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Capitolul 1… 

 

Dragostea e cea care mi-a dat viață cu adevărat atunci când 

simțeam că nu mai are rost să trăiesc pe acest pământ. Printre 

oamenii de rând și, mai ales, printre toți cei dragi, care mă priveau 

destul de lung și întrebători, fără să scoată nici măcar un cuvânt 

despre situația în care mă aflam… 

Nu credeam că voi putea supraviețui decepției de a pierde 

nu unul, ci doi bărbați pe care îi iubeam enorm și pentru care aș fi 

fost în stare să trec peste toate sacrificiile și compromisele pe care 

le poate face o femeie pentru a se putea dărui întru-totul bărbaților 

pe care îi iubește. Pentru că iubesc, iubesc cu adevărat doi bărbați 

pe care din păcate i-am dezamăgit enorm din cauza orgoliului 

meu prostesc, a încăpățânării și mai ales a nesupunerii mele față 

de ei. 
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Acum, dacă ar fi să o iau de la început, nu aș mai greși așa 

cum am făcut-o până în prezent, iar lucrurile ar sta cu totul altfel. 

A trecut deja o săptămână de când nu mai știu nimic de nimeni. 

Am rupt orice relație nu numai cu ei, ci și cu toată lumea care mă 

cunoștea și la care țineam.   

Mi-am anunțat părinții că plec într-o vacanță scurtă, iar pe 

biata Cristina nici măcar nu am anunțat-o personal, i-am trimis 

doar un mesaj în care i-am zis că vreau să fiu singură o perioadă… 

Când am plecat din vila lui Selim, îmi amintesc că nu am 

vrut să iau nimic cu mine din toate lucrurile pe care le-am primit 

cadou de la ei. Acum, când ușor, ușor încerc să îmi pun ordine în 

gânduri îmi dau cu adevărat seama că centrul universului pentru 

ei eram eu. Doar eu! Camera noastră era de fapt a mea. Un 

dormitor matrimonial în care ne iubeam, de fapt ne regulam toți 

trei, iar gândul la această imagine mă face să tresar și să mă 

gândesc cât am putut fi de naivă atunci când mi-am dezamăgit 

iubiții. 
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Aveam nevoie de o pauză, pentru că simțeam că nu puteam 

nici măcar gândi cum trebuie. Toate nopțile de amor continuu, în 

care nu mă mai puteam sătura de trupurile lor goale ce emanau 

atâta forță și masculinitate îmi par acum atât de îndepărtate. 

Noapte de noapte, Onur și Selim mă storceau de vlagă și de orice 

conexiune cu realitatea. Atunci când eram strâns încolăciți ca 

șerpii în pat nu mai știam nici de mine și nici pe ce lume trăiam, 

eram doar noi trei și nimic altceva… 

Nu știu dacă decizia de a pleca așa în grabă din vilă, fără 

să iau aproape mai nimic pe mine, a fost una înțeleaptă, dar în acel 

moment după cearta avută la telefon cu Onur și mai apoi cu Selim, 

am considerat că niciun lucru din camera mea nu îmi mai 

aparținea. Nici rochiile frumoase și scumpe dăruite de ei și pe care 

le purtam desigur cu mândrie la petreceri, nici bijuteriile din aur 

la care țineam enorm, nimic, absolut nimic, nu mai era al meu. 

Când am decis să mă îmbrac cu ceva pentru a putea pleca din casă 

și mai ales din viața lor, am constatat că nimic din acea cameră nu 
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fusese cumpărat de mine. Eu nu aveam de fapt nimic, nici geanta 

sau ceasul de la mână, nici brățările și nici măcar cardul. Toate 

lucrurile mele personale erau dăruite sau cumpărate de Onur sau 

Selim! 

Eram o întreținută și tot ce îmi doream puteam avea, iar 

pentru asta era de ajuns doar să îmi desfac picioarele cât mai larg 

și să îi las pe amândoi să mă pătrundă așa cum vroiau. Am 

renunțat pe rând la toate: la brățări, la cercei, la card, până și la 

lenjeria intimă! Le-am aruncat pe toate pe pat și am rămas doar 

în rochia ușoară de vară și sandalele de bambus la care din păcate 

nu puteam renunța. Aveam ceva bani la mine, așa că am decis să 

iau un taxi până la apartamentul meu. Pe drum am hotărât că a 

venit timpul să îmi pun ordine în gânduri și să fac ceva cu viața 

mea. Viață la care se pare că am renunțat atunci când i-am 

cunoscut pe ei. 

Nu regret faptul că i-am lăsat pe amândoi să intre în ea, 

deși până atunci totul fusese atât de roz și de perfect. Dar îmi pare 
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rău că relația noastră s-a terminat atât de subit și urât. Hotărâsem 

că ar fi timpul să iau o mică pauză și că o scurtă vacanță de o 

săptămână undeva cât mai departe de ei și de toată agitația de zi 

cu zi ar fi bine meritată. Mi-am ales un loc retras și cât mai liniștit 

cu putință, undeva unde să am contact cu cât mai puțini oameni. 

Am decis să îmi petrec timpul singură într-o căbănuță 

modernă și călduroasă undeva la poalele unor munți frumoși și 

izolați. Ei bine nu chiar atât de singură, am luat bineînțeles pe 

cineva drag cu mine. Pe pisicuța mea drăgălașă Suria și singura 

mea alinare în tot acest timp. Ea mi-a fost alături în primele mele 

ore de covalescență atunci când am realizat că niciunul din iubiții 

mei nu îmi mai aparține. Că sunt singură într-un loc necunoscut 

și pustiu, iar nopțile lungi și grele păreau că nu se mai termină. 

Patul mi se părea prea mare pentru trupul meu gol și dorit de 

dragoste. Tânjeam după ei și după toate nopțile răcoroase din 

Istanbul petrecute alături de trupurile lor fierbinți. Aș fi vrut să 

pot să fac ceva și să îmi treacă acea durere care, orice aș fi făcut, o 
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purtam mereu cu mine… În gândul meu, în trupul meu, dar mai 

ales în fiecare bătaie a inimii. Mă gândeam să renunț la orgoliul 

meu absurd, să deschid telefonul și să îi sun, să le vorbesc, să le 

aud vocea și mai ales să îi rog să mă ierte! 

Curiozitatea mă împingea să deschid mai repede telefonul 

și să văd apelurile ratate sau mesajele primite de la ei, de la 

Cristina, sau de la părinții mei. Dar nu am făcut-o, pentru că nu 

am avut destul curaj. Am preferat să amân totul pe alt moment și 

să mă relaxez cu o baie fierbinte și multă spumă în cada cea mică 

și îmbietoare a căbănuței pe care am închiriat-o pentru o 

săptămână. 

Timpul trecuse destul de greu, iar eu nu mă simțeam mai 

bine așa cum speram. Îmi era din ce în ce mai greu să cred că 

legătura trupurilor noastre va înceta să dispară pe măsură ce 

timpul va trece. Știam și simțeam că nici lui Onur sau lui Selim nu 

le era ușor. Aș fi vrut să vorbesc măcar cu Cristina și să îmi descarc 

povara din suflet, măcar atât. Dar eram absolut sigură că odată ce 
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îi voi spune unde sunt, ea va veni să mă vadă chiar de aș fi fost la 

capătul lumii… Mai aveam de stat două zile în căbănuță, singură, 

doar eu și Suria. Iar liniștea de care avusesem până atunci atâta 

nevoie îmi părea extrem de apăsătoare și enervantă.  

Am decis să îmi fac un ceai fierbinte și să îl savurez la 

măsuța din living, ce era așezată lângă o fereastră mare și care era 

încadrată foarte frumos de o perdea albă brodată cu multă migală 

cu câteva modele rustice. 

În timp ce îmi savuram în liniște ceaiul parfumat cu miros 

de portocale, am simțit-o pe Suria dându-mi ușor târcoale pe sub 

masă. Am luat-o în brațe și am mângâiat-o alene pe blănița ei albă 

și moale, iar ea a început să toarcă ușor încercând să se așeze cât 

mai comod la mine în brațe. 

Liniștea ei îmi dădea și mie o senzație de bine, iar mirosul 

ceaiului mă făcea să admir cu și mai mare plăcere peisajul de iarnă 

ce înconjura căbănuța. Priveam melancolică pe fereastră soarele ce 

părea a fi spre asfințit. Natura era deosebit de frumoasă cu toți 
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brazii încărcați de ninsoare și totul în jur era alb. Razele soarelui 

pe zăpadă îmi păreau la apus roșiatice și cerul se întuneca ușor. 

Gândurile mele erau din nou la Selim și la Onur, la cum i-am 

cunoscut și toate câte s-au întâmplat în tot acest timp. Aș fi vrut 

să privesc câteva poze cu ei, cu noi și să îmi amintesc măcar pentru 

câteva clipe cum a fost relația noastră încă de la început. Aveam 

telefonul în geanta de voiaj și mă gândeam că s-a descărcat după 

atâta timp. Mi-am zis că aș putea totuși să încerc și să îl văd măcar, 

dar îl dădusem pe vibrații, așa că mi-a luat ceva timp până l-am 

găsit. 

Când l-am deschis am văzut că mai avea 10% din baterie 

și mi se părea perfect pentru cât îmi trebuia pe moment. Poate ar 

fi fost cu mult mai bine pentru mine dacă nu aș fi făcut-o, ecranul 

lui era plin de mesaje și apeluri nepreluate. Vroiam să mă uit la 

câteva poze din telefon, așa că trebuia să rezist tentației și să caut 

în el doar ce îmi doream. Dar nu am făcut-o, de ce îmi era frică nu 
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am scăpat și nu am putut rezista ispitei de a nu deschide un mesaj 

de la Onur… 

„Iubito, iartă-mă! Te rog, vino…” 

Faptul că nu puteam să trec direct la poze mă enerva, am 

închis telefonul și l-am lăsat pe măsuță alături de cana goală de 

ceai. Nu mai aveam chef de nimic în acea seară, doar să o iau pe 

Suria în dormitor și să mă culc. Baia fierbinte și ceaiul îmi 

dăduseră o stare de oboseală și m-am băgat direct în pat. Suria     

s-a așezat și ea la picioarele mele torcând ușor și am adormit 

amândouă profund, iar noaptea a trecut atât de repede încât nici 

nu știu când s-a făcut dimineață! 

Primul meu gând atunci când m-am trezit a fost la 

mesajele necitite din telefon și la dorința de a le vedea cât mai 

repede… Speram că s-a descărcat între timp peste noapte și 

lucrurile vor rămâne la fel: neclare. Dar pe de altă parte vroiam să 

mai am ceva baterie ca să le pot citi! În grabă atunci când îmi 

făcusem bagajul pentru vacanță îmi uitasem acasă încărcătorul de 
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la telefon, iar altă sursă de comunicare nu mai aveam. 

Renunțasem la laptop și la alte gadgeturi, pentru că îmi doream 

cât mai multă liniște și atât! 

Nici eu nu mai știam sigur ce anume vroiam: să le citesc 

sau nu? Curiozitatea a omorât pisica! Asta e clar și tot asta mă 

termina psihic și pe mine! Mai aveam de savurat din acea mini 

vacanță doar o zi. Apoi trebuia să mă întorc la viața mea normală 

și pentru asta trebuia să iau alte decizii tot în acea zi desigur! 

Timp aveam destul, dar gândurile și ideile erau prea puține 

sau mai deloc și nu știam încă ce anume voi face după ce voi pleca 

de acolo. Mă gândeam să mă întorc acasă la părinți și să îmi petrec 

vacanța de Crăciun cu familia în stilul nostru tradiţional. Sau să 

mă întorc în apartamentul meu din Istanbul, dar mi se părea prea 

mare pentru mine și Suria. Acel loc îmi era destul de străin și nu 

prea l-am considerat „acasă”  încă din prima clipă când am decis 

să mi-l cumpăr. 
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O idee mai bună era să o sun pe Cristina și să îi propun să 

petrecem câteva zile împreună în apartamentul ei cochet din 

centrul Istanbulului. Cu această ocazie mergeam și la shopping 

pentru a-mi cumpăra câteva haine noi și apoi discutam în liniște 

despre unele soluții la problemele pe care le aveam și cărora din 

păcate nu le găseam de una singură o rezolvare. Nu prea eram 

decisă care din ideile mele era cea mai bună soluție, dar una din 

variante trebuia totuși să o încerc… Am decis să mă dau jos din pat 

și să savurez o cafea fierbinte la măsuța din bucătărie, să îmi fac 

ordine în gânduri și să mă uit în liniște la câteva poze din telefon. 

Suria m-a urmat bucuroasă, mieunând ușor și dându-mi de 

înțeles că îi era foame și că acest lucru nu mai putea fi amânat.       

I-am răsturnat în castronelul ei câteva bucăți de cărniță din plicul 

preferat. În tot acest timp ea se freca ușor cu blănița ei moale de 

picioarele mele în semn de bucurie și nerăbdare. 

În timp ce savuram cafeaua am deschis telefonul care încă 

mai avea, culmea, 5% din baterie după ce mai primisem alte 
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apeluri de la Onur. Oare ei nu înțeleseseră că aveam nevoie de o 

pauză? Că trebuia să mă lase pentru un timp în pace? Că oricum 

mai devreme sau mai târziu voi da un semn de viață? Am trecut 

totuși peste încercarea de a le deschide mesajele, cu greu, dar am 

reușit… 

Folderul cu poze era plin numai cu amintiri frumoase,         

l-am deschis în grabă, pentru că deja linia bateriei era roșie și în 

scurt timp telefonul mi se închidea. Am derulat la prima poză cu 

mine și Onur. Eram lipiți într-un sărut pasional în camera noastră 

de hotel. Privind atent la noi mi-am dat seama cât de îndrăgostită 

eram încă de pe atunci de el… Totul îmi părea perfect: ochii lui 

verzi, genele lungi, buzele groase și moi, barba și mustața neagră 

și scurtă. Iar trupul lui aproape gol arăta ca a unui zeu venit parcă 

dintr-o altă lume special pentru mine! Privind fotografia, 

gândurile mi-au zburat la nopțile noastre fierbinți, în care nu ne 

mai săturam unul de altul. La pasiunea care ne-a unit și la 

legătura dintre noi ce părea atât de puternică atunci când eram 
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împreună. Nu îi puteam rezista oricât de mult încercăm să mă 

opun, el avea o putere asupra mea… 

Era exact așa cum mă avertizase încă de la început 

Cristina, dar de al cărui sfat nu am vrut să ascult. Ea mi-a dat de 

înțeles că Onur e bun la pat și, odată ce te-ai culcat cu el, cu 

siguranță nu ai să îi mai poți rezista! Nici nu mai știu de câte ori   

i-am cedat, deși mi-am propus să nu o fac! Să plec, să fug, să-l uit, 

sau să îl fac numai al meu, să nu îl mai împart și să nu mă mai 

împartă cu nimeni! Să fim doar noi doi, uniți pe vecie… 

Dar gândul la Selim nu mă lăsa să fac nimic din toate 

astea… Eram supusă și trupului lui, tot a unui zeu cu chip de 

bărbat! Gândul la el m-a făcut să caut o poză cu noi doi și am dat 

peste una făcută de el în baia din apartamentul meu din Istanbul. 

Era o poză în oglindă și amândoi eram proaspăt ieșiți de la duș. 

Îmi aduc aminte că telefonul rămăsese pe chiuveta din baie după 

ce vorbisem cu mama câteva minute în grabă. Selim se dezbrăcase 

încet privindu-mă cu ochii lui albaștri și seducători. Era 
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nerăbdător să facem cât mai repede dragoste, dar nu o puteam 

zori pe mama, așa că am continuat conversația la telefon în timp 

ce el era deja gol. Privindu-i trupul am simțit cum încep ușor, ușor 

să mă excit și să îl vreau adânc în mine sub duș. 

Selim m-a dezbrăcat în liniște de rochia mea vaporoasă și 

ușoară din bumbac, iar când am rămas goală în fața lui, s-a mirat 

că nu purtam lenjerie intimă deloc. Acum chiar vroiam să termin 

cât mai repede de vorbit la telefon cu mama și să intru la duș 

împreună cu el. După ce am făcut o partidă rapidă de amor, am 

ieșit în grabă uzi și obosiți de la duș, dar cu gândul că trebuia să 

ajungem cât mai repede la restaurantul unde ne aștepta Onur și 

alți câțiva colegi de la birou. Eram înfășurați în prosoape în fața 

oglinzii și Selim s-a gândit să facem repede o poză împreună și așa 

a ieșit fotografia cu noi pe telefon. Îmi era atât de dor de el și de 

trupul lui ce emana doar virilitate și forță.  

Îl analizam cu atenție pe Selim în fotografia de pe telefon și 

eram fascinată de ochii lui albaștri așa cum e cerul senin vara și 
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mi se păreau atât de profunzi. Privirea lui m-a hipnotizat încă din 

prima clipă în care l-am întâlnit! Îi priveam cu atenție părul lui 

șaten și scurt, iar barba și mustața părea a fi la fel ca a lui Onur, 

doar că îi era mai scurtă și mai deasă. Deși eram atât de departe 

de ei mi-am amintit cât de bine seamănă la aspect, dar ca și 

caractere sunt total opuși… 

Onur e un om de un calm ieșit din comun, pe el nu cred să 

îl fi văzut cu adevărat vreodată nervos. Cu excepția ultimei noastre 

întâlniri, când atitudinea și mai ales vorbele lui m-au lăsat fără 

cuvinte. Cred că nici acum la aproape o săptămână de la cearta 

noastră nu mi-am putut reveni în totalitate. Iar Selim îi e total opus 

lui: e ca un foc de paie, el se aprinde repede, dar îi trece la fel. 

Mi-am dat seama că încă îi iubeam enorm de mult pe 

amândoi și că niciodată, dar absolut niciodată, nu i-am tratat 

diferit. Tot universul meu erau ei, iar gândul că am renunțat și am 

plecat fără să le dau măcar un semn de viață m-a făcut să mă simt 

prost. Aș fi vrut să îi sun cât mai repede până nu mi se închidea 
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telefonul și să le spun unde sunt. Îi vroiam din nou în viața mea! 

Săptămâna petrecută de una singură doar cu Suria în căbănuță 

fusese de fapt un chin, o tortură și nu o vacanță de recreere sau de 

meditare, așa cum îmi doream. Vroiam să le aud vocea, îmi era dor 

de ei, dor de noi trei într-un pat mare și comod unde să facem 

dragoste până când cădem istoviți de oboseală. 

Da, asta îmi doream… Amintirea acelor poze mă făcuse să 

intru în sevraj. Tânjeam după dragoste ca după un drog și doar ei 

erau leacul meu la toată durerea pe care o simțeam în fiecare 

părticică a trupului. Ăsta era singurul antidot pentru alinarea 

mea! Am deschis telefonul și bateria mai avea doar 3%, semn că 

în curând nu voi mai putea face absolut nimic. În agenda mea 

numărul lui Selim era primul, așa că m-am decis să îl sun. Îi 

vroiam pe amândoi cu mine în căbănuță, puteam să o mai 

închiriez pentru încă o săptămână, timp pe care l-am fi petrecut 

împreună. Dar amintirea ultimelor discuții dintre noi trei m-a 

făcut să ezit și să mă gândesc de două ori înainte de a o face… 
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Totuși eram în contratimp și de foarte puține ori în viața 

mea luasem decizii așa pe muchie de cuțit. Am decis că, orice ar fi 

și orice s-ar întâmpla, voi reuși să îi aud vocea măcar unuia dintre 

ei… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

Capitolul 2… 

 

Telefonul nu mi se descărcase, dar atunci când vroiam să îl 

sun pe Selim tocmai mă apela Cristina și, cum nu puteam să o 

resping, i-am răspuns. Părea îngrijorată și vroia să știe în ce colț 

de lume m-am ascuns. Eram sigură că asta îmi va spune, ea mă 

cunoştea mai bine decât mine și nu se înșela niciodată în privința 

mea. Știa mereu ce simt și chiar și atunci când încercam să îi 

ascund adevărul ea reușea mereu să mă facă să îl spun fără 

ocolișuri… 

Prietenia noastră de atâția ani a evoluat atât de frumos și 

niciodată nu ne-am certat, eram cu adevărat două bune prietene. 

Îi știam toate secretele încă din copilărie și mai ales cele din 

adolescență. Știam cu cine s-a culcat sau nu s-a culcat, pe cine 

iubește sau unde își va petrece următoarea vacanță. Pur și simplu 
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între noi nu existau secrete, nu exista invidie sau ură, ea era sora 

mea mai mare de ale cărei sfaturi ascultam mereu. Știu sigur că tot 

ce m-a învățat a fost întotdeauna în folosul meu, iar eu pentru ea 

eram sora mai mică pe care trebuia să o asculte și să o consoleze 

atunci când avea vreo problemă… 

Chiar aveam nevoie de sfatul ei la ceea ce urma să fac și la 

deciziile pe care trebuia să le iau. Așa că i-am dat repede detalii 

unde sunt, spunându-i că voi mai sta doar o zi în căbănuță. Nu 

am apucat să termin ce aveam de spus că telefonul s-a închis, așa 

că am rămas să o aștept pe Cristina să vină. Nu mai aveam oricum 

nimic de făcut, iar așteptarea ei avea să mă termine. Îmi dorisem 

liniște și doar de ea aveam parte în acele momente. 

Nu eram sigură dacă o să îmi ajungă timpul să stăm și să 

povestim, ca mai apoi să îmi fac bagajul și să ne pregătim de 

plecare. Mă gândeam să îmi mai prelungesc puțin șederea în 

căbănuță alături de ea cu câteva zile. Asta ne va prinde bine la 

amândouă, pentru că sunt convinsă că, la ce viață agitată are, 
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câteva zile de recreere nu îi vor strica! Îmi era dor să mai petrecem 

ceva timp doar noi două, în liniște și fără să ne deranjeze nimeni. 

Fără telefoane sau mailuri, știri sau orice altceva… Doar noi două 

și Suria. 

Cristina a ajuns spre seară cam pe la ora șaptesprezece. Era 

atât de fericită că mă vede întreagă și sănătoasă, încât ne-am 

îmbrățișat foarte strâns și am rămas așa un timp. Îmi spusese că 

își făcuse griji pentru mine, că nu știa de ce am plecat așa în grabă 

fără să mai dau niciun semn de viață. Știa doar din mesaj că plec 

într-o vacanță, dar unde și mai ales de ce singură habar nu avea. 

I-am promis că îi voi povesti totul pe larg, dar mai întâi am 

invitat-o să se dezbrace și să se facă comodă, apoi i-am arătat 

căbănuța și după am discutat pe larg la un ceai fierbinte de 

portocale mai multe amănunte. Suria era foarte bucuroasă de 

vizita Cristinei și a rămas la ea în brațe cât i-am prezentat 

căbănuța și mai apoi pe tot parcursul discuției noastre. Când       

ne-am așezat la măsuța din living afară se înnoptase deja. Cerul 
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era senin și se vedeau prin fereastra de vizitare de deasupra 

măsuței miile de stele ce sclipeau atât de frumos. 

Discuția a durat până târziu în noapte și eram atât de 

dornică să îi povestesc totul cu lux de amănunte, încât nici nu      

mi-am dat seama când s-a făcut ora două. Era târziu și amândouă 

eram destul de obosite. Aș fi vrut să mergem în pat, dar în același 

timp vroiam să mai vorbim… Subiectul principal fusese 

despărțirea mea de Onur și de Selim, de ce o făcusem și de ce am 

renunțat la contract? Știa cât sunt de îndrăgostită de amândoi și 

cât de geloasă eram, deși cu siguranță nu aveam motive. Cristinei 

nu îi venea să creadă că eu am renunțat atât de ușor nu la unul, ci 

la doi bărbați la care orice femeie normală la cap visează. La club 

erau atât de multe doamne și domnișoare care abia așteptau să 

prindă chiar și o noapte în care să fie regulate nu de amândoi 

odată, ci măcar de unul dintre ei. Nu mai conta cu care… Dar la 

felul în care se exprima mă făcea să cred că una din acele 

domnișoare ar putea fi chiar ea. Dar asta nu mai conta, desigur, 
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în acele momente! Aveam nevoie cu disperare de sfaturile și de 

părerea ei. 

Cu siguranță eram după cum și credeam puțin disperată, 

dragostea mă făcuse să fiu așa și mai ales gândul că Onur și poate 

chiar și Selim ar prefera să vadă anularea contractului ca pe o 

șansă la o nouă relație… Știam cât se abținuseră amândoi de la 

unele lucruri în pat cât au fost cu mine și mai ales cât i-am chinuit 

cu regulile mele absurde! La faptul că eu în pat nu fac una, nu fac 

alta… Acum era o șansă pentru ei să se descarce, să savureze 

partidele de sex la maxim cu cine vroiau și mai ales cât de mult 

puteau… Poate că aveam nevoie toți trei de o pauză. Lucrurile o 

luaseră razna în ultimul timp și cel mai bine era să mai aștept o 

perioadă, deși îmi era enorm de dor de ei! 

Nu i-am dat Cristinei prea multe detalii despre cearta care 

a fost între noi și ea a simțit că nu e momentul oportun să insiste. 

A preferat să îmi spună doar câteva lucruri banale despre Onur. 

Cum că vine zi de zi la birou, se poartă normal ca de obicei și cel 
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mai important e că în ultimul timp pare foarte calm. Iar despre 

Selim mi-a spus că e plecat în concediu undeva în Europa… 

Deci, lucrurile nu erau chiar așa de grave pe cât mă 

gândeam și poate că mai exista totuși o șansă să fim din nou 

împreună! Asta îmi doream de fapt, dar în același timp aș fi vrut 

să nu îi mai văd niciodată. Să uit că au existat în viața mea și că    

i-am cunoscut! Într-un târziu am mers în dormitor să ne odihnim, 

dar patul mi se părea destul de mare chiar și pentru două 

persoane. Desigur că Suria ne-a urmat în tăcere și s-a culcat ca de 

obicei la locul ei preferat, torcând liniștită.  

Înainte de a adormi profund am simțit ușor mâinile 

Cristinei cuprinzându-mă într-o îmbrățișare romantică. Știam ce 

urmează, știam că îi fusese dor de mine și de trupul meu… De 

gemetele mele de plăcere, pe care ea le iubea atunci când le 

scoteam, și mai ales de păsărica mea fierbinte pe care adora să o 

dezmierde de fiecare dată când avea ocazia. Am simțit că, fiind 
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departe de ei, era un moment excelent să încerc să mă relaxez în 

brațele Cristinei. 

Toată săptămâna fusesem încordată, gândul la Onur și la 

trupul lui greu deasupra mea mă făcuse să mă satisfac singură în 

fiecare noapte. Ca să nu mai zic de Selim, care mă făcea să tremur 

de plăcere de fiecare dată când îmi dezmierda păsărica cu gura lui 

flămândă... Cu gândul la ei, am lăsat-o pe Cristina să mă facă să 

urc ușor pe culmile amorului. Știam că ea e cea de deasupra mea, 

că ea mă sărută ușor pe buze, apoi pe sânii mei tari și sensibili la 

orice atingere. A coborât treptat între picioarele mele și a început 

să se joace ușor cu limba ei fină și umedă pe clitorisul meu care 

abia aștepta să fie dezmierdat și sărutat.           

Valuri de căldură au început să mă cuprindă dintr-odată 

și am simțit cum mă umezesc ușor. Păsărica mea era din ce în ce 

mai dorită să fie pătrunsă cât mai adânc de limba extrem de 

flămândă a Cristinei. A început să îmi placă ce îmi făcea ea și îmi 

doream ca ritmul ei să crească treptat. I-am cerut să mă pătrundă, 
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iar ea a băgat un deget în mine continuând să mărească așa cum 

îmi și doream treptat ritmul cu limba, iar eu eram din ce în ce mai 

aproape de extaz… Începusem să gem așa cum știam că îi place ei 

să o fac: ca o pisicuță în călduri. Îmi doream ca în locul Cristinei 

între picioarele mele să fie Selim și să îi simt barba moale și 

respirația fierbinte pe păsărica mea. Ah… cât de mult îl doream 

între picioarele mele în acele clipe! 

Cu gândul la el mi-am desfăcut picioarele din ce în ce mai 

larg pentru a fi pătrunsă cât mai adânc. Limba ei îmi făcea 

clitorisul să fie din ce în ce mai sensibil și eram foarte aproape de 

orgasm. Sânii începuseră să mă doară, deoarece Cristina îi 

frământa pe rând, jucându-se cu sfârcurile și ciupindu-i așa cum 

știa numai ea să o facă.  

Vroiam să îi simt penisul lui Onur mai întâi pe buzele mele 

ca mai apoi să intre ușor, ușor, în gurița mea dornică de el. De 

gustul și mirosul lui și mai ales de sămânța lui caldă. Am început 

să îmi sug mai întâi un deget, dar cu gândul la cât de groasă o are 
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mi-am mai băgat unul în gură și am început să le sug cu poftă pe 

amândouă ca și cum aș fi avut-o în gurița mea chiar atunci… 

Fantezia mea era atât de reală încât, în clipa când am ajuns 

la orgasm, i-am strigat numele lui Selim, gândindu-mă că el era 

între picioarele mele și nu Cristina! Pot spune că în acea noapte 

am dormit foarte bine în brațele ei, așa cum dormeam de obicei 

între Onur și Selim. Mă obișnuisem să dorm noapte de noapte 

îmbrățișată și să simt căldura trupurilor lor goale pe pielea mea. 

Brațele ei în jurul meu mă făceau să mă simt ocrotită și împlinită, 

mai ales că mă eliberasem de o tensiune de care aproape toată 

săptămâna încercasem să scap! Mă simțeam ușurată, îmi lipsea 

doar mirosul trupurilor lor, un miros puternic de bărbat și de 

transpirație după o partidă fierbinte de amor … 

A doua zi la cafea Cristina nu a insistat să vorbim despre 

ce se petrecuse noaptea trecută în dormitor. Dar mi-a promis că 

are pentru mine o mică surpriză de care voi fi cu siguranță foarte 

încântată… Ne trezisem destul de târziu și nu prea aveam nimic de 
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făcut, trebuia doar să împachetez câteva lucruri și să ne pregătim 

de plecare. Dar Cristina s-a gândit că ne-ar prinde bine la 

amândouă câteva zile de odihnă petrecute împreună. Îi plăcuse 

căbănuța și avea și ea nevoie de o mini vacanță, așa că am vorbit 

cu proprietarul să ne mai prelungim cazarea cu încă trei zile. Am 

hotărât că ar fi bine să ieșim la o plimbare cu mașina până în 

orășelul de la poalele munților. Nu era chiar foarte departe, iar 

mica excursie cu mașina cu siguranță ne relaxa pe amândouă. 

Orășelul era tipic unuia de munte cu case mari din lemn 

acoperite cu straturi de zăpadă, oamenii erau îmbrăcați cu haine 

groase și atmosfera era plăcută și liniștită. Aerul rece și curat de 

munte îmi plăcea amintindu-mi de iernile din copilărie, care după 

atâta timp aveau un parfum plăcut. Plimbarea mă făcuse să uit de 

grijile din ultimul timp, îmi părea bine că nu plecasem încă din 

orășel și că împreună cu Cristina voi mai petrece câteva clipe de 

neuitat. Vroiam să mergem puțin la cumpărături, deoarece 

proviziile se cam terminaseră și mă gândeam să îmi cumpăr și 
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câteva haine, pentru că cele cu care venisem trebuiau spălate și nu 

prea aveam de gând să o fac… 

Am mers mai întâi la un restaurant cochet din centrul 

orășelului, acolo ne-am încălzit cu un vin fiert aromat cu 

scorțișoară și multă miere. Cristina a insistat să mâncăm ceva 

specific zonei dacă tot eram acolo. 

Atmosfera era plăcută, iar pe geam se vedea cum afară 

începuse să ningă ușor cu fulgi mărunți și veseli. Mă încălzisem de 

la vinul fiert, pe care adoram să îl beau în serile de iarnă încă de 

când eram acasă la părinți. Acum Cristina știa că voi avea destul 

curaj să vorbim despre sfârșitul relației mele și mai ales despre 

partida de sex oral, care s-a terminat din păcate pentru ea cu 

surprize neașteptate din partea mea… 

Da, puteam să o fac, dar nu știam în ce măsură eram în 

stare să recunosc că fusese cu adevărat doar vina mea și că ei au 

respectat întru-totul cerințele mele din contract. Că m-au regulat 

exact așa cum am vrut și cum am menționat în fiecare zi în 
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paginile lui. Și mai ales că amândoi făcuseră totul așa cum trebuia. 

Eu fusesem cea care se răzgândise, care nu mai vroia chiar aceleași 

lucruri ca la început, care simțea că nu le mai poate face față…  

Erau prea mult pentru mine și câteodată simțeam că nu 

mai pot. Îmi era de ajuns doar unul, dar eu îi doream pe amândoi… 

Trebuia să renunț la unul sau poate chiar la amândoi și vroiam să 

mă gândesc bine la hotărârea pe care o aveam de luat. Tocmai de 

aceea am decis să le vorbesc cât mai sincer și clar. Desigur că îmi 

era teamă să le-o spun în față! Știam că nu vor reacționa cu calm, 

așa că am decis să avem acea discuție la un restaurant. Acolo, chiar 

dacă nu au avut de ales, s-au temperat. Le-am spus că mi-aș dori 

să luam o pauză și că m-am decis să anulez contractul.  

Reacția lui Onur a fost destul de calmă, deși părea surprins 

mi-a răspuns așa cum mă și așteptam: că vom vorbi la telefon. 

Ochii lui verzi și pătrunzători mi-au dat de înțeles că lucrurile nu 

se vor termina așa cum vroiam eu! Știam că în public e un adevărat 

domn și că va încerca să fie cât se poate de diplomat… În schimb 
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ochii albaștri ai lui Selim parcă au trecut prin mine, iar privirea lui 

îmi părea de gheață. Am simțit doar răceală din partea lui și eram 

absolut sigură că în curând îmi va spune ceva dur. Conform 

contractului eu eram a lor și ei erau ai mei, chiar dacă doar pentru 

o scurtă perioadă de timp… 

Am încercat să ne despărțim cât de cât amiabil, atât cât se 

putea, dar știam că lucrurile nu vor rămâne așa! La cum îi 

cunoșteam pe amândoi, ei nu vor renunța atât de ușor la mine și 

cu atât mai puțin nu vor lăsa lucrurile să se termine așa cum 

vroiam eu! Îi ținusem destul pe jar în zilele de preludiu și se 

bucuraseră prea puțin de trupul meu. Eram ferm convinsă că, 

oricât voi încerca să scap, mai devreme sau mai târziu tot voi da cu 

ochii de ei! 

Cristina m-a ascultat fără să spună nimic, ceea ce pentru 

ea era mare lucru: să nu vorbească și doar să mă asculte. Sau poate 

că vinul fiert și foarte înmiresmat o amețise! I-am cerut bineînţeles 

părerea, pentru că nu știam ce să fac și aveam atâta nevoie de 
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sfaturile ei. Doar ea era cea mai în măsură să mă ajute, pentru că 

era singura persoană care știa de relația mea cu ei… 

Îmi amintise discret cum că ea mă avertizase încă de la 

început că Onur și Selim erau doi bărbați mai speciali. Cărora 

câteodată cu greu le putea face față chiar și o femeie 

experimentată. Dar eu cu toate sfaturile date de ea am refuzat să 

o ascult. Ea mă sfătuise ca pentru început să fac un contract, dacă 

chiar vreau, cu Onur, care atunci când vrea și i se impune poate să 

fie supus unor pagini care nu conțin multe cerințe. El era calm și 

romantic dacă trebuia desigur, iar eu de asta aveam nevoie pentru 

început! Dar eu nu am ținut cont de părerea ei și mi l-am dorit și 

pe Selim în același timp. Știam încă de la început că el e total opus 

față de Onur, că nu prea poate să se supună unei singure femei și 

că nu pune suflet într-o relație. El doar adoră să şi-o tragă, repede 

și cât mai dur fără a pune sentimente în tot ceea ce face în pat. Încă 

de la începutul relației mele cu ei eram conștientă că mă jucam cu 

focul atunci când am fost de acord toți trei să facem un contract. 
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Capitolul 3… 

 

După ce am plecat de la restaurant împreună cu Cristina 

am decis că am putea să ne mai plimbăm un timp pe străzile 

orășelului de munte și să mai respirăm puțin aer rece și curat. 

Efectul vinului fiert încă nu trecuse și mă simțeam puțin 

îmbujorată. Am luat-o pe strada principală și Cristina admira 

vitrinele magazinelor care nu erau multe, dar arătau foarte frumos 

și erau încărcate cu obiecte de tot felul. 

Într-o vitrină a observat un set de trei ceșcuțe cu farfuriuțe 

și lingurițe ornate cu obiceiuri de iarnă și i s-au părut perfecte. Așa 

că le-a cumpărat cu gândul de a savura împreună în căbănuță 

ceaiul nostru cu aromă de portocale și scorțișoară. În altă vitrină 

am observat eu o rochie de culoarea castanelor, culoare pe care 

bunica mea maternă o adoră și datorită ei o ador și eu. Am decis 
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să intru în magazin și să o probez, îmi venea perfect și nu am putut 

rezista tentației de a o cumpăra. Apoi am probat și o pereche de 

cizmulițe cu toc care se asortau perfect cu rochia. Cristina a decis 

că vrea și ea să probeze o rochie verde, care îi scotea în evidență 

ochii ei frumoși și pielea măslinie, iar fața îi părea mult mai 

luminoasă atunci când s-a îmbrăcat cu ea. 

La capătul străzii era un magazinaș pentru animăluțe și 

am decis să intrăm și acolo și să îi cumpărăm Suriei ceva drăgălaș: 

o jucărioară care făcea ceva zgomot când o atingeai și un șoricel 

micuț care avea în interior un clopoțel și făcea și el zgomot. Plicuri 

cu mâncarea ei preferată nu aveau, dar i-am luat ceva asemănător 

în speranța că îi vor plăcea! 

Se făcuse destul de târziu și am decis că ar fi timpul să luăm 

mașina Cristinei și să ne întoarcem la mica noastră căbănuță, 

unde ne aștepta liniștită pisicuța mea iubită de care îmi era deja 

dor. Pe drum, în timp ce Cristina dăduse drumul la un cd cu 

muzică clasică, mă gândeam că mai târziu înspre seară m-aș putea 
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relaxa cu o baie fierbinte în care aș pune câteva biluțe cu sare și 

multă spumă cu miros plăcut de pin. Acesta este parfumul meu 

preferat atunci când fac baie iarna. 

Muzica pe care o ascultam în acele clipe mă ducea cu 

gândul departe la anumite momente petrecute alături de Onur și 

Selim și mă imaginam din nou între ei în patul nostru mare din 

vila lui Selim. Adoram acel pat ce părea a fi făcut special pentru 

noi trei, spațios cu salteaua moale și acoperit cu lenjerie albă. 

Pentru noi era un cuibușor în care ne puteam iubi în voie uitând 

de toate grijile de peste zi. 

Îmi era dor de iubiții mei care îmi mângâiau pe rând sânii 

și îmi frământau coapsele, de buzele lor moi, de mirosul respirației 

lor, de săruturile lor pătimașe și gurile lor fierbinți… Speram ca 

acest mare dor de ei să îmi treacă și să mă liniștesc, dar intrasem 

deja într-un imens sevraj! Amintirea lor nu îmi dădea pace, deși 

petrecusem toată ziua în compania Cristinei tot nu reușisem să uit 

măcar pentru o scurtă perioadă de timp de ei. Cristina m-a văzut 
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îngândurată, dar nu mi-a spus nimic. A preferat să conducă încet 

și să asculte în liniște muzica clasică pe care cu siguranță a ales-o 

special pentru mine, pentru că știu sigur că ea nu ascultă niciodată 

așa ceva! 

Atunci când am intrat în căbănuță, primul lucru pe care     

l-am simțit a fost mirosul plăcut și masculin al parfumului lui 

Selim. Era un parfum pe care l-aș fi putut recunoaște dintr-o mie 

și nu aveam cum să mă înșel. Am știut pe loc că atât el, cât și Onur, 

au fost cu puțin timp acolo și singura persoană care îi putea 

anunța era desigur Cristina.  

Sunt sigură că atunci când a făcut acest lucru a vrut să îmi 

facă un bine, atât mie cât și lor. Poate că ea nu a simțit mirosul sau 

s-a făcut că nu îl observă, dar s-a purtat ca și cum nimic nu s-ar fi 

întâmplat și am decis să nu îi spun nimic. Suria ne-a întâmpinat 

cu un mieunat suav și a așteptat să mergem la măsuța din 

bucătărie și să îi scoatem pe rând micile cadouașe pe care i le 

cumpărasem. 
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La început a fost curioasă de noile jucării pe care le-a 

mirosit atent și apoi a început să se joace pe rând cu ele. După ce 

s-a plictisit, a venit agale și s-a aşezat în brațele Cristinei care a 

început să o mângâie și să o dezmierde ușor pe blănița ei moale. În 

tot acest timp cât Suria s-a jucat până a obosit eu am pregătit ceva 

ușor de mâncare pentru seară și am făcut un ceai de mentă care a 

umplut de parfum toată bucătăria. Ne-am așezat amândouă la 

măsuța de lângă fereastră și Suriei i-am desfăcut pliculețele pe care 

i le-am luat special. Nu eram sigură dacă îi vor plăcea dar spre 

surpriza noastră ea a mâncat în fugă tot ce i-am pus în castronelul 

ei. Îmi părea bine că îi luasem mai multe pliculețe, doar așa, pentru 

orice eventualitate… 

După ce am terminat mica noastră cină și am savurat în 

liniștite ceaiul, am lăsat-o pe Cristina să strângă masa și pe Suria 

să toarcă ușor pe pernuța ei care o aveam de acasă. După masă am 

plecat în baie să mă relaxez exact așa cum îmi imaginasem în 

mașină. Am aprins trei lumânări albe, pe care le-am așezat pe 
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cadă și am dat drumul la apă fierbinte. În ea am adăugat puțină 

sare de baie și câteva picături de ulei esențial de pin. Apoi am 

turnat și o sticluță de spumant, pentru că doar așa prefer eu iarna 

să mă relaxez cel mai bine. 

Baia a durat cam jumătate de oră și în acele momente 

simțeam cum mă relaxez complet, iar fața mi-am acoperit-o cu un 

prosopel moale înmuiat în apă caldă. De fiecare dată când fac asta 

uit de toți și de toate și simt cum îmi eliberez mintea de orice gând, 

cum mi se deschid porii și apa fierbinte îmi ușurează sufletul și 

trupul. E o senzație plăcută să o aud cum curge încet în cada de 

baie. Pur și simplu ador aceste mici clipe care pentru mine sunt 

importante și iubesc să fiu doar eu cu mine, fără nicio altă 

persoană care să mă deranjeze! 

Când am ieșit din cadă m-am înfășurat în halatul meu 

moale și pufos ce îmi dădea o senzație atât de plăcută când mă 

îmbrăcam cu el de parcă aș fi fost un bebeluș. Lucrurile pe care le 

purtasem cu Cristina la cumpărături le lăsasem pe coșul de rufe. 
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Am decis că nu vreau să le mai port și trebuiau date la spălat, dar 

coșul din păcate era aproape plin. Dimineață când mă 

schimbasem de chiloțeii mei negri din dantelă îi lăsasem deasupra 

celorlaltor lucruri. Iar când am vrut să pun celelalte haine purtate 

în coș ei nu mai erau acolo! 

Mi-am dat repede seama că unul din iubiții mei în timpul 

vizitei îmi umblase prin lucruri și luase ca amintire o mică pereche 

de chiloței cu un miros puternic de păsărică încinsă! Îmi doream 

ca ei să fi rămas măcar pentru câteva clipe în căbănuță și să 

petrecem puțin timp uniți într-un singur trup. Îmi era dor să fiu 

iubită și sărutată cu pasiune de gura flămândă a lui Onur. Gustul 

salivei lui îl simțeam atât de puternic în gura mea, iar mirosul 

respirației profunde când era extrem de excitat mă făcuse să mă 

încălzesc și mai puternic decât o făcuse baia fierbinte de dinainte.  

Păsărica mea vroia să fie dezmierdată și savurată de limba cea fină 

și delicată a lui Selim. Doar gândul acesta mă făcuse să simt cum 
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mă trec mii de fiori și să îmi doresc să îmi dezmierd singură 

piersicuța pe care o simțeam din ce în ce mai umedă. 

Am încercat să mă sprijin ușor de chiuvetă și mi-am 

desfăcut picioarele atât cât să îmi ating ușor micuțul meu boboc 

de trandafir. Eram deja foarte udă și simțeam nevoia să îmi 

dezmierd păsărica cu mișcări delicate. Gândurile îmi zburau la ei 

și la trupurile lor ce miroseau atât de frumos a bărbat. Îmi era dor 

de brațele lor puternice care mă trăgeau pe rând în ei. Amândoi 

știau să mă împartă fără urmă de gelozie și îi doream adânc în 

mine în acel moment! 

Sânii mi se întăriseră, iar plăcerea îmi invada ușor, ușor 

trupul. Începusem să mă simt din ce în ce mai bine, vroiam să mă 

satisfac singură și să mă eliberez o dată de vraja pe care o simțisem 

atunci când respirasem parfumul lui Selim când am intrat în acea 

după-amiază în căbănuță. Degetele mele au început să se joace 

finuț cu clitorisul meu micuț care, lăsat la vedere, arăta exact așa 

cum îl și dezmierdam: ca un boboc de trandafir. În timp ce îl 
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atingeam îl simțeam din ce în ce mai dorit de atingeri delicate. 

Începusem să mă umezesc și să vreau să mă satisfac tot mai mult. 

Îmi atingeam și frământam sânii pe rând cu o mână, iar cu 

cealaltă continuam să mă joc din ce în ce mai repede cu clitorisul. 

Eram foarte aproape de un orgasm, care nu putea fi decât tăcut, 

dar destul de intens. 

Îl doream pe Onur adânc în mine și vroiam să îl simt cum 

mă pătrunde până la capăt. Cu un deget mă jucam ușor cu 

clitorisul, iar cu celelalte două am început să mă pătrund. La 

început am folosit mișcări blânde, apoi ele au devenit din ce în ce 

mai rapide. Mi-am desfăcut picioarele aproape la maxim pentru a 

intra cât mai adânc cu un singur deget în mine și mă simțeam  

extrem de excitată și de udă! Aș fi vrut să pot să mă eliberez 

gemând așa cum știam să o fac cel mai bine: ca o pisicuță în 

călduri, dar nu puteam. Nu aveam destulă intimitate, așa că           

m-am abținut atât cât am putut. Orgasmul a venit destul de 
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repede și am simțit cum explodez prin toți porii. O ușurare m-a 

cuprins și restul lumii nu a mai contat! 

Când am ieșit din baie Cristina era în pat și am observat că 

adormise deja, iar Suria moțăia pe fotoliul ei și lampa de pe 

noptiera mea era aprinsă. Mă simțeam relaxată dar și obosită, baia 

îmi făcuse somn. Așa că m-am întins în pat unde am dormit toate 

trei ca bebelușii până dimineață…   
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Capitolul 4… 

 

Soarele dimineții părea destul de puternic în acea 

frumoasă zi care tocmai începuse pentru mine. Încă din momentul 

când deschisesem ochii, mirosul de cafea proaspăt făcută îmi 

umplea nările cu un parfum pe care sinceră să fiu îl ador, făcându-

mă să mă trezesc la viață în orice împrejurare. Razele pătrunseră 

ușor prin draperia subțire a dormitorului lăsând în cameră o 

ușoară penumbră. Dormisem foarte bine după baia fierbinte și 

mai ales după relaxarea de seara trecută. 

Din bucătărie venea o ușoară discuție pe care Cristina o 

avea pe un ton calm la telefon. Mă gândeam că probabil își anunța 

familia unde se află și nu vroiam să o deranjez. M-am dat încet jos 

din pat și am plecat ușor spre baie. Încercăm să nu pierd prea mult 

timp acolo, pentru că îmi doream să savurez cafeaua cât încă mai 



49 
 

era fierbinte. Dar speram că până voi ieși Cristina va termina de 

vorbit la telefon. 

Suria a simțit că m-am trezit și a venit cu pași grăbiți spre 

baie unde avea tăvița cu nisip. A început să miaune ușor, cred că 

îi era foame și Cristina nu îi dăduse încă să mănânce. Am luat-o 

în brațe și am pornit ușor spre bucătărie unde Cristina tocmai 

turna cafeaua în ceşcuţele pe care le cumpărase cu o zi în urmă. 

Când m-a văzut fața i se luminase, chiar dacă și ea părea abia 

trezită: 

- Bună dimineața, somnoroaso, te-ai sculat destul de târziu 

în dimineața asta. Se vede că ești în vacanță! Hai să savurăm 

cafeaua împreună! 

- Neața, iubita! Știi că ador să facem lucrul ăsta, chiar îmi 

era dor să petrecem puțin timp doar noi două. 

- Am adus cu mine și un pachet de țigări, așa pentru orice 

eventualitate. Dacă vrei putem să ne servim… 

- Simple sau cu aromă? 
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- Tu din care preferi? 

- Ai mai multe pachete? 

- Cu aromă de măr și mentolate. Să spunem că am din 

amândouă, știu că sunt aromele tale preferate și m-am gândit că 

ai să le vrei. 

- Cristina, ești o dulceață de fată. Le prefer pe cele 

mentolate, cred că sunt mai potrivite la cafeaua din această 

dimineață. 

- O.k. așa spuneam și eu! 

Cafeaua avea un gust divin și savurată alături de o țigară 

momentul era perfect. Nici eu și nici Cristina nu eram fumătoare, 

dar în anumite momente preferam să o facem, mai ales când eram 

împreună! Liniștea dimineții fu întreruptă de telefonul meu care 

suna încet pe muzica lui Chopin. Am preferat să mă fac că nu îl 

aud și să savurez încă o gură de cafea, însă Cristina părea 

surprinsă și mirată totodată: 
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- Nu vrei să vezi măcar cine e? Poate e ceva urgent. Acum 

dacă tot ți-ai încărcat telefonul! 

- Sunt în vacanță! Și sincer nu prea mă interesează cine ar 

putea fi! 

- De ce ești rea? Poate e Onur care vrea să știe ce mai faci, 

sau Selim care cu siguranță până acum s-a întors din vacanță și 

are chef de puțină conversație! 

- Cristina, te rog nu îmi strica cel mai frumos moment al 

zilei! Știi doar că dimineața prefer să savurez cafeaua în cea mai 

deplină liniște. Chiar nu vreau să știu cine e la telefon! Hai să 

schimbăm subiectul.  Spune-mi ce ai vrea să facem astăzi? 

- Nu înțeleg cu ce anume te-au supărat! Încă nu mi-ai 

povestit de ce ai renunțat la contract! Nu poți spune că încă nu îi 

mai dorești pentru că sincer, nu te cred. Dacă nu i-ai mai dori, nu 

i-ai mai fi strigat numele lui Selim acum două nopți în timp ce te 

savuram! 
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- Nu vreau să vorbesc despre asta acum! Și nu cred că 

trebuie să mă justific nimănui pentru tot ce s-a întâmplat între 

mine și ei. Punct! 

Știam că ea nu avea nicio vină pentru tot ce se întâmplase 

între noi. Pur și simplu ea mă avertizase încă de la început că nu 

trebuia să mă joc cu focul, dar pentru prima dată în viață nu o 

ascultasem. Știam sigur că mă fripsesem destul de rău și cu 

siguranță habar nu aveam ce să fac. Sfaturile ei îmi erau de mare 

ajutor, iar ultimul lucru de care mai aveam nevoie era să o supăr 

când știam că îmi vroia doar binele… 

- Uite, recunosc că ai avut dreptate atunci când m-ai sfătuit 

să nu semnez un contract cu amândoi deodată. Recunosc că am 

greșit, sunt prea mult pentru mine! Sunt absolut sigură că și ei 

regretă că s-au încurcat cu mine! 

- Spune-mi ce ai de gând să faci după ce vom pleca de aici? 

Sau vrei să te ascunzi pentru totdeauna, doar pentru că nu ai chef 

să mai dai cu ochii de ei? De ce nu le spui pur și simplu că nu mai 
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vrei să continui ceea ce ai scris în paginile contractului? Sunt ferm 

convinsă că nu se vor supăra chiar atât de tare. Oricum știi și tu că 

sunt destule domnișoare care abia așteaptă ca ei să termine 

obligațiile pe care le au față de tine și să treacă la alte iubiri! 

Trebuia să fiu sinceră cu ea, așa cum eram de obicei, și să 

încerc pe cât posibil să îi spun adevărul. De ce plecasem așa fără 

să mai dau niciun semn de viață și mai ales ce anume mă deranjase 

cel mai tare la relația pe care tocmai încercam să o termin cu 

amândoi. 

- Bine, recunosc că am tot amânat momentul, pentru că nu 

eram pregătită să îți spun adevărul! Vreau să renunț la contract 

și, așa cum ți-am mai spus, nu mai pot să îl continui, pentru că 

sincer nu le mai pot face față la amândoi! Exact așa cum mi-ai 

spus-o și tu, sunt prea mult pentru mine! Și cred că au nevoie de 

ceva mai bun! Da, vreau să îi las să și-o tragă cu tipe mult mai 

experimentate ca mine, deși au fost momente în care chiar am 

simțit că noi trei chiar avem ceva special. O chimie aparte, că 
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unirea dintre noi e perfectă și că am simțit senzații unice, pe care 

cu tine nu pot spune că le-am simțit vreodată. Cu toate astea, vreau 

să renunț la contract și la ei totodată! 

- Nu pot să cred că poți să spui așa ceva! Tu să renunți la 

ei? La Onur, care știu sigur că e absolut îndrăgostit de tine și nu 

de puțin timp, ci din prima clipă în care te-a văzut. Asta mi-a spus-

o chiar el acum câteva zile la telefon. Vrei să renunți la Selim? Tu 

care îi adori gura flămândă și mai ales limba lui fină și umedă 

atunci când ți-o savurează cu atâta nesaț? Altfel nu l-ai fi strigat 

acum două nopți! Isabell, pe cine vrei tu să minți? Pe mine, care te 

cunosc de atâta timp și am văzut cu ochii mei cât de mult te-ai 

transformat de când i-ai cunoscut pe amândoi… De ce nu 

recunoști că te-ai îndrăgostit și nu te mai saturi de ei? Că îi vrei în 

mod egal în tine. Spune-mi te rog adevărul, nu are rost să mă 

minți! Cel puțin nu pe mine! 

-  Cristina, tu nu înțelegi că pentru mine e prea mult? Simt 

că amândoi mă sleiesc de puteri. Deși au fost destul de delicați atât 
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în pat, cât și în vorbire, așa cum le-am cerut-o în contract, simt că 

nu mai pot continua! Aveam cu disperare nevoie de o pauză. 

-  Și crezi că, după ce ai să te întorci la viața de zi cu zi, nu 

ai să mai dai cu ochii de ei? Sincer nu aș vrea să fiu în locul tău 

atunci când se va întâmpla asta! Ultima voastră întâlnire a fost la 

restaurant și mi-ai spus că amândoi s-au purtat destul de elegant, 

având în vedere ce anume le-ai spus. 

- Nu la fel de diplomați au fost la telefon! O perioadă am 

încercat să nu le răspund. Vroiam să îi las să se mai calmeze și 

credeam că poate vor înțelege… 

- Ce anume, Isabell? Ce crezi că au înțeles ei de fapt atunci 

când tu le-ai spus ce tocmai mi-ai zis mie acum? 

- Că relația noastră s-a terminat! 

- Bine, dacă așa crezi tu! Dar eu personal nu sunt de aceeași 

părere cu tine. Și de ce crezi că ți-au dat atâtea mesaje pe care nu 

vrei să le citești? Sau de ce crezi că te-au sunat de nenumărate ori 

de când ești aici? Nu fi copil, știi la fel de bine ca și mine că îi dorești 
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și că abia aștepți să îi simți cât mai adânc în tine. Pe amândoi în 

același timp… 

- Cristina, încetează! Nu de asta te-am chemat aici. Știi bine 

că am nevoie de sfaturile tale, pentru că nu știu sigur cum anume 

să termin cât se poate de frumos această relație. 

- Îmi aduc perfect de bine aminte cum ai ascultat tu de 

sfaturile mele când m-am oferit să ți le dau în ultimii doi ani de 

când i-ai cunoscut. Nu știu dacă ai urmat măcar unul din toate 

câte ți-am dat.  

În acele clipe Cristina părea destul de iritată de faptul că îi 

ceream iarăși un sfat, pe care nu știu sigur cât de mult aveam de 

gând să îl urmez. Dar măcar poate în momentele alea conta. 

- Cred că ar fi mai bine pentru amândouă dacă am ieși 

puțin la aer. Iau și țigările cu mine, poate mai bem o cafea în oraș. 

Am văzut o pereche de cizme în magazinul de unde ne-am 

cumpărat aseară rochiile și vreau să o probez, cred că mi-ar veni 

perfect. 
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Capitolul 5… 

 

Plimbarea cu mașina Cristinei până în centrul orășelului 

de munte ne făcuse să vedem problemele mele mult mai relaxate. 

Orășelul avea un părculeț cu câteva bănci cu priveliște spre poalele 

munților. În timp ce admiram în liniște minunățiile naturii ne-am 

mai aprins câte o țigară, de data aceasta cu aromă de măr. Discuția 

pe care o avusem cu ea la cafea se transformase ușor într-o mică 

ceartă, iar ideea Cristinei de a ieși la o plimbare a fost perfectă. 

Acum ne mai calmasem puțin, iar aerul rece de munte al 

dimineții ne făcuse să stăm cât mai aproape una de cealaltă. 

Parfumul ei de frezii mă făcea să îmi bag nasul în geaca ei și mi se 

părea atât de moale și plăcută la atingere. Cristina mă îmbrățișase 

cât mai strâns la pieptul ei trăgând ușor din țigară. Părea tăcută 

și îngândurată, dar se întoarse cât mai aproape de fața mea, 
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frecându-și nasul de al meu. Îi simțeam mirosul plăcut de măr al 

respirației și buzele ei cărnoase păreau atât de ispititoare încât nu 

le-am putut rezista. Sărutul ei fusese scurt și pasional, limba 

Cristinei pătrunse încet în gura mea încercând să mă savureze cât 

mai adânc posibil. Buzele ei le sugeau cu poftă pe ale mele și am 

simțit că mă umezesc ușor. Iar dorința creștea în mine cu fiecare 

clipă ce ea o petrecea în gura mea. O doream și vroiam să mă 

iubească așa cum știa numai ea. Limba ei flămândă îmi pătrunse 

în urechea stângă și am simțit pe loc că iau foc. O doream la fel de 

mult cum mă dorea și ea. 

Vroiam să mă domine așa cum știa numai ea să o facă. 

Dinții ei îmi mușcau ușor lobul urechii și am simțit că nu mă mai 

pot stăpâni. Am început să o sărut cu poftă, iar ea mi-a spus 

printre gemete ușoare: 

- Hai să ne întoarcem în căbănuță. Te vreau în patul nostru 

mare și am o surpriză plăcută pentru tine… 
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Nu i-am răspuns, dar am lăsat-o să mă ia de mână și să mă 

conducă până la mașină. Drumul a fost destul de scurt, deoarece 

Cristina a condus foarte repede. Patul nostru era încăpător și 

foarte confortabil, m-a dezbrăcat în grabă de toate hainele, apoi    

s-a dezbrăcat și ea. O priveam cât de frumoasă era, deși nu cred să 

îi fi spus vreodată acest lucru. Pielea ei măslinie și părul tuns scurt 

o făceau să pară în penumbra camerei ca o zeiță. Ochii ei verzi cu 

gene lungi mă fermecau și simțeam că nu pot să îi mai rezist!  

Eram amândouă goale între cearșafurile albe ale patului și 

recunosc că de abia așteptam să fiu a ei. Să mă facă să simt doar 

plăcere și să îmi dezmierde cât mai repede păsărica deja udă și 

dornică să îi simtă limba fierbinte și nesătulă cât mai adânc în ea. 

O doream și mă dorea… 

Dragostea ei era atât de diferită de cea a lor și spun asta 

pentru că doar cu ei am fost în pat. Deși eram împărțită în mod 

egal între amândoi, în acele clipe eram doar a Cristinei. Din 

momentul în care semnasem contractul cu Onur și Selim, relația 
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intimă cu Cristina a dispărut aproape complet. Nu mai aveam voie 

nici măcar să o ating! Deși au fost câteva mici scăpări nevinovate, 

eu eram a lor și ei ai mei. Acum când puteam să compar dragostea 

ei cu a lor pot spune că erau două lucruri complet diferite.  

Cristina, deși de cele mai multe ori era extrem de dominantă în 

pat și reușea să mă aducă ușor la orgasm, nu putea să mă facă să 

simt acel ceva, așa cum o făceau ei. Era de ajuns uneori doar să mă 

uit în ochii lui Onur sau ai lui Selim și să mă umezesc numai 

privindu-i, fără să îmi facă absolut nimic.  

Era suficient doar să îi am în preajma mea și să le simt de 

la distanță parfumul și asta mă și excita. Atunci când îi priveam 

știau amândoi ce anume vreau și în cel mai scurt timp reușeam să 

ne unim într-un singur trup toți trei. Și restul lumii nu mai conta… 

Cu ei făceam lucruri pe care cu ea nu aveam cum să le fac. 

Orgasmele noastre erau complet diferite. La fel și starea pe care o 

aveam când eram între ei era tot diferită.  
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Dar, în acele clipe, cred că puteam să trec peste regulile 

contractului și să o las pe Cristina să mă domine în pat exact așa 

cum vroia ea. Orice aș fi făcut în acea dimineață în pat cu ea, 

gândul meu era doar la Onur și la Selim. Cristina putea doar să 

mă elibereze de sevrajul meu mai bine decât o făceam eu. Onur și 

Selim nu erau în acele clipe cu noi și ceea ce urma să facem în pat 

nu avea cum să îi afecteze. Sau cel puțin asta credeam eu în acele 

momente. 

Cristina era goală între cearșafurile albe alături de mine. 

Pielea ei aurie în contrast cu lenjeria arăta superb și mirosea 

plăcut, i-am atins-o ușor și îi era atât de fină. Știam că merge 

regulat la băile publice turcești din Istanbul. Acolo își petrecea cel 

puțin jumătate de zi și era masată și alintată cu fel de fel de creme. 

Cristina iubea acest ritual și de câteva ori am mers împreună să ne 

relaxăm. Îmi plăcea să o privesc și să mă uit atent în ochii ei mari 

și verzi ce mă hipnotizau și tocmai asta mă atrăgea cel mai mult la 

ea. I-am simțit buzele moi și cărnoase pe ale mele și totul la ea mi 
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se părea atât de cunoscut. Respirația, parfumul ei de frezii la care 

nu renunța niciodată, pielea fină și mai ales limba extrem de 

alunecoasă … 

Suria ne privea de pe fotoliul ei, dar asta nu ne deranja și 

nu a făcut-o niciodată. O priveam în timp ce ne sărutam cum ne 

urmărește atentă, ca și cum ceea ce făceam noi era ceva normal. 

Eram amândouă goale și, după un sărut lung și din ce în ce mai 

pasional, Cristina a coborât cu limba spre sânii mei, s-a jucat puțin 

cu ei și asta m-a excitat și mai mult. O priveam și mă privea… 

Fericirea mea era și fericirea ei și știam amândouă că ăsta era un 

moment de mult timp așteptat. Speram în sinea mea ca Onur și 

mai ales Selim să nu afle vreodată de el.  

Altfel lucrurile ar fi stat cu totul diferit, atât pentru mine, 

cât și pentru ea. În mintea mea mă gândeam mereu că tot ceea ce 

o las să îmi facă în acele clipe e total interzis în contract. 

„- Promite-mi că nu ai să o mai lași pe Cristina să te atingă 

așa cum o făcea până acum! 
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- Îți promit, Selim. Poți fi sigur de asta!” 

Mi-am adus aminte rapid de acele cuvinte pe care i le-am 

rostit lui Selim și, până în acele clipe, chiar m-am ținut de 

promisiune. Dar ispitei nu îi mai puteam rezista, Cristina arăta 

superb și ce îmi făcea era și mai ispititor. O priveam cum coboară 

încet spre păsărica mea, sărutându-mi fiecare centimetru de piele 

până la ea. Respirația ei caldă mă gâdila și era plăcut, dar și 

excitant să văd și să simt toate astea. Când a ajuns la ea, mi-am 

ridicat picioarele și mi le-am așezat pe umerii ei. Cristina s-a 

înfruptat din ea ca dintr-o piersicuță coaptă și ce îmi făcea era 

extrem de plăcut. Dar total diferit de ei și din nou mi-am dorit ca 

în locul ei cu mine în pat să fie iubiții mei, amanții mei… 

O priveam cum mă savura cu poftă după atât de mult timp 

în care nu am mai fost împreună și mi-am dat seama că nu o mai 

doream ca înainte de semnarea contractului. Totuși pentru 

fericirea ei și a vremurilor minunate de altădată am încercat să 

intru în jocul ei: 



64 
 

- Sunt doar a ta acum, Cristina, mă poți avea cum vrei!   Fă-

mă te rog să uit de mine!  

Cuvintele mele au excitat-o destul de tare, pentru că mi-a 

desfăcut picioarele la maxim lăsând păsărica mea roz și 

înmiresmată să i se deschidă în fața ochilor ca o floare. Părul meu 

pubian, tuns în formă de V, o excita și știu că nu era singura 

persoană care adora acest lucru. Mi-a atins ușor labiile cu degetele 

ei lungi băgându-și nasul cât mai adânc în piersicuța mea delicată. 

Apoi a mirosit-o cu nesaț, trăgând adânc aer în piept de câteva ori. 

- Ah, Isabell… Îți ador mirosul de păsărică încinsă! Nu mă 

pot satura de ea! Am să ți-o savurez cu poftă ca pe o înghețată, 

până când mă vei implora să mă opresc! 

- Te rog, Cristina, nu te opri până nu ai să mă faci să țip la 

maxim de plăcere! 

- De asta poți fi sigură, iubito! 

Și, exact așa cum mi-a promis, Cristina nu s-a putut opri 

până nu m-a savurat în întregime. Păsărica mea fragilă nu a avut 
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nicio șansă în fața gurii ei flămânzi și m-a pătruns fără milă cu 

limba ei umedă și lungă cât mai adânc. Când era excitată, Cristina 

se comporta ca un adevărat mascul în pat, iar eu îi eram foarte 

supusă. Sânii mei au fost strânși cu putere de mâinile ei delicate 

iar sfârcurile ciupite până aproape de durere. Bobocelul meu fin 

de trandafir îmi fusese supt și lins fără milă până când a cedat. Iar 

eu am explodat într-o ploaie de artificii care m-au lăsat aproape 

inconștientă.  Cristina m-a lăsat puțin să mă odihnesc între brațele 

ei calde și gingașe și simțeam cum respirația îi revine ușor la 

normal. Buzele îi erau atât de moi și aveau gust de mine, dar și 

miroseau plăcut. 

Adoram aceste clipe de după o partidă de iubire cu ea și 

îmi plăcea să stau și să respir în brațele ei până îmi revin. Să o simt 

lângă mine așa cum era ea de fapt: dominantă în tot ce făcea, dar 

mai ales în pat. Am ațipit cam vreo jumătate de oră strâns 

îmbrățișate. Dar m-am trezit ușor din somn atunci când am simțit 

limba Cristinei pătrunzându-mi ușor în gura mea, încercând să 



66 
 

mă trezească cât se poate de delicat la realitate. O mână mi-a 

alunecat agale spre păsărica încă ațipită după atâta dezmăț, iar 

bobocelul de trandafir a fost trezit încet la viață cu mișcări ușoare 

și fară voia mea am simțit că mă umezesc din nou.   

Mă simțeam sătulă și nu credeam că voi mai putea face față 

unei alte partide de amor. Tot trupul îmi fusese sleit de puteri 

atunci când ajunsesem la orgasm!  

- Cristina, nu mai pot, m-ai epuizat! 

- Chiar crezi că asta a fost tot? Iubito, ce am făcut noi mai 

devreme a fost doar începutul la tot ce urmează! Ți-am spus doar 

că am o surpriză plăcută pentru tine. Și sunt sigură că asta chiar 

o să te epuizeze cu adevărat! 

Cristina nu glumea niciodată atunci când se referea la 

orice legat de pat. Era destul de ingenioasă când venea vorba de 

sex, dar surpriza ei m-a lăsat fără cuvinte! De sub perna ei a scos 

o sticluță cu ulei de lavandă, care știa că era preferatul meu și un 


