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CAPITOLUL I

NU VREAU SĂ VORBESC DESPRE ASTA
Îl întâlnise în cel mai neașteptat moment al vieții ei, în cel mai
neașteptat loc posibil. Abia ce își revenise după o relație care o lăsase amorțită
pe dinăuntru, dezamăgită și cu senzația că nu avea să mai poată iubi vreodată.
Fusese logodită și părăsită în timp record, fără explicații, fără încheierea aceea
care i-ar fi adus concluziile, deci pacea interioară. Iar asta o lăsase cu
sentimentul că toți bărbații sunt la fel, că nu trebuie să îl crezi pe niciunul,
indiferent cât de frumos ți-ar vorbi, cât de original te-ar complimenta sau cât
de asiduu te-ar curta.
Se cunoscuseră la interviul pentru job, unde ea luase contact direct
pentru prima oară cu un bărbat pe care renumele îl preceda și care de atunci
înainte avea să îi devină șef direct, pe cel de care se îndrăgostise ireversibil în
primele cinci minute. Călin Dimaru era directorul zonal al celei mai mari firme
de PR din țară și o selectase, printr-o conjunctură fericită, să facă parte din
echipa lui de management a imaginii publice a VIP-urilor. Tânăr, frumos, cu
niște ochi negri care o fascinau, cu buzele senzuale, un cop perfect și o voce ca
o incantație amoroasă… Da, un bărbat irezistibil, care făcea ravagii în inima
femeilor de toate vârstele, obișnuit să fie dorit, iubit și, ca toți bărbații de felul
lui, obișnuit să părăsească, să plece, să rupă inimi.
Privind retrospectiv, dacă era să fie complet sinceră cu ea însăși, trebuia
să recunoască că la început fusese zăpăcită de sexualitatea lui, magnetică de-a
dreptul, că inițial se lăsase prinsă de impulsuri sexuale pe care nu și le
recunoștea și pe care niciun alt bărbat înaintea lui nu i le stârnise în așa un
mod. Abia apoi ajunsese să îl iubească, după ce cunoscuse omul. Inițial
fuseseră doar mici ferestre deschise spre sufletul lui, momente rare și scurte, în
care mai degrabă îl intuise pe cel din spatele măștilor decât îl cunoscuse. Apoi o
promovase director de departament și totul se schimbase.
Promovarea propriu-zisă fusese, și încă mai era, o mare surpriză pentru
ea. Ea, Alesia Filip, o tânără fără prea multă experiență, ajunsese în scurt timp,
nici ea nu știa cum, să convingă o echipă managerială de profesioniști rodați în
meserie că merita să conducă departamentul pe care înainte îl condusese
însuși Călin Dimaru. Acum făcea parte din cea mai celebră și mai valoroasă
echipă de PR din țară, o coordona, îi stătea alături lui Călin nu doar ca și colegă
sau ca parteneră în consiliul de administrație, dar mai ales ca prietenă.
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După ce preluase departamentul conjunctura le fusese favorabilă, așa că
se apropiaseră și, în timp, deveniseră prieteni. Drumurile lor prin țară, pentru
a o ajuta pe ea să cunoască personalul din subordine și problematica
departamentului, fuseseră presărate de mici picanterii. Picanterii era termenul
obiectiv, pentru că ea percepuse totul, la nivel ultra-subiectiv, ca pe o adevărată
aventură.
De la muzica rock ascultată la maxim în boxe, cu el conducând cu viteză
pe drumuri întunecate cu farurile stinse, provocându-i adrenalina să îi
pompeze prin vene, până la plimbarea pe mare cu barca lui cu motor, când
aproape se răsturnase între valuri, iar el o prinsese în brațe, trecând prin
prânzurile și cinele cu discuții spumoase, când râdea cu gura până la urechi,
toate i se păreau acum doar o avanpremieră. Acum că ajunsese să îl iubească…
Să îl iubească cu acea dragoste profundă, în care simți că celălalt ți-a intrat în
fiecare colțișor al ființei, ți-a ocupat tot spațiul din propria persoană și te-a
inundat până la obsesie.
Nu era al ei și nici nu avea să fie vreodată. Nu doar contextul le era
nefavorabil, dar el nu părea a da vreun semn real că ar fi fost vreodată,
indiferent de conjunctură, interesat de femeie. Fuseseră momente când
aproape că fusese tentată să creadă contrariul, dar imediat avusese
confirmarea faptului că el aprecia prietena, pentru care avea o afecțiune
evidentă, dar nu dorea femeia. Undeva pe parcurs totul luase o altă turnură.
Durerea mergea mână în mână cu orice bucurie care îi venea de la el, oricât de
mică, până când durerea ajunsese să invadeze și să înece totul, insuportabilă,
un însoțitor constant, o sursă perpetuă de frustrare. Așa că decisese să încerce
să schimbe lucrurile, să și-l scoată pe Călin Dimaru din sistem. La început
timid, apoi din ce în ce mai convingător, ajunse să își repete și chiar să pună în
practică un gând ca o mantră: „Mă doresc înapoi mie!”.

——  ——
O întâlnise într-un moment al vieții lui în care credea că avea totul și nu
avea nevoie de nimic în plus. Bani, carieră, imagine, viață socială, apreciere,
recunoașterea valorii, femei, distracție… ce altceva și-ar mai fi putut dori
oricine de la viață? Și atunci îi intrase în birou Alesia Filip, acea blondă
senzuală, cu părul lung, ochii mari și albaștri, buzele cărnoase, sânii superbi,
picioarele lungi, talia mlădioasă și vocea învăluitoare. Numai că el nu o văzuse
pe Alesia Filip, ci pe Ella Bartal. Semănau atât de bine, încât asta fusese de
natură să îl debusoleze săptămâni în șir. Pur și simplu cu Alesia nu putea să fie
la fel de ermetic ca și cu toți ceilalți. Ea reușea cumva să pătrundă printre
crăpături până în acel loc din el inaccesibil oamenilor de la serviciu, mai puțin
6
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lui Andi și Jordash, dar cu ei era prieten din copilărie. Ella Bartal, sora lui
Andi, răpusă prematur, la doar optsprezece ani, de leucemie... marea dramă a
prietenului său Andi, așa cum o logodnă nereușită cu o tipă care se dovedise a
prefera femeile în locul bărbaților fusese drama lui Jordash, iar a lui… ei bine,
a lui fusese Raluca. Minciunile, manipularea, egoismul… toate au convers spre
aceeași concluzie: femeilor nu le plac bărbații așa cum sunt și cum pot fi, ele
caută bărbatul perfect, iar pentru că așa ceva nu există, îl caută pe cel mai
apropiat pe care cred că îl pot modela în bărbatul perfect. Avusese o dată
încredere în dragoste și Raluca îi spulberase toată încrederea de care fusese
capabil, așa că dragostea ajunsese să fie pentru el o poveste frumoasă de
adormit copii… și vigilențe. El nu avea de gând să își ducă viața ca pe un
scenariu de telenovelă. El era mai rațional și mai cu picioarele pe pământ de
atât.
De ce o luase pe Alesia în echipa lui, cea mai bună echipă din țară,
fusese un mister chiar și pentru el. Nu își explica altfel decât că asemănarea cu
Ella Bartal îl determinase să fie impulsiv. Nu crezuse cu adevărat că ea avea să
facă față. Dar se înșelase… Prima demonstrație i-o făcuse pe terenul lui. Mai
exact, pe ceea ce odinioară fusese terenul lui, la sediul central din București, în
prezența unchiului său. Da, până și el avea un șef, iar acela era unchiul lui, care
fondase afacerea și o conducea cu o mână de fier. Nu doar unchiul, ci și
mentorul său. Omul care, alături de soția sa, mătușa lui, îi era mai părinte
decât propriul său tată. De ce avea acea relație rece cu tatăl lui îi era
inexplicabil. Nu era ca și când el nu și-ar fi dorit să fie mai apropiată. Sau poate
că atitudinea tatălui părea cu atât mai rece prin comparație cu cea de-a dreptul
sufocantă a mamei lui.
În fine… Alesia nu făcuse altceva decât să manipuleze clientul ca să le
câștige lor, mai exact lui, timp de reacție. Dar acela fusese momentul în care o
simțise pentru prima dată capabilă de lucruri mari. Mai exact, capabilă să îl
sprijine. Apoi, în mașină, pe drumul de întoarcere, aproape că îl speriase
capacitatea ei de a intra în mintea lui și de a-i ghici trăirile, gândurile,
sentimentele. Fusese rece, ironic și aproape răutăcios cu ea, dar fusese întâia
oară când luase contact cu acel simț special al Alesiei de a găsi metode să se
strecoare în capul lui. Iar din cap până în suflet fusese un pas mai mic decât
crezuse… Și ulterior, la fel ca atunci, nu știuse cum să gestioneze acele
momente…
Așa cum nu putuse gestiona momentul în care, deși îi repartizase ca și
premiu pentru prestația de la București primul ei caz spre coordonare, Alesia îl
folosise aproape mercantil și îi repartizase sarcina de a ține sub control ifosele
unei starlete infantile, prostuțe și deloc comode, dar asta după ce avusese grijă
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să îi motiveze de ce. Iar cuvintele i se lipiseră de creier, de orgoliu și, descoperi
ulterior, de inimă: „ești un bărbat frumos, pervers de charismatic, emani un
magnetism greu de ignorat pentru orice femeie”. Și se lipiseră așa tocmai
pentru că nu sesizase la ea nicio urmă că ar fi fost impresionată în vreun fel de
bărbatul pe care tocmai îl descrisese atât de elocvent.
Să gestioneze ce îl făcea Alesia să simtă ajunsese a fi între timp marea
lui bătălie cu el însuși. Prima luptă pierdută din război fusese când o numise
șef de echipă. Un șoc nu doar pentru el, deși el fusese cel care o numise, ci și
pentru toți ceilalți. Luase ceea ce era, în esență, o tânără fără experiență și o
propulsase artificial într-un post râvnit de mulți oameni valoroși. Nu că Alesia
nu ar fi fost valoroasă, iar asta le-o dovedise cu vârf și îndesat, numai că decizia
lui fusese dictată de o stare de moment, când se enervase că îl confruntase.
Problema nu fusese că îl confruntase, ci că o făcuse în modul acela care îi
dezagrega autocontrolul, astfel că îi pasase sarcina cu gândul: „înainte să mă
mai critici, ia să vezi tu cum e să fii în locul meu, iar când ai să dai greș și ai să
vii la mine cu coada între picioare, am să te cumințesc eu de-o să-ți meargă
fulgii!”.
Reacționase pueril și nimic nu se comparase cu ușurarea pe care o
simțise când Alesia dovedise că se putea ridica la nivel. Iar din acel moment
lucrurile se schimbaseră fundamental. Declicul îl produsese respectul.
Respectase inițial curajul ei de a-și asuma sarcina, apoi abilitatea de a nu se
lăsa prinsă pe picior greșit, pe urmă tăria de caracter în momentele dificile,
imaginația, capacitatea de a manipula oamenii… și uite așa realizase că în
spatele chipului frumos se ascundea o personalitate dârză și complexă, pe care
ajunse în scurt timp să dorească să o cunoască.
Odată ajuns la acel punct deja nu o mai vedea pe Ella Bartal. Și pentru
că o vedea doar pe Alesia, i se tot părea că nu vedea suficient. O simțea
ermetică, se deschidea greu și trebuia să facă eforturi ca să afle orice lucru
mărunt despre ea, ca să o descifreze. Misterul din femeie îl incitase, apoi îl
fascinase, iar la final îl făcuse să o dorească. Faptul că Alesia era frumoasă
fusese evident pentru el de la început, dar mai nou ajunsese să îi simtă puterea
de seducție la un alt nivel, de parcă i-ar fi circulat pe sub piele, prin vene. Cu
atât mai neașteptat și mai neobișnuit pentru el cu cât ea nu făcea nici cel mai
mic gest de apropiere față de bărbat, ba chiar uneori era iritant de protocolară.
Inițial îi plăcuse să se distreze și să joace cu ea un joc care la final se dovedise a
fi periculos și perdant… pentru el. Jocul de-a șoarecele și pisica, în care el
încerca să o dezechilibreze pe ea de pe sârma pe care pășea cu atâta siguranță,
dar finaliza întotdeauna prin a se dezechilibra mai tare pe el însuși.
Cam așa stăteau lucrurile când unchiul său îi impusese să cedeze
8
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conducerea departamentului și să își ia în primire exclusiv postul de director
zonal. Știa spre ce se îndrepta. Unchiul său îl dorea înapoi la sediul central,
vroia ca încet-încet să îi paseze conducerea firmei. Așa că începu interviurile
pentru a preda ștafeta. Inițial lista de vizați fusese scurtă, apoi o extinsese la
toți membrii echipei Alesiei, echipa lui de staruri, pentru ca în final, dezamăgit
de cum picau aceștia testele pe care le dădea, să o includă și pe Alesia pe listă.
Își tot motivase această hotărâre de-a lungul procesului de decizie, pe care îl
cam lungise nemotivat, dintr-o nostalgie inexplicabilă… Ba inexplicabilă pe
naiba! Deja axa lumii lui începuse să se mute!
Să se mute spre ea… Prietenul și colegul lui, Andi, o promovase pe
Alesia, insitase ca și ea să fie luată în calcul pentru postul de director. Celălalt
prieten și coleg, Jordash, se opusese din toate puterile. Unchiul lui îi dăduse
mână liberă, dar el sesizase pericolul. Dacă greșea, avea să plătească scump.
Mai exact, avea să își dezamăgească mentorul. Iar el ajunsese să o dorească pe
Alesia pe post în primul rând pentru că îi plăcea să interacționeze cu ea. Iar cu
noul director avea să interacționeze mult. Cumva, abilitățile ei profesionale
ajunseseră să conteze prea puțin pe lângă simpla plăcere de a fi în compania ei.
Îi mai plăcea și loialitatea pe care ea o manifesta față de el, faptul că îl făcea să
aibă încredere în ea, că îl sprijinea necondiționat, că…
O dorea. Deja o dorea, numai că era în faza de negare. Se mințea
convingător pe el însuși, până când, la momentul adevărului, când unchiul lui
venise la Iași spre a conduce personal interviurile, sesizase despre ce era vorba
și făcuse pasul înapoi. Ion Dimaru rostise cuvintele: „Să fie Alesia, atunci”, însă
era conștient că el fusese cel care impusese decizia… cum spusese unchiul lui?
Criticând-o prea aspru și testând-o prea dur…
Își aducea aminte de o discuție cu mătușa lui Clody din cursul acelor
zile. Fusese o discuție aproape profetică, în care ea încercase să îi spună că
dragostea nu era nici pe departe ceea ce trăise el până atunci în viață și că
atunci când te prindea în mrejele ei, totul se transforma. Îi vorbise despre
apartenență, viitor, familie și copii. Se zbârlise și se enervase, simțise concluzia
ei dincolo de cuvintele pe care le rostise, care era, dacă înțelesese el bine, „lasă
că ai să-ți găsești tu nașul!”, dar se ascunsese de realitate și preferase să se
creadă stăpân pe situație.
O obținuse pe Alesia ca director de departament, obținuse acea
interacțiune plăcută la care sperase… fără să știe că acestea veneau la pachet cu
un viitor construit pe cu totul alte paradigme decât fusese el obișnuit până
atunci. Dacă înainte lucraseră și colaboraseră împreună bine… foarte bine…
acum se produse între ei ceva ca un fel de fenomen de fuziune, de înglobare, de
disoluție unul în personalitatea celuilalt. În infatuarea lui, nici măcar nu se
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apărase de vârtejul care avea să fie Alesia. Își deschisese porțile sufletului,
întinsese covorul roșu, o invitase înăuntru și apoi se trezise la realitate, șocat că
ea pătrunsese atât de adânc. Iar pe Alesia era ușor să o lase să pătrundă, pentru
că nimic nu era forțat. Totul venea de la sine, lin, frumos, elegant, tandru.
Unul dintre primele semnale că ceva era diferit fusese dorința de a o
proteja. Până la ea, nu simțise nevoia să protejeze pe nimeni altcineva decât pe
el însuși. Bine, fusese Diana, sora lui mai mică, dar asta venea cumva în
firescul relațiilor dintre frați, mai ales că el era fratele mai mare cu patru ani.
Iar Diana avea o fire copilăroasă și o impulsivitate uneori aproape alarmiste.
Iubitul ei, Daniel, făcea însă acum o treabă mai bună decât el. Ceea ce era bine.
Identifica până și el dorința de a proteja ca unul dintre semnele afecțiunii reale
și sincere, iar asta, ca frate, nu putea decât să îl bucure. Spera la o căsătorie,
dorea ca sora lui să fie fericită, așa că cedase locul de protector iubitului,
păstrând totuși un ochi vigilent asupra Dianei.
Dar cu Alesia era altceva. Prima dată simțise nevoia aceea atunci când
intrase la el în birou, obosită după ce făcuse față cu brio testelor lui alambicate
pentru a scoate la lumină noul director de departament. Dorea ca cel ce avea să
ocupe postul să se evidențieze prin forța circumstanțelor, de la sine, iar Alesia
se ridicase la nivelul provocării mult peste așteptările oricui. Însă în loc de
aprecierea bine-meritată, îi oferise și mai multă bătaie de cap, nu fără însă a se
simți vinovat că o face. Avusese tendința de a spune stop joc de multe ori pe
parcursul acelor luni, iar când în sfârșit perioada trecu, își făcu lui însuși
promisiunea să nu o mai chinuie inutil pe viitor.
După ce o promovase deveniseră parteneri reali, testele nu își mai aveau
rostul, susținerea și loialitatea reciprocă luând locul raporturilor reci șefangajată de până atunci. Constată, cu această ocazie, cât de mult îl deranjau
atacurile celorlalți la adresa ei, iar în branșa lor nimeni nu era scutit de asta. La
mica petrecere organizată cu ocazia numirii ei în funcție, Alesia fusese ținta
atacurilor lui Bogdan Iovu, directorul uneia dintre filialele mari, iar el trebuise
să facă eforturi să mențină echilibrul între a-l spulbera pe individ cu tot
arsenalul din dotare și a reacționa rațional, organizat și proporțional. Tot
atunci, cu ocazia numirii ei în funcție, simțise pentru prima dată gelozia.
Modul admirativ cum o priveau bărbații stârnise în el frustrare. De unde
venea? Descoperise repede că era o formă de posesivitate la care nu avea
dreptul, dar i-ar fi plăcut să aibă.
Dând timpul înapoi, realiza acum că cele două sentimente merseseră
mână în mână. Dorința de a proteja și frustrarea. Era angajata lui, era unul
dintre directorii lui, iar regula aceea a unchiului său că nu erau permise
relațiile intime între angajați fusese impusă tocmai din cauză că el călcase
10
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strâmb la un moment dat. Nici nu se punea problema să aibă o relație cu ea,
sau măcar să încerce. Acum, că ajunsese să o iubească cu tot ce avea el mai bun
de oferit, aceste scrupule corporatiste îi păreau atât de departe…
Tot așa cum îi păruseră în seara în care, obosită după o deplasare
prelungită la una dintre filialele din țară, Alesia făcuse o greșeală în trafic și
ieșise cu mașina pe care o conducea în afara șoselei. El, adormit în dreapta,
reacționase inițial incisiv, aproape brutal, pentru ca imediat să simtă acea
nevoie incontrolabilă de a o proteja. O adusese în brațele lui și aproape că o
sărutase acolo, în mașina întunecată, în mijlocul câmpului pustiu, dar nu
dintr-o pornire erotică obișnuită, ci mai degrabă cu jind, cu tandrețe.
Un alt semnal de alarmă fusese faptul că dorea să o impresioneze. Și
făcuse ceva gesturi grandioase. Un coș cu flori magnific de 8 Martie, un cadou
scump de ziua ei, prostii masculine, așa cum se dovediseră, pentru că ceea ce o
impresiona cu adevărat pe Alesia era latura umană. Și asta i se demonstrase pe
malul mării, când ea salutase valurile și el nu înțelesese nimic din momentul
acela al ei de regăsire, de abandon, de… nici el nu știa cum să îl descrie. Dar
încercase, cel puțin, să o descifreze. Nicio femeie până atunci nu stârnise atâta
curiozitate în el, deși întâlnise multe femei misterioase. Numai că Alesia nu
urmărea și nu dorea să fie așa, ei pur și simplu îi ieșea, și tocmai asta o făcea
fascinantă. Așa că în seara aceea, pe malul mării, se trezise că în loc să o
impulsioneze pe ea să se deschidă, în realitate povestise despre el, despre
copilărie, aventuri de tinerețe, familie, speranțe, sentimente, devenire, temeri,
reușite, eșecuri. Ușurința cu care îi vorbea despre el îl speriase. Luase lucrurile
cu umor și, iarăși, se infatuase că făcea experimente, însă chiar a doua zi i se
dovedise cât de mult greșea.
De ce o invitase la plimbarea aceea pe mare cu barca lui cu motor?
Nimic nu justificase invitația, nu în contextul relației lor de atunci. Îi căuta
compania, acesta era adevărul. O dorea alături în momente speciale, numai ale
lor. Din nou, Alesia ajunsese în brațele lui. Luase un viraj cam brusc și ea, care
striga încântată la valuri de lângă el, în picioare și cu brațele desfăcute, cu briza
încâlcindu-i părul și picături mari de apă lovindu-i pielea, se dezechilibrase și
aterizase nu doar la pieptul lui, ci și în inima lui. Cu o seară înainte îi prinsese
ploaia pe plajă, iar corpul lui încă era chinuit de o dorință aproape
incontrolabilă de a o atinge. Imagini rapide cu rochia ei udată de ploaie,
mulată pe corp, cu buzele ei ușor desfăcute, gâfâind de la efortul de a merge
prin nisipul ud, toate se combinară cu magia clipei de neașteptată apropiere și
fusese pentru prima dată când ar fi riscat orice, numai să o aibă. De-a lungul
lunilor care trecuseră după aceea se obișnuise cu sentimentul, dar atunci îl
experimentase pentru prima oară. Dorise să o sărute, orb în fața oricărui gând
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rațional, dar Alesia glumise, îl ironizase și se îndepărtase înainte să își dea
seama ce i se întâmpla.
Gestionase... iar se întorcea la acest cuvânt... momentul, dar greu, fără
să știe că aveau să urmeze luni în șir de chin, de incapacitate de a gestiona nu
doar momente disparate, ci chiar propria lui persoană… Se aruncase cu
speranță de regăsire înapoi în propria lui viață. Distracțiile cu Andi și Jordash,
munca asiduă la birou, relațiile fără implicare reală cu o femeie sau alta, ba
chiar întoarcerea la o iubire mai veche, Raluca… dacă iubire fusese ceea ce
avuseseră ei…
Femeia cu care ai fost pe punctul să te însori intră în categoria iubire
mai veche, nu? Sau, poate, în categoria dezastru evitat la mustață? În tot cazul,
Raluca fusese Raluca, adică îi incitase, îi susținuse și îi golise toate energiile
sexuale, dar asta, deși până atunci funcționase, îl lăsase cu un puternic
sentiment de insuficiență. Momentul când Raluca se întâlnise cu Alesia ar fi
trebuit să fie revelator, dar nu fusese. Raluca dăduse buzna la el în birou și îl
luase pe sus. Dăduse buzna în sanctuar. În locul unde Alesia era doar a lui. Și
unde el, de asemenea, ajunsese să îi aparțină ei mai mult decât oricui altcuiva,
deși nu era încă dispus să accepte asta. Nu putuse să nu observe diferența
dintre cele două femei. Foc și nebunie, pe de o parte, dar superficialitate și
măști abil construite, în același timp, și căldură și eleganță de cealaltă parte,
combinate cu o tendință aproape obsesivă de a ține oamenii la distanță,
dincolo de zona de confort.
Raluca era femeia care îl făcuse să blesteme femeile. Fusese pentru ea
amant, logodnic, prieten, îndrăgostit, până când obosise să mai joace rolurile
dorite de ea și fusese el însuși. Atunci Raluca trecuse la manipulare și, când el
se opusese, trecuse la acțiune. Îi dăduse o bună perioadă de timp viața peste
cap, se desprinsese într-un final, dar avea încă o tendință aproape masochistă
de a se reîntoarce, din când în când, la ea. Asta până când, ca să îi forțeze
mâna, sperând că îl va determina să se reîntoarcă definitiv la ea, să o revendice
pentru el, Raluca i-l prezentase pe Florent, logodnicul ei. Și poate deloc
surprinzător, nu funcționase. Deși în seara aceea, când venise la el la birou,
plecase cu Raluca, el ar fi rămas cu Alesia. Plecase cu Raluca, dar se gândise la
Alesia…
Al treilea semnal de alarmă: începuse să se gândească la ea când era cu
altele. Toate celelalte, puse la un loc, nu îi mai ajungeau. Orice apropiere de ea,
oricât de specială, nu îl făcea decât să dorească și mai mult. Așa cum pățise la
petrecerea de Crăciun a firmei. Faptul că Alesia era de o frumusețe mult peste
medie nu era doar părerea lui, dar la evenimentele festive, când atmosfera era
relaxată, vedea exact efectul pe care îl producea în reacțiile bărbaților. Fusese
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atât de gelos pe toți și pe fiecare dintre ei, încât spărsese un pahar între degete.
După care pur și simplu trebuise să o atingă. Așa că își încălcase regula de a nu
dansa niciodată la petrecerile de firmă. Regula aceea avea ca scop să nu dea loc
la bârfe, oricât de nesemnificative ar fi fost, și să țină la distanța regulamentară
angajatele, în condițiile în care în mintea lui dansul era, din multe puncte de
vedere, un fel de preludiu pentru mai mult. Dar cu Alesia nu se putuse abține…
Așa că dansaseră. O avusese în brațe. Suficient de mult și de aproape ca
să îl înnebunească, nu destul ca să se potolească. Își aducea aminte de pumnul
pe care îl dăduse în perete după ce, conducând-o înapoi la masă, aproape
fugise din sală și se refugiase într-un colțișor retras de pe terasa restaurantului.
Degeaba îl duruse pumnul, nu putuse acoperi o altă durere, mai mare, care de
atunci înainte avea să îi devină însoțitor firesc prin viață, la fel ca hainele de pe
el sau aerul din plămâni.
Tot în seara aceea se decisese să ia de la relația cu ea tot ceea ce putea în
afară de ce era complet interzis. Fusese începutul a ceva ce și-ar fi dorit să fie
doar prietenie, dar care se transformase repede într-un pretext. Întâlnirile lor
la jocurile de snooker, când ea îl bătea de fiecare dată degajat, iar asta nu
pentru că el ar fi fost incapabil să joace mai bine, ci pentru că pur și simplu nu
se putea concentra după ce o vedea aplecându-se peste masa de joc, plimbările
lungi, mesele în oraș… că doar, nu?, așa fac prietenii… prima invitație la el
acasă, a doua invitație, preocupări comune care curând deveniră obișnuințe…
Pretexte, toate! Nenorocite de pretexte, cu care se amăgea, surogate care îi
omorau vigilența.
Orgoliul lui sângera. Izbucnea uneori, răutăcios, distructiv, dar pus față
în față cu ea, se muia inevitabil. Așa cum fusese în seara în care îi cunoscuse
părinții, când făcuse paradă de șarm și amabilitate ca să vrăjească niște oameni
care nu însemnau pentru el altceva decât legătura cu ea. Așa cum fusese câteva
ore mai târziu, când ea ațipise pe canapeaua din sufrageria lui și nu se putuse
abține să nu o sărute pe frunte prin somn, ca un adolescent îndrăgostit. Dar
când ea se trezise brusc, speriată că nu recunoștea locul în care se afla, și o
cuprinsese în brațe ca să o liniștească, adolescentul se evaporase ca un fum și
lăsase în loc bărbatul pasional, dar la fel de debusolat de ceea ce i se întâmpla
ca adolescentul de mai devreme.
Debusolarea se transformă repede în ceva mult mai grav. Pur și simplu
femeia aceea senzațională îl scoase din ritm, nu se mai recunoștea pe el însuși,
nu mai avea pace, era stăpânit de o agitație interioară care îi îndepărta
interesul de la orice nu avea legătură cu ea, începu să nu se mai poată
concentra la afaceri, la problemele de serviciu, îl zăpăcea apropierea de ea și îl
epuiza depărtarea, de fiecare dată când încerca să pună distanță. Venise
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momentul definitivei înfrângeri a orgoliului.
Într-o încercare disperată de a scăpa din mreje, se decisese să și-o
scoată din sistem. Călin Dimaru care fusese până atunci crezuse că nebunia din
el era doar tentația fructului oprit, așa că avusese de gând să guste fructul, să îl
savureze chiar, după care să dezrădăcineze copacul cu totul. Adică să facă ce
făcuse cu toate celelalte dinaintea ei: să o zăpăcească de cap până când avea să
o facă a lui, după care să o îndepărteze, îndepărtând astfel pericolul pentru
stabilitatea lui interioară. În cadrul perfect, petrecerea de ziua lui, făcuse
gesturile perfecte, spusese cuvintele perfecte și crease atmosfera ideală.
Spre finalul serii, reușita păruse sigură. Tot spre finalul aceleiași seri, nu
doar sângele ajunsese să îi fiarbă în vene, ci și toate sentimentele reprimate
până atunci. Începuse seara cu atitudinea vânătorului care urmărește
căprioara, dar o terminase cu tremurul iubitului care dorește confirmarea
reciprocității. Alesia fusese a lui, simțise asta! Și totuși, se pare că simțurile lui
își pierduseră inexplicabil busola. Pentru că până la urmă, în loc să intre în
dormitor cu ea de mână, intrase singur. Singur, mai frustrat decât fusese
vreodată în viață din cauza vreunei femei, blestemând ziua când o cunoscuse,
renegând ceea ce simțea, dorindu-și vindecarea, tânjind după viața lui dinainte
de a o fi cunoscut. Luase… pentru a câta oară?... hotărârea de a se desprinde
definitiv de ea.
Începând de a doua zi se comportase rece și distant, menținuse
contactele cu ea la minim și chiar dobândise o oarecare luciditate. Nu numai că
ajunsese să spere în finalul dorit de el, dar chiar ajunsese să creadă că îl
întrezărea producându-se în viitorul apropiat. Numai că viitorul apropiat avea
să îi ofere surpriza vieții lui. Când și cum apăruse în schemă Dragoș Marcu era,
de acum, irelevant. Că nu văzuse pericolul înainte să fie prea târziu era, iarăși,
irelevant. Cert este că inevitabilul se produse. O femeie ca Alesia nu avea să
rămână multă vreme singură. Iar bărbatul își urmărise scopurile și câștigase o
întâlnire. I-o suflase de sub nas, cum s-ar spune, numai că lui i se întâmplase
asta la propriu.
La finalul unui proiect comun între echipa Alesiei și cea de la o firmă
parteneră, echipă condusă de Dragoș Marcu, se aflau toți trei în biroul lui, iar
Călin tocmai se felicita pe sine că reușise să îl descurajeze pe bărbat din a-i face
avansuri Alesiei, când acesta trecu peste cadrul impropriu și efectiv o invită în
oraș, iar ea acceptă fără prea multe rețineri. După care niciunul dintre ei nu
mai păru interesat în vreun fel de persoana lui. Înainte să își dea bine seama ce
se întâmpla, rămăsese singur în liniștea biroului gol, a firmei pustii, privind
siderat spre ușa care se închisese în urma celor doi.
Urmase cel mai crunt moment de agonie al vieții lui, întreaga poveste a
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existenței sale i se perindase prin fața ochilor, visuri pe care le credea
copilărești și puerile reînviară, axele lumii lui se zguduiră din temelii și se
deplasară vertiginos spre alte direcții, înfricoșător de necunoscute. Iar la
capătul agoniei, tot ce îi mai rămase de făcut fu să recunoască că… o iubea.

——  ——
- Domnule Dimaru, vă simțiți bine?
Rareori Magda îi spunea „domnule Dimaru” atunci când erau doar ei
doi. Ridică doi ochi obosiți și încercănați și o privi lung. Femeia era tensionată.
În mod evident nu știa dacă făcuse bine să îi adreseze întrebarea.
- Da, răspunse, dar vocea îi sunase atât de neconvingător, încât nu fu
deloc surprins să vadă că Magda nu era liniștită de răspuns.
- Mă scuzați că insist… dar… arătați de parcă v-ar fi rău…
Îl cunoștea pe Călin de când era student și niciodată nu ținea minte să îl
fi văzut în așa o stare. Arăta… îmbătrânit brusc cu zece ani. Pe ochii negri i se
pusese ceva ca un fel de voal roșu, cearcăne mari, până la jumătatea obrajilor,
îi încadrau privirea pierdută, dezorientată. Un tremur ușor al mușchilor, ca și
când ar fi avut frisoane, se ghicea pe sub cămașa boțită. Iar Călin avea
întotdeauna o ținută impecabilă. De data asta, însă, arăta de parcă ar fi dormit
îmbrăcat… Nu se ridicase de pe scaun nici măcar o dată, iar gesturile îi erau
moi și lipsite de vlagă, ca ale unui somnambul.
- Nu te mai purta cu mine ca și când aș fi un ou gata să se spargă,
Magda! se răsti el și azvârli pe biroul din fața lui hârtiile pe care abia ce i le
întinsese ei, nemaiașteptând ca ea să le și preia.
Magda întinse mâna și le culese de pe masă.
- Îmi cer scuze, Călin, dar m-am îngrijorat. Serios, arăți rău.
- Nu zău??!! Ei bine, nimeni nu-i perfect! Ce vrei de la mine acum?
- Nimic, Călin. Eu sunt aici ca să văd ce ai tu nevoie de la mine…
- Ai aflat. Poți să pleci.
- Cum dau de tine dacă apar urgențe?
- Nu dai.
- Ămm… de obicei îmi lași niște date de contact, ceva…
- Ce dracu nu s-a-nțeles??!! NU dai!!! Mă lăsați în pace toți câteva zile!
- Da, domnule Dimaru.
- Mai scutește-mă cu domnule Dimaru!!!
Niciodată Călin nu fusese nerespectuos cu ea. Niciodată nu ridicase
tonul la ea. În loc să se enerveze din cauza atitudinii lui, Magda se îngrijoră și
mai tare. Numai că în mod evident el dorea să scape de ea. Așa că decât să îl
sâcâie și mai tare și neștiind ce altceva să mai zică fără să îl înfurie din nou,
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alese să facă exact ceea ce îi ceruse și se întoarse pe călcâie, pornind spre ușă.
- Stai, Magda…
Îi auzise vocea sfârșită. I-o recunoscuse ca fiind a lui, deși nu părea a fi.
Era o voce încărcată de… cuvântul care îi veni în minte fu „agonie”. Se întoarse
din nou cu fața la el și nu îi mai păsă dacă avea să îl supere privirea de mamă
îngrijorată din ochii ei.
- Le am și eu pe ale mele, Magda. Iar uneori le duc ceva mai greu… Îmi
cer scuze. Tu nu ai nicio vină. Sau, dacă vrei, singura ta vină este că ai fost
dispusă să vii încoace să mă ajuți pe mine…
- E în ordine. Se mai întâmplă…
- Nu ar trebui. Nu am nicio scuză. Poate că mie tocmai mi s-a dărâmat…
În fine, nu contează. Nu am nicio scuză.
- Dacă te mai pot ajuta cu ceva…
- Nu. Doar ai grijă să îl ajuți pe Jordash cât nu am să fiu eu pe aici.
- Lipsești mult?
- Eu aș vrea ca luni să fiu înapoi.
Apoi mormăi în barbă: „dacă am să mă adun până atunci”. Magda nu
pricepu exact ce spusese, așa că întrebă:
- Ce să faci?
- Nu contează.
Călin zâmbi ironic:
- Ce să fac? Cine dracu’ știe? Sau… Știe cineva?... Bine mi-ar prinde. Se
poate ști? Am de unde ști?
- Iarăși… nu te înțeleg, Călin…
- Suntem doi care nu mai înțelegem nimic…

——  ——
- Ce-i cu tine?
Călin mormăi neinteligibil.
- Arăți de parcă ai mai avea oleacă și ai cădea din picioare!
Jordash nu primi niciun răspuns, de parcă ar fi vorbit la pereți.
- Călin?...
- Ședința asta ai s-o ții fără Andi. Pe el îl trimiți să discute cu clienții
care…
- Călin, ce-i cu tine, omule?!!
- Nu vreau să vorbesc despre asta.
- Pe bune?!! Du-te și te uită în oglindă! Arăți de parcă te-a călcat trenul!
Toți sunt bine acasă? Mama ta, tatăl, Diana?
- Da.
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- Atunci… te pot ajuta cu ceva?
- Jordash, tocmai îți spun cu ce mă poți ajuta.
- Nu la treburile de birou mă refer.
Călin oftă.
- N-ai cu ce… Nimeni nu mă poate ajuta.
- Băi, în ce belele te-ai băgat? Orice ar fi, Căline, o scoatem la capăt,
serios…
- Nu m-am băgat în nimic. Doar am nevoie de puțin timp pentru mine.
- Serios? Asta de când?
- Jordash, te rog nu mă pisa la cap. Nu vreau să vorbesc despre asta.
- OK, nu vrei. Am înțeles…
Călin începu din nou să îi spună ce ar fi trebuit să facă în următoarele
două zile, dar Jordash îl ascultă mai mult din complezență. Îi era greu să îl
înțeleagă. Călin sărea de la un subiect la altul fără prea multă coerență.
- Asta e treaba Alesiei. Apropos, ce fac cu Alesia? îl întrebă.
Abia atunci prietenul lui păru că se trezește. Privirea i se limpezi și
deveni, pentru prima oară de când începuseră conversația, cu adevărat atent,
de parcă s-ar fi desprins dintr-un vis.
- O lași să-și vadă de treaba ei. Încearcă să n-o supraaglomerezi. Are
destule pe cap.
- Și eu nu? Sau Andi?
- Da, dar Alesia…
- Alesia, ce? Nu e ea directorul departamentului cel mai cu moț? Mâna
ta dreaptă?
Reacția veni prompt, tunătoare:
- NU te mai lua de Alesia, CLAR???!!!! M-am săturat să te văd cum te iei
de ea!!!
- Tu ești pe bune?!!
- Jordash, îți jur, dacă te mai iei de ea am să încep să aplic sancțiuni!!!
Se uită la Călin siderat. Întrebarea fusese una cât se poate de tehnică. Ar
fi trebuit ca problema aceea să se rezolve în echipă, dar el o scotea pe Alesia din
schemă fără să…
- Jordash, m-ai auzit sau ce dracu faci??!!
- Da, Călin, te-am auzit.
Era clar că nu avea cu cine discuta. Când Călin era așa, nu dorea să audă
altceva decât „da”.
- Bun, hai să terminăm ca să pot pleca.
- Cum dau de tine dacă se întâmplă ceva neprevăzut?
- Nu dai.
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- Serios?...
- La telefon.
- OK.
După încă vreo cinci minute de discuții dezlânate, Jordash mai încercă o
dată:
- Căline, noi ne știm de când eram copii. Și dacă până acum nu te-am
convins că, orice ar fi, în mine poți avea încredere și…
- Of, Jordash! Nu e vorba de încredere, frate…
- Atunci?...
- Atunci… Jordash… sunt chestii în viață prin care trebuie să treci
singur, omule… Și să te regăsești… Sau să te aduni… Să te reinventezi, să te
recompui…
- Ce-i cu filozofia asta?
- Ce? Vrei să spui că nu-i așa?
- Vreau să spun că nu sună a ceva ce ai spune tu.
- Ei bine, ia-o ca atare, dacă tot nu te poți opri din insistat. Ce să-ți spun,
Jordash? Că mă doresc înapoi mie și nu mă pot lua înapoi? Că mă doresc
înapoi mie, deși mi-e clar că nu mai sunt același om?
- Cum adică… te dorești…
- Las-o baltă, omule, serios! Nici măcar nu știu sigur dacă asta vreau.
- Ce, Căline?
- Dacă mă vreau înapoi…
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