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Eros provoacă necazuri....

CUVINTE DE MULŢUMIRE
MULŢUMESC:
Mamei mele, Nicoleta, pentru că m-a adus pe

această lume şi nu m-a abandonat, pentru toate lacrimile pe
care le-a vărsat şi pentru toate clipele de fericire la care a
renunţat pentru mine!

Tatălui meu, Ionel, care m-a înţeles întotdeauna şi

mi-a fost alături în momente dificile.

Surioarei mele, Laura, fără eforturile căreia
această carte nu ar fi văzut lumina tiparului!

Fiicei mele, care se va naşte foarte curând şi
care îmi va umple sufletul de bucurie
CĂRORA LE ŞI DEDIC ACEASTĂ CARTE.
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CAPITOLUL I
COPILĂRIA LUI EROS
Pe unul din fotoliile maronii din sufragerie era
aşezată o doamnă cu părul roşcat ce-i cădea în valuri
ondulate peste umerii aproape goi. Pe obrajii albi ca spuma
laptelui înfloriseră doi maci. Buzele subţiri erau acoperite
cu un strat roşiatic de ruj. Ochii ei de smarald cu gene lungi
şi negre, cu sprâncene fin arcuite şi pleoape de safir erau
înecaţi în lacrimi. Fruntea umbrită de tristeţe i se apleca
sub povara gândurilor negre. Era îmbrăcată într-o
frumoasă rochie albastră, lungă şi modestă, care îi acoperea
aproape în întregime pantofii negri cu toc cui. De gâtul ei
subţire atârna o eşarfă de mătase asortată cu rochia.
Celălalt fotoliu era ocupat de un domn cu părul
nins de anii grei ai vieţii. Barba şi mustaţa erau argintii, iar
obrajii brăzdaţi de riduri şi palizi. Doar ochii albaştri
rămăseseră la fel de limpezi şi tineri. Era îmbrăcat într-un
costum elegant de culoare gri, cu cămaşă albă şi cravată
cenuşie.
De cealaltă parte a măsuţei rotunde acoperită cu o
ţesătură albă minunat lucrată, aşezaţi pe o canapea, doi
copii drăgălaşi – un băieţel şi o fetiţă – îi piveau nedumeriţi
pe cei doi adulţi.
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Băieţelul avea părul blond, tuns scurt şi ochii
albaştri precum cerul senin de vară. Purta o pereche de
blugi negri, un tricou albastru şi o pereche de adidaşi albi.
Fetiţa, o şatenă cu părul foarte lung şi ochi verzi,
avea o bluziţă aurie cu mânecile de voal şi o fustiţă de
culoare neagră. Era încălţată cu o pereche de sandale negre
cu toculeţ.
– Cora, Eros – spuse doamna cu părul de foc – vam chemat aici pentru că dorim să vă facem cunoscută
hotărârea noastră... (se opri pentru o clipă pentru a-şi
şterge lacrimile) hotărârea noastră de... a divorţa...
– Adică mami şi tati se vor despărţi? îl întrebă
fetiţa pe băieţel.
– Da, Cora – răspunse domnul cu părul de argint.
– De ce? întrebă băieţelul.
Domnul cu părul nins îşi privi pentru o clipă soţia,
apoi continuă:
– Eros, fiule, într-o căsnicie cel mai important
lucru este dragostea. Atunci când soţul şi soţia nu mai pot
depăşi împreună momentele grele, înseamnă că dragostea a
dispărut. În acest caz, divorţul este cea mai bună soluţie.
Acum ai înţeles de ce?
– Nu! răspunse băiatul. Şi nu e adevărat! Tu şi
mami încă vă mai iubiţi!
Din ochii băiatului două izvoare limpezi începură
să coboare munţii purpurii ai obrajilor.
– Nu! Nu e adevărat! strigă el mânios în timp ce
străbătea în grabă holul şi se închidea în camera lui.
– Eros! exclamă doamna cu părul de rubin.
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Dar Eros nu mai auzea şi nu mai simţea nimic. Era
pierdut în lumea întunecată a gândurilor...
Se gândea la vorbele pe care le rostise tatăl său,
încerca să le descifreze. Cum puteau oare părinţii lui să se
despartă sub pretextul că nu se mai iubesc? De ce doriseră
ca el şi Cora să afle despre divorţ? Puteau să nu le spună
nimic! Care era adevăratul motiv al despărţirii?
Întrebările acestea îl chinuiră timp de câteva ore.
Trebuia să afle adevăratul motiv al divorţului!
Îşi aminti de seara în care părinţii îi povestiseră
cum s-au cunoscut şi cum ajuns să se căsătorească. Mama
sa ( blondă la vremea respectivă) era jurnalist la un mic ziar
din capitală. Tatăl său era proprietarul unui faimos magazin
de bijuterii. Realizând un articol despre magazinul
respectiv, mama sa a fost nevoită să îi ia un interviu
proprietarului. Astfel îl cunoscuse pe viitorul ei soţ, care
îndrăgostit la prima vedere de ea, o invitase în ziua
următoare la cină. Desigur că tânăra jurnalistă nu a refuzat
invitaţia şi nici cererea în căsătorie, în ciuda diferenţei de
vîrstă de aproximativ zece ani. Acesta trebuia să fie finalul
frumoasei poveşti de dragoste?
Fără să îţi dea seama că era trecut de miezul nopţii,
Eros continuă să reflecteze asupra hotărârii părinţilor lui.
Spre dimineaţă reuşi să adoarmă în sfârşit, dar
somnul i-a fost scurt şi agitat. Se trezi la ora opt dimineaţa
şi pătrunse în sufragerie cu un aer de nepăsare totală, de
parcă nu s-ar fi întâmplat nimic.
În zilele următoare se petrecu acelaşi lucru. Totuşi,
pe chipul lui se putea descifra foarte uşor misterul nopţilor
nedormite.
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După o lună de zile, Eros primi vestea că urma să
plece cu mama sa. Divorţul se încheiase şi tatăl său reuşise
să o păstreze pe Cora. Multe lacrimi vărsase Eros atunci
când aflase că avea să se despartă de Cora, surioara lui
geamănă. O iubea atât de mult; fuseseră inseparabili! Acum
trebuiau să se despartă. Fiecare îşi urma drumul său.
Despărţirea de Cora îi schimbase complet viaţa.
Eros nu avea să mai fie acelaşi...
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CAPITOLUL II
DUPĂ ZECE ANI
Era o zi însorită de vară. Pe cerul senin soarele
părea o uriaşă torţă. Marea era liniştită. Valurile ei
înspumate sărutau nisipurile aurii de pe maluri.
De pe o stâncă cenuşie scăldată de valuri un tânăr
privea melancolic apusul soarelui. Dispărut în mare, uriaşul
glob de foc lăsa în urma sa o dungă purpurie. Apa mării
părea un lan albastru împodobit cu maci însângeraţi.
Ochii azurii ai tânărului păreau pierduţi în zarea
violetă. Fruntea lui de marmură albă era umbrită de
gânduri întunecate şi de părul blond care flutura în vânt.
Avea un trup atletic şi nişte braţe musculoase.
Acest tânăr ce părea din depărtare o statuie era
Eros, băiatul care în urmă cu zece ani se despărţise de sora
sa geamănă, Cora. Gândurile îi zburau la ea. Când o văzuse
ultima oară era o fetiţă de şapte anişori cu ochii de smarald,
cu părul lung şi castaniu. Oare cum arăta în prezent? De ce
nu reuşise să o vadă până acum?
Timp de zece ani nu mai ştiuse nimic de ea. Îi
trimisese sute de scrisori. De ce nu primise nici un răspuns
de la Cora? Iată întrebările care îl chinuiau şi zi şi noapte.
Unde era surioara lui? Se afla în pericol? Avea nevoie de el?
Dacă avea nevoie de el, de ce nu-l sunase până acum?
Oare îl uitase?
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Încet, încet noaptea coborâse din stelele de opal.
Luna răsărise din marea întunecată, razele ei învăluind în
argint stânca sură bătută de valuri.
În lumina blândă şi dulce a lunii, Eros îşi jură că o
va găsi pe Cora şi nu va mai îngădui nimănui să-i mai
despartă vreodată...
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CAPITOLUL III
FĂRĂ PRIETENI
Viaţa lui Eros se schimbase complet de când
părăsise casa tatălui său. De-atunci n-o mai văzuse pe
Cora... Acum locuia împreună cu mama sa într-o căsuţă
construită pe malul mării.
În fiecare dimineaţă, Eros se plimba pe plajă,
admira răsăritul astrului roşiatic, căuta scoici sau înota în
valurile înspumate ale mării.
Deşi avea o viaţă atât de frumoasă, Eros era
nefericit. Simţea un gol în inimă; ar fi dorit să împartă
aceste minunăţii ale naturii – care începuseră să i se pară
plictisitoare – cu surioara sa.
Singurul lui prieten era Toto, un căţeluş şmecher şi
nesuferit, dar fidel stăpânului (cu care semăna puţin). În
afară de Toto, Eros nu mai avea nici un alt prieten.
La şcoală, colegii îl tratau cu indiferenţă. Unii
dintre ei îl luau peste picioar aproape zilnic, însă el afişa
doar nepăsare.
Dacă ar fi avut cel puţin un prieten de treabă, în
mod sigur ar fi ripostat în faţa pe fraierilor acelora. Dar
cum era doar el singur, trebuia să tacă şi să rabde batjocura
celorlalţi şi ... să o găsească pe Cora...
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