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DeDicaþie

Prietenului meu, singurului
meu prieten care, deºi uneori se
mai rãtãceºte printre hãþiºurile
depãrtãrilor, rãmâne, este ºi va fi
nelipsit din inima mea. alãturi de
el, am învãþat sã mã bucur, sã
plâng, sã zâmbesc, sã trãiesc.
Prietenul meu este raza de soare
care îmi lumineazã fiecare zi a
vieþii mele.

Atunci când suferinþa îþi strânge
inima, parcã nimic nu mai are
vreo relevanþã. Nici timpurile,

nici anotimpurile, nici ziua, nici noaptea nu mai pot
aduce mângâiere celui care suferã. Totul este
întuneric ºi durere, din care se cautã o cale de
ieºire. ªi dacã nu se gãseºte drumul spre viaþã, e
foarte posibil sã se caute drumul spre moarte. Din
labirintul stãrilor sufleteºti existã douã ieºiri: una
grea ºi plinã de încercãri – credinþa – ºi una apa -
rent uºoarã ºi plinã de renunþãri – deznãdejdea.
Rezultatele lor sunt la fel de diferite ca ºi cãile în
sine: fericirea veºnicã sau chinul nesfârºit. Pen -
dularea între credinþã ºi deznãdejde trece sufletul
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ca printr-o baie de foc, ce ar trebui sã-l purifice, nu
sã-l dãrâme. Dar în suflet va birui întotdeauna ceea
ce e mai puternic, ceea ce omul hrãneºte, binele
sau rãul, credinþa sau necredinþa. Pe sufletul omu-
lui, doar el este stãpân, el sãdeºte ceea ce vrea ºi
culege roadele pe care le meritã.   

Daria, o femeie simplã, plinã de iubire, dar ºi de
suferinþã, cãuta, cãuta un rãspuns, o rezolvare torturii
care-i mãcina sufletul. aruncatã-n abisuri greu de
suportat, chiar de omul pe care-l iubea, se agãþa de
viaþã, pentru copilul lor, crezând cã e rodul dragostei
ce i-a unit. ªi, da, copilul era rodul dragostei, pe care
Daria o pãstra în sufletul ei. Octavian, marea ei iubire,
omul cãruia i-a dãruit totul, devenise pentru ea cãlãul
care o lovea fãrã milã. 

Fiecare minut ce se sfârºea, dar ºi altul care
începea, era un alt veac de suferinþã. Octavian nu-i
mai dãdea nici mãcar posibilitatea sã-i spunã cât
de mult îl iubeºte. Un caiet, cu niºte file inerte,
devenise prietenul ei, care o asculta ori de câte ori
era nevoie. Jurnalul ei era mâna în care îºi punea
toatã suferinþa, o mânã care din pãcate nu putea
sã-i ºteargã lacrimile. ªi pentru cã aºteptarea
devenise insuportabilã, cu sufletul zdrenþuit de
durere, a luat caietul ºi a început sã scrie:  

astãzi se anunþã o zi ca oricare alta. Octavian
s-a dus sã o ia pe Maria de la ºcoalã. a trecut o orã
ºi ceva de când ar fi trebuit sã fie acasã, dar nu…
Sã-l sun pe Octavian nu are rost, probabil cã a luat-o
pe Maria ºi au mers împreunã sã ia masa la pãrinþii
lui. asta a devenit un obicei în ultimul timp. Mai
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ales de când am rãmas fãrã loc de muncã, nici nu
mai vrea sã audã de mine. Mã întreb ce mai
însemn eu pentru el. Nimic. ªi încã mã mai întreb
dacã am însemnat oare ceva vreodatã. Trist este cã
o îndepãrteazã ºi pe Maria de mine ºi ea, copilul
nostru, este tot ce am mai bun pe lume… 

Obositã de tristeþe, ºi-a trecut mâna peste
frunte ºi ºi-a ºters discret lacrimile. Privea în gol ca
ºi cum ar fi cãutat un fir de speranþã ºi, negãsind, a
început sã scrie din nou… 

Octavian nu m-a iubit niciodatã, am aflat asta
destul de târziu. S-a cãsãtorit cu mine numai pen-
tru a se rãzbuna pe vãrul sãu care nu a îndrãznit sã-
mi spunã cã mã iubeºte, dar în schimb i-a spus lui,
iar asta a fost începutul suferinþei, pentru noi toþi.
Vãrul lui a plecat în strãinãtate ºi nici acum nu s-a
cãsãtorit, iar noi trãim calvarul unei cãsãtorii eºu-
ate… Va veni acasã ºi va fi nemulþumit ca întot-
deauna, nimic nu-i place, nimic nu-i convine… La
început am crezut cã e cel mai bun om de pe
pãmânt, dar… apoi… 

a rãmas cu stiloul suspendat deasupra filei
de caiet. Gândurile îi biciuiau mintea ºi sufletul.
Lacrimile, în cãderea lor, „fredonau“ un cântec tân-
guitor. Daria era atât de singurã…
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