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Capitolul I

NU LĂSA PE MÂINE CEEA CE POŢI IUBI AZI
Se uită în oglindă şi parcă nu se mai recunoscu. Era tot el, dar
altul. Mai matur, mai echilibrat, mai… bărbat. După trei ani, asta vedea
când se uita în oglindă. O vedea pe ea, lucrând în el. Se cunocuseră nu
doar în cel mai neaşteptat loc posibil, dar şi într-un moment al vieţii lui în
care, dacă ar fi fost să îi spună cineva ce avea să se întâmple, ar fi ales să
zică pas cu tot cinismul de care era capabil. Deşi… fusese încă de la
început conştient că Alesia Filip avea să facă valuri. Pentru că era o
fantomă, apărută pe nepregătite dintr-un trecut cu prea multe regrete. CVul ei ajunsese printr-o greşeală la Andi, exact omul de care încercase să îl
ascundă. Ochii mari şi albaştri, valurile de păr blond, corpul acela de
zeiţă… pentru el era doar o femeie frumoasă. Dar pentru Andi Bartal,
prietenul şi directorul lui de departament, era reîncarnarea surorii
pierdute cu mulţi ani în urmă în faţa unei boli necruţătoare. O perioadă
avusese doi directori de departament ostili. Jordash i se alăturase lui Andi
şi insistase să fie chemată la interviu. Nu înţelesese atunci de ce Jordash
se arătase atât de afectat de situaţie la rândul lui, în condiţiile în care
pentru el Ella Bartal nu reprezentase mare lucru niciodată.
De fapt, realitatea era cu totul alta. O parte din realitate îi era
ascunsă atunci şi o aflase abia mai târziu, o altă parte decisese să o ignore
cu bună ştiinţă. Nu avea doi directori de departament ostili, ci doi prieteni
dragi. Dar chiar şi aşa şi tot ar fi rezistat presiunilor. S-ar fi încăpăţânat
(era maestru la asta, îşi spuse cu ironie) şi nu ar fi angajat-o. Numai că
pentru el Ella nu fusese numai o femeie frumoasă, ci mult mai mult.
Fusese tânăra care îl iubise, cea pe care o văzuse ca pe o complicaţie care
ar fi putut să stârnească certuri între el şi Andi, până când se trezise că
viaţa, sau mai bine zis moartea, nu îi mai lăsase timp suficient să o vindece
pe ea, de el. Fusese femeia de care nu se atinsese. Poate singura femeie din
trecutul lui pe care ar fi meritat să o iubească. Acela fusese momentul când
realizase că ceea ce nu putuse crede odinioară despre Jordash şi Ella era
adevărat…
Şi momentul în care se minţise singur că Alesia Flip era doar un
nume pe un CV. Andi văzuse de la început în ea sora pierdută şi regăsită,
el unul văzuse în ea femeia faţă de care se simţea vinovat şi nu mai putea
repara greşeala trecutului, iar Jordash… Jordash ascunsese ani de zile un
secret. Relaţia cu Ella, neştiută de nimeni. Sau cel puţin aşa credea el.
Părinţii Ellei aflaseră cumva. Poate din cauza vizitelor dese pe care
Extras din volumul: Huidu, A. (2018).
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Jordash le facea fiicei lor. De aceea îl şi interogaseră pe Călin despre cei
doi… atunci, cu mulţi ani în urmă. Nu erau capabili să îi mai interzică Ellei
ceva, faţă de finalul inevitabil care avea să vină, dar doreau să o apere de
posibile traume emoţionale în plus. Călin negase că ar fi ştiut ceva de la
Jordash, dar în realitate ideea i se păruse ilară şi, chiar presupunând că ar
fi fost reală, considerase că nu era treaba lui să se amestece. Nu îi spusese
nimic lui Andi. Ce rost ar fi avut? Cumva, în acelaşi timp se simţise uşurat
că exista posibilitatea ca Ella să îl fi uitat pe el şi să se fi îndrăgostit de
altul. Iar în sinea lui îl desconsiderase pe Jordash că nu găsise o amantă
mai pe măsura lui, decât tânăra aceea idealistă şi cuminte, cu trupul
răvăşit de boală, pe care el unul nu ar fi atins-o de teamă să nu îi rupă
oasele fragile ale corpului prea greu încercat.
Cumva, însă, destinul se opusese la ideea de pace. Şi viaţa lui luase
o altă turnură din ziua în care o cunoscuse pe Alesia. Momentul interviului
fusese aproape tragic. Nu auzise mai nimic din ce spusese ea. Singura lui
preocupare fusese să îşi păstreze o mină cât mai inexpresivă. Asta în
condiţiile în care în sufletul lui era furtună. Nici nu apucase bine să o
primească în birou că se trezise gândind „iartă-mă, Ella”. După care
bărbatul din el reacţionase în faţa femeii superbe care îi zâmbise doar de
protocol, dar totuşi atât de seducător, fără ca măcar să îşi dea seama ce
efect producea: „dacă în asta s-ar fi transformat Ella la vârsta ei, probabil
că nu mi-aş mai fi ţinut mâinile acasă”. Fusese un singur moment când îşi
permisese să se uite discret înspre Andi şi Jordash. Amândoi o priveau ca
în transă. Fusese convins că nici ei nu auzeau nimic din ceea ce spunea. Se
hotărâse să nu o angajeze, asta până când îşi dăduse seama că în realitate
ea fusese angajată încă de când îşi depusese CV-ul.
În curând începuse lupta pentru cine avea să o primească pe
departament. De parcă el ar fi fost acolo să acorde favoruri. Aşa că le
produse tuturor o surpriză. Fireşte că Andi o dorea la el, ceva mai puţin
previzibilă, dar nu complet surpinzătoare, fusese cererea similară a lui
Jordash, aşa că tăiase nodul gordian şi o luase în echipa lui. La modul real,
nu se aşteptase să descopere vreun talent ascuns. La finalul interviului se
trezise făcând un gest care pe ceilalţi avusese darul de a-i surprinde şi pe el
însuşi îl şocase de-a dreptul. Deşi el fusese cel care îi sărutase mâna, nu
altul. Pur şi simplu îi sărutase mâna, ca gest de despărţire. Iar el nu avea
genul acesta de manifestări faţă de salariate. Ceea ce Alesia intrepretase ca
pe un gest de galanterie masculină standard era, în realitate, ceva complet
neobişnuit pentru el. Nu că nu ar fi fost galant. Ba chiar ştia să fie în toate
felurile, nu numai galant. Şi şarmant, şi seducător, şi fermecător, şi
încântător. Dar cu salariatele nu era niciodată altfel decât sobru şi reţinut.
Nu Alesiei îi sărutase el mâna, ci Ellei, nu femeii din faţa lui, ci fantomei
6
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din amintire. Şi totuşi… parfumul de lăcrămioare pe care îl simţise
emanând din porii pielii ei, pe care apoi îl detectase în anticameră, la ceva
timp după plecarea ei, acela nu era parfumul Ellei. Aceea era marca
Alesiei. Şi fusese prima ancoră cu care îl captivase. Îi plăcuse parfumul.
Timp de o lună o observase de la distanţă şi limitase cât mai mult
contactele dintre ei. Era curios să vadă cât de departe mergea asemănarea.
De fiecare dată când îi auzea vocea prin preajmă tresărea pe interior. O
auzea pe Ella. Nu putea să nu se gândească, în acele momente: „bietul
Andi”. Uneori, când o privea de la spate, iluzia era şi mai puternică. Iar
când se întorcea cu faţa iluzia se combina cu realitatea şi îi stârnea un
amalgam de sentimente şi senzaţii. Pentru că Ella se combina cu Alesia.
Afecţiunea lui pentru Ella fusese reală, dar nu fusese acel gen de afecţiune
pe care şi-ar fi dorit-o fata. Ella nu îl atrăsese niciodată fizic. În tot cazul,
nu atât de mult încât să rişte o ceartă cu Andi din cauza ei. Dar Alesia…
Avea sânii mai mari decât Ella. Şi ochii mai expresivi. Buzele la fel de
senzuale, picioarele la fel de frumoase, gesturile la fel de feminine. Însă
personalitatea… Alesia era aprigă şi pasională, Ella fusese cuminte şi
timidă. În acelaşi timp, Alesia era o diplomată înnăscută, la fel ca Ella. Şi o
făcea pe-a lupul moralist. Adică reuşea să îl enerveze exact cu aceeaşi
chestie ca şi Ella.
Atât de mult îl fascina această asemănare încât după o lună în care
observatul nu-i mai ajunsese, o luase cu el într-o călătorie de afaceri la
sediul central. Sperase ca pe drum să o stârnească să vorbească mai mult,
să fe mai puţin controlată, mai naturală, mai dezinhibată. Nu îi ieşise
decât într-un singur moment, când ea zâmbise amuzată la o replică puţin
ironică a unchiului lui, care de altfel îl vizase pe el. Îi zâmbise înapoi şi
avuseseră un scurt moment de complicitate. După care Alesia aşezase
măştile la loc şi nu le mai scosese până acasă, iar asta îl făcuse să fie şi mai
curios ce se ascundea în spatele imaginii studiate pe care o prezenta
despre ea însăşi. Se distrase copios în sinea lui când Alesia se cunoscuse cu
unchiul său. Nu păruse deloc intimidată să îl întâlnească pe directorul
general, deşi unchiul lui era cam intimidant de felul lui. Ba chiar reuşise
cumva să îl topească de la prima privire. Alesia nu îşi dăduse seama de
asta, dar el îşi cunoştea unchiul. Ion Dimaru făcu instantaneu o febleţe
pentru ea. Nu îi luă mult să îşi dea seama de ce. Alesia avea ceva care
amintea de mătuşa lui, Clody, un ceva pe care Ion Dimaru îl observase.
Acum, la trei ani de când o cunoscuse, ştia ce era acel ceva: un bun simţ
aparte, capacitatea de a intui oamenii, aproape de a le citi gândurile,
abilitatea de a detensiona o situaţie, prezenţa socială remarcabilă… da…
Alesia nu trecea niciodată neobservată într-un grup.
După acea delegaţie pentru el începuse o cursă contra
Extras din volumul: Huidu, A. (2018).
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cronometru. Numai că la momentul acela nu îşi dăduse seama de asta.
Fusese cursa vieţii lui. O cursă cu obstacole, de care se tot împiedicase: ba
o privire de-a ei, ba o replică, ba o atingere inofensivă şi trecătoare. Însă
mereu fusese obstacolul cel mai mare: nu reuşea nici în ruptul capului să
treacă dincolo de imaginea studiată şi să cunoască omul, dezgolit de măşti.
Să vadă exact cât de mult semăna cu Ella. Până unde fantoma se
suprapunea peste ceea ce fusese odinioară originalul. Asta până într-o
seară în care o surprinsese lucrând de una singură, la lumina intimă a unei
veioze, seara târziu, în sala în care obişnuia să lucreze echipa lui. Stătea
turceşte pe un fotoliu, cu valurile de păr blond răsfirate pe sânii superbi,
peste care se mula doar un maiou subţire, care toată ziua fusese ascuns de
un sacou cât se putea de decent, pe care ea, crezându-se singură în clădire
la ora aceea, îl aruncase neglijent pe spătarul fotoliului. Ceva îl atrăsese
spre ea şi în acelaşi timp altceva îl îndepărtase la fel de hotărât. Salariată.
Teritoriu interzis. Avusese o aventură cu o salariată la un moment dat şi
ieşise urât. Nu avea să mai repete greşeala. Decizia era irevocabilă.
Călin Dimaru se trezi că râdea autoironic, în hohote. Habar nu
avusese în acel moment câtă fatalitate chinuitoare avea să aducă acea
femeie în viaţa lui! Cât de repede şi de definitiv avea să eclipseze pleiada
de femei care îi tot treceau prin pat. Cât de insuficiente şi de insipide
aveau să devină cele care obişnuiau să îi umple orele de… nu de
singurătate… cu adevărat nu se simţise niciodată singur până când nu se
îndrăgostise de Alesia… ci mai degrabă… cele care obişnuiau să îi umple
orele de excitaţie, de imaginaţie dezlănţuită, de erotism atletic. De sex fără
noimă, spunea el acum, după trei ani de când o cunoscuse pe cea care avea
să devină centrul universului şi motivul pentru care se trezea în fiecare
dimineaţă.
Dar până să recunoască că încet, încet se îndrăgostea, până să
admită că Alesia era cea care îl stârnea, deşi el se ascundea în spatele
scuzei facile a amintirii Ellei, avea să mai treacă o perioadă… O perioadă în
care o chinuise. O supusese la teste. O enervase, o hărţuise, o promovase şi
îi atacase autoritatea, o încurajase doar pentru a o face apoi să se simtă
complet nepregătită, o criticase prea aspru şi o provocase, uneori doar din
curiozitatea de a o scoate de după zidurile de protecţie după care se
ascundea adevărata Alesia, care ieşea atât de rar, dar atât de fascinant la
lumină atunci când o aducea la paroxism. Numise asta interviu pentru
promovare. Numise ceea ce îi făcuse interviu. Interviu!!! Ba sperase în
fiecare clipă că avea să clacheze şi că astfel avea să i se demonstreze că nu
merita respectul şi afecţiunea lui. Pentru că îl speria gândul de a se
îndrăgosti. Masculul alfa din el refuza să admită că de fapt era speriat de
dragoste.
8
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Nu de dragoste, ci de a fi rănit, dezamăgit, folosit, minţit,
manipulat, aşa cum fusese altă dată de singura femeie cu care aproape
ajunsese la altar. Nu pentru că ar fi iubit-o. Dacă ar fi fost numai asta,
atunci opţiunea lui ar fi fost clară: nu. Ci pentru că rămăsese gravidă.
Totul se dărâmase ca un castel de nisip când aflase că în realitate copilul
nu era al lui. Şi aflase în cel mai idiot moment cu putinţă, când Raluca,
frumoasa mignonă senzuală, care îl stârnea până la a-şi pierde raţiunea, se
afla pe un pat de spital, unde ajunsese tot din vina ei. Încercase să facă un
avort, numai că se dusese la un cabinet medical de mâna a doua, în
speranţa că asta i-ar fi garantat discreţia, până când treaba se complicase
în aşa hal încât o duseseră mai mult moartă decât vie la urgenţe. Îi spusese
că avortul fusese spontan, dar medicii îşi dăduseră seama de adevăr şi îl
informaseră şi pe el. Iar după prima minciună, o aflase pe a doua. Rupsese
logodna, dar acceptase să o ajute pe Raluca să nu ajungă la zidul infamiei
sociale. Varianta oficială: avort spontan, relaţia nu a mai mers, aşa că s-au
despărţit. Numai că părinţii ei nu fuseseră atât de uşor de dus de nas. Prin
urmare, Raluca servise a treia minciună: Călin nu dorise copilul, la
insistenţele lui făcuse avortul, după care el o repudiase şi rupsese logodna,
fără onoare, fără sensibilitate.
Fireşte că toată familia îi sărise în cap. Toţi, până şi sora lui,
Diana, porniseră de la premisa că Raluca spunea adevărul. Ceea ce îl
duruse şi îl dezamăgise cel mai tare fusese faptul că nimeni nu simţise
nevoia să îl întrebe care era varianta lui. Aşa că, sub formă de răzbunare,
cu o pornire inexplicabilă care friza masochismul, îi lăsase să creadă ce
doreau. De ani de zile asta se interpunea ca un spectru între el şi părinţii
lui, ba chiar şi între sora lui şi el. Abia după ce o întâlnise pe Alesia îşi
dăduse seama cât de important era să facă pace cu trecutul. Abia acum
realiza că orice început sănătos trebuia clădit pe un trecut digerat, care să
nu mai dea indigestii spontane. Aşa cum îi dădea lui Jordash, care efectiv
nu suporta să o aibă prin preajmă, iar asta se vedea de la o poştă de fiecare
dată când interacţiona cu ea. Jordash nu putea să facă abstracţie de trecut.
Călin nu deschisese subiectul niciodată direct, încercase să îl facă pe
Jordash să vorbească de la sine, aruncase săgeţi, dar era conştient că de
aceea prietenul lui manifestase încă de la început faţă de Alesia o
aversiune pe care nu şi-o putea controla.
Însă lui însuşi Alesia reuşise cumva timp de trei ani de zile să nu îi
provoace nicio indigestie. Ea îi provocase, însă, altceva. Sute de dureri,
care de care mai altfel, în locuri ale corpului lui de care uneori ar fi vrut să
uite că existau. Îi provocase nopţi de nesomn şi supliciul duşurilor reci ca
gheaţa, atunci când trupul i-o lua razna şi nu mai ştia cum altfel să îl
controleze. Şi totul începuse în seara aceea, când o dusese pe malul mării.
Extras din volumul: Huidu, A. (2018).
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Erau tot într-o delegaţie. Abia ce o numise director de departament.
Fusese o întreagă epopee, o luptă crâncenă între ea şi colegii ei de echipă,
din care Alesia ieşise învingătoare de la distanţă. Iar cel care decisese nu
fusese el, ci unchiul lui. Dar perioada aceea îi dovedise că începuse să
devină subiectiv. Cu cât mai subiectiv devenea, cu atât o trata mai aspru,
mai neîngăduitor. Totul trecuse, în sfârşit, iar acum începuse o altă etapă.
Una de camaraderie, de colaborare, de susţinere reciprocă. Dacă era să
dea filmul înapoi, trebuia să recunoască că tot acolo, pe plaja aceea,
începuse şi o foarte frumoasă prietenie.
Vorbise cu ea pe acea plajă aşa cum nu mai vorbise cu nimeni
până atunci. Nu numai cu nicio femeie, dar cu niciun prieten. Îl făcuse să
coboare în el şi să se analizeze de acolo, din interior. Şi cel mai important,
îl înţelesese atunci când vorbise în parabole. Dar nu îl mai înţelesese şi
când îi prinsese ploaia, iar rochia i se lipise udă de corp, sau când se
împiedicase de parâma unei bărci ancorate la mal şi îi aterizase în braţe,
cu trupul fierbinte lipit de al lui, sub ploaia nesfârşită, în noaptea neagră,
pe malul unei mări ale cărei valuri mugeau a furtună. Nu îi înţelesese
privirea care arunca flăcări, nici semnificaţia şoaptelor care îi năvăliseră
pe buze, nici încordarea muşchilor. Iar el se abţinuse, îi dăduse drumul şi
suferise prima noapte de chin din nenumăratele care aveau să vină. Îşi
respectase principiile. Fără relaţii amoroase la serviciu. Era prima dată în
viaţa lui când respecta un principiu atunci când venea vorba de o femeie.
Ba nu, nu era aşa. Era a doua oară. Prima femeie fusese Ella…

——  ——
Andi Bartal închise mapa de lucru. Mare şi stufoasă mai era mapa
lui Călin. Adevărul era că în multe momente nu şi-ar fi dorit să fie în locul
lui. Cum era acum, când prietenul lui plecase în concediu. Împărţise
documentele cu Jordash şi tot i se păreau multe… Telefonul emise sunetul
standard de postare nouă pe Facebook. O deschise. Echipa de PR care se
ocupa cu promovarea propriei lor firme lansase pe internet o serie de poze
despre firmă şi oamenii din spatele ei. Prima era cu Călin şi Alesia
dansând la o petrecere de Crăciun. Zâmbi aducându-şi aminte de acea
primă petrecere de Crăciun la care participase Alesia în primul ei an în
firmă. După ce o promovase director de departament, ea şi Călin se
perindaseră pe la toate filialele zonei de est a firmei, iar Călin îi predase
departamentul pe care până atunci îl condusese numai el. Călin rămăsese
doar pe poziţia de director zonal, renunţând la cumulul de funcţii. Câte se
schimbaseră între timp!...
Ion Dimaru reorganizase firma din rădăcini, o cotase la bursă, o
transformase într-un colos, cu multe departamente şi mii de salariaţi şi
10
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colaboratori. Firma de PR la care se angajase atunci când absolvise
facultatea nu mai semăna aproape deloc cu cea în care acum ajunsese să
fie director de departament. Cu ocazia reorganizării li se alăturase şi Diana
Dimaru, dar deşi era sora lui Călin, mâna lui dreaptă rămăsese în
continuare Alesia. Şi totul începuse cu zilele acelea de după promovarea ei
la conducerea echipei care se impusese drept cea mai valoroasă echipă de
PR din ţară, apoi cu promovarea ei la conducerea departamentului, pe
urmă cu promovarea ei ca locţiitor de director zonal, când Călin fusese
plecat din ţară patru luni.
Numai că atunci, la petrecerea aceea de Crăciun, începuse şi o
prietenie frumoasă între Călin şi Alesia. Deşi, când îi privea acum în poză,
se întreba cum de un cuplu care parcă era desprins din paginile une
reviste mondene putea să se rezume la o simplă prietenie… Fuseseră
momente când crezuse că acolo ar fi putut fi mai mult, dar de fiecare dată i
se dovedise contrariul. Prima dată se întâmplase exact la acea petrecere,
când Călin, care niciodată nu dansa cu vreo femeie (de fapt, nu dansa
deloc) la petrecerile de firmă, alesese să danseze cu ea. Şi nu oricum, ci
lipind-o de el, cu palma aşezată peste palma pe care ea o ţinea apăsată pe
pieptul lui. El, înalt, brunet, cu muşchii tari pe sub costumul care stătea pe
el ca pe un manechin, ea… superbă în rochia de catifea mulată, cu părul
până la talie, cu ochii strălucitori.
Îşi aduse aminte de un alt dans între ei, opt luni mai târziu, la
nunta Dianei, când aproape că fusese convins că cei doi refuzau să vadă
evidenţa: că erau perfecţi unul lângă altul, că se potriveau aşa cum rareori
un bărbat şi o femeie se pot potrivi. Alesia avea o relaţie pe atunci, cu un
anume Dragoş Marcu, un individ cam fad şi cam fals, dar care ei părea să
îi placă. Se cunoscuseră cu ocazia unui proiect comun între firma la care
lucra Marcu şi firma lor, iar bărbatul păruse a fi realmente îndrăgostit de
ea. Dar nu putea să nu se întrebe dacă senzaţia lui de atunci, că între Călin
şi Alesia era o tensiune sexuală explozivă, pe care ambii o negau de parcă
ar fi fost orbi, nu fusese motivul pentru care Dragoş Marcu devenise unul
dintre cei mai mari duşmani ai lui Călin.
Când cei doi dansaseră în seara aceea, la nunta Dianei, cu o sală
întreagă admirându-i, cu ochii tuturor aţintiţi asupra unei femei ireal de
frumoase şi asupra unui bărbat care făcea ravagii în mod obişnuit, dar
care în seara aceea părea imun în faţa oricui, mai puţin… Mai puţin în ceea
ce o privea pe Alesia. Dacă era să fie complet sincer, probabil atunci
ajunsese Dragoş Marcu să fie convins că erau amanţi, poate că de aceea
frustrările lui deveniseră paroxistice, poate că de aceea se despărţiseră el şi
Alesia atât de urât. Aflase de curând, şocat, că bărbatul, devenit iraţional
în mijlocul unei crize de gelozie, o lovise. Călin fusese cel la care se
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refugiase, el o curăţase de sânge, pe el trebuise să îl potolească, să îl
convingă să nu îl caute pe Marcu ca să regleze conturile. Şi foarte bine că
Alesia reuşise să îl ţină în frâu. Călin putea bate distructiv. Centura neagră
la qwan ki do îl ajuta, desigur, numai că ei învăţaseră să se bată pe stradă,
într-o tinereţe testosteronică, în care mereu avuseseră câte ceva de
demonstrat. Mult mai târziu îmbrăcaseră costumele şi se hotărâseră să se
şi comporte în linie cu educaţia primită în familiile vechi şi aproape
aristocratice din care făceau parte: adică cu demnitate, cu calm, ca nişte
gentlemeni perfecţi. Alte arme foloseau ei acum ca să dea lecţii. Dar mai
simple erau vremurile când foloseau doar pumnii.
Iar de aici gândurile îi fugiră la ultima bătaie a lui Călin, despre
care i se povestise cu lux de amănunte de către toţi cei prezenţi, dar mai
ales de Diana, care se simţea vinovată că la petrecerea burlăciţelor
organizată pentru ea se putuse întâmpla aşa ceva. Nişte golani se legaseră
de Alesia şi de Diana, fetele sunaseră alarma, Jordash şi soţul Dianei,
Daniel, ajunseseră primii la clubul cu pricina, urmaţi de Dragoş Marcu,
dar nu reuşiseră să dezamorseze situaţia, care degenerase şi care ar fi fost
probabil perdantă pentru ei dacă nu ar fi apărut Călin. Bătuse zdravăn în
dreapta şi în stânga, iar la final fireşte că primise laurii de erou. Cam de la
toate femile de pe acolo. Andi zâmbi. Tipic pentru Călin!
Acela fusese alt moment când se întrebase dacă între Călin şi
Alesia era mai mult decât părea la prima vedere. Asta mai ales după ce
Jordash îi povestise pe larg cum Călin o trăsese pe Alesia din braţele
iubitului ei şi o strânsese cam tare şi cam îndelungat la piept. Ba chiar
Jordash comentase: „doar nu-i nebun să se dea la Alesia! Treaba asta s-ar
sfârşi tragic pentru toată lumea implicată!”. Se convinsese însă că nu era
nimic nelalocul lu atunci când Alesia îşi dăduse demisia din firmă,
motivând că avea nevoie de noi provocări profesionale, iar Călin reuşise cu
greu să o convingă să rămână, iar asta abia după ce acţionarii îi oferiseră
un pachet destul de consistent de acţiuni, numai să o păstreze. Alesia nu
şi-ar fi dat demisia dacă ar fi fost ceva între ei…
Alesia avusese un parcurs fulgerător în carieră în firma lor. Acum
era acţionar. Şi al naibii dacă întâlnise vreodată pe cineva care să merite
asta mai mult ca ea! Era tare mândru de ea. La fel de mândru cât ar fi fost
de Ella…

——  ——
Diana puse telefonul pe silent. La cum zbârnâiau telefoanele de
dimineaţă, numai de notificările Facebook-ului nu avea chef! Deşi… prima
poză din album îi aducea aminte de o seară foarte faină. Era seara în care
o cunoscuse pe Alesia. Făcu o grimasă de reproş la adersa propriei
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persoane când îşi aduse aminte cât de rece o salutase. Alesia venise cu
Călin şi ea trăsese automat concluzia că era ultima lui cucerire, una dintrun şir interminabil, cu care nu se mai chinuia să socializeze. Aventurile lui
Călin îi stricaseră multe prietenii. Nu şi pe cea cu Raluca, dar acolo
depusese multe eforturi ca să nu se răcească relaţia, mai ales după
comportamentul absolut iandmisibil pe care îl avusese fratele ei.
Dar seara aceea, de după petrecerea de Crăciun de la firmă, când
se întâlnise cu ei în clubul de snooker, iar Alesia îl bătuse măr pe Călin la
masa de joc, fusese un deliciu. Un deliciu făcut de replicile scandalos de
ironice pe care şi le trântiseră cei doi, într-un joc de-a şoarecele şi pisica în
care Alesia ieşise învingătoare, dovedindu-se a fi prima femeie pe care o
cunoştea care părea imună la farmecele lui Călin. Mda… Călin ştia să
farmece. Şi tocmai de asta o respecta Diana pe Alesia şi ajunseseră ele cele
mai bune prietene.
De altfel, nici Călin nu sărise calul cu Alesia. Se ţinuse la distanţă,
dovadă că încă mai existau lucruri sfinte şi pentru el. Nu multe, era
adevărat, dar încă mai exista speranţă. Din seara aceea între Călinşi Alesia
părea a se fi legat o prietenie strânsă. Ieşeau să joace snooker, se vedeau
cu diverse ocazii, dar nimic mai mult. Ca pentru a confirma că acolo nu
exista niciun pericol, întâlnirile lui cu Raluca păreau a se sfârşi mereu întrun pat sau altul, relaţia nu se rupea, indiferent prin ce trecuseră cei doi,
Raluca părea să îl iubească în continuare şi să îl ierte, aşa că ea şi mama ei
sperau să se întâmple şi o căsătorie undeva într-un viitor apropiat.
Tot sperase asta până la ultimele evenimente. O eventuală relaţie
cu Alesia ar fi scandalizat întreaga firmă, ar fi creat complicaţii şi ar fi
produs o ruptură iremediabilă şi extrem de dăunătoare pentru afacere
atunci când Călin i-ar fi dat papucii. Pentru că aşa era Călin, le dădea
papucii la toate. Dar acum nu mai era atât de sigură… Cu vreo săptămână
înainte Alesia se blocase în lift. Nu singură, ci împreună cu Raluca. Pe care
Alesia nu o suporta. Asta era evident pentru toată lumea. Probabil Călin
avusese grijă să îi prezinte Alesiei o variantă a evenimentelor care să îl
avantajeze. Alesia era claustrofobă. Aflase asta când urlase Călin la ea că
nu se grăbise să o scoată din lift. De parcă ar fi avut de unde să ştie!
Uneori Călin putea fi atât de absurd!!
Şi alteori Călin putea fi atât de atent şi de atent şi de tandru… Cam
cum fusese cu Alesia în ziua aceea. O ţinuse de vorbă la telefon cât timp
echipa de la mentenanţă lucrase ca să deschidă forţat uşile. Aşa aflase
Diana, auzind ce îi spunea el Alesiei, mimând calmul, deşi ea văzuse un
Călin tubat de îngrijorare, despre o seară când Călin îi uscase Alesiei părul
ud, despre confesiuni pe care ea i le făcea despre bărbaţii din viaţa ei,
despre momente când îi plânsese în braţe, iar el nu părea iritat de asta,
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deşi Călin fugea de dramatisme femeieşti ca dracul de agheasmă, despre
felul cum o alinta el… păpuşă, scumpo, fetiţă… alinturi pe care ea nu le
mai auzise până atunci… poate mai puţin apelativul „păpuşă”, dar zis
cumva comic-ironic, nu tandru şi dulce cum i-l şoptise atunci la telefon…
despre vizite de-ale lui la părinţii ei acasă, despre faptul că atunci când
ieşeau la masă împreună aveau un ritual, în care ea comanda desertul
pentru amândoi, despre un tort de frişcă mâncat de ei într-un context
suspect… probabil la petrecerea de ziua lui Călin, când, dacă ar fi fost să fie
complet sinceră, fusese un moment, chiar înainte să vină tortul, i se
păruse că el avusese de gând să o sărute… despre un coş cu lăcrămioare,
florile ei preferate, pe care i-l făcuse cadou ca să o impresioneze, deşi el
declara că nu asta urmărise, despre parfumul părului ei când i-l încâlcea
vântul şi plimbări prin ploaie, uzi până la piele…
După care el fusese atent cu Alesia, dar o tratase pe Raluca absolut
execrabil. Aproape că o dăduse afară din birou. Fusese măgar. Total
măgar. Ieşise un scandal monstruos când mama lor aflase. Nici acum ea şi
Călin nu se împăcaseră. Diana era la rândul ei supărată foc pe el. Probabil
avea să îi treacă până când Călin se va întoarce din concediu. Şi la ce
cantitate de muncă o aştepta, având în vedere că şi Alesia plecase tot în
concediu, probabil că nu va mai avea nici timp să se gândească la cât de
supărată era pe el. În tot cazul, convorbirea aceea făcuse să îi sune nişte
clopoţei. Care îi sunaseră şi mai tare cu o zi înainte, când Alesia leşinase la
birou.
Îngrijorarea lui Călin, tandreţea cu care avusese grijă de ea,
posesivitatea cu care îi îndepărtase pe toţi ca să se poată ocupa el de ea,
toate acestea, la care se adăuga reacţia Alesiei nu cu mult timp în urmă,
când Călin avusese un accident de maşină, iar ei îşi imaginaseră ce era mai
rău, atacul de panică al Alesiei, criza de nervi aferentă, lacrimile, oroarea
de pe figura ei, durerea imensă, care concurau îndeaproape cu cele ale
membrilor familiei… mda… toate acestea o făceau să se întrebe… Oare era
mai mult acolo decât le-ar fi plăcut Alesiei şi lui Călin să se ştie? Se simţea
dezamăgită că prietena ei nu suflase nici măcar un cuvânt despre clipele
acelea de care aflase atât de sumar, ascultând conversaţia pe care Călin o
avusese cu ea când rămăsese blocată în lift. O înfuria posibilitatea ca el să
încalce regula de aur şi să încerce să o bage pe Alesia în pat. Era convinsă
că ar fi făcut-o doar din curiozitate, nu dintr-un sentiment real de
afecţiune, şi s-ar fi plictisit la scurt timp după aceea, aşa cum se întâmpla
cu toate femeile din viaţa lui. Iar asta ar fi făcut-o să piardă iar o prietenă.
Şi mai trist chiar, Călin ar fi pierdut-o pe Alesia. Definitiv. Pentru că Alesia
era genul care se îndrăgostea…
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——  ——
Nu putea să stea locului. Se întinsese în pat, încercând să se
odihnească puţin după leşinul prin care abia trecuse, vizita la doctor şi
toată agitaţia aferentă. Dar se tot foia de pe o pate pe alta, foarte
conştientă de corpul ei. Era sleită de oboseală şi totuşi se simţea plină de
adrenalină. Fiecare bucăţică a pielii ei conştientiza frecarea de cearşafuri
de parcă în loc de material ar fi fost nişte palme. Palmele lui, pe care le
dorea cutreierând pe ea. Rememora iară şi iară cuvintele lui Călin: „Ai
aflat despre mine cele mai bine păstrate secrete. Ţi-am povestit despre
Raluca. Sunt lucruri pe care nici cei mai vechi prieteni ai mei nu le ştiu.
Nici măcar familia mea! Am făcut cu tine ceea ce nu obişnuiesc să fac! Eu
nu mă plimb, nu gătesc şi nu stau nopţi în şir de vorbă nici măcar cu sorămea! Nu consolez femei pe care le agresează alţii! Nu le ţin în casa mea şi
nu le îmbrac în hainele mele! Nu intru în bătăi de stradă de dragul de-a-mi
arăta muşchii! Toate astea, Alesia, nu-ţi spun chiar nimic??? Nimic?
NIMIC???”. Şi ultima lui replică, chiar înainte să se despartă: „Sună-mă
când ai rezultatele. Până atunci, mai gândeşte-te la ce am discutat. Poate
că ai să găseşti un răspuns pentru mine.” Cine ştie? Poate că în curând
avea să afle răspunsul la toate întrebările care i se învălmăjeau în cap de
trei ani încoace.
Petrecerea de ziua lui, cu un an înainte… Dansul acela senzual al
lor… Buzele lui culegând bucăţile de tort de pe încheietura mâinii ei… Se
aplecase să o sărute… Acum era convinsă că asta dorise. Iar ea
interpretase aiurea nişte cuvinte aruncate într-o doară de Diana şi mai
mult fugise decât plecase spre casă, rupând vraja unei nopţi care ar fi
putut fi cea mai fericită din viaţa ei.
Uau! Ce se întâmpla? Îşi aducea aminte de dimineaţa aceea şi
pentru prima dată parcă nu o mai durea. Alesia se ridică în şezut. Deschise
larg ochii, brusc conştientă că un moment care până atunci, doar
amintindu-şi-l, îi provoca o stare de amărăciune care îi aducea lacrimi în
ochi, acum era rememorat ca o simplă amintire, dar fără prea multa
valoare emoţională. Când se vindecase de durerea aceea? De ce?
Pentru că acum spera. Spera că atunci când avea să ajungă iar
lângă el, Călin va şterge toată durerea pe care o simţise vreodată. Până la
petrecerea aceea fusese convinsă că el nu era interesat de femeia Alesia
Filip, în seara aceea el îi cam dovedise alceva, pentru ca spre dimineaţă
Diana să îi spună că se preconiza o căsătorie între el şi Raluca. Apucase să
o cunoască pe Raluca, îi văzuse împreună, sesizase că exista o istorie în
spate, obsevase că femeia îşi aroga drepturi asupra lui şi el nu se opunea la
asta. Aşa că o crezuse pe Diana şi clacase emoţional, convinsă că
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