului, lângă ea. 
- Nu ştiu ce i-ai spus doctoriţei, dar este cu totul altă persoană. 

M-a rugat chiar să-i spun pe nume. 
- Cred că i-am spus numai adevărul, pe care l-a recunoscut şi ea, 

în final. 
- Tu cum eşti? 
- Mi-este tare dor de tine. 
El o îmbrăţişă. 
- Voi cere să mă lase acasă. 
- Nu, nici vorbă! Vreau să fii bine! 
- Şi eu vreau să fiu bine, dar nu îmi plac spitalele. 
În ziua următoare Alexandra se ceru acasă. 
 
Florentina, la sfaturile Alexandrei îşi cumpără o maşină în rate. 
Dan nu o mai lăsa pe Alexandra să conducă, fiindu-i teamă să 

nu i se facă rău la volan. Dar ea se simţea cu mult mai bine şi mergea 
la firmă, contrar recomandărilor medicului ei și ale lui Dan. 

Veniră sărbătorile, iar de Crăciun merseră la fermă. Părinţii 
Alexandrei veniră și ei. La fermă Florentina şi mama ei continuară 
să-şi arunce reciproc cuvinte urâte. Florentina prefera să plece toată 
ziua la călărit pentru a nu sta în aceeaşi casă cu mama sa. 

Într-una din zile Alexandra merse la Dan care avea de lucru pe 
la grajd. 

- Aş vrea să călăresc şi eu puţin! 
- Ce vrei să călăreşti? întrebă el râzând ironic. 
Ea se enervă de aluzie. 
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- Un cal, iubitule, unul adevărat! 
- Ce vrei să spui? întrebă el cu subînţeles. Acum numai un cal 

te-ar mulţumi? Aşa efect are postul asupra ta? 
- Probabil... 
El deveni serios. 
- Eu zic că nu ai voie. 
- Nu mi-a spus nimeni că nu am voie. 
- O spun eu! 
- Nu mă interesează ce zici tu. Am chef să călăresc! M-am 

săturat să tot stau în casă. 
- Înţeleg că te-ai plictisit, dar nu te las să călăreşti! 
- Nu trebuie să mă laşi tu! Merg eu! 
Ea porni spre grajd. El porni după ea. 
- Alex, te rog să mă asculţi! 
- M-am săturat să tot ascult de alţii! Ar trebui să mă închid într-o 

cuşcă şi să stau acolo până nasc, nu?! 
- Alex! strigă el alergând după ea. 
O opri prinzând-o de mână. Ea se trase, dar nu reuşi să scape de el. 
- Te rog să mă laşi! 
El o strânse mai tare. 
- Mă doare! 
El o lăsă doar când îşi dădu seama că o strânge prea tare. Ea 

merse în grajd cu lacrimile în ochi. Dan îşi dădu seama că nu doar 
fizic îi făcea rău, ci şi psihic, ţinând-o prea „strâns”. Porni după ea. 

- Lasă-mă să pregătesc eu calul, spuse el. 
Ea se dădu la o parte, chiar dacă intenţionase iniţial să nu o 

facă.  
După ce termină de pregătit calul, el urcă în şa, apoi se aplecă 

spre ea şi îi întinse mâna. 
- Urcă! îi zise el. 
- Vreau să merg singură. 
- Nu vei merge singură! 
- Atunci nu merg! 
Ea se întoarse şi dori să plece. El opri calul în calea ei. 
- Alex, te rog! zise el întinzându-se din nou spre ea. 
O observă că plângea. 
- Alex, insistă el pe un ton blând. 
Ea îl prinse de mână, iar el o ridică în faţa lui pe cal. 
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O cuprinse de după mijloc cu braţul drept, apoi porni calul 
încet. Porniră la trap în tăcere. Merseră timp de câteva ore, dar 
evitară să comunice verbal unul cu altul. Se întoarseră spre seară 
când Alexandra recunoscu că i se făcuse frig. 

- Unde ai fost? o întrebă mama sa când o văzu că intră în casă. 
- A fost cu mine, îi spuse Dan. 
Mama ei se calmă. 
De Crăciun merseră cu toţii la biserică, iar a doua zi de Crăciun 

părinţii ei plecară acasă. La câteva ore după aceea porniră spre casă 
şi Dan și Alexandra. Florentina îi rugă să o lase să mai rămână la 
fermă pentru că avea concediu până după Revelion. 

Pe drumul spre casă Alexandra rămase foarte tăcută. Dan ştia că 
era supărată pe el pentru că o sufoca cu grijile. Când ajunseră acasă 
ea urcă în dormitor. După o vreme urcă și el. Alexandra era în baie. 

- Alexandra, mai stai mult? întrebă el. 
Ea nu răspunse. 
El deschise puţin uşa. 
- Mai stai mult în baie? 
- Stau cât am chef! Aici nu este nici un pericol să mi se 

întâmple ceva! 
- Aş vrea să discutăm. Pot să intru? 
- Nu! 
El închise uşa şi rămase în dormitor. Nu ştia cu ce să-şi ocupe 

timpul. Căută o carte şi începu să deschidă sertarele. La un moment 
dat îi văzu jurnalul. Închise sertarul la loc şi se aşeză pe fotoliu, 
aşteptând-o să iasă din baie. 

După aproape o oră ea ieşi în halat. Când îl văzu îşi dădu seama 
că o aşteptase în tot acel timp. 

- Mie îmi place să stau în acel fotoliu, îi spuse ea, iar el se ridică 
şi o lăsă să se aşeze. 

Ea se urcă în fotoliu, strângându-şi genunchii la piept şi 
acoperindu-şi picioarele cu halatul. 

- Te ascult! 
El o privi pentru o clipă, apoi se aşeză în genunchi în faţa 

fotoliului. Îi cuprinse picioarele goale cu palmele. 
- Alex, ştii că îţi vreau numai binele?  
Ea nu răspunse. 
El îi sărută picioarele. Ei îi veni să plângă. Ştia că o iubeşte şi 

tot ce făcea era pentru a o proteja. 
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- Ce doreşti să-mi spui?  
- Că te iubesc! 
- Altceva? 
- Te ador... 
- Altceva? insistă ea. 
El se ridică şi îi sărută mâinile. 
- Te iubesc. 
- Ai spus deja... 
El se întinse la ea să o sărute pe buze, dar ea îşi întoarse capul. 

Atunci el o sărută pe ureche. 
- Şi voi repeta până când îţi va trece supărarea pe mine. Te 

iubesc... 
El o sărută pe gât în felul în care ştia că îi provoacă fiori.  
- Te iubesc, repetă el, sărutând-o în continuare. 
Ea simţi că nu poate să-i mai reziste. Îşi lăsă picioarele jos de pe 

fotoliu şi îşi întoarse faţa spre el. Apoi el o sărută cu pasiune pe buze. 
Ea se lăsă sărutată, ducându-şi degetele prin părul lui. 

- Ce ţi-a spus doamna doctor? întrebă el. Ai voie să faci dragoste? 
- Dacă nu vomit pe tine... 
El râse.  
- Merg să fac un duş. 
El intră în baie. Când deschise uşa cabinei de duş se sperie pentru o 

clipă când o văzu pe Alexandra care îl aştepta cu prosopul. Luă prosopul 
de la ea şi începu să se şteargă. Ea îl îmbrăţişă. El puse prosopul la o 
parte, apoi se întoarse spre ea. O sărută pe buze, îi desfăcu cordonul 
halatului, apoi îl trase de pe umeri, iar ea îl lăsă să-i cadă.  

- Crezi că sunt uşor de sedus? îl întrebă ea. 
El râse. O ridică în braţe, apoi merse cu ea în dormitor şi o lăsă 

pe pat. 
- Norocul meu că ştiu cum să o fac! răspunse el. 
- Crezi că este vorba numai de noroc şi ştiinţa ta? 
- Ce mai este? 
El o sărută pe gât, apoi pe decolteu. 
- Dragoste, şopti ea. 
El o auzi şi se bucură. 
 
Alexandra căuta printre rochiile de gală.  
Florentina intră în cameră. 
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- Ce faci? 
- Caut rochia pentru Revelion. 
- Te-ai hotărât? 
- Nu prea. 
- Pot să te ajut? 
- Da, fă ce vrei! 
Alexandra se aruncă în fotoliu. 
Florentina începu să scoată umeraşele cu rochii. 
- Este de vară, îi spuse Alexandra despre rochia pe care i-o arătase. 
Florentina o puse pe pat. Apoi scoase alta. 
- Prea deschisă la culoare pentru o noapte de Revelion, comentă 

Alexandra. 
Sora ei îi arătă alta. 
- Asta mă cam strânge. Cred că m-am îngrăşat de când am luat-o. 
Celelalte rochii nu o încântau nici pe Florentina şi nu le mai 

scoase. Fata rămase pe gânduri. 
- Vino să vedem ce mai am şi eu!  
Florentina o trase de mână pe Alexandra la ea în cameră. 

Deschise dulapul şi privi. 
- Ştiu ce ţi-ar sta bine! exclamă ea. 
Florentina luă din dulap o rochie de catifea fină, vişinie, cu nişte 

mâneci din dantelă. Alexandrei îi plăcu. 
- Poate vrei să o iei tu, zise Alexandra. Este superbă! 
- Nu vreau să o iau. Eu aş vrea rochiţa aceea, care ţi-e strâmtă, 

dacă mi-o împrumuţi. 
- Da! 
A doua zi, în Ajun, Florentina o luă după multe insistenţe pe 

Alexandra cu ea la coafor. Dan rămase acasă să termine mâncarea şi 
curăţenia. 

- Nu este corect! comentă el când ele plecară. 
Se întoarseră acasă după câteva ore. Dan era puţin nervos şi se 

repezi la uşă când le auzi că intră. 
- Unde aţi stat atâta? strigă el. 
- Tu ce crezi, că la coafor se termină în câteva minute? întrebă 

Florentina. 
El privi la ele. Îi plăcea. 
- Alex, nu este bine să stai atâta timp în picioare! 
- Iubitule, sunt însărcinată, nu handicapată! Mi-e foame! 
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- Mâncaţi ce v-aţi făcut! 
Ele începură să râdă. El dorea să le tachineze. Merseră 

amândouă la bucătărie. El continuă să aspire. 
- Şi eu vreau să fiu răsfăţat, comentă el, fără să-şi dea seama că 

Alexandra era în spatele lui. 
- Iubitule, urmezi şi tu, odată... 
Ea îl sărută pe obraz. 
Alexandra îşi îmbrăca rochia primită de la Florentina. Dan se 

îmbrăca în dormitorul alăturat pentru a nu o deranja. Când termină, 
merse la ea. Rămase uimit de frumuseţea ei. 

- Este rochia Florentinei. 
- Rochia este a ei, dar corpul este al tău! 
El merse le ea şi se aplecă spre burtica ei. 
- Micuţule, mămica ta arată ca o zână din poveste! 
Alexandra se amuză. 
- Dar şi tăticul tău nu se lasă la mami! zise ea. 
- Tăticul tău vă iubeşte foarte mult pe amândoi! 
- Şi mami pe voi! adăugă ea. Dar dacă tăticul tău nu o lasă pe 

mami să se aranjeze, nu mai ajunge la Revelion! 
Dan coborî şi le aşteptă pe cele două femei în living. 
După o vreme coborîră. Le auzi şi veni în întâmpinarea lor. 
- Voi fi însoţit de cele mai frumoase femei de la petrecere! 

exclamă el. 
Dan le lăsă să intre pe ele primele în sală, apoi el le urmă. Le 

conduse la masă lângă colegii cu care hotărâseră dinainte să stea. Se 
făcură prezentările. Dan se aşeză la stânga Alexandrei, iar Florentina la 
dreapta ei. Pentru început se plictisiră. Florentina şi Alexandra se puseră 
să mănânce aperitivele. Dan discuta cu colegii, dar şi acele discuţii se 
terminaseră după o vreme şi toată lumea de la masă se plictisea. 

Florentina îi şopti ceva la ureche Alexandrei, apoi se ridicară de 
la masă. 

- Mergem la o plimbare, îi şopti Alexandra lui Dan. 
El nu spuse nimic. Pentru o clipă se gândi să le urmeze, apoi se 

răzgândi. 
- În câte luni este însărcinată Alexandra? întrebă unul dintre colegi. 
- Două luni jumătate, răspunse Dan. 
- Cum se simte? 
- Mai bine decât la început.  
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- Cred că eşti tare fericit ca viitor tătic, îi spuse soţia colegului. 
- Da, sunt! 
- Până când se va naşte copilul şi nu vei mai avea loc în casă, iar 

nevasta te va părăsi pentru el, zise un alt coleg mai învârstă. 
- Cred că Alexandra nu l-ar „părăsi” niciodată pe Dan, interveni 

o colegă. 
- Nu că l-ar părăsi, dar nu va avea timp din cauza copilului 

pentru el, adăugă colegul. 
- Ţin minte cum încercau unele colege să pună lăbuţele pe Dan, 

zise o altă colegă. Şi nu au avut succes. Alexandra cum te-a vrăjit? 
Întrebarea nu era răutăcioasă, iar Dan începu să povestească cu 

plăcere. 
- În cazul ei a trebuit ca eu să o vrăjesc pentru că este foarte 

dificil să o poţi impresiona pe Alexandra, ca bărbat. 
- Şi cum ai reuşit? întrebă unul dintre colegi. 
- Acum vă întreb eu pe voi. Niciunul dintre voi nu aţi observat-o 

până nu s-a căsătorit cu mine. De ce? 
Femeile deveniră curioase la răspunsurile bărbaţilor care le 

însoţeau. Dar ei întârziară să răspundă. 
- Daţi-mi voie să încep eu, zise colegul mai învârstă. Cred că 

vorbesc în numele tuturor colegilor mei. Alexandra este o femeie 
care nu iese în evidenţă, dacă nu stai să o observi. Iar noi, bărbaţii 
observăm doar un tip de femei, cele care ştiu să iasă în evidenţă! 

- În ce sens nu iese în evidenţă? întrebă soţia sa. Eu o văd o 
femeie foarte frumoasă şi inteligentă. 

- Da, este, dar la ea este ceva natural. Nu-i aşa, Dan? Dar, fără 
să doresc să jignesc vreo doamnă aici de faţă, majoritatea vă scoateţi 
frumuseţea la iveală prin diferite mijloace, fard, îmbrăcăminte 
provocatoare... 

- Dan, tu cum ai observat-o? îl întrebă soţia colegului care vorbise. 
- La o şedinţă apare de nicăieri o fată inteligentă, de o frumuseţe 

naturală, care ne salvează contractul... 
El începu să râdă. 
- Atunci te-ai îndrăgostit de ea? 
- Da, dar mi-a trebuit mult timp să-mi dau seama. 
- Dane, luă cuvântul una dintre colegele mai tinere, mai 

consideri că toate femeile sunt curve? 
Dan râse ironic. 
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- Dragă, excepţiile întăresc regula! Dar să-ţi spun ceva: între 
bărbaţi nu există excepţie! 

Cei de la masă începură să râdă. 
Alexandra şi Florentina îşi făcură apariţia în sală. 
- Şi sora ei este frumoasă, zise unul dintre colegi. 
Dan o privi pe Alexandra parcă vrăjit. Pentru cei de la masă nu 

era o noutate să îl vadă privind-o astfel. Femeile deveniră puţin 
invidioase la gândul că bărbaţii lor erau atât de diferiţi de el. 
Alexandra şi Florentina se aşezară la masă. 

- Ce aţi văzut? întrebă el. 
- Au o terasă foarte frumoasă, răspunse Alexandra. 
El o prinse de mână şi o simţi foarte rece. Deveni serios. 
- Ai ieşit afară fără haină, zise el apăsat. 
- Am stat puţin. 
- Dacă te răceşti?! 
- Te rog să nu mă dădăceşti din nou! 
El tăcu. Era nervos. Se ridică de la masă şi plecă. Alexandra îl urmă.  
Dan ieşi din sală. Se opri afară şi se întoarse spre ea. O privi 

fără să vorbească.  
- Spune că ai ieşit pentru că te plictiseai! 
El zâmbi ironic. 
- Sunt convins de faptul că ştii motivul pentru care am ieşit. 
- Câtă încredere ai în mine? 
- Totală, doar ţi-am mai spus! 
Ea se întristă. 
- Din păcate nu ai nici un pic de încredere în mine. 
- Nu-i adevărat!  
- Te îndoieşti de fiecare gest pe care îl fac. Dragostea nu 

înseamnă să controlezi total ce face persoana pe care o iubeşti. 
Dragostea înseamnă libertate şi încredere... 

- Doar mi-e teamă să nu ţi se întâmple ceva! 
- Eu nu sunt un obiect în posesia ta! Stăpânul meu este 

Dumnezeu. Pentru tine sunt doar o femeie care îţi stă alături. 
- Pentru mine eşti un dar divin. 
- Dacă mă iubeşti cu adevărat, trebuie să mă iubeşti aşa cum 

sunt, cu defecte! 
- Astea nu sunt defecte. Dar este un defect al meu: mi-e teamă 

să nu te pierd. 
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- Nu mă vei pierde! 
El o privi cu drag. Ea îl prinse de mână şi începură să se plimbe. 

Intrară pe un coridor mai puţin luminat, cu geamuri mari. El o 
îmbrăţişă, iar ea se lăsă să se sprijine cu spatele de pieptul lui. 

- De ce nu stai înăuntru? Colegele tale arată foarte bine în seara 
aceasta! 

- Nu la fel de bine ca tine. 
- Ba da! Sunt unele cu nişte rochii care le pune în evidenţă 

silueta, picioarele, decolteele... 
El o sărută pe gât. 
- Acele femei sunt invidioase de ceea ce văd la tine. 
- Da! Soţul! 
- Nu. Sunt invidioase pe decolteul tău, pe sânii tăi care vrăjesc 

privirile, pe mijlocul tău, fundul tău frumos. Iar eu mă gândesc la tot 
ceea ce ascunde această rochie frumoasă pe care nu aş ezita să ţi-o 
dau jos dacă am fi numai noi. 

El o sărută din nou pe gât. Ea închise ochii, lăsându-se vrăjită 
de săruturile lui. 

- Iubitule, cred că ar trebui să ne întoarcem. Se apropie miezul 
nopţii. 

- Aşa este. 
- Iubitule, zise ea întorcându-se spre el. 
- Da. 
- De ce eu îţi spun „iubitule”, iar tu îmi spui „Alex”? 
El o privi mirat.  
- Cum ai dori să-ţi spun? 
- Nu ştiu... 
- Dacă ţi-aş spune „iubito” sau „minunato”, oricum ţi-aş spune 

ar fi prea puţin pentru ceea ce simt pentru tine.  
- De când ne-am căsătorit de câte ori ţi-ai dorit o altă femeie?  
El rămase surprins de întrebarea ei. În clipa următoare ea îi puse 

degetul pe buze. 
- Te rog să nu îmi răspunzi. Nu vreau să minţi. 
Alexandra dori să plece, dar el o ţinu îmbrăţişată. 
- Vreau să-ţi răspund la întrebare. 
- Nu trebuia să întreb. 
- Ba da.  
El făcu o mică pauză. 
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- Recunosc că am privit şi la alte femei, la un picior frumos, o 
formă plăcută la vedere... Dar niciodată nu mi-am creat nici o 
fantezie sexuală în care să existe altă femeie în afară de tine. 

Se priviră în ochi. 
- Să îndrăznesc să-ţi întorc întrebarea? Chiar dacă am încredere 

în tine... 
- Nu sunt perfectă nici eu.  
- Ştiu, scumpa mea! 
Ei zâmbiră. 
- Îmi place să-mi spui aşa. 
- Atunci îţi voi spune aşa. 
- Răspunsul la întrebare... Florentina îmi spunea odată că eu nu am 

mai văzut bărbaţi dezbrăcaţi... Poate am mai văzut, pe la televizor... 
Ei râseră.  
- Dar ştii că nu aş putea să las să pună altcineva mâna pe mine. 
El îşi lăsă faţa pe umărul ei, atingându-şi obrazul de gâtul ei. Îi 

inspiră adânc parfumul.  
- Ce fantezii sexuale ai? întrebă ea. 
El îşi ridică privirea. 
- Nu contează... 
- Ba da. De ce nu ar conta? 
- Să mergem în sală! 
- Va trebui să-mi spui! 
- Sigur, zise el ţinând-o de mână în timp ce se întorceau. 
După miezul nopţii începură dansurile. Dan o invită pe 

Alexandra pe ringul de dans. 
- Par foarte îndrăgostiţi, îi zise una din colege Florentinei. 
- Sunt, spuse Florentina privindu-i zâmbitoare. 
După aceea Dan o invită la dans şi pe Florentina pe un ritm mai 

rapid.  
La puţin timp Dan şi Alexandra se hotărâră să plece. 
- Eu aş vrea să mai rămân, le spuse Florentina. 
Ajunşi acasă, urcară în dormitor. Dan începu să-şi desfacă cravata. 
- Iubitule, zise Alexandra cu o voce duioasă, punându-şi mâinile 

pe spatele lui. 
El se întoarse spre ea. 
- Da, scumpa mea! 
Ea îl îmbrăţişă, lipindu-şi corpul de a lui. 
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- Ce fantezii ai cu mine? 
- Nu îţi spun, răspunse el. 
- Sex oral? 
- Nu! răspunse el categoric. Nu sunt amator de aşa ceva, iar pe 

tine nici măcar într-o fantezie de genul ăsta nu te-aş putea vedea. 
- Atunci?! 
- Nu vreau să spun. 
- Te rog! insistă ea. 
Florentina se întoarse acasă târziu. Dan şi Alexandra dormeau. 
 
Alexandrei i se făcu rău la lucru. De data aceasta se asocie la 

starea de greaţă şi o cefalee. Colegii chemară ambulanţa. Dan o sună 
pe doctoriţa ei, iar aceasta o aşteptă pe Alexandra la spital, la camera 
de internări.  

După câteva zile de spitalizare Alexandra se ceru acasă.  
Fătul creştea, Alexandra făcuse burtică. Era însărcinată în patru 

luni. Starea de greaţă era mai rară, dar cefaleea era mai frecventă, 
asociată cu ameţeli. 

Dan era îngrijorat. Merseră şi la neurolog, dar medicul le spuse 
că era bine. 

- Poate chiar nu are nimic, îi spuse Florentina. 
- Nu este normal să se simtă aşa. Ce legătură are sarcina cu 

durerile de cap? 
Alexandra intră în sufragerie. Era palidă la faţă. 
- Despre ce bârfiţi? întrebă ea. 
- Despre tine, răspunse sora ei. 
Dan îi făcu semn să nu îi spună despre ce vorbiseră. 
- Despre mine? 
- Cât eşti de frumoasă, răspunse Dan prinzând-o de mână. 
El o trase spre el şi o făcu să i se aşeze în braţe. 
- Iubitule, în curând se va rupe fotoliul cu amândoi! 
El o cuprinse după talie. 
- Nu îmi fac probleme pentru fotoliu, cumpărăm altul. 
- În weekendul acesta mergem să luăm pătuţul, spuse Alexandra. 
- Am o rugăminte, le zise Florentina. Vreau să vă rog să mă 

lăsaţi să cumpăr căruciorul. 
- Florentina, nu trebuie, spuse Dan. 
- Vă rog frumos! 
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- Dacă chiar vrei, interveni Alexandra, ia-l! 
- Mulţumesc. 
- Dar ţi-am spus, îi zise Alexandra lui Dan. Vreau ca pătuţul să 

stea la noi în cameră până ce creşte puţin. 
- Sigur, şefa! 
- La ce nume v-aţi gândit? întrebă Florentina. 
- Ne-am gândit, dar nu am reuşit să ne înţelegem, răspunse 

Alexandra. 
- Ea vrea să-i pună numele mamei mele, iar eu vreau să fie 

numele ei, explică Dan. 
- Eu mă bucur că este fetiţă, zise Florentina. Mă gândeam cum 

să mă joc cu el dacă ar fi băiat. 
- Dar cu o fetiţă cum vrei să te joci? întrebă Dan. 
- Să o piaptăn, să îi fac codiţe, să coasem când va fi mai mare, 

să facem prăjituri... 
- Te gândeşti cam departe, zise el. 
- Până atunci să o îmbrac în roz. 
Dan râse. 
- Poate îi va plăcea albastrul, ca mamei sale! 
Florentina observă că Alexandra îşi ţinea ochii închişi. Dan îi 

văzu privirea şi se uită la ea, stătea cu capul pe umărul lui. 
- Scumpa mea, te simţi bine? 
- Da, doar puțin obosită. 
- Atunci mai bine mergi să te întinzi. 
El se ridică cu ea în braţe, apoi o urcă în dormitor. 
Florentina era de asemenea îngrijorată pentru starea Alexandrei, 

dar nu dorea să îl necăjască mai tare pe Dan. 
 
Trecură încă două luni. Alexandra intrase în concediu de o 

săptămână. Durerile de cap erau tot mai frecvente şi mai intense. 
Dan merse la Diana la cabinet după ce ieşi de la lucru. 
- Scuză-mă că te deranjez, îi spuse Dan intrând în cabinet. 
Asistenta ieşi. Ajunseră să se tutuiască, Diana fiind cea care 

insistase să nu mai existe oficialităţi între ei. 
- Alexandra are tot mai des dureri de cap şi sunt tot mai 

puternice. 
- Aţi fost la neurolog... 
- Da. Ne-a spus că nu are nimic, dar mă îngrijorează. 
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- În câte luni este? 
- Şapte luni. 
- S-ar putea face un RMN cranian. Fiind o sarcină destul de 

mare, riscul este mai mic. 
- Eu sunt de acord să facem orice, numai ea să fie bine! 
- Dar ştii că ea va pune pe primul plan copilul! Îi scriu o reţetă 

cu nişte calmante. 
- Nu vrea să ia niciun medicament. 
- Ştii că ai o soţie foarte încăpăţânată? 
- Aşa pare. Dar nu este vorba de o încăpăţânare adevărată, ci 

despre o femeie care întotdeauna a put pe cei dragi mai presus decât ea. 
- Da. Alexandra este deosebită, zise Diana. Trebuie să mai 

recunosc ceva: de când am cunoscut-o cu adevărat, a reuşit să mă 
schimbe şi pe mine. 

Alexandra refuză să facă RMN-ul şi nu dori să ia nici 
medicamentele, așa cum ei bănuiseră. 

- Dacă te deranjază să mă vezi aşa cum sunt, eşti liber să pleci! 
îi zise Alexandra nervoasă lui Dan. 

Alexandra devenise irascibilă de la o vreme. Dan nu insistă 
pentru că ştia că nu avea nicio şansă să o convingă. 

- Scumpa mea, ştii că te iubesc mai mult decât propria mea 
viaţă, îi spuse el îmbrăţişând-o. Unde să plec fără tine? 

Ea începu să plângă.  
 
Era noapte. Dan o simţi ridicându-se din pat. Se trezi şi se uită la ea.  
- Alex, ce este? 
Ea nu răspunse. Îşi dădu seama că ceva nu era în regulă. 

Aprinse veioza și i se păru că faţa îi era schimbată. 
Ea se sprijini de noptieră. 
- Alex, ce este?! strigă el coborând din pat şi mergând spre ea. 
- Nu mai pot, şopti ea. 
- Te doare capul? 
Ea dădu să cadă. Dan o prinse. 
- Mă doare tare, şopti ea. 
El se sperie. Luă telefonul și sună la Ambulaţă.  
În mai puţin de jumătate de oră erau la spital. Diana îi aştepta la 

camera de internări. Cum o văzu pe Alexandra îşi dădu seama că se 
simţea foarte rău. 
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- Alexandra, trebuie să-ţi fac acel RMN! îi spuse Diana. 
- Salvează-mi fetiţa, o rugă Alexandra prinzând-o de mână. 
Diana chemă anestezistul de gardă. Acesta o consultă. 
- Are o suferinţă neurologică. Sunt semne de hipertensiune 

intracraniană, îi spuse Dianei anestezistul. 
Se hotărâră să facă RMN-ul de urgenţă. 
Medicul care citea RMN-ul îi spuse Dianei în timpul examinării 

diagnosticul: Alexandra avea un anevrism cerebral care nu putea suferi 
amânarea intervenţiei. Exista pericolul de a se rupe în orice clipă. 
Alexandra trebuia operată cât mai urgent, dar înainte trebuia să nască. 

Întorşi la spital Diana intră cu ea în cezariană. Anestezistul 
refuză să îi facă anestezie totală, ci numai rahidiană. 

Diana începu operaţia. După câteva clipe anestezistul începu să 
se agite. 

- Ce este? întrebă Diana privind la Alexandra care era cu ochii 
închişi. 

- Cred că a intrat în comă! 
- Fă ceva! strigă Diana. 
- Ce să fac?! 
Diana începu să plângă. 
- Să nu o laşi să moară! strigă Diana la anestezist. 
Cei din sală se speriară când o auziră pe Diana strigând. 
- Ai auzit? strigă Diana din nou. Nu cumva să o laşi!  
Nu mai reuşi să vorbească din cauza lacrimilor. Diana continuă 

cezariana.  
Imediat ce se termină operaţia Diana merse să vorbească pentru 

a o transfera pe Alexandra pentru intervenţia pentru anevrism.  
Dan şi Florentina aşteptau pe hol. Îl cuprinse pe Dan în braţe şi 

îl strânse cu putere. El rămase cu faţa pe umărul ei, plângând. 
Anestezistul ieşi pentru o clipă, după ce se termină operaţia, şi îi 

anunță că Alexandra intrase în comă. 
- Pot să o văd? întrebă Dan. 
Medicul îi făcu semn asistentei să-l însoțească. 
- Fetiţa cum este? întrebă Florentina. 
- Acum este la oxigen, dar va fi bine. 
- Dacă vă rog frumos, aş putea să văd copilul?  
O altă asistentă merse cu ea la secţia de terapie intensivă a 

nou-născuţilor. 
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Florentina se apropie de incubatorul în care se vedea corpul 
micuţ al unui nou-născut. 

- Este atât de micuţă! 
- Da, s-a născut prematur, îi răspunse asistenta. 
- Pot să pun mâna pe ea? 
Avea un tub cu oxigen la nas şi o perfuzie. 
Asistenta îi deschise uşiţele incubatorului. Florentina o atinse 

uşor, iar când fetiţa o prinse de deget, Florentina începu să plângă. 
Dan se aşeză în genunchi lângă patul Alexandrei şi o prinse de 

mână. Era intubată, cu o grămadă de cabluri şi tuburi legate de ea.  
- Scumpa mea, te rog să nu mă părăseşti, îi şopti el. 
Până dimineaţa, Diana reuşi să obţină informaţii despre locul 

unde se puteau face astfel de interveţii. 
Dis-de-dimineaţă, Florentina merse la firma unde lucrau Dan şi 

Alexandra şi îi anunţă ce se întâmplase. 
Directorul general merse la spital. O rugă pe Diana să facă ceea 

ce ea făcuse deja: să afle numele clinicii unde se putea face 
intervenția Alexandrei. 

- Doamna doctor, nu contează cât costă intervenţia, firma se va 
ocupa de cheltuieli.  

- Am vorbit cu colegi neurologi şi cardiologi şi mi-au spus cu 
toţii că cel mai bine ar fi să meargă la o clinică din Germania. 

- Bine. S-a vorbit acolo? 
- Acum încercăm să luăm legătura cu clinica. 
În câteva ore un elicopter SMURD o transporta pe Alexandra la 

clinica din Germania.  
Directorul firmei vorbi cu colegii de la filiala din regiunea 

respectivă. Când ajunseră la clinică, pe Dan îl aştepta un reprezentant 
al filialei şi îl anunţă că îi vor asigura tot ce avea nevoie. 

Alexandra intră la câteva ore după sosire în operaţie. 
 
Dan păși în salon. Alexandra era întinsă în pat, conectată la o 

grămadă de aparate. Se apropie şi se aşeză pe scaun, apoi o prinse de 
mână şi o sărută. 

La puţină vreme sună Florentina. 
- A ieşit din operaţie? 
- Da. 
- Cum este? 
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- Medicii spun că operaţia a reuşit, dar ea nu mai iese din comă! 
- Nu-ţi pierde speranţa! Va fi bine. 
- Cum este fetiţa? 
- Adorabilă! A început să mănânce. Am ţinut-o în braţe. 
- Să-i dai un pupic din partea mea şi unul din partea Alexandrei. 
- Sigur, câte unul din partea fiecăruia dintre voi, de fiecare dată 

când se trezeşte. Doamna doctor Diana a vorbit cu medicul de la 
copii să mă lase să stau cu ea cât doresc. 

- Florentina... 
- Da, Dan! 
- Să nu laşi să i se întâmple nimic rău. 
Florentina lăcrimă. Ştia că el plângea. 
- Nu voi lăsa. Au venit azi şi părinţii mei pe aici să vadă fetiţa. 

M-au rugat să îi sun cum aflu ceva despre Alexandra. 
- Poate se va împăca şi mama ta cu tine. 
- Azi a fost mult prea supărată ca să mai ţină cont de mine. 
- Îţi mulţumesc, Florentina. 
- Nu-ţi fă griji pentru fetiţă, am fost asigurată că va fi bine.  
 
Peste o lună de la operaţie medicii luară decizia să o 

deconecteze de la ventilatorul mecanic. Îl făcură pe Dan să înţeleagă 
că ar trebui să o lase să plece, dacă nu va respira. Dan trebuia să 
semneze pentru decizia luată. 

Simţea că lumea din jurul lui se prăbuşeşte. Nu avea pe nimeni 
alături pentru a-l ajuta în a lua decizia. Nu putea încă să se despartă de 
Alexandra, iar medicii nu găsiră cauza pentru care ea nu ieşea din comă.  

Văzu capela spitalului. Nu o mai văzuse, nici nu mai umblase 
pe acel coridor. 

Deschise uşa care scârţâi uşor, apoi intră şi se apropie de altar. 
Pe peretele din spatele altarului se afla pictată scena Răstignirii, cu 
Sfânta Fecioară plângând la picioarele Crucii pe care murea Fiul Său 
Preaiubit. Intră în prima bancă şi se aşeză în genunchi. Îşi împreună 
mâinile, strângându-şi pumnii. Începu să plângă. Nu observă că de el 
se apropie un preot care se aşeză alături. Dan se sperie. Se întoarse 
spre el, preotul avea în jur de treizeci de ani; fața îi era blândă. 

- Trebuie să iei o decizie grea... Te miră faptul că vorbesc cu 
tine in limba română şi că ştiu ce se întâmplă cu soţia ta. Eu sunt 
Părintele Gabriel. 
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Dan cuprinse mâna pe care i-o întinse preotul. În momentul în 
care îl atinse simţi că o linişte profundă îi pătrunde în suflet. 

- Sunt şi eu român şi sunt unul din preoţii care servesc la 
această capelă. Am auzit de cazul soţiei tale şi m-am rugat pentru ea. 

- Mulţumesc. 
- Ce decizie vei lua? 
- Nu ştiu. 
- Nu-ţi pierde speranţa, îi spuse preotul ridicându-se.  
Dan plecă şi el după o vreme. Se simţea mult mai liniştit. Merse 

la medic şi semnă actele. 
Medicul o detubă pe Alexandra. Asistenta rămase să observe ce 

se întâmplă. Dan se apropie. Aceasta începu să respire tot mai rar. El 
o prinse de mână. Lacrimile îi udau faţa. Se aplecă spre ea. 

- Scumpa mea, te rog să respiri, îi şopti el la ureche. 
Alexandra nu mai respira. 
Dan o sărută pe faţă, apoi îşi lipi obrazul de faţa ei şi îi şopti din nou: 
- Te rog să respiri... pentru fetiţa noastră... 
Asistenta observă că toracele pacientei începe să se mişte din 

nou. Merse să îl cheme pe medic. Acesta se întoarse şi constată că 
Alexandra respiră singură. 

Dan îi mângâia faţa, suspinând. 
Mai trecu o lună, iar starea Alexandrei nu se îmbunătăţea. Dan 

o spăla cu grijă, nu lăsa infirmiera să îl ajute şi stătea cu ea aproape 
tot timpul. Personalul medical se obişnuise cu el şi îl îndrăgeau, 
uimindu-i cu devotamentul pentru soţie. Florentina îi trimitea poze 
cu fetiţa, iar el îi povestea Alexandrei despre ea. 

- Încă ceva, Alex! Se pare că mama ta s-a împăcat cu 
Florentina. Tatăl tău zice că nu vrea să se despartă de fetiţă. Naira a 
fost şi ea să vadă fetiţa. Îţi transmite sănătate. Diana merge să o 
viziteze pe micuţă aproape zilnic. 

Dan mergea în fiecare zi la capelă, stând la poveşti cu părintele 
Gabriel. 

- Părintele Gabriel pare a fi foarte înţelept! Ştie să te asculte, îi 
povestea Alexandrei. 

Asistenta dori să intre, dar se opri în uşă. Nu înţelegea ce 
spunea, dar tonul vocii lui i se părea foarte plăcut. 

- Crezi în dragoste? îl întrebă părintele Gabriel. 
- Nu credeam înainte de a o cunoaşte pe Alexandra. 
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- Ce iubeşti la ea? 
- Totul, îi răspunse el cu privirea pierdută. Felul cum zâmbeşte, 

cum mă strânge în brațe, cum sărută, cum găteşte, chiar dacă nu este 
expertă, dar pune atâtea picături de dragoste în mâncare, încât e 
imposibil să nu o mănânci! Ador cum se mişcă, cum mă priveşte, 
chiar şi atunci când este nervoasă pe mine. 

- Crezi că ceea ce iubeşti la ea nu a-i putea iubi la nicio altă 
femeie? 

- Fiecare este unic, ştiu că nu există altă fiinţă care să fie ca ea. 
- Fiecare are ceva frumos în el. De ce crezi că ea te iubeşte? 
- Nu ştiu, chiar nu ştiu. Eu, dacă aş fi în locul ei, nu aş găsi 

motive pentru care să mă iubesc. 
- Cred că eşti mult prea sever cu propria ta persoană. Cum crezi 

că ai întâlnit-o? Nu mă refer cum v-aţi cunoscut. Se putea să nu vă fi 
cunoscut niciodată... 

- Aşa este! Nu ştiu... 
- Nu crezi că a fost Voia lui Dumnezeu? 
- Probabil. 
- Încă nu ai încredere în Dumnezeu... 
- Dacă ea are încredere, mie îmi este suficient. Eu am încredere 

totală în ea. 
Preotul zâmbi şi se ridică de lângă el. 
Dan rămase să privească imaginea Răstignirii. 
 
Era seară, era ora la care Dan îi făcea masaj Alexandrei. 

Infirmiera intră să golească coşul. 
- Cum este? 
- La fel, îi răspunse Dan. 
- Nu vă pierdeţi credinţa! Dumnezeu face minuni! 
Infirmiera ieşi. Dan rămase puţin pe gânduri. 
- Cum s-a întâmplat să ne cunoaştem? se întrebă el în gând. 

Dintre atâţia oameni Dumnezeu mi-a scos-o în cale tocmai pe ea... 
Adormi pe fotoliul din salonul privat unde fusese mutată 

Alexandra. Conducerea firmei se ocupase de fiecare detaliu financiar 
şi tot ei hotărâseră ca Alexandra să rămână în continuare pentru a fi 
supravegheată în Germania. 

 Florentina îşi luă părinţii şi merse cu ei în Germania să o 
viziteze. 



Alina Cosma 

 146

 
Era o seară călduroasă de august. Trecuseră peste trei luni de la 

intrarea Alexandrei în comă. Dan îi citea Alexandrei dintr-o carte. 
Uşa salonului se deschise şi intră părintele Gabriel. Dan rămase 

surprins pentru că nu venise niciodată în salon, chiar dacă îl rugase 
de multe ori. 

- Părinte Gabriel! exclamă Dan ridicându-se de pe fotoliu. 
- Stai liniştit, îi spuse acesta. 
Părintele se apropie de patul Alexandrei şi îi privi faţa. 
- Tot mai crezi că doar credinţa ei în Dumnezeu a ţinut-o în 

viaţă până acum? întrebă preotul. 
Dan îl privi mirat pentru întrebare.  
Preotul zâmbi privind la Alexandra, apoi privi spre el. 
- Credinţa ta a ţinut-o în viaţă! îi zise preotul. 
Dan observă că Alexandra îşi deschise ochii. Avea privirea 

întoarsă spre preot. 
Alexandra deschise puţin ochii şi văzu lângă pat o fiinţă 

luminoasă care o privea şi îi zâmbea. Avea faţa albă, iar corpul îi 
iradia lumină. 

- Alexandra! sopti Dan. 
Ea îşi întoarse privirea spre el. Totul i se părea un vis. Apoi îşi 

închise ochii din nou. 
Dan se întoarse spre preot, dar acesta nu mai era. Nu realizase 

când plecase. Alergă după asistentă, iar medicul constată că 
Alexandra ieşise din comă. 

 
A doua zi Dan merse să îl caute pe părintele Gabriel.  
În capelă se întâlni cu un alt preot. I se păru ciudat cum de fiecare 

dată când merse până atunci se întâlnea numai cu părintele Gabriel. 
- Mă scuzaţi, îi spuse preotului. Îl caut pe părintele Gabriel. 
- Îmi pare rău, dar nu avem niciun părinte Gabriel aici. 
- Cum nu aveţi? De trei luni de când vin aici m-am întâlnit 

mereu cu el. 
- Nu avem niciun părinte care să se numească Gabriel. 
- Este român. 
- Îmi pare rău. Nu avem preot român. 
- Doream să-i mulţumesc şi să-i transmit că soţia mea a ieşit din 

comă aseară. 
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- Îmi pare bine pentru soția dumneavoastră, dar nu cunosc 
niciun părinte Gabriel. 

Dan ieşi din capelă nelămurit, dar era fericit că Alexandra ieşise 
din comă. Era slăbită şi rămânea trează doar câteva minute, încă nu 
vorbea, se mişca puţin. Dar ieşise din comă, tocmai la câteva minute 
după ce intrase acel preot în salon. 

- Cum să nu existe părintele Gabriel?! se miră Dan. 
 
Dan îi făcea masajul obişnuit din fiecare seară. Alexandra 

deschise ochii şi îl privi. El o auzi suspinând. 
- Vrei să mă întrebi ceva? 
Ea încercă să spună ceva, dar nu reuşi să scoată niciun sunet. 
- Medicii au spus că nu este nicio problemă că nu poţi vorbi. 

Probabil de la intubaţie şi de la un fel de paralizie temporară a 
corzilor vocale. 

Ea încercă să vorbească din nou, dar fără succes. Atunci îl 
prinse de mână. El se aplecă la ea. 

- Bebe, şopti ea. 
- Fetiţa! exclamă el cu un zâmbet pe faţă.  
Luă un tablou de pe noptieră şi i-l arătă. În tablou era fetiţa în 

braţele Florentinei. Alexandra atinse poza cu degetele în timp ce din 
ochi îi cădeau lacrimi. 

- Florentina are mare grijă de ea. La fel şi părinţii tăi. O vreme a 
fost şi Naira cu ei. Diana de asemenea merge aproape zilnic să o 
vadă. Nu ţi-am spus cum au botezat-o! Îmi pare rău să te infomez că 
nu ţi-am ascultat sfatul şi i-am pus numele de: Maria Alexandra! 

Alexandra zâmbi. 
- Florentina a hotărât aşa. I-am spus opţiunile noastre, iar ea a 

decis numele final.  
Ei rămaseră să privească poza. 
- Seamănă cu mama sa! O luptătoare, ca tine! 
El o sărută pe frunte. 
În ziua următoare, Alexandra vru să se ridice din pat. Dan ceru 

un cărucior şi o duse în grădina care înconjura spitalul. Era o zi 
călduroasă de vară, dar era frumos afară, iar Alexandrei îi plăcu.  

- Mulţumesc... 
Începuse să vorbească pe un ton slab. 
- Aş vrea să plec acasă, îi spuse ea lui Dan. 
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- Eşti încă foarte slăbită. 
- Vreau acasă, insistă ea. 
- Îl voi întreba pe medic mâine dacă este bine să te externeze. 
Seara, Alexandra îi ceru lui Dan să o ajute să facă baie. 
- Scumpa mea, încă nu poţi face singură baie, iar eu nu pot intra 

aici cu tine la duş. Te voi spăla cum am făcut-o şi până acum. 
- Nu vreau să mă speli tu. 
- Să chem infirmiera? 
- Nu. 
- Atunci ce vrei? 
Ea începu să plângă. 
- Alexandra, te rog să nu plângi. Până acum tot eu te-am spălat. 
- Pot şi eu! 
- Nu poţi... 
El începu să o şteargă cu prosopul ud. Ea închise ochii, iar de 

sub gene îi alunecau pe faţă lacrimi. După ce termină cu toaleta şi o 
ajută să se îmbrace, el o luă în braţe şi se aşeză cu ea în fotoliu. 
Trupul ei era uşor, slăbise mult de când ajunseră în Germania. 

- M-am gândit să citim cartea împreună mai departe, îi spuse el. 
Ea îşi lăsă capul pe umărul lui şi îi ascultă cuvintele. 
- Am văzut un înger, şopti ea. 
El se opri din citit. 
- Când? 
- Când am ieşit din comă. 
- Unde? 
- Aici, lângă pat. Îmi zâmbea... 
El îşi aminti de seara în care ea ieşise din comă. Era seara în 

care părintele Gabriel intrase în salon. O privise zâmbitor când ea 
deschise ochii. Probabil ei i s-a părut că părintele fusese un înger. 

- Mi-ai adus cartea de rugăciuni? 
- Da. Ţi-am mai citit din ea. 
- Unde este? 
El se ridică şi o scoase din sertarul noptierei, apoi i-o întinse. Ea 

răsfoi încet în carte. Din loc în loc erau imagini ale unor sfinţi sau 
îngeri. După un anumit număr de pagini Alexandra se opri şi privi o 
imagine. Dan se aplecă şi privi şi el. Simţi un fior rece prin tot 
corpul. Imaginea semăna cu chipul părintelui Gabriel. 

- El era, zise Alexandra. 
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Dan citi sub imagine: „Arhanghelul Gabriel”. El începu să plângă. 
„Credinţa ta a ţinut-o în viaţă” erau ultimele cuvinte ale 

părintelui care acum îi răsunau în gând. Dan se lăsă în genunchi în 
faţa Alexandrei şi continuă să plângă în hohote cu capul în braţele ei. 
Ea nu înţelegea ce se întâmplase. Rămase tăcută, privindu-l. 

A doua zi medicul aprobă externarea, iar după-amiază 
Alexandra părăsea spitalul. 

Înainte de a pleca, Dan o rugă pe Alexandra să mai aibă 
răbdare. Trebuia să meargă undeva pentru a mulţumi cuiva special. 

 
Dan intră timid în capela spitalului şi se aşeză în genunchi în 

prima bancă. Începu să mulţumească pentru Alexandra, dar în câteva 
clipe îl fură somnul. Visa că părintele Gabriel se apropie de el. Avea 
faţa luminoasă, iar el stătea în genunchi în capela spitalului. Părintele 
se opri în faţa lui. 

- Ţi s-a dat un dar pentru o vreme, îi spuse părintele. Învaţă să te 
bucuri de el... pentru veşnicie... 

Dan se trezi puţin speriat. Nu înţelese cum adormise, nu era atât 
de obosit încât să adoarmă atât de repede. Îşi ridică privirea şi văzu 
imaginea Bunei Vestiri pe un tablou într-un colţ al Altarului, cu 
imaginea Arhanghelului Gabriel îngenuncheat în faţa Fecioarei. 

Îşi aminti cuvintele din vis: „ţi s-a dat un dar pentru o vreme. 
Învaţă să te bucuri de el ... pentru veşnicie...”. Simţi că inima i se 
contractă puternic, i se puse un nod în gât.  

- Nu te întrista, auzi o voce interioară care semăna cu vocea 
părintelui. Du-te la soţia ta! Te aşteaptă! 

El îşi şterse lacrimile şi ieşi din capelă. 
Alexandra îl văzu trist, dar nu îndrăzni să îl întrebe motivul. 
La hotel Alexandra ajunse să îşi facă baia pe care şi-o dorise 

atât de mult. Dan o ajută să urce în cadă, apoi rămase lângă ea, 
privindu-i chipul. 

- De ce te uiţi aşa la mine, de parcă m-ai vedea pentru ultima 
dată? 

El zâmbi.  
- Nu vorbi prostii! Mă uit la cât de frumoasă eşti! 
- Nu prea cred că sunt frumoasă. Sunt slabă, fără păr. 
- Părul a început să-ţi crească.  
- Mă laşi singură, te rog? Promit că nu mi se va întâmpla nimic rău. 
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El o privi în ochi. Nu putea să spună „nu”, chiar dacă dorea să 
stea mereu alături de ea. 

- Mă strigi dacă ai nevoie de ceva, zise el. Mâine dimineaţă 
avem avionul spre România. 

 
Alexandra se apropie de pătuţul unde dormea fetiţa. Dan era 

foarte emoţionat, era pentru prima dată când o vedea şi putea pune 
mâna pe ea. Era cu adevărat foarte frumoasă, iar micuţa lor fetiţă 
semăna leit cu mama ei.  

Alexandra se ţinea de marginea pătuţului şi o privea cum doarme. 
- Parcă e un îngeraş, spuse ea. 
Dan încuviinţă. 
- Vrei să o ţii în braţe? o întrebă Florentina. 
- Nu vreau să o trezesc. 
- Nu se supără. 
Alexandra se aşeză în fotoliu. Florentina ridică fetiţa din pat şi o 

puse în braţele lui Dan, care o ţinu cu grijă. Îi tremurau mâinile. 
- Nu-ţi fie teamă, îi spuse Florentina. Nu se sparge! 
Dan râse. 
- Nu am mai ţinut-o până acum, şopti el cu vocea tremurândă, 

fiindu-i teamă să nu o trezească. 
Merse cu paşi mici spre Alexandra, privind la fetiţă, apoi i-o 

puse în braţe, iar el se aşeză în genunchi lângă fotoliu, privindu-le pe 
amândouă. 

Maria îşi deschise ochişorii şi privi la mama sa care îi zâmbea. 
- Cine a venit la tine? îi spuse Alexandra care lăcrima. 
Fetiţa întinse mânuţele spre ea. Alexandra îi atinse o mânuţă, iar 

fetiţa o prinse cu mâna de deget. 
- Ochişorii sunt ai mei, zise Dan. 
Alexandra râse. 
- Este cel mai frumos copil pe care l-am văzut vreodată, spuse 

Alexandra. 
- Ţi se pare aşa pentru că este al nostru, comentă Dan. 
- Nu i se pare, interveni Florentina. Veţi vedea ce feţe fac 

oamenii pe stradă când o văd! Chiar este cel mai frumos copil pe 
care l-am văzut şi acolo, la Maternitate. Chiar spuneau şi asistentele 
că este foarte frumoasă.  

- Cine au fost naşii de botez? întrebă Alexandra. 
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- Naira şi cu mine, răspunse Florentina. 
- Ai auzit, îngeraşule? vorbi Alexandra cu fetiţa care o privea 

foarte atentă. 
Dan tresări când auzi cuvântul „îngeraşule”. Îşi aminti de visul 

pe care îl avuse în capelă. Alexandra observă că devenise serios. El 
le cuprinse pe amândouă într-o îmbrăţişare. 

Rămaseră cu toţii de acord ca fetiţa să rămână în dormitorul 
Florentinei peste noapte. 

Noaptea Dan se trezea şi rămânea multă vreme privind-o pe 
Alexandra cum doarme. 

 
El se întoarse la serviciu, dar cu toţii observaseră că devenise 

foarte tăcut şi trist. 
- Alexandra, o întrebă Florentina într-o zi pe sora sa când Dan 

nu era acasă. Nu ţi se pare că Dan este foarte schimbat? 
- Cred că toţi suntem schimbaţi. 
- Aşa este, dar mie mi se pare că îl frământă ceva. 
Alexandra observase. Chiar şi ea era schimbată. Se simţea tristă, 

fără chef de viaţă. Stătea mult timp doar cu fetiţa care era foarte 
liniştită în preajma ei. 

- Au trecut două săptămâni de când te-ai întors acasă, continuă 
Florentina. Eşti mult mai bine. Dar starea ta sufletească este aceeaşi... 

 
Dan ajunse acasă. Florentina era în sufragerie. 
- Cum a fost ziua de azi? 
- Bine, răspunse el fără chef. 
Dan merse în bucătărie. Florentina merse să îl servească. 
- Mă descurc şi singur. 
- Ştiu că eşti descurcăreţ de felul tău, dar eu mă plictisesc... 
Ea îi încălzi mâncarea. El se aşeză la masă obosit. 
- Cum este Alexandra? 
- Bine. 
- Maria? 
- Şi mai bine! Se simte foarte bine cu mămica ei. 
Dan zâmbi. Florentina îi puse farfuria în faţă, iar ea se aşeză în 

faţa lui. El începu să mănânce. Nu îl incomoda cu nimic prezenţa ei. 
- Dan, ce s-a întâmplat? îl întrebă ea privindu-l cu atenţie. 
- În ce sens? 
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- Între tine şi Alexandra? 
- Absolut nimic. 
- De ce nu îmi vine să te cred? 
Dan se opri din mestecat şi o privi. 
- Florentina, nu trebuie să se întâmple nimic pentru ca oamenii 

să se schimbe. 
- Nu o mai iubeşti la fel? 
El râse, dar zâmbetul îi era trist.  
- O iubesc mai mult decât am iubit-o vreodată... 
Ea îşi dădu seama că acea dragoste pe care o simţea pentru ea îl 

făcea să sufere. 
- Ţi-e teamă să nu o pierzi? 
El se ridică de la masă pentru că simţea lacrimi în ochi. Florentina 

se apropie de el. Dan îşi ţinea faţa acoperită cu mâinile. Ea îşi puse mâna 
pe spatele lui, iar el îşi lăsă capul pe umărul ei, lăcrimând.  

Alexandra coborîse scările, dar se opri când îi văzu. Rămase 
pentru o clipă să îi privească, apoi urcă în dormitor. 

Dan urcă la etaj. O văzu pe Alexandra făcând gimnastică pe 
fondul unei melodii clasice. Hotărî să nu o întrerupă şi merse la 
fetiţă. Maria dormea. El îşi trase un scaun şi rămase să o privească. 

A doua zi, după ce Dan plecă la firmă, Florentina merse la 
Alexandra şi o trezi. Îşi luase concediu pentru a putea rămâne cu sora ei. 

- Azi am o surpriză pentru tine! zise Florentina. 
Alexandra era somnoroasă. 
- Ce surpriză? 
- Mergem la un salon de frumuseţe! 
- Nu am chef. 
- Nu mă interesează de cheful tău! zise Florentina trăgând 

pătura de pe ea. Sus! 
Alexandra se ridică somnoroasă. 
- Nu vreau să mă vadă nimeni fără păr! 
- Fără păr? Unde nu ai păr?! 
Alexandra privi la Florentina, apoi începură să râdă amândouă. 
- Trebuie să te facem să te simţi din nou femeie! 
- Mă simt femeie! 
- Nu, mă refer să te simţi din nou femeie frumoasă, sexy! 
Alexandra suspină. 
- Da,... frumoasă! se gândi ea. 
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- Nu că nu ai fi! zise Florentina. Dar nu prea eşti convinsă de 
asta! Aşa că trebuie să lucrăm puţin la partea cu frumuseţea. 

- Dan m-a văzut în lunile astea în fiecare zi şi în cele mai urâte 
ipostaze. 

- Nu cred că l-a deranjat. Şi nici că nu te-ar vedea sexy, chiar în 
acele ipostaze! 

- Florentina! zise Alexandra pe un ton grav. Ştii bine că am fost 
în comă, iar el mă spăla, mă schimba... 

Florentina se aplecă în faţa ei şi o privi în ochi. 
- Preferai să te fi schimbat un străin? 
- Da! 
- Sunt convinsă că el a avut mai bine grijă de tine decât un 

străin. 
- Ştiu, dar cred că mă vede altfel... 
- Sunt convinsă că dacă lui i s-ar fi întâmplat să fie în situaţia ta, 

tu nu lăsai pe altcineva să îl spele. Spune-mi dacă nu am dreptate! 
- Aşa este. Dar în cazul unei femei este altceva! 
- Vrei să facem o probă? 
- Ce probă? 
- Azi mergem la cosmetică, iar deseară faci proba. OK? 
Alexandra se înroşi. 
- Chiar crezi că va merge? 
- Sunt convinsă! îi spuse Florentina zâmbind. 
- Ce facem cu Maria? 
- O ducem cu noi. Să vezi ce admirată va fi! 
Alexandra ascultă de sora sa. 
Dan intră în casă. O văzu pe Florentina cum se juca cu fetiţa în 

living. Nu le întrerupse, ci merse să se spele pe mâini, apoi merse la 
bucătărie. Avea mâncarea pusă pe masă. I se păru ciudat. Se aşeză şi 
începu să mănânce. O auzea pe Florentina cântându-i fetiței. 

După ce termină de mâncat urcă în dormitor. Alexandra nu era 
în cameră. Intră să facă duş. Când ieşi din cabina de duş nu îşi găsi 
halatul. Se înveli în prosop şi intră în cameră, dar se sperie când o 
văzu pe Alexandra. Era îmbrăcată într-o rochită de mătase de 
culoarea cerului senin.  

- M-ai speriat, zise el. Nu mi-am dat seamă când ai intrat. 
El se întoarse să îşi caute haine. 
- Nu îmi găsesc halatul! 



Alina Cosma 

 154

- L-am pus la spălat! 
El începu să caute prin sertar. 
- Ai fost la cosmetică? 
- De ce crezi că am fost la cosmetică? 
- Pentru că araţi puţin mai...  
- Mai cum?  
- Altfel! 
- Cred că era timpul să mă gândesc puţin şi la mine. 
- Aşa este!  
Ei îi plăcu răspunsul lui. El continuă să caute prin sertar, dar 

uitase ce căuta. Ea îi atinse pielea spatelui cu degetele.  
- Ce părere ai de cum îmi vine acest „altfel”? 
Îl îmbrăţişă, punându-şi capul pe spatele lui, iar palmele pe pieptul 

lui. El închise ochii. Îşi simţi inima bătându-i cu putere, gata să îi iasă 
din piept. Respiră adânc, încercând să îşi stăpânească simţurile.  

Alexandra îl simţi. 
„ Florentina are dreptate”, se gândi ea. 
El se întoarse spre ea, apoi o luă de mână şi o trase după el. Dan 

se aşeză pe marginea patului şi îi privi faţa cu timiditate. Nu ştia dacă 
ea era pregătită. 

- Cum ţi se pare că arăt? întrebă ea din nou, urcându-se călare 
pe coapsele lui. 

El îi privi genunchii care trecură pe lângă şoldurile lui, apoi 
pielea albă a coapselor care rămaseră descoperite de rochiţa care i se 
ridicase înspre talie. 

- Mi se pare că araţi..., începu să îngâne el, ca o zână, care este 
gata să-l anihileze pe zmeul cel rău...  

Ea începu să râdă. Îşi puse braţele pe umerii lui. El îi simţi 
parfumul dulce, floral care îi plăcea atât de mult la ea.  

- Te simţi zmeul cel rău? 
Ei se priviră în ochi, zâmbind.  
- Care trebuie anihilat, adăugă el curpinzându-i coapsele cu mâinile. 
- Crezi că are vreo şansă zâna în faţa lui? 
El îi cuprinse talia cu braţele şi se lăsă pe spate.  
- Cred că are toate şansele, răspunse el înainte de a o săruta cu 

pasiune pe buze. 
Ea îi răspunse la sărut, închizându-şi ochii, întinsă deasupra 

trupului lui.  
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Florentina îi auzi coborând.  
- Oare ce au făcut mami şi tati? o întrebă pe fetiţă. Au reuşit să 

se iubească? 
Alexandra se apropie de ele, zâmbind.  
- Ai avut dreptate, îi şopti ea sorei sale. 
- Mă bucur, zise Florentina. 
Alexandra se aşeză lângă ea şi luă fetiţa în braţe. Dan se aşeză 

lângă Alexandra şi privi la Maria care gângurea. 
Era noapte. Alexandra îl simţi pe Dan coborând din pat, apoi îl 

văzu ieșind din dormitor. Dimineaţa îşi dădu seama că nu se mai 
întoarse în acea noapte lângă ea. 

Era sâmbătă dimineaţa. 
- Dan, nu vrei să mergem la fermă? îl întrebă Alexandra. 
- Dacă doreşti tu... 
Ea observă că era căzut pe gânduri. Şi era trist. Ea îl îmbrăţişă. 
- Ştii că te iubesc? îi şopti ea la ureche. 
El îi sărută braţul. 
- Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc pentru asta... 
- Începe prin a-mi spune ce te frământă. 
El simţi că dacă mai stătea atât de aproape de el îi va auzi 

gândurile, atât de îngrozitor îl frământau. Îi îndepărtă braţele şi se 
ridică de la masă, apropiindu-se de fereastră. 

- Nu am nimic, doar cu serviciul... 
El îi evitase privirea, dar ştia că ascundea ceva grav. Merse să 

închidă uşa bibliotecii, apoi se apropie de el. Se opri în faţa lui şi îl 
privi în ochi. 

- Ştiu că îmi ascunzi ceva. În urmă cu câteva zile te-am văzut cu 
Florentina, tu plângeai. 

- Nu îţi ascund nimic, zise el încercând să se ascundă după un 
zâmbet palid. 

- De ce nu te cred? 
El râse, apoi se aşeză pe un fotoliu. Ea se opri în faţa fotoliului 

şi se uită la el. 
- Alex, nu am nimic! încercă el să o convingă, continuând să 

zâmbească. 
Ea se urcă pe coapsele lui, privindu-l în ochi. 
- Voi reuşi să te fac să-mi spui ce ai! 
- Alex! o dojeni el. Chiar nu am ce să-ţi spun! 
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- Te iubesc, spuse ea şi îl sărută pe buze cu gingăşie. 
El îi răspunse la sărut cu aceeaşi gingăşie. Apoi o cuprinse în 

braţe şi o strânse la piept.  
- Ţi-au spus medicii ceva, zise ea încet. 
- Nu, o contrazise el, eliberând-o din îmbrăţişare. 
Ea îl privi în ochi şi îşi dădu seama că era trist. 
- Cine ce ţi-a spus? 
- Alex, te rog să nu mai insişti! 
El îi evita privirea pentru că îşi simţea lacrimi în ochi, iar ea 

observase.  
- Cineva ţi-a spus ceva, despre mine... 
El simţi că nu îşi mai poate controla lacrimile şi îşi acoperi faţa 

cu mâinile. Îi atinse mâinile ca să i le dea la o parte, dar nu dorea ca 
el să vadă lacrimile din ochii ei. Trebuia să fie tare pentru amândoi. 
Inspiră adânc. El o îmbrăţişă, strângând-o în braţe în timp ce plângea. 
Ea îl mângâie pe spate. 

- Dacă ai fost la vreo ghicitoare şi ţi-a spus că voi păţi ceva, nu 
trebuie să crezi în prostiile alea! 

Îi dădu drumul din îmbrăţişare şi începu să-şi şteargă faţa. 
- Scuză-mă, îi spuse el. 
Ea îi ridică încet capul şi îl privi în ochi. 
- Spune-mi, orice ar fi! Nu-mi este frică de nimic, nici chiar de 

moarte. 
El o prinse de mâini şi i le sărută. 
- Dan, te ascult! insistă ea. 
- Înainte pot să te întreb ceva? 
- Orice, îi răspunse ea. 
- Acel înger pe care l-ai văzut în salon lângă patul tău, când ai 

ieșit din comă, crezi că îţi dorea binele? 
- Cu siguranţă! 
- De ce eşti atât de sigură? 
- Pentru felul minunat şi plin de dragoste cum m-a privit şi mi-a 

zâmbit. 
- Ai încredere în îngeri? 
- Da. Ei fac Voia lui Dumnezeu. 
El îi privi mâinile albe pe care le ţinea în mâinile lui. 
- La o lună după ce ai fost operată medicii au hotărât să îţi 

scoată tubul prin care respirai, iar eu trebuia să semnez dacă sunt de 
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acord. Mi-a fost foarte greu să iau decizia. Am ieşit din salon şi am 
început să mă plimb pe holul spitalului până am dat de capelă. Am 
intrat şi am încercat să mă rog. La un moment dat s-a aşezat lângă 
mine un preot. S-a prezentat ca fiind Părintele Gabriel, mi-a spus că 
este român şi că ştia de cazul tău. Părea foarte de treabă. Am stat 
puţin de vorbă şi mi-a spus că se roagă pentru tine. 

- Ce frumos din partea lui, îl întrerupse ea. 
El o privi şi zâmbi, apoi continuă. 
- M-a încurajat şi aşa am reuşit să iau decizia. Apoi am mers să-l 

mai caut. Am vorbit despre multe, despre credinţa mea în Dumnezeu, 
despre cum te-am cunoscut și multe altele...  

- Mă bucur că ţi-ai făcut un prieten pe acolo! 
Dan deveni serios din nou şi o strânse de mâini. Ea îşi dădu 

seama că în sufletul lui se ducea o luptă grea. 
- L-am rugat să meargă în salon la tine, dar mă refuza mereu, 

până în seara în care ai ieşit din comă. 
El se opri. Simţi că i se adună din nou lacrimi în ochi. Ea simţi cum 

o strânge din ce în ce mai tare. Stătea cu privirea lăsată, uitându-se la 
mâinile ei. 

- A intrat în salon şi s-a apropiat de patul tău. M-am bucurat să-l 
văd. Apoi m-a întrebat: „Tot mai crezi că numai credinţa ei în 
Dumnezeu a ţinut-o în viaţă până acum?”. Și mi-a răspuns: „Credinţa 
ta a ţinut-o în viaţă!”. Atunci mi-am dat seama că tu erai cu ochii 
deschişi şi te uitai înspre el. Iar în clipa următoare a dispărut din 
salon. 

Dan amuţi. Alexandra simţi un fior trecându-i prin tot corpul. În 
momentul în care ieşise din comă ea văzuse un înger lângă patul ei, 
dar crezu că visase. 

Dan îşi drese vocea, apoi continuă. 
- A doua zi am mers să-l caut la capelă şi am dat peste un alt 

preot. Am întrebat de el, iar preotul acela mi-a răspuns că în acea 
capelă nu slujea niciun părinte Gabriel.  

Dan tăcu din nou, înghiţind în sec. 
- Apoi tu mi-ai arătat imaginea Arhanghelului Gabriel care 

seamănă foarte mult cu a preotului. 
- Poate a fost chiar el, zise încet ea. 
Ea simţi că palmele lui erau umede. El o lăsă de mâini şi îşi 

puse mâinile pe fotoliu. Privirea lui se pierdea pe lângă corpul ei. 
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- Mai este ceva, şopti ea. 
El rămase pentru o vreme tăcut. Ea aşteptă cu răbdare până când 

el se simţi pregătit să continue. Îl vedea sfâșiat de acel zbucium 
interior. Posibilitatea de a fi vorbit cu un înger nu putea să îi 
provoace o asemenea tristeţe, ci dimpotrivă, ar fi trebuit să îl bucure. 

- Înainte de a te externa, în ziua aceea, ţii minte că ţi-am spus că 
am ceva de făcut? 

El o privi în ochi. 
- Da, îmi amintesc.  
Îşi lăsă din nou privirea pierdută, fără ţintă. 
- M-am dus în capelă şi am început să Îi mulţumesc lui 

Dumnezeu, dar nu ştiu cum am adormit. L-am visat pe părintele 
Gabriel că se apropie de locul în care stăteam îngenunchiat. Avea 
faţa luminoasă. S-a oprit în faţa mea şi mi-a spus: „Ţi s-a dat un dar 
pentru o vreme. Învaţă să te bucuri de el... pentru veşnicie...”.  

Alexandra simţi că o cuprinde frigul. Îşi încrucişă braţele peste 
piept. El o îmbrăţişă. 

- Eşti foarte rece, zise el. 
În cameră era destul de cald, chiar dacă mergea aerul 

condiţionat. El o strânse la piept să o încălzească. Ea îşi lăsă capul pe 
umărul lui. 

- Acel înger era atât de frumos! zise ea încet. Dacă l-aş mai 
vedea vreodată şi mi-ar spune că trebuie să merg cu el, nu mi-ar fi 
teamă să îl urmez. 

Dan era tăcut. Se simţea cu mult mai liniştit sufleteşte. 
- Eu cred că l-aş bate! zise Dan. 
Ea se ridică şi îl privi, iar ei începură să râdă cu lacrimi în ochi. 
- Nu cred! spuse ea. Tocmai mi-ai povestit cât de bun prieten 

ţi-a fost! 
- Da, dar soţia nu mi-aş împărţi-o nici măcar cu cel mai bun prieten! 
- Cu toţii suntem ai lui Dumnezeu, iar El ne dăruieşte unul altuia. 
Dan începu să îi frece uşor braţele.  
- Nu sunt pregătit să te pierd şi nu ştiu dacă voi fi pregătit 

vreodată! 
Ea îl îmbrăţişă şi îşi sprijini fruntea de a lui. 
- Îţi promit că atunci când va veni clipa vei fi pregătit. 
El o îmbrăţişă şi rămaseră aşa pentru multă vreme. 
- I-ai spus Florentinei? 
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- Nu. 
- Să fie secretul nostru... 
- Bine, îi şopti el ţinându-şi faţa lipită de umărul ei. 
A doua zi merseră la Liturghie. Florentina rămase cu fetiţa mai 

în spate. După Liturghie Dan o rugă pe Alexandra să îl lase pentru 
câteva minute singur. Ea merse la Florentina. Îşi întoarse privirea 
spre locul unde rămase Dan și îl văzu în genunchi.  

- Părinte Gabriel, şopti el, am o rugăminte pe care să o duci lui 
Dumnezeu din partea mea. Te rog, transmite-I să nu o ia pe 
Alexandra dintre noi până când fetiţa noastră, Maria nu îşi va aminti 
de ea pentru toată viaţa. Chiar dacă va fi dureros pentru ea, dar vreau 
să-şi amintească de mama ei. Eu aş vrea să am mai multe amintiri 
despre mama mea, nu o priva şi pe ea de acele amintiri! 

Alexandra îl aştepta pe Dan în faţa bisericii. Florentina pornise 
cu căruciorul înainte, spre casă. Dan ieşi trist din biserică. Ea îi atinse 
mână, iar el i-o cuprinse. 

- Am uitat să-ţi spun că cei de la firmă mi-au dat un asistent, pe 
motiv să mă ajute, dar sunt convins că nu le convine faptul că nu mă 
dedic mai mult firmei. 

- Nu cred că sunt nemulţumiţi. Poate chiar se gândesc să îţi dea 
un ajutor. De când? 

- De mâine zice că vine. Până acum a fost la o sucursală din alt 
judeţ. 

- Cine este? 
- O tipă, se zice că se pricepe. 
- O tipă?! 
Ea râse. 
- De ce râzi? 
- Este tânără? 
- Cam de vârsta noastră. 
- Ce meserie are? 
- Are facultatea de management. 
- Deci vei putea să te ocupi şi tu mai mult de domeniul tău. 
Ei îşi continuară paşii relaxaţi. 
- Nu-ţi convine că este femeie... 
- Nu am nimic cu femeile! Cel mai bun prieten al meu este o femeie! 
- Da, pentru că ţi-e prieten, dar tot vezi femeile ca pe nişte 

animale sălbatice care trebuie ţinute în nişte cuşti! 
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El râse. 
- Am deja destule pe cap la lucru, chiar nu aş vrea să mai am o 

problemă în plus! 
- Poate chiar te va ajuta! 
- Vom vedea! 
- Îmi promiţi că nu o vei considera un duşman? 
- Îţi promit, răspunse el cu jumătate de glas. 
- Vezi că ai promis! 
- OK! 
- Ce vrei să facem astăzi? 
- Ce doreşti tu. 
- Ştii ce aş vrea să fac? 
- Ce? 
- Aş vrea să mă plimb prin magazine... 
- Ţie nu-ţi place să mergi la cumpărături. 
- Acum mi-a venit cheful. 
- O luăm pe Maria cu noi? 
- Aş vrea să fim numai noi doi. 
 
Alexandra privea la hainele de pe umeraşele expuse în magazin.  
- Ce zici? îl întrebă ea pe Dan. 
- Nu ţi se potriveşte. 
Ea merse mai departe, iar el o urmă. 
- Astea nu sunt stilul tău, zise el. 
Ea rămase să privească la produse. El porni înainte, oprindu-se 

la o oarecare distanţă, apoi privi la o haină. Merse după ea şi o prinse 
de mână. 

- Am găsi ceva ce ţi-ar plăcea. 
Ea era de acord cu el. 
- Dacă îţi place, ia-ţi! 
- Nu am venit să cumpăr, ci să privesc. 
- Încearcă să vezi cum îţi vine. 
Ea îşi cumpără costumul pe care i-l alese el. 
Se plimbau în continuare. La un moment dat Dan văzu în vitrina 

unui magazin de gală o rochie de seară. O prinse de mână pe 
Alexandra şi o trase după el, fără să-i spună nimic. 

- Ce faci? întrebă ea. 
Nu observase la ce se uitase el. 
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- Mă scuzaţi, îi spuse el vânzătoarei. Rochia albatră expusă în 
vitrină, aveţi și măsura soţiei mele? 

Alexandra privi spre vitrină şi văzu rochiţa de pe manechin. 
- Iubitule, este foarte scumpă, îi şopti ea. 
El nu o luă în seamă. 
Vânzătoarea merse să caute în magazie, apoi se întoarse cu o 

cutie mare. Scoase rochia din cutie şi le-o arătă. 
- Putem să o probăm? întrebă Dan. 
Alexandra recunoscu că era foarte frumoasă, dar se gândi din 

nou la preţul pe care îl bănuia a fi mare. Dan luă rochia, iar ea îl 
urmă spre cabina de probă. Alexandra intră, iar el aşteptă afară. După 
o vreme ea trase perdeaua. 

- Închide-mi fermoarul la spate, te rog! 
El îi trase fermoarul, apoi o privi fascinat. 
- Araţi super! zise el. 
- Costă exagerat de mult! 
- Care este problema? Nu ne permitem? Sau crezi că soţia mea 

nu merită aşa ceva? 
- De ce faci asta? 
- Peste o lună ai spus că mergem la nunta vărului tău. Vrei să te 

îmbraci din nou cu o rochie de la sora ta? 
- Nu. Am rochiţa cu care am fost la bal în Riad. 
- Da, este frumoasă şi aceea, dar asta ar fi nouă... 
- Dan, mă superi! 
- Cred că de data aceasta exagerezi. 
Se întinse spre el şi îl sărută scurt, pe buze.  
- Dacă luăm rochiţa, vei avea o problemă în plus de rezolvat, 

zise ea. 
- Care ar fi aia? 
- Trebuie să-ţi cumperi şi tu un costum care să se ridice la 

nivelul rochiţei mele! 
El râse. 
- Nu râde! Vorbesc serios! 
- De acord! 
Căutară un costum şi pentru el.  
Întorşi acasă, erau singuri. 
Alexandra începu să aranjeze cumpărăturile, apoi coborî la Dan 

care se uita la televizor. Era serios şi atent. Se aşeză lângă el.  
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- Cum te simţi fără banii pe care i-ai stricat azi? 
- Mă interesez ce pariuri să fac pentru a câştiga alţii... 
El râse de gluma pe care o făcuse. Nu paria niciodată. 
Ea luă telecomanda şi dădu sonorul mai încet, apoi se urcă pe 

coapsele lui, privindu-l şi jucându-se cu degetele prin părul lui. El o 
îmbrăţişă. 

- Ai părul mai mare decât al meu. 
- Dacă ţi-e ciudă, mă rad în cap. 
- Nu trebuie... Ştii la ce m-am gândit? întrebă ea zâmbind într-un 

fel special pe care numai el îl cunoştea. 
El începu să râdă. 
- De ce râzi? 
- Pentru că ştiu la ce te gândeşti... 
- Şi ce părere ai despre ce gândesc? 
- Cred că ar trebui să urcăm în dormitor. 
Ea se rușină, îngropându-şi faţa în umărul lui.  
- Ai rămas la fel de ruşinoasă ca înainte de a ne căsători! 
- Te deranjază? 
- Chiar îmi place! 
El închise televizorul, apoi o prinse şi o ridică pe umăr. 
- Ce faci? întrebă ea cu capul în jos, pe spatele lui. 
- Te car până în dormitor! 
El ieşi din încăpere şi începu să urce scările. Ea îl cuprinse cu 

braţele după talie. 
- Ai un fund sexy privit de sus! zise ea. 
- Mulțumesc! 
 
A doua zi, la firmă Dan ajunse ca de obicei devreme la birou. 

La puţin timp după ce intră auzi lovituri uşoare în uşă. 
- Da, zise el. 
Pe uşă intră o tânără şatenă, cu părul ondulat, cu o mimică serioasă. 
- Bună dimineaţa! Eu sunt Corina Manole, asistentul 

dumneavoastră! 
Ea se apropie de el şi îi întinse mâna. El se uită la mâna ei. I se 

păru cam încrezută fata, dar îşi aminti de promisiunea pe care i-o 
făcuse Alexandrei şi o prinse uşor de mână. 

- Îmi pare bine, zise el cu jumătate de voce. 
Femeia îşi dădu seama de lipsa lui de sinceritate și îşi retrase mâna. 



O singură minune 

 163

- În curând va ajunge secretara mea şi vă va arăta biroul 
dumneavoastră. 

- Deja mi s-a arătat biroul, alături de acesta. 
- Foarte bine! La nouă avem o şedinţă, vă rog să participaţi. 
- Aş dori să ştiu despre ce este şedinţa. 
- Vă va informa secretara. 
Ea se enervă şi ieşi, trântind uşa. 
Secretara intră după puţină vreme la Dan. 
- Ce rece este tipa asta! zise secretara. Aproape a strigat la mine 

să o informez despre şedinţă. 
- Cred că era nervoasă din cauza mea... 
Ajuns acasă, Alexandra îl întâmpină. 
- Cum a fost astăzi? 
- Bine... 
- Cum este asistenta ta? 
- Încă nu ştiu. 
- Cum te-ai comportat cu ea? 
- Normal... 
- Dan, mi-ai promis ceva! 
- Nu o consider duşmanul meu! Doar că nu este genul meu. 
- Nu trebuie să vă înţelegeţi la cratiţă, ci la birou! 
- De ce vorbeşti aşa? o întrebă el. 
Ea plecă. El porni după ea. 
- Alexandra, nu pleca! 
- De ce te comporţi aşa? 
- Cum aşa? 
- Cu persoanele din jurul tău! 
- Mă comport urât cu tine? 
- Nu. Mă refer la restul. 
- Alex, nu poţi să mă schimbi cum vrei tu. Aşa sunt eu! 

Încrederea mea trebuie câştigată! Dar cu tine ce este astăzi? 
- Maria a plâns mult, de puţin timp s-a calmat. Cred că sunt obosită. 
El o îmbrăţişă. 
- Mi-a fost dor de tine! 
- Şi mie! 
 
A doua zi Corina intră în biroul lui Dan. Acesta era ieşit. Se 

apropie de masă şi văzu tabloul cu imaginea Alexandrei zâmbitoare. 
Dan își făcu apariția. 
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- Scuze că am intrat, dar aveam nevoie de un dosar, iar secretara 
mi-a spus că este înăuntru. 

Dan se apropie de masă şi îi întinse dosarul căutat. 
- Este frumoasă soţia dumneavoastră, zise încet tânăra. 
- Mulţumesc, spuse Dan pe un ton scăzut. 
- Mi s-a spus că este arhitect la firma noastră. 
- Da, este. 
- Unul foarte bun. 
Dan rămase surprins de remarca ei şi o privi cu atenţie. 
- Mulţumesc, zise tânăra ieşind cu dosarul. 
Tensiunea dintre Dan şi asistenta lui rămase la fel în 

următoarele săptămâni. 
 
Alexandra se hotărî să-i facă o vizită lui Dan la serviciu. O luă pe 

Maria, apoi cu un taxi ajunse la firmă. Prima dată trecu pe la colegii ei 
de echipă care o primiră cu multă bucurie. Apoi merse la Dan.  

Maria dormea. Dan se aplecă spre cărucior şi sărută fetiţa pe 
frunte. Alexandra zâmbea. El o îmbrăţişă, iar ea îşi duse braţele după 
gâtul lui. 

- Eşti bine dispus. 
- Pentru că ai apărut tu! 
- Înainte cu ce te stresai? 
- Cu de toate. Cum de ai venit? 
- M-am gândit să-ţi fac o vizită. Te deranjez? 
Corina deschise uşa fără să ştie că Dan era cu cineva. Îi văzu 

îmbrăţişaţi şi ezită să intre. Ei nu o observară. 
- Colegii au fost bucuroşi să mă vadă. Tu nu te bucuri? 
- Nu se vede pe mine că m-am luminat la faţă? Dacă ar fi după 

mine te-aş duce peste tot cu mine. 
Corina se hotărî să intre. Bătu la uşă. Dan o lăsă pe Alexandra 

din îmbrăţişare. 
- Scuzaţi-mă că deranjez, dar mi-aţi spus să vă aduc dosarul 

urgent. 
- Da, zise Dan serios. 
Corina intră şi se apropie de birou. 
- Alexandra, zise Dan, ea este Corina Manole, asistenta mea. 
Corina se întoarse spre Alexandra. 
- Soţia mea, Alexandra, continuă Dan prezentarea. 
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Alexandra zâmbi şi îi întinse mâna. Corina răspunse cu acelaşi gest. 
- Îmi pare bine să te cunosc, spuse Alexandra. Ea este Maria, 

micuţa noastră prinţesă, îi zise arătând spre cărucior. 
Corina se apropie de cărucior. Faţa i se lumină.  
- Este foarte frumoasă. Seamănă cu mama ei! 
Alexandra se amuză gândindu-se că Dan era invidios când se 

spunea că fetiţa semăna cu ea, iar Corina o spuse intenţionat ca să îl 
supere. Alexandra îl prinse pe Dan de mână. 

- Îmi pare bine de cunoştinţă, zise Corina. Trebuie să merg să 
termin celelalte... 

Fata ieşi. 
- Nu mi-ai spus că este şi frumoasă! 
- Eu o văd încrezută. 
- Aşa cum eşti şi tu! 
- Eu?! 
- Te lăsăm să lucrezi! Şi te aşteptăm acasă. 
Alexandra îl sărută, apoi ieşi cu căruciorul. 
 
Într-o zi Alexandra o sună la firmă pe Corina. 
- Sunt Maria Alexandra, soţia lui Dan. 
- Bună ziua, doamnă Maria! 
- Dacă ai puţin timp, aş vrea să ne întâlnim să discutăm. 
- Când doriţi? Soţul dumneavoastră nu mă prea stresează cu 

munca, aşa că sunt liberă. 
Ele se întâlniră în parc. Alexandra aduse și fetiţa.  
Se aşezară pe o bancă. Era o zi frumoasă de sfârşit de 

octombrie. Alexandra ţinea fetiţa în braţe, iar Maria se juca cu o 
jucărie care făcea puţină gălăgie. 

- Cum este la birou? începu Alexandra discuţia. 
- Aşa şi aşa. 
- Mi-e dor de serviciu. De abia aştept ca Maria să facă un an ca 

să mă întorc. Mă plictisesc acasă.  
- Aveţi o fetiţă foarte frumoasă. 
- Te rog să îmi spui Alexandra, eu nu sunt şefa ta... 
- OK, zâmbi mai relaxată Corina. 
- Nu muşc, spre deosebire de Dan. 
Corina râse. 
- Întotdeauna a fost aşa dur? 
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- De când îl cunosc! Pot să te întreb de ce ai venit în acest oraş? 
Am înţeles că aveai un loc foarte bun unde ai fost înainte. 

- M-am logodit, iar logodnicul meu este de aici. M-am hotărât 
să mă mut cu el. 

Corina devenise serioasă. Maria scăpă jucăria pe jos, iar fata se 
aplecă să o ridice. 

- Mulţumim! zise Alexandra. 
- Cu plăcere. 
- Eu l-am făcut pe Dan să se mute din Riad. Acolo era lumea 

lui, aici nu mă avea decât pe mine. Este un om căruia îi câştigi cu 
greu încrederea. 

- Mi-am dat seama. Nu prea are încredere în femei... 
- Nici eu nu prea am încredere în bărbaţi.  
- În privinţa asta Dan ţi-ar da dreptate. Eu aş vrea să-ţi dau un 

sfat. Vorbeşte cu el, spune-i ce gândeşti în privinţa serviciului. 
Apreciază foarte mult sinceritatea. 

- Mulţumesc pentru sfat, îi spuse Corina. 
Întoarsă la firmă, Corina o rugă pe secretară să o anunţe când 

apărea Dan.  
La sfârşitul programului Corina se pregăti să plece acasă. Îşi luă 

haina, apoi ieşi. Merse la secretară. 
- Nu a apărut şeful toată ziua? 
- Ba da, răspunse secretara nepăsătoare. I-am spus că l-aţi 

căutat, dar mi-a spus că nu are timp. 
Corina se enervă. Strânse din pumni şi plecă. 
Dan o anunţă pe Alexandra că avea o întâlnire importantă şi va 

ajunge acasă mai târziu. Alexandra o sună pe Diana şi o invită la ea.  
Dan ajunse acasă seara. Auzi mai multe voci în living. Merse şi 

le văzu pe Alexandra, Florentina şi Diana. 
- Bună seara, fetelor! le spuse el iritat. 
- Bună, iubitule! îi spuse Alexandra mergând să îl sărute. Cred 

că ţi-e foame, tonul vocii ei era sarcastic. 
Dan înghiţi în sec. 
- Merg să mă schimb. 
El urcă în dormitor, luând fetiţa cu el. 
- Cred că este supărat că am venit, zise Diana. 
- Nu este supărat că eşti tu aici, ci pentru că nu i-am spus. Dar 

asta a fost intenţia mea. Şi el mă lasă singură! 
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- Cred că exagerezi, îi spuse Diana. 
- Nu cred. 
- Alexandra, din prea mult orgoliu poţi să dai cu piciorul la ceva 

frumos, de exemplu... dragostea dintre voi. Ascultă-mă pe mine! Eu 
am divorţat din această cauză! 

- Sunt de acord cu Diana, adăugă Florentina. 
- Ia te uite cine îmi dă sfaturi!  
Ele începură să râdă.  
- Eu mă simt foarte bine cu voi, aşa că Dan poate să ia puţină 

pauză... 
- El merge vreodată în oraş cu băieţii? întrebă Diana. 
- Numai la întâlnirile astea de afaceri. 
- Dar de ce nu merge în oraş? Nu îl laşi tu... 
- Nu are cu cine să meargă, am impresia... 
- Dar tu l-ai lăsa? 
- Dacă nu ar face prostii... 
- Băieţii când merg în cluburi, de obicei fac prostii, beau prea 

mult. Ce ar fi dacă am merge noi trei şi să-l luăm şi pe el cu noi. 
- Da, încuviinţă Florentina. Ar fi super! 
- OK! Sâmbătă! Este bine şi pentru tine, Diana? 
- Da. 
Alexandra intră în dormitor. 
- V-aţi distrat? întrebă Dan pe un ton rece. 
- Da. Ne-am simţit foarte bine. 
- Am îmbăiat-o pe Maria şi am adormit-o! Poţi sta liniştită! 
El scria ceva la măsuţă. Ea merse la el şi îl îmbrăţişă. 
- Sunt liniştită, iubitule. Ştiam că vei avea grijă de ea. Este şi 

fiica ta! 
El se enervă şi mai tare. Ea îl sărută pe gât cum ştia că îi face 

plăcere. 
- Probabil te gândeşti că dacă stau acasă aş putea să le fac pe 

toate, dar nu cred că ai dreptate... 
El oftă. Se întoarse spre ea şi o luă în braţe.  
- Iartă-mă! Uneori sunt cam gelos. Nu vreau să te împart cu 

nimeni, nici măcar cu fetele... 
- Şi eu sunt geloasă, pentru că trebuie să te împart cu firma aia! 
 
A doua zi când ajunse la serviciu, Dan o găsi pe Corina 

aşteptându-l în birou. 
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- Cine te-a lăsat să intri? 
- Secretara! Am ameninţat-o că îi scot ochii dacă nu mă lasă să 

intru! 
Dan râse. Îşi dădu seama că era nervoasă. 
- Ieri doreai să vorbeşti cu mine... 
Ea se miră de tonul lui indiferent.  
- M-am săturat să fiu luată de proastă!  
Dan se amuză. Ea se apropie de el, încercând să îl sfideze. 
- Nu am fost pusă aici să mai ai o secretară, nici măcar din aia 

nu mă simt! Parcă aş fi femeia de serviciu! 
El încercă să nu se enerveze. Se aşeză la birou şi începu să caute 

ceva, încercând să o ignore. 
- Nu auzi ce spun?!  
El zâmbi. Se ridică de la masă şi ieşi trântind uşa. 
Corina se înfurie şi mai tare. Se trânti în fotoliu şi începu să plângă. 

Se simţea foarte obosită, iar acasă relaţia cu logodnicul ei nu era nici pe 
aproape la ce se aşteptase. O trata la fel de superior ca şi şeful ei.  

- Bărbaţi dobitoci! strigă ea. 
Rămase o vreme singură privind la tavan. Apoi se ridică şi ieşi. 

Secretara o privi ciudat. Merse la ea în birou, dar rămase surprinsă 
când îl găsi pe şeful ei aşteptând aşezat pe scaunul din faţa biroului. 

- Ţi-au trecut nervii? întrebă el cu spatele la uşă. 
- De unde ştiţi că sunt eu? 
- Înainte m-ai luat la per tu, acum iar cu dumneavoastră! Eu zic 

să te hotărăşti! Vino şi aşază-te! 
Ea merse la birou şi se aşeză în faţa lui. Mimica lui era relaxată. 

O privi cu atenţie. 
- Azi-noapte nu prea ai dormit! Sper că nu eu am fost cauza! 
- O parte, răspunse ea. 
- Îmi place că ai personalitate, chiar dacă aş fi dorit să o scoţi la 

iveală de mai multă vreme. În munca pe care o fac trebuie să mă 
impun. Aş prefera să lămurim atitudinea unul faţă de altul, zise Dan 
revenind la un ton serios. Dacă doreşti să-mi fii asistentă va trebui să 
te comporţi altfel decât o secretară. Te voi lăsa să conduci contracte, 
dar la început sub strictă supraveghere pentru că sunt în joc sume 
mari de bani. Vei începe cu ceva simplu. Mă consulţi pentru orice. 
Va trebui să-mi câştigi încrederea, iar într-o lume în care conduc 
bărbaţii, ca femeie va trebui să munceşti mai mult.  
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El se ridică şi se îndreptă spre uşă.  
- Ai dreptate, toţi bărbaţii sunt dobitoci! zise el. 
- De unde ştii? 
- Era interfonul deschis... 
El ieşi zâmbind. 
Apoi își sună soția.  
- Cum de mă suni la ora asta? întrebă Alexandra. 
- Mi s-a făcut dor de tine. 
- Da?! Deja? 
- Ai vorbit cumva cu Corina? 
- De ce? 
- Deci, aţi vorbit! M-a făcut dobitoc! 
Alexandra râse. 
- De ce am impresia că îi dai dreptate? 
- Are?! 
- Dreptate? Are! Te pup! 
- Şi eu, iubitule! 
El încheie convorbirea. 
În zilele următoare Alexandra observă faptul că Dan era mai 

liniştit şi mai puţin obosit când se întorcea de la serviciu. 
- Cum este la lucru? îl întrebă Alexandra. Cum se descurcă 

Corina? 
- Este isteaţă şi are multă ambiţie. Îmi aminteşte de cineva... 
Dan zâmbea. 
- Da? Mă bucur că ţi-a câştigat încrederea. Dar sper să nu 

câştige mai mult, ca şi persoana de care îţi aminteşte ambiţia ei! 
Dan o îmbrăţişă. 
- Eşti cumva geloasă? 
- Uneori, puţin... 
El o sărută.  
- Îmi place când eşti geloasă! 
- Mie nu-mi place! 
- Atunci să nu fii, pentru că nu ai nici un motiv. Nu există altă 

femeie pentru mine pe lumea asta în afară de tine! 
 
Se apropiau sărbătorile de iarnă. 
- Eu zic să mergem cu toţii de sărbători la fermă, zise Dan. 
- Toţi, adică...? 
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- Prietenele tale, vor mai veni şi Abdul, Naira şi copiii, apoi 
părinţii tăi... 

- Vom fi o grămadă de oameni de toate culorile şi ideile! Va fi o 
hărmălaie de nedescris! 

De sărbători merseră cu toţii la fermă, aşa cum programaseră. 
 
Era prima zi de muncă din noul an. Afară era un ger cumplit.  
Dan abia reuşi să pornească maşina. Pe şosea se circula cu greu, 

maşinile erau bară la bară, asfaltul fiind acoperit de un strat gros de 
polei. 

Ajunse cu întârziere la firmă, dar observă că nu era singurul. 
Mulţi colegi apelară la mijloacele de transport în comun. 

Secretara nu sosise. Dori să sune la Corina în birou să vadă dacă 
era, dar se hotărî că cel mai potrivit era să meargă personal. Merse la 
uşa biroului ei şi bătu încet. 

- Intră! se auzi vocea hotărîtă a Corinei. 
Dan deschise uşa şi îşi vârî capul înăuntru. 
- Ai sosit? 
- Da, răspunse ea puţin surprinsă. 
El intră. 
- Nu ai avut probleme cu drumul? 
- Am pornit mai repede. 
- Doream să-ţi spun „La mulţi ani!”. 
- Mulţumesc. Şi ţie şi familiei tale! 
- Cum au fost sărbătorile? întrebă el din politeţe. 
- Au trecut. 
El observă că ceva o supăra. 
- Cu familia şi logodnicul? 
- Cu familia, dar fără logodnic. 
- Fără? El a fost separat? 
- Cam aşa. La voi cum a fost? 
- Mare tărăboi! Am mers la fermă. Au venit naşii din Arabia 

Saudită cu cei şapte copii, apoi socrii, cumnata, o prietenă, am fost o 
grămadă. Ne-am întors rupţi de oboseală, cu dorinţa de a ne găsi 
liniştea. 

Corina râse. 
- Dan, doream să-ţi spun mai târziu, dar acum avem timp. M-am 

hotărât să mă întorc în oraşul meu natal. 
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- De ce? 
El observă că ea se întristase. 
- Ce s-a întâmplat? 
- Am rupt logodna. 
- Ai scăpat de un „dobitoc”? 
Ea izbucni în râs, dar atunci lacrimile îi invadară faţa. Se 

întoarse cu spatele la el. 
- Vreau să-ți spun faptul că mă ajuţi mult şi îţi sunt 

recunoscător. Eşti un om de nădejde. Iar dacă dobitocul nu te merită, 
să nu te pleci în faţa lui. 

El se retrase în birou şi se aşeză în fotoliu îngândurat. Luă 
telefonul şi o sună pe Alexandra. 

- Iubito, ce faci? 
- O scutur pe fiică-ta, iar o apucă isteriile! Cred că îi iese vreun 

dinte! 
- Să nu ieşiţi afară că e un frig cumplit! 
- Da, am văzut geamurile îngheţate. 
- Corina pleacă. 
- De ce? 
- S-a despărţit de logodnic. 
- Săraca! A venit pentru el până aici! 
- Da. Este foarte supărată. 
Maria începu să plângă din nou. 
- Trebuie să închid, zise Alexandra întrerupând convorbirea. 
Dan suspină adânc. Se bucura că nu era acasă să audă ţipetele 

fiicei sale. 
În weekend fetele luară hotărîrea să se plimbe prin 

supermarketuri. Dan nu primi vestea cu prea mare bucurie ştiind că îi 
revenea lui sarcina de a rămâne cu Maria. Alexandra o sună şi pe 
Corina care primi invitaţia cu plăcere.  

Era sâmbătă dimineaţa. Florentina şi Alexandra erau pregătite 
de plecare.  

- Să nu staţi mult, le spuse Dan când ieşeau pe uşă. 
Alexandra se prefăcu că nu îl aude. 
- Maria, acum este timpul ca noi să ne distrăm! zise el luând 

fetiţa în braţe. 
Dădu drumul la muzică, apoi începu să se învârtă cu fetiţa în 

braţe pe ritmul melodiei. Fetiţa râdea zgomotos. 
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- Îţi place?! exclamă Dan sărutând-o pe frunte. Lasă că şi noi 
ştim să ne distrăm, nu numai fetele astea! Şi vom face de mâncare...  

Alexandra opri maşina şi o luă pe Diana, apoi merse după 
Corina la hotelul unde stătea. 

- Corina, fă cunoştinţă cu sora mea, Florentina şi prietena 
noastră, Diana! îi spuse Alexandra după ce Corina urcă în maşină. 

- Mulţumesc că m-aţi chemat cu voi! 
- Mă gândeam că ţi-ar prinde bine să ieşi.  
Ajunseră la mall şi începură să ia magazinele la rând. La amiază 

se opriră la un restaurant. Se simţeau bine împreună. 
- Corina, când vrei să pleci? întrebă Alexandra în timp ce 

mâncau. 
- Nu ştiu sigur, dar cât mai curând. 
- Eu sunt divorţată, zise Diana. Dar nu regret că i-am dat 

papucii, nu merita să mai sufăr din cauza lui. Să nu mai fii tristă din 
cauza unui bărbat. Mai sunt destui pe lumea asta! 

- Sunt de aceeaşi părere, adăugă Florentina. Pentru niciun 
bărbat nu trebuie să suferi! Bineînţeles, dacă nu se numeşte Dan 
Maria! 

Ele începură să râdă. 
Corina se înroşi la faţă neînţelegând gluma Florentinei. 
- Florentina, începu Diana observând-o pe Corina nelămurită, 

de ce spui aşa? Să o lămureşti pe Corina! 
- Cine nu ar suspina după un bărbat ca Dan?! 
Florentina suspină profund. Corina privi la Alexandra care 

râdea. 
- Diana, tu ce zici? întrebă Florentina. Nu e super tipul? 
- Ba da! 
Corina era tot mai nelămurită. Nu înţelegea ce spuneau fetele şi 

îi era teamă ca Alexandra să nu gândească că ar fi ceva între ea şi 
şeful ei. 

- Fetelor, propun să ne terminăm masa, apoi să mergem la mine, 
la bârfe, zise Diana. 

- Da, răsună aprobarea Alexandrei şi a Florentinei. 
- Eu cred că ar trebui să mă întorc la hotel, zise Corina. Mai am 

ceva de lucru. 
- Nici nu ne gândim! exclamă Diana. Ai fost de acord să ieşi cu 

noi, lasă-i şi pe şefi cu munca lor! Scuze Alexandra, dar şefu’ tot şef 



O singură minune 

 173

este! Iar pe fata asta nu am de gând să o las azi să stea singură în 
camera de hotel! 

Ele terminară masa. Din maşină, Alexandra îl sună pe Dan şi 
vorbi cu el pe speaker. Se auzea muzică în partea lui Dan. 

- Ce faceţi? 
- Bine, îi răspunse Dan.  
- Ascultaţi muzică? 
- Da. Eu mai lucrez ceva pe calculator, iar fiică-ta se joacă. I-am 

pus o saltea pe jos şi o grămadă de jucării în jur. Tot vorbeşte ea ceva 
cu ursuleţii... Le salut pe fete, care ştiu că mă aud! 

- Ciao! îi spuseră în cor Florentina şi Diana. 
Corina era tăcută. Nu cunoştea acel ton relaxat al lui Dan. 
- Ce aţi făcut cu Corina, că nu îi aud vocea?! 
- Corina, salută şi tu! îi spuse Alexandra pe un ton vesel. 
- Sunt aici, zise ea încet. 
- Sper să nu o speriaţi prea tare, că mai am nevoie de ea la lucru! 
- Uite şefu’! exclamă Diana. 
- Este cam serioasă, dar o vom face noi să se destindă! zise 

Alexandra. 
- Unde mergeţi? 
- La Diana acasă, la poveşti. 
- Adică la bârfe! Noi mai stăm puţin, apoi Maria merge la nani. 

Aveţi grijă ce faceţi! 
- Să fiţi cuminţi! îi spuse Alexandra. 
- Şi voi! 
Dan închise. 
- Alexandra, nu mai are Dan ăsta un frate pe undeva? întrebă 

Diana. 
- Încă unul care să te facă curvă? 
Diana începu să râdă. 
- Măi, fetelor! exclamă Florentina. Corina nu înţelege nimic din 

glumele noastre! Mai are puţin şi se pune pe plâns! 
Diana deschise uşa apartamentului spaţios şi le lăsă să intre. 

Apartamentul era aranjat modern. Se aşezară comod pe covorul gros 
care acoperea podeaua.  

Apoi Diana aduse două cutii cu ciocolată, iar fetele se serviră. 
- Corina, promiţi să ne fii prietenă? o luă pe neaşteptate Florentina. 
- Nu ştiu la ce te referi. 
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- Să ne fii prietenă! repetă pe un ton vesel Florentina. 
- Scuzaţi-mă că sunt puţin ruptă de tonul general de veselie, dar 

nu prea înţeleg ce se întâmplă... 
Alexandra înţelese la ce se referea tânăra. 
- Scuză-ne, Corina, dar de obicei, când ne întâlnim suntem cam 

duse cu pluta, zise Alexandra. Încercăm să ne distrăm. 
- Aş vrea şi eu să uit de necazuri... 
- De aceea te-am chemat cu noi! 
- Să-i povestim Corinei despre noi, să ne cunoască mai bine! 

Aşa va fi mai relaxată! 
- Eu încep! exclamă Florentina. Eu am fost cea mai mare 

scorpie de aici, aşa că vreau să fiu prima care depun mărturie. 
Se lăsă tăcerea, iar feţele deveniră mai serioase. 
Florentina luă o bomboană de ciocolată şi o mestecă cu poftă. 

Apoi înghiţi o gură de apă. 
- Asta este pentru siluetă! Mulţumesc, Diana! Eu sunt sora mai 

mică a Alexandrei, începu să povestească, adresându-i-se Corinei. 
Am fost o soră îngrozitoare, sper că nu sunt şi acum!  

Florentina se întoarse spre Alexandra. 
- Nu mai eşti, îi spuse Alexandra cu un zâmbet. 
- Dar am fost! Una îngrozitoare! se repetă Florentina pentru a 

accentua ideea. 
Florentina suspină. Alexandra o strânse de mână.  
- Eram invidioasă pe Alexandra. Ea era frumoasă, deşteaptă, 

mama tot timpul mă compara cu ea, iar eu nu suportam. Alexandra 
este o fire liniştită, eu sunt o sălbatică. Îi făceam surorii mele zilele 
negre, de parcă nu le avea cu cearta continuă dintre părinţi. Apoi 
Alexandra a plecat în Arabia Saudită. Cred că motivul ei a fost ca să 
scape de familia minunată pe care o avea! 

Florentina se întoarse spre Alexandra aşteptând aprobarea. 
- Aşa este, încuviinţă ea. 
- Şi într-o bună zi să aud că soră-mea cea liniştită şi retrasă s-a 

logodit! Mă gândeam eu, ce idiot o fi plăcând-o cu ideile ei?! Apare 
acasă, de Crăciun cu un tip super trăznet! Am crezut că mor de ciudă! 

Alexandra zâmbi. 
- Măi, Florentina! exclamă Diana. 
- Nu spune nimic până nu termin! Deci, apare Alexandra cu 

Dan, bărbatul ideal! Fain, sexy, deştept, trăznet! Încerc eu să îl agăţ! 
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Nu aveam pe cine! Ăsta o vedea numai pe ea! Nu înţelegeam ce vede 
la ea! S-au căsătorit, vedeam ce bine se înţeleg, dar mie mi se puse 
pata pe Dan. La un sfârşit de săptămână când ştiam că ei merg la 
fermă m-am hotărât să merg şi eu. L-am găsit numai pe Dan care se 
certase cu Alexandra. Aşa că am profitat de ocazie. 

Florentina lăsă privirea în pământ.  
- L-am îmbătat pentru că altfel ştiam că nu aveam cum să-l 

seduc, apoi am încercat... 
Florentina se opri din povestit. Îşi întoarse privirea spre Alexandra. 
- Eu îl sărutam şi îl mângâiam, iar el repeta numele Alexandrei! 
- Dacă erai soră-mea, zise Diana, îţi scoteam ochii! 
- Ştiu! se strâmbă la Diana. Am încercat, dar nu am putut face 

nimic cu el. Atunci l-am dezbrăcat, apoi m-am pus în pat lângă el. 
Când a sosit Alexandra ne-a găsit aşa.  

- Ce ţi-a făcut Dan când şi-a dat seama? întrebă Diana. 
- Ce să facă?! A fugit după Alexandra! 
- Săracul! 
- După o vreme le-am spus că sunt însărcinată, ca să fiu sigură 

că se despart. Atunci Dan a avut accidentul ăla în care era să-şi 
piardă viaţa. Într-o zi soră-mea sună la părinţii noştri să întrebe cum 
sunt. Şi îi spune mamei că sunt însărcinată. Aşa iese adevărul la 
iveală, iar mama mă dă afară din casă! Unde să merg în toiul nopţii? 
M-am dus la ei! 

- Aţi primit-o? o întrebă Diana pe Alexandra. 
- Dan a primit-o, eu nu am vrut. Eram mult prea supărată pe ea... 
- Dan a convins-o să mă lase să stau. Pentru mine a fost momentul 

în care mi s-au deschis ochii. Atunci mi-am dat seama ce fel de om era 
sora mea şi am înţeles de ce o iubea Dan. Apoi m-am îmbolnăvit, ei au 
stat lângă mine. Încă îmi amintesc cum eram plină de sânge, iar Dan 
m-a luat în braţe fără să i se facă greaţă şi m-a dus la spital.  

Florentina oftă. 
- Am o soră şi un cumnat de milioane! Iar pe Maria o iubesc ca 

şi cum ar fi şi copilul meu. 
- Nu termina povestea aşa! zise Alexandra. Laudă-te şi cu câte 

ai făcut pentru noi! 
- Da, exact! încuviinţă Diana. Cum ai stat lângă Maria în spital, 

zi şi noapte, plângând să se facă bine. Cum te rugai în lacrimi pentru 
Alexandra...  
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- Nu eram singura care plângeam pentru Alexandra, spuse 
Florentina privind la Diana. Povesteau asistentele cum ai strigat în 
sala de operaţie la anestezist...  

- Recunosc! 
Diana o prinse de mână pe Alexandra. 
- M-a speriat fata asta aşa tare, că am crezut că fac infarct! Dar 

nu ştiţi cum am ajuns să o îndrăgesc! Nu v-am povestit! 
- Povesteşte-ne! exclamă Florentina. 
Diana se aşeză confortabil. 
- Se prezintă la mine la cabinet într-o bună zi o pereche de 

tineri. Le spun tineri pentru că sunt mai tineri decât mine cu câţiva 
anişori. De fapt Alexandra este mai tânără.  

Alexandra o rugase ca problema lui Dan să rămână 
confidenţială, aşa că era liniştită acum, secretul lui nu va fi dezvăluit 
nici măcar prietenelor. 

- Tânăra era cam speriată, primul consult! Bărbatul serios şi 
protector cu soţia. I-am luat ca şi pe ceilalţi pacienţi. Eu eram pe 
atunci după divorţ. Devenisem o zgripţuroaică. Le era teamă tuturor 
la spital de mine. Ei doreau un bebe! 

Diana zâmbi. O prinse din nou de mână pe Alexandra. 
- Revin după o vreme, Alexandra era însărcinată şi se simţea 

foarte rău. Eu, dobitoacă, îl întreb pe el dacă este sigur că acel copil 
este al lui. Şi vine Dan la mine la sala de tratament şi îmi spune 
acolo, de faţă cu o asistentă, pe un ton de am crezut că mă ia la 
bătaie, că toate femeile sunt curve! Apoi pe un ton total schimbat îmi 
spune că într-o zi i-a scos Dumnezeu în cale o fiinţă inteligentă, 
frumoasă şi sensibilă! Îmi amintesc că avea lacrimi în ochi în timp ce 
îmi povestea. Mi-a spus că singura minune pe care o văzuse în viaţa 
lui era Alexandra. M-a impresionat foarte tare! Apoi m-am hotărât să 
cunosc şi eu acea minune pe care o cunoscuse acel bărbat. Iar 
cunoscându-i pe ei, m-am schimbat total. Când Alexandra era în sala 
de operaţie am făcut un târg cu Dumnezeu. Nu am spus nimănui 
până acum. Atunci i-am promis Lui Dumnezeu că dacă te ţine în 
viaţă, eu nu voi mai face întreruperi de sarcină la cerere. 

- Te-ai ţinut de promisiune? întrebă Florentina. 
- Da. 
Alexandra îşi aminti de cuvintele pe care i le spuse îngerul lui 

Dan. 
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- Diana, mă bucur, îi spuse Alexandra. Sper că ţi-ai dat seama 
că ai luat o decizie bună. 

- Ştiam eu dintotdeauna că nu era bine ce făceam, dar nu-mi 
păsa. Spuneam că e păcatul femeii, nu şi al meu. Dar mă simt mult 
mai bine acum, de când nu mai fac. 

- Dacă s-ar întâmpla vreodată ceva în viaţa ta, sper să nu te 
răzgândeşti în privinţa asta. 

- Nu aş mai putea, pentru că acum îndrăgesc foarte mult copiii. 
- Nu îmi place să se tot povestească despre mine! Cineva să 

povestească despre altceva. 
- Corina! exclamă Florentina. Acum ne povesteşte despre ea! 

Ce ţi-a făcut dobitocul ăla de suferi atât de mult pentru el? 
- Nu a făcut mare lucru, începu Corina relaxată după povestirile 

anterioare. Mi-au făcut cunoştinţă cu el nişte colegi. Am vorbit la 
distanţă, cam doi ani. Apoi el a venit la mine şi m-a cerut în 
căsătorie. L-am acceptat. Se comporta frumos la început, arăta bine, 
era deştept. M-am hotărât să mă mut la el. După ce ne-am mutat 
împreună am început să îmi dau seama că nu era cum mi-l 
închipuiam eu.  

- Adică?! întrebă Florentina. 
- Nu îl interesa ce gândesc eu, el era tot timpul în centrul 

atenţiei, numai el şi atât. Îmi făcea program, îmi spunea unde să 
merg şi ce să fac... Când încercam să spun ceva îmi dădeam seama că 
nu era atent. De sărbători am vrut să merg la ai mei, dar el deja 
programase să mergem cu părinţii lui la munte. I-am spus că nu se 
poate. Atunci a început să mă jignească în tot felul, că sunt nesimţită, 
încrezută, fără respect faţă de părinţii lui, că sunt proastă, curvă! 
Când l-am auzit că mă face „curvă” n-am mai putut şi i-am spus că 
ştiam de aventura lui cu o colegă de serviciu. Atunci m-a lovit. 

- Ce a făcut?! exclamă Diana. Dacă eram în locul tău îi dădeam 
cu ceva în cap! Soţul meu niciodată nu a ridicat mâna la mine! 

- Tu ştiai că avea o aventură şi ai rămas alături de el? întrebă 
Florentina. 

- L-am iubit, zise încet Corina. 
- Şi încă îl mai iubeşti, adăugă Diana. 
Corina o privi tăcută şi tristă. 
- Ştiu cum este! Uită-te la mine! Şi eu ştiam că mă înşală, dar 

nu am vrut să îl pierd... Crede-mă, dacă te-a înşelat o dată, o va face 
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şi altă dată! De asemenea dacă te-a lovit o dată, o va face şi a doua 
oară! Îmi daţi dreptate, fetelor? 

- Categoric! răspunse Florentina.  
- Nu regreta nicio clipă că l-ai părăsit! zise Diana. Nu te merită! 
Corina lăcrimă. Ele se apropiară de ea şi o îmbrăţişară. 
Înainte de a pleca, Diana o opri. 
- Corina, dacă vrei, poţi să te muţi la mine cât mai stai în oraş. 

Nu contează perioada. Vezi că am un apartament mare, sunt singură 
şi chiar m-aş bucura să am pe cineva care să stea cu mine. Nu trebuie 
să îmi plăteşti chirie, doar împărţim cheltuielile... 

Corina îi mulţumi. Înainte de a se despărţi de Alexandra şi 
Florentina, Corina le ceru sfatul despre ce îi spuse Diana. 

- Părerea mea este că Diana a fost sinceră, îi zise Alexandra. 
Ne-a mai spus că se simte foarte singură.  

Corina se hotărî să accepte oferta Dianei. 
Alexandra intră în casă. Era aproape ora opt seara. Se aştepta să 

fie certată de Dan. Urcă scările, apoi intră în dormitorul copilului, 
Dan vorbea cu Maria ştergând-o cu prosopul.  

- Uite că a sosit şi vagaboanda de maică-ta! exclamă el. 
Fetiţa râdea. Alexandra merse şi o pupă pe Maria, apoi îl sărută 

pe obraz şi pe Dan.  
- Merg să fac şi eu o baie caldă. 
- Florentina nu a venit? 
- S-a hotărât să doarmă la părinţi, îi răspunse Alexandra ieşind 

din încăpere. 
Alexandra intră în apa fierbinte din cadă şi se întinse relaxată. 

Rămase până când simţi că apa se răcise.  
Dan privea la televizor. O auzi pe Alexandra coborând. Ea se 

aşeză lângă el pe canapea. 
- Cum a fost? întrebă el. 
- Ne-am simţit foarte bine. 
- Te cred, altfel nu ai fi stat atât! Sper că nu aţi terorizat-o pe Corina! 
- Nu. Până la urmă a intrat şi ea în atmosfera noastră. 
- Şi despre ce aţi bârfit? 
- Unul dintre subiectele de bârfă ai fost tu. 
- Bineînţeles! Iar aţi criticat bărbaţii! 
- De fapt fetele m-au făcut să fiu geloasă, ridicându-mi în slăvi 

soţul. 
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- Le-ai spus să pună botul pe lăbuţe? 
- Au fost prea multe împotriva mea! 
Ea zâmbea. El o îmbrăţişă, iar ea îşi lăsă capul pe umărul lui. 
- Ce frumos miroşi! spuse el. 
- Iubitule, începu ea pe un ton scăzut. 
- Da, scumpa mea! 
- Dacă va fi odată să rămâi singur... 
El simţi un nod în gât. Nu dorea să îşi amintească de acea 

posibilitate. 
- Aş vrea să te recăsătoreşti... 
- Nu vreau să vorbim despre aşa ceva! 
Ea se trase din braţele lui şi îl privi în ochi. 
- Eu vreau să vorbim.  
- Alex, te rog, nu-mi strica seara! 
Ea îi cuprinse faţa în palme. 
- Iubitule, promite-mi că vei face tot posibilul să fii fericit! 
El îşi dădu seama că nu mai putea evita acel gând îngrozitor.  
- Dacă s-ar întâmpla ceva cu mine, tu te-ai recăsători? o întrebă 

el. 
- Nu contează ce aş face eu. 
- Ba da. 
- Nu vreau să rămâi singur. 
- Nu voi fi singur. 
- Promiţi? 
El o privi în ochi. Simţea că i se frânge inima la gândul că ar 

putea să o piardă. 
- Îţi promit că dacă voi găsi pe cineva în care să găsesc o parte 

din ceea ce am găsit în tine, o voi lua alături de mine. 
Alexandra zâmbi. Şi pe ea o întrista gândul acela, dar dorea ca 

Dan să ştie că ar fi liber să-şi refacă viaţa. 
- Mulţumesc, iubitule! 
Ea îl sărută. El o îmbrăţişă şi îi răspunse la sărut. 
Florentina intră în casă. Îi văzu pe Dan şi Alexandra adormiţi în 

living, pe canapea, cu hainele aruncate pe jos, acoperiţi cu o pătură 
subţire. 

Urcă scările în linişte şi merse să o vadă pe Maria. Fetiţa 
dormea pe burtică, îi trase păturica pe spate, apoi o sărută pe creştet. 
Luă o pătură şi coborî.  
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Dan simţi mişcare şi deschise ochii. Florentina zâmbea. Îi făcu 
semn să tacă, să nu o trezească pe Alexandra şi îi acoperi cu pătura pe 
care o aduse din dormitor. Apoi plecă închizând poarta cu cheile ei. 

 
Era o dimineaţă frumoasă de mai.  
Alexandra o duse pe Maria la şcoală cu maşina. Fetiţa o sărută 

înainte de a coborî din maşină. 
- Să fii cuminte! strigă după ea Alexandra. 
Rămase cu privirea la Maria care în urmă cu o săptămână 

împlinise zece ani. Era frumoasă, cuminte şi deşteaptă. Se simţea 
foarte mândră de ea. 

În acea dimineaţă simţi nevoia să îşi ia o zi liberă de la lucru. 
Opri maşina lângă parcul fostului muzeu, iar după ce coborî intră pe 
aleea umbrită de magnolii. Era frumos în parc.  

Privi spre bisericuţă şi se hotărî să intre. Înăuntru era o linişte de 
mormânt. O bătrânică se închina la Statuia Sfintei Fecioare. Se 
apropie de Altar şi se aşeză în primul rând de bănci. Apoi rămase în 
linişte, privind picturile. Nu intrase cu intenţia specială de a se ruga, 
ci mai curând pentru pacea sufletească.  

După câteva clipe se aşeză în bancă lângă ea un preot. Ea îl privi 
mirată pentru că nu îl simţise venind. Era tânăr, avea o faţă senină. Încă nu 
îşi dădu seama de liniştea supranaturală care îi invadase sufletul.  

- Lăudat să fie Isus! îi spuse acesta pe o voce blândă. 
- În veci, amin, răspunse ea.  
- Cum te simţi, Alexandra? 
Ea nu se miră că îi cunoştea numele. Simţea că îl cunoştea 

dintotdeauna. 
- Bine, mulţumesc, îi răspunse ea.  
- Eşti pregătită pentru o spovadă generală? 
Ea privi la preot şi zâmbi. 
- Da, părinte. 
Îşi simţea sufletul ca a unui copil. Preotul îi cuprinse mâinile în 

palmele sale, iar după ce spuse o rugăciune scurtă, Alexandra începu 
să-i spună povestea vieţii sale. Pe tot parcursul spovedaniei preotul îi 
ţinuse mâinile. 

După ce terminase, Alexandra tăcu. Se simţea foarte uşoară, 
parcă plutea. Faţa îi era luminată de un zâmbet. Preotul o privi în 
ochi şi îi zâmbi de asemenea. 
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- Ai terminat, zise el încet. Asta este tot. Păcatele îţi sunt iertate. 
El îi lăsă mâinile şi se ridică.  
- Părinte Gabriel, îl chemă încet Alexandra. Vei fi alături de mine? 
Preotul o privi zâmbitor.  
- Da, Alexandra... 
Apoi preotul dispăru.  
Alexandra ieşi zâmbitoare din biserică. Se simţea atât de uşoară 

de parcă pasul nu-i atingea pământul. 
Ajunsă acasă începu să facă ordine. După ce termină, îşi luă 

jurnalul şi merse în bibliotecă, la biroul lui Dan. Deschise caietul şi 
începu să scrie: „Azi m-am întâlnit cu Părintele Gabriel...”. În 
încheiere scrise cu litere mari: ” Iubitule, te voi iubi mereu! 
Mulţumesc pentru dragostea ta.” 

Închise jurnalul şi trase sertarul în care Dan îşi ţinea hârtiile. 
Puse jurnalul în fundul sertarului, apoi împinse sertarul.  

Merse să o ia de la şcoală pe Maria.  
Fetiţa se puse la măsuţa din camera ei să îşi facă temele. 

Alexandra îşi trase un scaun şi se aşeză lângă ea. 
- Ce faci, mami? 
- De ce? 
- Nu am nevoie de ajutor azi, ştiu să fac tema singură pentru că 

exerciţiile sunt uşoare. Poţi să mergi să faci altceva. 
Alexandra o sărută pe creştet. 
- Ştiu, iubito, că te descurci, dar vreau să rămân să te privesc 

cum scrii. 
- Bine, îi zise fetiţa bucurându-se că mama ei va rămâne alături 

de ea. 
- Ştii că te iubesc mai mult decât orice pe lumea asta? 
- Da, mami! Şi eu pe tine! 
Fetiţa o îmbrăţişă pe mama sa, apoi se puse să-şi facă temele. 
Când sosi Dan acasă găsi mâncare pregătită pe masă. El observă 

că Alexandra era zâmbitoare. De asemenea era foarte grijulie. 
Dan se urcă în pat. Becul veiozei încă ardea. 
- Ce a fost azi cu tine, iubito? 
- Nimic. De ce? 
- Nu ştiu. Mi s-a părut că eşti cam tăcută... 
El o privi. Stinse veioza. Dormitorul era luminat de cerul 

înstelat. Alexandra se întoarse spre el. Dan se simţea obosit. Simţea 
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cum pleoapele i se închid. Dar o vedea pe Alexandra privindu-l. 
Apoi îşi aminti chiar înaite de a adormi că Alexandra rămase multă 
vreme lângă patul Mariei după ce aceasta adormise. Iar acum stătea 
trează privindu-l pe el. Ceva nu i se părea normal, dar oboseala aceea 
inexplicabilă... Adormise. 

Alexandra îi privea chipul senin cum doarme profund.  
Se întoarse cu faţa în sus. Camera era plină de lumină. 
- Vor fi bine amândoi? întrebă Alexandra. 
Părintele Gabriel care acum era îmbrăcat în haine luminoase 

stătea lângă pat. 
- Da, răspunse acesta pe un ton blând. 
- Dan va fi fericit? 
- La început va suferi, apoi va fi... 
- Părinţii mei? 
- Tatăl tău nu va mai bea niciodată, iar mama ta se va linişti.  
- Diana şi Corina? 
- Vor rămâne prietene de nedespărţit pentru totdeauna. 
- Florentina se va căsători vreodată? 
- Nu, dar va trăi fericită alături de Maria şi Dan, având grijă de ei. 
- Toţi vor fi bine... 
Alexandra suspină. Două lacrimi îi căzură de sub gene şi se 

prelinseră pe faţă. 
- Maria se va căsători cu băiatul cel mic al lui Abdul şi Nairei şi 

vor avea o fetiţă pe care o vor numi „Alexandra”, continuă părintele 
Gabriel. 

Pe faţa Alexandrei curgeau dâre de lacrimi. 
Se apropiau zorile. Alexandra rămase toată noaptea trează. 
- Alexandra, se apropie momentul, îi spuse pe un ton blând 

îngerul. 
Dan îl văzu în vis pe părintele Gabriel apropiindu-se de el, 

spunându-i ceva. 
- Dan, trezeşte-te! înţelese el doar când preotul ajunse aproape. 
Dan deschise ochii şi îşi dădu seama că Alexandra repeta şi ea 

acele cuvinte. 
- Dan, trezeşte-te! şopti ea. 
El se ridică nedumerit. Se simţea neobişnuit de odihnit şi 

liniştit. Se întoarse spre Alexandra şi o văzu că era trează.  
- Ce este, iubito? 
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- Pe noptieră este pusă o candelă şi chibrituri. Te rog să o 
aprinzi. 

El coborî din pat şi aprinse lumina în cameră, apoi merse la 
noptiera din partea de pat a Alexandrei. Văzu candela şi cutia cu 
chibrituri. Rămase încremenit privind la candelă. Nu o observase 
când se culcase. Dar de ce nu o aprindea Alexandra? Şi pentru ce 
candela? Simţi un fior rece care îi trecu prin tot corpul. Se întoarse 
spre Alexandra care zăcea întinsă cu faţa în sus. Ea îl privea cu faţa 
plânsă. 

- Te rog, şopti ea. 
El simţi că i se opreşte respiraţia şi inima, iar genunchii i se 

muiară. Dori să spună ceva, dar limba nu îi articula niciun cuvânt. Îşi 
simţi o lacrimă caldă udându-i obrazul, apoi alta şi îşi dădu seama că 
plângea. Ochii Alexandrei îl împlorau. Se lăsă în genunchi lângă pat 
şi luă cutia cu chibrituri. Mâinile îi tremurau şi vedea totul ca prin 
ceaţă. Aprinse cu greu candela, apoi se întoarse spre Alexandra. Ea îl 
privea, iar din ochi îi picurau lacrimi. 

- Este frumos unde mă duc, încercă ea să îl aline. 
- Încă nu vreau, reuşi cu greu să articuleze el cuvintele. 
- Ştiu, iubitule... 
El o prinse de mână. 
- Chem ambulanţa... 
- Încă nu, îl opri ea. 
- Dar când? Nu vreau să pleci! zise el între lacrimi. 
- Iubitule, şopti ea. 
El o privi şi înţelese că trebuia să se controleze nu pentru el, ci 

pentru că îi făcea ei rău. Îşi şterse faţa cu mâneca pijamalei, ca un 
copil, apoi rămase tăcut. 

- Vreau să o înveţi pe Maria ce înseamnă să iubeşti cu adevărat. 
- Bine, şopti el. 
- Te rog să o înveţi să-L iubească pe Dumnezeu. 
- Cum? Nu ştiu nici eu!  
- Din inimă, iubitule... 
El încuviinţă din cap.  
- Promite-mi că vei fi fericit! 
El izbucni în plâns. Îşi lăsă capul pe pieptul ei, iar ea îi mângâie 

părul. 
- Te rog, şopti ea. 
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Își ridică privirea spre ea. 
- Promit... 
- Mulţumesc pentru tot... 
- Şi eu îţi mulţumesc. 
Continuară să se privească în ochi, în acel dialog fără cuvinte al 

sufletului. Dan simţi că îl invadează o pace interioară. 
- Părintele Gabriel este aici?  
- Da. 
- Spune-i că îi mulţumesc pentru că mi-a ascultat cererea. 
- Cererea? 
- Ştie el. 
Ea rămase tăcută pentru o clipă. 
- Spune: „Cu plăcere”. Acum du-te şi cheamă ambulanţa. 
El se ridică şi o sărută uşor pe buze. Îşi luă halatul şi porni spre 

ieşirea din dormitor. În uşă îşi dădu seama că atunci când se va 
întoarce, ea nu va mai fi cu ei. Îl trimitea pentru a se putea despărţi 
mai uşor. Se opri şi se prinse de uşă. Trebuia să o lase să plece. 
Strânse din pumni şi se întoarse spre ea. Alexandra îl privea. I se 
păru că faţa ei era mai luminoasă.  

- Te iubesc, îi spuse el zâmbind, apoi ieşi. 
El coborî scările. Ştia că nu aveau ce să facă cei de la 

ambulanţă. Luă telefonul şi sună. Pe un ton stins îşi dădu adresa, apoi 
deschise uşile de la intrare şi se aşeză pe trepţile din faţa casei, cu 
faţa îngropată în palme, plângând. 

 
* 

 
„Dragă Mami, 
Îţi scriu din nou cu drag şi dor... Sper că eşti bine, la fel şi tati, 

şi Florentina... 
Eu sunt bine, fericită. Am un soţ minunat care mă iubeşte aşa 

cum tati te-a iubit pe tine. Micuţa Alexandra a împlinit în urmă cu 
câteva zile un an. Este adorabilă, cuminţică, a făcut deja primii paşi, 
iar primul cuvânt al ei ştii care a fost? „Mama!” 

Ce minunat este cuvântul „mama”, mai ales când îţi rostesc 
numele... te simt alături cum mă îmbrăţişezi cu dragoste. 

Mi-l amintesc pe tati cum mă lua în braţe şi îmi povestea despre 
tine pe un ton atât de blând... La înmormântarea ta a plâns mult şi te 
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ţinea de mână până a trebuit să te lase... Apoi nu l-am mai văzut 
plângând niciodată. Când pomenea de tine, i se lumina faţa. Iar 
când dorul după tine era prea mare, se închidea în bibliotecă şi îţi 
citea jurnalul pe care ţi-l găsise în sertar, unde l-ai lăsat pentru el. 
Florentina încerca cu multă gingăşie să îi aline sufletul plin de dor. 
După ce ai plecat tu, ea s-a mutat de tot la noi.  

Îi spunea lui tati să încerce să îşi refacă viaţa. Dar el spunea că 
este fericit... 

Nu pentru ea şi l-ar fi dorit pentru că spunea ea, nu ar putea 
vreodată să se uite la tati fără să-şi amintească de tine. Ne dorea cu 
adevărat binele şi a făcut tot posibilul să ne fie aşa. Cât de mult a 
plâns când a murit tati!  

Pentru mine Florentina a umplut o parte din lipsa ta.  
Bunicii, dragii de ei, au fost minunaţi! Păcat că nu ai putut să îi 

vezi cât de mult se iubeau, erau de nedespărţit. Bunicul îi săruta 
mereu mâna bunicii, iar ea fruntea lui.  

Florentina s-a stins încet, ca tati. Probabil erai acolo, lângă 
ea... Eu nu am reuşit să ajung la ea... 

Corina a fost omul de bază, mereu alături de tati, la birou. Au 
vrut să o promoveze, dar ea a refuzat pentru a fi alături de el. 
Spunea că tu i l-ai încredinţat să îl ajute la muncă, iar Florentina 
acasă... 

Diana a fost şi este încă scutul nostru protector, este temelia şi 
sprijinul nostru. Mereu ne-a fost tuturor alături. Iar acum veghează 
la fermă, lângă voi, sprijinită de bâncuţa pe care tati a făcut-o după 
ce s-a certat cu preotul din sat ca să te lase să te odihneşti acolo, 
aproape de noi, în grădina unde Părintele tău drag îşi are statuia... 

Tati şi-a dat seama înainte de a muri ce a vrut să spună 
părintele prin cuvintele acelea: un dar pentru veşnicie. Nu era vorba 
despre tine, ci despre credinţa pe care şi-a descoperit-o prin tine. 

Ce aş putea spune cuiva despre tine? Este suficient să privească 
la viaţa pe care am dus-o noi, cei care am rămas în urma ta... 

Îţi duc dorul şi te iubesc, draga mea Mami! 
A ta fiică, pentru totdeauna,  
Maria.” 
 
Diana suspină adânc. Îndoi cu grijă hârtia şi o puse în plic.  
Se auzi o maşină oprind.  
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Îşi ridică privirea la crucea de marmură a mormântului din faţa 
ei, pe care scria „Dan Florentina”. 

- A sosit Corina! Mă duc să o îmbrăţişez şi din partea ta, dragă 
Florentina! Iartă-mă că aceste scrisori ţi le citesc ţie, dar ştii bine că 
celei căreia îi sunt adresate nu mă lasă inima să i le citesc... 

Diana se ridică cu greu de pe băncuţa albă de la capătul 
mormântului. Se sprijini în bastonul care o ajuta să se mişte mai uşor. 
Merse lângă crucile de marmură alăturate. Pe acestea era scris: 
„Maria Alexandra Maria” şi „Maria Dan Alexandru”. O statuie de 
marmură de mărimea unui om care semăna cu îngerul din cartea de 
rugăciuni a Alexandrei veghea mormintele. 

- Dragul meu prieten, zise Diana sprijinindu-se de crucea lui 
Dan, au trecut zece ani de când te-ai alăturat iubirii vieţii tale. Încă 
îmi amintesc frumoasa petrecere de majorat pe care i-ai dăruit-o 
Mariei, iar a doua zi nu mai erai printre noi. Fetiţa Mariei este 
măricică. Este o dulce, seamănă cu tine! În sfârşit nepoţica ta îţi 
seamănă! Păcat că Florentina nu a ajuns să o vadă. Au despărţit-o 
doar câteva zile... 

Diana se întoarse apoi spre crucea Alexandrei. Tăcu pentru o 
clipă muşcându-şi buzele, dar lacrimile nu se mai lăsară oprite şi 
începu să plângă încet. 

- Oh, Alexandra! suspină ea lipindu-şi faţa de cruce. Mi-e atât 
de dor de tine! 

Corina ajunse la fermă. Intră în casă şi văzu că Diana lipsea. 
Ştia unde să o găsească. Ieşi prin uşa din spate şi o văzu ieşind din 
grădina mică împrejmuită cu gard, a mormintelor. Venea încet spre 
casă. Porni spre draga ei prietenă la care ţinea ca la o soră. O 
îmbrăţişă când ajunse la ea. 

- Mă rugam la părintele Gabriel să aibă grijă de prietenii noştri 
care dorm acolo... 

- Ştiu, Diana. În fiecare zi faci asta. 
- Maria i-a mai trimis o scrisoare mamei sale. Dan a ţinut 

aprinsă flacăra amintirii ei cât a fost în viaţă, apoi Florentina, iar 
acum va fi micuţa Alexandra... 

- Să mergem să punem scrisoarea în cufăr! 
Ele porniră îmbrăţişate spre casă. 




