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pșa
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nchid ochii și tabloul mirosind a caniculă ce deformează asfaltul la o primă privire apare deodată. La
capătul străzii, în josul dealului umbros și parfumat cu
struguri copți, sălășluiesc două suflete. Întruchiparea
femininului etern cu rochii înflorite, parfum delicat,
păr mereu aranjat și pantofi cu toc de purtat „la oraș”.
Și eternul masculin, completarea perfectă, un munte cu
forță fizică și ascuțime intelectuală, simț al umorului
și dragoste pentru viață și vioară, pe care îl adulam.
Bunicii mei.
7
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„Îmi pare rău, veniți urgent”. Aud ca prin vis vocea
tatei care mă anunță că un munte s-a năruit pentru
totdeauna, muntele meu. Ploaia pare acum și mai rece,
iar pardesiul negru și subțire de adolescentă se îmbibă
cu durere.
Am fost un copil iubit, norocos a fi crescut până la 8
ani de doi bunici pentru care libertatea mea, cu limite
impuse de societate, era esențială, bucuria de a gusta
din fructele și legumele crescute cu aceeași iubire și
respect era zilnică vara, iar mirosul de carte veche răscitită mi-a sădit în minte dorința mistuitoare de a învăța.
Pentru a fi erudită ca el. Fost profesor de istorie.
Într-o vară, una dintre multele foarte dulci, a miere,
prăjituri și fructe zemoase, vestea că tocmai el, dintre
atâția alți bunici, are diabet mi-a adus multe semne de
întrebare și multe soluții deopotrivă. Aveam să devin
cercetător științific și medic pentru a eradica diabetul.
Cu inima strânsă mereu, mama „îmi lua” vacanță
cu câteva zile mai devreme și nu reușeam niciodată
să dobor entuziasmul pentru a închide ochii a somn
înaintea drumului lung, aglomerat de emoții și oameni,
cu trenul, până la mireasma de flori curcubeu care împodobeau curtea. „Sunt foarte mândru de tine! Vei deveni
cel mai bun medic din țară, sunt sigur” erau cuvintele
pe care le așteptam din septembrie până în iunie și pe
care le mai savuram în scrisorile care ajungeau prea rar.
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„Și acum aflu asta. Îmi e și mai clar că lupta mea pentru
a deveni cel mai bun medic, cel mai priceput cercetător,

TRĂIRI NESPUSE

cel care va rămâne în istorie pentru că a reușit eradicarea diabetului, va fi și mai îndârjită!”
E mai. Un mai călduț, cu vânt dulce și seri între prieteni adolescenți, pe scara blocului. Inspir adânc și
rememorez toate operațiunile pentru ca micuța broască
– obiectul însuflețit al disecției – să rămână vie, dar
paralizată. Doamne, ce crud și ce trist. Sper doar să nu
leșin, este o probă esențială la olimpiada națională de
biologie.
Emoția mi-a gâtuit însă gândurile și rațiunea, gândul
că va trebui să repet operațiunile pe cadavre pentru
a-mi îndeplini visul, sentimentul de nedreptate amestecat cu acela că dintr-odată locul meu nu e acolo și
că… am greșit, toate mi-au luat pentru câteva fracțiuni de secundă atât visul, cât și conștientizarea. A fost
momentul pe care l-am simțit în minte și în inimă ca
pe cel mai mare eșec, cea mai mare rușine a mea în
fața mea, cea mai mare neîmplinire, cea mai groaznică
trădare a unei promisiuni.
Eram la finalul unui drum care durase până în clasa a
XI-a. Eram la marginea unui abis învăluit în aburi de
incertitudine. Era un mai călduț și era mai-ul schimbării, iertării și acceptării. Sau cel puțin așa speram eu.
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Au trecut însă zeci de ani ca, odată cu maturitatea
emoțională, să accept și să înțeleg că neîmplinirea
visului de a deveni medic a fost de fapt o binecuvântare.
Că a fost primul moment din viața mea de adolescent
trecut spre maturitate când urlam din toți porii că am
9
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alt vis, momentul când m-am simțit cu adevărat puternică pentru curajul de a spune ce vreau, că alegerea mea
era acceptată de părinții mei așa cum și eu eram acceptată, că mi se respecta libertatea de a fi altcineva față de
cine promisesem să fiu, chiar dacă durea. Ani de zile
m-am biciuit, m-am învinovățit, am plâns. Ani de zile,
povara unei promisiuni pe care mi-am făcut-o eu mie și
al unui eșec al meu în fața mea m-a țintuit în dialoguri
interioare care nu aveau nimic de-a face cu iubirea de
sine. Ani de zile suspinam la vederea halatelor albe și la
poveștile pe care le mai prindeam din zbor de la fostele
mele colege de liceu devenite medici.
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Acum știu că există decizii luate la un moment dat, în
anumite circumstanțe, cu informațiile pe care le avem
și, dacă simțim că sunt cele mai bune decizii, atunci cu
siguranță sunt. Abisul plin de incertitudine a devenit
un alt drum care se construiește pas cu pas, în fiecare
zi, în fața mea și în jurul meu, a devenit o infinitate de
bifurcații pe care le pot alege ca drum sau nu, pentru
că, în definitiv, nimic nu e definitiv.

DANA ANGHELESCU
Jurist de profesie,
cu specializări în antreprenoriat
și managementul afacerilor,
General Manager Editura Creator
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âmbetul meu s-a luminat și mi-am apropiat
obrazul de pielea lui catifelată. Am adulmecat
mirosul inconfundabil de bebeluș și nările mi s-au
dilatat de fericire. Aveam să aflu la un moment dat
că acea senzație inconfundabilă a nivelului crescut de
dopamină din creier creează o dependență întocmai ca
la consumatorii de droguri. Da, eram dependentă de el,
mai mult decât el era de mine. Asta și pentru că știam
că pântecele meu nu va mai rodi dincolo de el, lăsând
alte dorințe de maternitate neîmplinite.
u
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Stăteam ochi în ochi, albastru în albastru, într-o admirație mută a femeii împlinite ce ținea în brațe comoara
de preț, conștientizând starea irepetabilă. Dragostea
mea se sfârșea odată cu el căci sufletul era plin de restul
tezaurului și nu mai era loc și ocazie de altă iubire, de
altă împlinire. Am suficient. Apoi te întrebi: Oare?
Și până să ajungi la o împlinire, lași în urmă neîmpliniri,
nu ca într-un schimb neechitabil, ci ca o consecință
firească a vieții. Mereu suntem puși în fața alegerilor
pentru că nu ne-a fost dat să avem totul. Am fost creați
„după chipul și asemănarea Lui”, dar nu în desăvârșirea
Lui. Te bucuri nespus de o reușită, dar ghimpele neîmplinirii se înfige imediat în inimă ca un reproș care să
îți amintească că ești un simplu muritor ce aspiră la
fericirea absolută, fără să o atingă vreodată.
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Și cum stăteam în îmbrățișarea dragostei, ochii mi-au
alunecat pe laptopul deschis la scrierile „Din jurnalul
unei mame îndrăgostite”, roman început când s-a
născut ea, cealaltă mare iubire. Am scris și scriu sute
de pagini, dar cumva nu găsesc timpul să le adun spre
publicare. Mi-au spus oameni ai scrisului că pot da o
șansă talentului să treacă dincolo de barierele difuzării
în comunitatea de cititori pe care am creat-o. Mijloacele
nu-mi lipsesc, e drept, dar cumva răzbate o frustrare că
nu pot fi liberă nici măcar în ficțiune, mereu cineva se
simte vizat că întruchipează un personaj sau că o întâmplare are o surprinzătoare asemănare cu realitatea. Și,
libertatea exprimării devine o altă neîmplinire. Ca, de
altfel, și libertatea simțirii.
u

TRĂIRI NESPUSE

Cu siguranță voi publica o carte, că restul le-am făcut
deja alături de omul meu (ridicat casă, sădit pomi,
zămislit copii) și este și asta în Cartea mea. Dar eu nu
mi-am dorit să scriu, ci să devin judecător. Pentru asta
m-am reorientat pornind de la Liceul de Informatică
spre Drept. După ce am profesat câțiva ani în domeniul
juridic și am înțeles că a face dreptate și a face justiție
sunt două noțiuni distincte, am poposit vreme îndelungată în industria cărții. Am momente, însă, când lipsa
robei de judecător se traduce în neîmplinire, dar apoi
îmi spun că am făcut atunci alegerea corectă.
Bilanțuri ne facem cu toții, mai tot timpul, în încercarea de a potrivi ceea ce trăim în matricea pe care
ne-am proiectat-o la un moment dat. Pe parcurs,
când povara unor nerealizări ne apasă prea mult, luăm
pensula cu care pictăm visurile și trasăm alte tușe și ne
reinventăm tabloul împlinirilor. Acolo punem griul
indeciziilor profesionale printre tonurile de albastru
senin ale proiectelor de succes. Pictăm cu roz-pudră
iubirile pierdute, dar cu roșu intens dragostea mistuitoare pe care o trăim. Adăugăm și un soare strălucitor
din dragoste pentru viață, dar și picături de ploaie ca
simbol al lacrimilor vărsate. Punem și sângeriu pentru
durerile care ne sfâșie sufletul și carnea, punem verde
pentru conectarea cu natura. Cel mai important, însă,
este ca tabloul să poarte semnătura noastră pentru că,
inevitabil, el este expus în marea expoziție a umanității.
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Eu mă uit din când în când la tabloul meu, așa cum se
uită și oamenii sufletului meu sau cei pe care îi întâlu
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nesc episodic în drumurile mele. Cu toții vedem culorile, cu toate că percepem diferit nuanțele, însă doar eu
văd golurile de culoare, neîmplinirile. Chiar dacă sunt
un om pozitiv, neîmplinirile și sentimentele negative
asociate lor nu mă ocolesc. Poate și pentru că sunt un
om determinat și perseverent, cu multe obiective, liste,
așteptări.
În caruselul sentimentelor mele, neîmplinirile se rotesc
la un loc cu celelalte. Nu le ascund, chiar dacă mă sfâșie
uneori pentru că sunt lecții neprețuite pe care doar viața
mi le putea oferi. Nu am ajuns judecător, dar am adus
multă bucurie celor care au visat să publice o carte sau
să participe la un eveniment memorabil; m-am oprit
la doi copii, în loc de mai mulți, pentru ca iubirea și
energia sufletească să-i înconjoare relaxat în drumul lor
de oameni buni; am lăsat în urmă iubiri ca să o trăiesc
pe cea mai profundă dintre toate; am ales orașul sufletului în locul orașului oportunităților; am lăsat în urmă
un drum creativ de succes în domeniul designului floral
pentru a deveni o inspirație pentru oameni în domeniul creației literare. Ce n-am încetat să fac niciodată a
fost să visez...
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În prag de maturitate, simt că vor veni multe alte
provocări și, implicit, neîmpliniri, iar strategiile mele
de abordare vor fi probabil altele. Dacă neîmplinirile de
la 20 de ani se traduceau mai mult în plan material, cele
de la 30 de ani vizau domeniul profesional și familial.
După 40 de ani, am căpătat o seninătate care m-a ajutat
să trec peste încercările vieții, care nu au fost puține, cu
asumare și fără revoltă.
u
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Acum pictez cu mult negru în tabloul meu și nu pentru
că, în interpretare psihologică, aș dori să mă ascund
printre culori. Pur și simplu îmi place negrul care, totodată, îmi oferă acele tușe clare și simple. Am regrete,
neîmpliniri, cicatrice pe suflet, dar nu le pun barieră în
calea altor împliniri. Ele îmi reamintesc doar că pot fi
mereu mai bună așa că iau din nou pensula în mână ca
să mai umplu din goluri.
Dincolo de neîmplinirile mele, sunt neîmplinirile
oamenilor sufletului meu, care mă dor și ele și încerc,
pe cât posibil, să îi ajut să le transforme în împliniri.
Atunci culoarea bucuriei lor îmi inundă și mie tabloul
vieții și tonurile de culoare devin mai intense, mai strălucitoare.
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Din spectrul de culori se formează litere, din litere
mesaje, și astfel mă reîntorc spre scris. Din polisemantismul cuvântului neîmplinire extrag mereu noi sensuri
pe care le dezvolt în spețe de viață. Devin astfel judecător în propriul for, unde port roba neagră, pentru că
acum îmi place negrul.
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U

n sunet ascuțit urmat de alte zeci străpung liniștea
monumentală instalată la început de toamnă.
Sunt ele... călătoarele. Mereu m-a fascinat povestea
lor. Să zbori mii de kilometri în lumea întreagă, să stai
departe de casă câteva luni, apoi să revii pe același drum
și să o iei de la capăt, să îți construiești din nou o casă,
să dai viață, să înveți, din nou, ce înseamnă acasă, iar
asta nu o dată, ci an de an.
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Erau ultimele crâmpeie de vară cu pâlcuri de căldură
dogoritoare, pale de vânt zburdalnice printre frunzele
ă
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