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Greta

Se spune că prima iubire nu se uită niciodată...
Poate că și din această cauză, oriunde aș 

merge și orice aș face, de când m-am întors acasă, văd 
doar chipul lui.

Nu l-am mai văzut de aproape patru ani de zile, însă, 
îmi aduc aminte de el ca și cum l-aș fi cunoscut ieri: 
cu părul lui blond și cârlionțat, buzele mari și cărnoase 
și ochii de culoarea cerului senin, m-a făcut să mă 
îndrăgostesc de el, pe loc și iremediabil.

Ne-am cunoscut în fața liceului unde studiam 
amândoi. Grăbită să ajung la ore, m-am împiedicat 
de o treaptă și-am căzut jos, lovindu-mă serios la un 
genunchi. El, văzându-mă de departe, a venit imediat să 
mă ajute. Ochii noștri s-au întâlnit iar mâinile noastre 
s-au atins, trebuindu-ne astfel doar o secundă ca să ne 
îndrăgostim unul de celălalt.

Ne-am întâlnit întâmplător, sau a fost soarta cea 
care ne-a jucat o farsă?
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Eu am crezut mereu, că soarta omului este în mare 
parte scrisă deja și că doar într-o mică parte mai depinde 
de noi. Poate că și din această cauză, în toți acești ani, 
am lăsat timpul să decidă pentru noi. Îmi spuneam, că 
dacă ne va fi sortit să fim împreună, vom fi cu siguranță. 
Peste un an sau peste zece, nu contează. Dacă suntem 
făcuți unul pentru celălalt, ne vom reîntâlni și vom 
continua să parcurgem drumul pe care l-am început cu 
timp în urmă.

Ne-am cunoscut la începutul ultimului an de liceu, 
când eu deja visam să ajung avocat, iar el își dorea 
foarte mult să ajungă medic. Eu stabilisem deja să plec 
din Italia și să studiez la New York, în timp ce el își 
pusese în plan să se înscrie la o universitate din Firenze.

Dacă ne-am fi cunoscut în primul an de liceu și aș fi 
ales de dragul lui, o universitate din țară, oare am fi fost 
împreună și acum?

Vestea că eu voi pleca, pe care i-am spus-o atunci, 
de la bun început, l-a făcut să sufere foarte mult, însă 
nu s-a opus visului meu nici o clipă, lăsându-mă să-mi 
urmez calea nestingherită.

Nu i-am cerut niciodată să mă aștepte, știind că așa 
ceva ar fi fost foarte nedrept față de el. Însă am încercat 
să-l conving să mă urmeze și poate că aș fi reușit, însă 
părinții lui nu au fost de acord din prima clipă ca el să 
plece din țară, sau mai bine zis, să plece cu mine. Nu 
am înțeles nici până acum, care a fost adevăratul motiv.

El provine dintr-o familie foarte bogată, din câte 
am înțeles, părinții lui ocupându-se cu transportul 
petrolului, iar eu, dintr-o familie normală. Din această 
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cauză, cred că parinții lui n-au văzut cu ochi buni relația 
noastră. Iohan nu mi-a spus niciodată acest lucru, însă 
anumite detalii din comportamentul lui și faptul că nu 
i-am cunoscut niciun membru al familiei, m-a făcut să 
cred pe atunci, că erau împotriva relației noastre.

Cu toate acestea, am petrecut împreună cele mai 
frumoase luni din viața mea. Mi-a dăruit momente de 
neuitat, momente unice, pe care le păstrez și acum în 
minte și în suflet ca și cum le-aș fi trăit ieri.

Timpul petrecut alături de el, a fost ca un vis frumos 
din care mi-aș fi dorit să nu mă mai trezesc vreodată.

Îmi aduc aminte și acum, cum stăteam întinși pe 
iarba moale din parcul liceului și vorbeam sau ne citeam 
povești de dragoste cu happy-end, sperând în adâncul 
sufletului nostru ca și povestea noastră să fie la fel. 
Adesea, ne priveam pe furiș, parcă vrând să ne întipărim 
în minte, imaginea chipului nostru, știind că în curând 
aveam să ne despărțim. Poate, chiar pentru totdeauna...

Nu cred că am mai suferit vreodată, ca în ziua în 
care m-am despărțit de el. Am plecat plângând și 
îndoindu-mă la fiecare pas de decizia luată. Am plâns în 
aeroport, am plâns când am ajuns acolo, am plâns apoi 
zile-n șir și m-am închis în camera mea, suferind fără 
să mă știe nimeni. Însă, încet, încet mi-am revenit și 
am început studiile, pentru că reușisem să obțin o bursă 
la o universitate prestigioasă de acolo și nu voiam să 
dezamăgesc pe nimeni. Nici pe mine, nici pe profesorii 
care m-au susținut de-a lungul anilor și nici pe părinții 
mei, care făcuseră atâtea sacrificii pentru mine până 
atunci.
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Muncisem din greu patru ani de zile, în liceu, pentru 
a obține această bursă și reușisem. Nu trebuia să permit 
nimănui să mă împiedice din a-mi urma calea, nici 
măcar lui și oricât aș fi suferit, ar fi meritat.

Cel puțin așa credeam eu pe atunci...
— Greta, uite cine a venit la tine! vocea mamei mă 

trezește din amintiri.
— Imediat, mama! îi răspund, gândindu-mă că nu 

voi reuși nici azi să-l sun.
Au trecut deja două săptămâni de când m-am întors de 

la New York și încă nu am reușit să-l sun. Stau în fiecare 
zi, minute în șir cu telefonul în mână, gândindu-mă la 
el și la ce aș putea să-i spun, atunci când îi voi auzi din 
nou vocea, însă îmi pierd curajul de fiecare dată și arunc 
telefonul din mână, ca o lașă ce sunt.

— Adda, ce bine-mi pare să te văd! îi spun 
bucuroasă.

O găsesc în salon, așteptându-mă cu nerăbdare.
Foarte înaltă, cu părul lung de culoare castanie, 

ochii verzi, o ținută provocatoare și tocuri amețitoare. 
Aceasta este Adda și așa a fost de când o știu eu, o 
frumusețe de fată și cea mai bună prietenă a mea, încă 
din liceu. Singura persoană cu care am reușit să păstrez 
legătura în toți acești ani în care am lipsit de acasă. 
Singura persoană care mi-a știut toate secretele și toate 
sentimentele față de Iohan. Mulțumită internetului am 
reușit să păstrăm legătura, să vorbim și să ne vedem, 
aproape în fiecare zi.

— Mi-ai lipsit atât de mult! îmi spune ea îmbrățișându-
mă.
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— Și tu mie! îi răspund, îmbrățișând-o la rândul 
meu.

Ne așezăm pe canapeaua din salon, iar mama ne 
aduce suc și prăjituri, ca pe vremuri, când ne întorceam 
de la școală și ne făceam temele împreună. Doar că 
acum, mama pare mai îmbătrânită. Are câteva riduri 
vizibile pe frunte, iar părul, cândva negru ca abanosul, 
este acoperit de câteva fire albe de păr. Ochii săi căprui, 
foarte vii și expresivi cândva, acum îi văd triști și 
obosiți.

Oare când o fi îmbătrânit mama mea?
— Scuză-mă că nu am reușit să vin zilele acestea pe 

la tine, dar abia astăzi m-am întors de la Firenze, îmi 
spune Adda, simțindu-se vinovată.

— Stai liniștită, știu că ai avut multe examene de 
dat, îi răspund eu zâmbind.

Adda studiază medicina la aceeași universitate 
cu Iohan, astfel în toți acești ani au reușit să păstreze 
mereu legătura.

— Cum ți se pare Roma după patru ani de zile? mă 
întreabă ea, luând o prăjitură din farfurie și mâncând-o 
cu poftă.

— La fel, cred... îi răspund eu gânditoare. Adevărul 
este că nu prea am ieșit din casă de când m-am întors.

— L-ai sunat pe Iohan, v-ați întâlnit? mă întreabă 
curioasă, după ce mama se îndepărtează de noi.

— Nu am avut curaj, îi răspund eu rușinată.
— Trebuie să-ți faci, sunt sigură că ar fi bucuros să 

te audă, îmi spune ea zâmbind.
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— Nu știu ce să zic, a trecut prea mult timp, nu știu 
dacă ar fi corect din partea mea. Dacă are pe altcineva? 
Ce să-i spun: „Bună, sunt Greta, fata care te-a părăsit 
acum patru ani de zile și a plecat fără să-ți mai dea 
niciun semn de viață...”?

— Nu... Îl suni și îl întrebi ce mai face, fără prea 
multe explicații, pentru că nici el nu te-a căutat pe tine 
în toți acești ani, nu este doar vina ta.

— Aici ai dreptate, îi spun eu, încercând să mă 
încurajez singură.

— În seara asta vreau să mergem să sărbătorim 
întoarcerea ta, îmi spune Adda încântată.

— Nu știu ce să zic... îi răspund plictisită.
— Te rog! îmi spune ea, cu o față supărată.
— Bine, fie, doar pentru că mă inviți tu, îi răspund 

eu, neștiind că acea seară avea să-mi schimbe viața 
pentru totdeauna.

Nu mai ieșisem la o petrecere de foarte mult timp și 
chiar aveam nevoie să mă mai destind un pic.

— Un prieten de-al meu, Andrea, are un local pe 
care l-a deschis acum o lună de zile și trebuie neapărat 
să-l vezi. O să-ți placă, sunt sigură, îmi spune Adda 
încântată.

— Și cine este acest Andrea? o întreb eu curioasă.
Văzusem sclipirea din ochii ei, în momentul în 

care-i pronunțase numele.
— Un băiat pe care în seara asta o să-l cuceresc 

definitv, răspunde ea surâzând.
— Aha, de asta vrei tu să mergi...
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— Nu doar de asta, îmi era dor de tine și vreau 
să petrecem puțin timp împreună, răspunde Adda 
îmbrățișându-mă din nou.

— Și mie mi-a fost dor de tine, îi răspund, dându-i 
mai apoi un sărut pe obraz. Lasă-mi adresa. Mă duc să 
mă pregătesc și ne vedem acolo.

Intrând în camera mea, deschid dulapul în căutarea 
unei ținute decente pentru a ieși. Știam deja de la Adda, 
că Iohan nu se întorsese încă de la Firenze, așa că nu ar 
fi trebuit să impresionez pe nimeni.

Fiind luna lui aprilie, afară încă era răcoare, astfel 
optez pentru o rochie cu flori, lungă până la genunchi, 
o geacă de blugi pe deasupra și o pereche de cizme de 
piele, de culoare neagră. Cu părul meu blond până la 
umeri, ușor ondulat, ochii verzi machiați foarte discret 
și buzele mele cărnoase de culoare roșie, mă privesc 
în oglindă și îmi dau seama că sunt mulțumită de 
rezultatul obținut.

Căutând o pereche de cercei într-un sertar, găsesc 
o poză veche de-a noastră. Era făcută înainte să plec, 
în parcul din fața liceului. Eu și cu Iohan, îmbrățișați 
pe covorul de frunze uscate, privind spre viitor, știind 
însă că nu aveam să-l petrecem împreună. Poate că și 
din această cauză am ieșit în fotografie cu zâmbetul pe 
buze, însă cu ochii atât de triști.

Ne iubeam în fiecare zi ca și cum ar fi fost ultima, 
conștienți că zilele noastre împreună erau numărate. 
Cred că și din această cauză nu am reușit să-l uit în toți 
acești ani.
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Din discuțiile avute cu Adda, am înțeles că nici el 
nu a reușit să mai iubească pe altcineva, după plecarea 
mea.

Doar dacă nu o fi cunoscut pe cineva recent, iar la 
acest gând mi se pune un nod în stomac.

Ieșind din camera mea și privind încă o dată la 
fotografia noastră, îmi promit că mâine îl voi suna, 
neștiind că mâine, poate va fi prea târziu.

Ajungând la adresa de pe bilet cu un taxi, rămân un 
pic surprinsă de locație. Este într-un loc cam izolat de 
oraș și îmi inspiră teamă. Îmi vine să-i spun șoferului 
să mă ducă înapoi acasă, însă, nevrând să o dezamăgesc 
pe Adda, cobor și înaintez spre local.

Clădirea este înconjurată de un parc neiluminat, 
astfel, foarte atentă ca să nu mă împiedic, mă apropii 
de intrare.

Ajungând în fața unei uși imense din oțel, îmi 
fac curaj și intru. Înăuntru era semiîntuneric, însă tot 
reușesc să îmi dau seama că localul este aproapre gol și 
uitându-mă la ceas, realizez că am ajuns prea devreme. 
Privesc împrejur, căutând-o cu privirea pe Adda și într-
un colț, la o masă, o văd sărutându-se cu un tip.

„A reușit să-l cucerească pe Andrea” îmi spun, 
uitându-mă curioasă la ei.

Adda mă vede și vine repede înspre mine, tragându-l 
pe acesta de mână după ea.
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— Ți-l prezint pe prietenul meu! îmi spune ea 
bucuroasă, în momentul în care ajunge în fața mea.

— Andrea! îmi spune acesta întinzându-mi mâna.
— Greta! îi răspund eu zâmbindu-i politicos.
— Ai reușit să ajungi cu bine, îmi spune Adda 

încântată.
— Da, partea mai dificilă a fost să merg prin parc, îi 

spun eu, bosumflându-mă instantaneu.
— Scuzele mele, am deschis de curând localul și nu 

am reușit încă să punem la punct iluminatul parcului, 
răspunde Andrea, simțindu-se vinovat.

Îl privesc pieziș preț de câteva secunde, prefăcându-
mă că sunt încă supărată pe el.

— Ca să mă fac iertat, vă fac cinste la amândouă 
cu câte un cocteil special, pregătit de mine, continuă el 
zâmbind.

Acceptăm cu zâmbetul pe buze oferta și ne așezăm la 
o masă, în așteptarea băuturii misterioase.

— Este frumos foc prietenul tău. Părul negru, ochii 
verzi, înalt, musculos, exact tipul de bărbat care îți place 
ție, îi spun Addei zâmbind.

— O da, este idealul meu, răspunde ea privindu-l 
cum se întorcea deja, cu trei pahare pline cu o băutură de 
culoare roșie. Gustăm din ea cu poftă și spre surprinderea 
noastră, ne place la nebunie. Are un gust dulce acrișor, 
care ne invită să o savurăm până la ultima picătură.

După o oră, localul este deja plin. Nu mă așteptam 
să știe atâta lume de el, dat fiind faptul că se afla într-o 
zonă atât de izolată. Însă Adda îmi explică secretul, și 
anume că este meritul internetului. Și o cred pe cuvânt în 
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momentul în care încerc să ajung la bar, pentru a-mi mai 
comanda un cocteil și aproape că nu reușesc din cauza 
aglomerației.

Este deja al treilea pe care-l beau și încep să mă simt 
cam amețită. Mi se pare că se învârte totul împrejurul 
meu și nu reușesc să mă mai țin pe picioare. Îi spun 
Addei că ies până afară ca să iau o gură de aer și-mi fac 
loc printre oameni, în speranța că voi ajunge până la 
ușă înainte să leșin.

Ajung în parc și mă așez pe o bancă. Este atât de 
întuneric, încât nu văd mai departe de un metru în fața 
mea.

Nu știu de ce am impresia că am ieșit pe o altă ușă 
și nu pe cea pe care am intrat. Cred că am ajuns din 
greșeală în spatele localului, în loc să ajung în fața lui.

Îmi jur că nu o să mai beau toată viața mea, pentru 
că nu-mi place deloc senzația pe care o am în acest 
moment. Nu am mai băut niciodată atât de mult, poate 
că și din această cauză mă simt atât de rău. După câteva 
minute încep să-mi mai revin puțin, datorită și aerului 
rece care îmi inundă plămânii și scot telefonul din 
buzunar, spunându-mi că ar fi cazul să-l sun pe Iohan.

Privesc câteva minute telefonul, gândindu-mă la 
ce aș putea să-i spun după atâta timp. Îmi fac curaj și 
apelez numărul lui. Mă gândesc însă că doarme, că 
poate nu ar trebui să-l deranjez la această oră și mi-e 
teamă că o să mă fac de rușine. Vreau să închid, însă îi 
aud vocea și mă opresc.

— Da! răspunde el cu o voce somnoroasă, ca și cum 
l-aș fi trezit din somn.



 15 

Prima iubire  A L I N A  S F Î R L E A

— Bună! Sunt Greta! îi spun eu, după câteva 
secunde în care rămân blocată.

— Greta? repetă el incredul.
— Da, eu sunt... repet cu o jumătate de gură.
Mă ridic de pe bancă și încep să mă plimb agitată 

prin parc. Nu știu ce să-i spun și mă gândesc: oare 
am vreun drept să-l sun după atâția ani? Poate că are 
pe altcineva și Adda nu știe, poate că îi fac probleme 
sunând atât de târziu sau poate pur și simplu a uitat de 
mine, iar eu mă fac de râs acum, crezându-mă atât de 
importantă.

— Mai ești? mă întreabă el văzând că nu mai zic 
nimic.

— Da... răspund eu și mi se pune un nod în stomac.
— Ce mai faci, ești bine? mă întreabă oftând.
— Da sunt bine, eu...
„Iohan! Iohan! Iohan!” îl tot strig, însă el nu-mi mai 

răspunde. Vorbeam la telefon... Oare de ce mi-a închis? 
Oare i-am spus ceva greșit?

Acum aș vrea să-i spun atâtea, însă nu pot să mai 
deschid gura, de parcă nu-mi mai ies cuvintele. Ciudat, 
foarte ciudat...

Nu mai înțeleg nimic. Parcă aș alerga spre nicăieri și 
spre el, în același timp.

Dumnezeule! Oare ce se întâmplă cu mine?


