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PROLOG
Gândurile i se învălmăşeau în cap şi oricât încerca să pună puţină
ordine, dădeau buzna din toate părţile în mintea lui obosită, luându-l cu
asalt, pe nepregătite. Abia reuşea să rumege o idee, că alta îi lua locul. Dacă
ar fi fost să pună în cuvinte ceea ce simţea, probabil că ar fi ieşit doar nişte
fraze disparate, incoerente.
Ce simţea, până la urmă?
Frustrare. Mama lui avusese dreptate. Bărbaţii tineri, burlaci, de
familie bună şi bogaţi trebuiau să aibă grijă! Numai că dinspre ea chiar nu
păruse a exista vreun pericol!! La rândul ei tânără, frumoasă, de o
sexualitate debordantă, provenind dintr-o familie veche şi renumită prin
cercurile de afaceri, obsedată de independenţă... ar fi trebuit să fie reţeta
succesului pentru orice relaţie fără constrângeri sau obligaţii... decât acelea
pe care ți le dorești sau le alegi… când te simți pregătit. Când devenise viaţa
lui un clişeu cu aromă de telenovelă? Oare pentru că tocmai de la ea se
aştepta mai puţin şi asta îi ucisese vigilenţa? Ea afirmase că fusese o
greşeală, că nu rămăsese gravidă intenţionat. Îi indicase şi momentul în care
s-ar fi putut întâmpla. Şi-l aducea aminte şi el...
Se certaseră rău de tot. Ea dorea să se întoarcă acasă la părinţi, în
Iaşi. El dorea să rămână în Bucureşti, unde era sediul central al firmei
unchiului său... unde era cariera lui, pe care acum, după absolvirea
facultății, o lansase cu adevărat. Ea insistase că iubirea ar fi trebuit să vină
pe primul loc, probabil aşteptându-se să audă de la el ceva care să îi
confirme că avea să se lege de ea pe viaţă. El explodase. Şantajul sentimental
ieftin era calea sigură către eşec. În cazul lui, cel puţin. Nu avea de gând să
cedeze. Dacă lucrurile se legau între ei de la sine, foarte bine. Dacă nu,
atunci... Ea părăsise apartamentul ca o furtună. Se întorsese după vreo două
zile, aparent rezonabilă. Of! Şi doar o cunoştea! Ar fi trebuit să îşi dea seama
că era o capcană! Ea nu era niciodată chiar atât de rezonabilă! Ea mergea
întotdeauna până în pânzele albe, refuza să înţeleagă când i se spunea „nu”
şi presa până când obţinea ce dorea. De aceea era şi atât de obositor să o
aibă alături. Orice decizie minoră care trebuia luată de comun acord se
transforma într-o luptă de orgolii, în care el de obicei ceda... de cele mai
multe ori după câte o noapte de sex nebun.
Tot aşa încercase să îl facă să capituleze şi atunci. Îl ţinuse la distanţă
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vreo două zile şi avusese grijă să fie cât mai sexy, să se îmbrace şi să se mişte
prin casă exact aşa cum ştia că îl făcea să se urce pe pereţi. Încercase să
mimeze calmul până când ajunsese în punctul în care nu se mai pututse
concentra la birou. Plecase mai devreme, intrase în casă ca o furtună, o
regăsise în uşa de la dormitor, măturase aerul cu brațele și o cuprinsese
între ele.
- Mă simți în ce hal sunt?... mormăise răgușit și o lipise de el.
Ea icnise încet și se lăsase sărutată, convinsă să își muleze corpul
după al lui.
- Mă simți? insistase prin cuvinte și prin gesturi.
Auzise un „da” sacadat. Ea se desprinsese de el și se îndreptase spre
pat. Cu spatele încă la el și tălpile bine înfipte în parchetul de sub ele, se
aplecase și se sprijinise cu palmele de cearșaf, la marginea patului. Apoi
întorsese capul și îi oferise o privire provocatoare, precursoarea replicii:
- Ia-ți ce știu că ai nevoie. Cum ai tu nevoie. Cum mă faci și pe mine
să am nevoie.
Întâi o lăsase să audă foșnetul hainelor lui căzând, una câte una, pe
jos. Apoi se apropiase de ea și începuse să o dezgolească. Ea mereu se
îmbrăca sumar în intimitate, așa că nu ar fi trebuit să îi ia prea mult timp,
însă prelungise momentul intenționat.
- Am nevoie… șoptise ea.
Își încetinise și mai mult mișcările… mângâiase…
- Dă-mi… rugase ea.
O tachinase. Nu îi dăduse.
- Te rog… te rog…
O posedase brusc, vertiginos, se luptase cu ea, la un moment dat o
săltase pe brațe și o întorsese prin aer, se aruncase asupra ei, o lăsase să țipe,
să zgârie, să implore, o ajutase să o ia de la capăt. Se mirase cum de putuse
sta departe două zile, când femeia de lângă el știa exact cum să îl aducă la
paroxism și să îi consume și ultima fărâmă de energie din trup. Scrășnise
din dinți, rezistase, reîncepuse jocul, iară și iară, până când o simțise moale
în brațele lui, obosită, tremurând. Abia atunci își potolise mișcările și se
relaxase, se bucurase de corpul ei cu calm, se lăsase condus… ispitit…
Fusese o noapte memorabilă. Una dintre cele mai nebune și mai reușite din
viața lui…
Ce mai simţea?
Furie. Pe el sau pe ea? El fusese cel care uitase de prezervative. De
cealaltă parte nici ea nu... Ei, în mama tuturor dracilor perverşi! Normal că
ea... NU! Ea exact asta dorise! Atunci... de ce făcuse avortul acela fără să îi
6
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spună nimic? Şi ce rost avusese, după ce el făcuse lucrul corect şi o ceruse în
căsătorie? Nu asta dorise să obţină până la urmă? Să fie soţia lui? Deşi... îi
dăduse un argument convingător. Nu dorea să devină doamna Dimaru doar
pentru că el se simţea obligat de împrejurări. Îi adusese aminte de câte ori
uitaseră să fie prevăzători şi cum ea de fiecare dată trecea dimineaţa pe la
farmacie şi înghiţea cuminte câte o pastilă. Şi cum seara nu uitase niciodată
să o ia pe a doua.
Mda... cu ea era uşor să uite de orice formă de prevedere... Înserare...
malul mării... plajă pustie... Ea ceruse... şi fusese înnebunitor de explicită.
Încercase să o cuminţească, să o convingă să aştepte până când ajungeau la
hotel...
- Nu, Călin, nu-mi spune să mă opresc! Ți s-au dilatat pupilele! Numi pasă, nu-mi mai pasă de nimic! Şi ce dacă ar putea trece careva pe aici?!
Valurile nu povestesc! Între valuri...
- Dumnezeule, femeie frumoasă și nebună! Cum să nu mi se dilate
pupilele când îmi arunci cu bomba atomică în cap?! Tu te auzi vorbind?!! Ce
bărbat normal ar reuși să-și controleze… pupilele… când tu vorbești așa?!
- De ce să te controlezi? întrebase şi îi simţise degetele alunecând pe
piept, pe abdomen, mai jos... şi mai jos... De ce, iubitule?... Dă-mi un
argument...
Mâna ei reuşise cumva să nu piardă contactul cu trupul lui cât timp
ea se dezbrăcase.
- Hai... măcar un argument... insistase ea.
- Stai să vezi tu ce argument ai să-ţi primeşti imediat de la mine!
exclamase convins şi începuse să tragă de propriile haine.
- Un argument bun?... șoptise ea cu glas moale ca de felină.
- Un argument tare de tot... mormăise sărutând-o.
- Un argument... gustos?
Îşi aduse aminte cum reverberase râsul lui între zgomotul de valuri
spărgându-se de ţărm. Îşi mai aminti şi cum căzuse ea în genunchi dintr-o
dată.
- Mmmm... un argument... delicios... concluzionase ea.
Da... valurile nu povesteau...
Se surprinse pe sine conştientizând că un alt sentiment dădea să iasă
la lumină.
Dor. De ce anume? De cine? De ea? De ei doi? O iubise? O iubise şi
doar se convinsese pe sine că nu era aşa, dintr-un orgoliu prostesc? Se
terminase prea brusc. Ea plecase dintr-o dată, luând cu ea din casă toate
obiectele care i-ar fi putut aduce aminte de ea... de ei doi împreună. Nu
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simţise decât uşurare. Pierderea femeii iubite ar fi trebuit să doară, nu? În
schimb, descoperise cât de uşor se concentra la serviciu fără eternele certuri
de acasă, cât de odihnit era pentru că nu mai pierdea nopţile făcând atletism
cu ea între cearşafuri... Atletism!... Hm... Dacă ar fi iubit-o ar fi trebuit să
gândească în alţi termeni. Un bărbat care iubeşte o femeie face dragoste cu
ea, nu atletism. Deci… de ce anume îi fusese dor atunci şi îi era chiar şi
acum? Faptul că nu simţise nevoia să fie cu alte femei după ce plecase ea
însemna că îi fusese dor de ei ca şi cuplu? Sau îi era dor de ideea de… mare
dragoste?
Asta îl făcea să se confrunte cu o altă întrebare: ce își dorea de la
viață, pe acest plan? Dacă știa ceva despre el, aceea era că dorea familie,
copii, soție. Propria lui familie era un model de constanță și unitate. Nu erau
perfecți, dar funcționau. Ok… soție… dar când? Acum… sau mai târziu?
Întâi cariera sau… să le lase pe ambele să se dezvolte în paralel? Cu cine? În
ce context? Cu ea? Cu ea gravidă… sau?... Și uite așa se văzu nevoit să poarte
bătălia cu cea mai dură întrebare dintre toate: o ceruse în căsătorie pentru
că aflase că era însărcinată sau pentru că o iubea, iar vestea neașteptată doar
îi dăduse cel mai bun motiv să reia relația pe care o crezuse pierdută
definitiv? Se întreba dacă așa era mereu atunci când cineva decidea să se
căsătorească. O eternă luptă cu incertitudinile? Oare ale lui proveneau din
gestul acela al ei de neînțeles, care îl duruse atât, de a renunța la copil? De ce
îl durea? Că era copilul lui? Un copil pe care nu îl cunoscuse! Că ea alesese
să renunțe la copilul lui, al bărbatului pe care susținea că îl iubește? Pur și
simplu i se făcuse greață că ea fusese în stare să comită un astfel de gest!
Și parcă, totuși, nu era numai asta… De unde veneau până la urmă
incertitudinile acelea ale lui? Este iubirea foc, pasiune, nebunie… sau este
pace, liniște, completare? Cu ea experimentase din plin prima parte… Poate
iubirea să mistuie și să odihnească în același timp? Focul se putea combina
cu apa fără să se aleagă doar… un abur, o părere?... Se putea… exista mai
mult decât ce aveau ei doi? Sau asta era dragostea și orice altceva era nereal
și făcea parte din categoria exclusivă a visurilor?
Unchiul lui îi spusese la un moment dat că răspunsul la orice dilemă
va fi găsit dacă se pun întrebările corecte. Iar întrebările erau: era ea femeia
lui, femeia pentru el? Chiar o dorea alături tot restul vieții… pentru că o
iubea? Putea să treacă peste greșeala ei și să o ierte, tocmai pentru că o
iubea? Sau îi refuza iertarea deliberat, întrucât avea nevoie de un motiv ca să
nu recunoască faptul că, în realitate, nu o iubise niciodată cu adevărat?
Trebuia să se gândească foarte bine nu doar la întrebări, ci și la răspunsuri.
Pentru că de acele răspunsuri depindea tot restul vieții sale.
8
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CAPITOLUL I

EU POT DISIMULA MAI BINE

Negru bazaltic. Negrul nu avusese niciodată atâta expresivitate. Era
doar capătul, culoarea găurilor… negre. Acum era de catifea... delicios, cu
inflexiuni de mătase... mistic, paiete... tot arsenalul. Dar îşi păstra răceala,
deşi se revela în reflexii pasionale, impunea distanţa, fără a lipsi de
înţelegerea instinctivă a naturii umane, surprindea prin profunzime, cu
toate că o ironie distrasă părea a ieşi necontrolat la suprafaţă. Pentru un
privitor străin acei ochi stârneau, fără doar şi poate, dorinţa de a şti mai
multe despre cel din spatele privirii.
Îi auzise vocea încă de când se afla în anticameră. Tocmai îi explica
secretarei motivul prezenţei ei acolo, când îi atrase atenţia un timbru vocal
antrenat pentru a dispune, ce denota siguranţa persoanei obişnuită să fie
ascultată. Baritonal, calm, hotărât. Ceva nedeterminat o făcu însă să se
întrebe cum se transformau vibraţiile acelei voci când exprimau tandreţea.
Vorbea în tonuri de contrabas, într-un mod de natură să atingă la nivel
inconştient. Şi atunci ceva în ea a tresărit, ca o presimţire a viitorului.
Biroul era de o eleganţă rece şi utilitară, caracteristică unei imagini
atent formulată pentru cei din exterior. Costumul impecabil, stiloul masiv,
secretara ascultătoare, toate erau la locul lor. Totul denota puterea generată
de cineva obişnuit să controleze şi să se controleze.
Dar nimic nu putea pregăti pentru contactul direct cu cel din spatele
biroului de nuc masiv. Lemn de nuc... „calitatea se impune aici de la sine, nu
avem nevoie de mahon”...” înţelese ea. Meseria ei o învăţase să citească
dincolo de discursul transmis direct, care de multe ori se dovedea a fi fals, şi
să reacţioneze la motivul real care genera atitudinea persoanei cu care
interacţiona. Acest al şaselea simţ o ajutase să ajungă aici.
Spaţiul de lucru era împărţit astfel încât să intimideze şi să relaxeze
interlocutorul în acelaşi timp, într-un echilibru atent creat. Imprima
senzaţia de camaraderie şi confidenţialitate... senzaţie care se spulbera la
prima privire aruncată celui care, prin modul în care îşi înclina capul şi îşi
poziţiona corpul în raport cu persoana din faţa lui, comunica neechivoc un
singur mesaj: aici eu sunt şeful. Nu, greşit! Eroare din partea ei. Mesajul era
altul: aici eu conduc!
Extras din volumul:
Huidu, A. (2017). Mărturisesc că sunt femeie.
Iaşi, România: Lumen.

9

Alexandra Huidu

Biroul lui în mijloc, chiar în faţa intrării... „suntem ocupaţi, aici se
trece direct la subiect”... în spatele biroului un perete de sticlă şi panorama
superbă a luminilor oraşului în crepusculul serii... „dacă ai nevoie de timp
pentru a formula răspunsul corect, iţi oferim noi cu amabilitate scuza ideală,
frumuseţea priveliştii”... spre stânga o canapea şi trei fotolii, încadrate de
două corpuri de iluminat verticale, cu abajur discret, şi o măsuţă joasă,
lungă... „prea confortabil, deloc impresionant, probabil pentru serile lungi la
birou”... în dreapta un bufet florentin în stare excepţională, care avea încă
mânerele originale, oferind o gamă largă de băuturi... „doar din apa plată
este consumat, aici relaxarea nu e pentru noi, ci pentru ceilalţi”... în lateralul
bufetului o uşă îngustă, mascată parţial de un bonsai imens... „suntem
deschişi inovaţiilor”... în realitate, probabil accesul spre baie...
O senzaţie de bine o cuprinse la gândul că fusese exact atât de subtilă
pe cât trebuia. Asta până la... negrul bazaltic din ochii lui. Nicio reacţie pe
care să o poată interpreta atunci când o privi, niciun gest suplimentar...
Doar zâmbetul aferent unui salut de o politeţe rece... „încrederea şi
aprecierea se câştigă, CV-ul are doar caracter orientativ, nu te gândi că
diplomele ne impresionează”... în regulă, cu asta se mai confruntase, putea
gestiona o astfel de reacţie.
Ba nu, era cât se putea de intimidată. Deşi... nu din această cauză.
Stătea încă în picioare când el se ridică de la birou şi o invită să ia loc pe
scaunul din faţa lui, apropiindu-se cu paşi rari şi trăgându-i scaunul să se
aşeze. În continuare, figura lui nu exprima decât o politeţe rece... „persoana
ta nu mă impresionează în mod deosebit”. Când se reaşeză în faţa ei văzu
din nou acea ironie distrasă din privirea lui... „oare mi-am creat o imagine
excesiv analizată”?
I s-a părut atunci că observă o uşoară strângere de maxilare, de parcă
ceva l-ar fi nemulţumit. Gestul îi accentua umbra de pe obraji şi din jurul
buzelor senzuale. I-a părut rău că nu îşi întipărise mai bine în memorie
imaginea zâmbetului lui de la început.
Au intrat în birou doi bărbaţi şi o femeie. Ştia deja cine erau: Emilia
Hagianu, şefa departamentului HR, directorul de proiecte cu străinătatea şi
directorul pentru relaţiile cu presa. Făcuse o documentare minuţioasă
asupra viitorului angajator. Nu se limitase doar la zvonurile care circulau
între colegii de breaslă. Dacă o caracteriza ceva, acea trăsătură era
minuţiozitatea.
Nu se ridică atunci când întinse mâna bărbaţilor, ci doar când repetă
acest gest către femeie, înclinându-se chiar uşor. Un zâmbet reţinut pentru
ei, unul ceva mai deschis pentru ea. Efectul scontat se produse. Simţi un val
10
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de prietenie venind dinspre aceasta.
Şi atunci a văzut pentru prima dată reacţia cu care avea să se
obişnuiască în anii ce aveau să vină. Femeia se întoarse către el cu o privire
de sublimă supunere şi îi zâmbi. El doar se uită discret către ceasul de pe
birou, iar ea începu să explice motivul întârzierii cu o voce sacadată,
metalică. Pe de o parte se linişti. Nemulţumirea lui nu era cauzată de ea. De
cealaltă parte o frapă sentimentul de obişnuinţă şi lipsa de impresie pe care
o produsese asupra lui acea privire de supunere şi admiraţie cu care îl
învăluise femeia aproape inconştient.
Cei doi bărbaţi se aşezară și ei, purtând pe chipuri o ușoară expresie
de amuzament. Directorul de proiecte cu străinătatea, Andi Bartal, părea un
tânăr abordabil, deschis, cu o mină liniştitoare, care ţinu să îi spună încă de
la început că fusese impresionat de activitatea ei şi că datorită impresiei
produse asupra lui i se oferise şansa acelui interviu. Atunci făcu o greşeală,
prin urmare sentimentul de triumf dat de cuvintele lui Andi Bartal nu dură
mult. Se întoarse să vadă reacţia lui. Nimic. Doar se aşeză mai comod în
fotoliul directorial.
Cristian Iordache nu îi plăcu. Directorul pentru relaţii cu presa
emana acea perversitate a bărbatului prea conştient de frumuseţea sa, care
nu îşi putea masca complet misoginismul. Lăsă pe tot parcursul discuţiei
impresia că se afla acolo doar pentru că primise o sarcină de serviciu, iar
asta nu îi facea nicio plăcere. O surprinse de-a dreptul când, spre final, ceru
să fie repartizată în echipa lui. Dacă ar fi putut alege între ei, deşi nu era
cazul şi era conştientă că deja nimeni nu mai avea interesul să afle opinia ei,
ar fi dorit să poată lucra împreună cu Andi Bartal. De altfel, pentru
departamentul acestuia aplicase, aflând abia ulterior că şi relaţiile cu presa
anunţaseră un post vacant. Îşi extinsese aplicaţia în ultima clipă, iar acum
spera să nu fi fost o decizie neinspirată.
Discuţia se finalizase… sau cel puţin asta percepu ea în momentul în
care cei trei interlocutori se întoarseră spre el, în expectativă. Fără grabă,
Călin Dimaru îşi trecu degetele prin părul negru şi pentru prima oară o privi
fără a părea că se uită prin ea. Se aplecă uşor înspre ea, îşi coborî ochii către
mapa cu documente aflată pe birou şi... tăcu. Un tremur îi trecu prin tot
corpul şi trebui să recunoască faptul că nu era emoţia generată de aşteptarea
deciziei lui, ci efectul ochilor lui negri care în coborâre i se plimbaseră pe
buze, pe bărbie, pe gât.
Coborî la rândul ei privirea. Era mai mult decât putea masca în
contextul în care se afla. Era convinsă că atunci când el ar fi ridicat ochii
spre ea, ar fi citit pe figura ei aceeaşi fascinație din expresia Emiliei Hagianu
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şi ar fi fost la fel de neimpresionat... iar pentru ea ar fi însemnat începutul
sfârşitului.
Se supără pe ea însăşi pentru că nu putea să îşi controleze gândurile
de acel fel. Venise la un interviu pentru unul dintre cele mai bine cotate
joburi din acea zonă de ţară, râvnit de zeci de colegi de-ai ei, iar ea se lăsa
distrasă de prostii şi ... tresări, de data aceasta vizibil. Nu pentru că i se
adresase direct, ci pentru felul în care spusese:
- Alesia...
Niciodată propriul nume nu i se păruse mai dulce, mai frumos.
Nimeni nu mai folosise acele inflexiuni când i-l pronunţase. Parcă îşi auzea
numele pentru prima dată. Ridică capul şi îşi compuse cu greu o expresie
ermetică.
- Îţi urăm bun venit în echipă.
Nici măcar un zâmbet ori o strângere de mână. Nimic. Doar decizia.
Comunicată simplu, fără alte adăugiri. Şi apoi veni vestea:
- Vei activa în cadrul departamentului pentru organizare de
evenimente şi vei lucra cu echipa de management a imaginii persoanelor
publice.
Reacţia ei fu complet acoperită de cea a lui Andi Bartal, care îşi
exprimă incisiv dezamăgirea faţă de faptul că fusese aproape convins că ea
va fi repartizată echipei conduse de el, şi de cea a lui Cristian Iordache, care
făcu un comentariu iritant despre cum tinereţea şi feminitatea dezarmează
autosuficienţa celebrităților. El îşi păstră în continuare pe figură expresia
din momentul când finalizase de comunicat decizia şi, ca şi când nu s-ar fi
rostit niciunul dintre comentariile celor doi, se mai aplecă puţin spre ea şi
spuse:
- Te rog să mă scuzi, nu am auzit foarte clar ce ai spus. Eşti amabilă
să repeţi?
Brusc toată lumea tăcu, sesizând mustrarea implicită care le fusese
transmisă, iar când ea vorbi nu îşi recunoscu propria voce:
- Am spus că cel mai probabil este o confuzie, întrucât eu nu am
aplicat pentru departamentul „organizare de evenimente”.
Îşi dădu seama de neglijenţa răspunsului prea târziu, căci el deja
întreba:
- Apreciezi că sunt confuz cu privire la persoanele care aplică pentru
un job în cadrul departamentului meu?
Sunetul vocii lui coborâse cu un ton. Salvarea veni, nesperat, din
partea Emiliei Hagianu, care din momentul în care fusese nevoită să îşi
justifice întârzierea la întâlnire se retrăsese într-o tăcere austeră:
12
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- Domnule Dimaru, nu ştiam că avem deschisă o aplicaţie şi pentru
organizare de evenimente...
- Nu avem. Ceea ce am eu nevoie e puţin spirit inovator pentru echipă
şi cred că Alesia poate face asta pentru noi. Vei contacta pe următoarea
persoană pentru a continua interviurile pentru celelalte departamente.
Se întoarse din nou spre Alesia:
- Asta bineînţeles cu excepţia cazului în care mă refuzi...
Pământul îi deveni nesigur sub picioare în momentul în care realiză
că era foarte aproape de a verbaliza un răspuns în care cuvintele „nimic,
niciodată” ar fi constituit ideea centrală. Ce ar mai fi fost de spus când el
particularizase întrebarea de o manieră în care orice ezitare ar fi putut suna
ca un afront adresat personal lui?
Acceptă ferm, reuşind să mascheze destul de bine exaltarea reuşitei
neprevăzute. La doar douăzeci și patru de ani, cu un portofoliu interesant
dar fără proiecte de anvergură, în baza unor diplome prestigioase, însă fără
experienţa practică aferentă, era angajată de cea mai importantă societate
de PR din ţară. Şi nu oricum, ci în echipa condusă personal de Călin
Dimaru, una dintre cele mai puternice și mai controversate figuri ale breslei,
în cea mai interesantă şi în acelaşi timp mai dificilă ramură de specializare:
managementul situaţiilor de criză a imaginii persoanelor publice. De ce
echipele care făceau asta erau păstrate în cadrul departamentului de
organizare de evenimente, în contextul în care organizarea de evenimente
presupunea activități oarecum conexe celei de management al imaginii… ei
bine, asta era o ciudățenie a acelei firme care… Gândurile, care îi
alunecaseră deja prea departe, îi fură întrerupte de cuvintele lui:
- Vei lua legătura cu Magda, secretara mea, pentru detalii, spuse el şi
se ridică, punând capăt definitiv întâlnirii.
Le strânse mâna tuturor şi se întoarse către el, neştiind dacă să facă
acelaşi gest. Călin Dimaru trecu pe lângă ea, se îndreptă spre uşă, o deschise
şi îi spuse din prag secretarei aflată în anticameră, că începând de a doua zi
domnişoara Alesia Filip va lucra alături de el şi de echipa lui. O cuprinse
aceeaşi dulceaţă ca mai devreme la auzul propriului nume, precum şi o stare
de exaltare, teamă, dorinţă, un întreg amalgam de sentimente generat de
simpla idee a prezenţei lui constante.
Se pregătea să ofere zâmbetul politicos de final şi privea spre
anticameră cu uşurare, având deodată impresia că este intoxicată cu ceva
nedefinit şi trebuia să iasă ca să respire. Atunci el făcu unul dintre acele
gesturi mărunte de natură a pune pecetea pe memoria unei femei şi pe care
ea avea să le caracterizeze în viitor ca aparţinându-i lui de o manieră atât de
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subtilă şi de personală.
Îi sărută mâna. Scurt, cu o eleganţă rece. Îngheţă şi arse în acelaşi
timp. Indiferenţa lui de până atunci nu mai conta, căci printr-un gest simplu
şi uzual îşi arătase atât aprecierea pentru profesionistă, cât şi respectul
pentru femeie. Dintr-o dată laudele lui Andi Bartal, care o încântaseră atât
adineaori, păreau a tinde doar să o oblige şi îşi pierdură din valoare, iar
aprecierile lui Cristian Iordache despre tinereţea ei îşi revelară întreaga
vulgaritate. Ceea ce o surprinse fu sentimentul de apartenenţă pe care i-l
dădu gestul lui la o echipă pe care nu o cunoştea încă, dar căreia îi devenise
deja loială.
Secretara îi făcu semn să meargă împreună pentru a-i prezenta turul
clădirii. Emilia Hagianu le urmă, îndreptându-se spre propriul birou. Când
le văzu pe cele două femei una lângă cealaltă îşi dădu seama că şi secretara îl
privise cu acelaşi sentiment de încredere supusă şi afecţiune necondiţionată
pe care îl văzuse la şefa departamentului HR. Aceeaşi privire pe care cu
siguranţă ar fi observat-o şi în proprii ochi, dacă ar fi fost să se privească
într-o oglindă. Hotărî, atunci şi acolo: „Eu pot disimula mai bine”.
Ulterior, dacă ar fi fost să aibă curajul de a recunoaşte, ar fi spus că
încă de atunci a ştiut ce va simţi, a văzut plasa întinzându-se pentru a o
cuprinde, deşi orice fiinţă raţională i-ar fi zis că îi era imposibil să ştie.

——  ——
După ce se închise uşa, Călin Dimaru oftă uşor şi lăsă să i se citească
pe faţă oboseala acumulată pe parcursul acelei zile. Intuia ce avea să
urmeze, aşa că nu reacţionă în niciun fel când Andi Bartal spuse:
- Căline, n-a fost corect! Dacă nu eram eu, nici nu-i citeai CV-ul! De
altfel, cred că i l-ai citit cam pe diagonală, pentru că fata e perfectă pentru
relaţii cu străinătatea. Te-ai uitat pe diplome?
- Lasă Andi, nu ştii că aşa face mereu? Păstrează ce e mai bun pentru
el!
Cristian Iordache aşteptă amuzat reacţia la replică. Călin Dimaru
zâmbi în sinea lui. Ce îi plăcea la Jordash era că încă din copilărie îl
obişnuise să-i spună direct exact ce credea despre el. Anticipa însă că şi
acum va merge iar prea departe. De data asta însă, nu avea să îi dea
satisfacţie. Era prea obosit. Ridică doar întrebător o sprânceană.
- Căline, hai măcar să-i mulţumim lui Andi, chiar dacă acum e
enervant de supărat, pentru această Ileana Cosânzeana a secolului XXI, cu
garniturile full options la purtător! Splendidă apariţie!
- Mie mi se pare că a avut o imagine cam prea studiată, declară Andi
14

Extras din volumul:
Huidu, A. (2017). Mărturisesc că sunt femeie.
Iaşi, România: Lumen.

Mărturisesc că sunt femeie
Bartal puţin iritat.
- Ţie toate ţi se par că sunt prea nu ştiu cum!
- Lasă că nici tu nu te grăbeşti să îţi iei o... maşină de familie, ca să zic
aşa!
- Păi la mine e aproape sarcină de serviciu să mă asigur că şefu’ e
distrat corespunzător! Pentru că șefu’ e un burlac plictisit de succes, iar dacă
şefu’ nu e distrat, şefu’ e enervant, iar dacă şefu’ e enervant, vai de noi şefii
mai mici! Căline, îţi dau scris că în două zile îţi zăpăceşte fata asta băieţii, de
ai să ne plăteşti să ţi-o luăm de pe cap!
Replica în sine îl amuză prin aceea că îl făcu să îşi imagineze nişte
scene savuroase, dar îl determină în acelaşi timp să se gândească şi la
motivul cooptării acestui nou membru al echipei sale. Era genul de femeie
care cu un singur zâmbet îi putea reţine uşor peste program pe Ionuţ,
Ciprian şi Alin. Iar pe Emilia Hagianu o jucase maestral. Procedând tot aşa,
nu va avea probleme nici cu Monica. Îi părea rău pentru Irina, dar trebuia să
o înlocuiască. Acum era convins că se îndrăgostise de el. Enervant, de altfel,
căci era nevoit să renunţe iarăşi la un om bun. Probabil o va reîncadra pe
departamentul lui Jordash. Acesta îi va scoate repede iluziile din cap. El
personal nu îşi permitea să piardă energie încercând să evite priviri
pierdute. Și niciodată, dar absolut niciodată nu încuraja astfel de porniri la
birou.
Refuză propunerea băieţilor de a merge să bea ceva. Îi lăsă să plece,
iar apoi îşi luă servieta şi ieşi în anticameră. Secretara încă nu se întorsese
din turul clădirii cu Alesia Filip. Simţi un parfum nou, de lăcrămioare,
plutind în aer. Zâmbi.
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