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CUPRINS
Punct...
... și de la capăt
Cine ești tu, E.M. și de ce simt că te cunosc?
Un nou început
A fost un vis?
Despre autor

Pentru tine, cel care mi-ai ţinut mâna pe
foaie… pentru nopţile în care ai crezut în
mine…

EA este Ema.
Tânără şi ambiţioasă, aflată la o noapte distanţă de a-şi
începe drumul când totul se schimbă. Prinsă între dorinţă
si realitate, între zi şi noapte, între împlinire profesională
si împlinire sentimentală...
Cine e de fapt Ema?
Atunci când te îndoieşti de alegerile din trecut, când
subconştientul tău îşi doreşte să fi fost altfel... când cineva
dă timpul înapoi pentru tine şi te lasă să alegi un destin
diferit... ce destin alegi?
Ema îl alege pe Eduard.
Eduard este EL.

Punct…
—Te părăsesc.
— Ești sigură?
—Da. Prefer sa regret că te-am aruncat în braţele altei
femei decât să te învinovăţesc toată viaţa că mi-ai furat
şansa de a-mi urma visul.
—Dacă ieşi pe uşa aceea nu te mai întorci!
—Nu am vrut sa te rănesc.
Aşa era. Îl iubeam pe Cezar şi iubeam toate lucrurile
care ne-au unit atât de mult timp dar îmi doream altceva.
Îmi era clar că nu aveam să mai găsesc pe cineva care să
mă iubească aşa însă nici nu căutam. Eram orbită de
dorinţa de a ajunge departe, de a atinge un statut
profesional înalt, lucru pe care, cred, mi l-am dorit şi când
l-am cunoscut pe el. Poate nu atât de mult.
L-am cunoscut pe Cezar când aveam 15 ani. Eram
colegi de liceu. După multe insistenţe şi multă răbdare, că
doar sunt o persoană dificilă, 3 ani mai târziu am acceptat
să ieşim. Am dat bac-ul împreună şi am plecat la facultate.
Un an mai târziu ne promiteam că nimeni şi nimic nu va
interveni între noi. Dar nu mi-am ţinut promisiunea și nu
pentru că nu aş fi vrut ci pentru că atunci nu ştiam cu ce se
mănâncă o relaţie. Nu ştiam că statul împreună la cămin,
pierdutul nopţilor şi fast-food-ul nu mă vor satisface toată
viaţa.
Cezar a avut grija de mine şi m-a răsfăţat cum a putut
mai bine dar cu timpul acel ”cum a putut mai bine” a
devenit un gest copilăresc. Nu am nimic să îi reproşez dar
mi-aş reproşa mie pentru că nu mai e ceea ce vreau. Nu

pentru că e într-un fel sau altul, că are sau nu are ceva ci
pentru că nu poate să îmi ofere ce vreau eu. Sau nu vrea.
Da, îmi doresc o familie şi copii şi toate cele dar pentru o
familie, nişte copii dar mai ales pentru „toate cele” mai
avem de tras. Nu o să îmi cresc copiii în casa părinţilor lui
de la ţară. Bunicii sunt de nepreţuit şi trebuie să fie
prezenţi în educaţia unui copil. Dar nu în relația mea.
Lucrurile erau frumoase între noi mai ales când visam
cu ochii deschişi că într-o zi vom avea de toate. Cezar era
un bărbat romantic care încerca mereu să mă impresioneze
şi să mă surprindă. Chiar şi atunci când m-a cerut în
căsătorie, nu mă aşteptam și cu siguranţă nu mă aşteptam
să o facă fără inel, urmând să îmi ia unul ulterior, doar
pentru că atunci îi șoptise cineva în ureche să mă ceară.
Sigur, acestea sunt lucruri pe care îţi impui să le scoţi în
evidenţă atunci când cauți scuze, lucruri care la momentul
lor nu te-au deranjat dar când iei decizia de a merge mai
departe te încăpăţânezi să te legi de ele pentru a te
convinge că e decizia corectă. Ceea ce m-a deranjat cel
mai mult era seara nefericită de septembrie în care ploua și
cerul urla pentru mine. Alergam spre ceea ce numeam
casă, acea cameră sărăcăcioasă de cămin,atât de
entuziasmată şi abia aşteptam să sar în braţele iubitului
meu şi să îi spun că am intrat la rezidenţiat la unul din cele
mai bune spitale din ţară. Îmi alegeam cu grijă cuvintele
cu care să îl conving că deşi plânge de emoţie nu
înseamnă că e o persoană slabă. Dar eu eram cea care
urma să plângă, de fapt, în acea seară.
—Cezar, ce vezi în ochii mei?
— El se lumină la faţă, cu un zâmbet larg mă sărută pe
frunte şi mă cuprinsese puternic în braţe:

—Să ghicesc... Te văd mireasă. Ți-ai găsit rochie?
—Nu încă. Este vorba despre altceva. Am intrat la
rezidenţiat la unul din cele mai bune spitale din ţară! E
incredibil! Îți vine să crezi?
—Da, chiar e incredibil și nu, nu îmi vine să cred. Peste
2 luni ne căsătorim, tu nu ai rochie şi stai şi pierzi timpul
cu alte prostii. Parcă era vorba să amâni un an
rezidenţiatul cât să ne stabilim la ai mei şi să încerci să te
acomodezi cu naveta.
—Nu pot face naveta 300 km !
—Atunci îţi găseşti mai aproape. Dacă ai fost acceptată
la cel mai bun spital din ţară, cu siguranţă te vor primi şi la
unul mai aproape de noi. De ce te încăpățânezi să fii
egoistă? De ce nu te gândești niciodată la noi?
—Pe tine nu te impresionează deloc ce am realizat? Nu
te interesează că după 6 ani de muncă şi de sacrificii am
obţinut şansa la care orice absolvent de Medicină visează?
—Ba da, nu mă vezi? Felicitări ! Dacă tot eşti cu
realizările, găseşte-ţi rochie. Cu ce te ajuta să mergi la un
spital la 300 de kilometri depărtare? Este un loc de muncă!
Nu asta contează cel mai mult. Contează să ne întemeiem
o familie, să ne avem unul pe celălalt aproape.
Eram distrusă. Nu mă aşteptam la reacţia asta din partea
lui. Şcoala nu a fost niciodată importantă pentru el, făcuse
o facultate de 3 ani doar ca să dea bine şi rămăsese încă 3
la cămin pentru a sta cu mine. A făcut multe sacrificii să
ne fie bine dar se pare că nu e suficient. Nu e un om
egoist, pur si simplu nu înţelege că oamenii au priorităţi
diferite. Nu pot da cu piciorul la visul meu din ultimii 6
ani. Poate că avea dreptate și eram egoistă dar cum să

înfrânez acele porniri din mine care pur și simplu mă
voiau în altă parte?
În seara aceea s-a rupt ceva în mine. M-am trezit la
realitate într-o realitate care nu mai era a mea. Trăiam o
viaţă pe care Cezar şi-o dorea dar eu nu mi-o mai doream
de mult. Dar de când nu mi-o mai doream? Când m-am
schimbat? Mi-am dat seama că asta conta cel mai puţin,
esenţial era că m-am schimbat. Aveam în faţă 2 drumuri,
ploua şi eu trebuia să mă hotărăsc cât mai repede pe care
merg.
—Te părăsesc.

…şi de la capăt
Nu îmi vine să cred cât de rău mă doare sufletul, parcă
mi-l smulge cineva din piept. Nu am deloc rezistenţă la
alergat dar trebuie să continui, în 10 minute pleacă trenul.
Iar bagajele astea nu mă susţin deloc, sunt aşa grele…
Mama avea dreptate că am nevoie de un bărbat. Sau măcar
să îmi fi luat mai puţine haine.
Când mă gândesc că trebuie să o iau de la capăt îmi este
teamă. Cred că e ceva normal, încep o nouă etapă a vieţii
mele şi de data aceasta singură. Când am plecat de acasă
la 18 ani îl aveam pe Cezar. Eram amândoi
neîndemânatici şi nu ştiam ce implică mutatul într-un oraş
străin dar ne aveam unul pe celălalt. Singur e mai dificil,
mai ales ca femeie. Îţi vin în cap toate fazele alea cu femei
în vârstă înconjurate de pisici care nu au cu cine să
schimbe o vorbă şi terorizează toţi vecinii. E scenariul
standard de care toţi ne îngrozim dar unele acolo ajung.
Sper să nu mi se întâmple şi mie. Probabil că acesta este
motivul pentru care unora le este atât de comod să rămână
într-o relaţie care nu mai merge, teama de singurătate, fără
să îşi dea seama că ce e mai rău e să experimentezi
singurătatea în doi. Aşa ajunsesem şi noi, doi străini care
împărţeau o cameră de cămin, nu mai aveam nimic în
comun dar „ne aveam unul pe celălalt”. Ce romantic. Ca
să te ai „unul pe celălalt” trebuie să te ai mai întâi pe tine.
Ca să te bucuri să petreci timpul cu cel de lângă tine
trebuie întâi să îţi placă să îl petreci cu tine dar Cezar nu
înțelegea asta iar mie mi-a luat ceva timp. Aşa eram şi noi
la început dar mi-am dat seama că atunci când începi o
relaţie în liceu există marea posibilitate să te trezeşti peste
ani cu ceea ce ai luat de la început, un coleg de cameră. Se
întâmplă, toţi ne schimbăm şi evoluăm iar priorităţile

fiecăruia, inevitabil, se schimbă. Dacă mă gândesc bine,
de fapt, prioritățile se formează, la 18 ani nu poți vorbi de
priorități ci de ceea ce te pun alții să faci.
Într-o relaţie trebuie să faci şi compromisuri dar până la
un punct, până la punctul în care deja începi să te
compromiţi pe tine. Îmi doresc din suflet ca Cezar să îşi
găsească pe cineva, are multă iubire de oferit şi e genul de
bărbat care ar face fericită aproape orice femeie. În special
pe cele care îşi doresc doar o viaţă liniştită de familie cu
mulţi copii. Eu parcă vreau mai mult. Oare există bărbatul
şi pentru mine? Şi eu la rândul meu am multe de oferit.
Sunt o persoană modestă, la locul ei, apreciez lucrurile
mărunte în viaţă. Prefer un apus de soare, plimbări
romantice şi discuţii interminabile până la răsărit în locul
nopţilor irosite în club. Ador să îmi petrec timpul cu
prietenii la terase iar dacă voi ajunge să am propria
cafenea e perfect. În materie de băieţi, relaţia cu Cezar ma ajutat să conturez bărbatul ideal. Am stat şi am analizat
ce fel de trăsături trebuie să aibă, de la culoarea ochilor
până la modul în care se aşează picior peste picior şi miam dat seama cum pot fi dată pe spate: inteligenţa. Da, îmi
doresc un bărbat inteligent care să se uite în ochii mei şi să
îşi dea seama imediat ce gândesc. Nu să stau eu să îi
desenez. Un bărbat puternic, capabil să ia decizii şi atunci
când vine vorba de lucruri mărunte, cum ar fi unde să ne
petrecem vacanţa. Nu să stau să organizez eu tot. Un
bărbat cu simţul umorului, care să mă facă să râd. Nu să
fiu eu singura care reacţionează la filmele de comedie. Îmi
doresc multe de la bărbatul de lângă mine dar în momentul
acesta cel mai mult îmi doresc să prind trenul acela.
Bine că am reuşit. Uite Ema, poţi să te descurci şi
singură, pentru asta nu ai nevoie de un bărbat. De un
bărbat al meu nu, dar domnul drăguţ care m-a ajutat să îmi

urc bagajele e bine venit dacă vrea să staționeze puțin în
viața mea.
Nu mai era nici un loc liber, trenul era plin de tineri,
câţiva dintre ei rezidenţi ca mine sau cel puţin aşa părea
din frânturile de discuţii pe care le-am surprins. Aproape
de terminarea vagonului, am dat peste un băiat amabil care
mi-a oferit locul său.
—Ia loc te rog, merg să stau cu colegii mei în vagonul
celălalt.
—Mulţumesc.
Băiatul acela avea ceva în privire care îmi amintea de
Cezar. Mi-am scos o carte de prin anul IV şi am început să
citesc. Fata care stătea lângă mine a observat imediat.
—Scuză-mă că te întrerup, eşti cumva la medicină?
—Nu, dar am făcut medicina. Mâine încep
rezidenţiatul.
—Ce tare! Şi eu am făcut medicina, sunt anul II la
rezidenţiat. Eu sunt Andreea!
—Ema, îmi pare bine.
—Emoţii?
—Da, am destule.
—E normal, aşa am fost toţi în anul I. O să te
acomodezi repede şi o să îţi placă. Îndrumătorii sunt foarte
de treabă, explică bine şi au multă răbdare. Primele zile o
să ţi se pară mai ciudat. Unde o să stai?
—În cămin pentru început.

—Şi eu tot la cămin stau. Sunt mai drăguţe decât cele
pentru studenţi, sunt condiţii mai bune şi în plus stai
singur în cameră ceea ce pentru mine e ideal. Ajung ruptă
seara şi ultimul lucru de care mai am chef e de socializare.
—Da, înţeleg perfect.
Dar oare ea nu înţelege că eu, acum, nu am chef de
socializare?
—Te las să citeşti că văd că eşti destul de prinsă cu
lectura. Diseară poate stăm de vorbă la un ceai şi mâine îşi
arăt împrejurimile. Ce zici?
—Sună bine.
Stăteam cu ochii aţintiţi în carte şi din când în când îmi
mai aduceam aminte să întorc pagina să dau impresia că
citesc dar eram cu totul absentă. Nu îmi puteam scoate din
cap faptul că poate nu e decizia corectă şi că nu sunt pe
drumul cel bun. Îmi tot veneau în minte momentele de la
începutul relaţiei cu Cezar când totul părea roz şi eram
plină de speranţe de tot felul. Cred că îmi va fi dor de Ema
de atunci, copilul naiv. Pe de altă parte am multe planuri
legate de carieră şi ştiu în linii mari ce îmi doresc de la
viaţă. Dar sunt singură. Dacă nu îmi găsesc bărbatul pe
care mi-l doresc? Îmi doresc să ajung o persoană
importantă în domeniu, să am un cuvânt de spus în ceea ce
înseamnă medicina. Dar cu cine voi împărţi bucuria? Vor
veni momente grele în care nu voi şti încotro să o iau, o să
pun mâna pe telefon şi o să îmi dau seama că nu am pe
cine să sun. Ce fac atunci? Presupun că trebuie să îmi
asum pentru că tot ceea ce sunt astăzi sunt pentru că eu am
ales asta.
—Ema, vrei napolitane?

Napolitane! Dacă stau nopţile până târziu să lucrez şi
mi se face foame va trebui să mă descurc singură. Cezar
îmi gătea când aveam mult de învăţat. De ce nu putea şi el
să nu mă mai preseze atât cu nunta, ne-am fi descurcat
într-un fel sau altul să facem şi o familie ceva.
—Mulţumesc.
—E grea cartea? Văd că te-a captivat bine de tot.
—Nu este dar mi-a dat ceva bătăi de cap în facultate.
Era să am restanţă.
—Am avut şi eu una şi am stat foarte stresată dar întrun final am luat-o. Pe ce eşti tu la rezidenţiat?
—Chirurgie. Tu?
—Pe cardiologie. Am frânt inimile câtorva băieţi în
facultate şi acum vreau să mă revanşez.
Amuzantă Andreea. Puţin prea sociabilă pentru
gusturile mele dar ştiu sigur că mă va ţine la curent cu tot
ceea ce trebuie să ştiu pe parcursul primului an de
rezidenţiat.
—Tu de ce ai ales chirurgia?
De ce am ales? Nu mi-am pus şi nimeni nu mi-a pus
până acum întrebarea asta. Lăsând modestia la o parte, am
fost foarte bună în facultate la toate materiile şi toţi profii
au tras de mine să merg pe specializarea lor.
—Păi... mi s-a părut cel mai interesant. A fost o alegere
spontană, aşa am simţit.
S-a uitat strâmb la mine. O înţeleg, oamenii normali nu
iau decizii aşa importante pentru că simt. Ar trebui să vin

cu nişte argumente dar n-am. Pur şi simplu am simţit. Așa
cum am simțit că e viață și după Cezar.
—Succes atunci, sper să nu dea greş simţurile tale. Vezi
că cei de la chirurgie din spital sunt… mă rog, o să vezi.
—Cum sunt?
—Aşa, mai... ciudaţi.
—În ce sens ciudaţi?
—Ei, nu vreau să te sperii dar sunt mai duri. Îţi va
prinde bine, ai ce învăţa de la ei dar să nu te aştepţi să îţi
faci prieteni pe acolo.
Arăt cumva a persoana care îşi stoarce creierul să
termine medicina şef de promoţie ca să îşi facă prieteni?
—Nu îmi fac probleme,voi găsi eu o cale să comunic
cu ei.
—Sigur, sunt ok oamenii, comparam doar cu ai mei,
cardiologii care sunt ceva mai inimoşi ca să zic aşa.
—Bună gluma!
Băgăcioasă sau nu, călătoria alături de Andreea a părut
chiar foarte scurtă.
—Am ajuns Ema! Mergi cu mine la cămin să înveţi
drumul, e foarte aproape.
Într-adevăr, am mers 10 minute pe jos şi am şi ajuns.
Deşi era aproape de gara haotică în care este în
permanenţă forfotă, campusul pare desprins din poveşti.
Parcă nu ar fi în oraş. Odată ce intri pe poartă, păşeşti întro lume prietenoasă în care pluteşte veselia. Aleile sunt
îngrijite, fiecare pietricică pare că a fost aşezată cu mâna,

nesimţind sutele de valize care le traversează în lung şi în
lat. Toată lumea se salută cu toată lumea. Bobocii se
deosebesc de la o poştă, rămân fascinaţi pe măsură ce
păşesc spre cămine. Băncuţele sunt ocupate de tineri care
citesc sau schimbă impresii. Căminele sunt zugrăvite cu
un alb impecabil, parcă nu ar ploua sau nu ar intra praful
în campus. Un colț rupt din cotidian și din ceea ce
presupune meseria de medic.
—E superb aici! Simt o atmosferă distinctă, o ordine
aparte ca și cum fiecare zgomot produs de către oameni
este într-o ordine perfectă și în armonie, ca o melodie care
urmează un ritm specific…
—Mă bucur că îţi place Ema! În general sunt condiţii
bune, sper să ai noroc să nimereşti o cameră ok. Dacă nu,
te ajut eu să o punem la punct. Mâine putem sta toată ziua
să o decorăm sau să mergem la cumpărături dacă ai nevoie
de ceva ca luni dimineaţă să fii pregătită cu totul pentru
ceea ce te aşteaptă. Bine ai venit!
—Mulţumesc Andreea, sunt sigură că o să mă
acomodez repede.
Eram de-a dreptul fascinată de noua mea lume. Camera
nu arăta grozav dar cu puţină curăţenie avea potenţial să
devină decentă. Din fericire este apropiată de cea a
Andreei care s-a oferit să îmi stea la dispoziţie dacă am
nevoie de ceva. Inclusiv luni dimineaţă să mă ia cu maşina
spre spital, să plecăm împreună. Ce nu am înţeles este de
ce a venit cu trenul dacă tot are maşină. Mi se părea așa
ciudat, pe cât de ideal părea totul pe atât eram de intrigată,
ca și cum Andreea nu apăruse întâmplător în viața mea.

Seara m-am intersectat cu ea sperând să îmi facă un
scurt rezumat despre cum se desfăşoară lucrurile prin
campus.
—Gata? Ţi-ai desfăcut bagajele?
—Încă nu. Camera este foarte murdară, nici nu am
îndrăznit să mă apuc de curăţenie, ce să mai zic de
bagaje...
—Hai la mine la un ceai, mai stăm de vorbă. Ai timp
mai târziu sau mâine să despachetezi. Ce zici?
—Da, de ce nu… ultimul lucru pe care mi-l doresc
acum este să inhalez praful acela.
—Fructe de pădure?
—Da, e în regulă. Nu prea sunt cu ceaiurile dar nu mă
deranjează.
—Cred că înțeleg ce vrei să spui, scot o sticlă de vin?
Am pus o faţă serioasă dar cred că m-a trădat un
zâmbet discret în colţul gurii.
—Alb sau roşu?
—Roşu.
Așa a început prima mea seară în calitate de rezident ce
treptat s-a transformat în noapte şi în discuţii de care nu
aveam nici cel mai mic chef. La început eram doar eu cu
Andreea dar până la miezul nopţii ne strânsesem deja vreo
10 dând naştere astfel unui haos dirijat, bineînţeles, de
însăşi Andreea.

—Nenorocitul! Nu pot să cred că şi-a pus poză cu ea pe
Facebook! Să vezi ce îi fac când o prind... îi joc în
picioare pe amândoi!
—Hei, linişteşte-te, ce ai păţit?
—Retardatul meu fost prieten.
—Care s-a combinat cu cea mai bună prietenă a ei! (a
chicotit cineva din grup).
—Serios? (nu m-am putut abţine)
—Da, ceva de genul. În fine, nu stăm să ne stricăm
seara.
—Andreea, văd că tu ţi-ai stricat-o deja. Povesteşte-mi,
știu să ascult.
Grupul a agreat drept pentru care cu toţii s-au retras
tiptil lăsându-ne singure.
—Nu are rost Ema, am băut prea mult şi o să îţi zic
chestii pe care o să le regret mâine.
—Nu ai de ce să regreţi, îţi promit că va rămâne între
noi.
—Nu e vorba de asta, nu îmi pasă dacă află cineva, cu
atât mai bine să ştie toată lumea ce fel de om e... dar nu
vreau să te încarc cu problemele mele.
—Nu mă deranjează, îmi place să ascult. Îți povestesc
şi eu dacă te ajută să te simţi mai bine. Uite, încep eu. Am
avut o relaţie de 7 ani cu un tip căruia i-am dat papucii
pentru că voia nuntă, familie, copii iar eu carieră. Nu mă
înţelegea deloc, credea că nu simt nimic pentru el doar
pentru că nu îmi bat joc de 6 ani de facultate ca să mă mut

la ţară la ai lui. Aşa că am renunţat la el. Nu ştiu dacă a
fost decizia corectă dar asta am ales.
—Nu îţi pare rău?
—Nu ştiu, nu cred. Sunt dăţi în care îmi e dor de el şi
îmi este teamă că nu voi mai găsi pe cineva dar toată
chestia asta cu medicina simt că este o parte din mine.
Simt că aş renunţa la mine pentru el iar asta cu siguranţă
nu ar fi decizia corectă. Cred că e cel mai bine aşa. Simt
că nu întâmplător m-a pus cineva pe drumul acesta. E
ciudat, mereu am visat la o iubire ca în povești și, totuși,
iată-mă alegând cariera… Dar zi-mi tu... se apropie
povestea mea de a ta?
—Da, doar că eu în primă fază am crezut că pot face
faţă cu amândouă. Dar el nu era de aceeaşi părere din
moment ce l-am prins cu cea mai bună prietenă a mea.
Probabil că îl neglijam iar ea pentru binele nostru îl
consola. Doi fraieri amândoi.
—Nu te merita. Andreea, gândeşte-te la drumul pe care
îl ai în faţă şi la cât de mult o să regrete el că te-a pierdut
când o sa vadă ce departe ajungi. De ea nu mai zic că a
trădat prietenia voastră. Nu merită să suferi.
—Nu sufăr, probabil e doar orgoliul că m-au luat de
fraieră dar o să le pară rău.
—Capul sus, mâine mergem la cumpărături.
A zâmbit şi pentru mine era suficient. Nu poţi vindeca
o dezamăgire cu câteva vorbe dar e plăcut să vezi oameni
care măcar încearcă. Am schimbat subiectele de discuţii,
am trecut de la vacanţe, hobby-uri la planuri, idealuri.
Entuziasmul cu care mi-a prezentat viaţa ei de anul trecut

m-a umplut de optimism. Cu siguranţă nu îmi va fi greu să
mă acomodez. Cel mai greu pas era camera...
Arăta foarte ciudat. Am privit timp de câteva secunde
uşa impunătoare înainte de a-mi face curaj să descui.
Parcă mă aştepta ceva înăuntru. De cum intrai îţi
transmitea o stare foarte ciudată de bine, de linişte, de
protecţie, în ton cu atmosfera din campus dar cu o
amprentă aparte, cunoscută. Parchetul scotea un zgomot
puternic dar primitor. Nu părea a fi printre primele dăţi
când îmi auzeam paşii în acea cameră. Mobilierul era
foarte vechi dar bine îngrijit ca şi cum cineva ar locui
permanent în ea. Pereţii erau vopsiţi albi dând impresia că
te afli într-o încăpere imensă. Pe unul dintre ei se afla un
tablou prins într-un cui pe care până şi eu îl băteam mai
bine. Ilustra o căsuţă părăsită pe o plajă pustie. În partea
opusă mi-a atras atenţia o oglindă uşor ciobită într-un colţ
în care dacă te priveai aveai impresia că e capabilă să îţi
spună orice despre tine. Pur şi simplu parcă te cufundai în
ea. M-am apropiat pentru a o putea studia mai bine şi m-a
fermecat din prima. Vedeam o Ema complet diferită, parcă
ceva mai tânără, mai zâmbitoare. Mi-am apropiat mâna de
ea pentru a şterge urmele de praf dar mi-am retras-o
instant, de teamă să nu mă absoarbă în ea. Părea a fi
pentru prima dată când mă vedeam pe mine cu adevărat.
Oglinda ilustra sufletul meu de copil pe care l-am neglijat
cu desăvârşire în ultima vreme. M-am dat uşor în spate şi
m-am împiedicat de ceea ce părea a fi o mică bibliotecă.
Pe rafturile sale vechi erau câteva cărţi. Am început să le
răsfoiesc. Toate aveau un semn discret, în colţul din
dreapta al primei pagini, iniţialele „E.M.”. Într-una din ele
era o poză cu un băiat foarte frumos în halat care ţinea o
mapă în mână. Avea in jur de 25 de ani. Pe spatele ei, din
nou, iniţialele din cărţi. Priveam captivată acele obiecte ce

păreau a fi amintirile cuiva. Simţeam un sentiment de
familiaritate, de ceva cunoscut, de ceva bun. Am continuat
să îmi arunc privirea prin încăpere.
Patul era surprinzător de mare pentru un mobilier de
cămin dar partea cea mai frumoasă era că se afla
poziţionat lângă fereastra imensă. Mă vedeam stând
nopţile cu capul pe pernă şi numărând stelele. Într-un colţ
de afla un birou cu 3 sertare. Cel din partea de jos era
desprins şi stătea să cadă. L-am tras afară să încerc să îl
repar dar mi-a atras atenţia un plic care a aterizat pe podea
când l-am mişcat. L-am desfăcut să văd ce era înăuntru. O
foaie velină îmbătrânită de vreme mi-a captat fascinaţia.
10 lucruri de făcut până la sfârşitul vieţii
1. să ajung un medic renumit
2. să mă îndrăgostesc nebuneşte
3. să îmi fac o familie
4. să îmi construiesc o casă pe plajă
5. să călătoresc de câte ori am ocazia
6. să aduc bucurie în vieţile oamenilor
7. să formez cât mai mulţi tineri
8. să fiu un model pentru cei din jurul meu
9. să ajung directorul spitalului în care îmi fac
rezidenţiatul

10. spitalul în care îmi fac rezidenţiatul să poarte
numele meu
E.M.

Cine eşti tu, E.M. și de ce simt că te cunosc?
Am pus într-un sertar cărţile, poza şi foaia acestui E.M.
în cazul în care s-ar fi întors după ele şi mi-am văzut de
curăţenie. Într-un fel mi-ar fi fost teamă să stau față în față
cu el, simpla lui privire din poza năștea tot felul de
senzații în corpul meu dar în același timp mi-l imaginam
bătând la ușă. Mi-am pus toate hainele în dulap şi am scos
o carte să citesc. Alegerea a fost destul de dificilă având în
vedere că majoritatea cărţilor pe care mi le adusesem îmi
aminteau de Cezar. Oare ce o mai fi făcând? Au trecut 2
luni de când nu am mai vorbit. Noroc cu maică-mea că îmi
aduce aminte periodic de el. De luni până vineri, când
citeam pentru rezidenţiat, îmi scotea în evidenţă faptul că
am un viitor în faţă, că o să ajung departe fără el, că doar
mă trăgea înapoi; în week-end-uri, îmi scotea ochii că nu
am cu cine să ies. Aşa e mama dar mă iubeşte şi îmi vrea
binele. Mă rog, şi el mi-l voia. Doar că binele meu nu e
cum îl văd ei. Oricum s-a terminat. Acum nu mă mai
împiedică nimic să îmi construiesc o carieră şi nici pe el să
îşi facă copiii pe care să îi crească maică-sa cât el
munceşte şi nevastă-sa stă la cratiţă. Cezar e capitol
încheiat. Ceva îmi spune că totul va fi bine.
Luna străluceşte atât de frumos şi ador patul acesta
aşezat lângă geam, cerul e plin de stele... o stea căzătoare!
Repede, dorinţă... ce dorinţă... gata, ştiu... vreau să găsesc
bucăţica aceea din mine, bucăţica ce am simţit mereu că
îmi lipseşte dar nu am ştiut niciodată ce e...
Am avut o copilărie foarte frumoasă pe care mulţi copii
şi-ar dori-o şi mulţi adulţi vor să le-o ofere propriilor
copii. Am doi părinţi minunaţi care mi-au oferit totul, de
la jucării până la sprijin în orice situaţie. Nu am dus lipsă
de colegi de joacă în copilărie sau de prieteni pe măsură ce

am crescut. La şcoală mereu m-am descurcat, am avut
note mari şi în mare parte am reuşit tot ce mi-am propus.
Până la vârsta aceasta, mă declar un om mulţumit. Am
avut o relaţie frumoasă din care am avut multe de învăţat,
am avut un om minunat alături în momentele grele şi un
prieten haios în momentele frumoase dar mereu am simţit
un gol. Nu am reuşit nici până acum să definesc ce este
acel ceva. Chiar şi în momentele de extaz pe care orice om
le are măcar de câteva ori în viaţă, momentele în care obţii
ceva pentru care ai muncit foarte mult timp şi în clipa în
care ajungi unde ai visat şi simţi că poţi atinge cerul cu
mâna eu tot simţeam ca sunt la un deget distanţă. Vreau să
îmi găsesc acel ceva care să mă completeze.
Gândurile nu mă lasă să adorm, am mari emoţii pentru
mâine. Mi-e teamă că nu o să mă acomodez şi că o să îmi
pară rău de alegerea făcută. Dar până nu trec prin asta nu
am de unde să ştiu cum e mai rău şi până la urmă sunt
genul de om care preferă să greşească decât să stea să se
vaite „cum ar fi fost dacă?”. Gânduri peste gânduri, dacă
mi-aș putea face mintea să tacă… să adorm, să mă trezesc
din nou studentă, să știu cum ar fi fost viața mea fără
Cezar, cum ar fi fost dacă aș fi ales altfel…
A mai căzut o stea...

Un nou început
—Ema, e târziu, te aşteaptă Otilia să plecaţi la
facultate!
—Mamă, am stabilit să plecăm la 10. Asta înseamnă că
o să ajungă pe la 11. Are multe calităţi dar ştii că
punctualitatea nu e punctul ei forte.
—Vezi să nu uiţi ceva. Ţi-ai pregătit cu ce te îmbraci la
deschidere?
—Da. O să îmi iau nişte blugi şi un tricou. E cald.
—Domnişoară, un student la medicină nu se poate
prezenta în blugi!
—Am 199 de colegi iar facultatea durează 6 ani. Crezi
că atunci când o să termin şefă de promoţie or să apară
poze cu mine de la deschidere? Parcă şi văd…
„BREAKING NEWS: Şefa de promoţie de la medicină a
început cu stângul. A venit în prima zi mahmură şi în
blugi”
—Ema, nu îmi place comportamentul tău! Cu
atitudinea asta nu o să ajungi prea departe, ascultă ce îţi
spun!
—Nu ştiu dacă ai observat dar aşa sunt toţi medicii. Hai
mamă, nu mai lua totul așa de în serios!
—Bine, dar grăbeşte-te că o să ajungă Otilia şi să nu
pierdeţi trenul.
Otilia era o tipă de treabă care fusese cu mine în clasă
în liceu şi cu care am nimerit la aceeaşi facultate. Nu am

avut o relaţie prea apropiată dar se pare că ea încerca
având în vedere că nu a întârziat decât 17 minute. După 2
ore eram în capitală, iar până seara şi instalate în camerele
noastre de cămin. Din păcate nu reuşisem să ne mutăm
împreună însă căminele noastre erau apropiate, în acelaşi
campus. Ne despărţeau o alee de 200 de metri şi o poartă
şubredă. Nu ne trebuia poartă neapărat, eram obișnuite din
liceu să sărim garduri.
Aveam ceva emoţii pentru că urma să îmi cunosc
colegele, cele cu care aveam să petrec un an întreg. Mă
consideram o persoană destul de sociabilă, capabilă să
interacţioneze cu oricine, dar dacă ele nu erau aşa? Dacă
dădeam peste nişte ciudate cu care să îmi fie frică să dorm
în aceeaşi cameră? Cred că am văzut prea multe filme de
groază dar până la urmă… şi alea sunt inspirate de
undeva, nu?
Temerile mi-au fost spulberate rapid. Am ajuns în
camera ce urma să o numesc „casă” pentru următoarele
luni. O încăpere destul de spaţioasă cu 4 paturi, 4 dulapuri,
o masă mare şi 4 scaune. Mi-am ales patul de jos, cel mai
apropiat de uşă, în caz de ceva să pot fugi repede din
cameră. Sigur, nu cred că este abordarea corectă, nu poţi
dormi cu frică un an, dar mai bine să fiu precaută. Un
singur pat mai era ocupat cu o lenjerie roz şi ursuleţi. Miam băgat puţin nasul prin lucrurile din cameră care păreau
a aparţine unei singure persoane când, deodată, am tresărit
la auzul cheii în uşă. Am sărit doi paşi în spate şi am
aşezat rapid un zâmbet pe faţă pentru persoana care urma
să intre. În acelaşi timp aveam telefonul pregătit să sun la
112 dacă simţeam ceva dubios, auzisem destul de povești
despre incidentele din cămine, în special la început de an
când nu sunt locuite într-o proporție considerabilă. O fetiţă
firavă şi-a făcut apariţia trăgând de nişte plase.

—Bună, eu sunt Gloria, colega ta.
—Eu sunt Ema, încântată să te cunosc!
—Bine ai venit! Eu am ajuns ieri aşa că am avut timp
suficient să îmi desfac bagajele. Dacă vrei, te ajut să
despachetezi şi pe urmă putem merge la cumpărături.
Trebuie să luam ce ne trebuie pentru curăţenie. Ce zici?
—E o idee foarte bună, putem merge chiar acum şi îmi
aşez lucrurile mai târziu. Colegele noastre când vin?
—Nu vin. M-a anunţat administratorul că nu au
confirmat locurile, ca atare vom sta doar noi două. E mai
bine aşa, nu?
—Da, din partea mea e perfect.
Mi-am petrecut următoarele 2 ore încercând să îmi
formez o opinie pertinentă referitoare la acest nou
personaj din viaţa mea însă nu am reuşit aşa că de îndată
ce ne-am întors la cămin, am decis să o chem pe Otilia să
o cunoască. Otilia se pricepea la oameni, ca și mine de
altfel doar că ea era ceva mai permisivă. În relația noastră
de prietenie, Otilia era latura umana iar eu… cea rațională.
—Gloria, ea este prietena mea Otilia.
—Bună Gloria, îmi pare bine de cunoştinţă.
—Şi mie! Mă bucur că avem deja prima vizită.
Asta a sunat ironic.
—Vă ştiţi de mult timp?
—De 4 ani, eu şi Otilia am fost colege de liceu. Tu mai
ai foşti colegi la facultate aici?
—Nu, majoritatea colegilor mei nu au dat la facultate.

M-am uitat suspect la Otilia dar ea nu m-a băgat în
seamă, doar mi-a aruncat o privire de genul acelora pe
care mi le mai aruncă, priviri ce se traduc prin „iar eşti
arogantă” sau „dă omului o şansă”, aşa că am tăcut. Am
mers şi la ea să văd în ce condiţii stă.
Camera ei era mult mai mică fiind concepută pentru
numai 3 persoane. Chiar înghesuită aş putea spune.
Amândouă însă eram foarte entuziasmate de acest nou
capitol din vieţile noastre.
—Otilia, mi se pare atât de emoţionant! Nu îmi vine să
cred că începem în sfârşit studenţia! 6 ani de petreceri şi
distracţie. Am aşteptat timp de 18 ani ziua aceasta.
—Unde era partea aia cu „plec la facultate în capitală să
mă formez, să ajung cineva” sau cum era?
—Haide, nu vrem să ajungem nişte tocilare arogante...
trebuie să ne trăim şi viaţa. Apropo de asta… nu ţi se pare
că noua mea colegă, Gloria, e cam nesuferită?
—De ce spui asta? Mi s-a părut de treabă.
—Mie nu. E foarte îngâmfată şi face pe sfânta. Am
întrebat-o dacă e cu ieşitul, cluburi, distracţie şi ştii ce mia zis?
—Ce?
—„Nu ştiu ce să zic... prefer să ne descoperim pe
parcurs...”
—Aşa ţi-a zis?? Înseamnă că nu a văzut în viaţa ei un
club pe dinăuntru.
—Mai ştii, poate doar face pe inocenta. Nu ştii ce zace
în ea, îţi spun, s-ar putea să ne surprindă.

—Stai să ne descopere ea pe parcurs. Îmi spui dacă îţi
face probleme că mă mut cu tine.
—Mută-te oricum! Vreau să stăm amândouă, îmi
lipseşti.
—Serios Ema? Ce îţi lipseşte cel mai mult?
—Îmi lipsesc discuţiile noastre…
—Ce frumos!
—…în care eu vorbesc şi tu scrii mesaje pe telefon!
Cum faci şi acum! Lasă te rog telefonul deoparte, eu eram
serioasă. Mută-te la mine.
—Stai să vedem, să vorbim şi cu Georgeta.
—O cheamă Gloria.
—Da, cu Gloria, aşa. Vezi dacă e de acord.
—Otilia, cel mai bine e să mai vii pe la noi, vezi poate
te împrieteneşti tu cu ea că eu nu prea am şanse. Nu e
genul meu. Ia-o şi tu aşa mai pe ocolite, spune-i că sunt
gândaci la tine în cameră că la cât pare de sclifosită sigur o
să empatizeze şi o să te primească. În plus, avem 2 paturi
libere.
—Bine, încercăm.
Încă din prima seară ne-am pus în aplicare strategia de
a o aduce pe Otilia în camera mea. Nu pot spune cu
siguranţă dacă Gloria a mirosit planul nostru, cert este că
cele două păreau să se înţeleagă destul de bine. Miezul
nopţii ne-a surprins pe toate trei bine dispuse în club.
Primele ore de studenţie mi-au priit. Deschiderea anului
universitar, de a doua zi, a fost mai delicată, nu ştiam că
nu e bine să bei înainte de o zi aşa aglomerată. Dar măcar

eram în blugi. Ca toţi colegii mei. Decanul ne-a ţinut un
discurs interesant despre cât de norocoşi suntem că am
ajuns acolo. De parcă norocul m-a trecut de bac! După
deschidere am plecat înapoi acasă, cursurile începeau de
luni. Deja mi se făcuse dor de mama. Mă aştepta un sfârșit
de săptămână aglomerat în care să îmi pun în ordine
planurile pentru următorii ani. Mama mi-a explicat cât de
importante sunt şcoala şi familia şi că trebuie să le faci să
meargă mână în mână dar că prioritatea mea este să învăţ,
să iau note mari. Are dreptate, e plăcut atunci când te
întreabă lumea ce face fi-ta să le spui că studiază medicina
în capitală şi că are 10 pe linie, un prieten deştept cu care
o să se căsătorească, o să aibă 2 copii şi vacanţe exotice în
fiecare an. Am hotărât să mă opresc după faza cu 10 pe
linie. Asta cu iubirea e pentru mai târziu. Poate o să am
nevoie după ce o să fac prima mea operaţie singură,
eventual de 12 ore. O să simt nevoia să sărbătoresc cu
cineva.
Duminică m-am întors cu Otilia la cămine, urmând să
ne pregătim pentru primele cursuri de a doua zi.
—De ce nu te duci tu să îţi faci ghiozdanul pentru
mâine şi treci pe la noi mai pe seară?
—Ce ghiozdan Ema? Vin cu geantă. Nici în liceu nu
foloseam aşa ceva.
—Glumesc Otilia, era doar o metaforă. Nu am vrut sa
te jignesc. Mă refeream să îţi pregăteşti lucrurile pentru
cursurile de mâine. Crezi că am uitat cum veneai în clasa a
12-a la şcoală cu pungile alea de firmă? Ca o doamnă.
—Bineînţeles, nu puteam veni la școală aşa oricum.
Trec pe la tine mai târziu.

Am ajuns în cameră obosită de cât trăsesem de bagaje
dar am fost întâmpinată de un zâmbet larg, prietenos, cel
al Gloriei.
—Ema, ce mă bucur că ai venit! Nu eşti cu Otilia?
—Nu, ea s-a dus în camera ei să despacheteze. Trece
mai pe seară pe la noi.
—Ce mă bucur, îmi este dor de ea. Şi de tine mi-a fost.
Hai să te ajut cu bagajele.
Începea să îmi placă de ea. Uşor superficială la prima
vedere dar cu siguranţă cu un suflet bun.
La scurt timp şi-a făcut apariţia şi Otilia. Am început să
vorbim despre noi, despre familiile noastre, liceu, şcoală şi
toate subiectele care ne treceau prin minte. Era plăcut să
constatăm câte lucruri aveam în comun şi, în acelaşi timp,
cât de diferite eram. Ca femeie trebuie să ai o afinitate
pentru curăţenie dar obsesia Gloriei de a folosi lavete roz
ne depăşea, în special pe Otilia care rămăsese marcată.
—Voi chiar aţi stat o oră în supermarket să alegeţi nişte
lavete?
—Nu să le alegem, Gloria a zis clar că vrea roz. Am
stat să le găsim.
—Ema, m-am oferit să fiu eu cea care se ocupă în mare
parte de curăţenia din această cameră. O singură pretenţie
am şi eu.
—Ai putea să îţi canalizezi energia spre alte scopuri şi
să ai alte pretenţii. Nu cred că vrei să faci vreo carieră cu
mătura.
—Ema, nu fi rea cu ea. Gloria sper că nu te-ai supărat!

—Nu, de ce m-aş supăra...
—Atunci de îţi dai ochii peste cap??
—Ema, Otilia, putem să schimbăm subiectul? Nu m-am
supărat şi gata. Îmi place să stau cu voi... Otilia, nu vrei să
te muţi aici? Avem două paturi libere.
—Serios? Bineînţeles că vreau dar îmi era ruşine să îţi
propun.
—Nu pot să cred! Păreai mai matură de atât. Când te
muţi?
—Săptămâna viitoare.
—Perfect.
Ne-am îmbrăţişat toate trei cu atâta putere încât nici
nouă nu ne venea să credem că ne cunoaştem de atât de
puţin timp. Pentru mine era neobișnuit să mă lipsesc așa
de repede de oameni.
—De mâine, la cursuri cu noi!
Din nu ştiu ce motiv, aşteptam cu mare entuziasm
prima zi de cursuri, să îmi cunosc noii colegi, profesorii şi
să fiu şi eu cu adevărat studentă. Simțeam că urma să se
întâmple ceva mare pentru mine.
—Ema, trezeşte-te, întârziem la primul curs!
—E la 1 jumătate...
—E deja 11! Până îţi bei cafeaua, până te pregăteşti,
până mănânci... Ţine cont că facem o oră până la
facultate! Sau putem să luăm un taxi.
Chiar începuse să îmi placă de colega mea de cameră
Gloria mai ales că suntem colege de grupă dar cred că

trebuie să mai lucreze la tact. Nu îmi place să fiu trezită
brusc. De fapt, nu îmi place să fiu trezită. Punct.
Mi-am pus blugii mei de la deschidere, un tricou gri să
nu ies în evidenţă din prima şi am plecat cu ea spre
facultate. Drumul era cam ciudat, destul de mult de mers,
zona dubioasă dar metroul îmi plăcea, era liniştit, toată
lumea citea.
—Aşa o să ajungem şi noi? mă întrebă Gloria.
Dacă la cele 45 de kilograme ale ei îşi imaginează că o
să care cărţi de 1000 de pagini ca să se dea mare în metrou
înseamnă că are o problemă. M-am limitat la a zâmbi
politicos.
Momentul în care am ieşit de la metrou a trezit în mine
nişte sentimente amestecate, de emoţie, de teamă, de
curiozitate. Facultatea era destul de aproape de metrou
însă drumul era greu de parcurs. Era o zonă foarte
aglomerată, plină de studenţi dar şi de oameni dezorientaţi
ce alergau în numeroasele staţii de autobuz. Parcurgeam
drumul acela pentru prima dată dar paşii mei ştiau mai
bine ca mine încotro să se îndrepte...
A venit şi momentul nostru de glorie, primul de până
acum, primul curs, prima interacţiune cu ceea ce se anunţa
a fi una dintre cele mai importante experienţe din vieţile
noastre. Dar eu aşa aş mai fi dormit… însă mi-a trecut
repede. Zumzetul acela obositor de boboci care întrebau în
feluri diferite ce ne aşteaptă mi-a omorât orice urmă de
somn. Toţi vorbeau între ei, care mai de care mai mândru
de statutul său de student. Eu stăteam într-un colţ, cu
Gloria, şi aşteptam să se întâmple ceva. Şi s-a întâmplat...

Am simţit ceva. O apăsare, un fior. Un zgomot, o
vibraţie, o energie. Nu aş şti să o descriu. Un sentiment de
bine, de linişte şi de agitaţie în acelaşi timp. Am simţit o
chemare, un strigăt. De undeva din spatele meu. Mi-am
întors instinctiv privirea. Căutam cu sufletul meu ceva,
acel ceva care mă adusese şi mă voia acolo. Brusc am
început să mă simt într-un loc special, familial. Nu mai
eram între nişte ziduri noi pentru mine ci într-o clădire
modelată de timp. Mă simţeam ca şi cum m-aş fi întors
într-un loc în care mai fusesem de multe ori deşi la prima
vedere nu îl recunoşteam. Mai călcasem pe pardoseala din
marmură. Mai urcasem acele trepte. Mai simţisem acel
fior. Dar nu atunci, ci cu mult timp în urmă. Îl mai
văzusem... pe el.
În mijlocul aglomeraţiei a apărut un bărbat care prin
postura sa a potolit orice zgomot. A apărut bărbatul. Acea
prezenţă care te scutură din cap până în picioare şi care te
linişteşte la loc. Acel om care te face să zâmbeşti fără să
ştii de ce, care te face să tremuri. Acel… el pe care îl
aşteptam. Un EL despre care nu ştiam nimic şi în acelaşi
timp ştiam totul, o persoană care mă făcea să tremur din
toate încheieturile. Pe măsură ce se apropia, încercam să îl
identific în cutia mea cu amintiri, să îmi dau seama ce
anume mă leagă de el sau măcar dacă îl cunosc. Venea cu
paşi domoli. Cunoşteam acel mers pe care îl vedeam
pentru prima oară.
A zâmbit şi ne-a spus: „Să intrăm, vă rog”. Stăteam
lângă uşă şi nu mă puteam mişca. Mă uitam la el, la
atitudinea lui, zâmbetul, felul în care era îmbrăcat şi nu mă
puteam mişca. Arăta impecabil, hainele aranjate la dungă.
Ceasul, cureaua... Nu aveau cum să nu te impresioneze.
Zeci de întrebări îmi apăruseră în minte. De unde eşti? De

unde te cunosc atât de bine deşi nu ştiu cine eşti? Cine eşti
tu, bărbat în cămaşă verde?
Timpul se oprise în loc pentru o secundă. Respiram pe
două planuri. Planul real în care inima îmi bătea puţin mai
tare de emoţie, de curiozitate, de sentimentul acela plăcut
pe care îl ai când vezi pe cineva şi îţi place ceea ce vezi. Şi
planul secundar, în care inima gonea, în care nu puteam
ţine pasul cu ea pentru a lăsa aerul să îmi pătrundă în
plămâni. Simţeam acea emoţie ce te răscoleşte din cap
până în picioare când aştepţi să revezi un om drag. Un om
pe care l-ai aşteptat cu nerăbdare, clipă de clipă, să apară.
Dar eu nu îl aşteptam pe acel EL pe care nu îl cunoşteam.
Însă mi-l doream acolo sau cel puţin era plăcut că era
acolo. Eram unde trebuia și în același timp nimic nu avea
sens.
Mi-a zâmbit şi ne-a invitat înăuntru. Am intrat dar în
momentul acela nu mi-am dat seama cât de adânc am
intrat. M-am aşezat în banca a doua de la perete pentru că
eram în blugi. Până să îl cunosc nu mă deranja dar acum
îmi venea să intru în pământ de ruşine de diferenţa care
era între noi. El un bărbat elegant iar eu… Eu eram Ema,
el era EL. Oare aşa erau toţi profii pe aici?
—Numele meu este Eduard Mina. Cu mine veţi
parcurge acest curs.
Cu el o să dăm şi examenul? Sper să nu fie oral că nu
văd cum aş putea să scot două vorbe în faţa lui.
Am petrecut o oră şi jumătate hipnotizată de vocea lui.
Avea un stil de a vorbi de te captiva cu totul, pierdeai
noţiunea timpului. Cuvintele pe care le folosea şi
tonalitatea te făceau să reţii fiecare cuvânt pe care îl
rostea. Era cea mai interesantă prelegere la care

participasem în viaţa mea. Ne-a spus în linii mari ce ne
aşteaptă pe parcursul facultăţii dar într-un stil în care să nu
te cuprindă teama că urmează 6 ani dificili dar nici să nu
ai tendinţa de a lua totul în joacă.
Am rămas profund marcată.
Au urmat câteva cursuri banale, plictisitoare chiar, cel
puţin prin comparaţie cu primul. De îndată ce am terminat,
am pornit spre cămin. Drumul era ciudat, toţi colegii
schimbau impresii despre prima zi dar eu eram absentă.
Gloria se tot uita la mine dar nu îndrăznea să mă întrebe ce
am păţit. Probabil aştepta momentul în care urma să
rămânem singure pentru a discuta mai multe.
—Ema, te-a marcat prima zi!
—Ai să râzi Gloria dar cam da.… Am un sentiment
ciudat…
—În ce sens? Pe mine una m-a obosit ziua asta. Sper să
nu fie toate la fel.
Şi eu speram să nu fie toate aşa. Ziua aceea fusese
ciudată. Mă marcase. Era un mediu cu totul nou, diferit de
tot ce trăisem până atunci. „Oamenii mari” din viaţa mea
nu erau aşa distanţi, liceul nu arăta ca facultatea iar nu mam simţit de prea multe ori scoasă din zona de confort.
Am multe planuri şi vise, vreau cu tot dinadinsul să ajung
o persoană importantă şi cred că atunci când îţi doreşti
ceva cu adevărat obţii. Asta până cunoşti oameni ca
Eduard, proful meu şi îţi dai seama de fapt nu îţi dai
seama cum ai putea. Unii oameni sunt făcuţi să ajungă
departe, să inspire alţi oameni. Să transmită mesaje fără a
spune un cuvânt. Nu am o experienţă vastă de viaţă dar am
întâlnit oameni care au ceva, capacitatea de a privi în

adâncul tău şi de a te face să simţi şi să gândeşti lucruri pe
care nici măcar nu le înţelegi. Oameni ca Eduard care te
fac să te simţi mic dar într-un mod ciudat. Un fel în care
nu te gândeşti „ce mic sunt” şi „cum pot face să ajung aşa
departe?”.
Deși recunoșteam tiparul lui Eduard de om cu impact
asupra altora, el era altceva. Era din altă parte, din alt
peisaj. Dintr-o lume care știam că există dar totuși nu o
înțelegeam, cel puțin la nivel conștient. Era ca un magnet
pentru mine, ca și cum mi-ar fi trecut toată viața prin fața
ochilor atunci când ne-am intersectat. L-aș fi luat în brațe
instant, să îi spun că am venit dar nu avea sens. Iar eu
eram obișnuită ca totul să aibă sens…
—De ce eşti tăcută Ema? Aşa eşti tu de fel?
Nu sunt, poate vorbeşti tu prea mult. Dar eu chiar nu
sunt tăcută. Vorbesc, mult, dar acum prefer să o fac cu
mine. Sau cel puţin nu prea am de ales. Nu ai cum după
prima zi de facultate să le explici colegilor tăi cam ce
chestii filozofice îţi trec ţie prin cap la 9 seara că nu ar
înţelege. N-aş fi în stare să le explic pentru că nici măcar
eu nu înţeleg. Era ceva nou.
—Nu sunt, poate e de la oboseală.
—Lasă că stăm la un ceai când ajungem şi ne revenim.
Am băut un ceai cu Gloria când am ajuns la cămin. Din
fericire era şi Otilia care nu ştia nimic din ceea ce se
întâmplase în ziua aceea iar de faţă cu Gloria nu aveam de
gând să îi spun. După aceea am trecut la vin. Atmosfera
era superbă, ne transformasem într-un grup de vreo 15
persoane, toate de pe etajul nostru. Fiecare din câte o zonă
a ţării, cu felul său de a fi şi cu personalitatea sa. Eram cu

totul absorbită. Mă uitam la Otilia şi mă bucuram atât de
mult că şi ea se simţea la fel de bine ca mine. Privirile
noastre ne asigurau că ne aştepta o studenţie frumoasă.
Noii mei amici erau foarte de treabă, nici nu mi-am dat
seama când a trecut timpul. Noroc cu Gloria care ne-a
trezit la realitate.
—Propun să dormim. E târziu şi cu toţii am avut o zi
lungă.
Am mers în cameră şi ne-am aşezat fiecare în patul ei.
Era 1 noaptea şi urma să ne trezim la 6. Cred că se făcuse
deja 5 jumate când am adormit. Încă mai eram puţin
copleşită de prima zi, de toate stările prin care trecusem.
Era prea mult chiar şi pentru mine. Aveam sentimente
amestecate pe care încă nu reuşeam să le desluşesc.
Zilele următoare au trecut foarte repede, ne-am
familiarizat cu toate materiile şi cu noii colegi. Otilia deja
se mutase la noi şi atmosfera în cameră era din ce în ce
mai plăcută. Iar la facultate totul era de vis… Cursurile lui
Eduard erau din ce în ce mai interesante iar eu nu lipseam
la niciunul, mereu în primul rând. Viaţa în cămin era
frumoasă, începusem să înţeleg pe deplin conceptul de
„ani de studenţie”. Timpul s-a scurs rapid şi a sosit
momentul pe care toţi îl aşteptam cu nerăbdare: balul
bobocilor, urarea noastră oficială de bun venit, eveniment
la care am mers însoţită de colegii de grupă şi, bineînţeles,
de Otilia. Gloria încă intra în categoria „colegi de grupă”,
nu o puteam trece la „prieteni”.
Îmi plăcea din ce în ce mai mult de Gloria şi de Otilia şi
rar lipseau din vreo activitate de-a mea dedicată timpului
liber. Atmosfera era foarte agitată la bal, toată lumea era
curioasă şi interesată să îşi cunoască mai bine colegii. În

timp ce fetele mele scanau clubul după boboci care mai de
care mai interesanţi, eu rămăsesem cu privirea îndreptată
spre uşa de la intrare unde se iscase un mic conflict cu un
student care îşi uitase invitaţia acasă. La un moment dat sa deschis uşa şi l-am văzut. Era el.
—Otilia, uite, el e Eduard!
—Care Eduard? Unde?
—Ştii că ţi-am povestit de un prof de-al meu... uită-te la
intrare. A venit acum.
—A... Eduard. Şi?
—Şi nimic dar nu mă aşteptam să fie aici. Credeam că e
doar pentru studenţi.
—Cine?
—Balul, Otilia, balul! Credeam că balul e doar pentru
studenţi! Poţi să te concentrezi şi să fii puţin atentă la
mine?
—Da, scuze. Zi-mi.
—Nu credeam că oamenii ca el merg în cluburi, nici
măcar la baluri. Trebuie să recunosc că se încadrează în
peisaj. E tânăr, are o relaţie bună cu studenţii... Să îl vezi
la cursuri ce frumos vorbeşte şi când mai zice câte o
glumă are aşa un zâmbet frumos şi înveţi atâtea de la el...
—Ema, acela este un rânjet pe faţa ta? O, nu, e
„rânjetul”! Ema ce-ai făcut?
—Ce-am făcut?
—Îţi place de el!

Otilia exagera. Cum putea să se gândească măcar că
mi-ar putea plăcea de proful meu? Da, e un om cu foarte
multe calităţi care se face imediat remarcat şi cu siguranţă
în mediul lui sunt multe femei interesate de el. Dar cine
sunt eu să îmi permit măcar să îl plac? Eduard e undeva
sus, genul de om care te face să nu îţi încapi în piele de
bucurie dacă ştie măcar că exişti. Pe deasupra e şi
căsătorit. Sau poate exagerez eu iar Otilia s-a referit la
faptul că îmi place de el ca prof. Şi îmi place, cum ar
putea să nu îţi placă?
—Îl simpatizez, de fapt îl admir. Doar atât.
—Eşti sigură de asta?
—Sigur că da.
—Ar fi total deplasat să îţi placă de el ca bărbat. Mai
ales la câţi boboci sunt aici, profită! Spre deosebire de
mine care sunt cu Mihnea, tu ar trebui să te bucuri la
maxim de perioada asta. Uite ce frumos e Andrei, sper să
câştige titlul de mister.
—Da, e drăguţ…
—Nu pari prea convinsă.
—Ba da Otilia dar ce să caut eu cu unul ca Andrei? Mi
se pare prea superficial.
—A, da, uitasem, tu eşti aia mai spirituală.
—Nu mă lua peste picior. Îmi place dar tu nu vezi că se
uită numai la d-astea care arată bine?
—Şi ce? Nu mai fi complexată, intră în vorbă cu el.
Dacă nu încerci, nu ai de unde să ştii. Eu zic să profiţi şi

dacă e să câştige el, să încerci să te apropii de el. Poţi să îl
feliciţi şi vezi mai departe ce iese.
—Da, aşa o să fac.
Bine că nu a câştigat. În afară de corpul lucrat la sală şi
de faţa de reclamă la pastă de dinţi nu pare să fie nimic de
capul lui. După câteva ore petrecute la bal mă alesesem cu
o invitaţie din partea lui la o cafea dar „i-am rătăcit” subtil
numărul de telefon ca să mă asigur că nu mă conving
fetele de ceva ce eu nu vreau să fac.
—Nu pot să cred că nu i-ai salvat numărul Ema!
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