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Capitolul 1 
 

Îşi pregăti aparatul foto, dar o persoană îi apăru în câmpul vizual. 
- Hei, dă-te la o parte! Îmi strici priveli tea!  
- Îmi pare rău! zise tânăra, îndepărtându-se cu paşi repezi. 
Era o frumoasă după-amiază însorită de mai. Pensiunea de trei margarete era scăldată 

în lini te. Tânărul coborî la bar i comandă o băutură. În curte, lângă piscină, o tânără citea 
întinsă pe un şezlong. Îi stârni curiozitatea i se hotărî să o întrerupă, dar î i dădu seama că o 
mai văzuse în acea diminea ă. 

- De când este cazată aici? îl întrebă pe barman. 
- De ieri. 
El ajunsese în acea dimineaţă. Comandă două cocteiluri, apoi, luând paharele, ieşi. Se 

apropie încet, privind picioarele albe i sub iri, acoperite de la genunchi în sus de fusta de 
stofă de culoarea untului. Înjură lungimea fustei. Bluza de culoarea cerului cu decolteu adânc, 
dar decent, i se mula pe formele rotunde ale sânilor. Buclele şatene străluceau în razele 
soarelui, acoperindu-i umerii. Tânăra lenevea cu ochii închişi, cu cartea în poală. Când ajunse 
alături îi observă faţa albă, cu gene lungi i buzele senzuale, nerujate. 

- O femeie nu poate strica niciodată priveliştea unui bărbat. 
Tresări, privindu-l speriată.  
- Îmi pare rău pentru ce am spus azi-diminea ă. 
Nu-l recunoscuse din prima clipă. Îl privi fugitiv, observându-i faţa uşor bronzată, cu 

trăsături fine i ochii castanii pătrunzători. Avea în jur de treizeci de ani. Simţi că roşeşte şi îşi 
coborî privirea. O observase şi zâmbi, era timidă, va fi o pradă uşoară. Luă loc pe şezlongul 
alăturat şi aşeză paharele pe măsu a dintre ei. 

- Pentru tine, zise el împingând paharul. 
- Dacă doresc, îmi cumpăr. 
- Vreau să-mi cer iertare...  
Îşi închise ochii şi rămase cu faţa la soare. El o analiză, de aproape i se păru cu 

adevărat frumoasă, dar o frumuse e naturală. Chipul îi radia, era senzuală, dar cuminte.  
- Vii des aici? 
- Prima dată, răspunse scurt. 
- Pot să-ţi arăt împrejurimile... 
- Trebuie să-mi verific programul. 
Ce program putea să aibă în vacanţă?! Tânărul râse. 
- Deseară se ţine discotecă în club, la jumătate de kilometru de pensiune. Te 

interesează? 
- Ce fel de muzică? 
- De obicei dance... 
Îi surâdea ideea.  
- Ne vedem la bar, la ora zece... 
Era convins că va veni. Se hotărî să mai rămână, se întinse pe şezlong şi privi spre cer. 
- De ce nu încerci apa? Este caldă. 
- Nu sunt pregătită pentru scăldat... 



- Nu îţi serve ti băutura?   
- Are alcool? 
- Ai probleme cu alcoolul? 
- Da, î i ia mintea! 
- Ai nevoie de minte în concediu? 
- Când sunt în preajma unui bărbat care se crede irezitibil, am nevoie. 
Îl surprinse, privi din nou albastrul cerului. După o vreme tânăra se ridică şi gustă din 

pahar, avea un gust plăcut, dulce-amărui. El î i inu ochii închişi, oferindu-i oportunitatea de   
a-l analiza. tia că era irezistibil!  

Îl privi cu atenţie, intuindu-i gândurile. Era viril, cu un corp atletic i cămaşa desfăcută 
la gât. De unde apăruse tocmai acum, când îşi dorea să se relaxeze, să uite de lume? 

- Mulţumesc! 
Zâmbi arcuindu- i u or buzele, apoi o privi fix. 
- Eu sunt Cristian.  
- Angela, răspunse după câteva clipe de ezitare.  
Îi întinse mâna, chiar dacă ea nu o făcuse, cum cereau bunele maniere, dar dorea să o 

atingă. Tânăra îi întinse bra ul după o clipă. Avea o mână puternică, palma îi era fină şi caldă. 
El se ridică şi se îndepărtă. 

- Nu uita, deseară... 
Era aproape ora douăzeci i două. Privi din nou în oglindă. Purta o fustă cloş de 

lungime medie i o bluză neagră cu decolteu adânc. Se uită la ceas, nu dorea să întârzie, dar 
nici să ajungă înaintea lui. Îşi luă sacoul şi poşeta, apoi trăgând aer în piept, ieşi cu paşi len i. 
Coborî încet, observându-l la bar, într-o cămaşă albă din mătase fină şi pantaloni negri. Era 
ori bogat, ori dorea să- i etaleze cea mai scumpă inută din garderobă, impresionând. Cu alte 
cuvinte, se gândi ea, ori încrezut, ori prost. 

Î i ridică privirea, dar rămase surprins. Fardată uşor, îl captivară ochii ei albaştri. I se 
păru mai tânără decât în acea după-amiază. 

- Eşti punctuală mereu? 
- Încerc... 
O conduse la maşină, un Audi negru de ultimă genera ie, cu toate dotările unei ma ini 

de lux. 
- Ai spus că nu este departe... 
- Doar nu vom merge pe jos! Sau ţi-e teamă de mine? 
- Am impresia că vrei să te dai mare! 
- Funcţionează? 
Zâmbi urcând în maşină. Îi observă coapsele care i se descoperiseră, dar ea nu schi ă 

niciun gest de disconfort.  
- Câţi ani ai? 
- Suficienţi cât să-mi conduc propria maşină. 
După câteva minute ajunseră în faţa unui club i intrară. Localul era încăpător, iar 

muzica era de bun gust, nu prea zgomotoasă. Chelnerul le oferi o masă într-un colţ retras. În 
club mai erau câteva cupluri. 

- Vii des şi aici? 
- Aşa i se pare? 
- Însoţit? 
- Nu întotdeauna. 
Se aşeză pe colţarul de piele, iar el i se alătură la distanţă mică. 
- E ti aventurier?   
O privi încruntat. Chipul ei era acoperit de un zâmbet răutăcios, îl lua peste picior. 
- Nu-ţi plac aventurile? 



- Nu-mi plac surprizele, răspunse ea. 
Îl enervase.  
- În seara aceasta doresc să mă relaxez, zise el. 
Îl privi tăcută pentru o clipă, era seducător.  
- Îmi dai voie să comand i pentru tine?  
- La ce te-ai gândit? întrebă ea încercând să- i mascheze îngrijorarea. 
- Îmi dai voie sau nu? 
- Nu vreau să mă îmbăt. 
- Ştiu, nu vrei să-ţi pierzi mintea. 
Chelnerul se apropie. El comandă două cocteiluri. 
- Ai venit singură? 
- Da. Tu? 
- La fel... 
- E ti fotograf? 
El râse. 
- Nu, e un hobby. 
- Ce mai faci pentru a te relaxa? 
- Multe... 
- În noaptea aceasta îţi pierzi vremea alături de mine... 
- De ce ai impresia că îmi pierd vremea? 
Chelnerul îi servi. Ea luă paharul şi bău câteva înghiţituri, era agitată. El îi privi mâna 

fină pe care o ţinea pe masă, purta un inel sub ire, de aur.  
Muzica umplea atmosfera. Stătea sprijinită într-un cot, cu privirea pierdută. Băuse 

aproape tot cocteilul. Perechile începură să danseze.  
- Mai eşti în stare să dansezi? 
- Nu cred. Nu sunt obişnuită cu băutura... 
- Nu trebuia să-l bei atât de repede! 
- Îmi era sete. 
Îi făcu semn chelnerului, care apăru cu o cafea i o a eză în fa a ei. Când sorbi din 

lichidul fierbinte, îşi arse buzele i lăcrimă. Se amuză de grimasa ei, i se părea că se purta ca 
un copil.  

- Vino să dansăm! Îţi vei reveni mai repede... 
- Te anunţ că nu sunt o bună dansatoare! 
- Mă descurc i cu o începătoare! 
Se ridică şi îi întinse mâna. Îl urmă sprijinindu-se de bra ul lui. Pe ringul de dans o 

cuprinse peste talie, trupul ei tremura u or.  
- Nu prea umbli prin cluburi, nu-i a a? întrebă, făcând-o să- i ridice privirea. 
- Nu frecventez discotecile.  
- Să mergem de aici! 
- Unde? 
- Să ne plimbăm... 
Îi luă haina şi poşeta, apoi plăti consumaţia. Ieşind din club merseră la maşină. Era 

încordată i agitată. 
- Vrei să ne plimbăm cu maşina? 
- Nu. Cunosc un loc frumos...  
- Vor mai fi i al ii? 
O privi cercetător pentru câteva clipe. 
- Ai consumat alcool. 
- Nu prea sunt poliţişti pe aici! replică el. 
- Încă un motiv pentru care nu sunt lini tită! zise urcând. 



Se enervă, i-ar fi dorit să-i spună să părăsească ma ina. Oftă, apoi urcă la volan i 
porni. După aproximativ jumătate de oră ajunseră pe malul apei, într-o zonă cu mici cascade. 
Rămase uimită privind la căderea apei. 

- Este superb! 
Luna îşi revărsa şi ea razele pe undele mici, dând apei o strălucire de argint.  
- Este foarte frumos, suspină ea sprijinindu-se de ma ină. Îţi mulţumesc... 
Rămaseră tăcuţi o vreme. 
- i-e somn? o privea cum stătea cu ochii închi i. 
- Ascult susurul apei. 
- Nu ţi-e rece? 
- Puţin. 
- Vrei să ne întoarcem? 
- Unde? 
- La pensiune! 
- Da, răspunse oftând. 
Porni încălzirea în maşină. Tânăra se întinse pe scaun, rabatându-l. O privi pentru o 

clipă, era frumoasă, dar nu acea frumuseţe artificială pe care o aveau majoritatea femeilor pe 
care le cunoscuse, ci ceva special. Îi inspira inocenţă şi fragilitate. Când ajunseră la pensiune, 
la recepţie nu era nimeni. 

- Vino la piscină! 
- Nu am costum de baie şi este noapte! 
- Suntem numai noi doi! Poţi rămâne în lenjerie!  
A teptă să îi răspundă, era nehotărâtă. 
- Stau de şase! 
- Nu intri i tu? 
- Sunt convins că nu vrei! 
Zâmbi ro ind. O prinse de mână şi porni cu pa i mari spre terasă, făcând-o să alerge 

alături. Rămase lângă uşă în timp ce ea se dezbrăca. 
- Este caldă? 
- Da!  
- Nu este prea adâncă? 
- Nu! 
Î i a eză hainele pe un ezlong, apoi intră în apa căldu ă. Coborî cu grijă treptele 

piscinei, balustrada se termină când apa îi ajungea până la gât. Începu să i se facă teamă, 
fundul bazinului cobora. Încercă să se întoarcă, dar alunecă i căzu sub apă. 

Auzi apa lovindu-se cu putere şi se întoarse. O observă zbătându-se. 
Încercă să ajungă la suprafa ă, dar picioarele nu îi mai ajungeau la fundul bazinului. 

Intră în panică, avea nevoie de aer. La un moment dat simţi nişte braţe puternice prinzând-o 
de talie şi ridicând-o. Începu să tuşească convulsiv. Nu-i dădu drumul, înotând cu ea până la 
marginea bazinului, unde o ridică pe braţe şi ieşi. Ea îl cuprinse cu bra ele pe după gât, 
continuând tusea. O puse pe un şezlong şi se aşeză alături. 

- Nu tii să îno i! 
- Am alunecat, opti răgu ită. 
Se strânse la pieptul lui. 
- i-e rece? 
Nu a teptă să-i răspundă, se ridică şi se îndreptă spre haine. Îl urmări cu privirea, 

intrase îmbrăcat în apă, iar acum lăsa o dâră în urmă. Tremura cu tot corpul, se îmbrăcă 
repede. El î i recuperă pantofii arunca i între bazin i u ă, apoi sprijinind-o de talie, o ajută să 
urce scările spre camere. 

- Dacă ai nevoie de ceva, sunt la camera 5. 



- Mulţumesc. 
O urmări cu privirea cum intră în camera ei. Avuse parte de o sperietură pe cinste.  
Dormi adânc în acea noapte. A doua zi se trezi târziu, după ora zece. Îi era foame, dar 

ratase micul dejun. Recepţionerul îi făcu semn când o observă. 
- Domnişoară, am fost rugaţi să vă reţinem micul dejun!  
Cine îi rugase? Intră în sala de mese, iar la scurt timp fu servită. Când termină masa 

apăru şi Cristian zâmbitor, îmbrăcat lejer, în cămaşă şi pantaloni de in. 
- Cum eşti, micuţă prinţesă? 
Zâmbi încântată, numai părin ii îi spuneau în felul acela. 
- Prin esă?! 
- Te-am jignit? 
- Sunt bine. 
- Cum ai dormit? 
- Ca un prunc! 
- Ce ai de gând să faci azi? 
- Nu ştiu... 
- Dacă îţi permite programul, putem merge până la peşteră. 
- Mi-ar face plăcere! răspunse ea amuzându-se. 
Se ridică, apoi, oferindu-i braţul, ie iră. Cuno tea foarte bine zona. Îl asculta cu atenţie 

privind impresionată pere ii cavernei. Mai vizitară i alte locuri. Îi făcea plăcere compania lui, 
devenise politicos i grijuliu.  

Era seară. Stăteau aşezaţi la o masă pe terasă. 
- Sunt plictisitoare, comentă observându-l căscând.  
- Eşti liniştită, nu plictisitoare! Nu prea am dormit azi-noapte. 
- Te-am speriat atât de tare? 
Căscă ochii privind-o. 
- Pu in spus speriat! M-ai îngrozit! 
Ea chicoti. 
- Totu i, te asigur că sunt plictisitoare! Du-te să te odihne ti, mie nu mi-e somn. 
- E prea devreme pentru somn. Vrei să mai facem pu ină mi care? 
- Te asigur că sunt bine. Nu mai trebuie să mă înso e ti. 
O privi mirat. 
- tiu că e ti bine. Am impresia că mă trimi i la plimbare! 
- Nu am vrut să te trimit la plimbare. Doream să- i spun doar că sunt bine i nu mai 

este nevoie să stai în preajma mea.  
- Dar eu vreau să stau în preajma ta! 
Se ridică i îi întinse bra ul.  
- Mergem? 
- Unde? 
- La plimbare, prin pădure. 
- Nu sunt ur i, lupi, alte animale periculoase? 
- În afară omului, te asigur că nu sunt alte pericole pe aici. Va trebui să ne schimbăm 

inuta. 
După o jumătate de oră Cristian o aştepta la recepţie. Ei i se păru ciudat faptul că 

vorbea atât de mult cu angajaţii pensiunii. La scurt timp ajunseră în pădure i se plimbară 
până după miezul nopţii. 

- Mă dor picioarele! se plânse ea. 
- Te car în spate? 
- Sunt extrem de u oară! 
- tiu foarte bine cât e ti de u oară, te-am mai ridicat pe sus, ai uitat? 



Zâmbi, ro ind. El o privi pentru o clipă, î i dorea să o ducă direct în patul lui, sau nici 
măcar nu ar trebui să se întoarcă la pensiune. În acea noapte caldă, în pădure, pe iarba 
proaspătă i-ar savura trupul. Îşi aminti de pielea ei moale din noaptea anterioară când o 
scosese din piscină, cum se strânse la pieptul lui. Se înfioră. Pă ea veselă alături de el. Nu- i 
putea lua gândul de la trupul ei gol, iar ea continua să salte ca un copil de ici colo. Urcară 
scările spre dormitor i se opriră în fa a uşii ei. 

- Mă invi i înăuntru? 
Îl privi cu ochi mari. 
- Nu se cuvine! 
Nu-i veni să creadă. Începu să râdă, dar până să se dezmeticească, ea îi ură „noapte 

bună” i îi închise u a în nas. 
În diminea a următoare îl observă pe Cristian la o masă, sorbind dintr-o cană, 

posomorât. 
- Pot să mă aşez? 
- Da, răspunse el îndreptându- i spatele. 
- Iar nu ai putut să dormi? 
- Nu prea! Tu ai dormit bine? 
Zâmbetul ei îl irită, se sim ea luat peste picior. Nu- i putea da seama dacă o făcea 

inten ionat sau din joacă. Îl enerva, dar în acela i timp îl intriga. 
- Mă bucur că ai putut dormi! zise el ironic. 
- De ce nu po i dormi? 
- Am un gând care nu-mi dă pace! zâmbi discret. 
- Te pot ajuta? 
- Dore ti să mă ajuţi? 
- Depinde cu ce! 
- Contează dacă vrei sau nu! 
Ajunse pe nisip mişcător, i se făcu teamă. El observă i î i dădu seama că îi luneca 

printre degete. Făcu semn ospătarului care se apropie. 
- Cu ce să vă servesc, domnişoară? 
Nu era sigură dacă mai dorea să rămână la acea masă. 
- Relaxează-te! şopti el. 
De ce ştia că era încordată? 
- Ce are şi el, se hotărî ea. 
Ospătarul se îndepărtă. 
- Nu da cu piciorul la vacanţa de care ai nevoie! 
- Faci pe de teptul! 
- M-a  bucura de compania ta, aşa cum şi eu ţi-am fost alături în ultimele două zile. 

Sau îţi cer prea mult? 
- E ti ursuz. 
- Mă cam doare capul... 
- Ce te-ar bine dispune? 
- Acum? 
- Da. 
- Compania unei femei frumoase. 
- Cum pe aici nu ai parte de aşa ceva, trebuie să te mulţumeşti cu ce ai! 
O privi şi zâmbi. 
- Ai o părere foarte bună despre propria persoană! era ironic. Ce program ţi-ai făcut 

azi? 
- Aş vrea să stau o vreme singură. 
- Uneori este nevoie... 



Se ridică. O privi cum se îndepărtează încet, parcă plutind. 
 

* 
 

Opri maşina pe malul apei, apoi luând o pătură, se întinse pe iarbă. 
Cristian conducea încet când văzu un Logan roşu. Opri în spatele automobilului i o 

observă pe malul apei.  
Tânăra dormea, se trezi tresărind. Se ridică în ezut i se sperie când observă ma ina 

lui parcată alături de a ei. Privi în jur, dar nu-l văzu. După o vreme apăru şi el. 
- Te-ai trezit! 
Tăcu. 
- Stai foarte bine cu orientarea în spaţiu! 
- Nu chiar! În oraş nu m-aş descurca. 
Se sprijini de maşina ei şi privi la apă. 
- Aici ţi-ai găsit locul potrivit pentru a medita? 
- Te deranjează? 
- Nu.  
Îi făcu loc pe pătură. 
- Dacă doreşti să te aşezi… 
- Nu, mulţumesc. Priveliştea este mult mai frumoasă de sus. 
Se întoarse şi o privi din cap până în picioare. Se simţi stânjenită. 
- Se pare că ţi-a trecut durerea de cap! 
- Nu datorită ţie! i-am cerut să-mi ii companie, dar ai plecat! 
- Îmi pare rău, încerc să mă relaxez.  
El se îndreptă spre maşină nervos.  
- Nu am vrut să te jignesc! strigă ea. 
Urcă la volan, trântind portiera. Tânăra se ridică şi dori să îl oprească, dar ma ina lui 

demară în trombă. Rămasă singură, îşi adună lucrurile şi porni spre pensiune. Când ajunse, 
maşina lui lipsea. Urcă în cameră i începu să- i adune lucrurile. Coborî cu bagajul la 
recepţie, cerând nota de plată. 

- Domnul Matei ne-a transmis că nu aveţi nimic de plată. 
- Cine este domnul Matei? 
- Patronul, răspunse recepţionerul. 
- Nu cred că îl cunosc. 
- Aţi stat de vorbă cu dânsul destul de des. 
- Tot nu îmi dau seama cine este. 
- Tânărul cu care a i discutat. 
Simţi că i se înmoaie genunchii. 
- De la camera 5? 
- Da. 
- Trebuie să plătesc! 
- A spus că îi pare rău pentru incidentul cu piscina! 
- Nu pot să accept! 
- Nici eu nu pot să fac nimic. 
Se înfurie.  
- Când se întoarce domnul Matei? 
- A plecat. 
- Unde? 
- Acasă. 
- Cum aş putea să dau de el? 



Omul ridică din umeri.  
 
 
 
 

Capitolul 2 

 

 
Ie i din sediul băncii grăbită. În parcare observă un Audi negru, iar când recunoscu 

numerele, simţi că i se moaie genunchii. Urcă în maşină şi se sprijini de volan, privind la 
intrarea în bancă. Trebuia să se întoarcă la serviciu, dar probabil era singura ansă să-l 
întâlnească. Îl observă ieşind din bancă cu un diplomat în mână, purtând o cămaşă de un alb 
impecabil. Fără să mai stea pe gânduri coborî şi se îndreptă spre el. Îl ajunse din urmă înainte 
de a ajunge la maşină. 

- Domnule Matei! 
Bărbatul se opri, vocea i se păru cunoscută. Îşi întoarse privirea şi o observă. Rămase 

pe loc o clipă, apoi continuă drumul. 
- Vă rog să-mi acorda i un moment. 
Dori să urce la volan, dar îl prinse de mână. O privi fix. 
- Ce dori i? întrebă pe un ton rece. 
- Trebuie să vă plătesc o datorie şi regret că v-am supărat. 
- Domnişoară Brudaşcu, nu aveţi nicio datorie, iar scuzele sunt acceptate. Mergeţi 

liniştită în treaba dumneavoastră! 
Îşi retrase mâna. Simţi un nod în gât, îi reţinuse numele adevărat. 
- Daţi-mi voie să mă conving de faptul că mi-aţi acceptat scuzele. 
- Cum v-aţi gândit să faceţi asta? 
- Plătindu-mi perioada în care am stat la pensiune... 
- Nu este nevoie... 
El urcă la volan. Nu avea de gând să-i rămână datoare. Ocoli ma ina i urcă lângă el. 
- Ce faci? se răsti la ea. 
- Îmi pare rău că te-am supărat! Vreau să-mi plătesc datoria. 
- Nu ai nicio datorie, îi zise fără să o privească. 
- Ce s-a întâmplat la piscină a fost din cauza mea, trebuia să- i spun că nu tiu înota. 

Nu ai nicio vină. 
- Mă grăbesc! Lasă-mi un număr de telefon i mai vorbim. 
- Nu cred că mă vei suna. 
- După felul cum te-ai descotorosit de mine, acum e ti cam insistentă. 
- Nu aveam chef să fiu agă ată. 
Automobilul porni. 
- Am ma ina parcată, comentă ea privind în oglinda retrovizoare. 
- Nu eu te-am pus să urci! 
- i telefonul… 
El î i continuă drumul. Rămase tăcută, o cuprinse din nou teama. Opri în fa a unui 

bloc turn din centru ora ului, apoi coborî, lăsând-o singură. Nu-i spuse nimic, îl urmări 
intrând. Era o clădire nouă, modernă, cu apartamente de lux. Dori să coboare, dar realiză doar 
atunci că o blocase înăuntru. Î i lăsase diplomatul în ma ină, se va întoarce în curând, se gândi 
ea, dar a teptă o vreme. Ie i din clădire după aproximativ o oră, î i schimbase hainele. 
Trecând prin fa a ma inii îi aruncă o privire. Era ro ie la ochi, plânsese. Urcă la volan, ea 
privea afară. 

- Unde vrei să te duc? 



- Niciunde! Spune-mi cât să- i plătesc, apoi plec.  
- i-am spus să-mi la i un număr de telefon. 
- Nu cred că mă vei suna. 
- Î i dau numărul meu. 
- Po i să-mi dai unul fals. 
Se întoarse spre ea. 
- Domni oară, nu toată lumea minte! 
Ea îi înfruntă privirea. 
- Ar trebui să am încredere în orice străin care vrea să mă bage în patul său? 
- Putea să fie i patul tău! zâmbi arogant. 
Se înfurie, dori să coboare, dar el blocă u ile. 
- A fost o glumă, reveni el la seriozitatea dinainte. Ai dreptate, nu po i avea încredere 

în oricine. Mă voi gândi cum să- i plăte ti datoria. Acum spune-mi unde să te duc. 
- Să-mi recuperez ma ina, dacă nu e prea târziu. 
- Din cauza ma inii ai plâns? întrebă după ce ma ina porni. 
- Nu. 
- Din cauza mea? 
- Sper că nu mi-am pierdut locul de muncă, oftă ea. 
- Te angajez eu. 
- Mul umesc! 
Opri în drept cu Loganul, apoi o urmări cum se îndepărtează. Purta o rochie vaporoasă, 

fără mâneci, extrem de senzuală. 
 

* 
 

Telefonul se lăsă aşteptat toată săptămâna. Sâmbătă seara, când pierduse nădejdea să 
mai fie sunată primi un apel de la un număr necunoscut. 

- Da! răspunse după o vreme. 
- Greu te hotără ti să răspunzi! 
Se lăsă tăcerea pentru câteva clipe. 
- M-am gândit la datoria ta. Când putem să ne întâlnim? 
- În seara aceasta.  
- De unde să te iau? 
Într-o jumătate de oră ajunse la destina ie. Ar fi vrut să-l întrebe unde merge după ce 

porni ma ina, dar îi era teamă. Nici măcar nu o privise. 
- De ce nu m-ai lăsat să plătesc? 
- Ai fost la un pas de a-ţi pierde viaţa. M-ai întrebat dacă este adâncă apa, trebuia să 

fiu mai exact. 
- M-am prostit, nu trebuia să intru. 
- Cu tine nu ajunge omul la nicio în elegere! oftă el. 
- Îmi pare rău că ţi-am stricat vacanţa. 
- Şi eu am stricat-o pe a ta! 
Rămaseră tăcu i. Opri ma ina în parcare, apoi porniră la pas, intrând într-o tavernă din 

centrul ora ului. Se a ezară la o masă izolată. Ea privi în jur, pere ii erau acoperi i cu diferite 
obiecte vechi, frumos între inute. Atmosfera era retro, plăcută. El scoase dintr-o mapă ni te 
hârtii i le a eză pe masă. Ospătarul se apropie i luă comanda, câte o cafea pentru fiecare. 

- Cum stai cu locul de muncă? 
- Bine. 
- Deci, nu l-ai pierdut din cauza mea! 
- Nu l-am pierdut, i nu ar fi fost din cauza ta. Eu am sărit în ma ină. 



- A a este!  
- Cât să- i plătesc? 
- Nu am nevoie de banii tăi. 
Îl urmări cum ia hârtiile i i le a eză în fa ă. 
- M-am gândit la un contract, pe o perioadă de trei luni.  
Citi în titlu „damă de companie” i rămase gură-cască. 
- Vreau să mă înso e ti. 
- Damă de companie?! exclamă stupefiată. 
- Cite te condi iile, apoi îmi dai răspunsul. 
- Trebuie să citesc acum? 
- Ai altceva de făcut? 
Luă hârtiile i începu „lectura”.  
- Po i refuza înainte de a face în elegerea. După ce te-ai angajat nu mai po i da înapoi. 
- Dă-mi voie să citesc, apoi vorbim. 
Cristian se ridică i se îndepărtă, a ezându-se la bar. Termină de citit în mai pu in de 

jumătate de oră. Zâmbea când se întoarse la masă. 
- Ce te amuză? 
- Vrei să fac ce scrie aici timp de trei luni? 
- Vrei mai mult? 
- Nu.  
- Ai întrebări? 
- Da! Dar înainte am câteva precizări de făcut. 
- Te ascult! 
- Cu ce te ocupi? 
- De ce? 
- Nu îmi plac indivizii care se distrează pe spinarea părin ilor. 
El râse. 
- Îmi câ tig existen a singur. Nu sunt povara nimănui. 
Tânăra rămase cu respira ia tăiată văzându-i fa a luminată de zâmbet.  
- Altceva?! 
Î i coborî privirea ro ind.  
- Nu voi profita de tine, zise el. 
O privea insistent. 
- Nu sunt sigură că voi putea face ce scrie acolo. 
- Ce crezi că- i va fi greu să faci? 
- Vrei să te înso esc oriunde mă vei solicita. Mai precis, unde?  
- La întâlniri de afaceri sau cu prietenii. 
- De ce dore ti să fii văzut cu mine timp de trei luni, apoi să dispar? 
O privi tăcut pentru o clipă, îi observă i ea ezitarea. 
- Nu te va afecta. 
- Nu tiu să mă prefac. 
- Nu va fi nevoie.  
- Va trebui să te las să mă „atingi”? 
- Eu nu am scris nimic despre „atins”. 
- Ai scris „să fim apropia i”. La ce te referi? 
- i-am promis, nu voi profita de tine. 
- Ai scris că nu vor exista rela ii intime între noi. 
Avea privirea coborâtă, cu fa a îmbujorată. 
- Numai dacă vei vrea i tu, iar pentru sex te voi plăti. 
Rămase tăcută, cu privirea coborâtă. După câteva clipe adună hârtiile. 



- Acesta nu este un contract. Sunt doar ni te hârtii. 
- Va fi o în elegere, dacă o semnăm. 
- Chiar i a a, nu avem martori… 
Îl privi, el zâmbea. 
- Cu ce te ocupi? întrebă tânărul. 
- Nu tiu nimic despre tine, evită răspunsul. 
- Mie mi-e de ajuns cât tiu despre tine. 
- Nu pot avea încredere într-un străin, ovăi ea. 
- Când te întâlne ti cu un bărbat, mergi de obicei înso ită de garda de corp? 
- Voi renun a la în elegere în momentul în care vei încălca vreuna din reguli. 
- De acord! 
- Dacă mă vei atinge în vreun fel în care nu voi dori, te voi acuza de tentativă de viol. 
Începu să râdă zgomotos. 
- Este foarte greu să dovede ti un viol. 
- Voi ti cum să-l dovedesc! Tatăl meu este avocat! 
Zâmbi, era convins că min ea. i chiar dacă era adevărat, nu avea asemenea inten ii 

murdare. 
- Semnezi? 
- Ai un pix? zise hotărâtă. 
Scoase pixul din mapă i i-l a eză pe masă, iar la urmă semnă i el. 
- Hârtiile rămân la tine. 
- Nu ai nevoie de copii? întrebă fata. 
- Nu. Am re inut ce am scris. Există un punct despre care nu ai spus nimic. 
Îl privi întrebătoare. 
- Am cerut sinceritate. 
- Voi fi sinceră. Dar nu sunt obligată să- i povestesc nimic despre mine. 
- Dar nici să nu min i. 
- Scrie că i tu vei face la fel. 
- A a este! 
Ea luă hârtiile i, după ce le îndoi, le a eză în po etă. 
- Trebuie să tim câteva detalii unul despre altul. 
Tânărul avea o privire rece. Sim i că i se face pielea de găină, îi era teamă. 
- Câ i ani ai? 
Înghi i în sec, fără să-i răspundă. 
- Va trebui să tiu. 
- Dacă îmi tii numele, ar trebui să-mi tii i vârsta. 
- Nu am re inut. 
- Douăzeci i opt. 
- Eu am treizeci i unu. Ai fost căsătorită? 
- Nu.  
- Nici eu. Copii? 
- Nu. 
- Când te-ai despăr it de ultimul iubit? 
- Nu e nevoie să tii. 
- Ba da, cred că ar trebui să tiu. Va trebui să-i convingem pe al ii că suntem intimi. 
Rămase pe gânduri pentru câteva clipe. 
- Totu i, cred că nu are importan ă. 
O privi pentru o clipă. 
- Ai fra i, surori? 
- Nu ai spus dacă ai sau nu copii. 



- Nu am. 
- Sunt singură la părin i, răspunse la întrebare. 
- i eu. Stai cu părin ii? 
- Nu. 
- Unde î i sunt părin ii? 
- Departe. 
- Cu ce te ocupi? 
- Sunt designer vestimentar. 
El amu i, privind-o crispat. 
- Tu, cu ce te ocupi? 
- Am o afacere de familie. E ti implicată în modă? 
- Nu, zâmbi ea. Nu sunt atât de pricepută. Lucrez la un atelier vestimentar. 
- Tu î i faci rochiile? 
- Da. 
- Deocamdată este suficient, concluzionă el. 
- Fumezi? 
O privi surprins. 
- Ai spus că trebuie să ne cunoa tem, cred că e important să ne cunoa tem micile 

plăceri. 
- Nu fumez. Tu? 
- Nu. Î i place să consumi alcool în exces? 
El zâmbi, dându- i seama că dorea să-i cunoască viciile. 
- Singurul meu defect este că îmi plac femeile. 
Ro i, dar îi sus inu privirea, înfruntându-l. 
- Nu mă droghez, nu sunt alcoolic i nu fumez. Ultima dată când mi-am făcut analizele 

nu aveam SIDA sau alte boli cu transmitere sexuală. 
Sim i că se sufocă.  
- Nu este normal să- i placă femeile?  
- E ti femeie, Dalia! 
Clipi nedumerită.  
- Numele tău adevărat este Cristian Matei? 
- Da. 
- Când va trebui să încep treaba? 
- Te voi suna mâine. 
Ceru nota de plată, apoi se ridicară de la masă i o conduse până în locul de unde o 

luase. 
O sună a doua zi. 
- Vreau să fac o plimbare. Mă înso e ti? 
- Credeam că nu am de ales… 
- În jumătate de oră voi fi în acela i loc de unde te-am luat ieri. 
Sim i un nod în gât, se gândi să nu meargă, nu-i plăcea atitudinea lui, dar î i dăduse 

cuvântul. De fapt era un fel de alt fel de serviciu. 
La ora stabilită o observă cotind de după col . Stătea sprijinit de ma ină. Pentru o clipă 

dori să-i deschidă portiera, dar se răzgândi i urcă fără să a tepte. Ea urcă pe cealaltă parte, era 
tăcută. Opri la baraj, apoi coborând, îl urmă. Era cald, dar pe mal se sim ea o adiere plăcută.  

- Î i place natura? 
- Da, răspunse el privind în depărtare. 
După ce î i descălţă sandalele, intră cu picioarele în apa rece. O privi fugitiv, purta o 

rochiţă albastră de culoarea cerului, cu bretele sub iri, dintr-un material vaporos. Doamne, cât 
de senzuală i se părea! Se înfioră i î i întoarse privirea. 



- Mai ai să-mi pui întrebări? întrebă ea. 
Se întoarse surprins, îl privea fix. Vântul îi bătea u or din spate i îi mi ca uvi ele 

rebele care străluceau în razele soarelui. Poala rochiei se ridica u or. Îi observă decolteul 
ascu it i forma rotundă a sânilor. Se înfioră din nou i î i întoarse privirea. Era atât de diferită 
de ceea ce apreciase la alte femei. Inspiră adânc privind la nori. Nu tia exact ce aprecia la o 
femeie. Ce văzuse la cele cu care ie ise? Sexul, dorin a carnală! Fata aceea însă era diferită, 
avea ceva ce nu în elegea. O dorea, o dorise din clipa în care o observase întinsă pe ezlong, 
scăldată în soare.  

- Întotdeauna eşti atât de copilăroasă? întrebă pe un ton deta at, chiar dacă inima îi 
bătea cu putere. 

Ar fi vrut să-i spună să se mi te. Felul în care natura o învăluia îl înnebunea.  
- Nu sunt copilăroasă. Dacă m-ai cunoa te mai bine i-ai da seama că sunt foarte rea! 
- Aşa cum ai fost în ultima zi de vacanţă! 
- Da! 
Îl privi, era la fel de atrăgător ca în vacan ă.  
- Vrei să ştii de ce am reacţionat aşa atunci? 
- Da, sunt chiar foarte curios! răspunse privind-o încruntat. 
- Am fost convinsă de faptul că îţi doreai o aventură cu mine. Am avut dreptate? 
- Eşti foarte directă! zise râzând. 
- Am greşit sau nu? 
- Nu ai greşit. 
- Nu mă voi culca cu tine. 
O privi din nou surprins. 
- Nu cred că ar trebui să- i faci griji în privin a aceasta.  
Încă îl mai privea. 
- Nu i-e rece la picioare? 
Î i coborî privirea. 
- Nu, răspunse întorcându-se, apoi se îndepărtă. 
Îi urmări silueta. Adierea u oară îi ondula materialul vaporos al rochiei. Buclele prinse 

într-o agrafă îi atingeau gâtul. 
Dalia se îndepărtase mult. Se întoarse i îl observă în acela i loc unde îl lăsase. Se 

hotărî să mai zăbovească. Înaintă în apă, oprindu-se înainte de a- i uda rochia. Urmări 
mi cările pe ti orilor printre pietre. Când se întoarse îl observă îndepărtându-se, se plimba 
descul .  

După o vreme se întoarse i î i ridică teni ii. Se înnopta, iar ân arii zburau insistent în 
jurul lor. Se amuză pe seama gesturilor ei disperate de a-i îndepărta. Părea atât de inocentă! Îl 
cuprinse un fior rece i fa a i se crispă. 

- Să ne întoarcem la ma ină! 
O conduse până în fa a scării. Dalia era speriată. 
- De unde tii unde locuiesc? 
- Ai uitat că la pensiune i s-a cerut cartea de identitate? 
Îl privi tăcută, apoi coborî, iar el porni ma ina în clipa următoare. Î i cuprinse bra ele 

i intră în scară. El o observase în oglinda retrovizoare i î i dăduse seama că era speriată. 
Nu o mai sună toată săptămâna.  

 


