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Noaptea îngerilor

Camera se umplu de zgomot şi lumină. Uşa trântită de la
intrarea  în  apartament  încă  îşi  făcea  simţită  prezenţa  prin
ecoul ce răsuna în încăpere. Cioburile scrumierei aruncate în
perete se adunaseră pe podea. Ioana îngenunche în mijlocul
lor şi începu să le culeagă unul câte unu. Începu apoi să le
aşeze pe jos, încercând să reconstuiască întregul, rostind uşor,
ca o formulă magică:

„Ala, bala, portocala, mâţa blândă linge oala…”
Izbucni brusc într-un hohot de râs isteric.
„Am… fost… fe…ri...ciţi…ca…în lună…şi….în stele…

Uite! Ce drăguţ, prima vacanţă cu tine Sasha, îţi mai aduci
aminte, nu-i aşa? Trebuie să-ţi aduci aminte, doar m-ai legat
la ochi şi m-ai suit în taxi pentru ca mai apoi să mă trezesc în
aeroport, fără nici un bagaj, gata de plecare. Doamne, ce criză
de nervi am făcut când mi-ai spus că peste o oră plecăm în
insule şi eu, eu nu aveam NIMIC, daaa, nimic cu mine. Nu
ştiam nici măcar dacă aveam buletinul. Te-am luat la bătaie
în văzul lumii şi tu râdeai ca un nebun spunându-mi că nu voi
avea nevoie de haine… Mai ştii  Sasha… Nu mai ştii,  nu-i
aşa?”

Luă brusc bucăţile de sticlă pictată şi le aruncă în perete
cu forţă.

„Nu mai  ştii  cum m-ai  prins în  braţe  cu putere  şi  m-ai
sărutat până nu am mai putut face nimic. Cum am râs şi plâns
de bucurie…”

Se ridică brusc în picioare şi întorcându-se parcă spre un
public nevăzut.

„Şiii, prima seară”. Chicoti. „Ştii tu bine, când m-ai dus la
taverna  lui  Nikos,  aia  mică  de  pe  faleză,  cu  vedere  spre
vulcan. Ne-am ameţit  cu vinul ăla bun, bun, bun de tot.  Şi
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Nikos care ne spunea legendele insulei. Cum că zeii nebuni s-
au  supărat  văzând  pe  Pământ  atâta  fericire  şi  au  trimis  o
Pandoră  frivolă  cu  eterna  ei  cutie.  Şi  cum oamenii  naivi,
uitând  că  sunt  înconjuraţi  de  atâta  frumuseţe,  au  deschis
curioşi  cutia  ei,  eliberând  toate  relele  lumii.  Cum insula  a
explodat  rămânând  doar  o  bucată  sub  formă  de  corn  şi
undeva mai departe în mare un crater ce stătea mărturie al
păcatului săvârşit. Cum însă, după toate aceste nenorociri, un
tânăr păstor a găsit cutia abandonată şi ascultând cu atenţie a
auzit  un  fâlfăit  de  aripi.  Şi  deschizând  din  nou  capacul
acesteia  a  ieşit  Speranţa.  Cum  oamenii  simpli  au  reclădit
lumea în care trăiau şi  au înzestrat-o cu atâta  frumuseţe şi
dragoste încât zeii nu au mai avut ce face şi s-au retras învinşi
de  propria  lor  meschinărie  pe  culmile  înzăpezite  ale
Olimpului.  Mai  ştii  Sasha cum spunea  Nikos  că  dragostea
adevărată poate învinge orice obstacol?”

Se opri şi tăcu pentru câteva momente.
„Ei bine era un prost!” ţipă ea. „Nu este adevărat Sasha şi

tu ştii bine asta. Asta e marea ironie a zeilor. Ne lasă să ne
închipuim că  putem învinge,  când,  de fapt,  imperfecţiunea
noastră  e  cea care ne distruge.   Şi  ştii  ce  rămâne în  urma
noastră, Sasha?”

Se aplecă şi culese câteva cioburi în palmă apoi le lasă să-i
cadă printre degete, pe podea.

„Asta rămâne Sasha, doar atâta”.

***

Ioana  deschise  uşa  dormitorului  şi  păşi  ca  teleghidată
înăuntru,  parcă savurând bezna din jur.  Se aşeză  pe pat  şi
aprinse mica lampă de veghe ce aruncă un cerc de lumină pe
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parchet. Se ridică apoi şi luă cu grijă trandafirul roşu din vaza
de  pe  noptieră,  apoi  îndreptându-se  spre  oglindă,  rosti  ca
pentru sine în timp ce-i rupea petalele şi le arunca în urma ei:

„Sunt prinţesă… nu sunt prinţesă… sunt prinţesă…nu sunt
o prinţesă...”.

Oglinda îi dezvălui chipul încercănat şi izbucnind în plâns
continuă:

„Sunt  o  curvă…  nu  sunt  o  curvă…sunt  o  curvă
proastă…”.

Apoi, privind spre dulapul deschis, cu hainele lui aruncate
grămadă, izbucni:

„Cretinule! Nici măcar pentru atât nu ai avut timp. Să-ţi
iei  toate  căcaturile  tale  de  aici.  Tot  eu  trebuie  să-ţi  curăţ
rahatul din toată casa. Normal. Doar sunt o curvă proastă. Am
crezut luni în şir că sunt marea ta dragoste. Şi acum cu ce m-
am ales? Nişte cioburi sparte şi o grămadă de chiloţi murdari
de-ai tăi. Aha! Acum crezi că am să fiu drăguţă şi am să-ţi
pun toate lucrurile într-un geamantan aşteptându-l pe domnul
conte să binevoiască a trece în fugă pentru a şi le lua? Greşit
băiete! La gunoi ai să le găseşti pe toate. Şi mă rog ca înainte
de a le găsi tu să vină vre-un beţiv să se sprijine de tomberon
şi să vomite peste ele. Aşa, stai numai să vezi…”

Începu  să  îngrămădească  de-a  valma  într-un  sac  mare
cămăşi, pantaloni, ciorapi, sacouri şi cravate. Smulgea totul
cu  ochii  în  lacrimi  şi  le  îndesa  cu  furie  în  sac  mormăind
cuvinte  ce  aduceau  mai  degrabă  cu  un  blestem.  Obosind,
dădu drumul sacului, apoi se întinse pe parchet.

***

Uşa trântită de la intrare o trezi brusc. Auzi paşi scârţăind
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pe  parchet,  în  sufragerie,  apoi  zgomotul  unei  chei.  Ieşi  în
grabă din dormitor. Maria tocmai deschisese uşa camerei ei
dar auzind mişcare se întoarse şi o privi rece.

— A, tu erai.  Credeam  că  te  îmbeţi pe undeva prin oraş,
zise ea.

— Mariiiiaaaa,   ce  surpriză!    Vai,   marea   doamnă    în
persoană a revenit în apartamentul meu umil. Vai, dar îmi cer
scuze că aţi găsit aşa o dezordine. Aş putea să vă ofer ceva,
un ceai, poate o cafea?

Brusc,  Ioana  se  trase  înapoi  câţiva  paşi  şi  urlă  din  toţi
rărunchii:

— Curvă ordinară!  Cum îndrăzneşti să mai vii aici?  Mor,
spune-mi  că  visez,  simt  că  mor,  s-a  întors  cea  mai  mare
târâtură  ce  a  făcut  vreodată  umbră  pământului.  Ce  vrei
băăăă???? Ce mai vrei de la viaţa mea? Nu-ţi ajunge că sunt
praf?  Vrei  să  asişti  şi  la  înmormântare  şi  să-mi  cânţi
prohodul?

— Ioana, văd că nu te dezici de obiceiurile tale.   Bei şi  te
lamentezi. Îmi vine să vărs. Te-am lăsat o proastă şi te-am
găsit  şi  mai  proastă.  Felicitări!  Poate  că totuşi  creierul  tău
îmbibat în alcool îşi mai aduce aminte că jumătate din acest
apartament îmi aparţine. Încă. Dar ştii ceva? Stai liniştită, în
curând va fi numai al tău. Din ce în ce mi-e mai scârbă să
intru aici.  Acum poţi să mă laşi în pace? Am de luat nişte
lucruri.

Arată dispreţuitor spre sticla de whisky, pe jumătate goală,
de pe masă.

— Uite,  ca  să nu-ţi treacă timpul degeaba poţi să bei ce a
mai rămas în sticlă până termin eu ce am de făcut aici.

— Ai  venit  să-i  iei  lucrurile  lui,  nu-i  aşa?  Te-a  trimis
căcatul  ăla  de  Sasha  să-i  iei  lucrurile  pentru  că  el  nu  are
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curajul să mai vină aici. Marea confidentă, Maria. Ia spune îţi
plăcea să tragi cu urechea pe la uşa noastră când ne futeam,
nu-i aşa? Îţi băgai mâna în chiloţi şi te masturbai de poftă,
gândindu-te  cum  i-ai  suge-o  tu.  După  care  îl  ameţeai  cu
filosofiile tale despre viaţă şi moarte, dragoste şi alte căcaturi.
Târfă ordinară!

— Dispari!  Dispari  îţi  spun  acum   pentru   ultima  dată.
Du-te în camera ta şi plânge-ţi de milă. Habar nu ai cum să-ţi
ţii un bărbat adevărat lângă tine. Crezi că dacă te întinzi în pat
şi îţi crăceşti picioarele o să te creadă deşteaptă. După care
începi cu geloziile  tale  de doi bani şi eventual,  pentru a fi
sigură de el, îl legi şi cu un lanţ de calorifer. Ce să-ţi spun,
Ioana, marea divă a zilelor noastre. De ce crezi bă că nu-ţi
mai  dă  nimeni  nici  un  rol  la  teatru?  Că  s-au  plictisit  de
scenele tale, de vedetisme, de tot. Mi-am sacrificat ultimii ani
stând  alături  de  tine,  ca  o  sclavă,  făcându-ţi  toate  poftele,
îndeplinindu-ţi capriciile absurde. Numai că tu nu poţi avea
prieteni.  Nu  înţelegi  ce  înseamnă  devotamentul  unei
persoane.  Dacă  nu  arunci  cu  rahat  în  toate  sentimentele
frumoase şi în toţi oamenii din jurul tău nu te simţi bine.

Ioana întinse mâna către sticla de whisky şi începu să bea
cu înghiţituri mici.

— Aşa,  aşa,  vezi că ştii.  Ce  fată  cuminte!   Acum te las
iubire, mă duc să-mi strâng lucrurile. Poţi să bei în tăcere. Şi
te rog nu vomita pe jos. Râse. Măcar atâta timp cât sunt prin
preajmă…

***

Maria  intră  în  camera  ei  şi  închise  uşa.  Aprinse  toate
luminile ca şi cum i-ar fi fost frică de întunericul din jur, apoi
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se întinse pe pat.  Privi  un timp tavanul  apoi  închise ochii.
Prima  întâlnire  cu  Ioana,  acum ceva  mai  bine  de  doi  ani.
Vorbi cu voce tare parcă spre a-și auzi gândurile:

„Doi ani! Doamne, parcă au trecut  două  zile  de  când
ne-am cunoscut, Ioana. Eu eram în ultimul an la IATC. Era…
da, era în luna februarie. Ştiu că era frig afară şi vânt şi câţiva
fulgi de nea. Aşteptam să se termine cursurile şi să fug cu
George la Taifas să bem un ceai cu rom. Îl aşteptam pe Ştefan
la curs  dar  în locul  lui  ai  apărut  tu.  Wow! Ioana Mardare,
vedeta Naţionalului bucureştean, femeia pentru care, spuneau
legendele institutului, că se sinucisese un bărbat, actriţa care
juca numai în spectacole cu casa închisă. Şi acum ţin minte
cum erai îmbrăcată:  pantofi cu toc de zece, o fustă neagră,
puţin  peste  genunchi,  cămaşă  albă  gen  office  peste  care
aruncasei neglijent un poncho artizanal. Blondă, distantă, cu
ochelarii tăi cu rame negre subţiri şi un zâmbet abia schiţat.
Băieţii din clasă leşinaseră deja.  Cred că nu era unul care să
nu se viseze în pat cu tine. Mi-a trebuit doar o secundă ca să
ştiu că sunt îndrăgostită fără speranţă. Cred că se vedea de la
o poştă pentru că m-ai privit şi mi-ai spus în glumă: Văd că
eşti cu adevărat pasionată de Teatru. Dacă prezenţa mea te-a
răvăşit  întratât,  ce  te-ai  fi  făcut  dacă  în  clasă  ar  fi  apărut
Caramitru? — Am roşit toată, îmi ardeau obrajii şi auzeam în
jur râsetele înfundate ale colegilor mei. Dar nu mă interesa
deloc. Tot ce conta era să fiu acolo cu tine, pentru tine şi atât.
Şi  din  acea  zi  am  fost  a  ta.  Acum  ştiu  prea  bine  cum
procedezi. Cum îţi găseşti sclavi docili care să te venereze ca
pe  o  zeiţă.  Atunci  însă  eram  prea  mică.  Visam  cu  ochii
deschişi  cum  ceva  din  aura  ta  va  lumina  şi  viaţa  mea
insignifiantă.  La  sfârşitul  orei  mi-ai  spus  pe  un  ton  ce  nu
admitea nici  un refuz:  Maria,  tu vii  cu mine.  Am de făcut
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nişte cumpărături şi aş vrea să mă ajuţi — M-am ridicat ca
hipnotizată. Săracul George, a încercat să-mi aducă aminte că
ne făcusem un program împreună dar nici nu-l mai auzeam.
Trebuia să te urmez, să-mi urmez stăpâna.”

Se  ridică  din  pat  şi  începu  să  cotrobăie  prin  sertarele
noptierei. Scoase un teanc de poze pe care le răsfiră pe pat.

„Ce femeie frumoasă ai  fost  Ioana. Nu, sunt rea. Eşti  o
femeie foarte frumoasă. De ce oare te distrugi câte puţin în
fiecare zi?”

Se  apropie  de  uşa  camerei  şi  ascultă  cu  atenţie.  Din
sufragerie  se  auzeau  zgomote  slabe.  Fără  a  se  putea  opri
deschise uşa şi o văzu pe Ioana întinsă pe parchet. Sticla de
whisky zăcea goală undeva lângă perete.

— Ce faci Ioana? întrebă ea încet
Ioana  încercă  să-şi  ridice  capul,  apoi  renunţă  şi  râse

încetişor.
— Nu vezi?  Mor.  Of,  dacă  ar  fi  aşa de uşor să mori, ce

bine ar mai fi.
Trase de ea cu ultimele puteri şi se ridică, sprijinindu-se

de măsuța de cafea.
— De  ce  se  întâmplă  toate  astea,  Maria?  Unde  ne-am

pierdut pe drum? Mai ştii, era o vreme când eram cele mai
bune  prietene.  Nu  se  putea  întâmpla  nimic  în  viaţa  uneia
dintre noi fără ca cealaltă să nu afle de îndată.

— Nu Ioana, greşeşti.  A fost o vreme în care te-am adorat
ca pe o zeiţă. Pentru mine erai singura femeie de pe Pământ,
Eva renăscută după mii şi mii de ani sub chipul tău. Ştii bine
că am făcut mai bine de un an tot ceea ce mi-ai cerut. Râse
greoi. Până şi faza cu Paul. Mai ştii? A fost prima dată când
m-ai umilit cu adevărat.

— Care Paul? Despre ce vorbeşti?
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— Paul Negreanu, regizorul vieţii.  Boşorogul ăla de făcea
nu ştiu ce film în care tu vroiai neapărat să ai rolul principal.
Eram  la  Şurubelniţa,  îţi  aminteşti?  Nuuu,  cum  ai  putea!
Stăteam la masă cu Paul şi un prieten de-al lui. Îţi vorbiseră
de film şi tu, beată moartă, râdeai spunându-le că nu au cum
să  dea  rolul  principal  altei  actriţe.  Paul  a  întrebat  vizibil
deranjat  de ce credeai  asta.  Îţi  aduci aminte răspunsul tău?
„Paul, ai să îmi dai rolul pentru că îţi doreşti ca asistenta mea
să-ţi  sugă pula.  Chiar aici,  la această  masă.  Nu-i aşa?" Nu
ştiam dacă era o glumă şi trebuia să râd, sau… De fapt nu era
nici  o  glumă.  Paul  s-a  descheiat  tacticos  la  şliţ  şi  tu  m-ai
mângâiat  tandru pe obraz spunându-mi să trec dracului sub
masă;  mi-ai  spus  „Fetiţo,  în  seara  asta  vei  învăţa  o  lecţie
măreaţă – sacrificiul în numele Artei". Da, aşa mi-ai spus. Şi
eu, ca hipnotizată, am făcut ce îmi poruncisei. Ştiam că dacă
nu m-aş fi supus, m-ai fi alungat de lângă tine ca pe un câine.
Aşa că, în patru labe, i-am supt-o lui Paul. Inutil  să-ţi  mai
spun că era  şi  a  rămas  flască.  După un timp chiar  el  m-a
îndepărtat râzând. Ce nu ştiam atunci este că tu mă filmai pe
sub masă cu telefonul mobil. Cam aşa arăta prietenia noastră
Ioana, în caz că nu-ţi mai aminteşti.

— Pe  bune?  Pufni  în  râs.   Şi  acum  ce  vrei,  să-mi  cer
iertare? Erai  un copil  care punea botul la  toate  tâmpeniile.
Nu-mi  spune că  n-ai  avut  o  curiozitate  să  vezi  cum e  aşa
ceva.  Orice femeie are.  Da, îmi aduc aminte şi de faza cu
internetul. Acolo am cam exagerat, trebuie să recunosc.

Maria râse încetişor.
— Exagerat?!  Asta chiar  e  bună,  trebuie  să  recunosc, e

foarte  bună  poanta.  M-ai  făcut  de  căcat  în  faţa  tuturor
colegilor  de  la  Institut.  Am  primit  distincţia  de  muistă  a
IATC-ului. Zilnic găseam pe bancă diverse propuneri în acest
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sens. Puteam să fac şi o carieră din asta. Dar să vedem mai
departe. Mai ştii cum trăiam cam acum un an?

— Ce vrei să zici? Eram tot aici în acest apartament.
— Într-un fel.  Locul meu era mai mult în bucătărie, să fac

cafele şi să servesc cu băuturi prietenii tăi. Aveai o plăcere
diabolică să-mi găseşti diverse lucruri de făcut exact atunci
când  apucam  şi  eu  să  stau  de  vorbă  cu  vre-un  băiat  mai
drăguţ. Nu suportai concurenţa, eram doar proprietatea ta şi
atât.

Ioana dădu din mâna scârbită.
— Auzi, cine te punea  să  fii?  Normal că-mi plăcea să-mi

faci toate poftele. Cui nu-i place asta? Ştiai de când ai venit
după mine ce se va întâmpla. Şi pe urmă, degeaba zici că nu
te-am lăsat să te distrezi cu băieţi drăguţi. Dacă îmi aduc bine
aminte  te-ai  dezvirginat  chiar  în  acest  apartament.  Sau  de
când suceşti minţile bărbaţilor ai uitat cum a fost prima dată?

Maria se întoarse brusc spre camera ei şi deschise uşa.
— Dracu să  te  ia!  Normal  că  n-am  uitat.  Crezi  că  voi

putea uita sau te voi putea ierta vreodată?
Trase uşa cu putere în urmă ei apoi se întinse pe pat şi

privi din nou în teancul cu poze.

***

„Dan. Marius. Aaa, uite aici. Este chiar George. Drăguţul
de el”.

Vorbi tare, privind fix către uşă.
— L-am  iubit  pe  George.  A fost prima mea dragoste din

facultate.  Desigur,  până  ai  apărut  tu  în  clasă.  A  fost  o
dragoste platonică, dar cred că ar fi putut fi ceva frumos până
la urmă. Ne plimbam ore în şir prin Cişmigiu, ţinându-ne de
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mână, apoi ne opream la Monte Carlo să bem o bere. Apoi ai
venit tu. Şi cu el a fost la fel ca şi cu mine. L-ai înnebunit cu
vorbele umflate, l-ai băgat în cercurile tale de perverşi şi ai
ajuns în cele din urmă să-l convingi că este gay. Apoi l-ai
transformat şi pe el într-un fel de sclav de-al tău. Şi dacă l-ai
fi sunat la 2 noaptea să-i ceri ceva s-ar fi executat imediat.
Apoi  a  venit  petrecerea  aceea.  Băutură,  joint-uri,  tacâm
complet, ce mai. După ce eram praf cu toţii, ne-am apucat să
ne  jucăm  de-a  provocările.  Şi  cum  ştiai  foarte  bine  ce
simțeam  pentru  George  i-ai  cerut  să  mă  dezvirgineze  pe
covorul  din  sufragerie  în  faţa  tuturor.  Eu  eram  beată  şi
drogată şi mi se suiseră atât de rău hormonii în cap încât am
râs şi am fost de acord. Da, îţi mulţumesc Ioana pentru cum
mi-am început viaţă sexuală. A fost ceva deosebit. Am fost
spectacolul serii. Trebuie să recunosc că a fost o parte care
mi-a plăcut. Lumea din jur ne privea aşa cum priveşti un film.
Apoi s-a terminat. Nimeni nu mai scotea un sunet, doar tu ai
râs şi ai spus că mâine va trebui să duc covorul la curăţat.
Oricum, în tot răul a fost şi un bine: eu am fost dezvirginată
şi George şi-a dat seama că e bisexual. Curvă tâmpită ce eşti!
Îşi şterse o lacrimă şi continuă: "Nici măcar nu ştiu dacă asta
am spus-o pentru tine sau pentru mine". 

Se  ridică  din  pat  şi  se  duse  către  uşa.  Privi  nehotărâtă
mânerul apoi o deschise uşor.

— Nu spui nimic?
Sufrageria  era  însă  goală  şi  uşa  de  la  camera  Ioanei

închisă.  Maria  înaintă  până în  mijlocul  sufrageriei,  apoi  se
răzgândi  şi  luă  telecomanda.  Trecu  în  revista  plictisită
programele  TV  apoi  îl  închise  şi  aruncă  telecomanda  pe
canapea.

— Uite, ziceam de tine că te îmbeţi.  Tare aş mai bea şi eu
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ceva acum. Se uită la ceasul de perete şi continuă: „Şi e doar
ora 10.  Noaptea abia  s-a  născut.  Mai  are  suficient  până la
adolescenţă. Da, e momentul să beau ceva”.

Căută  prin  cameră  nehotărâtă  apoi  bătu  la  uşa  Ioanei.
Deschise uşa uşor.

— Mai e ceva de băut prin casă?
— Mmmm,  ce  întrebare.  Vezi,  pe   biroul   meu…,  sunt

câteva  sticle…,  găseşti  sigur  ceva  să-ţi  placă.  Deci,  să
revenim la prima întrebare. Ce cauţi aici Maria?

— Am venit să iau hainele lui Sasha.
— Şi trebuia să facem tot circul ăsta pentru atâta tot?
— Hai lasă.  Îşi umplu un pahar cu vodcă.  Ai ceva gheaţă

prin congelator?
— Cred că da. Vezi şi tu ce găseşti.
Maria plecă până în bucătărie apoi se întoarse şi se aşeză

pe pat lângă Ioana. Se uită către haine.
— Îmi dai ceva în care să le pun?
— Uite sacul de pe jos. Cred că mai sunt câteva prin dulap

dar nu mai am energia să le caut. Stai liniştită, nu o să i le
arunc.  Vreau să ştiu şi eu ceva,  totuşi  de ce te-a trimis pe
tine?

— Mi-a  spus  că ai urlat la el ca o nebună,  apoi ai aruncat
cu o scrumieră în perete. Cred că îi era frică să se întoarcă.

— Nu-l ştiam aşa sensibil.
— Poate că-i  era frică  să  nu  te  ia  cumva  în braţe, să te

arunce în mijlocul patului şi să facă dragoste cu tine aşa cum
făceaţi de fiecare dată când vă certaţi.

— O  parte  din  mine  aştepta  asta.  Râse.   Îţi  mai  aduci
aminte  cum  l-am  cunoscut  pe  Sasha?  Eram  la  Braşov  cu
proiectul de teatru experimental. 

Maria se ridică şi privi visătoare pe geam. Afară începuse
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să plouă mocăneşte. Sfârşit de septembrie.
— Da, cum aş putea să uit.  Mi-ai dat primul rol important

din cariera mea. Doamne, a fost una dintre cele mai frumoase
seri din viaţă.

— Era  în  regia  lui  Andrei.  Un  soi  de  prelucrare  după
Dickens,  tema  emoţională  din  Marile  Speranţe  adusă  în
prezentul  cotidian.  Şi  decorul,  absolut  genial.  Cine  s-ar  fi
gândit  să  improvizeze  scena  aceea  chiar  în  pădure.  Mi-a
plăcut cum ai jucat-o pe domnişoara Havisham. Sasha îl juca
pe  Pip.  Rolul  i-a  venit  că  o  mănuşă,  un  copil  în  căutarea
primei iubiri. M-am îndrăgostit de el din prima clipă.

— Mai ţii  minte  cum  am jucat?  Când  Pip  a  venit  să  o
caute pe Estella. M-am apropiat gârbovită de el, umbra mi se
ridica pe copertina scenei şi Sasha se făcuse realmente mic,
înspăimântat.  Îi  spuneam pe  un  glas  mieros:  „Cine  eşti  tu
băiete?  Şi  ce  cauţi  aici?  Dragostea,  poate?”  Apoi  râdeam
grosolan, scoteam telefonul mobil din buzunar şi urlam isteric
„Alo,  serviciile  de  urgenţă!  Veniţi  repede,  avem  aici  un
nebun. Ajutoooor”, apoi aruncam telefonul pe jos şi fixându-l
cu privirea îi spuneam „Dragostea nu există între aceşti patru
pereţi,  băiete”   şi  abia  şoptit  „Această  fată  îţi  va  distruge
inima”. Mai ştii cum am fost aplaudată, absolut isteric…

— Da,  chiar  a fost bine.   Ştiam că vei putea duce cu brio
acest rol. Apoi ţi s-a făcut frică şi te-ai retras din teatru. De ce
ţi-a fost frică, Maria?

— M-am  comparat  întotdeauna  cu tine.  După  ce  te-am
văzut la Naţional în rolul Desdemonei mi-am dat seama că
mă chinui în zadar. Ştiam cumva că nu voi putea niciodată să
simt scena aşa cum o făceai tu. La ce folos să fii doar a doua?
Sau a treia? A patra din rând… Să ajungi să te bucuri atunci
când primeşti frimituri de roluri şi de aplauze… Dar să lăsăm
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asta! Ce-a fost, a fost. Eu m-am împăcat cu mine. Publicitatea
se plăteşte mai bine decât teatrul. Am o viaţă uşoară, am bani,
am prieteni… Tu cu ce-ai rămas Ioana?

— Tot nu înţelegi, nu-i aşa?  Cât m-am chinuit să te fac să
pricepi că în teatru nu e vorba despre ce-ţi rămâne. Este doar
despre ce eşti în stare să dai. Publicului. Toate acele perechi
de ochi ce te urmăresc vrăjite. Eşti doar o marfă ce adoră să
fie consumată în fiecare seară a spectacolului.

— Mda,  ce  poetic  sună.  Îmi  aduc  aminte  de  speech-ul
asta. Ştii când l-am auzit prima dată? În seara când l-ai adus
aici prima dată pe Sasha. Te urma ca un căţeluş. Tu îi vorbeai
despre Teatru cu T mare şi despre Artă cu A mare şi el îţi
sorbea fiecare cuvânt de parcă ar fi fost într-o biserică unde tu
erai marele preot. 

Maria se opri şi îşi turnă din sticla de vodcă în pahar. Râse
trist.

— Da Ioana, pe mine nici nu mă vedeai.  Te aşteptasem să
sărbătorim în seara aceea succesul tău în Othello, dar ţie ţi se
rupea.  Platourile  cu  aperitive  şi  prăjiturile  pe  care  le
pregătisem să le mâncăm împreună la un pahar de vin bun au
ajuns la tine şi la Sasha. Iar mie mi-ai făcut vânt cu celebra ta
replică:  „Puştoaico,  acum a  venit  vremea  să  treci  la  nani.
Oamenii mari şi frumoşi îşi vor contopi acum trupurile într-
un dans al dragostei pe care tu încă nu îl poţi înţelege”. Apoi
râdeai şi cu o privire inocentă continuai lecţia umilirii mele:
„Când vei ajunge mai mare poate o să te luăm şi pe tine în
pătuţul nostru plin de iubire”. Da, aşa îmi vorbeai Ioana. Nu
numai în faţa lui Sasha. Am auzit vorbele astea de mult prea
multe ori spuse de faţă cu mult prea mulţi bărbaţi. Cred că te
excita să mă umileşti în faţa lor. De fapt le arătai foarte clar
cine e stăpâna casei iar pe de altă parte le insuflai şi lor o
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doză de submisivitate. 
— Hai că asta e de-a dreptul  absurd.  Mă  distram doar cu

tine că te comportai că o şcolăriţă ce roşea de faţă cu orice
bărbat mai bine. Şi ce mai spuneai? Că le dezvoltam prin asta
latura submisivă? Nu, mai degrabă le agitam orgoliul lor de
masculi alfa.

Maria  lăsă  jos  paharul  apoi  termină  de  împachetat
lucrurile lui Sasha. Luă cei doi saci cu haine şi îi scoase în
sufragerie. Apoi se aşeză lângă canapea cu faţa în palme.

Ioana ieşi în pragul uşii:
— Gata? Asta a fost tot?
— Hmm? Ştiu şi eu? Aşa s-ar zice.
— Atunci drum bun şi cărare bătută.  Vezi-ţi de viaţa ta de

corporatistă şi lasă-mă dracului în pace. Aaa… şi transmite-i
lui Sasha din partea mea că îl bag în pizda măsii. Textual, te
rog. Şi foloseşte accentul potrivit. 

— Auzi,  am  obosit.  Când  te-oi  vedea cu el poţi să-i zici
tu tot ce-o să doreşti.

***

Uşa de la intrare se deschise şi Sasha se strecură prin hol
în sufragerie. Păru uşor mirat să le vadă pe Ioana şi Maria în
această poziţie statică.

— Ia  te  uită,  prinţul   rătăcitor,  râse  Ioana.   Ai   căpătat
suficient curaj să vii înapoi?

— Mai potoleşte-te, Ioana cu textele astea.  Chiar  nu  poţi
să accepţi că ceea ce a fost între noi s-a terminat? De ce ne
chinuim cu aceste discuţii sterile. Parcă ai vrea să arunci cu
rahat  în  toate  clipele  frumoase  pe  care  le-am  petrecut
împreună. Vezi, ăsta este unul dintre motivele pentru care m-
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am săturat. Tu nu poţi să accepţi o relaţie normală între un
bărbat şi o femeie. La tine totul este glamour, marea scenă cu
sau fără spectatori.

— Să taci! Mă auzi, să faci bine să taci! Dacă mai continui
să vorbeşti aşa îţi voi sparge cu adevărat o scrumieră în capul
ăla prost. N-ai înţeles niciodată viaţa mea. La tine teatrul a
fost doar o iluzie. Ca şi la domnişoara care stă rezemată de
canapeaua mea. Copii neajutoraţi care şi-au imaginat că viaţa
de teatru este pentru oricine.

— Da, mă aşteptam să aud şi asta, pufni Maria. Hai Sasha,
ia sacii cu haine şi să plecăm odată din cloaca asta. Mi-e deja
rău de la stomac.

Se îndreptă spre uşă.
— Pa iubire, spuse Ioana sarcastic. Să nu uiţi să-mi scrii.
Sasha se întoarse nervos şi puse jos sacii. Ochii îi scăpărau

de furie.
— Cum ştii tu să-ţi baţi joc de toate lucrurile frumoase din

jurul tău. Eşti doar o egoistă patetică. Eu şi cu Maria am fost
tot timpul lângă tine. Şi tu ce ai făcut? Nimic. Zi de zi ne-ai
batjocorit  în fel şi chip. Îţi aduci aminte episodul cu prima
noastră vacanţă în Grecia.  Nu ai  habar cât  şi  ce munci  de
rahat am făcut să pot strânge banii necesari. Visam să-ţi fac
marea surpriză. Să ne bucurăm de soare şi albastrul mării. Îmi
aduc aminte perfect de toate momentele frumoase, cum te-am
surprins cu plecarea, prima cină şi noaptea de dragoste ce a
urmat.  Eram cu adevărat  fericit,  Ioana.  Cred că aş fi  putut
face orice mi-ai fi cerut în acele momente. Dacă ţi-ai fi dorit
cu  adevărat  munţii  de  pe  Lună,  cumva,  într-un  mod
inimaginabil aş fi reuşit să ţi-i aduc pe Pământ. Apoi brusc te-
ai  plictisit.  Atunci  aşa  credeam.  Îmi  tot  dădeai  înainte  cu
repetiţiile  de  la  care  lipseai  şi  cum  te  vei  prezenta  la
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următoarea premieră. Şi uite aşa am ajuns să merg singur la
plajă. Tu trebuia să te dedici improvizaţiei în camera de hotel.
Ptiu! Mi-e  scârbă!  În  ultima  zi  de  vacanţă  l-am văzut  pe
aeroportul din Atena pe Gelu şi am înţeles  tot.  Găsise-ţi  o
portiţă  să  vă  vedeţi  şi  pe  insulă.  Nu  era  suficient  că  tot
Naţionalul râdea de mine, pe la spate, că mă înşeli cu el. A
trebuit să-ţi bagi picioarele şi în acea vacanţă.

— Eşti  isteric!  Nu  m-am  văzut  cu  nici  un  Gelu.  M-ai
înnebunit cu geloziile tale mărunte. Tu n-ai putut să accepţi
niciodată că eu nu sunt un obiect al tău sau al nimănui. Mă
auzi? Eu sunt un spirit al naturii, sunt o furtună. Ai venit târâş
la mine pentru ceea ce eram şi ai încercat să mă transformi
într-o proprietate a ta. Ce mărunţi puteţi fi voi bărbaţii…

— Ei,  nu  mai  spune!  Uite că asta nu o ştiam despre tine.
Cum naibii  se  face  că  restul  femeilor  din  viaţa  mea  sunt
absolut normale şi numai tu eşti o stihie a naturii. Cred că ţi
s-a urcat alcoolul la cap. Şi drogurile, sau ce oi mai lua în
ultimul timp. Uită-te la Maria. Femeia asta ţi-a ascultat până
şi  cele  mai  penale  porunci.  Ar  fi  făcut  orice  numai  să  fie
alături de tine.

— Ia te uită, îşi aduce aminte de Maria.  Mariaaa.  Mariaa,
ne auzi dragă ce grijulii suntem în privinţa ta?

— Hai  sictir,  Ioana.   Sasha,  mai  ai  de  gând  să  stai  la
palavre cu nebuna asta? Eu plec acum, mi-a ajuns.

— Stai  puţin,  că  n-am   terminat.  Coboară  tu,  Maria, la
maşină. Vin şi eu imediat, dar vreau să mai lămuresc odată
pentru totdeauna câteva aspecte cu Ioana.

— Rahat! 
Maria trase cu putere uşa apartamentului după ea.
Ioana râse uşurel.
— Ce rău ai ajuns,  Sasha.  Să stai cu o sclifosită că Maria.
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Pe bune? Hai, spune-mi cum te iubeşte? Te iubeşte măcar pe
sfert  cum  te  iubeam  eu?  Îţi  cunoaşte  fiecare  părticică  a
corpului  tău?  Sau  vă  mulţumiţi  să  staţi  de  vorba  despre
nemurire?  Ştiu,  gata,  sunt  rea.  Să nu crezi  că  nu ştiu  asta
despre mine Sasha. Uneori nu suport ideea de a pierde. Maria
e o fată drăguţă. 

Se  îndreptă  spre  bar,  dar  cumva  se  dezechilibră  şi  se
prăbuşi cu un zgomot surd pe parchet. Icni şi rămase întinsă
pe jos fără a mai face nici o mişcare.

— Ioana! ţipă Sasha.  Ioana, ce ai păţit?  Dumnezeule, eşti
bine? 

Ajunse lângă ea dintr-o suflare, îngenunche alături, apoi o
întoarse cu faţa în sus. Un firicel de sânge i se prelingea pe
obraz.

— Ioana, ce ai?  Ioana,  te rog,  nu-mi  face  asta! Eşti bine
Ioana? Spune-mi că eşti bine.

O mângâia  pe  păr  şi  simţi  cum lacrimile  începeau  să-i
curgă fără a le putea ţine piept. Se gândi să ia telefonul să
cheme Salvarea când simţi mâna ei pe obraz. Ochii Ioanei,
larg deschişi, îl priveau cu un zâmbet.

— Iubeşte-mă  Sasha.  Iubeşte-mă  aşa cum doar tu ai ştiut
vreodată.

Îi apropie capul şi îl sărută pătimaş. Mâinile lui începură
să-i  caute  înnebunite  coapsele  şi  trupurile  începură  dansul
nebun al iubirii.

După un timp rămaseră unul lângă altul, îmbrăţişaţi. 
— Şi acum? întrebă ea.
— Iartă-mă, sunt un prost. Te iubesc, Ioana.
— Nu mi-ai răspuns la întrebare.
— Nu pot să trăiesc fără tine  şi  nebunia  ta.  Mă  primeşti

înapoi? Te implor, mă primeşti înapoi?
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— Ştiu şi eu, iubire?  zâmbi ea angelic,  în timp ce mâinile
îi mângâiau trupul gol. Spune-mi, ce ai găsit la ea?

— Parcă nu ştii cum s-a întâmplat.
— Nu ştiu.  Hai spune-mi tu. S-a întâmplat când am plecat

la Berlin, nu-i aşa?
— Da.  Iartă-mă, Ioana, dar  parcă   înnebunisem.   Ştii  că

toată săptămâna dinainte de plecarea ta nu m-ai lăsat să mă
apropii de tine. Mă omora gelozia. La teatru toţi vorbeau cum
că ieşi cu un om de afaceri cu foarte mulţi bani şi eu sunt
doar a cincea roată la căruţă. Apoi am văzut biletele de avion,
al tău şi al lui. Îţi mai aduci aminte cum mi-ai râs în nas şi
mi-ai  spus  să  nu mă mai  amestec  în  treburile  care  nu mă
privesc?

— Vai, aşa fetiţă rea am fost? glumi ea, în timp ce-i săruta
sfârcurile. 

Apoi  se  opri  brusc  şi  privindu-l  cu  ochii  ei  metalici  îi
porunci:

— Hai, nu te opri, povesteşte tot. Aştept.
Sasha se întoarse şi încercă să o cuprindă în braţe, dar ea

se trase, apoi zâmbind rece:
— Aştept, am spus.
— În fine,  după ce te-am condus  la aeroport, m-am întors

acasă  şi  m-am  aşezat  pe  canapea.  Îţi  strângeam  la  piept
cămașa uitată pe pat şi am început să plâng de furie. Aşa m-a
găsit Maria.

— Şi  micuţa  ingénue  s-a  oferit, desigur, să te ajute, nu-i
aşa?

Ioana  se  aşeza  pe  pieptul  lui  Sasha  şi  îi  fixă  mâinile
deasupra capului cu mâinile ei. Îşi apleca apoi capul spre el
învăluindu-i faţa cu părul său blond.

— Mda,  spuse el cu jumătate de gură.  Mi-a  făcut un ceai
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apoi  s-a  aşezat  lângă  mine  şi  m-a  îmbrăţişat  strâns.  Mi-a
povestit ore în şir despre ce i-ai făcut ei de-a lungul anului în
care s-a mutat aici. Apoi am vorbit despre noi, despre ce vise
avem şi cum am vrea să ne descoperim ca oameni. Am ajuns
însă pe parchet să ne-o tragem că doi câini părăsiţi de stăpâna
lor. 

— Ţi-a plăcut să mă înşeli?
— Hai Ioana, înţelege că eram mâncat de gelozie.  Nu mai

puteam suporta lipsa ta de interes pentru mine. Maria practic
mi s-a oferit  într-o clipă  când nu aş  fi  putut  refuza nici  o
femeie. Vroiam să-mi arăt că încă mai sunt bărbat.

— Nu mă deranjează că ai futut-o.  Să  ne  înţelegem bine.
Mă deranjează că aţi ajuns să vă confesaţi, că doi şobolani.
Va plăcea să mă muşcaţi de fund, nu-i aşa? râse ea

— Nu-i asta, Ioana.  Maria mă mângâia, mă ţinea în braţe,
avea grijă să mă întrebe tot timpul cum mă simt. Orice bărbat
are, la un moment dat, nevoia asta. Tu râdeai de mine ori de
câte ori simţeam nevoia să fac un gest romantic.

Ioana  se  ridică  în  picioare.  În  lumina  slabă  a  becului
veiozei părea o statuie romană pe un piedestal. Soldatul ucis
îi stătea întins la picioare.

***

Din  holul  blocului  se  auziră  înjurături,  apoi  uşa  se
deschise cu zgomot. Maria năvăli urlând ca o disperată:

— Băă, dar eşti chiar prost băiete. Căcatule! Ce cretină am
putut fi să cred că mă iubeşti. Tu o iubeşti tot pe proasta asta
care ţi-a făcut viaţa un haos. Ridică-te boule. Ce, ai avut parte
de  sex  şi  te-ai  moleşit.  Mişcă  şi  îmbracă-te.  Ai  să-mi  dai
socoteală acasă pentru tâmpenia ta. Marş mă, tu nu auzi!
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Ioana zâmbi cu superioritate şi o fixă pe Maria cu o privire
de gheaţă. Vorbi cu Sasha fără să privească la el.

— Dacă  te  mişti  de  unde  eşti,  te scot definitiv din viaţa
mea.  

Apoi îi spuse Mariei:
— Chiar credeai  că este  al tău,  fetiţo?  De  câte  ori  să-ţi

spun că nu te-ai maturizat. Crezi că dacă te-ai futut cu câţiva
barbate, ştii acum să-i faci pe toţi să-ţi mănânce din palmă?

Maria privi la Sasha. 
— Sasha,  nu fii  prost.  Te  iert  pentru  ce-ai  făcut  acum.

Ridică-te şi vino la mine. Mă săruţi, apoi plecăm de aici şi nu
ne mai întoarcem niciodată în văgăuna asta.

Ioana zâmbi din nou. Ştia că partida fusese deja câştigată
de ea. Plusă.

— Să  ne  aducem  aminte,  Maria.  Parcă-ţi  plăcea  să  fii
umilită de mine. Hai să-ţi mai dau o ultimă lecţie. Gratuit.

Privi rece în jos spre Sasha şi îi porunci fără echivoc.
— Iubiţel, după cum se vede,  ai două variante.  Prima,  pe

care de altfel  ţi-o recomand cu căldură,  este să faci ce ţi-a
cerut Maria. Ridică-te, du-te la ea, sărut-o şi dispari dracului
din  lumea  mea.  A  doua  variantă,  desigur  mai  puţin
atrăgătoare, este să treci în genunchi în faţa mea, să-mi săruţi
picioarele şi să-mi juri credinţă. Şi asta chiar acum, în faţa
proastei ăsteia care îşi imaginează că eşti al ei. Tu însă, ştii
bine că îmi aparții pentru totdeauna. Aştept.

Mariei  nu-i  venea  să-şi  creadă  urechilor.  Îl  fulgeră  cu
privirea pe Sasha.

— Să nu îndrăzneşti, cretinule!
Sasha  se  ridică  în  genunchi  şi  sărută  că  hipnotizat

picioarele Ioanei după care îşi puse capul pe ele.
— Nu înţelegi, Maria, spuse el.  Eu nu am de ales.  Pleacă,
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te rog.
— Ba înţeleg perfect, eşti complet bolnav.
— Şi  eu  sunt  medicamentul,  completă  Ioana,  zâmbind.

Asta n-ai putut înţelege şi accepta, draga mea. La fel cum am
fost  şi  medicamentul  tău.  Doar  că,  la  un  moment  dat,  ai
hotărât singură că te-ai însănătoşit şi ai renunţat la tratament.
Efectele se pot vedea…

— Nu, Ioana, tu eşti otrava.  Eu  am  încercat să  te salvez,
Sasha, dar, aparent,  nu vrei să fii salvat. Te mulţumeşti  cu
frimiturile pe care ţi le aruncă Ioana în loc să te bucuri de
sufletul meu pe care ţi l-am oferit cu totul.

— Vezi,  draga  mea,  spuse Ioana,  de  multe  ori  oamenii
n- au nevoie de atâta suflet pe cât ai crede tu. Sufletul ăsta
cântăreşte  foarte  greu  uneori  şi  noi,  muritorii  de  rând,  ne
ferim să  purtăm după  noi  ceva  ce  ne  îngreunează  evident
deplasarea. De ce crezi că oamenii au nevoie de problemele,
temerile, traumele tale? Că doar asta ar fi sufletul despre care
vorbeşti cu atâta pasiune.

— Da, sufletul  meu  are  şi  temeri  şi  traume,  dar  are  şi
dragoste, multă dragoste. Un cuvânt pe care tu nu îl cunoşti,
Ioana.

Ioana se dădu un pas în spate apoi îl apucă pe Sasha de păr
şi-l trase drăgăstos după ea.

— Dar şi eu ofer dragoste.  Nu vezi?  Ofer exact dragostea
de care are atâta nevoie omul de lângă mine. Hai, spune că
nu-i adevărat. Ştiu că deja te-ai umezit între picioare. Ăsta e
motivul pentru care încă stai aici şi ne priveşti jocul erotic.
Dacă ai fi fost strict dezamăgită de purtarea lui Sasha, i-ai fi
aruncat o sticlă în cap şi-ai fi  ieşit  trântind uşa. Pe de altă
parte, n-ai făcut acest lucru. Cum ai vrea să interpretez altfel?
Ştiu că eşti o submisivă înrăită.  Toată perioada în care am
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fost împreună ţi-ai dorit să te aşezi efectiv în genunchi în faţa
mea  şi  să-mi  săruţi  picioarele.  Doar  că  ţi-a  fost  ruşine  de
fanteziile  tale.  Ai  preferat  să  mă  serveşti  în  fel  şi  chip,
spunându-ţi doar că tu eşti defapt o cuminţică şi eu sunt cea
care te pune să faci diverse chestii nasoale. Hai recunoaşte.
Ai măcar acum curajul să recunoşti.

Râse şi continuă să îl tragă pe Sasha de păr prin camera.
Acesta o urma în patru labe fără să spună nimic.

— Recunoaşte, Maria!  Vezi  cum  îl  trag  pe  Sasha  după
mine? Recunoaşte că-ţi doreşti la nebunie să fac acelaşi lucru
şi cu tine. Nu fi sfioasă, Maria. Hai, poţi să-mi ceri asta.

Maria se înroşi toată. Vru să spună ceva, apoi se retrase
spre uşa.

— Sunteţi nebuni. Asta sunteţi, nişte nebuni ordinari.
Ieşi pe uşă şi o lua la fugă pe scările blocului. Ioana ieşi în

casa scării şi strigă:
— Degeaba fugi Maria!  Nu  faci  decât  să fugi de tine, de

cea  care  eşti  cu  adevărat.  Eu  te  aştept  atunci  când  vei  fi
pregătită.

***

Ioana se întoarse în apartament şi închise uşa în urma ei.
Se aşeză pe canapea.

— Sasha, eşti tu drăguţ să cauţi prin frigider?  Cred că mai
sunt nişte beri. Simt că m-a luat puţin whisky-ul băut şi aş
vrea să mă liniştesc.  Râse. Doamne, ce noapte intensă. Mă
simt obosită ca după o premieră.

Sasha deschise uşa frigiderului şi îi aduse o bere. Privea
straniu, într-o parte, parcă nedorind să întâlnească privirea ei.

— De ce i-ai făcut asta, Ioana?
— Auzi întrebare, de ce? 
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Se ridică în picioare şi declamă cu patos:
— Pentru a înţelege că  tot  ce  vorbeşte  e  un  bullshit.  Şi

pentru că am fost  supărată  de la  faza cu tine.  Pe bune,  tu
înţelegi ce vorbesc sau nu?

— La ce te referi?
— Of,  Doamne,  Sasha,  îmi  vine  să  înnebunesc.   Vezi,

Maria crede că eu nu am suflet doar pentru că nu fac paradă
de el. Dar acum nu mă interesează ce crede. Poate e mai bine
pentru  ea,  oricum nu  a  făcut  cu  adevărat  parte  din  lumea
noastră niciodată.

— Şi care e lumea noastră Ioana? 
Se apropie de el şi-l dojeni cu degetul. Apoi i-l propti în

frunte şi spuse:
— Lumea noastră e scena.  Cu  luminile  ei  orbitoare.  Cu

râsetele şi plânsetele. Cu ochii publicului ce ar face orice să
te poată dezbrăca. Să te poată poseda pentru o fracţiune de
secundă. Hrănindu-se cu tine. Avid de viaţa pe care tu o duci
şi pe care el nu o va putea avea niciodată. Neştiind că nu ar
putea suporta o astfel de viaţă.

Se învârti agitată prin cameră.
— Îţi dai seama că nu  pot  să  duc  o  viaţă  banală,  oricât

mi-aş dori uneori. 
— De ce, crezi  că  te urmăreşte  cineva?  Aici  nu  eşti  pe

scenă.
— Şi  atunci  când  sunt complet singură, simt parcă o mie

de ochi aţintiţi asupra mea.
— Doamne, Ioana, unde o să ajungem? Mai există oare un

viitor pentru noi?
— Viitorul este aşa cum vrei să fie.  Nu te-mpinge, de fapt

nimeni  din  spate.  Ştiu  că  mulţi  oameni  dau  vina  pe  alţii
pentru nereuşitele sau traumele lor. Eu caut să mi le accept.
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Şi dacă voi putea să mă schimb pe ici pe colo cred că voi
avea şansa la fericire.

— Alături de mine?
— Nu  ştiu,  Sasha!  Cu tine,  sau fără tine.  Lasă-mă să fiu

puţin egoistă în această noapte. Tu ce vrei de la viaţă?
— Ioana, eu vreau doar să trăiesc.  O viaţă. Unii pot spune

că  sunt  înclinat  către  banalitate,  dar  eu  prefer  să  cred  că
doresc simplitatea. Atât şi nimic mai mult.

Ioana îl privi cu interes drept în ochi.
— Şi-n  ce poate consta viaţa asta simplă de care faci atâta

caz?
— În a mă trezi dimineaţa lângă iubita mea,  a mânca un

croissant la micul dejun şi-a bea o cafea cu ea, a face mici
lucruri inutile, a munci, a crea. Să putem da drumul viselor
noastre  să  zboare  mai  departe  de  linia  orizontului.  Să  ne
distrăm.  Şi  undeva  la  sfârşitul  zilei,  când  suntem  foarte
obosiţi  dar  fericiţi,  să  ne  putem ţine  în  braţe  şi  să  facem
dragoste. Banal, nu-i aşa?

— Da, înfiorător de banal şi totuşi atât de frumos.
Se  aşeză  pe  jos  lângă  canapea  şi  privindu-şi  cu  atenţie

mâinile:
— Ştii, Sasha  că  eu  nu  sunt  femeia  lângă  care poţi trăi

acest vis. Sau poate voi fi, dar nu încă. În viaţa mea există
capitole neîncheiate.

— Asta ţine numai de tine Ioana şi de dorinţa ta de a fi sau
nu fericită. Nu mă apuc să-ţi ţin predici dar ar trebui să iei un
burete şi să ştergi ceea ce nu poţi  închide din trecutul tău.
După  care  să  iei  o  cretă  şi  să  termini  capitolele  la  care
consideri că mai ai ceva de scris. După care…, cine ştie, să te
poţi apuca din nou să trăieşti.

— Ce ciudat sună. Poate că ai dreptate. Ştii, Sasha, cred că
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aş vrea să ne despărţim.  Noi,  cei care suntem acum. Poate
însă ne vom reîntâlni cu nişte suflete şi gânduri noi. Sper că
se va întâmpla asta cândva.

Sasha se apropie şi o lua în braţe. O sărută uşor pe buze.
— La revedere, Ioana. Acum eu plec. Să ştii însă că iau cu

mine  o  parte  din  tine  de  care  nu  mă  voi  putea  despărţi
niciodată.

— Aşa să faci Sasha. Negreşit. Aşa să faci.

***

Uşa apartamentului se închise încetişor.
„Din  nou singură”,  zise  Ioana.  „De ce  îmi  este  atât  de

familiar acest sentiment?”
Începu să măsoare cu paşii încăperea.
„De ce ţin să îndepărtez de lângă mine oamenii pe care îi

iubesc? Oare de ce? Simt uneori că fantomele trecutului mă
vor urmări întotdeauna. Doamne, cum aş mai vrea să scap de
ele. Dar cum? Azi, eu cea de azi, nu am nici o putere. Oricât
ar dori sufletul meu să preia conducerea, imediat conştiinţa
îmi dictează contrariul. De parcă aşa nu aş suferi. Daaa, ştiu,
Doamna Conştiinţă îmi spune că dacă-i urmez sfaturile am să
sufăr mai puţin. OK, pot fi de acord cu asta. Dar ce mă fac cu
faptul că voi şi trăi mai puţin. Adică, dacă nu-mi dau dreptul
la suferinţă, cum pot să cred că legea balanţei universale îmi
va aduce şi fericirea în porţii mari? Practic punând creierul
înaintea sufletului nu fac decât să-mi asigur un fel de n-ar mai
fi. O viaţă fără emoţii adevărate, fără trăiri. Desigur în afară
de cele de pe scenă dar parcă viaţa nu ar trebui să o trăieşti
numai pe o scenă, nu spunea aşa Sasha? Parcă îmi vine acum
să-i dau dreptate”.
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Îşi puse un pahar cu apă şi îl bău pe nerăsuflate.
„Sasha, sper din tot sufletul să ai mai multă minte decât

mine  şi  să  te  întorci.  Chicoti  amuzată.  Iar  am spus minte,
rectific. Sasha, sper să ai mai mult suflet decât mine şi la un
moment dat să te întorci”.

Se îndreptă spre fereastră privind undeva în negura nopţii.
Simţea oboseala cum o cuprinde şi gândi aproape fericită că
foarte curând Morfeu o va trage în braţele sale. Se îndreaptă
spre baie şi se opri în faţa oglinzii de la chiuvetă.

„Gură păcătosului adevăr grăieşte, zise ea. A avut dreptate
Maria, ar trebui să o las mai moale cu băutură. Ce bine ar fi
să bei doar atunci când eşti fericit…”

Îşi dădu cu apă pe faţă apoi se şterse cu prosopul. Ochii îi
erau intraţi în orbite.

„Aş face bine să mă culc”, gândi ea.

***

Uşa de la intrare se deschise fără zgomot. Când Ioana ieşi
din baie mai că se împiedică de Maria.

— Doamne, Dumnezeule, m-ai speriat îngrozitor.  Ce  te-a
apucat să intri aşa, tiptil? Era să fac infarct.

Maria  se  apropie  brusc  de  ea  o  prinse  cu  amândouă
mâinile de cap, apoi îşi lipi buzele de buzele ei într-un sărut
disperat.

— Te  iubesc, Ioana.  Nu mai pot  să neg  acest  lucru.  De
când am plecat de aici am încercat să nu mă gândesc la asta,
dar  sufletul  nu  mă  lasă  în  pace.  Nu  mai  vreau  să  mă  las
ghidată de minte. Uite. Recunosc. Te iubesc la nebunie şi m-
am simţit  înşelată de tine şi te-am trădat în consecinţă. Mă
urăsc. Te rog primeşte-mă înapoi. Vreau să fiu eu.
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Ochii Mariei erau scăldaţi în lacrimi de neputinţă şi furie.
Se vedea că în interiorul  ei  se duce o luptă pe viaţă  şi  pe
moarte între suflet şi raţiune. Ioana o privi cu atenţie apoi luă
un şerveţel de pe masă şi începu să-i şteargă lacrimile.

— Of, draga mea. Taci. Potoleşte-te. Hai, vino la mine. Ar
fi  trebuit  să faci  asta  mai  demult,  poate  lucrurile  ar  fi  stat
altcumva. Spune-mi, cu Sasha cum rămâne?

— Nu-l iubesc pe Sasha.  Am vrut numai să-l iau de lângă
tine. Am fost şi sunt foarte, foarte geloasă.

— Şi de ce nu mi-ai spus niciodată ce simţeai cu adevărat?
— Nu ştiu.  Prostie? Conservatorism? Poate câte puţin din

toate.
Ioana o lua în braţe şi o sărută cu pasiune.
— Hai, vino în pat. Hai să facem dragoste.

***

Ioana  rămase  întinsă  pe  pat,  cu  mintea  invadată  de  un
noian de gânduri. Maria, dimpotrivă se plimba prin cameră,
pradă unei stări de surescitare fantastice.

— Ce  bine-a  fost,  Ioana.  Vezi, vezi ce bine a fost.  Cum
te-am  simţit,  nu-mi  vine  să  cred.  Cât  te  pot  dori,  Ioana!
Doamne, am fost aşa de proastă. Toţi aceşti ani pierduţi fără
să te pot atinge, fără să te pot sărută, fără să te poţi iubi şi
adora.

Maria  râse,  un  râs  puţin  cam pervers.  Se  îndreptă  spre
birou de unde îşi luă geanta din care scoase un dildo.

— Ioana, uite ce am adus. Să nu râzi. Vrei să ne jucăm?
— Mă uimeşti, Maria.  Ce  repede  te-ai  emancipat.  Ce-ai

vrea să faci cu el? Vrei să mi-o tragi, Maria? zâmbi ea
— Da, da.  Vreau să te fac femeia mea.  Vreau  să ţi-o trag
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aşa cum nu ţi-a tras-o nici un bărbat în viaţa ta. Vreau să-ţi
vorbesc  urât.  Simt  cum mă excită  la  nebunie  gândul  ăsta.
Vrei? Te rog. Vrei?

Ioana zâmbi  obosită,  apoi  se  întinse  oferindu-şi  pubisul
Mariei.  Maria  o  încălecă  cu  oarecare  stângăcie  apoi  îi
introduse dildo-ul pe care începu să-l mişte într-un ritm rapid.
După câteva momente Ioana îi puse palma în piept şi o opri
strigând:

— Gata!  Am spus,  gata!  Acum vreau să te opreşti,  chiar
în secunda asta. Ieşi dracului din mine mai repede.

Maria se retrase speriată.
— Ce s-a întâmplat Ioana?  Am  greşit  ceva?  Te-a durut?

Iartă-mă, nu prea ştiu cum trebuie folosit.
Ioana se ridică din pat şi îşi caută hainele răspândite pe

jos. Se întoarse apoi spre Maria şi vorbi.
— Sunt  obosită,  Maria.   Acum  am  înţeles.   Am  înţeles

perfect  ce  vrei,  ce  înseamnă  această  obsesie  pe  care  tu  o
numeşti dragoste pentru mine. 

— Dar nu e nici o obsesie Ioana. Te iubesc.
— Nu,  habar n-ai ce înseamnă dragostea.  Pe tine nu te-au

mulţumit săruturile şi mângâierile mele. Ai avut nevoie să mă
străpungi  ca  pe  o  vită.  Aşa cum ai  spus,  visai  să  mă faci
femeia  ta.  Adică  mai  pe  şleau,  proprietatea  ta.  Cred  că
umilinţele la care te-am supus în ultima perioadă au răbufnit
chiar dacă tu nu le conştientizezi. De fapt, Maria, tu nu mă
iubeşti. Tu mă urăşti. Ceea ce nu-ţi dai seama este faptul că
aceste două sentimente sunt atât de asemănătoare.

— Dar…
— Dar  nimic.   Acum  a  venit  vremea  să  punem  punct.

Definitiv. A avut dreptate Sasha, anumite capitole din viaţă
trebuie scrise până la capăt pentru a înţelege ceva din ele. Aşa
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a fost şi cu noi Maria. Acesta a fost ultimul nostru capitol.
Înţelegi?

— Da,  cred  că  pot  înţelege,  acum  c-ai  spus  asta.  Ştii,
chiar îmi pare rău că nu a fost altfel.

— N-are  de  ce  să-ţi  pară  rău.   Ne-am   întâlnit   într-un
moment în care aveam nevoie una de alta şi viaţa ne-a ţinut
alăturate  până ne-am dat  seama că  totul  s-a  terminat.  Nici
măcar nu este o dramă. După consumarea unei relaţii acesta
poate să devină un fapt divers fără a mai răni pe cineva.

— Ai dreptate. Mulţumesc, Ioana, c-ai fost alături de mine
în  acest  ultim  capitol  al  nostru.  Chiar  aveam nevoie  de  o
încheiere. Uneori nu poţi trăi la nesfârşit cu întrebarea „Ce-ar
fi fost dacă?".

— Şi eu îţi mulţumesc, Maria.  Sper să ne mai salutăm, de
mâine, dacă ne întâlnim pe stradă.

Maria râse.
— Rămâne stabilit.
Unu, doi, trei,  patru paşi.  Uşa apartamentului se închise

încetişor, aşa cum fusese şi deschisă. Ioana închise ochii.
„Doamne, ce bine ar fi dacă aş putea să adorm, acum”.

***

Se trezi cu un sentiment ciudat. De parcă viaţa ei de până
acum a încetat  şi o altă viaţă ar fi fost gata să înceapă.  Se
ridică din pat şi se duse spre fereastra dormitorului.

„Uite că au apărut şi primele raze de soare. Dumnezeule,
s-a făcut deja dimineaţă”. 

Râse uşor amuzată, apoi continuă:
„Ce noapte, ce mai noapte a fost! Uneori nu ştiu cât o să

mai  rezist  în  stilul  ăsta.  Poate  că  Sasha  avea  dreptate  cu
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normalitatea.  Sau  banalitatea.  Banalitatea  omului  de  rând.
Cred că este deosebit de sănătoasă. Poate, într-o bună zi…”

Se auzi  o uşoară bătaie  în uşa apartamentului.  Ioana se
întoarse mirată apoi păşi spre sufragerie. Uşa se deschise.

— Bună dimineaţa. 
În prag, Sasha schiţă o umbră de zâmbet, după care îşi luă

o mină serioasă. 
— Mă scuzaţi, cred c-am  greşit apartamentul.   O  căutam

pe iubita mea.
— Nu va faceţi probleme,  zâmbi Ioana.  Se mai întâmplă.

Cum arată iubita dumneavoastră?
— Blondă,  drăguţă,  sensibilă…   Credeţi  în coincidenţe?

Este extraordinar, dar vă seamănă deosebit de mult… Nu care
cumva să vă imaginaţi  că  ce spun acum sunt  nişte  simple
replici şi unica mea dorinţă ar fi aceea de a vă agăţa…

— Şi ce doreaţi cu dânsa?
— Nu ştiu prea bine. Trebuie să vă mărturisesc că am avut

o noapte foarte grea. Şi m-am gândit că nu ar fi bine să mă
culc  înainte  de  a  mânca  un  croissant şi  de  a  bea  o  cafea
împreună cu ea.

— Mi  se  pare  că  vreţi  să  faceţi  un  lucru   deosebit  de
drăguţ. Prietena dumneavoastră este o norocoasă, fără doar şi
poate.  Totuşi,  ce  putem  face  acum?  Doar  aţi  greşit
apartamentul…

— Să nu vă-nchipuiţi că sunt genul ușuratic. Sunt un băiat
foarte  serios.  Am  o  meserie  respectabilă,  am  casă,  am
maşină…  Totuşi,  trebuie  să  ţinem  cont  de  ora  la  care  ne
găsim. Ar putea dura foarte mult până găsesc drumul către
apartamentul  prietenei  mele.  Aş  zice  că  prefer  să  mănânc
croissantul şi  să-mi  beau  cafeaua  de  dimineaţă  alături  de
dumneavoastră. Acum cred că cel mai politicos ar fi să mă
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prezint: numele meu este Sasha.
— Îmi   pare  deosebit  de  bine   de  cunoştinţă.   Cred   că

destinul v-a adus aici. 
Apoi, zâmbind cu tot sufletul.
— Eu sunt Ioana.
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