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Ca sã înþeleg Iadul, a trebuit mai întâi sã trec prin el

Draft
A fost odatã o Floarea-Soarelui ºi un Zmeu Albastru. Au fost încercaþi de furtuni, de secetã, au fost despãrþiþi ºi duºi pe astre diferite, dar nu s-au pierdut
niciodatã. Floarea-soarelui dãdea un interviu la un
post de radio. Era pe o planetã unde cuvintele erau
verzi. Zmeul Albastru a ascultat-o ºi, dupã ce a terminat de vorbit, s-a dus sã o cunoascã. Din clipa când
s-au respirat, cuvintele verzi au prins culorile de tainã ºi au început… Se spune cã oamenii care nu îºi gãsesc jumãtatea vieþuiesc ca niºte muribunzi ºi înviazã doar atunci când se întregesc. Câte fantome pe
câmpul lui Dumnezeu… Floarea-Soarelui ºi Zmeul
Albastru ºi-au pus aripile ºi au început sã râdã de noi.
Cerul lor e peste tot.
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To: zmeul_albastru@yahoo.com
Stau de 45 de minute pe budã, cu laptopul în braþe
ºi nu ºtiu cum sã încep. Nu þi-am scris de o veºnicie. Tu
mi-ai fi rãspuns: „Când iubeºti… ce este o veºnicie?“.
M-am întors, Zmeu Albastru. Ce aº avea nou sã îþi
povestesc despre Iad? În loc de nas, mi-am pus o ureche
ºi în loc de ureche mi-am pus un nas. Altã perspectivã
dupã ce te sãruþi cu moartea. Sugestia prietenului meu
Salvador.
M-am întors, dar Cerul nu mai e la locul lui. Opþiunea?
Iertarea. Iubirea. Când are prea multã libertate, omul, în loc
sã zboare, îºi leagã aripile, iar când nu are libertate, zboarã
în cercul lui limitat închipuindu-ºi cã atinge infinitul.
Sã mai crezi în moºul cu barbã sau în cliºeul timid de
pe icoanele pe sticlã, contraofertã la focul de neînchipuit
al gheenei, este ca ºi când ºtii cã cineva îºi bate joc de tine,
dar accepþi statutul de cârpã, neavând altã soluþie.
Biserica a devenit un fel de Agenþie de PR a lui Dumnezeu, iar Divinitatea, Suprema Divinitate, Marea Divinitate, Mica Divinitate, doar un produs ambalat în staniol ca sã atragã atenþia ºi sã convingã cu o marjã minimã de eroare. Numai un copil poate sã creadã cã existã
Iad, cã existã Rai, cã existã Dumnezeu ºi Moº Crãciun.
Numai un copil este cu adevãrat nud. Nu vorbesc de
sfinþi, cãci ei sunt o excepþie ºi sunt singurii care s-au vindecat de boalã ºi trãiesc.
În lanul în care ne-am întâlnit, pãmântul era virgin
ºi Cerul ne-a udat mult cu vise, þinându-ne departe de
mal ºi de dizgraþia divinã. Poate cã una dintre cele mai
simple încercãri ale vieþii a fost sã ne pierdem pe noi
înºine, sã dãm o scurtã vacanþã eului, sã ne sufocãm ºi
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sã ne dãm seama cã nici sã murim unul fãrã altul nu
putem, cãci pânã ºi moartea noastrã e în doi.
Reîntoarcerea e mai cumplitã decât dispariþia. Niciodatã nu mai gãseºti drumul uºor. De parcã am fãcut un
pact dacã sã ne pãstrãm sau sã ne pierdem identitatea.
Am ajuns în Iad fãrã invitaþie. Cineva m-a împins ºi în
cãdere mi-a spus: „Urmeazã iadul. La intrare nu trebuie
sã saluþi!“. Toate întâlnirile mele importante m-au luat
pe nepregãtite. Dacã le aºteptam, nu mai erau atât de
mari. ªi ceea ce este amuzant este cã toate întâlnirile
mele mari au fost cãderi. Canalul de scurgere a excrementelor umane, a celor mai inexplicabile ºi monstruoase pãrþi ale spiritului. Iadul nu seamãnã cu un cazan cu
foc în care îþi pârleºti epiderma ºi nici cu o baie de aburi
de sânge în care îþi arunci urletele. Iadul este cea mai
concretã budã în care mi-a intrat sufletul, locul unde s-a
scurs, s-a zbãtut, s-a contorsionat toatã mizeria din mine.
De Iad te eliberezi doar dacã îl depãºeºti. ªi, ca sã îl
depãºeºti, trebuie sã treci mai întâi prin el, sã îl accepþi.
Asumarea Iadului este împãcarea cu Dumnezeu.
Lãsând fiinþa în haos, o laºi de fapt sã se transforme
în diverse fãpturi, sã împrumute diferite personalitãþi,
chipuri. Cu cât ai mai mult urât în tine, animalul care
deschide gura sã te înghitã este mai scârbos ºi morbid. Iadul nu m-a eliberat de ceea ce sunt. Iadul mi-a confirmat
ceea ce sunt.
Mizeria, scârba, urâtul, minciuna, ipocrizia, duplicitatea, boala sufletului, tot ce este mai groaznic, mai meschin, mai cumplit în fiinþa mea, hrãneam îndreptându-mã spre nimic. Când urâtul te încolãceºte nu mai ai
discernãmânt. Urâtul convinge uºor, dominã profund ºi
se întinde în fiinþa ta ca un cancer. Urâtul apare în tine
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ca o tumoare a spiritului, ca un crin mucegãit, care duhneºte ºi al cãrui miros nu poþi sã-l mai suporþi pentru cã
te înspãimântã. Nimeni nu poate sã cureþe crinul din
tine. Nimeni în afara ta nu îi cunoaºte rãdãcinile. Pot fi
ancorate în rinichi, în plãmâni, în inimã, în retinã, în firul de pãr, oriunde. ªi oricine ar intra din exterior ca sã
cureþe, s-ar pierde.
Þi se pare stupid sã vorbim toate astea dupã o veºnicie? Timpul este inventat doar ca sã nu înnebunim. Nu am
putut sã te iau de mânã ºi sã te las sã mã însoþeºti. Am fost
ca un ciung. În aceastã experienþã nu am avut mâini, nu
am avut glas, nu am avut nimic. În faþa unei experienþe
pentru care nu eºti pregãtit, poþi sã îþi pierzi minþile. Acum
o înþeleg pe bunica atunci când îi cerea lui Dumnezeu doar
ceea ce putea sã ducã. Eºti bine?
To: floarea_soarelui@yahoo.com
De la excelent în sus. Mulþumesc de întrebare. Sper
cã ºi tu eºti bine ☺
To: zmeul_albastru@yahoo.com
Multe pucte de suspensie. Poate cã s-au întâmplat
tare multe de când nu ne-am vãzut sau poate cã nu s-a
întâmplat nimic. Dacã ar fi sã stãm din nou la aceeaºi
masã, sã vorbim, sã ne privim în ochi, ar fi ca înainte?
Suntem mai mult decât ceea ce a fost de neînþeles?
To: floarea_soarelui@yahoo.com
S-au întâmplat multe, foarte multe
10
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To: zmeul_albastru@yahoo.com
M-am nãscut din nou.

Draft
Floarea-Soarelui ºi Zmeul Albastru au crescut nedespãrþiþi 33 de ani. Zmeul Albastru se ocupa de mãrãcini, Floarea-Soarelui de viespi. Împreunã ºi-au desenat un cer ºi tot ce au trãit sub el a fost real.
Dupã cei 33 de ani, Floarea-Soarelui a plecat de pe
câmp. A lipsit o veºnicie, cât o ºoaptã. Un desen colorat a chemat-o sã anime viaþa unui copil ºi sã prefacã
hârtia în sânge, creioanele colorate, în celule vii, imaginile, în vise. În tot acest timp, Zmeul Albastru a început sã se usuce. Nu a ºtiut în care poveste sã o caute ºi fãrã ea a început sã îºi piardã câte un deget, câte
un fir de pãr, câte o unghie, pânã ce sufletul aproape
cã i s-a uscat de dor. Când douã suflete se iubesc,
Dumnezeu nu toarnã apã doar unuia. Visele nu þin de
sete. Doar cã, atunci când douã suflete se iubesc, în
adâncul pãmântului, acolo unde îºi întâlnesc rãdãcinile, ºtiu adevãrul. Pot sã se mintã prin cuvinte, dar
nu ºi prin respiraþie sau prin privire sau prin gând.
Acum Zmeul Albastru locuieºte la oraº, într-un loc
cu mulþi zmei. A plecat de pe câmp în ziua în care Floarea-Soarelui a strãnutat ºi l-a minþit cã nu o sã mai revinã niciodatã. Zmeul Albastru a aºteptat pânã ce s-au
scurs toate lacrimile de pe obrazul unui nor fãrã sã ºtie
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cã, de fapt, Cerul era din carton ºi cã, la un moment
dat, Floarea-Soarelui se va întoarce.
Aºa s-a întâmplat, cum destinul le ºoptise. Când
ea s-a întors, Câmpul era gol. Timpul iubirii nu seamãnã cu timpul formal. 33 de ani de absenþã pot fi oricând 33 de respiraþii.
Au fost zile întregi când Floarea-Soarelui s-a plimbat prin oraº în speranþa cã îl va vedea. Zmeul Albastru ºi-a luat carnet de conducere. Floarea-Soarelui îi
zãrea maºina parcatã când pe trotuarul de vizavi,
când pe cel de lângã casã ºi încerca sã-ºi închipuie ce
face el… în timp ce maºina lui… Cu maºina Zmeului
Albastru, Floarea-Soarelui avea o relaþie. Când nu o
vedea zile întregi, intra în panicã. Se întreba unde îl
poartã pe Zmeul Albastru, dacã o sã îl mai aducã acasã, dacã o sã-l rãtãceascã, dacã o sã îl ducã la o altã
casã ºi o sã îl exileze… din astea. Când apãrea din
nou, îºi regãsea liniºtea, îl simþea aproape. „Îmi lipseºte infinit“, striga mereu Floarea-Soarelui. ªtie cã Zmeul
Albastru, chiar dacã tace, o aude. Când se trezeºte dimineaþa, nu mai are cui sã zâmbeascã. Numai el ºtia
sã râdã de fiecare rãsãrit de-al ei ºi sã se bãlãceascã
în fiecare trezire de-a sa. A stat de foarte multe ori sã-i
asculte respiraþia de la câteva zeci de metri de casã.
La fereastra lui au apãrut alte flori: muºcate, maci,
ciuboþica-cucului, numai flori din astea prãpãdite care,
dacã nu le bagi în seamã o zi ºi uiþi sã le uzi, se ofilesc
la fereastra ta. Of, Zmeule Albastru, îi este atât de sete
mãslinului de la intrare ºi tot mai simte cã-i sare
inima din loc când se deschide uºa blocului ºi are
12
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senzaþia cã te vede. Nu-þi povestesc, Zmeu Albastru,
când pe stradã vede arãtãri care-þi seamãnã. Aleargã
la câþiva metri în spatele lor pânã ce mici detalii fizice îi confirmã cã nu eºti tu ºi se întoarce apoi în lanul
ei aºteptând. De mii de ori te aude cum o strigi. Se întoarce, dar în spatele ei e gol. Floarea-Soarelui nu va
respira fãrã tine.
To: floarea_soarelui@yahoo.com
Toatã noaptea mi-a ars carnea de dorul tãu. Am sã
înnebunesc aºa.
To: zmeul_albastru@yahoo.com
Ce sã spun, Hercule… sau Sisif… sau?
To: floarea_soarelui@yahoo.com
Nu pot fi atât de crud încât sã mã rãzbun pe tine
pentru cã nu mi te dai ºi totuºi… o fac mereu. Te vreau
a mea. Trãim de atâta timp degeaba. Nu þi-e dor de aer
curat? Cât mai ai de gând sã respiri mocirlã?
To: zmeul_albastru@yahoo.com
Este atât de frumos ceea ce trãim, încât nici nu îndrãznesc sã vorbesc prea tare despre asta, sã nu sperii frumuseþea. Frumuseþea care mã îmbatã. Din cauza ei uit
cine sunt. ªtiu doar cã te-am gãsit ºi cã nu aº vrea sã te
pierd niciodatã. Tot ceea ce trebuie sã se întâmple se întâmplã. Sã fim doar treji, sã primim.
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Draft
Lumea se împarte în trei, nu în douã. Oamenii
care cred cã existã Iad pentru cã l-au trãit profund,
oamenii care nu cred cã existã Iad pentru cã nu l-au
trãit deloc ºi oamenii care rãmân precauþi, distanþi,
sceptici pentru cã, dacã au scãpat în sufletul lor o picãturã din apa Iadului, au fãcut-o superficial. Cãci
apa iadului nu picurã. Apa Iadului se revarsã, distruge, devasteazã. Eu vin din Iad. N-am nevoie sã conving
pe nimeni.
To: floarea_soarelui@yahoo.com
Mi-e atât de dor de tine ºi am atâta sete de firesc cu
tine, de curat. Am greºit. Dar cine nu o face. ªi oare nu
tocmai pentru cã am greºit mi-e atâta sete de a face un
duº în suflet?
To: zmeul_albastru@yahoo.com
Suntem tare caraghioºi când ne certãm. Semãnãm
cu doi cocoºi. ªi nici mãcar nu ne certãm pe ceva serios.
Întotdeauna ne certãm de fricã. De frica de a nu ne pierde. Sã nu crezi niciodatã ce îþi spun. Sã crezi doar ceea
ce simþi. Nu întotdeauna vorbele conþin adevãr.
To: floarea_soarelui@yahoo.com
Am trecut de faza în care certurile lãsau în mine
urme. Acum sufletul meu e ca un deºert infinit în care,
dacã laºi urme, le ºterge. Am devenit puternic pentru cã
am conºtientizat acest deºert, imensitatea deºertãciunilor
14
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din viaþa noastrã. Trebuie sã ai curajul sã-l strãbaþi ºi chiar
sã mori de sete. Numai aºa poþi trãi nimicul, numai aºa
îþi dai seama cã ai o naturã dualã, trup ºi suflet, numai
aºa reuºeºti sã cauþi adevãratul izvor al vieþii. E o cale frumoasã, plinã de aventuri, care a fost lãsatã de Dumnezeu
la îndemâna omului. Aºa te iubesc eu pe tine, prin viaþa
mea, prin fiinþa mea slabã ºi însetatã. Nu vreau nicio gratuitate din partea lui Dumnezeu, vreau sã simt nisipul
fierbinte pe talpa goalã.
To: zmeul_albastru@yahoo.com
Câteva pagini din Scott Fitzgerald ºi parcã totul e…
altfel. Prinzi curaj sã deschizi porþi. La început totul
este frumos. Suntem îndrãgostiþi pentru cã nu ne cunoaºtem. Dacã am ºti ce urmeazã dupã aceea, am trage cât mai mult de îndrãgosteala asta ºi nu ne-ar mai
interesa deloc sã punem întrebãri ºi sã aºteptãm rãspunsuri, am alerga beþi, îmbãtaþi de noi înºine fãrã nevoia de luciditate ºi adevãr. Noi vrem însã cu orice preþ
sã terminãm cât mai repede cu misterul, crezând cã
dupã aceea, în baia de lapte ce urmeazã, descoperim
eternitatea. ªi când colo, de cele mai multe ori, întâlnim sfârºitul. Cãci oamenii nu au curajul sã se arate
goi. Le este ruºine. De aceea mint. Îºi ascund cicatricile, rãnile, slãbiciunile, defectele, pãrþile vulnerabile care
dor la o adiere de vânt.
Asta este tot ce avem noi mai de preþ. Nu ne este fricã sã zburãm ºi sã coborâm în Iad împreunã. Ne-am lãsat
dezgoliþi ºi am avut curajul sã trãim tot. De la mângâiere la gândul crimei, de la lacrimi de fericire la sânge. ªi
când trãieºti la cotele astea, nu ai de ce sã te mai ascunzi.
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Oamenilor le este la îndemânã sã mintã, sã-ºi punã
mãºti, sã se prefacã, sã fie duplicitari, ipocriþi, pe scurt,
altfel decât sunt. Ai putea oricând sã fii aºa. Dar ce rost
are? Cu mine eºti ca ºi cum ai fi cu tine. ªtii cã nu te judec, nici mãcar atunci când nu te înþeleg. ªtii cã îþi dau
sfaturi, fãrã sã te constrâng. Omul are nevoie sã mintã
atunci când are nevoie sã se apere ºi sã îºi trãiascã viaþa
dincolo de celãlalt, bariera care îl constrânge. Omul e liber. Doar în închipuirea noastrã el este legat. În realitate, e liber. Nimeni nu poate sã lege cu adevãrat pe nimeni. Nu s-a inventat lanþ pentru suflet. Trãim tot ce
vrem sã trãim, cu voia sau fãrã voia celuilalt, în ciuda
normelor ºi a prejudecãþilor sociale. Trãim tot ceea ce
considerãm cã ne este necesar ºi cã ne ajutã sã înþelegem
mai mult, sã simþim altfel. Dacã ceea ce trãieºti cu mine
nu îþi este de ajuns, este normal sã cauþi în altã parte.
Alegerile pe care le facem sunt individuale. Existãm în
funcþie de ceea ce alegem. Nu poþi sã alegi decât pentru
tine ºi eºti rãspunzãtor de fiecare secundã pe care o trãieºti. Viaþa nu îþi dã nimic înapoi. Ceea ce faci rãmâne
fãcut. Nu poþi sã ºtergi, nu poþi sã te întorci sã schimbi,
nu poþi sã zici cã nu s-a întâmplat. Fiecare clipã lucreazã la moartea ta. ªi singura clipã care conteazã cu adevãrat e ultima. Atunci când ar trebui sã rãsufli uºurat ºi
sã nu îþi parã rãu dupã nimic. Iubirea este singura care
te determinã sã te schimbi, sã îl pui pe celãlalt înaintea
ta ºi sã trãieºti prin el, nu prin tine. Iubirea te face sã renunþi la ego-ul tãu ºi este singura care din doi face unu.

Draft
Omul se cunoaºte pe marginea prãpastiei, în nuditatea lui, dacã îl pãtrunzi, dacã ai curaj sã cobori
16

Ce ne spunem_BT.qxp

1/21/2011

12:04 PM

Page 17

Ce ne spunem când nu ne vorbim

în el ºi prin el în Infern, dacã nu te sperii de urâtul
din om ºi te opreºti. Omul se cunoaºte adânc prin cel
mai subtil dans al sufletului ºi al spiritului sãu. Când
simþi cã iubeºti un om, înseamnã cã poþi sã tai cerul
în douã cu sufletul tãu, cã poþi sã cobori cu acel om
împreunã în Infernul lui ºi al tãu. Cã acel om se aratã în goliciunea lui, se dezbracã ºi te lasã sã exiºti în
el, te lasã sã cauþi în el. Încrederea cã celãlalt nu te
va ucide nu are cum sã fie cu jumãtate de mãsurã.
Ori îl laºi sã trãiascã în tine cu totul, ori îl opreºti la
uºa sufletului ºi te dezminþi. Iubirea nu înseamnã sã
ceri unui om sã se schimbe, ci sã îl determini sã se
schimbe singur, sã aibã nevoie sã se schimbe, sã simtã necesarã schimbarea.
To: zmeul_albastru@yahoo.com
Tot ce ni se întâmplã, frumos, urât, divin, diabolic, suntem noi. Vreau sã trãiesc cu tine tot. Sã
mã satur de tine, sã te vãrs ºi apoi sã o luãm de la
capãt. Unul fãrã celãlalt nu existãm, oricât de mult
am vrea asta. În momentul în care ne-am întâlnit,
ne-am amestecat sufletele. De ce ne-am certat? De ce
suntem despãrþiþi? ªtie vreunul? Aºa se ceartã copiii.
Nu-ºi vorbesc, dar nu ºtiu de ce. ªi noi vom rãmâne
copii în tot ceea ce vom face ºi ne vom spune. Oamenii care se iubesc au de multe ori un comportament
prostesc.
To: floarea_soarelui@yahoo.com
Sunt cu tine. Te aºtept ºi te trãiesc.
17
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Draft
Când simþi cã poþi sã laºi un alt om sã te locuiascã,
îþi asumi imprevizibila ºi desãvârºita suferinþã. ªtii cã oricând, în orice fracþiune de respiraþie, omul acela poate sã
batã în tine piroane ºi tu trebuie sã îl laºi, sã nu fugi, sã
nu te ascunzi, sã nu-l scoþi afarã din tine. Iubirea nu înseamnã sã-þi laºi sufletul sã fie un teren de joacã pentru
nebuni, ci un ring de dans unde nu ai voie sã te opreºti,
unde trebuie sã reziºti pânã la capãt indiferent de muzica pe care o auzi, indiferent cã îþi place sau cã nu îþi place, cã ai obosit, cã îþi este fricã… În infinit nu existã popas. Dacã ai obosit, îþi tragi rãsuflarea din mers.
To: zmeul_albastru@yahoo.com
Mã uit în monitorul computerului. Cearcãne, unghii roase, ochi triºti, gura strepezitã, buze uscate,
epiderma tãbãcitã, muºchi adormiþi, un fel de bãtrânã costumatã într-un trup de domniþã. Pe dinãuntru,
ciuruitã. Mã simt ca un fier care scârþâie. ªi face un
zgomot atât de îndepãrtat de armonie. Tu poþi sã îl
asculþi. Nu-mi este nici ruºine, nici fricã. Poþi sã mã
îmbrãþiºezi sau sã fugi. Mie nu îmi rãmâne acum decât o cãldare de viaþã, o cãldare spartã la fund, pe care
o astup cu iubirea din sufletul meu. Sinceritatea e riscantã. ªtiu cã îmi accepþi penibilul. Dar acum îmi vine
sã vomit. Mã duc la baie!
To: floarea_soarelui@yahoo.com
Nu-þi car eu crucea. Crucea þi-o cari singurã. ªi oricât
încerci sã triºezi, crucea la fel de grea rãmâne.
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Draft
Zmeul Albastru are în loc de memorie umor. De
asta mi-a fost fricã întotdeauna, cã, atunci când ai
acest sindrom, lucrurile cu adevãrat grave nu þi se
mai par chiar atât de grave. Zmeul Albastru nu face
bãtãturi în genunchi, oricât de multe ture dã prin viaþã. Face rãni, dar bãtãturi, niciodatã. Dacã Floarea-Soarelui i-ar povesti despre moarte, el nu ar þipa,
ar râde. Amândoi suportã filmele de groazã dacã nu
au sonor.
Primul sãrut într-un personal spre Tulcea dupã ce
i-a legat ºireturile la ghetuþele negre… stãteau faþã în
faþã, pe canapelele din vinilin maro de la clasa a
doua, povesteau, observau, jucau ping-pong cu sufletul. Floarea-Soarelui avea niºte ghete negre de lac, nepotrivite pentru vârsta ei, dar suficient de infantile ca
sã stârneascã zâmbete. Erau atât de nostime, încât
nu o vedeai încãlþatã decât cu ele. Le purta rupte, cu
talpa gãuritã, cu pielea tocitã, cu ºireturile roase. Din
nimic, nepregãtit, printre altele, a þâºnit primul „te
iubesc“. Sinonim în mintea ei de atunci cu „ai grijã
de mine“. Zmeul Albastru avea niºte braþe mari, de
uriaº, în care o ascundea ori de câte ori se anunþa furtuna ºi în care nu se mai simþea o simplã plantã, ci o
fetiþã protejatã.
To: zmeul_albastru@yahoo.com
Dacã ai bãut pelin, ºtii ce-i ãla gust amar. Lipsesc puþine condimente ca sã fiu victima perfectã. Sunt jupuitã ca
un copan de pui pe care cineva îl þine în mânã ºi îi smulge
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pieliþa, iar apoi îl devoreazã diabolic. Durere. Dezamãgire.
Cum depãºeºti scârba de sine? Când eºti murdar pe corp,
te duci ºi te speli cu apã. Dar când þi-e murdar sufletul, cu
ce te cureþi? Iubirea presupune iertare, înþelepciune, rãbdare, toleranþã. Urãsc tot ceea ce sunt. Dacã omul ar fi un
om din hârtie, nu un om din carne ºi sânge, aº fi în stare
sã bag cuþitul în el, sã îl ard, sã îl calc în picioare pe Dumnezeul care l-a creat astfel. Nu e Dumnezeu de vinã pentru degradarea noastrã. Mândria este unul dintre cele ºapte pãcate capitale. Mã judec ºi nu ºtiu sã mã iert, pentru
cã sunt mândrã. Cât o sã rãmân astfel, voi fi bolnavã.
To: floarea_soarelui@yahoo.com
Trebuie sã accepþi omul aºa cum e el, cu toate defectele pe care þi le dezvãluie treptat. Una e sã iei atitudine
faþã de un lucru negativ ºi alta e sã te laºi doborâtã. Fii
puþin lucidã ºi vezi care îþi sunt aºteptãrile de la un om.
Fii puþin lucidã ºi dã-þi seama cã nimeni nu are ce sã-þi
ia pentru cã nimeni nu þi-a dat ce ai tu cu sfinþenie. Fii
puþin realistã ºi dã-þi seama unde duc relaþiile cu cei din
jurul tãu, cu oamenii la care þii, cât de mult se pot degrada, câte suspiciuni se acumuleazã. Fii înþeleaptã ºi cunoaºte-i pe oameni fãrã sã consumi energie inutilã pentru a te rãzbuna. Din faptele celorlalþi putem învãþa mãsura faptelor noastre. De ce vorbeºti atât de urât despre
tine? Ai greºit pentru ca sã poþi sã înþelegi ceva din
greºealã. Nu ca sã te lamentezi în ea. Greºeala nu se depãºeºte cu „îmi pare rãu“, ci cu o respiraþie nouã, cu o
viaþã nouã. Greºeala nu înseamnã sfârºit dacã mergi pe
calea iubirii. Greºeala poate sã cureþe dacã o trãieºti cu
regret maxim ºi o laºi sã lucreze spre vindecarea ta.
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To: zmeul_albastru@yahoo.com
Prin stilul tãu poþi þine uºor locul unui pistol sau al unui
tranchilizant. Cred cã ai putea încuraja orice femeie. Prin felul cum te implici într-o relaþie, ai putea sã o faci sã uite de
sine imediat. Asta ar trebui sã mã facã sã recunosc cã acum
eºti al meu ºi în secunda urmãtoare poþi fi al oriºicui. Dar
este ceva în mine care mã împiedicã sã cred cã te împarþi în
mod egal. Nu afirm asta din egoism, ci din teamã. Ce pradã
uºoarã este omul atunci când singurãtatea îl copleºeºte. Suntem fascinanþi când ne este fricã, nu? Deruta apare când nu
mai ai încredere. În afarã de noi cine mai înþelege? Singurul
care trage cu ochiul este Dumnezeu. Oamenii sunt curioºi.
Întreabã, ne provoacã, vor sã intre între noi.

Draft
Extraordinar este cã nu îi poþi cere celuilalt nimic.
Nu-i poþi cere omului pe care l-ai lãsat sã te cotropeascã
cum sã te cotropeascã. Nu-i poþi cere sã umble prin tine
desculþ, cãci asta ar însemna sã te menajezi. Iubirea nu
are cale de mijloc. E nudã. Omului aceluia nu trebuie sã
îi ceri. Pe omul acela trebuie sã îl ajuþi sã simtã ce sã îþi
dea, cum sã calce prin tine, cum sã te cunoascã fãrã a te
zdrobi. Nimeni, în afara ta, nu te cunoaºte mai bine. Nimeni nu are de unde sã ºtie ce te doare ºi ce nu te doare.
Poate, dacã ai noroc, sã te intuiascã, dar atât. ªi totuºi,
nu poate sã ºtie dacã acolo unde el calcã e cãrare de munte printre stânci, printre flori sau printre lacrimi.
To: floarea_soarelui@yahoo.com
Nu faci altceva decât sã arunci mãrgãritare la porci.
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