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Motto: 

 

Când sufletu-mi noaptea veghea în extaz, 

Vedeam ca în vis pe-al meu înger de pază, 

Încins cu o haină de umbre și raze, 

C-asupră-mi c-un zâmbet aripile-a-ntins, 

Dar cum te văzui într-o palidă haină, 

Copilă cuprinsă de dor și de taină, 

Fugi acel înger de ochiu-ți învins. 

 

Ești demon, copilă, că numai c-o zare 

Din genele-ți lunge, din ochiul tău mare 

Făcuși pe-al meu înger cu spaimă să zboare, 

El, veghea mea sfântă, amicul fidel? 

Ori poate!... O-nchide lungi genele tale, 

Să pot recunoaște trăsurile-ți pale, 

Căci tu – tu ești el. 

 

       Mihai Eminescu – „Înger de pază” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partea I 

 

 

Prolog 

 

Copila de cinci ani plângea cu suspine în pătuțul din dormitorul ei. Se înnoptase, iar 

lumina felinarelor se reflecta într-un joc de umbre pe tavan. Strânse în brațe ursulețul de pluș 

pe care îl primise de la tatăl său când se despărțiseră. Nu trecuse nici măcar o zi de la plecarea 

lui, dar îi era dor de el.  

 

 

Capitolul 1 

 

Ploua mărunt.  

Sicriul zăcea pe catafalc. Se auzeau voci în jur, dar vedea doar cutia de lemn lăcuit și 

crucea aurie de pe capac. Simțea stropii reci de sudoare care îi alunecau pe spate, pe sub bluza 

îndoliată. Era vară, dar sufletul ei înghețase. Își strângea mâinile în poală să nu îi tremure.  

În clipa următoare imaginea dispăru, dar fiorul rece care o cuprinse încă persista. Era 

din nou pe trotuar, în lumina slabă a străzii de cartier, îndreptându-se spre casă. Și în acea 

seară ploua mărunt. Opri la trecerea de pietoni și privind în dreapta și în stânga, păși pe 

asfaltul brăzdat de benzile albe ale zebrei. Dintr-o dată auzi un automobil care luase curba, 

mergea cu viteză. Își ridică privirea, era încă pe mijlocul drumului, încercă să grăbească pasul, 

dar mașina nu încetini...  

În jur se auzeau voci, încercă să deschidă ochii, dar lumina o orbi. Avea dureri în tot 

corpul, gemu. Își miji ochii și observă ființe îmbrăcate în alb. Crezu că sunt îngeri, dar durerea 

cumplită pe care o resimțea o trezi la realitate. 

- Selena, ne pare bine că ai revenit printre noi! îi vorbi un bărbat cărunt aplecat asupra 

ei. 

- Unde sunt? își auzi vocea răgușită. 

- În spital! Tocmai ai ieșit din operație. 

- Operație?! 

- Ai avut un accident! 

Tânăra închise ochii. Își aminti. Dori să se ridice, dar ceva era ciudat... 

- Nu-mi pot mișca picioarele! suspină ea. Ce se întâmplă? 

Medicul privi la una dintre asistente. 

- Am chemat un psiholog să-ți vorbească. 

- De ce nu-mi simt picioarele? insistă ea. 

- A fost afectată coloana... 

- Sunt paralizată?! 

Medicul confirmă. Tinerei i se împăienjeni privirea și i se făcu greață. 

 

* 

 

Peste un an... 

Jeepul opri în parcarea privată a fabricii. Tânărul scoase cheia din contact, apoi, 

coborând, își îmbrăcă haina de la costum și își luă diplomatul de pe bancheta din dreapta. 

Porni spre intrarea în clădire, partea cu birourile, dar calea îi fu tăiată de un scaun cu rotile... 

Tânăra întinse brațul să deschidă ușa, dar nu reuși. Poarta metalică grea nu se lăsa 

clintită din loc. Bărbatul apărut de nicăieri trase ușa, ținând-o, dar pragul era dificil de trecut. 

- Mulțumesc, dar nu cred că voi putea... 



- Așteaptă! 

Tânărul își așeză diplomatul sprijinit de perete, apoi dispăru în curte. Privi în jur, 

observând o bordură mișcată din loc. O ridică cu dificultate, apoi se întoarse și sprijini ușa. 

- Va trebui să schimbăm ușile! comentă el absent. 

Tânăra îl urmări surprinsă. Își murdărise haina care cu siguranță costa o grămadă de 

bani. 

- Nu trebuia să faci asta, zise ea. 

El își privi îmbrăcămintea și schiță un zâmbet. 

- Iese la spălat! 

Apoi prinse scaunul de cele două mânere din spate și balansându-l ușor pe spate, o 

trecu pragul. 

- Gata, am reușit! 

- Mulțumesc! zise ea. 

Se priviră fix. Ochii lui adânci nu trădau niciun sentiment.  

- Este o parte vina mea, comentă el. O zi plăcută! îi dori, apoi se întoarse după 

diplomat. 

Tânăra începu să miște roțile scaunului de-a lungul coridorului. Bărbatul trecu pe 

lângă ea fără să mai spună ceva. Pentru o clipă privirea ei rămase în urma lui, apoi începu să 

urmărească din nou ușile care se înșiruiau de o parte și de a alta. Într-un târziu găsi inscripția 

„Resurse umane”. Bătu la ușă și așteptă, nu-i răspunse nimeni. Bătu din nou și se hotărî să 

intre. La primul birou pe dreapta o scrută cu privirea o femeie trecută de prima tinerețe. 

- Bună ziua! Am citit în ziar un anunț că faceți angajări. Sunt absolventă de științe 

economice și caut loc de muncă. 

- S-au ocupat toate locurile, îi zise femeia fără să o privească. 

Observase anunțul pe ușa de la intrarea în clădire. Cum era posibil să nu mai fie 

locuri? Încă nu se făcuse selecția. Se hotărî să insiste. 

- Am sunat ieri și mi s-a spus că se depun încă dosare! continuă ea iritată de disprețul 

care se citea pe chipul angajatei. 

- Avem nevoie de oameni cu experiență! femeia nu o mai privea. 

- Lucrez de aproape trei ani în domeniu... 

- Repet, locurile sunt ocupate! Ieși și închide ușa! 

Tânăra ieși. Avea lacrimi în ochi, handicapul ei îi dezgusta pe mulți. I se mai 

întâmplase să fie repezită în acel fel. Se îndrepta spre ieșirea din clădire când se auzi salutată. 

- Ai găsit ce ai căutat? 

Se întoarse și îl văzu pe bărbatul care o ajutase se intre. Se îndrepta spre ea. Nu purta 

haina. Era înalt, atletic și arăta incredibil de bine, chiar dacă privirea îi era aspră. Își ținu 

respirația pentru o clipă. 

- Nu prea, răspunse ea oftând. 

- De ce? ajunse în fața ei. 

- Căutam un loc de muncă, dar mi s-a spus că nu mai sunt locuri libere. 

- Așa ți s-a spus? E dosarul tău? întrebă privind la dosarul-plic pe care îl ținea în poală. 

- Da. 

- Îmi dai voie să arunc o privire? 

Ea dădu din umeri și îi întinse dosarul. Îl deschise și începu să citească. Tânăra îi 

observă mâinile mari, curate, cu manichiură îngrijită. Apoi îi privi chipul concentrat la hârtii. 

Nu avea mai mult de treizeci de ani. 

- Ai experiență în domeniu? Am găsit! zise fără să mai aștepte un răspuns. 

- Se pare că handicapul meu nu mă avantajează! 

El o privi, dar nu picioarele nemișcate pe care le priveau toți, ci fața ei. Tânăra se 

îmbujoră. 



- Îmi cer iertare, uneori sunt iritată de felul în care sunt judecată. 

- Eu văd un om ambițios. Doamnă sau domnișoară? 

Tânăra râse. 

- Ah, da! Am înțeles! Ce nătărău ar observa frumusețea acestor ochi?! 

Roși până în vârful urechilor. Îi făcea complimente sau își bătea joc de ea? Chipul lui 

rămase la fel de inexpresiv. 

- Te asigur că dacă vrei să mă bagi în patul tău, nu pot face nicio mișcare de la brâu în 

jos! pufni ea. 

- Ai și simțul umorului! 

- Nu e umor, e realitatea! 

- Urmează-mă! zise pornind înainte. 

Își porni scaunul în urma lui.  

- Unde mergem? 

- Știu unde ți-e locul! 

- Doamna de la Resurse umane spunea că nu mai sunt locuri! Nu pot da cu mătura și 

mopul! 

- Dacă mai continui în felul acesta, până deseară voi dori să te iau și în patul meu! îi 

auzi comentariul. 

Apoi se opri și, întorcându-se, îi vorbi încet. 

- Glumeam! Nu îmi face plăcere să abuzez persoane aflate în dificultate! 

Tânăra înghiți sec. El intră în biroul de unde tocmai ieșise ea. 

- Barbara, te rog să-i faci actele de angajare domnișoarei Selena, îi spuse femeii 

ursuze. Va lucra la contabilitate! 

- Da, domnule director! zise femeia ridicându-se de la birou, apoi îi aruncă tinerei o 

privire încruntată. 

Bărbatul ieși, oprindu-se în dreptul ei și îi întinse mâna. 

- Bun venit în compania noastră! 

Tânăra mirată îi întinse mâna, dar el o apucă și i-o sărută. 

- Mult succes! Dacă ai nevoie de ajutor, te rog să mi-l soliciți la orice oră! 

- N-am nevoie de compasiune! 

- Eu sper că am angajat un om competent! apoi se îndepărtă. 

Rămase tăcută. 

În curând în birou intră o tânără zâmbitoare care se apropie de ea. 

- Bună! Eu sunt Sabina Dobre! M-a trimis domnul director să te iau cu mine. 

Cele două tinere își strânseră mâinile. 

- Îmi pare bine că vom lucra împreună! Remus spunea că ești simpatică, iar mie mi se 

pare că ești chiar drăguță! 

- Cine e Remus? 

- Remus Ortan, cel care te-a angajat! Am crezut că vă cunoașteți! zise femeia ursuză. 

- Oh, da! zise tânăra sătulă de aroganța femeii. Știe câte kilograme am împreună cu 

scaun cu tot! amintindu-și cum o trecuse pragul. Sper că nu m-a angajat de clovn! comentă 

pentru sine, împingându-și scaunul cu rotile în urma tinerei. 

 

* 

 

Cele trei tinere se așezară la o masă pe terasă, pe malul lacului artificial din centrul 

orașului. Doi tineri de la masa alăturată le priveau insistent.  

- Această seară este doar pentru noi, zice cea roșcată, trăgând cu ochiul unuia dintre ei, 

apoi se întoarse cu spatele.  

Celelalte râseră zgomotos. 



- Am o noutate! zise una dintre ele. Azi Remus a angajat o fată nouă! 

- Nu mai spune, Sabina! Natalia va face ca trenul! 

- E drăguță? întrebă cea de-a treia puțin mai rezervată. 

- Oh, da! Este chiar frumușică, sărăcuța! răspunse pe un ton cu adevărat afectat. 

- Sărăcuța?! se miră cea roșcată. 

- Are un handicap, este imobilizată în scaun cu rotile. Probabil Remus a angajat-o din 

milă! Știți voi cum e el! Pe Natalia nu o părăsește pentru ca fata să nu facă depresie! 

Tânăra dădu din umeri. 

- Irma, ce mai face Natalia? întrebă blonda care părea cea mai tânără dintre ele și cea 

mai tăcută. 

- Știți cum e ea! se strâmbă roșcata. Acum e în culmea fericirii, imediat tună și fulgeră! 

- N-are minte nici cât o găină! comentă Sabina trecându-și degetele lungi prin părul 

mătăsos și negru ca tăciunele. Păcat că Remus își pierde vremea și își mănâncă nervii cu ea. 

- E bună la pat! replică Irma. Sucește mintea oricărui bărbat! 

Irma era o tânără pistruiată, roșcată, cu ochi verzi ca smaraldul. Nu era prea înaltă, dar 

corpolentă. Sabina avea un corp de fotomodel și știa să și-l pună în evidență în vestimentație 

provocatoare. Adela în schimb era cea retrasă, cuminte, tăcută, o blondă sensibilă, cu ochi 

albaștri și un ten alb ca laptele.  

- Adela, când intri în sesiune? întrebă Sabina entuziasmată. 

- Peste o lună. 

- Bine că am terminat cu facultatea! exclamă Irma. Doamne, ce mă stresam în sesiuni! 

- Pentru că învățai numai pentru examene! 

- De parcă tu ai făcut altfel! comentă Sabina.  

Cele două și Natalia fuseseră colege în facultate. 

- Câți ani zici că mai ai? Sabina își îndreptă atenția spre Adela. 

- Încă doi. 

- Și ai făcut patru?! Cum ai putut să dai la medicină?! Să înveți toată viața și să rămâi 

slugă! 

- Nu mai fi atât de rea, Sabina! Adelei îi place să învețe! 

- Când se mai mărită fata asta, dacă învață atât de mult?! 

- Numai la măritiș ți-e capul? 

- Mergem la nuntă! Remus și Natalia!  

Cele două își întoarseră privirile spre Adela. 

- Să nu spui că se căsătoresc! exclamă Sabina. 

- Așa susține Natalia! 

- Și Remus? 

- Nu știu, răspunse fata cu privirea coborâtă. 

- Sper că nu și-a pierdut mintea de tot! Se poate culca cu ea și fără să se însoare! Îl 

cunoști pe prietenul lui Remus? Romeo?! 

Sabina o privea fix pe Irma. Aceasta roși. 

- E un tip dat naibii! continuă Sabina. 

- Nu mai spune! 

- Îți vine să-l mănânci! Blond, cu ochi verzi! Ah! 

Irma începu să râdă zgomotos. 

- Este mai drăguț chiar decât Remus! Oh, ce i-aș gusta pe amândoi! 

Roșcata nu se mai oprea din râs. Adela roșise. 

 

* 

 



Remus ajunse târziu acasă. Își așeză diplomatul pe măsuța din holul apartamentului de 

lux dintr-un cartier privilegiat al orașului, apoi intră în dormitor, desfăcându-și cămașa. Era 

nerăbdător să intre la duș, apoi să se răsfețe cu un vin de bună calitate. 

O blondă cu ochi albaștri, cu un trup de zeiță era întinsă goală în patul lui. Își arcui 

trupul când îl văzu. 

- Natalia, ce cauți aici? o întrebă dezamăgit. 

- Te așteptam... 

- Sunt obosit, zise aruncându-și haina pe fotoliu. Mi-aș dori o seară liniștită. 

- Vino să te relaxez! 

- Vreau să dorm singur, în patul meu! 

Tânăra coborî din pat, apropiindu-se de el. Apoi își încolăci brațele după gâtul lui, 

lipindu-și trupul de al lui. 

- Ești sigur că nu vrei să te relaxez eu? îl întrebă cu o voce mieroasă. 

- Natalia... 

Ea îl opri atingându-i buzele cu degetul. Apoi îl sărută lung. Îl împinse spre pat, iar 

după ce se așeză, îi urcă în poală, începând să-i dezbrace cămașa. 

 

* 

 

Bucătăria fusese transformată după ce se mutase în apartamentul cumpărat la parterul 

blocului, după accidentul din urmă cu un an.  

Selena tăia legumele pe blatul de bucătărie. Pe un ochi al aragazului fierbea o oală cu 

apă.  

Claxonul unei mașini parcate sub fereastra bucătăriei o făcu să tresară. Scăpă cuțitul, 

care alunecă sub mobilă. Se întinse, dar nu ajunse la el. Scaunul alunecă pe gresie și se 

prăbuși. Scânci de durere. Era obișnuită cu asemenea incidente. Când își ridică privirea 

observă că se stinse flacăra ochiului de la aragaz. 

- Oh, nu! S-a terminat și gazul! 

Se trase pe coate până în camera de zi și luând telefonul de pe fotoliu, formă un număr. 

- Te rog, Nicoleta, răspunde! 

Telefonul sună multă vreme, dar fără ca cineva să răspundă. Așeză telefonul pe 

măsuță, apoi se urcă cu greu pe canapea. Luă ursulețul învechit și strângându-l la piept, 

începu să plângă așa cum făcea de multe ori. Urma să mănânce și în acea seară pâine cu unt. 

Își făcu curaj și ștergându-și fața, luă cartea așezată pe canapea și deschizând-o la semnul 

lăsat ultima dată, începu să citească. 

 

 

Capitolul 2 

 

Sabina și Selena lucrau în același birou. Contabilitatea avea o încăpere mare, dar cu 

multe birouri unde scaunul Selenei se mișca mai greu. Sabina se hotărâse să o ia în biroul ei 

unde era mai mult loc.  

- Am obosit! se plânse Sabina pentru a nu știu câta oară. Să lăsăm ce ne-a rămas pe 

mâine! 

- Eu vreau să termin, zise Selena. 

- Știu că ești ambițioasă, dar nu ar trebui să te suprasoliciți. Ai învățat repede! Vino să 

ieșim la o terasă împreună! 

- Nu, mulțumesc. Poți să pleci, eu mai rămân să termin... 

- Ai pe cineva? 

Selena își ridică privirea surprinsă. 



- Pe cineva? întrebă nedumerită. 

- Un prieten, iubit... 

- Cine s-ar uita la mine?! 

Sabina se ridică și își luă poșeta. 

- Dacă nu vrei să vii, treaba ta! Eu am plecat! Ne vedem mâine! 

Tânăra deschise ușa și dori să iasă, dar calea îi fu tăiată. 

- Adela, ce faci aici? 

- Sabina! Am venit să-l văd pe tati și mă gândeam să trec să te salut. 

- Vino să-ți prezint noua mea colegă! 

Sabina o prinse de încheietura mâinii și o trase după ea în birou. 

- Adela, ea este Selena! 

Fata privi la scaunul cu rotile, apoi la chipul palid al tinerei care era așezată în el. Îi 

întinse brațul. 

- Îmi pare bine! Sabina ne-a povestit lucruri frumoase despre tine. 

- Da?! se miră, prinzând-o de mână. 

- Am chemat-o să ieșim la un suc, dar nu vrea, comentă Sabina. 

- Trebuie să vii! Ne întâlnim și cu Irma. Îți va face plăcere să stai cu noi! 

Selena se învoi. Își luă poșeta și o așeză în poală, apoi își împinse scaunul spre ușă. 

Cele două tinere care o însoțeau îi făcură loc să iasă prima. 

- Adela este verișoara lui Remus, povesti Sabina. Bunicul lor a înființat fabrica, iar 

acum este a nepoților și a copiilor. 

- Tata și fratele meu se ocupă de fabrică, eu nu sunt pasionată de afaceri, comentă 

tânăra. 

- Adela este studentă la medicină, zise Sabina. 

- Frumos, șopti Selena. 

- Remus este director general, managerul, continuă Sabina. Este acționar principal 

deținând acțiunile lui și ale mamei sale. Pe lângă familie, există încă un acționar, Liviu 

Partenie, tatăl Nataliei, logodnica lui Remus. Uite-o! Vorbim de lup! 

O tânără elegantă trecu pe lângă ele. Tocurile cui loveau hotărât gresia. 

- Natalia, ne mai vezi de lungul nasului? strigă Sabina. 

Tânăra se întoarse. 

- Mă grăbeam! Adela, ce faci aici? Nu ai ore? 

- Am terminat azi! 

- Sper să nu chiulești! Mama ta ar fi dezamăgită! 

Adela se îmbufnă. 

- Cum spuneam, mă grăbesc!  

Natalia grăbi pasul, legănându-și șoldurile înguste. 

- Capra! pufni Sabina. 

- Taci! o lovi Adela cu cotul. Să nu te audă! 

- Și ce mi-ar face? Ar fugi la tăticu? 

- De ce să-ți faci probleme? 

- Să mergem! 

Cele trei tinere ieșiră.  

Irma le aștepta la cafenea, nu prea departe de porțile fabricii. Era locul lor obișnuit 

unde își luau cafeaua când Sabina ieșea de la lucru. De data aceasta o însoțise pe Natalia și o 

sunase pe Sabina să-i spună că o aștepta. Se bucură când văzu cele trei tinere intrând. Nu o 

cunoștea pe cea în scaunul cu rotile, dar își dădu seama cine era. Fu prima pe care o salută și i 

se prezentă. 

Selena ajunse mai târziu acasă. Se simțise bine cu fetele, se relaxase.   

 



* 

 

Era o zi caniculară de iunie. Aparatul de aer condiționat se defectase de două zile, iar 

ventilatorul vuia la maxim, legănându-se din dreapta în stânga și înapoi. 

- Mor de cald! comentă Sabina făcându-și vânt cu un carton. 

- Nu te mai plânge! Este chiar bine aici! 

- De când lucrezi aici? 

- De două luni... 

Se auziră bătăi în ușă, apoi intră șefa de la departamentul de Resurse umane. 

- Oare de ce simt subit că nu mai am aer?! exclamă Sabina. 

Observase faptul că Barbara nu era prea îndrăgită printre angajați. I se spunea relicva 

fostului regim. Părea răutăcios din partea lor, dar femeia era o adevărată scorpie, se gândi 

Selena. 

- Nu am venit să-ți iau aerul! Ai fost numită secretara domnului Ortan! 

Sabina rămase gură-cască. Selena nu citi încântare în acea privire. 

- Care dintre ei? 

- Dorian!  

- Iar a rămas fără secretară?! 

Părea cu adevărat îngrijorată. 

- Da. Și-a dat demisia! 

- Toate își dau demisia! Dar de ce tocmai eu? Dacă nu vreau? 

- El te-a numit! Fugi! Te așteaptă! 

- Mă duc să-i spun că refuz! zise tânăra ridicându-se nervoasă. 

La puțină vreme ajunse în biroul lui Dorian Ortan. Nu semăna cu vărul său, Remus. 

Era șaten, cu ochi albaștri, leit maică-sa! Din păcate, se gândi Sabina, îi moștenise și 

caracterul. 

- De ce m-ai numit secretara ta? Știi că nu vreau! 

- Bună ziua, Sabina! zise acesta cu un rânjet. 

- A fost bună până am auzit de tine! 

- De ce? 

- Nu vreau să-ți fiu secretară! Unde este tipa aia pe care ai avut-o ultima dată? 

- A plecat!  

- De ce? 

- Nu a fost mulțumită! 

- Nu mai spune! Ai fost refuzat?! 

Tânărul se îmbufnă. 

- Nu poți să mă refuzi! Nu uita că fiecare avem secretul nostru! 

Sabina se crispă. 

Când intră la contabilitate era palidă.  

- Ce e cu tine, Sabina? întrebă Selena îngrijorată. S-a întâmplat ceva? Nu arăți prea 

bine. 

- Nu-i nimic... Trebuie să îmi mut lucrurile. Dacă ai nevoie de ajutorul meu, sună-mă! 

Voi veni să te văd. 

 

* 

 

Ședința se prelungea peste programul stabilit, dar pentru nimeni nu era o surpriză. De 

obicei discuțiile degenerau în conflicte. 

- Avem o problemă la contabilitate, zise Remus. Dorian a luat contabilul șef și l-a 

făcut secretara lui personală! Avem nevoie de contabil șef! 



- Pot să fac o propunere? luă cuvântul Sabina. 

- Ai un înlocuitor? 

- Aș avea! Fata nou angajată este foarte pricepută și organizată. 

Remus se încruntă ușor pentru o clipă, apoi se relaxă. Își aminti de tânăra pe care o 

angajase chiar el, uitase de ea. 

- Crezi că ar face față? întrebă cu ochii tuturor ațintiți asupra lor. 

- Da, sunt convinsă că se va descurca! 

- Cine este? întrebă unul dintre bărbații mai în vârstă. 

- Selena Filip! răspunse Sabina. 

Dorian se încruntă, privindu-și secretara. 

- Nu e fata aceea invalidă? interveni o femeie trecută de cincizeci de ani. 

- Ba da, mătușă Stela, răspunse Remus. Dar la această masă stau mai mulți care suferă 

de o invaliditate mentală, și au chiar funcții de conducere! 

Femeia își mușcă buzele subțiri, devenind purpurie în obraji. 

- Nu trebuie să fii obraznic, tinere! 

- Eu, obraznic?! Nu uita că sunt directorul general, nu un băiețel pe care vrei să-l 

educi! Dacă nu ai reușit să-ți educi pruncul, sunt convins că nu ești calificată să dai lecții 

nimănui! 

- Dobitocule! sări Dorian. 

- Șezi! ridică vocea bărbatul din stânga lui Remus. 

- Tată! pufni tânărul privindu-l furios. 

- Deci, cum rămâne cu contabilitatea? interveni Sabina. 

- Dacă garantezi pentru ea, zise Remus, va fi numită contabilă șefă. Ședința a luat 

sfârșit! 

- Crezi că e o alegere bună? se aplecă Dorian spre Sabina. 

- Este de încredere. 

 

* 

 

Era dimineață de vreme, mult înainte de începerea programului de lucru.  

Remus se îndreptă spre intrarea în clădire. Selena tocmai intra. Uitase de ea, de 

numirea ei ca și contabilă șefă din urmă cu o săptămână. Privi la ușile care se închiseră 

automat după ce scaunul tinerei dispăru în interiorul clădirii și zâmbi mulțumit. Dăduse ordin 

în aceeași zi în care o angajase să fie schimbate ușile vechi cu cele noi, cu senzor. Grăbi pasul.  

- Bună dimineața! 

Selena se opri și întoarse scaunul. 

- Bună dimineața! răspunse ea. 

- Atât de repede la serviciu? 

- Am mult de lucru... 

- Sabina a fost mutată... 

- Nu am avut ocazia să vă mulțumesc pentru angajare. 

- Nu ai de ce să-mi mulțumești. Defapt ne-ai salvat, cu mutarea Sabinei am fi rămas 

fără contabil șef. 

- Erau și alte contabile capabile să ia funcția. 

- Sabina are încredere în tine. 

- Sper să fac față. 

Selena își coborî privirea. Remus îi privi bluzița cu decolteu tip bărcuță, apoi 

picioarele nemișcate acoperite de pantalonii din stofă care îi ajungeau până la gleznele subțiri, 

și pantofii balerini negri, de piele. Își ridică privirea spre creștetul ei, avea părul ridicat într-un 

coc prins cu o agrafă, un păr bogat, șaten, cu bucle naturale. 



- Să ai parte de o zi liniștită! zise el îndepărtându-se. 

Pe la amiază în fața biroului de la secretariat apăru un tânăr blond, înalt. Secretara, o 

tânără impulsivă, îi zâmbi roșind, privindu-l fix în ochii verzi. 

- Remus e liber? întrebă tânărul. 

- Da, domnule Romeo. Este singur, puteți intra. 

- Mulțumesc, zise îndreptându-se spre ușa directorului general. 

Tânăra îl urmări cu privirea până când acesta dispăru după ușa care se închise în urma 

lui. 

Adela intră la secretariat. Nu era nimeni. Se hotărî să meargă direct la Remus. Bătu 

ușor în ușă, așteptă o clipă, dar nu auzi nimic. Prinse clanța nesigură, probabil secretara era 

înăuntru. Rămase surprinsă să-l găsească pe Remus împreună cu un tânăr care după descrierea 

Sabinei corespundea cu Romeo. Tânărul o privi fix. 

- Îmi cer scuze, dar nu era nimeni afară!  

- Adela! o întâmpină Remus. El este Romeo, foști colegi, amici... 

Tânărul se apropie, luându-i mâna și sărutând-o. 

- Îmi pare bine! zise acesta privind-o în ochi. Am auzit multe despre tine! 

Adela rămase fără cuvinte. Auzise și ea despre el, dar nu-și închipuise că arăta chiar 

atât de bine. Avea ochi atât de... uitase pentru ce intrase. 

- Îl căutam pe tatăl meu, șopti ea. 

- Cred că nu a plecat, răspunse Remus. Dacă nu, e Dorian. 

Adela își luă privirea de la Romeo și strânse din pumni. 

- Nu am ce vorbi cu el!  

Revenise complet cu picioarele pe pământ. 

- Iar v-ați certat? 

- Noi, niciodată! folosi tânăra un ton ironic. Merg să-l văd pe tata! 

Tânăra ieși. 

- Nu mi-ai spus că e atât de drăguță! zise Romeo. Într-adevăr, nu seamănă cu frate-său! 

Adela se opri în fața ușii tatălui ei. Încă își simțea inima bătându-i cu putere. Inspiră 

adânc, apoi bătu la ușă și intră. Tatăl său se lumină la față când o văzu. 

- Cu ce ocazie pe aici? 

- Mama e acasă. Cu siguranță îmi va ține niște predici de care nu am chef. 

- Poți rămâne cu mine. Te simți bine? Ești tare roșie la față! 

Adela își cuprinse obrajii cu palmele.  

- Nu am nimic! M-am grăbit! Mă duc să o salut și pe Selena, dar să nu pleci fără mine! 

- Te aștept! 

Fata ieși.  

Sabina ieșise într-o pauză și merse la Selena, unde le găsi Adela. 

- Ce faceți? întrebă tânăra intrând în birou. 

- Ești îmbujorată, ciudat pentru starea în care ziceai că ești când am vorbit la telefon! o 

cercetă Sabina. 

- Ghici cu cine m-am întâlnit la direcțiune? zise fata roșind și mai tare. 

- Cu cine? 

- Cu Romeo!  

- Cum ți s-a părut? 

- Arată bine! 

Sabina zâmbi. 

- Irma spunea că e pe drum spre fabrică, zise Adela. Vine cu Natalia! 

- Bine, eu plec! Dorian probabil fierbe în suc propriu pentru că lipsesc. Frate-tău e un 

mare dobitoc! 

- Nu-mi aminti! zise Adela.  



- Selena, să ai parte de o zi liniștită, zise Sabina ieșind. 

- De ce nu te înțelegi cu fratele tău? întrebă Selena. 

- Îl cunoști? 

- Nu. 

- Îmi vei da dreptate după ce îl vei cunoaște! 

- Și Natalia?! 

- Natalia parcă e făcută din același aluat cu frate-meu! 

- Cred că-ți critici prea tare familia. 

- Nu pe toți. Tata e un scump! chipul i se lumină. E atât de bun! Altfel nu ar fi stat cu 

mama. Iar Remus e și el băiat tare de treabă. 

- Dacă Natalia este atât de rea, Remus cum o place? 

- Știi tu cum sunt bărbații! 

Selena ridică ușor din spâncene. Habar n-avea cum erau! 

- Așa spun Sabina și Irma... 

Irma intră în biroul mic de la contabilitate. Adela o îmbrățișă. 

- Unde e Natalia? întrebă Adela. 

- Iar a avut o criză nervoasă!  

Irma se aruncă pe un scaun, întinzându-și picioarele. 

- Când nu are?! comentă Adela. 

- Este nervoasă că Remus stă prea mult la lucru. 

- Aha!  

Selena le urmărea tăcută. 

- Nu-i de mirare! continuă Irma. Sărmanul om, scapă cum poate de ea! Aici nu prea îi 

place Nataliei să vină pentru că se întâlnește cu taică-său. 

- Ne poate lipsi de prezența sa! Ce știi despre Romeo? 

- L-ai cunoscut? 

Tânăra aprobă. 

- Îți place! îi făcu cu ochiul. 

- Nu știu nimic despre el. 

Irma își puse picior peste picior, apoi cu o atitudine de înțelept trase aer în piept. 

- Este un geniu în informatică. Este singur, arată bestial, este tare de treabă și este prea 

tânăr pentru mine! schiță o mină supărată. Am încercat să-i fac ochi dulci, dar nu mi-a mers. 

Sunt prea îndrăzneață pentru el! 

Adela râse. 

- Ăsta e destinul meu, cel de care îmi place e ocupat cu o scorpie care zice că e 

prietena mea, iar celălalt este prea cuminte pentru mine! 

- Natalia ce părere are? 

- Despre ce? întrebă Irma. 

- Că-ți place Remus? 

- Nu-și face griji de genul acesta! Este convinsă că nu există femeie pe suprafața 

pământului care să i-l ia. Ea este cea mai frumoasă și cea mai deșteaptă! Iar Remus nu s-ar 

putea uita la alta! Adevărul este că Remus are prea mult bun simț. 

- Mă așteaptă tata! zise Adela ridicându-se. 

După ce ieși, cele două tinere rămase se priviră. 

- Selena, care e viața ta? 

- Liniștită, de acasă la lucru și înapoi. 

- Plictiseală! Trebuie să ieși cu noi! 

- Nu cred că vreți să vă încetinesc! 

- De ce? Avem mașină! 

Selena râse.  



- Nu cred că un scaun ca acesta are prea mult loc... 

- Am o mașină mai mare în care poate intra! 

- Serios, Irma, nu vreau să fiu o piedică pentru nimeni! 

- Piedică?! Draga mea, nu ne cunoști! Avem nevoie de tine! Deseară ieșim la un 

restaurant! Mergem și te luăm! 

Irma se ridică. 

- Trebuie să cunoști și tu lumea!  

Tânăra ieși.  

Selena rămase cu un gust amar. Să cunoască lumea... Oare ele o cunoșteau mai bine ca 

ea?  

Se însera când auzi soneria. Deschise, erau Adela și Irma. 

- Ești gata? întrebă roșcata cu părul prins într-o coadă de cal și cerceii, două roți de 

argint atârnându-i senzual pe lângă linia gâtului. 

- Să-mi iau poșeta! Sigur nu vă deranjez? 

- Sigur! Am parcat chiar în fața scării blocului. 

- Sabina unde este? 

- A sunat, trebuie să meargă până la birou. Dacă nu stă mult, vine și ea. 

Ele ieșiră din clădire. Irma avea un Volkswagen Touran gri-metalizat. Deschise 

portiera din spate. 

- Cum te ajutăm? 

- Trebuie să mă ridic, apoi să mă așez... 

În timp ce Selena explica, fetele o apucară de brațe și o ridicară, fără greutate. 

- Te poți sprijini pe picioare! comentă Irma. 

- Nu pot să le mișc, dar mă pot sprijini pe ele pentru câteva clipe. E mai greu cu 

echilibrul. 

Apoi o lăsară încet să se așeze pe bancheta din spate, Irma protejându-i capul să nu se 

lovească.  

- Nici măcar nu a fost atât de greu! zise roșcata luând scaunul cu rotile și punându-l în 

portbagaj. 

Adela urcă în spate, alături de Selena. Irma urcă la volan și urni mașina. 

 

* 

 

Sabina intră în birou, Dorian aștepta așezat. 

- Am terminat! Pot să plec? 

Se ridică și se apropie încet de ea, analizând-o din cap până în picioare. Sabina își 

simți stomacul strângându-i-se. Făcu doi pași în spate, dar ajunse cu spatele la perete. El râse, 

ochii îi străluceau ca la un om turmentat. Tânăra se întrebă de ce era beat, căci alcool nu 

consumase. Poate droguri, dar conjunctivele nu erau injectate! Nu-i plăcea privirea lui.  

Dorian se îndreptă spre ușă, învârti cheia, apoi o luă și o puse în buzunarul de la 

pantaloni. 

- Mă așteaptă fetele! încercă Sabina să-și adune curaj. Ar trebui să plec! 

Tremura. Strânse pumnii la spate.  

- Fetele pot să mai aștepte, zise el apropiindu-se. 

O prinse de ceafă și îi mușcă buzele cu poftă. Tânăra se zbătu, împingându-l cu 

brațele. 

- Nu mai fă pe dificila! 

Îi acoperi gura într-un sărut posesiv, însă ea îl mușcă. În clipa următoare se găsi pe jos, 

cu o durere intensă în mandibulă și privirea încețoșată. 

- Curvă ordinară! strigă el masându-și buza care sângera. 



Încercă să se ridice, dar încă nu-și revenise de la lovitura pe care o primise. Dorian o 

prinse de ceafă cu brutalitate și ridicând-o, o îmbrânci spre canapeaua din imitație de piele. Se 

prăbuși cu respirația tăiată, scâncind. O prinse de umeri și întorcând-o cu fața la el, îi prinse 

cămașa și o sfârtecă, nasturii sărind în toate direcțiile. 

- Nu! încercă să se împotrivească.  

Îi dădu o altă palmă peste față, care o lăsă aproape inconștientă. Îi simți mâinile care îi 

strângeau sânii fără milă, apoi dinții care se înfipseră în sfârc, aducând-o într-un mod brutal la 

realitate. Țipă scurt, apoi își simți mâinile prinse ca într-o menghină și vârâte sub greutatea 

corpului. Îi ridică fusta și încercă să-i depărteze genunchii, dar nu se lăsă.  

- Curva dracului! Faci pe nevinovata?! 

După ce îi rupse lenjeria, o prinse de genunchi și îi îndepărtă. O prinse de fața internă a 

coapselor, strângând fără milă. Sabinei îi era greață. Încercă disperată să i se opună, dar îi 

simți degetele pătrunzând-o cu brutalitate. Țipă de durere, dar el rînji. Apoi se urcă deasupra, 

depărtându-i coapsele și se împinse adânc în ea. Țipătul ei răsună pe coridorul pustiu.  

 

* 

 

Selena își împinse scaunul pe coridorul întunecat. Se întoarse târziu acasă, dar se 

sperie observând mișcare lângă ușa apartamentului său. Desluși o siluetă așezată pe jos, 

sprijinindu-se de ușă. 

- Sabina?! 

Tânăra se ridică cu greu. 

- Te-am așteptat! De ce nu ai venit? 

Nu îi răspunse. Deschise ușa, iar după ce intră și aprinse lumina observă fața umflată 

și învinețită a fetei. 

- Ce ai pățit?! o privi îngrozită. 

Sabina intră și închise ușa. 

- Nu am unde să merg, zise cu o voce stinsă. 

- Chem poliția! 

- Nu, te rog! 

- Dar... 

- Am nevoie doar de o prietenă!  

Plângea. 

Îi privi ochiul umflat, apoi buza sângerândă. Își coborî privirea și observă cămașa 

răvășită adunată sub sacoul strâns. 

- Cine ți-a făcut asta? Șeful tău? 

- Nu pot să merg acasă, așa... 

- Nu cred că faci ce trebuie! 

- Te rog, suspină Sabina. 

 

 

Capitolul 3 

 

Verifică din nou calculele, nu greșise. Același lucru se întâmplase și lunile anterioare. 

Sabina o liniștise că se întâmpla frecvent la firmele mari să se strecoare tot felul de greșeli. 

Dar de data aceasta minusul era considerabil. Sumele din sistem nu corespundeau cu 

registrele. Trebuia să anunțe conducerea. Luă telefonul și formă numărul.  

- Bună ziua! Sunt contabila șefă. Domnul director este? 

- Este ocupat, se auzi vocea subțire a secretarei. Ce doriți cu el? 

- Trebuie să fac o tranzacție pentru care am nevoie de aprobarea dânsului. 



Nu putea să spună adevăratul motiv până când afla ce se întâmpla. 

- Poți aduce hârtiile și să le lași să le semneze. 

- Nu trebuie doar semnate... 

- Nu are timp... 

- Anunțați-l, vă rog! 

Secretara închise convorbirea. 

Selena așteptă toată ziua, dar nu fu sunată. La un moment dat se gândi să o sune pe 

Sabina, dar se hotărî totuși să nu o facă. Tânăra nu dorea să-și mai amintească de cei din 

conducere. Își trimise demisia printr-un e-mail în urmă cu o săptămână, după acea seară.  

Sună la bancă și ceru lista cu tranzacțiile din conturile fabricii din ultimele luni. În 

acea zi rămase până târziu la birou și citi extrasele de cont. 

Corpul de clădire cu birouri era pustiu când Remus coborî de la birou. Holul era 

luminat slab. Trecând pe lângă contabilitate, observă lumină pe sub ușă. Cine era la ora aceea 

acolo? Privi la ceas, era trecut de ora opt seara. Bătu la ușă, iar după o clipă se hotărî să intre. 

Rămase surprins să se găsească cu contabila șefă față în față. 

- Domnule director, doar acum ați fost informat că v-am așteptat toată ziua? 

- M-ai așteptat?! 

- Secretara a spus că sunteți foarte ocupat! 

Tânăra era revoltată, iar fața îi era obosită. Remus zâmbi. 

- Acum sunt liber. Poți să-mi ceri orice dorești! Sunt la dispoziția ta! 

Îi displăcu ironia lui, încruntându-se.  

- Deci, zise el așezându-și diplomatul, care e problema? 

- Apar tranzacții cu sume de bani fără acoperire. 

Remus se apropie de masa acoperită de teancurile de hârtii. 

- Ai cerut extrase de cont?  

- Nu am voie? 

O privi surprins.  

- Ești supărată! constată el cu voce tare. 

Tânăra se apropie de masa cu extrasele de cont și începu să răsfoiască. Apoi îi întinse 

câteva coli. 

- Am subliniat tranzacțiile dubioase, inclusiv conturile în care au fost transferați banii. 

Însă nu cunosc în ce scop au fost folosiți.  

Remus privi cu atenție însemnările. Sumele erau considerabile. 

- Tranzacțiile apar și în alte luni. 

- Nu ai aflat ale cui sunt conturile? 

- Nu.  

- Dar le-ai notat! De câte luni ai observat tranzacții dubioase? 

- De când lucrez aici. 

- Nu ai vorbit cu Sabina? 

- Am întrebat-o. Mi-a răspuns că sunt greșeli care se pot strecura în calcule. 

- Mi se pare dubioasă demisia ei... 

- Toate demisiile secretarelor lui Dorian sunt dubioase! 

- Sabina a fost contabilă șefă! o privi încruntat. 

- Nu cred că Sabina a făcut toate astea, încercă să-și apere prietena, chiar dacă nici 

măcar ea nu era convinsă de nevinovăția fetei. 

- Ea nu m-a sesizat pentru nereguli! 

- Poate a sesizat problema la altcineva din conducere... 

Remus era nervos.  

- Doresc să-mi faci un raport detaliat pe ultimele șase luni cu sumele transferate în 

fiecare cont. Și îl vreau cât mai repede! 



- Le voi face până mâine. 

- Nu până mâine! se priviră fix.  

Era furios. 

- În seara aceasta mergi acasă! Începi de mâine! Nimeni nu va trebui să știe ce faci. 

Selena începu să strângă hârtiile. 

- Cine vine după tine? 

- Poftim? nu-i înțelese întrebarea. 

- Vine cineva să te ducă acasă? 

- Merg singură. 

El privi la ceas. 

- E aproape ora zece! 

- Nimeni nu s-ar lega de o infirmă! 

O privi încurcat. 

- Vino! Te duc eu! 

- Mergeți liniștit, eu merg în doi! Am și scaunul cu mine! 

O privi mirat pentru câteva clipe. Selena continua să adune hârtiile. Așteptă până 

termină, apoi deschise ușa și o lăsă să iasă. Ea închise ușa cu cheia, apoi îl privi încurcată. 

- Vorbesc serios, merg singură!  

- Am spus că te duc eu! 

Se opri și îl privi. Se gândi dacă era conștient că scaunul său nu intra în orice fel de 

mașină. Se hotărî să nu-l mai contrazică, va observa singur problema. Porni din nou. Remus 

mergea alături, era îngândurat. O conduse la mașină, era un Audi mare cât o limuzină. Când 

se angajase avusese altă mașină. El îi deschise portiera din dreapta șoferului. Dori să-i spună 

că ar prefera în spate, dar el se aplecă. Dându-și seama că dorea să o ridice, îl împinse cu 

brațele, oprindu-l. 

- Pot să mă țin pe picioare, nu e nevoie să fiu ridicată! 

O privi pentru o clipă, apoi o prinse cu un braț pe sub coapse și cu celălalt îi susținu 

spatele, ridicând-o cu ușurință. Selena își ținu respirația, simțea că leșină de rușine. Reuși să 

se relaxeze numai după ce o așeză pe scaun. Apoi îl auzi în spatele mașinii. Remus urcă la 

volan și porni mașina.  

- Unde stai? 

Selena îi spuse adresa. El nu cunoștea zona. Merseră aproape jumătate de oră până ce 

ajunseră la destinație. După ce parcă, se întoarse spre ea încruntat. 

- Cu ce vii la fabrică? 

- Cu scaunul meu, zâmbi Selena roșie ca racul. 

- În fiecare zi? 

Aprobă. 

- Cât te ține drumul? 

- Aproximativ o oră. 

- Avem mașini pentru transport... 

- Dacă nu ați observat, nu pot să urc în microbuzele care transportă muncitorii. 

- Nu microbuze! 

- Nu îmi face plăcere să fiu luată în brațe de orice bărbat! se necăji ea. 

- Să vin eu după tine? o întrebă cu un zâmbet rece. 

Selena roși din nou. 

- Nu! veni răspunsul ei categoric. 

- Mă voi gândi pe cine să trimit după tine, zise el coborând. 

După ce îi aduse scaunul cu rotile, o ridică din nou și o așeză. Apoi o însoți. 

- Mulțumesc, sunt bine. Puteți merge și dumneavoastră acasă. 

- Încă nu te-am văzut intrată în siguranță în casă! 



Selena oftă mergând mai departe. Era un încăpățânat! 

- La dimineață vin să te iau și îți voi spune cum ne organizăm! 

- Nu e nevoie, încercă să protesteze. 

- Până mâine mă voi gândi ce e de făcut. 

Selena deschise ușa. 

- Mulțumesc! Acum sunt în siguranță! 

- Noapte bună, Selena! Și mulțumesc pentru că mi-ai atras atenția asupra problemei. 

- Noapte bună! 

El plecă. Selena răsuci cheia în ușă, apoi oftă adânc. Încă îi simțea parfumul masculin, 

iar brațele acelea puternice o ridicaseră ca pe o păpușă.  

Remus urcă în mașină, avu impresia că îi simte parfumul fin de flori. Își simți inima 

strângându-i-se. Se hotărî să fie mai atent cu nevoile ei. A doua zi trebuia să-i caute un șofer 

și o mașină potrivită. 

Își aminti că Natalia îi ceruse să treacă pe la ea când termina lucrul. Se uită la ceas, era 

târziu și era obosit. Se hotărî să meargă acasă. Se va întâlni cu ea ziua următoare. 

 

* 

 

A doua zi, la ora șapte era în fața ușii apartamentului. Selena deschise cu întârziere. 

- Bună dimineața! salută el. 

Selena îl privi câteva clipe clipind. 

- Îmi iau geanta, apoi sunt gata! 

Remus îi observase cearcănele și își dădu seama că fata nu dormise prea bine. 

- Dacă ai nevoie de odihnă, poți veni la amiază la fabrică. Oricum, până după-amiază 

sunt ocupat. 

Selena îl privi cercetător. Și el părea nedormit. Tonul vocii lui nu aveau nimic în 

comun cu amabilitatea. Avea simț practic. Nu te poți folosi de un om care nu este capabil să 

se concentreze. Mai bine îl lași să se odihnească, apoi îi ceri tot ce poate da. Ieși pe hol și 

închise ușa, apoi se îndreptă tăcută spre ieșirea din scara blocului.  

Remus o urmă mulțumit că fata nu avea chef de vorbe. Știa că îl va aștepta o zi grea. 

Pe lângă problema de la contabilitatea, Natalia îi va ține o predică despre felul în care o 

tratează. Ajunși la mașină, el deschise portiera, tot cea din dreapta șoferului. 

- Ai spus că te poți ține pe picioare! 

- Deci, nu sunt chiar ușoară!  

- Credeam că nu îți face plăcere să fii tratată ca o invalidă. 

- Sunt invalidă! 

- Cum vrei! Te iau pe sus? 

- Am nevoie să mă sprijin! 

Selena își apropie scaunul de mașină. El se opri alături și așteptă. Tânăra își ridică 

privirea. 

- Ce vrei să fac? întrebă el. 

Se îmbujoră ușor, apoi își ridică brațele. Remus se așeză în fața ei, o apucă de coate și 

o ridică. Se dezechilibră, dar el o prinse, cuprinzând-o cu brațele.  

- Tare încăpățânată mai poți fi! 

Se speriase, dar el o ținea strâns la piept. Fața îi era îngropată în materialul moale al 

cămășii lui de mătase. Mirosea atât de bine, proaspăt și masculin. O întoarse cu spatele la 

mașină, apoi susținând-o de subsuori, o lăsă să se așeze pe banchetă. Apoi Selena își urcă 

picioarele în mașină, ridicându-le pe rând cu mâinile. Remus luă scaunul și îl puse în 

portbagaj.  

În curând ajunseră în parcarea fabricii. O prinse ferm de brațe și o ajută să se ridice. 



- Voi merge personal să te anunț ce ai de făcut. Te-aș ruga să nu vorbești cu nimeni 

despre ceea ce faci, până nu aflăm cine e implicat... 

Selena rămase în fața ușii de la contabilitate, urmărindu-l cu privirea cum se îndepărta. 

Natalia apăru ca o furtună înainte de amiază. Nu ascultă comentariile secretarei care 

încerca să îi spună că directorul era ocupat. Dădu buzna înăuntru, Remus vorbea la telefon, îi 

făcu semn să aștepte. În curând termină conversația și o fixă cu privirea, știa ce urma. 

- Unde ai fost aseară? Am sunat de mai multe ori acasă la tine, dar nu ai răspuns! Am 

sunat și pe celular, dar era închis! 

- Am lucrat până târziu. 

- Puteai să suni, măcar! 

El se apropie și o prinse ferm de bărbie. 

- Mi s-a descărcat telefonul. Mi-am amintit să te sun destul de târziu. Nu doream să-ți 

deranjez somnul dulce. 

O sărută apăsat. 

- Doar nu crezi că te-am înșelat?!  

- Mă înșeli mereu, cu serviciul! 

El râse, eliberându-i bărbia. 

- Ce ai făcut aseară fără mine? 

Îi străluceau ochii. Tânăra roși. 

- M-am frământat ca o proastă, așteptându-te! 

- Ești o prostuță! îi zise atingându-i nasul. 

- De abia aștept să mergem în vacanță! 

El se încruntă. 

- Nu ai uitat?! 

- Nu, dar a intervenit ceva și e nevoie de mine aici. 

Nu putea să lipsească de la fabrică tocmai acum, cu problemele din contabilitate. 

- Nu! țipă Natalia ca o nebună. Să nu-mi faci una ca asta! Ai auzit?! 

El se îndepărtă. 

- Remus, te rog! Mi-am făcut planuri pentru vacanța aceasta, de câteva luni! 

- Am spus, nu pot, zise el calm așezându-se la birou. Este ceva foarte important... 

- Nimic nu poate fi mai important decât viitoarea ta soție! 

Remus tăcu. Natalia ieși cu lacrimi în ochi, trântind ușa. 

- Ce e cu tine, draga mea? întrebă tatăl său văzând-o cum intră în biroul lui. 

- Remus nu vine cu mine în vacanță! 

- De ce? 

- E prins cu ceva important! Mai important decât mine! 

Natalia țipa, cu lacrimile șiroindu-i pe față. 

- Îl voi face să regrete! 

Își mușcă buzele. Tatăl său încremeni când îi văzu privirea tăioasă. 

Remus coborî personal la contabilitate. Selena era ieșită din biroul ei înghesuit. O 

așteptă. După o vreme intră, surprinsă să-l găsească. 

- Am vorbit cu directorul băncii, o întâmpină el. Ne așteaptă! 

- Acum? 

- Da. Ai alt program? 

Oricât de amabil i se păruse înainte, începea să o enerveze stilul lui categoric, în care 

aștepta ca totul să se facă la comandă. Scrâșni din dinți. 

- Trebuie să-mi iau lucrurile. 

Tânăra trase un sertar uriaș din care scoase o grămadă de hârtii pe care le îndesă într-

un dosar, apoi și-l puse în poală. Remus o urmărea atent. Ieșiră din fabrică alături.  

La bancă fură conduși în biroul directorului. Nu o întrebase nimic pe drum.  



Avu un puternic sentiment de deja-vu când dădu cu ochii de bărbatul cărunt care îi 

aștepta dincolo de ușa biroului.  

- Bună ziua, Remus! Vă așteptam! 

Cei doi bărbați își strânseră mâinile. După felul familiar în care îi primi, Selena își 

dădu seama că se cunoșteau de multă vreme. 

- Ea este domnișoara Selena Filip, contabila șefă, o prezentă Remus. 

Își ridică brațul, iar directorul îi sărută mâna, gest care o surprinse. Avea o privire 

caldă, iar felul în care îi prinse mâna, o făcu să amuțească pentru câteva clipe. 

- Îmi cer iertare pentru întârziere, mă mișc mai greu. 

- Oh, nu-ți fă griji! Remus întârzie întotdeauna! bărbatul îi trase cu ochiul.  

Era convinsă de contrariu, dar zâmbi. 

- Traian Teofil, se prezentă directorul. Remus mi-a spus că ați sesizat tranzacții 

suspecte. Ați putea să-mi dați mai multe detalii? 

- Desigur!  

Se așezară la o masă de ședință, cei doi bărbați trăgându-și câte un scaun fiecare de o 

parte și de alta a tinerei. Directorul începu să urmărească atent actele pe care i le prezenta 

Selena. Remus urmărea discuția celor doi fără să intervină. Luă foile cu sumele extrase și le 

citi. După o vreme secretara intrase cu actele cerute.  

Întâlnirea se întinse până seara, mult peste programul de lucru al băncii. 

- Voi încerca să obțin date despre conturile în care s-au transferat banii. Dar vreau să 

știi, Remus, că sunt multe conturi cărora nu le cunoaștem adevărații proprietari. Banca noastră 

este doar un intermediar.  

- Știu!  

- Te sun dacă am informații. Dacă aflați ceva nou, vă rog să mă sunați, îi zise Selenei 

întinzându-i o carte de vizită. 

- Așa voi face! 

Remus și Selena ieșiră din bancă. 

- De mâine vei avea un șofer de care te vei folosi când vei avea nevoie. I-am spus să te 

ia de acasă dimineața, la ora șapte și jumătate, nu are rost să vii mai repede.  

- Mulțumesc, dar nu este nevoie. 

- În această fabrică eu decid ce este nevoie! 

Selena se îmbufnă, dar era mult prea obosită și bănuia că și el era în aceeași situație. O 

duse acasă. 

A doua zi fu chemată la ședința comitetului director. I se păru ciudată invitația, dar se 

conformă.  

Ședința fusese una furtunoasă, dar bănui că așa erau toate. Insultele erau aruncate 

frecvent de la un membru la altul. Remus fusese destul de tăcut, dar când luă cuvântul, fusese 

tăios la vorbă. I se confirma faptul că era un om aspru.  

Se așezase într-un capăt de unde vedea destul de bine pe fiecare. Primul pe care îl 

căutase cu privirea fusese Dorian. Nu semăna cu vărul său, chiar dacă arăta bine, privirea 

batjocoritoare strica totul. Remus avea de departe cel mai mult șarm dintre toți bărbații din 

încăpere, și chiar dacă trupul atletic îi stătea relaxat, sprijinit de spătarul scaunului din capul 

mesei, ochii îi scânteiau, descoperind un temperament vulcanic. 

Ședința ținu mai bine de o oră, iar tot ce se discutase nu o privea. Nu înțelegea de ce a 

fost chemată să participe.  

La sfârșit se apropie de Remus. 

- Domnule director, am o rugăminte. 

- Ascult, îi zise privind-o fix. 

- Vă rog să-mi dați voie să plec mai repede astăzi. Am ceva foarte important de 

rezolvat. 



O privi încruntat. 

- Nu cred că ți-a plătit nimeni orele suplimentare! Ești liberă! Pe viitor va trebui să 

participi la fiecare ședință. Ești contabila șefă! 

- Mulțumesc! 

- Sper să-mi aduci vești! 

Îl privi încruntată.  

 

* 

 

Selena aștepta nerăbdătoare în camera de zi. Auzi soneria și se grăbi să deschidă. 

Sabina stătea palidă în fața ușii. Parcă slăbise. 

- Mă bucur să te văd! Nu arăți prea bine! 

Tânăra intră și luară fiecare câte un loc în camera zi. 

- Cum ești? 

- Nu prea bine. Îmi caut loc de muncă. 

- Nu ai mai ieșit cu fetele! 

- Mi-e greu să o văd pe Adela. Cum e la fabrică?  

- La fel... Stau închisă în cămăruța mea de la contabilitate și îmi văd de treabă. 

- Dacă îți place ceea ce faci, este bine. 

- Sabina, de ce nu l-ai acuzat pe Dorian pentru ce ți-a făcut? Chiar dacă ați avut relații 

intime și înainte, tot nu ar fi trebuit să îl ierți! 

- Nu am avut! Îmi era scârbă de el! 

- Nu e un bărbat urât! 

- Nu-l cunoști! E un dobitoc!  

- Nu te înțeleg! Te șantaja? 

Tânăra o privi speriată. 

- Deci, ăsta e motivul! Te-a șantajat! 

- Nu știu despre ce vorbești... 

- Îți amintești că am observat greșeli, bani lipsă? 

- Îmi amintesc... 

- Ai luat bani, iar el te-a prins! 

- Nu! scutură capul speriată. 

- Sabina, lipsesc mulți bani! 

- Nu eu i-am luat! 

- Nici eu nu am vrut să cred că tu i-ai luat. 

- Cine mai știe? 

- Ești singura suspectă. 

Sabina își feri privirea. Selena îi observă lacrimile. 

- Sunt însărcinată, suspină tânăra ștergându-și fața. 

- Îmi pare rău... 

Nu știa ce să spună. Îi era milă de ea. Își aminti acea noapte după viol. Îi pregătise 

patul să doarmă pe canapeaua din camera de zi. Prima dată când o auzise că strigă, se 

speriase, trezită din somn. A doua oară se hotărî să i se alăture. Îi veghease somnul agitat din 

scaunul ei. Nu dormiseră nici una mai nimic în acea noapte. Sabina se trezea speriată de 

fiecare dată când adormea. 

- Nu eu am furat banii! 

- Dar vei fi găsită singura vinovată! 

Își șterse fața, apoi o privi cu niște ochi întunecați. 

- Îl voi distruge, chiar dacă voi merge cu el în pușcărie!  

- Cine, Sabina? 



- Dorian! 

- El a furat banii? 

- El coordonează totul! 

- Știai?! 

- Avea nevoie de mine să aibă acces la bani.  

- De ce te-ai lăsat convinsă? 

- Mă are la mână cu o greșeală pe care am făcut-o în trecut. 

- Ce putea fi atât de grav să te corupă? 

O privi tăcută. 

- Ai dreptate, am fost slabă, iar acum suport consecințele. 

- Ce vei face cu copilul? Vei avorta? 

Își cuprinse abdomenul și începu să plângă din nou. 

- Se spune că e viu din prima clipă a concepției. 

- Așa este! 

- Nu pot să-l omor! Ce vină are el?! 

O privi cu compasiune. 

- Sabina, Remus este implicat? 

- Cine? Remus?! Doar nu crezi că Remus își fură căciula?! 

- Deci, nu este! 

- Nu. 

- Cine e implicat din conducere? 

- Dintre acționari, doar Dorian. 

- Îi vei spune că e copilul lui? 

- Nu! Încă nu știu nici măcar ai mei. Când se va vedea sarcina voi fi în pușcărie. 

- Ai spus că nu ai luat bani. De ce te-ar închide dacă vei colabora? 

- Voi face pușcărie pentru altceva, dacă nu pentru asta! 

Văzând că nu dorește să îi spună cu ce o șantaja, Selena se hotărî să nu insiste.  

- Mâine mă voi duce să-l torn pe Dorian! Trebuia să o fac mai de mult! 

- Sabina, așteaptă o zi, să văd ce pot face! Ai încredere în mine! Te rog! 

Se priviră fix. 

- Bine, o zi! se învoi tânăra. 

 

* 

 

Selena se apropie de biroul secretarei. Era nervoasă, aștepta de mai bine de două ore să 

fie sunată ca să poată vorbi cu directorul. 

- M-am săturat de nesimțirea ta! strigă Selena. 

- Domnul director este ocupat! îi zise cu un zâmbet batjocoritor. 

- Puțin îmi pasă! Anunță-l chiar în clipa aceasta că vreau să îi vorbesc! 

- Nu pot! Este într-o ședință. 

Selena se apropie de ușa biroului directorului. 

- Nu aveți voie să intrați! îi tăie calea secretara. 

Ușa biroului se deschise. Remus auzise strigătele. Își coborî privirea încruntată asupra 

ei. 

- Îmi pare rău, domnule director! comentă secretara. Nu am vrut să-i dau voie să intre! 

Însă el deschise ușa larg. 

- Intră! Am nevoie de tine! 

Selena îi aruncă secretarei o privirea scurtă, apoi își mișcă scaunul, trecând pragul. 

Remus închise ușa în urma ei. Cei doi bărbați așezați la masa de ședințe o priviră surprinși.  

- Domnișoara Filip este contabila șefă, zise el. I-am solicitat prezența. 



Selena se apropie de masă. Habar nu avea ce se întâmpla, cine erau cei doi bărbați la 

costume, trecuți de cincizeci de ani. 

Remus luă un teanc de hârtii și i le așeză în față, apoi își ocupă locul din capul mesei. 

Selena le luă și citi titlul. Se negocia un contract de achiziții. Cei trei bărbați continuară să 

discute. Rămase tăcută, cu privirea aplecată pe colile de hârtie, încercând să pară preocupată 

de discuție. 

Remus o privi pentru câteva clipe. Chipul îi era atât de serios, chiar dacă părea mult 

prea tânără pentru acea frunte îngândurată. Buclele lungi, prinse în agrafă îi atingeau pielea 

albă de la ceafă. În lobul urechii purta cercei de aur cu perle. Sprâncenele arcuite perfect îi 

umbreau ochii de culoarea petrolului ce se distingeau pe sub genele lungi, aplecate în 

meditație. Buzele frumos conturate erau catifelate, roz-trandafirii. Se întrebă dacă se rujase de 

curând și rămase surprins de gândurile sale. Își mută privirea, urmărindu-și interlocutorul. 

După o vreme o privi din nou. Selena privea pierdut spre fereastra pe care o avea în fața 

ochilor, dincolo de masă. Era frumoasă, cu trăsături fine și blânde ale chipului. Purta o bluziță 

cu decolteu tip bărcuță, acoperindu-i pielea până la baza gâtului. Oare ce gânduri îi întunecau 

acel chip ca de înger? 

Cei doi bărbați îi strânseră mâna pe rând înainte de a ieși. Selena le zâmbi 

binevoitoare. Remus îi conduse până la ușă, apoi închise și se întoarse la masă. Se așeză în 

fața ei și se priviră pentru o clipă. 

- Cu ce să te servesc? O cafea? 

- Nu, mulțumesc. Am băut cafea azi. 

- Capucino, ceai, ciocolată... 

- Nimic, zise ea categoric. 

Își așeză mâinile pe masă, strângându-le. Remus i le privi, ceva o frământa, așa cum 

observase și mai devreme. 

- Am bănuit că sunteți implicat... 

O privi surprins, apoi se încruntă. 

- De ce ai crezut asta? 

- Mi s-a părut că nu vă stresați prea tare. 

- Te asigur că sunt foarte stresat! 

Îl privi tăcută. 

- Să înțeleg că totuși te-ai convins! 

Ea aprobă. 

- Și cum ai ajuns la această concluzie? 

- Care? 

- Că nu sunt implicat? 

- Ăă... 

- Defapt, am impresia că ai aflat mai mult de atât! 

I se păru că tânăra era puțin speriată. 

- Ai aflat cine e implicat! 

Selena își coborî mâinile în poală. 

- Cine e? 

- Sunt mai mulți... Am rugămintea să veniți deseară la mine. 

O privi tăcut. 

- Nu e o invitație cu alte sensuri, zise ea roșind. Doresc să vorbiți cu cineva care nu 

cred că s-ar întâlni cu dumneavoastră în altă parte. 

- Deseară la șapte e bine? 

Selena se îndreptă spre ușă. El se ridică și îi deschise ușa. 

 

* 



 

La ora stabilită Remus bătea la ușa apartamentului. Selena îi deschise și îl conduse în 

camera de zi. 

- Încă nu a sosit, zise ea observând privirea lui cercetătoare. I-am spus să vină la 

jumate pentru că doream să vă spun câte ceva înainte.  

Remus se așeză într-un fotoliu. 

- Motivul pentru care Sabina și-a dat demisia a fost violul. 

- Poftim?! 

- S-a întâmplat într-o seară, la fabrică... 

O privi surprins. 

- Ce căuta la fabrică, într-o seară? 

- A chemat-o șeful ei. 

- Dorian! Cine a agresat-o? 

- El! 

- Ești sigură? 

- Credeți că nu ar fi în stare? 

Se sprijini cu spatele și își așeză picior peste picior. 

- L-a acuzat? 

- Nu. 

- Crezi că din această cauză îl părăsesc secretarele? 

- Nu știu. 

- Sabina trebuie să vină? 

Aprobă. 

- Ea ți-a spus cine e implicat? 

- Cred că v-ar putea ajuta să îi găsiți pe vinovați. 

- De ce nu l-a denunțat pe Dorian că a agresat-o? 

- Probabil de rușine... 

Se auzi soneria.  

- Vă rog să nu îi pomeniți de viol. 

El aprobă. 

Sabina intră. Remus se ridicase.  

- Eu mă voi retrage, zise Selena. 

- Nu, o opri Sabina. Aș dori să rămâi. 

Tânăra privi la Remus. 

- Poți să rămâi, din partea mea, zise și el ridicând din umeri. 

Cei doi se așezară. Remus o analiza cu privire pe Sabina. 

- Aș dori să încep cu o cerere. 

- Da?! păru el surprins. 

- Vreau să o iei sub aripa ta ocrotitoare pe Selena. Dacă se va afla că ea a găsit 

scurgerea de bani, va fi în pericol. Cei vinovați vor încerca să îi facă rău. 

- Nu cred că e cazul să ne gândim la așa ceva! protestă Selena roșind. Nimeni nu ar 

face rău unei infirme! 

- Remus, vorbesc serios! insistă Sabina. Dacă îți pasă cât de puțin de fata aceasta, va 

trebui să ai grijă de ea! 

- Stau foarte bine acolo unde sunt! interveni din nou Selena. 

Cei doi se priviră fix, ignorând protestul ei. 

- Voi avea grijă de ea, îți promit! 

- Ea va avea nevoie de protecție! ripostă Selena.  

- Pot să te ajut să-i prinzi pe toți, o ignoră Sabina. 

- Dorian va dori să se răzbune! continuă Selena. 



- Dorian e implicat? întrebă Remus. 

- El este capul, răspunse Sabina. 

Remus o privi tăcut pentru câteva clipe. 

- Și mai cine? 

- Sunt implicați cei de la achiziții. Eu făceam tranzacțiile. Mai e cineva și de la 

birouri... 

Remus își încleștă mandibula. 

- Ea nu a luat bani! interveni Selena. 

- De ce ai făcut-o, dacă nu pentru bani? 

- În urmă cu o vreme am lovit un pieton cu mașina și am fugit. Dorian m-a ajutat să nu 

fiu găsită. Apoi m-a șantajat. 

Remus își întoarse privirea spre Selena care pălise. 

În acea noapte Selena nu adormi până spre dimineață. Amintirea accidentului ei o 

tulbură cumplit. 
 


