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Sunt Laura, am 37 de ani și o viață înainte. Întotdeauna mi-a plăcut să 
privesc înainte și nu la ceea ce a fost. Cred că aceasta este chiar esența 
optimismului meu. Încerc să asimilez lecțiile care mi se oferă prin 
experiențe de viață, dar atenția mea este îndreptată mereu spre ceea ce 
va urma. Aștept fascinată să explorez necunoscutul de mâine, aventurile 
pe care le promite. Viața este un miracol și un dar, pe care simt nevoia 
să le celebrez în fiecare zi, prin gesturile cele mai simple: bucurându-mă 
de cafeaua de dimineață, de un prânz împărțit cu cei dragi, de copaci, 
de parfumul primăverii, de sunetul valurilor când se sparg de mal, de 
orașele pe care le descopăr, de oamenii noi pe care-i cunosc și ajung să-i 
îndrăgesc.

Cred că fericirea este aproape o datorie a fiecăruia dintre noi. Dar, din 
punctul meu de vedere, aceasta nu înseamnă că pot fi fericiți doar cei care 
nu întâmpină nicio greutate în viețile lor. Astăzi vreau să vă povestesc 
vouă, tuturor prietenilor mei, episoade din viața mea cunoscute până 
acum doar celor foarte apropiați. Unele sunt întâmplări dificile prin care 
am trecut, altele au fost un pic mai triste. Dar în viață e ca în bucătărie: 
dacă nu pui și puțină sare într-o prăjitură, nu iese suficient de dulce. 
Pofta de viață vine trăind, indiferent ce ne aduce momentul, pentru că, 
până la urmă, importantă este suma clipelor de calitate pe care le-am 
adunat.

Să stăm mai întâi puțin de vorbă, iar apoi te voi invita la masă.

În familia din care provin, cei mai mulți au fost longevivi. Bunicii aproa-
pe că au atins 90 de ani, iar pentru ei, viața a însemnat o adevărată bine-
cuvântare. Părinții mei au fost sportivi de performanță – mama, fostă 
campioană națională de gimnastică ritmică, tata, antrenor de handbal și 
baschet. Vorbim cu toții tare – defect profesional deprins de la părinți, 
obișnuiți cu spațiile largi și zgomotul din sălile de sport. Pe acestea le 
cunosc și eu foarte bine, pentru că acolo mi-am petrecut mare parte a 
copilăriei. Știu fiecare bancă din vestiar, fiecare dulăpior, îmi amintesc 
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structura podelei, mirosul lacului parchetului și încă am senzația că 
aud pianul care mă acompania la orele de balet. Am făcut gimnastică 
de la vârsta de trei ani, iar apoi am urmat primii ani de școală la Liceul 
de Coregrafie. Nu știam multe despre viață, eram doar un copil, dar 
cunoșteam perfect rutina exercițiilor și, mai ales, că trebuie să fiu mereu 
punctuală și serioasă. Sala de balet avea ferestre pe două dintre laturi, iar 
ceilalți pereți erau acoperiți cu oglinzi. Purtam body, ciorapi albi mați și 
un coc în vârful capului. Deși eram extrem de slabă, la fiecare oră de curs 
trebuia să fiu cântărită. Îmi amintesc și de încălzire, antrenament dureros 
aproape de fiece dată. Aveam o profesoară minionă, care se așeza peste 
mine, ca să îmi fac deschiderea cât mai bună. Corepetitorul începea să 
cânte și urmam cu seriozitate indicațiile maestrei din fața mea. 

Profesoara era foarte severă. Își dorea de la mine performanță, iar pedep-
sele, prin care dorea să mă stimuleze, erau pe măsură. Îmi amintesc cum, 
la ședințele cu părinții, se discuta cu strictețe meniul pe care trebuia să-l 
respect. Pentru cei doar câțiva ani de viață, mi se impuneau foarte multe 
restricții. 

Mama a fost prima persoană din Moldova care a adus o școală de dans 
sportiv. Nu știam prea multe despre acest gen de sport, dar cumva, trep-
tat, opincuțele mi s-au transformat în pantofi de dans, iar body-ul roz 
a devenit o rochie bătută cu pietre lucitoare și paiete, pe care, cel mai 
adesea, le coseam pe drumul spre competiții. 

Au urmat mulți ani de antrenament, cantonamente, competiții naționale 
și internaționale, bucurii, emoții, lacrimi de durere și oboseală, dar și de 
fericire. Așa mi-au fost creionați primii ani din viață. Călătoria a început 
frumos, oferindu-mi-se șansa de a descoperi cel mai minunat tărâm – cor-
pul meu. Am învățat să-l controlez, să-l mișc, să-l fac să simtă, să-i extind 
limitele. Practic, reprezenta forma pură de exprimare a sentimentelor 
prin dans. Fiecare părticică a trupului era o prelungire a energiei mele 
interioare, a gândului meu, precum și a muzicii. În lumina reflectoarelor, 
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în fața publicului, simțeam că mă înalț de la sol. Ca și acum, îmbrățișând 
întregul teatru. 

Dar a venit o zi când m-am oprit, iar lucrul acesta a reprezentat un ade-
vărat șoc pentru părinții mei. În special pentru mama, care își dorea să-i 
calc pe urme, să antrenez, să fiu arbitru. Da, a însemnat un șoc pentru 
ea, însă, pentru mine, o eliberare. Eram deja în ultimii ani de liceu, mă 
pregăteam pentru bacalaureat și admiterea la facultate. Am fost extrem 
de hotărâtă să renunț la a face performanță în domeniu și nu m-am uitat 
înapoi. Niciodată, nici măcar o secundă, nu am regretat alegerea făcu-
tă. Pur și simplu nu mai doream să am un program prestabilit pentru 
un an, nopți nedormite, drumuri interminabile, dureri. Picioarele mele 
erau în permanență umflate, aveam unghiile rupte și bătături. Nu mai 
doream să fiu mereu atentă la ce mănânc, să tremur de frig prin sălile de 
repetiții, să nu conteze niciodată că sunt la menstruație, să demonstrez 
în permanență că sunt suficient de bună pentru valoarea mea și efortul 
depus, pentru partenerul de dans, pentru antrenor, pentru mama, pen-
tru club, pentru familie, pentru țara mea. Am decis să îmi schimb viața 
complet, să am activitatea obișnuită a unei studente, să învăț, să mă văd 
cu colegii, să pot petrece de sărbători și să-mi fac prieteni. Să fiu un om 
normal. 

În anii ce au urmat, nu am regretat nicio clipă retragerea, nici nu mi-au 
lipsit dansul, sportul și sala. Probabil, povestea fusese deja spusă și nu 
mai avea nevoie de completări. 

Dar, cumva, visul mamei a mers mai departe. Aceasta s-a întâmplat când 
Mona Segall mi-a oferit șansa să dansez pentru bunica Sara la „Dansez 
pentru tine“ – și tot ceea ce și-a dorit mama să realizez, visul ei a devenit 
unul cu cel al lui Bogdan Boantă, partenerul meu în acea competiție. 

Mi-am pus în aplicare cunoștințele temeinic dobândite în anii în care 
performam cu adevărat și mi s-a părut incredibil cât de diferit m-am 
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simțit pe ringul de dans după atâția ani. Practic, când m-am lăsat de dans 
eram o puștoaică, iar când m-am reîntors la el, eram femeie. Simțeam 
totul altfel. Energia, relația cu partenerul nu mai reprezentau un joc 
copilăresc, ci un flirt – nevinovat, dar flirt –, muzica avea categoric altă 
însemnătate, mișcările, atingerile, privirile, autocunoașterea, toate aces-
tea adunate într-un dans. Întreaga experiență de la „Dansez pentru tine“ 
m-a marcat și mi-a oferit șansa de a-i arăta publicului cine se afla în 
spatele personajului Adina din „La bloc“. Nu bănuisem nicidecum că un 
dans sau filmările de la antrenamente, descoperirea parcursului meu în 
cadrul unei emisiuni aveau să spună mai multe despre mine decât toate 
interviurile pe care le acordasem în toți acei ani. Oamenii mă urmăreau 
și mă îndrăgeau. Prietenii îmi spuneau că atunci când „Dansez...“ sunt 
cea mai frumoasă. Și probabil că așa era. Dar totul a căpătat cu adevărat 
sens în urma unei întâmplări care m-a ajutat să realizez că nu este vorba 
despre măgulirea propriului ego, că nu sunt avidă de atenția, cu orice 
preț, a publicului.

Într-o zi, în drum spre Buftea, când am intrat în piață să-mi cumpăr 
fructe, m-a oprit o doamnă în vârstă. Eram foarte grăbită, așa că mă 
așteptam să-mi spună iute ceva despre personajul Adina, să-mi declare că 
îi place „La bloc“, să-mi ceară un autograf și gata... Recunosc, eram ușor 
autosuficientă în gândire, credeam că doar acest scenariu ar fi fost posibil, 
însă doamna respectivă m-a surprins cu câteva fraze total neașteptate. 
M-a luat de mână și, cu lacrimi în ochi, mi-a spus că e tare bolnavă, că 
nu știe cât mai are de trăit, dar că în fiecare săptămână trage de zile ca să 
mai prindă un dans de-al meu cu Bogdan. Îmi mărturisea că este cea mai 
mare bucurie a ei în acel moment și mă întreba dacă pot înțelege câtă 
lumină îi aducem în viață și ce emoții are pentru noi. Pur și simplu m-a 
redus la tăcere. Îmi amintesc că aveam un nod în gât și că îmi rețineam 
cu greu lacrimile. Nu mai știu cum s-a terminat întâlnirea noastră, însă 
mi-am dat seama că, dincolo de visurile celor care erau implicați direct 
în fenomenul „Dansez pentru tine“, existau oameni în viețile cărora noi 
aduceam câte ceva – emoție, bucurie, frumusețea actului artistic și, poate, 
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puțină speranță și puțin sens. Nu am putut uita niciodată acea întâlnire, 
care a adăugat și alte sentimente celor pe care le resimțeam deja pe scenă. 
De fiecare dată când evoluam pe ringul de dans, aveam un motiv în plus 
de bucurie, dublat de o și mai intensă emoție.

Acum sunt acasă, la Iași, întâmplător cocoțată în patul din camera mea. 
Pe fereastră văd dealurile unduite sub cerul perfect albastru. De la etaj, 
de pe terasa camerei mele, pot atinge cu degetele ramurile cireșului pe 
care-l „dezmierd“ în fiecare lună mai. Ani la rând m-am bucurat de fruc-
tele atârnate ciorchine la fiecare sfârșit de primăvară. Cosmin a remarcat 
că, la Iași, aproape toți oamenii care locuiesc la casă au câte un cireș 
în curte. Uneori, ne urcăm în el și mâncăm cireșe direct de la „sursă“. 
Mare distracție! Facem sport și echilibristică, ne consumăm adrenalina, 
ne umplem burțile și ne bucurăm de experiență! 

Și toamna este minunat acasă, la Iași. În prelungirea terasei casei avem 
o vie cât vezi cu ochii, ce se oprește mai jos, în livada cu meri. Tata 
obișnuiește să pună lăzi cu mere în beci, la păstrat pentru iarnă, iar prin 
octombrie face vin din struguri. De fapt, el nu ar avea voie să bea vin, nici 
să mănânce mere. Este diabetic, și oricât de teamă i-a fost să nu ajungă la 
insulină, pofta de viață a luat locul dietei. Chiar dacă și-a pierdut fratele 
din cauza diabetului și chiar dacă are doi copii mici de crescut, regimul 
nu este prioritatea lui. Oricât de mult îl iubim cu toții, nu putem să 
ținem noi regim în locul lui... iar lucrul acesta doare. 

Uneori, când sunt la Iași, mă simt tentată să arunc tot din frigider și din 
dulapul cu alimente. Îmi doresc să fac o schiță cu regimul lui și să îi pun 
la pachet ceea ce ar trebui. Dar când nu sunt acolo, cu el, îmi dau seama 
că totul este o iluzie. În definitiv, nu pot controla un mod de viață în care 
obișnuința de 67 de ani a creat deprinderi extrem de puternice. Vai, nici 
mie nu îmi vine să cred că mai e puțin până când va împlini 67 de ani! 
Tata nu e un tip sedentar, doar este profesor de sport, însă până la urmă 
vârsta își spune și ea cuvântul. În acest moment sunt preocupată să își 
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urmeze tratamentul, dar mai ales să își facă analizele la timp. Și să-l sun 
cât mai des, ca să văd cum se simte. Și iată cum în minte-mi vine vacanța 
petrecută alături de el în Franța...

De ce mi se întâmplă asta?

Una dintre cele mai frumoase vacanțe din viața mea a fost la Paris. Am 
mers cu tata, cu Alina (sora mea) și cu fratele Andrei, din a doua căsătorie 
a tatălui meu. Marius, frățiorul cel mic, abia se născuse, așadar nu avea 
cum să ne însoțească. 

Au fost cinci zile superbe, fiindcă le-am petrecut împreună, cu plimbări 
pe străduțe cochete, vizite la muzee, la Turnul Eiffel, în Disneyland, cu 
pauze pentru dejun și tratamentul lui tati – și multe, multe altele. Chiar 
dacă au trecut niște ani de-atunci, îmi amintesc perfect fiecare articol 
vestimentar pe care l-am purtat, înghețata de vanilie savurată în Place du 
Trocadéro, aparatul foto, ploaia, parfumul și emoțiile trăite cu extrem de 
mare intensitate. Au fost clipe frumoase, pline de fericire, naturalețe și 
dragoste. Sunt convinsă că, indiferent ce minuni ar exista pe lumea asta, 
când ești binecuvântat cu părinți atât de buni, nu mai ai nevoie de nimic 
altceva. Cred că oricare om are un rol pe Pământ. Să fie un bun condu-
cător, cercetător, învățător, scriitor, creator sau părinte. Ei bine, tata este 
simbolul părintelui perfect. Așa cum știu că va fi și Cosmin pentru copiii 
noștri. De asta Dumnezeu l-a ales pe tata să fie părintele a patru copii. 
Două fete și doi băieți. Când părinții mei au divorțat și în viețile noastre 
a apărut Andrei, lumea mă întreba dacă prezența lui nu mă deranjează. 
Întrebarea, care lor li se părea firească, mă amuza, iar răspunsul meu era 
de fiecare dată același: „Dacă ați ști ce tată bun este Tata! De ce să nu se 
bucure și alte suflete de el?!“ 

Nu întâmplător am adus în discuție Parisul. În avionul care mă ducea pen-
tru prima oară în metropola franceză, în iulie 2007, cu câțiva ani înaintea 
vacanței petrecute alături de tata acolo, am făcut primul atac de panică. 
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datorie a fiecăruia 
dintre noi.
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Este adevărat că lecţiile 
cele mai importante 
pe care le deprindem 
sunt cele provenite din 
propriile experienţe.

“
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