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REFUGIUL DIN SINE

Şcoala este sanctuarul copilăriei, unde omul devine
ceea ce va fi şi nu va fi ceea ce nu a ajuns să cunoască.
Şcoala este acolo unde o căutăm şi mereu unde o găsim.
Trebuie doar să cunoşti şi să înveţi din tot ceea ce îţi
oferă, uneori fie că vrei, fie că nu vrei. Nu îţi dă de ales,
dar nici nu te obligă. Este un lucru minunat că drumul îl
alegi singur şi nu poţi învinui pe nimeni dacă ceva nu
merge aşa cum vrei. Fericirea stă la picioarele tale dacă ştii
să o ridici. Eşti stăpânul tău şi niciodată nu e bine să uiţi,
pentru că s-ar putea să te rătăceşti prin meandrele căutării
de sine. Întoarcerea din labirintul interior nu se face cu
firul Ariadnei, ci trebui să-ţi găseşti singur drumul inapoi,
căci, repet, tu eşti stăpânul şi nu poate intra nimeni la tine
fără voia ta. Intimitatea nu a fost nicând o parte uşor de
dezvăluit şi de încredinţat, nici măcar mamei. Într-adevăr,
ea te cunoaşte, că doar ea ţi-a dat educaţia, dar până la un
punct. De acolo începi tu şi doar tu, în plenitudinea fiinţei
tale, mirifică parte a sinelui ce te aşteaptă ca într-o bună
zi, atunci când eşti pregătit, să te duci şi să o întâmpini cu
bucurie. Dă deoparte voalul care te înconjoară şi păşeşte
spre zările neţărmurite, precum exploratorul spre o nouă
lume. Nu lua în seamă teama, pentru că este cea care
adânceşte negura şi sporeşte nefericirea. Pleacă în
călătoria care se numeşte viaţă şi vei absolvi şcoala cu
succes.
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*
Soarele se apropie de zenit, trimiţându-şi razele
scânteietoare peste oraşul copleşit de căldură. Toţi se
gândesc la vacanţe, la întâlnirile cu prietenii şi distracţie.
Este sfârşit de an şcolar, iar pentru Ana şi sfârşit de liceu.
S-au adunat în curtea liceului pentru a pune la punct
ultimele detalii legate de petrecerea pe care au plănuit-o
de de vreo două luni şi nu mai au mult timp la dispoziţie.
Haosul domnea printre colegii ei, aşa că Ana încearcă să
medieze conflictele şi să mulţumească pe toată lumea.
Calmul nu e o problemă pentru ea, colegii ei nu-şi
amintesc să o fi văzut-o sau auzit-o urlând şi gesticulând
necontrolat. Toţi erau invidioşi pe această putere a ei de a
se detaşa de probleme şi de a judeca lucrurile la rece. Fără
să pară mai bătrână decât în realitate, Ana se deosebeşte
de ceata zgomotoasă printr-o atitudine serioasă care
emana multă siguranţă de sine. Când spune ceva, părerea
ei este mereu ascultată şi luată în serios, pentru că se
considera datoare să analizeze mai întâi cazul şi apoi să
dea un verdict, dar fără să-şi impună punctul de vedere.
Colegii i-au declarat că sunt geloşi pe ea, pentru că nervii
adolescenţei nu dovedeau să pună stăpânire pe acea
seninătate cu care aborda orice detaliu al vieţii sale.
Indolenţă sau prefăcătorie? Nici ea nu ştia, dar nu-şi bătea
capul cu întrebări inutile.
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⎯ Ana, spune şi tu ceva!!!! Hai să ne hotărâm şi
să terminăm cu petrecerea asta! Zi, ce crezi că ar trebui să
cumpărăm mai mult, bere sau suc?
⎯ Poate şi nişte sticle de vin? Profu’ de geografie
se dă în vânt după vin roşu demisec şi diriginta după vin
dulce.
⎯ Ana, nu ne ajuţi cu nimic, noi încercăm să ne
hotărâm între şi între, şi tu ce faci?
⎯ Are dreptate, am uitat de vin. Vali, trebuie să
ne gândim şi la ei, ca să nu facă mutre toată seara.
⎯ Bine Alexandra, dacă tot eşti aşa deşteaptă, ia
zi, ce bem mai mult, suc sau bere?
⎯ Bere, bineînţeles, veni promt răspunsul Anei.
Că doar suntem majori şi vrem s-o facem lată.
Argumentul atât de convingător şi zâmbetul
complice aruncat celorlalţi au rezolvat problema băuturii
fără comentarii în plus. Ana nu e fata băgăcioasă sau cu
aere de vedetă, dar cu siguranţă ştie să pună punctul unde
şi când trebuie, iar ei sunt în criză de timp. Hărmălaia
continuă, pentru că votul democratic nu este chiar cea
mai simplă metodă de a lua o decizie. Ana nici măcar nu
se mai chinuie să mai zică ceva, oricum va fi întrebată. Nu
toată lumea e de acord cu ea, dar nu se zbate să convingă.
Din punctul ei de vedere, fiecare trebuie să contribuie cu
ceva, chiar dacă nu e pe placul ei. Ştie că până la urmă se
va rezolva într-un fel sau altul. Toţi sunt entuziasmaţi că
au terminat liceul, pentru ei înseamnă că vor intra într-o
altă etapă a vieţii lor, vor deveni „oameni mari”. Visul lor
din adolescenţă se apropie din ce în ce mai repede de
realitate. Prima lor mare responsabilitate, organizarea
petrecerii de absolvire, se lasă cu o gălăgie de nedescris.
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Sunt plini de energie şi vor să dovedească lor şi celorlalţi
că de-acum sunt oameni maturi, responsabili, capabili să
ia deciziile cele mai bune. Toţi se înghesuie cu câte o
propunere, mai mult din ambiţie decât pentru bunul mers
al lucrurilor. S-au chinuit să găsească o locaţie care să fie
pe placul tuturor, să găsească muzică pentru toate
gusturile, să adune bani, să se ocupe de cumpărături şi de
treburi administrative. Organizarea a fost pentru ei un alt
examen, o altă treaptă în sus pe scara evoluţiei lor spre
maturizare şi responsabilitate. Nu toţi vedeau însă
lucrurile la fel. Pentru ei, petrecerea însemna capătul unui
drum pe care nu se mai întorceau, ultimul răcnet al
adolescenţei care trebuia trăit la maxim. Nu voiau să
dovedească nimic, nu voiau să fie încă serioşi, aveau o
viaţă la dispoziţie pentru aşa ceva. Distracţia era pentru
moment pe primul loc şi nu voiau să se piardă în detalii
nesemnificative. Oricum va iesi bine, cu condiţia să se
simtă bine toată lumea, elevi şi profesori.
Au petrecut împreună patru ani minunaţi, dar
acum e timpul să meargă mai departe. Se lasă cu nostalgii
premature printre colegi, promisiuni că vor păstra
legătura orice ar fi, planuri de viitor. Pentru posteritate, o
colegă s-a hotărât să aducă aparatul foto şi un oracol care
să circule pe la fiecare.
⎯ Cristina, lasă-ne! Nu vezi că suntem ocupaţi?
Pe tine nu te interesează petrecerea noastră?
⎯ Ba da, dar totul e aproape gata. Am stabilit
locaţia, băutura, cine participă. Banii s-au strâns, deci, ce
mai e?
⎯ Vali, mai uşor cu reproşurile. Are dreptate, o
turmă de oameni nu e în stare să ia o direcţie fără păstor.
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S-a rezolvat, aşa că hai să ne mai ocupăm şi de altceva,
spuse un alt coleg.
⎯ Cine vrea să fie primul care completează
oracolul?
⎯ Parcă am fi clasa a V-a.
⎯ Poate că acolo ai rămas tu. Mă bag eu prima.
După mai multe certuri, ironii şi înţepături, au
terminat partea de organizare. Acum nu le mai rămânea
decât să participe şi bineînţeles să se distreze. În scurt
timp începeau examene importante care aveau să le
decidă viitorul. Nu le rămânea decât să profite din plin de
timpul care le mai rămăsese. Toţi erau conştienţi de aceste
lucruri, erau încrezători, dar parcă o umbră de teamă mai
apărea din când în când pe cerul lor senin, făcându-i mai
irascibili şi mai cinici.
Ana ajunge acasă fericită.
⎯ În sfârşit, ne-am hotărât! Ne-a luat ceva timp,
dar s-a stabilit totul, în ceasul al doişpelea!
⎯ Chiar aşa! Aveţi nevoie de ajutor cu
cumpărăturile? Ne putem ducem noi, mamele, şi voi să vă
aranjaţi pentru petrecere. Şi să nu ajungeţi acolo obosiţi.
Mama Anei e o femeie voluntară, înzestrată cu
darul vorbirii din belşug, uneori reuşind să decidă ea şi
pentru alţii. Cu o excepţie importantă: fiica sa. Nu reuşea
să se implice atât de mult pe cât şi-ar fi dorit în viaţa şi
deciziile ei, nici măcar atunci când era copil. Deţinea o
strategie care o îndepărta uşor de chestiunile pe care Ana
le păstra pentru sine. Îşi alegea singură hainele, prietenii,
ce atitudine să adopte cu persoanele străine, ce liceu să
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urmeze. Nu lăsa în grija mamei treburile sale. Îşi făcea
singură temele, desenele pentru şcoală, alegea din proprie
iniţiativă ce cărţi să citească, când să-şi facă temele şi când
să se joace. Ar fi dorit să se implice mai mult în viaţa fiicei
sale, dar aceasta se descurca atât de bine fără îndrumările
ei, încât de multe ori se simţea inutilă. De multe ori se
consola cu ideea că poate era ea o mamă prea insistentă şi
protectoare.
⎯ Mamă, nu e nevoie de aşa ceva. Am luat în
calcul mai multe variante şi am găsit-o pe cea mai bună.
L-am convins pe tatăl unui coleg de-al nostru să ni le
aducă cu maşina de serviciu. Lucrează la o firmă de
transport, deci nu e aşa de complicat.
⎯ Cine aranjează acolo?
⎯ Angajaţii localului. Nu te îngrijora, am avut
grijă de toate. Ai uitat că suntem 25 de oameni în clasă?
Încă o partidă câştigată de fiica ei. În aceste
momente i-ar fi plăcut nespus de mult să fie acolo, să o
ajute, să-i fie alături. Dar ea a decis că se poate descurca
singură. Şi ăsta e adevărul.
⎯ Pe la ce oră trebuie să fiţi acolo?
Ana zâmbeşte frumos şi răspunde cu o voce
suavă. Ştie la ce se gândeşte mama sa, dar preferă să nu-i
dea satisfacţie.
⎯ Am vorbit cu Vali. Sunt în drumul lui. Părinţii
lui ne duc şi ne aduc de acolo. Nu-ţi face griji, m-am
gândit la toate. Ştiam că lui tati îi va fi greu să mă aducă
de la petrecere după ce a muncit aşa de mult toată ziua.
Ana avea darul de a atinge corzile sensibile ale
oamenilor atunci când voia să obţină ceva sau să
convingă. Ştia punctul sensibil al mamei sale şi că acest
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argument va sta în picioare. Nu avea chef să se prezinte
cu părinţii ei şi să se facă de râs. Aşa, cu maşina colegului
ei mergeau mai mulţi şi imaginea ei de fată independentă
rămânea neatinsă.
Deşi Ana nu a creat probleme părinţilor ei, o vagă
nemulţumire îi străbate pe amândoi, mai ales că nu au ce
să-i reproşeze concret. Ceva ce nu le convenea le tot
dădea târcoale, dar nu ştiau cum anume să-şi exprime
neajunsul. Nici ei nu înţelegeau exact despre ce e vorba.
Copilul lor a fost mereu cuminte, poate prea cuminte, şi
zău că acum, la sfârşit de liceu, parcă şi-ar fi dorit să-şi
aducă aminte de vreo năzbâtie de-a ei. Nimic. Notele sale
nu erau nici mari, nici mici, se înţelegea cu toată lumea,
nu ţipa, nu se ducea prea des la discotecă, nu lipsea
nopţile fără să anunţe, nu au văzut-o cu niciun prieten.
Răsucind problema pe mai multe părţi, au ajuns la
concluzia că ei de fapt caută nod în papură copilului lor în
momente în care are cel mai mult nevoie de sprijin. Acum
va face alegeri care probabil îi vor marca viaţa, nu au timp
să se prostească cu neajunsuri imaginare. Concret, fata lor
nu are nicio problemă, dar se pare că tocmai asta îi
deranja. După lungi discuţii, au ajuns la concluzia că
poate ei sunt nebuni şi că trebuie să o lase în pace. Nu
îndrăzneau să-i spună Anei nimic pentru că se temeau să
nu o supere. Şi până la urmă, ce să-i spună? Nici ei nu
ştiau.
Este oare fata ei? Cu cine seamană? Ea şi soţul ei
sunt oameni atât de diferiţi de ea! De fiecare dată când îşi
punea astfel de întrebări. ajungea la un punct, că îi era
frică să se gândească mai departe. „Oare am înnebunit?
Cum pot să gândesc aşa ceva?! Să-mi fie ruşine! Toţi ne
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invidiază pentru ce copil minunat avem, şi eu o iau razna.
Auzi, să mă gândesc la ea ca la o străină, de parcă nu eu
am purtat-o nouă luni cu mine şi tot eu am crescut-o.”
Aceste peroraţii deveneau în ultima perioadă ceva
obişnuit. Sătulă să facă faţă singură gândurilor ciudate
care îi tot veneau în ultima vreme în cap, se gândi să
discute serios şi cu partenerul său de viaţă.
Soţul ei, Dan, e un om cerebral, care nu se
ambalează repede, aşa cum face ea. De multe ori îi spune
că e pămpălău, şi că de n-ar fi fost ea, totul s-ar fi dus de
râpă. El îi aduce echilibrul şi o obligă să se tempereze.
Prin destăinuirile ei, speră ca şi de data asta să îi ofere
liniştea mult dorită şi să o aducă pe drumul cel bun. Cu el
se simţea în siguranţă, fără să se simtă stânjenită că ar râde
de fricile ei ascunse, din contră, îl vedea ca pe un far în
mijlocul furtunilor sale sufleteşti. Şi el era uneori îngrijorat
că fiica lor nu îi lăsa să se implice în viaţa ei, nu stătea de
vorbă cu ei aşa cum fac alţi copii, nu le cerea sfatul. Să-i fi
fost oare ruşine cu părinţii ei? Nu ar fi avut motive având
în vedere că părinţii ei sunt oameni decenţi şi respectaţi
de cei din jur.
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*
S-au cunoscut la aniversarea unei cunoştinţe
comune şi s-au plăcut la a doua vedere. Prima a fost una
cu peripeţii. El a vărsat pe rochia ei cea nouă un pahar cu
vin şi au ieşit scântei. S-au acuzat reciproc, dar cum
amândoi erau preocupaţi să nu se facă de râs, au încercat
să catalizeze momentul penibil şi să rezolve problema
discret. Dan venise la majoratul unei verişoare
îndepărtate, un fel de obligaţie de familie şi nu se simţea
în largul lui. Trebuia să se comporte exemplar ca să nu
dea motive de bârfă în familie. Cel mai mult îi păsa de
ceea ce ar fi putut auzi mama lui de la diverse persoane, o
femeie foarte mândră de odrasla sa. Nu îi plăcea că
exagera cu laudele. Era un fel de concurenţă între mame:
copilul cui e mai deştept, mai frumos, mai plin de toate
calităţile. O boroboaţă ca asta îi strica imaginea şi mai ales
reputaţia cu care se lăuda mama sa. Liliana însoţea pe o
prietenă de-a ei la aniversarea unei vecine. Fiind o
persoană sociabilă şi mare amatoare de petreceri, prindea
ocaziile din zbor şi se înfiinţa pe unde oriunde putea intra.
Spre deosebire de Dan, nu i-a fost greu să se integreze în
grupul de necunoscuţi şi chiar să ajungă la un moment
dat în centrul atenţiei. Întâmplarea a făcut ca ea să facă o
mişcare bruscă şi să zboare din mână paharul lui Dan care
mai avea puţin şi adormea cu el în mână. Scuturat din
amorţeală, o broscorodeşte pe înfipta domnişoară care îi
arunca deja cuvinte de reproş, după părerea ei
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binemeritate. Dan gândea altceva, era ea cea vinovată
pentru că se tot învârtea de colo colo şi nu avea stare. El
fusese până atunci liniştit, aproape absent. Nu era mediul
lui favorit, ar fi preferat să fie la o băută cu prietenii lui şi
să discute despre ce cărţi au mai citit, cum a fost
examenul la cutare profesor, cu cine s-au mai întâlnit...
Prezent cu corpul şi străin cu mintea, pentru Dan acest
incident i-a umplut paharul răbdării, dar se gândea şi la
partea bună: avea o scuză să plece de acolo. Aşadar se
hotărăşte să-şi schimbe atitudinea faţă de Liliana şi se
oferă să o ajute. În mintea lui îşi repeta „Dă Doamne să
vrea să o conduc acasă, să scap de-aici!” Încearcă să-şi
facă loc să vorbească, pentru că ea avea extraordinara
capacitate de a vorbi fără pauze. „Oare de unde găseşte
aşa de repede atâtea cuvinte pe secundă? S-o gândi şi ea
că poate am şi eu ceva de zis? Dar nu cred că poate să
gândească şi să vorbească în acelaşi timp.” De vreo trei
ori tuşeşte uşor, semn că vrea să ia cuvântul, dar ea nimic.
Era insensibilă la orice mesaj subtil pe care bietul Dan
încerca să i-l trimită. Are norocul că se îneacă la un
moment dat cu vreo două cuvinte în gât şi prinde şi el
astfel o pauză scurtă de care apucă să profite:
⎯ Domnişoară, numele meu este Dan şi îmi
pare nespus de rău de ce s-a întâmplat. Mă ofer să vă ajut
să remediem această situaţie.
Domnişoara, ca prin minune, tace şi îl priveşte
lung. „Hm, vrea să pară educat, crede că dacă îmi
vorbeşte protocolar mă dă gata. Hai să vedem ce are de
gând.”
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⎯ Bine, să auzim ce variante ai. Vinul roşu nu
prea iese la spălat şi asta e o rochie nouă pe care am luat-o
special pentru această ocazie.
„Şi ce-o fi vrând, să-i cumpăr rochie? Asta-i
culmea nesimţirii”, se gândeşte Dan indignat.
⎯ Repet, îmi pare nespus de rău, dar să încercăm
să găsim o soluţie în acest caz. Nu e cazul să ne certăm,
sper că sunteţi de acord, domnişoară.
⎯ Liliana.
⎯ Poftim?
Liliana nu ştia dacă el trage de timp să găsească o
soluţie sau chiar nu a auzit numele. Dan era prea ocupat
cu mintea să găsească o ieşire rapidă şi fără prea multe
comentarii din partea celorlalţi, că nici nu a înţeles că ea
se prezenta.
⎯ Mă cheamă Liliana.
⎯ Ah, scuze, sunt atât de zăpăcit.
⎯ Am remarcat.
⎯ Aşadar, ce putem face în această situaţie? Pata
e destul de vizibilă. Aţi spus că nu iese la spălat.
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