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Am avut de ales intre un birbat
care mi iubea, unul care imi oferea
orice gi unul care mi ficea si mi
simt ca o zeild in pat

spune-mi dacd ;tii cum e sd te dezbraci in fala unui

bdrbat;i sd i se taie respiragia

Nicoleta este o fosti dami de companie

cesitorite cu un birbat cu aproximativ 20 de ani mai

in varsd decAt ea. Am aflat lucrurile astea in timp,

fir5 si intreb 9i firi ca Nicoleta si imi dea impresia

ce ar trebui si md stAnieneasci ceea ce imi spune.
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Pare foarte mullumite cu alegerea ficute ti foafte

demni in ceea ce privette trecutul ei. Situatia ei

financiari este exact aga cum i;i doregte, nu lucreazA,

dar oferi solului ei mAnciruri bune, o casi curati;i

ordonati gi o femeie care a ales si se linigteasci -
poate prea devreme - dupi o viali trliti din plin.

Firi a face o reguld din asta, Nicoleta imi

povestea din cAnd in cAnd despre tinerelea et.

Menlionez cd este o fati incd tAniri. Cred ci avea

treizeci gi trei de ani in perioada in care se antrena

cu mine. Cel mai des, imi povestea cu nostalgie

despre cAt de bine arita pe vremea cAnd lucra ca

daml de companie. incepuse in Creta, la optsprezece

ani, iar dupi un timp se stabilise in Germania. A

reugit si strAngi bani de un apartament, iar pe

parcursul lunilor in care ne-am antrenat impreuni

pdrea si i;i poatd cump;ra tot ce igi dore;te. Dar nu

gi corpul pe care l-a avut candva, spunea. Recunogtea

ci este atAt de lenege incat nu o se schimbe nimic, dar

ci cel pufin face ceva decAt deloc. Nu mi lisa si ii

testez Iimitele, avea un stil pisicos care imi permitea

doar si schimb cat mai multe exerci;ii ca si nu se

plictiseasci, frri sd cresc intensitatea. Dupd primele
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gedinle mi-am dat seama cd metodele mele de a miri

ritmul nu funclionau cu Nicoleta care perea si fie
intr-o permanente gi naturale stare de conservare a

energiei. Dar aga cum spuneam pe atunci, cel mai

prost antrenament este cel pe care nu l-ai ficut a;a

ci cred ci a ficut o treabi foarte buni in perioada in

care s-a finut de sport.

,,Aveam formele astea ;i atunci, dar aveam o

talie atat de ingusti. $i un pir lung gi bogat. Deci

spune-mi daci gtii cum e si te dezbraci in fala unui

birbat;i s; i se taie respiralia". Umm, nu gtiu, dar

mai zi-mi. Glumesc, nu am replicat mai zi-mi, dar

recunosc ci mi luase pulin prin surprindere. ,,Acum

sunt con;tiente ci la lenea mea nu mi antrenez si fiu

1a fel ca atunci, dar la cat menanc, micar nu mi ingrag

mai mult."

intr-o zi m-a intrebat ce m-a ficut si renun!

la jobul meu pentru a face fitness. Deti sustinea ci nu

judeci pe nimeni, mi simlisem destul de aiurea

pentru ce prin felul in care imi descria cum este ea,

parci md certa pentru deciziile mele. "Care este

obiectivul vielii tale? Obiectivul meu este sA am parte

de bunistare". Degi mi s-a pirut ugor intruzive, am
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incercat si rispund acolo ceva, dar nu pirea deloc un

rispuns care si se ridice Ia nivelul agteptirilor ei.

"Poate cA pe tine nu te intereseaze

bunestarea, dar cel pulin incearci si pui un ban

deopafte, pentru zile negre." Era ceva apdsitor in

disculia asta, ceva ce am lSsat atunci si planeze

deasupra saltelei de pilates pe care se odihnea

Nicoleta mai mult decAt o cerea intensitatea cu care

lucra. Ceva ce abia acum, dupi ce mi-am amintit gi

alte confesiuni de-ale ei, mi face si imi dau seama ci

aga incerca ea si se convingi ci a ficut ce era mai

bine pentru ea. Ceva ce o ficea si scape d,e regretul

de a nu fi ales diferlt. Ceva care o fecea sd se convingi

cd viala ei nu ar fi fost mai buni daci ar fi mers pe

alte drumuri. Nu de puline ori am auzit-o spunAnd ci

dragostea trece prin stomac, ce e iubirea?, toate

minunile dureazi trei zile 9i alte idei din care imi dau

seama cX opliunea unei cisnicii din iubire insemna

pentru ea o idee cel pulin naivi.

La fel ca in timpul gedinlelor cu Cristina,

Nicoleta a avut ocazia sd imi vadl iumitatea trecand
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cu cAte un '1pqt prin studioul de aerobic unde o

antrenam, sau pregitind sala pentru clasa pe care

urma si o 1ini. Vdzuse gi ea ce e atent cu mine, ce ne

giugiulim scurt de fiecare dati cAnd trecem unul pe

IAngi altul. "E greu sd fili amandoi antrenori, nu?".

Nu imi plicea felul in care gAndea, dar nu am lisat si

se vadi. ti eram gi prea sincerd pentru a ii putea

schimba pirerea: "mii, ce-i drept eu acum cA;tig

jumetate decAt cAnd aveam job 9 - 17, dar nu mi
plAng pentru ci imi place mult ce fac."

Me agteptam iar la un discurs despre cum

trece dragostea prin stomac cAnd, deodatd, cu

nostalgia aia aparte pe care o avea cAnd imi spunea

despre frumuselea ei pierdut6, Nicoleta a inceput si

imi spuni cum "Am iubit ;i eu mai demult. La un

moment dat, am fost pusA in situalia si aleg intre trei

birba;i. Unul dintre ei este sotul meu, care imi este

chiar un fost client. El este singurul om din viala mea

care nu mi judeci. in afari de mama. Numai despre

ei doi pot si bag mAna in foc ci nu mi judeci. Este un

om foarte bun, un berbat inteligent, realizat, care me

1 Total Resistance Exercises [accesoriu cu ajutorul druia se efectueaz;
exercifii in suspensie, numai cu greutatea corporal:)



respect; foarte mult ;i care m; trateaza ca pe o

prinlesi. $i eu il respect foarte mult pentru asta' Mai

puteam sd aleg un bdrbat pe care il iubeam. il iubeam

enorm de mult, din cauza lui am avut primele

insomnii, eram sincer ingrijorati pentru el, un om

care din picate nu avea un anturai prea bun. Nu avaa

ce sd imi ofere."

Ultima propozilie a zis-o cu o durere sinceri,

parci lisAnd Ia o parte toate principiile ei actuale

legate de bunistare gi stomac gi dragoste. Pentru

prima dati de cAnd o gtiam, a lesat si fie vulnerabili.

"in aceea;i perioadi am cunoscut un birbat

cu care sexul a fost diferit fate de orice mai triisem

pAni atunci. Cu el;i numai cu el m-am simlit total

lipsiti de inhibitii, liberS, era ca un drog. in timp ce

eram cu el uitam de orice altceva, dupi ce ne vedeam

aveam cel mai bun somn, mi admira gi mi dorea ca

pe o zeifi. Nu gtiu daci md iubea, pentru ce tot ce gtiu

despre bdrbatul ila era sexul. Din acelagi motiv pot

sd spun gi eu ci nu l-am iubit. Dar ajunsese sd fie

pentru mine ca un drog.

Nu am uitat niciodati cum era cu el. $i de ce

si nu recunosc ci tantesc uneori dupS asta. Cred ci
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amintirea lui e cea care mI face cel mai tare uneori

si imi pare riu ci mi se duce tinerelea... Nu mai fac

nimic din ce ficeam. Pe de o parte, asta mi bucuri

pentru ci am devenit superioari, citesc, mi

documentez, acum sunt intelectuali, nu mai sunt

noapte de noaple in club, nu am mai pus gura pe

alcool de nu mai lin minte 9i de droguri nici nu mai

zic. Dar le-am ficut pe toate. $i sexul cu birbatul ila

a fost de departe cel mai bun din cAte am incercat

vreodatd. Acum cel mai mult mi bucur la cAte o

prejiturd din aia de vezi numai pe YouTube, atunci

cAnd md duce solul meu care putea s5-mi fie tat5 la

restaurant." A incheiat zAmbind 9i cu un ton de un

respect profund fafi de omul pe care I-a ales in cele

din urmi, chiar daci pare si fie omul care i-a oferit

cei mai putini fluturi in stomac.

Revin Ia cartea lui Irvin Yalom - cea datorit;

cireia scriu acum - pentru un fragment pe care

psihoterapeutul il mai folosea ca terapie de goc cu

unii dintre pacientii lui. Este vorba despre ideea de

retriire a aceleiagi vieli la nesfAr;it pe care Nietzche

o ilustreaze in'Aga griit-a Zarathustra" prin vocea

unui profet betran gi inlelept. Copiez fragmentul qi



inchei povestea Nicoletei aici. Nu mai linem Iegdtura,

dar daci a; fi avut o relalie mai sfanse cu ea, i l-a; fi

aritat Si, dupi exemplul lui Yalom, ag fi intrebat-o

daci e ceva ce ar face chiar acum pentru ca retriirea

aceleiagi vieli si i se pari o idee mai buni in cazul in

care nu este deja astfel:

"Aceastd viald pe care o trdiesti ocum Si pe

care ai trdit-o pAnd acum va trebui sd o trdieSti incd o

datd Si incd de nenumdrate ori; Si nu vafi nimic nouln

ea, ci fiecare durere, bucurie, fiecare gdnd Si fecare

suspin Si totul" oricAt de mic sau de important in viard

se va intoarce din nou, totul la fel, tn aceeast

succesiune-chiar Si acest pdianjen ti aceste raze de

Iund printre copaci, Si chiar Si acest moment, Si chiar

si eu. [...]"
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Tu ai vreodati orgasm?

,Nu analizez mereu lucrurile, Ie fac pur ;i simplu."
(Kathleen Kennedy)

imi amintesc ci am avut o perioadi in care

ficeam o chestie drlgu!; la finalul fiecirei clase de

tonifiere pe care o lineam. in timpul piesei lente de

final, spuneam fetelor intinse pe saltele sI inchidd

ochii ;i si i;i puni o dorinli. Observasem cd le place

chestia asta 9i chiar cred in micile boost-uri de

motivalie pe care le mai dideam din cAnd in cAnd in


