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Prefaţă
Numele meu este Alexuţa şi trăiesc într-un univers plăsmuit
de imaginaţie.
Puterea pe care o am de a răzbi într-o lume rece şi vitregă,
este însăşi detaşarea fiinţei mele de toată imaginea crudă şi
adevarată al acestui sistem.
Mi-a plăcut dintotdeauna să mi se spună că sunt prea
copilăroasă şi prea naivă, de aceea, prin acest material mi-am
îmbinat cele două lumi: lumea reală şi lumea de vis.
Nu de puţine ori mi s-a întâmplat să am momente în care să
mă refugiez în colţul magic al gândirii mele, unde realitatea devine
ceea ce vreau eu; acolo se desluşeşte orice enigmă şi orice
problemă îşi găseşte soluţia pe o cale paşnică; acolo totul este
posibil; există armonie ca o stare generală şi există înţelegere.
Adun elemente din viaţa reală şi le transpun în povestea
mea, formând strategii şi dezbateri pe diverse teme, urmărind un
singur deznodământ: pacea între oameni.
Tânjesc la liniştea interioară ce poate fi redată de către
simplul accept al celor din jur.
Adesea, cursul poveştii prinde o caracteristică mult prea
fabuloasă, de aceea, la o simplă apreciere mă opresc şi refac cursul
întâmplărilor pentru a le reda o notă cât mai credibilă şi mai uşor
de realizat.
Dumnezeu este ce vreau eu să fie, iar evenimentele reale se
vor reflecta vizibil distorsionate.
Această operă literară se doreşte a cocheta cu ficţiunea;
Simpla asociere cu realitatea rămânând la latitudinea
fiecăruia.
Cititorii trebuie să respecte conţinutul acestui material şi să
reţină faptul că totul este doar o expunere a unei păreri.
După cum îmi place să spun, totul este relativ, inclusiv
adevărul sau realitatea, astfel, opera literară în care eu m-am
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înşirat, este concepută în aşa fel ca toţi cititorii să se regăsească
printre rândurile ei într-un mod independent.
Astfel, o persoană care nu neapărat este gay, se poate
identifica prin mine, datorită trăirilor interioare şi înţelegerii
sufletului; identificarea fiind realizată datorită apartenenţei
cititorului la cauza mea.
Este o carte adaptată într-o aşa manieră încât să prindă o
formă unică pentru fiecare cititor în parte; izbitoarea asemănare
cu realitatea fiind posibilă datorită faptului că sursa de inspiraţie
este însăşi viaţa cotidiană.
Garantez a fi cât se poate reală povestea de dragoste dintre
mine şi Prinţesă, căreia îi mulţumesc din suflet pentru tot sprijinul
pe care mi l-a oferit.
Este una dintre puţinii oameni care au înţeles că sunt mai
specială, mai visătoare şi că plutesc undeva într-o lume cam ruptă
de realitate.
Adevărul se reflectă de asemenea în toate sentimentele
sincere pe care le împărtăşesc, fie acelea pozitive sau negative.
Primii paşi spre înţelerere ar fi: sinceritatea şi dialogul pe
care suntem dispuşi să îl purtăm.
Doresc această operă să fie o mână întinsă către cei care
sunt deschişi spre acceptare şi înţelegere.
În alte condiţii, fără să ştiţi că sunt lesbiană, personalitatea
mea tânără, naivă şi jucăuşă nu v-ar fi permis să nu mă îndrăgiţi.
Starea mea naturală nu urmăreşte niciun tipar, sunt un
suflet de copil încă nematurizat şi care se vrea a răzbi cu uşurinţă
printre toate greutăţile vieţii, ignorând cruntul adevăr.
Aşadar, nu-mi rămâne de spus decât că vă las în compania
gândurilor mele, cu menţiunea că vă apreciez răbdarea şi
înţelegerea ulterioară de care veţi da dovadă.
Vă mulţumesc şi vă urez lectură plăcută!
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Curcubeul
Noaptea visez curcubeie.
Nu ştiu dacă este de la faptul că mă gândesc prea mult la
aceste culori, dacă viaţa mea este un curcubeu sau dacă
într-adevăr visez ceea ce sunt: un curcubeu. Oricum, sentimentul
de dimineaţă este unul sublim şi nu cunosc altul mai cuminte şi
mai împăciuitor ca acela care îl am după ce am visat curcubeie, o
multitudine de drapele ridicate spre cer, fluturate, atârnate, agitate
sau efectiv desenate pe pereţi.
Toate aceste culori inşirate armonios mă duc cu gândul la
diversitate. Poate sunt obsedată, ce-o fi nu mai contează,
deoarece inima îmi saltă fericită.
Zâmbesc, am sufletul împlinit. În mintea mea gândesc că
sunt exact ce mi-am dorit, un suflet curat, cuminte şi tânăr.Trag
aer în piept şi respir uşurată.
De curând mi-am tatuat pe omoplatul drept o prinţesă a’ la
Manga Cartoon’s. Este foarte frumoasă, prezentată ca alergând cu
un sceptru în mână, iar în vârf are o bilă colorată în nuanţele
curcubeului, zâmbeşte şi face cu ochiul. Am impresia, de fapt îmi
place să cred că nimeni altcineva nu mai are tatuajul ăsta.
Mi-a luat zile întregi să-l caut pe internet. Am pătimit mult,
am luat şi viruşi pe calculator, am reinstalat windows, mai apoi am
editat fotografia în Paint, i-am lucrat sceptrul pentru a-i adăuga
curcubeul. O mişcare destul de îngenioasă zic eu, practic aşa i-am
dat o semnătură. Am ţinut neapărat să-mi fac un tatuaj care
conţine un curcubeu. Acum îl am, încă n-am mers singură pe
stradă vara, ca să văd reacţii, dar nici nu cred că voi aştepta
vreodată să primesc o lovitură pe la spate. Oamenii sunt răi şi
pentru un simplu simbol te pot pedepsi, nu ştiu de ce. Ştiu că asta
a fost senzaţia imediat următoare: frica.
M-am gândit:
- Oare acum voi primi pumni pe stradă pentru curcubeul ce
l-am tatuat?
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Nici n-ar fi bine să aflu vreodată răspunsul la întrebarea
aceasta.
Am văzut de curând un film numit Powder. Cred că
povestea subliniază izvorul discriminării.
- De unde porneşte aceasta şi ce anume o alimentează?
Răspunsul cred că este frica. Frica se trage de la
necunoaştere şi necunoaşterea de la slaba informare; aşa că ar
trebui să începem să ne cunoaştem mai bine. Suntem oameni ca şi
voi: iubim, trăim şi suferim deopotrivă. Nu înţeleg intriga
anumitor oameni, care stau şi-ţi pun etichetă după aspect, înainte
de a-ţi cerceta sufletul. Îţi ofer ocazia să priveşti în inima mea.
- De ce ar trebui să fim toţi STAS?
Tocmai acesta este farmecul universului: diversitatea! Sunt
atâtea culori, multitudini de specii de păsări, plante şi animale,
toate toate au ceva aparte şi te încântă prin originalitate.
Mi s-a reproşat de multe ori că nu vreau să mă comport ca
un om matur, că sunt prea inocentă, prea credulă şi prea liberă în
gândire.
Eu cred tot ceea ce văd şi aud, grăiesc adevărul şi aştept să
primesc la fel, de aceea, de multe ori, oamenii mă dezamăgesc şi
mă rănesc. Eu nu vreau să mă maturizez niciodată. După mine,
sufletul nu are vârstă şi-ar trebui să învăţăm să fim veşnic tineri,
fără prea multe complexe.
Aşa că, să nu-ţi fie niciodată ruşine cu ceea ce eşti sau cu
ceea ce simţi.
Şlefuirea exagerată duce la dispariţia adevăratei străluciri.
-Ţi se pare că vorbesc în dodii?
Ei bine, prin asta vreau să spun că toţi oamenii sunt
frumoşi şi-ar trebui să-şi permită libertatea de a fi originali,
nemaitrăind după tiparele nimănui. Aş fi profund rănită, într-o
bună zi, aşa cum am mai spus, să primesc o lovitură de la cineva
total necunoscut, doar pentru că m-a etichetat după un simplu
tatuaj viu colorat.
- Sunt lesbiană şi sunt mândră de asta!
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N-am avut niciodată intenţia să lezez moralitatea cuiva prin
ceea ce sunt şi nu impun ca oamenii să mă accepte; în alte condiţii
sunt convinsă ca aş fi chiar plăcută şi simpatizată, până s-ar afla
acest amănunt.
- Cine pomeneşte de moralitate?
- Moralitatea cui?
- A societăţii debusolate de Epoca de Aur, adusă brusc cu
picioarele pe pământ printr-o aterizare forţată simulată de-o aşa
zisă revoluţie?
- Sau cine pomeneşte de normalitate?
- Marşul normalităţii?
- Uitaţi-vă la ştirile de la ora cinci să vedeţi ce este
normalitatea!
Eu nu mă mai uit demult la ştiri de genul ăsta, pentru că
sunt prea uşor de rănit, plâng prea repede şi suferinţa lor este un
cuţit în sufletul meu: sufăr pentru orice femeie bătută de bărbatul
ei, sufăr pentru orice copil maltratat, violat şi batjocorit, sufăr
pentru fiecare bătrânica lipsită de ajutor şi pângarită de un
coca-şmecher cu şapcă şuchie trasă pe cap.
- Vă scapă un aspect!
- Noi nu apărem la ştirile de la ora cinci!
- Sigur suntem noi aşa un pericol pentru societatea romană?
- Pentru moralitate?
- Pentru familia tradiţională?
- Care este familia tradiţională?
Am o mie şi una de exemple să vă desfiinţez aşa-zisa
'familie tradiţională', aia în care femeia este casnică, îndoctrinată,
needucată, toarnă patru-cinci copii, stă cu poalele în brâu şi-şi
aşteaptă bărbatul să vină de la cârciuma de unde bea spirt
strecurat prin pâine, iar când vine şi vede copiii murdari, îşi ia
nevasta la cafteală.
Femeia speriată sau inconştientă care naşte în secret şi-şi
abandonează copilul la gârlă sau cel mai aproape, în latrina din
curte. Sună foarte crud, dar asta este realitatea şi încă aş putea
continua cu multe alte exemple, dar ce rost are?
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- Poftiţi vă rog, familia tradiţională!
- Ce este?
- Nu vreţi să serviţi aşa ceva?
- Cine mă condamnă pe mine?
Femeia cu poale în brâu, care crede că Isus vine plutind pe
un nor, femeia care, deşi este frumoasă, este inocentă, nu ştie
nimic... nu ştie pentru că n-a avut ocazia să înveţe şi chiar dacă ar
vrea, bărbatul ei n-ar fi de acord, ar lua-o la bătaie şi i-ar scoate
ochii că i s-a ridicat la cap şi implicit, de bărbatul care bea spirt la
cârciumă şi nedumerit, privind pe sub şapcă, cu ochii ameţiţi de
alcool, nu mai înţelege cum şi de ce rolul femeii nu mai este acasă,
la cratiţă!
Are privirea înceţoşată, simte că nu mai controlează bine
situaţia şi găseşte repede o corecţie cu bâta. Crede că este
împotriva firii... crede că ăsta este rolul femeii, să stea acasă, fără
şcoală, să crească la cât mai mulţi copii şi să tacă din gură. După
creierul lui cât o nucă, femeia ar trebui să fie mulţumită de
statutul ei.
Vă îndreptaţi atenţia spre o categorie de oameni mult prea
mică şi insignifiantă: minoritatea sexuală.
- Pe cine interesează cu cine dorm eu noaptea în pat?
- Afectează pe cineva că sunt o femeie şi iubesc altă femeie?
Adevărata problemă există în altă parte şi clar n-ar trebui să
intereseze pe careva ce este în grădina vecinului.
- Dacă nu suntem la fel, nu înseamnă că trebuie să ne
ridicăm unii împotriva celorlalţi.
De curând într-o emisiune pe un post de radio s-a adus în
discuţie căsătoria gay, întrebarea fiind:
Sunteţi pro sau contra?
Majoritatea au răspuns afirmativ, motivând, fie că fac parte
din comunitate şi le-ar fi util un asemenea legământ, fie s-au arătat
indiferenţi spunând ca nu îi interesează atâta timp cât nu sunt
implicaţi fraţii sau surorile lor.
La un moment dat cineva a ridicat o problemă:
- De ce căsătorie şi nu parteneriat social?
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Da, într-adevăr, parteneriatul social ar fi ceva mai uşor de
obţinut (nu implică şi oficierea religioasă). Pe de altă parte,
alternativa de parteneriat civil, este similară cu locul din spatele
autobuzului destinat negrilor.
Devine o ţintă, un loc râvnit de cei de peste gard: ca şi cu
locul de parcare al handicapaţilor sau locul rezervat bătrânilor şi
femeilor însărcinate. Este cu atât mai dorit, doar pentru că este
special destinat, trasat, pus în cui, încercuit. Acel loc primeşte o
notă.
Deci, orice am cere sau orice s-ar hotărâ, delimitarea va
exista, poate chiar mai accentuată decât iniţial.
Iubita mea într-o zi m-a întrebat:
- Ce vei face tu după ce o să mor eu?
Şi eu i-am răspuns:
- Probabil voi ajunge în stradă!
- Cum aşa? Întrebă ea.
- Păi, foarte simplu! cine sunt eu ca să stau în casă, după ce
tu nu vei mai fi?
La un moment dat poate vom fi puşi cu toţii în situaţia asta.
Ei nu trăiesc cu noi în casă să ştie cât de frumoasă este
relaţia noastră, dimpotrivă, mă pot acuza pe mine de neglijenţă, ar
putea susţine că ţi-am sucit minţile sau chiar că te-am făcut să te
abaţi de la calea cea firească a lucrurilor!
Poate vor considera că soarta ta ar fi fost cu mult mai bună,
dacă n-aş fi existat eu.
Ba mai mult, oamenii la necaz şi la durere pot reacţiona în
mod ciudat, poate chiar ca un regret al dispariţiei sau se leagă de
ultimul lucru ce le mai pot menţine amintirea vie în inima lor.
Nu e deloc condamnabil.
Este o reacţie destul de normală al unui om îndurerat. Aşa
ceva se practică, stau dovadă atâtea procese dintre mame şi copii,
fraţi şi surori, nu o pot numi răutate, cât instinctul de a fi pentru
casă.
Cu atât mai îndreptaţiţi fiind membrii familiei care
acţionează din instinct protector pentru tot ce este legat de casă
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şi familie. Nu se poate înţelege exact rolul pe care l-am avut eu în
viaţa ta, ei simţind la momentul respectiv doar pierderea cruntă
pe care au suferit-o, căutând un cal ispăşitor, pe care să arunce
vina, respectiv cauza durerii lor.
Haideţi să presupunem prin absurd că ne-am afla în
următoarea situaţie: am ajuns la bătrâneţe, nu mai avem rude de
gradul întâi, iar una dintre noi trebuie să treacă printr-o
intervenţie chirurgicală, ce nu poate avea loc decât cu acordul
unei rude.
Viaţa partenerei mele ar depinde de semnătura mea,
nemaiavând nici mamă, tată, fraţi, surori, doar că eu nu reprezint
nimic din punct de vedere legal.
Unii oameni nu vor să ne accepte, dar noi existăm contrar
voinţei lor; suntem acolo, undeva, ne întemeiem familii, avem
afaceri, construim, clădim şi visăm la un viitor solid. Orice cuplu
tinde spre mai mult: când ne adunăm, ne gândim la eternitate,
împreună la bine şi la rău, până când moartea ne va despărţi.
Oamenii ne acuză că ieşim în stradă şi cerem regim special.
- Nu vrem nimic special!
- Vrem doar să fim lăsaţi în pace! Să avem familia în legea
noastră, în casa noastră, fără să ne călcam pe bătături cu ceilalţi.
Nu pricep de ce unii oameni se comportă de parcă ne-ar da
legea din buzunarul lor. Societatea nu va sărăci, poate chiar vor
auzi mai puţine despre noi. Un preot din afara ţării spusese într-o
doară, fără să găndească prea mult că homosexualii ar trebui
tatuaţi, scuză-mă ca o spun într-un limbaj mai brut: adică
ştampilaţi ca vacile, cu vătraiul încins. Probabil că un asemenea
individ ar fi în stare să gasească o aşa soluţie, de aici se şi vede clar
inegalitatea de drepturi. De ce anume o stare generală trebuie să
supună modificării forţate şi restul particularităţilor sau, în cazul
în care nu pot fi schimbate, să se sugereze a fi „ ştampilate”?
Chiar la un moment dat, am citit pe internet fel de fel de
soluţii pentru a vindeca 'homosexualitatea' şi una dintre ele, în
cazul lesbienelor, era sexul forţat cu un bărbat.
Sex forţat= viol
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Mulţi protestatari au declarat în direct, când li s-a luat
interviu pe stradă:
- Mai bine cu câinii decât homosexual!'
Întrebare:
- Se preferă zoofilia?
- Ce vorbe grele şi de câtă inconştientă pot da dovadă unii
oameni!
Atât de uşor ne lepădăm de iubirea aproapelui, doar pentru
că fratele este mai viu colorat şi mai 'altfel'.
Ţin să subliniez:
- Relaţia homosexuală este acea legătură strânsă şi afectivă
ce are loc între două persoane de acelaşi sex, Majore şi Apte din
punct de vedere Legal în a-şi da Consimţământul.
- Consideraţi-o un fel de definiţie şi memorati-o!
Românii pot fi îndoctrinaţi prin diferite metode: unii încă
nu s-au trezit la realitate şi-au rămas cumva prinşi în perioada
comunismului când nimeni nu crâcnea nimic, totul se cenzura şi
se ascundea sub preş, pe vremuri se făcea puşcărie dacă erai
homosexual şi de regulă nu aveai încredere să vorbeşti cu nimeni,
deci asemenea detalii nici nu se aflau; astăzi religia este găsită ca o
ultimă soluţie pentru toate problemele şi relele care ne-au ajuns;
sărăcia şi dificultatea prin care se poate clădi un viitor te impinge
disperat să găseşti o ultimă soluţie in credinţă, deseori
învinuându-i pe ceilalţi de cursul greoi al vremii. Ne este foarte
uşor să spunem:
-Păi da! De aia şi-a întors Dumnezeu ochii de la noi!
-Eeeee! Ce uşor este să dăm repejor vina pe alţii!
- Nu ştiu ce anume le dă dreptul unora să se ridice mai
presus?!
Faptul că noi suntem o minoritate nu este o oportunitate de
batjocură şi divertisment pentru cei plictisiţi de exemplu. Normal
că nu-mi place să port un însemn de genul: loc de dat cu pumnul.
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