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Scenă 2(4) (Revederea) 
 

Nu am participat niciodată la faimoasele (și, cred eu, nu doar irelevantele, dar chiar dăunătoarele) 
revederi de multipli de zece ani pe care câțiva bucureșteni care-mi fuseseră colegi de facultate le-
au organizat de-a lungul vremii de când am terminat facultatea. La absolvirea facultății stabiliserăm 
câteva date de contact cu aceștia (ceva aproximat ca având stabilitate mai mare în timp) unde 
comunicam eventualele modificări de adrese, numere de telefon, instituții unde eram angajați etc., 
așa încât, când se împlineau acei multipli de zece ani, să putem fi mobilizați pentru a participa. Exista 
și o contribuție modică în bani, pentru o cină sau un prânz, după cum se făcea programul (care 
uneori mai cuprindea și o „ieșire în decor” în vreun loc pitoresc din țară, cu un autocar închiriat, caz 
în care evenimentul se întindea pe două zile, deci trebuia planificat obligatoriu în week-end). Eu am 
fost încă de la început conștiincioasă cu transmiterea modificărilor la datele mele de contact, așa 
încât am fost invitată la toate aceste revederi. Bineînțeles, nu m-am dus la nici una dintre ele, sub 
diferite pretexte, de care nu era nevoie, desigur, dar pe care le trimiteam celui care era organizatorul 
principal, din respect colegial. Aveam, probabil, și motive abisale (Freud sau in-amicul său Jung ar fi 
putut, probabil, găsi explicații alambicate sau chiar exotice în materie), stabilite în subconștientul 
meu (cum ar fi, de pildă, faptul că nu eram căsătorită – mai precis, eram divorțată – încă de la prima 
ediție a acestor revederi, sau faptul că nu căpătasem nici un fel de notorietate, nici profesională, 
nici științifică, nici politică – cu atât mai puțin politică, zonă în care mă evaluam ca fiind complet 
inadecvată, cel puțin în raport cu standardele la care a ajuns profilul politicianului „de succes”, 
conturat imediat după lovitura de stat din 1989). Dar aveam și un motiv de conservare: ce să fac la 
aceste revederi? Să mă uit cum băieții supli de altădată își poartă cu mândrie – unii, cu blazare – 
alții, burțile apărute din mâncare prea multă (sau prea bună) sau din folosirea autoturismului pentru 
orice cincizeci de metri de deplasare? Fără să mai spun că ar putea fi cazul vreunuia care să dea de 
înțeles că dimensiunile burdihanului reprezintă un indicator al reușitei în viață. Sau cum fetele vesele 
și încrezătoare în ceea ce le rezervă viața, au devenit acre, bănuitoare (în special când urmăresc 
direcția privirii soțului în grupuri mai mari), cu priviri triste căpătate după ce au constatat că 
principala ofertă a viitorului a constat în a le rezerva nașterea, creșterea, educarea și suportarea 
post-modernismului a 2-3 copii? Nu, mulțumesc. Dar cea mai odioasă față a acestor revederi 
tâmpite ar fi fost faptul că unii dintre noi ar fi lipsit nu pentru că nu ar fi putut veni, ci pentru că ar fi 
fost plecați în altă parte, adică ar fi fost plecați din această viață, unii accidentați – închipuiți-vă 
voluptatea cu care cei care aveau informațiile în cauză ar fi descris întâmplarea – alții morți din cauza 
bolilor – din nou, vă rog să vă închipuiți dumneavoastră detaliile care ar fi fost oferite, cât timp s-au 
chinuit, și ce oameni excepționali erau, desigur, această prost înțeleasă „de mortuis nihil sine bene” 
este inevitabilă. Sau chiar și mai benigna situație în care, la revederile mai târzii, ne-am fi adunat o 
mână de cetățeni pensionați, aproape în totalitate dezamăgiți de viață, de faptul că idealurile 
entuziaste (și, desigur, majoritatea utopice) s-au dovedit chiar utopice, care la restaurant am fi cerut 
mâncare moale (dinții fiind deja înlocuiți cu proteze dentare), bere fără alcool (fie conducem mașini, 
fie avem stomacul în pioneze, în ambele cazuri atenționarea fiind făcută cu piciorul, pe sub masă, 
sau chiar direct, cu o privire dojenitoare, de consoartă; aici țin să adaug că, de fapt, nu ne strângeam 
doar absolvenții, ci și soții sau soțiile acestora, e adevărat în unele cazuri căsătoriile fiind făcute în 
cadrul seriei) și desert fără zahăr, deoarece glicemia era deja aproape de punctul de alarmă. Dar ce 
spuneți de faptul că erau invitați la aceste întâlniri (care se făceau la nivelul promoției secției de 
specializare) toți profesorii care predaseră de-a lungul celor patru ani de facultate la seria 
respectivă? Vă declar cu toată sinceritatea că nu aș fi vrut cu nici un chip să-i revăd după zece ani pe 
profesorii care aveau deja cincizeci – șaizeci de ani în perioada în care am urmat facultatea, fără să 
mai vorbesc despre întâlnirile mai recente, adică la douăzeci sau treizeci de ani, caz în car ar fi intrat 
în aceeași categorie profesorii care aveau atunci patruzeci-cincizeci de ani, respectiv treizeci-
patruzeci de ani. Una peste alta, așadar, nu am onorat nici una dintre aceste revederi care, vreau să 
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precizez, spre onoarea organizatorilor, s-au organizat fără nici o întrerupere de trei ori până acum. 
Iar acum am primit invitație pentru cea de-a patra revedere (cuvântul revedere l-am găsit, totuși, 
potrivit, căci asta și erau aceste întâlniri de o zi sau maximum două, revederi ale celor care s-au văzut 
cândva; văd că azi, pe la televizor, dar chiar și în scrieri științifice, se folosesc expresii ca „repet încă 
o dată”, sau „reiterez opinia că”, neobservând-se deloc tautologiile create; deci cuvântul revedere 
era corect și din punct de vedere semantic, dar și din punct de vedere gramatical). Cititorul care a 
citit atent cele de până acum, și ar fi, eventual, întrebat, în acest punct al povestirii, ce decizie am 
luat pentru cea de-a patra invitație, se va înșela cu siguranță dacă ar afirma că, desigur, am refuzat, 
cu atât mai mult cu câte le refuzasem deja pe cele trei anterioare. Acel cititor, suspectat, cum 
spuneam, că a citit atent precizările anterioare, ar avea un argument logic irefutabil: toate 
argumentele prezentate pentru neparticiparea la prima întâlnire și-au întărit semnificația (deci forța 
de respingere a invitației) pe măsură ce timpul a trecut. Și totuși, de data aceasta, adică la treizeci și 
cinci de ani de la absolvire (de la a treia întâlnire încoace s-a considerat că este mai prudent, ce 
mesaj funebru totuși, transmite această prudență, ca întâlnirile să se organizeze din cinci în cinci 
ani) închipuiți-vă că am comunicat sec, fără entuziasm totuși, că voi participa. Întrucât mi se 
comunicase contul bancar unde trebuia să virez suma care constituia contribuția mea la micile 
cheltuieli (flori pentru profesorii care mai erau în viață iar, dintre aceștia, pentru cei care ar fi venit 
la întâlnire, masa la restaurant, cazarea etc.) am achitat, prin calculator, suma în cauză și am trimis 
ordinul de plată către organizatori. Fiind, probabil, printre puținele revederi în care mai existau 
destui participanți vii sau, cel puțin valizi pentru a participa la eveniment, s-a decis să se organizeze 
și faimoasa „ieșire în decor”, de data aceasta la stațiunea Căciulata. Urma să se închirieze un autocar 
care ne va aștepta peste noapte acolo, și a doua zi, imediat după micul dejun, ne-am fi întors la 
București de unde, apoi, fiecare s-ar fi întors pe drumul pe care a venit. Din fericire, mă stabilisem 
cu domiciliul la Pitești, un oraș cochet aflat în apropiere de București, unde lucram la o editură de 
carte beletristică, așa că am hotărât să vin cu trenul, nu cu mașina (aveam o mașină micuță, cum stă 
bine unei femei singure, un Volkswagen Golf, care mi-a revenit la partajul civil; partajul sentimental 
nu a mai fost discutat de judecători, ce-i drept). Acum se pare că nu am încotro și trebuie să vă spun 
că eram un fel de scriitoare (publicasem un volum de aforisme elaborate cam în genul Jurnalului lui 
Tolstoi, adică fără aerul acela glumeț, cu jocuri de cuvinte, care am văzut că se poartă – deși maestrul 
în materie, La Rochefoucault, era destul de decent și responsabil cu zicerile – și un volum de poeme 
de o tristețe total nepotrivită cu moda actuală în poezie, care este plină de versuri albe, adică practic 
fără prozodie, așa încât cu cât sunt mai ieșite din comun ca exprimare sau imagine poetică, cu atât 
mai bine, fără să mai pun la socoteală un anumit aer așa, cum să spun, oarecum ștrengăresc sau 
anecdotic (de aceea, vă rog să nu mi-o luați în nume de rău, nu-mi place Sorescu poetul; nu cred  că 
este necesar s-o spun și pe asta, dar sunt unii filosofi români contemporani, le-aș spune filosofi 
morali, după cum îmi pare mie, care au adoptat același aer anecdotic care îmi place cu atât mai puțin 
în filozofie. Accept, cu mari eforturi, până și filosofia aforistică – gen Wittgenstein sau Nietzsche – 
dar filosofia sau poezia anecdotică mi se pare că forțează cam mult capacitatea mea de bunăvoință). 
Despre modul de a scrie poezie, aș vrea să mai spun ceva ce am uitat: cred că limbajul licențios le 
pare multora care aspiră la panteonul poeților un pașaport valabil (nu-i vorbă că există și unii filosofi 
sau scriitori de proză literară – vă rog, nu-mi cereți să dau nume, mai am și eu nevoie de câte o 
recomandare pe la edituri sau pe la critici literari –  care se simt foarte bine în compania unui 
asemenea limbaj; cred că aici, tot psihanaliștii ne-ar putea ajuta să descâlcim motivațiile abisale). 
Acum înțelegeți, cel puțin parțial, unul dintre motivele pentru care am evitat aceste revederi – ce 
naiba să spun când ar fi trebuit să mă refer la cariera profesională? Eu am terminat facultatea de 
cibernetică economică, deci ar fi trebuit să fiu vreo informaticiană iscusită sau vreo modelistă 
sofisticată în economie. Și când colo? Scriitoare! Haida de! 

* 
*       * 
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M-am cazat, cu o seară înainte, dar nu la hotelul recomandat de organizatori, unde ar fi trebuit să 
cobor la restaurant pentru nelipsitul welcome coctail, și să procedez la nesfârșitul ritual al 
pupăturilor (sau al mimării acestuia) cu toți cei care mă recunoșteau (sau pe care îi recunoșteam). 
Îmi luasem trei rânduri de haine: una pentru drum, dus-întors cu trenul, mai sportivă, alta pentru 
întâlnirea oficială de la facultate, mai sobră, și alta pentru seara de la Căciulata, mai exuberantă, dar 
fără a fi prea tinerească. Voi trece repede peste ceremonia oficială din dimineața zilei următoare: 
înghesuirea unor oameni cu vârste în jur de cincizeci-șaizeci de ani în băncile din amfiteatru 
proiectate pentru adolescenți de douăzeci de ani (spectacolul era amuzant pentru cei care nu erau 
predispuși la prea multă metafizică), apoi strigarea catalogului, conform numelor și prenumelor (în 
ordine asta) de înmatriculare (la catedra de pe podiumul amfiteatrului urcaseră și cei patru profesori 
care au putut onora invitația – se uitau pierduți, în sală, neînțelegând, probabil, prea bine, ce căutau 
acolo și, mai ales, de ce nu-și țin lecția planificată, din moment ce studenții sunt în bănci) și penibilul 
CV briefly cerut fiecăruia care se auzea strigat (merita să vezi chinurile cu care se ridicau în picioare 
bieții oameni, greoi cum erau acum, în băncile strâmte). Mă gândeam, cu destulă tristețe, la toate 
astea, când mi-am auzit strigat numele: Sonia Dulgheru. Am sărit (am uitat să va spun că greutatea 
mea se încadra în limitele rezonabile vârstei) în picioare, am salutat pe toată lumea, am spus cât de 
bucuroasă sunt de această revedere și am precizat că voi vorbi despre mine la Căciulata, mai pe 
îndelete (desigur, era un subterfugiu, ca să scap de corvoadă). Cel care striga catalogul, șeful nostru 
de promoție (care a și rămas la catedră după absolvire) a fost luat puțin prin surprindere dar, după 
trei-patru secunde de reculegere a spus „OK, atunci aflăm diseară” a trecut mai departe. La sfârșit, 
au fost duse florile cumpărate și date profesorilor care s-au ridicat, la fel de greoi și ei, în picioare, 
la catedră și am fost invitați la un mic bufet care ținea loc de prânz (la Căciulata aveam doar cina, 
seara). Am pretextat, față de câțiva colegi care erau pe lângă mine, nici nu știu sigur dacă mă 
cunoșteau, deoarece noi ne cunoșteam mai ales la nivelul grupelor – eram patru grupe în serie – și 
nu la nivelul seriei, că sunt cazată la alt hotel (celorlalți li se rezervaseră camere la hotelul situat vis-
á-vis de facultate) și că trebuie să merg să mă schimb, cei cărora mă adresam nici nu cred că au avut 
timp să înțeleagă ce le spun și de ce le spun, așa că am scăpat de pupături. La ora fixată am sosit pe 
esplanada din fața facultății și am urcat în autocar. Deși dimineață fuseserăm vreo treizeci de 
absolvenți, în autocar au urcat doar vreo 15 persoane. Am ieșit greu până la autostradă, prin traficul 
suprarealist din capitală și, după circa trei ore, am sosit la Căciulata. Era deja ora cinci după amiaza. 
Ni s-a dat o oră de „pregătire”, așa că la ora șase trebuia să fim în lobby, de unde să fim îndrumați 
spre mesele rezervate. Să nu uit să vă spun că, în autocar, unde eu m-am așezat la fereastră, a venit 
lângă mine, întrebând, ostentativ ceremonios, deși mie mi s-a părut mai degrabă decent spiritual, 
dacă locul este liber – am răspuns, cam aiurea, „Da, suntem o țară liberă” – un fost coleg de grupă, 
Radu, care, după ce și-a consumat momentul teatral, s-a întins spre mine, n-am avut timp să mă 
ridic, și m-a pupat pe obraz exclamând „Ce mai faci, săniuțo?”. Trebuie să va spun, de asemenea, 
că, în grupă, mi se spunea, de la Sonia, Soniuța și, apoi, cu timpul, cu un aer glumeț, „Săniuța”. L-am 
recunoscut ușor – nu-l văzusem la evenimentul de dimineață, fie n-a participat, fie a fost masat în 
altă parte a sălii, dar nu l-am întrebat despre asta –, am zâmbit autentic și m-am strâns, mai mult 
mimat, spre geam, pentru a-i lăsa destul loc. Nu se îngrășase deloc, doar se trecuse, ca noi toți (ca 
florile, îmi trecu prin gând, cu aplecarea mea spre imagini poetice), însă trăsăturile identitare din 
fizionomie se păstraseră, cel puțin în tiparul lor. Nu mai știu ce-am discutat pe drum, în orice caz, nu 
lucruri grele, de tipul, ești căsătorită, în ce domeniu activezi etc., ci lucruri ușoare legate de drum, 
de ce-o să fie la Căciulata, că și-a luat binoclul pentru a vedea mai bine peisajul și tot așa. Era 
îmbrăcat sportiv, ca și mine (îmi luasem într-o valiză hainele de „seară”) și avea… baston. Eu am, cu 
bastonul vreau să zic, o problemă. Dacă aș fi fost bărbat, aș fi vrut să port baston încă de tânăr. N-
aș putea spune de ce. Poate pentru că mi-ar fi dat un aer meditativ (îmi plac bărbații care au un aer 
meditativ, oarecum absent la ce este imediatețe), poate că, mult mai important pentru mine, chiar 
ca femeie, mi-ar fi asigurat un companion care ar fi alungat încercările superficiale de ocupare a unui 
asemenea „post”. Nu sunt mizantropă (vă rog insistent să observați că, etimologic, acesta este 
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conceptul antonim al celui de misogin, deși este considerat a se referi la om în general), sigur că-mi 
place să fiu observată, să fiu, chiar, ușor agresată (un fluierat „cult” pe stradă nu mă deranjează, 
dimpotrivă) de bărbați, dar, în același timp, îmi place să mă asigur în „castelul” meu. Iar bastonul, 
revin la ipostaza în care aș fi fost bărbat, mi-ar fi asigurat un asemenea refugiu permanent. Nu l-am 
întrebat nimic în legătură cu bastonul, mă gândeam să-l întreb diseară, într-o atmosferă mai relaxată 
(se va dovedi, însă, că nu am mai apucat să-l întreb). La coborâre m-a întrebat dacă poate să-mi țină 
loc lângă el. „Sigur, am răspuns, mi-ar face plăcere” Răspunsul meu a fost absolut sincer, de fapt, 
aproape fericit, chiar mă întrebam ce-o să mă fac dacă am să nimeresc lângă cineva pe care nu-l 
cunosc și lângă care trebuie să fac conversație (despre ce, Dumnezeule?) toată seara sau, și mai rău, 
să fiu ignorată de ambii colegi de scaun care ar fi întreținut conversații (obligatoriu zgomotoase și, 
bineînțeles, punctate, la intervale regulate, de un râs homeric, cu toată gura) fiecare cu vecinul său 
din cealaltă parte. Pe la șase și un sfert (deh, la féminité oblige, dacă mi se permite parafrazarea), 
am coborât. Îmbrăcămintea mea nu era deloc strălucitoare, și nu-mi pusesem decât câteva bijuterii 
comune, nu voiam deloc să atrag atenția. De la baza scărilor pe care am coborât (aveam camera la 
etajul I) se putea vedea direct în restaurantul amenajat în continuarea lobby-ului. Pasămite, Radu 
era cu ochii la scări căci, imediat ce am pus piciorul în lobby, s-a ridicat de la masa unde era, pe o 
latură, cât mai departe de locul orchestrei (am apreciat foarte mult asta, ne scutea de zbieretele 
necesare în conversație) și a venit să mă preia. Avea gesturi naturale, deloc ostentative sau, ferească 
sfântul, ceremonioase de prost gust (am avut, odată, o experiență dezagreabilă în acest sens: 
așteptam într-un birou, pentru o întâlnire; tot acolo aștepta și un adolescent, abia intrat în 
pubertate, care descoperea lumea în care urma să devină bărbat; l-am întrebat ceva și l-am văzut 
că se ridică în picioare, iar după ce mi-a răspuns, s-a așezat, dar când, câteva minute mai târziu, l-
am întrebat din nou ceva, s-a ridicat din nou în picioare. Probabil cineva, cu „experiență”, îi împuiase 
capul cu diferite reguli de a se purta cu femeile. Am avut grijă să nu-l mai întreb nimic dar, când 
secretara m-a anunțat că pot intra, și am trecut pe lângă el spre ușa celui care mă primea, s-a ridicat 
din nou în picioare). Radu m-a condus la locul pe care mi-l păstrase, lângă el. În partea cealaltă era 
un bărbat care era așezat lângă soția lui, deci aveam asigurată „securitatea”. Totul se potrivise cum 
nu se poate mai bine. Ca s-o scurtez, a fost o seară agreabilă, nici prea prea, nici foarte foarte, a 
trebuit, totuși, să-i spun cu ce mă ocup „Oooo, scriitoare? Foarte interesant!”, precum și inevitabila 
clarificare a stării maritale. „Divorțată”, am spus sec, la o privire specifică pe care mi-a aruncat-o la 
vinul roșu, fără să formuleze implicit întrebarea. „Burlac”, mi-a întors răspunsul, cu un zâmbet 
complice (nu știu la ce s-ar fi putut referi complicitatea, dar aveam să aflu în scurt timp) ciocnindu-
mi, cam tare, paharul pe care-l țineam în mână. Nici unul, nici altul nu am dorit detalii, ceea ce 
dovedea, o dată în plus, că depășise modalitatea măruntă de a discuta, atât de comună azi. Am 
apreciat asta și l-am privit cu și mai multă simpatie. Ni s-a adus al doilea rând de cafele (cafeaua de 
„perdea” sau de „cortină” pentru cunoscători, am aflat asta pe loc, de la Radu, ia te uită, domnule, 
cu ce se ocupă unii!, mi-am spus în…barbă). După ce ne-am băut cafelele, orchestra a trecut la 
cântecele populare. Ne-am uitat unul la altul instantaneu. Ne gândeam la același lucru, nu a fost 
nevoie să vorbim. Ne-am ridicat, bineînțeles că mi-a tras scaunul, discret, timp în care s-a aplecat 
ușor spre mine și m-a întrebat numărul camerei. I l-am spus și am plecat sus. Mi-a spus că se duce 
să ia o șampanie și pahare. Mi-am făcut un duș, ceea ce a mai risipit din aburii care începuseră să-
mi bântuie prin cap (de la țuica de început și vinul roșu).  

* 
*       * 

A venit cam după o oră. Nu a bătut la ușă. Era îmbrăcat într-un halat de baie. Ne-am uitat unul la 
altul, și eu eram în halatul de baie, și ne-a pufnit râsul. Avea într-o mână o sticlă de șampanie și două 
pahare, iar în cealaltă o floare, o garoafă (de unde o fi cumpărat-o la ora aceea?) și…bastonul. La 
privirea mea nedumerită, spuse doar atât „E din os veritabil”. A pus sticla, paharele și floarea pe 
masă, a sprijinit cu grijă bastonul de perete, a venit spre mine, m-a privit, mi s-a părut, trist, ca și 
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cum îi aminteam de o tragedie trecută sau de una viitoare. Țin minte și acum acea privire, o privire 
parțial întrebătoare (Doamne, de ce?), parțial disperată (Totul e pierdut!). Cred că privirea mea, în 
fața acelei priviri, era o privire larg uimită. Bărbatul din fața mea era cu totul diferit față de cel din 
restaurant, acolo era exact, atent, condescendent cu măsură și curtenitor cu bun simț, cel de acum 
era, parcă, scos dintr-un naufragiu, căutând o salvare, ba nu o salvare, o recuperare, orice ar fi 
însemnat asta. Murmură, cu glasul sugrumat, la limita transformării în plâns, abia înțelegându-se ce 
spune, „Cum de n-am știut? Cum de n-am înțeles?”, mă apucă de ambele mâini, care îmi atârnau pe 
lângă corp, și mă trase spre patul aranjat pentru culcare. Îmi trase halatul de pe mine, și-l lăsă și pe-
al lui să cadă, eram goi amândoi, i-am simțit bărbăția proptindu-se în mine, o căldură intensă îmi 
inundă trupul și un tremur ușor mă cuprinse, de parcă aveam gripă. M-am lăsat pe spate, pe pat, iar 
el se întinse peste mine. Mă sărută pe gât, pe sâni și pe mâini, dar nu cu înfocare, nu, în nici un caz, 
cred că cu un fel de religiozitate, dar, am avut impresia, deși acum nu-i mai vedeam privirea (de 
altfel stăteam cu ochii închiși) erau săruturi triste, abia atingându-mi corpul, parcă voiau să mă 
descopere, sau să mă salute, sau să mă celebreze. I-am încolăcit gâtul. Nu m-a sărutat deloc pe gură, 
și nici eu pe el. La un moment dat, după câteva minute, nu i-am mai simțit încordarea din bărbăție. 
Își dăduse și el seama de asta. Preludiul, dacă asta a vrut să fie mica lui simfonie de sărutări ale 
corpului meu, i-a consumat energia din organul natural. S-a oprit, dar nu brusc, ci încetinind ritmul 
sărutărilor, apoi s-a rostogolit de pe mine, alături, cu fața în sus. Nu a spus nimic. Am stat așa preț 
de un minut. În acest timp îmi mângâia, cu mâna lui, mâna mea, care stătea întinsă pe lângă corp. 
M-am ridicat în capul oaselor, m-am întors spre el, mi-am apăsat gura pe gura lui, fără să i-o deschid, 
el nici măcar nu mi-a întors apăsarea, a rămas inert, cu ochii închiși. L-am mângâiat, vag, pe păr, 
spunându-i „Nu-i nimic, mă ocup eu”. Apoi am alunecat, pe el, în josul corpului lui și i-am luat organul 
flasc în gură. Încet-încet, și-a mai revenit, dar nu la starea în care era atunci când s-a dezbrăcat de 
halat. I-am făcut felație până la capăt. El a stat complet nemișcat în tot acest timp, doar la sfârșit a 
gemut ușor și a zvâcnit din tot corpul, de parcă ar fi fost curentat. Cât timp am făcut toate acestea, 
m-a mângâiat cu ambele mâini pe păr, fără să ridice capul pentru a privi și fără să spună nimic. După 
ce am terminat, m-am dus la baie. Când am revenit, cu halatul pus, era și el îmbrăcat cu halatul. 
Sticla de șampanie stătea neatinsă, pe masă, lângă paharele nefolosite și lângă garoafa albă, 
Dumnezeu știe de unde găsită în noaptea aceea. Nu s-a uitat deloc la mine, s-a îndreptat spre ușă, 
încet, de parcă, de fapt, nu voia să ajungă la ea. Părea obosit, foarte obosit (nu, nu brusc îmbătrânit, 
cum veți găsi acest clișeu în romanele scrise în grabă, pentru respectarea termenelor editoriale), 
înainta spre ușă ca spre o poartă pe care, odată ieșit, nu s-ar mai fi putut întoarce, înainta deci, mi 
s-a părut, către o plecare ireversibilă. Ajuns la ușă, în cele din urmă, o deschise, stătu o secundă 
nehotărât, apoi, fără să se întoarcă spre mine, spuse, murmurat, cu o voce răgușită „Rămâi cu bine, 
Săniuțo”. Ieși, închise ușa iar mie mi s-a părut, dar poate doar mi s-a părut, că clanța ușii a așteptat 
un pic prea mult până s-a lăsat în jos pentru a închide, definitiv, ușa. Am rămas în picioare, pe locul 
pe care eram când am revenit din baie și l-am găsit îmbrăcat cu halatul, părul îmi ieșise de sub 
legătura cu care îl prinsesem în baie, se vede nu prea strâns, mi l-am strâns la loc, cu o mișcare 
repezită, dobândită prin exercițiu, apoi m-a îndreptat spre balcon. În drumul spre balcon am zărit 
bastonul, pe care nu-l mai luase, sprijinit de perete. Așa cum stătea, stingher, în relativa penumbră 
(aveam aprinsă în cameră doar lampa de veghe) părea un semn de întrebare, un trist semn de 
întrebare. Trebuie să știți că semnele de întrebare triste (asta vă spune scriitoarea din mine) nu 
așteaptă răspuns.  L-am privit un timp, îl voi lua cu mine mâine, apoi am ieșit în balcon. Chiar în fața 
ferestrei, la circa cincizeci de metri depărtare, era o bisericuță de cartier, cu crucea luminată. Pe un 
turn, care stătea chiar la poarta de intrare în bisericuță, era montat, în vârf, un ceas public. Arăta 
douăsprezece fix. În acel moment s-au auzit dangătele clopotului bisericuței, bătând miezul nopții. 
Dangătul era melodios, egal cu sine, transmitea un sentiment de liniște, de pace, de împăcare cu 
sine și cu lumea. Și, fără să știu de ce, am simțit nevoia să privesc spre cer. Acolo totul era în ordine.  


