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isez cI trXiesc intr-o altd dimensiune, unde
ingerul meu a venit sd md vadd. il privesc cu
emolie cum st5 pe noriEorul lui gi aEteaptfl

ribd[tor ca s[-i vorbesc qi recunosc ci imi lipsesc
cuvintele, deoarece nu l-am mai vdzut de qapte ani,
atunci cAnd mi-a dat caseta cu inima iubirii. Lumina
dumnezeiasc[ din ochii iui albagtri imi aratfl c[ se
bucurl de intAinirea noastrd. imi spune zAmbind:

- !i-am promis acum cAliva ani cd voi veni din
nou cAnd ai s[ scrii a qaptea carte, aga cd sunt aici.
Citesc in privirea ta bucuria revederii noastre qi s[
qtii c[ !i-am fost de multe ori al[turi, mai ales in
momentele dificile prin care ai trecut. Mi-a pl[cut
cum ai descris in cartea ,,Via!a ca un zid" prima
noastrd intAlnire. Sincer s5. fiu, cred ci mulli
oameni nu te-au crezut, chiar dacd le-ai aritat
caseta fermecat[.

Eu inc[ nu imi revenisem din surpriza reve-
derii gi nu i-am r[spuns.

EI a continuat zAmbind cu duioqie:
- Am vdzut cX eqti foarte trist[ de ceva timp qi

m-am gdndit sX vin ca s[ st[m de vorb[.
Cu inima tremurat[ de emolie, i-am spus:
- ingerule, ce sd-1i povestesc despre mine, c[ tu

qtii totul? Te simt mereu aproape qi mi rog des la
tine, chiar dacd nu te vdd. Poate, la sfArqitul discufiei
noastre am s[-!i cer s[ md ajuli in continuare,
deoarece incd mai am vise qi speranle.

Bl a t[cut cdteva clipe, apoi mi-a ar[tat strada
care ducea spre casa mea. Mi-a spus trist ca gi cum
nu mX auzise:
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- in viala fiec[rui om este importanti cunoa$-
terea de sine. Ai scris intr-o carte cd viala ta este ca
o autostradfl unde aqtepli viitorul. Asta inseamni
cX ai ldsat in urmd amintirea iutririlor si dezam[-
girilor tale?

I-am spus cu nostalgie:
- Tot ce a fost in viala mea, pdnd acum, este cu

mine. M[ gAndesc la viitor dar recunosc cd trecutul
este prezent gi incd inv[1 din el, ca sd pot merge
mai departe. Scrisul inseamnd bucuria existenlei
mele, este o energie rnagicd care md salveazd atunci
cdnd mi simt obositi qi dezam[gitil de tot ce se
intdmplX in aceastd lume.

- Dar eu qtiu, mi-a spus el zAmbind, cd ai
momente cAnd te intrebi cui ii folosesc cdrfile tale
qi dach se merit[ atAta zbucium, ca sI devii un
scriitor cunoscut. Nu trebuie sX te lamentezi. Te-ai
gAndit weodat[ la scriitorii care au trdit in timpuri
grele, cAnd scriau la lumAnare qi indurau foamea?
Crezi cd, ei se gAndeau atunci sd devind nemuritori?
Cu toate acestea, sd gtii cd Dumnezeu a avut griji
ca spiritul lor si rhmAn[ pe pXmAnt dar Ei in cer.
Draga mea, eu te sf[tuiesc sd mergi inainte pe
drumul tdu qi nu renunta. Vor r[mAne, in urma ta,
c[{ile tale care vor vorbi printre rAnduri qi despre
tine. Tu egti cuvAnt dar gi lumind, la fel ca toli
oamenii de bine. $tiu cd, in urmd cu mulli ani, ai
abandonat scrisul pentru o perioadl destul de
lung[, dar te-ai intors la el, fiind prima iubire din
viala ta.

- fua este, i-am spus visdtoare. Am citit inci
din copillrie poveqti gi in adolescenld am scris
poezii. Cu trecerea anilor, pasiunea mea pentru
lectur[ mi-a deschis noi orizonturi si mi-a marcat
via1a. i1i spun sincer cd uneori simleam o energie
nevhzut[ care era ldngd mine qi md indemna sd
merg mai departe pe calea scrisului qi acum md
intreb dacd ai fost tu sau spiritul scriitorilor pe care
i-am citit gi iubit in viala mea.
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El a tlcut cAteva clipe, apoi mi-a spus ca qi cum
nu auzise intrebarea mea:

- Eu, impreunl cu alli ingeri, tr[im in cer dar
qi pe pimAnt. Ne plimb[m adesea pe strdzile
acestei lumi qi vedem cu tristele cd ele au devenit
din ce in ce mai pustii, ca qi sufletul multora dintre
voi. Oare nu auzili strigXtul lor de dor dupd paqii
voqtri? Unde sunt oamenii care s5. inveseleascd
strizile, s[ le insufleteascd ca altidatd?

I-am spus, surprinsl de cuvintele lui, ca qi cum
nu le inlelegeam sensul:

- Poate este din cauza maEinilor in care ne
urc[m din necesitate sau din comoditate. Trdim
vremuri in care seara i1i este teamd sX te plimbi pe
strdzi ca s[ nu fii atacat de ho1i, sau de cAinii
abandonali de oameni f[r5 suflet.

$tiu toate lucrurile astea, mi-a spus el
oftAnd, dar eu m[ refer la faptul cd nu existi om
care s5, nu aibl amintiri legate de o strad[ anume.
Ai dreptate c[ unele dintre ele au devenit peri-
culoase din cauza oamenilor r[i, dar cei buni nu
trebuie sX-i lase si devind st5pAni. Str[zile, draga
mea, au suflet la fel ca oamenii qi par triste ziua dar
qi noaptea, din cauzl cd nu se pot insufle{i doar
cAnd aud strig1tul belivilor qi suspinul femeilor
pierdute in picat, ascunse pe la coll de strad5.
Trebuie sd venili cu tolii pe str[zi, in orice ano-
timp, sX vX plimbali qi s[ vd privili, bucurAndu-vd
de natura din jurul vostru! Vreau si aud glasuri de
copii, sX vXd zdmbetul bdtrAnilor gi tineri
tndrXgostili, linAndu-se de mfln5. gtiu c[ mulli
oameni se ascund in spatele ferestrelor inchise,
unde rAd sau se destr[bXleazd., in timp ce al{ii
plAng, trflindu-gi in tdcere suferinla. Noi, ingerii,
incerc[m s5-i ajutim pe cei nefericifi dar nu
reuqim mereu, din cauz[ cX multora dintre ei le
lipseqte credinla qi speranla de via![. Cei ca tine,
care scriu, ii pot ajuta, aEa cd, sX nu abandonezi
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niciodat[ scrisul. Cartea este cunoaqterea qi lumina
vielii! Omul firi ea ar fi un rdt[cit in intuneric.

Eu nu prea am in[eles de ce el abordase acest
subiect, comparAnd viala unui om cu o strad[ qi
r-am spus:

- Mie imi place sX mi plimb pe str[zi chiar qi
atunci cAnd ploud. Uneori md cuprinde nostalgia qi
m5 intreb la fel ca tine, unde este veselia qi zgomotul
de alt[datl, cind oamenii se plimbau tinhndu-se de
mAn[ sau de brat qi tinerii se s[rutau sub castanii
inflorili? Recunosc cI qi acum la vArsta mea, md
fascineazi strdzile cu ziduri gi case vechi, in care
istoria tr[ieEte cu poveqtile ei despre oameni. De
multe ori, cdnd merg pe o stradd pentru prima datd,
am impresia c[ am mai fost pe acolo, intr-o altl
via![. Vreau s[ te intreb dacX tu mX qtii de la nagtere
sau m-ai cunoscut intr-o via!5 anterioarX?

ingerul nu mi-a rdspuns ca qi cum nu era
interesat de intreb[rile mele copilhreqti. Am
a$teptat curioasd ca s[-mi spund ceva despre viito-
rul meu dar el a continuat s[ stitea liniqtit pe
noriqorul lui, privind in jos spre pdmAnt. DupX
cAteva clipe mi-a spus, ardtdndu-mi cu mAna:

- Me uit pe pdmAnt 9i v[d pe betranii acestei
lumi, singuri, aqezali pe o bancd sau plimbAndu-se
pe alei. ZAmbesc nostalgici amintindu-qi de we-
murile trecute cdnd mergeau la baluri sau la ceaiuri
gi poate se intreabX ca qi mine, de ce acum oamenii
nu mai au timp pentru sufletele lor?

- Cred cd se intAmpl[ totul din cauza acestei
lumi care este intr-o continud schimbare, i-am spus
eu, sperdnd s[ mi ia in seam[. Muti dintre noi
suntem nesiguri gi simlim in suflet teama de viitor.
Speranla ar fi tinerii noqtri dar majoritatea dintre ei
au ajuns victime ale societdli in care trdim. Md
gAndesc in special la cei care nu au puterea sX lupte
cu viala qi se pierd pentru totdeauna.
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- D&, i-am vizut, mi-a spus el cu triste(e in
glas dar qi cu o undfl de ironie. Trdiesc mai mult
prin cluburi, unde fetele iqi unduiesc provocator
trupul gi b6ielii, cu creasta lor lepoas[ sau cu
pletele in dezordine, iEi agiti capul ca qi cum cineva
l-ar izbi de un zid. Doar cei cu cheiia lor lucitoare
reu$esc s[ se vadd in intunericul din jur. Mulli se
drogheazi Ei ai dreptate cdnd spui c[ ajung rdtdciqi
prin propria via!5 Ei nu le pas[ de viitor. Devin
sclavi ai acestui viciu Ei nici m[car nu se obosesc ca
sd caute un alt sens al existenlei lor. Ar trebui
ajutali de familie, de preo{i qi psihologi. Tu ce crezi
despre^ei?.

- Imi este foarte greu s5-$ rdspund, i-am spus,
deoarece nu qtiu dac[ am eu dreptul s[-i condamn
sau s[-ijudec. Poate ci anii care au trecut, cu bune
qi rele, peste viala mea imi alimenteaz[ mintea cu
tot felul de presupuneri qi de aceea nu pot fi
obiectivd. Cred c[ Ei eu sunt o rlticit[ care m-am
pierdut de multe ori in hilisurile vietii gi mi-au
trebuit ani ca sd inv51 cX atunci cAnd nefericirea i1i
d[ tArcoaie, trebuie sd te aperi de ea cu toat[ fiinla
ta. Din pXcate, cum s[ mI feresc de oameni r[i,
inc[ nu Etiu. Poate mX sfituieqti tu?

El m-a privit inleleg[tor:
- Draga mea, Etiu ci oamenii acestui pf,mdnt,

tr[iesc cu tolii imprdgtiali sub stele Ei mul{i sunt
mullumili qi fericili. Ingerii trimiqi de Dumnezeu pe
pXm0nt incearci s[-i ajute pe cei care triiesc o via{[
nefericit[. ExistX mulli oameni pentru care dispe-
rarea qi sdrXcia sunt principalele trlsdturi ale
existenlei lor. Neimplinirile, lipsa de afecliune, nein-
crederea ii impiedici sd tr[iascd bucuria de via{[.
Perspectivele lor sunt limitate Ei totul li se pare
banal qi neimportant. Ar trebui sd fie ajutagi dar in
jurul lor sunt oameni cu suflete seci, foarte rar
animati de emolii, hr[ni1i doar de egoismul lor, care
nu inleleg ci doar iubirea adev[rat[ le poate des-
chide drumul spre viala veqnici. P[cat, mare pdcat!
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- Oare, este adevdrat c[ existi viald veqnicd qi
cei care fac fapte bune ajung in paradis? Dacd tu,
ingerule, imi garantezi, promit sd fiu mai bund de
acum incolo gi chiar sI mI retrag la o mAn[stire
cAndvoi fi b[trAni.

- Mie imi spui basme din astea, mi-a spus el
ironic, f6cdndu-mi cu ochiul. Iubeqti prea mult
lumea in care trdieqti qi eqti o boemX care visezi la
wemurile de altldatd. Recunoqti ci uneori mai
spui cAte o minciunic[ pe ici pe colo, o mic[ bdrf[
aqa ca intre femei gi i1i plac laudele? Tu o sfAnt[ nu
o sE fii niciodatX, draga mea!

ingerul a tdcut q1 m-a privit parcX cu repros,
aqteptdnd un rdspuns de la mine. Am fost foarte
surprins[ cit de bine md cunoqtea Ei i-am dat
dreptate in sinea mea. Duph cdteva clipe, i-am spus
cu ochii in lacrimi:

- Eu nu m-am ndscut ca mulli al1ii, sub
semnul norocului sau al fericirii, dar am incercat
mereu sd m[ bucur de pulinul pe care l-am primit
de la via![. O vialX care a inceput pentru mine
intr-o seard magicd de septembrie, cAnd am venit
pe lume. Sunt foarte sigurd cd tu erai acolo qi qtii ce
mi-a hot[rit destinul. Te-aq intreba acum despre
viitorul meu dar qtiu cd nu o si-mi spui.

Cum el ticea, am continuat:
- inci din copilfirie, cAnd am inleles ce in-

seamni s[ fii copil de suflet, mX credeam vinovat[
c[ venisem pe lume. ln adolescenll gi in tinerele
m-am simtrit ca o pasdre care zbura qi nu iqi gilsea
locul. Anii au trecut Ei scrisul m-a ajutat chiar dacd
m-am v[2t mereu ca un fir de iarb[ printre
scriitorii lumii.

- $i acum la maturitate, cum te vezi? m-a
intrebat ingerul.

- Cred ch sunt o femeie puternicX ca o stAnc[,
care incearc5 sX reziste loviturilor vielii. Uneori md
cuprinde singurdtatea dar nu o las sd md inchidd in

ea. Dumnezeu m-a ajutat mereu qi cred c[ md
iubeqte, dovadd cd te-a trimis pe tine a doua oar[
sd st[m de vorb[.

ingerul a zAmbit qi mi-a ardtat cu mAna cerul,
spunflndu-mi:

- Naqterea omului, draga mea, este ca un
cflntec ceresc care deschide o carte in care destinul
fiecdruia este scris de Dumnezeu. S[ qtii cd,
indiferent ce i1i ofer[ viala, cu bune gi cu rele, este
hotlrArea celui de sus. Ai incredere Ei s[ nu i1i
pierzi niciodatl credinla. Eu am sd te veghez
mereu. R[mai cu bine qi dac[ prin scrisul t[u poli
schimba ceva in aceastd lume, nu te opri. Nu lua in
seam[ rdutatea oamenilor qi iartl-i pe cei care fi-au
f[cut rdu. !i-am spus atunci cAnd ne-am intAlnit
pentru prima dat[ qi i1i spun qi acum ci cele mai
luminate cuvinte care ajung la Dumnezeu sunt,,Te
iubesc" Ei,,iart[-m[".

ingerul a plecat, plutind pe noriqorul lui qi eu
am r[mas dezamigitd cI nu mi-a spus cAnd o si ne
vedem din nou. Ochii mei l-au privit pAn[ a
dispXrut qi atunci am vizut cum venea, leg[-
nAndu-se in zbor, o pan[ alb[ care s-a aEezat pe
mAna mea. Am privit-o cu ochii plini de lacrimi,
inlelegAnd mesajul ingerului meu.

M-a trezit din vis telefonul, care suna strident.
Am intins mAna qi am rdspuns. Era o prietend drag[
sufletului meu care mi-a spus cX a f[cut analize qi
are cancer. Am incurajat-o qi i-am promis c[ ii sunt
aproape. CAnd a inchis telefonul, am inceput sX
plAng cu disperare. Suntem prietene de doulzeci de
ani qi niciodat[ nu ne-am rXnit nici mdcar cu un
cuvAnt. O iubesc foarte mult gi am s[ m[ rog in
fiecare zi la Dumnezeu pentru s[n[tatea ei.

Ca s[ m[ descltuqez de gAndurile negre, am
plecat spre mare, insolitd de o multitudine de senti-
mente, care clldtoresc fhrl voia mea, ritflcite prin
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alte lumi necunoscute. $tiu cd viala are clipele, zilele
qi anii ei, care vin Ei pleacd pierzAndu-se in timpul
trechtor dar md doare faptul cd inc[ nu am inv[lat
cum s[ mh feresc de oamenii rii qi sd nu-mi mai fie
team[ de b[trAnele, de viitor. Anii trec qi sunt
conqtientl ci ar trebui sl schimb ceva in viala mea
dar imi lipseqte curajul. Am depins mereu de ceva
sau cineva Ei acum este la fel.

^ Ajung pe malul mdrii si mI aqez pe stdnca mea.
Inchid ochii Ei md las cuprinsi de lumina soarelui.
Ascult qoaptele vAntului care adie tainic, insolit de
murmurul-valurilor. in mintea mea se naqte un
cAntec care seamilni cu o doind ce a adunat in ea
toat[ tristelea iubirilor care vin Ei pleac[ din viata
unul om.

Dupd un timp, deschid ochii Ei incerc si md
desprind din visare dar nu reu$esc. Apusul se na_ste
ugor, ca o lumind blAnd[ a iubirii si md las cuceritd
din nou de liniqtea care coboar5 in sufletul meu. Tot
ce mi doare qi md apas[ dispare ca prin minune.
Sunt doar eu, marea Ei cerul. inchid din nou ochii qi
spun o rugficiune din cuvintele mele de cdnd aveam
zece ani gi pe care o repet adesea.

- Dumnezeu este cu mine
Toat[ viala imi va fi bine
Dumnezeu md iubeqte qi mereu md ocroteqte
Doarnne te-ag ruga, ai grij5 de viala mea.

, De cAte ori spun acegte cuvinte, md vdd fetila
din copil[rie care alerga prin iarb[ dupi fluturi qi
care se rotea qi plutea ca o balerind, cu bralele
intinse spre cer. Spun qi alte rugiciuni deoarece
sunt o persoan[ credincioash dar nu habotnic5 si
cred ci iubirea qi credinla te pot sus{ine ca sh lupli
cu viala atunci cind ai minte qi inimd bund. Eu nu
fac parte dintre cei care vorbesc prea mult despre
durerea lor qi prefer sd mX ascund uneori in scriiul
meu. Recunosc ci am qi momente cAnd sunt veseld
gi mulgumit[ de viala mea pe care am trdit-o pinl
acum intre lumini qi umbre.
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Tresar din gAndurile mele cdnd cineva mi strigd
qi o vid pe prietena mea ludi! venind spre mine. Ne
imbrdtiqim qi, dupd ce se aqazl lAngi mine, imi
spune oftAnd:

- Sunt foarte suplratd! Ieri a fost o zi amarl
pentru mine Ei nu am dormit toat[ noaptea. Te rog,
hai s[ mergem la terasa noastri qi s[ bem ceva.
Simt nevoia s[-!i povestesc ce mi s-a intAmplat.

M-au speriat cuvintele ei qi i-am spus ingri-
jorat[:

- Sper cd nu eqti bolnavd?
- Nu, stai liniqtit[, mi-a spus ea zAmbind trist.

S6ndtatea mea e bun[ deocamdati dar dacd nu i1i
povestesc prin ce am trecut in ultimul timp, simt cl
o sI innebunesc. Este vorba despre mine Ei b[r-
batul meu.

Curioas6, am intrebat-o:
* Ai p" altcineva? Nu-mi vine si cred ci nu mi-ai

spus nimic pAn[ acum! Meir qtiu cd te iubeqte qi
credeam c[ qi tu.

Ea mi-a spus ironic:* Bravo, acum vid ce p5rere ai despre mine.
Mergem la terasl qi am si-1i povestesc despre
b[rbatul meu bun, atent Ei generos aqa cum il crede
toati lumea.

Am luat-o de bra! s,i am plecat. CAnd am ajuns,
ne-am a$ezat Ia o mas[ qi ea a comandat dou[
pahare cu vin.

- S[ ciocnim, pentru cd in curAnd am s[ fiu o
femeie divor{atd qi liber5.

Dup[ ce a b5ut cu nesa! tot paharul, s-a uitat la
mine cu ochii plini de lacrimi:

- Nu asta imi doresc, dar nu am de ales! Simt
cX trdiesc un vis urit qi nu qtiu ce si fac! MX simt
ritdcit[ ;i pierdutil, incit m-am gAndit s[-mi iau
viala! Am nevoie s[ m[ sfhtuiesc cu tine.

Eram stupefiatX de tot ce spunea, incAt nu-mi
gflseam cuvintele. Iudit a t[cut cAteva clipe, intor-
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cdnd privirea spre soarele ce cobora c[tre asfinlit,
apoi a continuat:

- Ji-am povestit toatX viala mea gi Etii cAt
m-am iubit cu Meir, impotriva tuturor. Nu ne-am
c[sltorit atAlia ani din cauzamamei lui care nu m[
suporta qi am indurat multe. Dupd moartea ei, am
locuit impreunl in noua noastri casd. Ai fost la noi
qi 1i-am spus c[ sunt fericit[. AmAndoi ne doream
sd avem un copil Ei am f[cut tratament, deoarece la
vArsta mea de patruzeci qi unu de ani, nu este aqa
uqor, dar acum totul s-a terminat. Viata mea este
distrusd!

Prietena mea a t[cut gi cu mAna tremurAndd
qi-a Eters lacrimile.

- $tii c[ l-am cunoscut pe Meir acum noud ani
la cdsltoria Danielei, prietena mea din copildrie.
M-am indrdgostit de el cum l-am vdzut qi am fost
fericitd cAnd m-a invitat la dans. A urmat apoi o
perioad[ cAnd ne-am intAlnit de c1teva ori dir nu
vedeam din partea lui o atraclie deosebitd pentru
mine. I*am spus tot ce simleam Danielei, care mi-a
zis s[ am rdbdare c[ aqa este el, mai rezervat qi
sceptic in privinla femeilor. A fost sincerX cu mine Einu mi-a ascuns fapful cd ea qi el ar,rrseserd o
aventurl in facultate dar nimic serios. De fapt pe
wemea aceea era atrasd de un profesor cu care s-a qi
cisbtorit la terminarea facult5li. Dupi un an m-am
c[sitorit qi eu cu Meir Ei arn locuit la mama lui. Mi-a
fost foarte greu sd trdiesc in casl cu o femeie atdt de
dificil5 dar am indurat totul de dragul lui. Cu
Daniela qi cu soful ei ne vedearn destul de des Ei
chiar am fhcut cAteva vacan!.e impreuni. Dup[ doar
cinci ani de cdsXtorie, ea a r5.mas viduv[ deoarece
soqul ei a suferit un accident vascular qi a murit.
Noud ne-a pdrut foarte rdu gi i-am fost al[turi
Danielei, care a trecut printr-o perioadd dificil5. A
trebuit s5 se lupte prin tribunale pentru avere cu fiul
sotului din prima c[s[torie. PAnX la urmd s-au
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in{eles intre ei gi Daniela a r[rnas cu vila, doud
maqini Ei mulli bani in banci. Nu qtiu cum, dar in
doi ani ea a devenit arhitect qef aI unui institut unde
lucra Ei solul meu.

Prietena mea a tdcut un timp qi eu i-am spus:
- O cunosc pe Daniela gi niciodat[ nu mi-a

pl[cut aroganta ei. Am fost cu voi la cAteva petre-
ceri qi voia sh acapareze atentia tuturor ca qi cum
noi nu existam. Nu gtiu cu ce ochi md privea ea pe
mine dar eu am fost mereu sceptici in privinfa ei.
Voi doud sunteli foarte diferite dar cred c[ vd lega
amintirea copil[riei qi a adolescen{ei voastre. Sper
c5. nu este ea motivul despX4irii de Meir?

- Yezi, cum scriitorul din tine deja cunoaqte
scenariul, a spus ea ridic6ndu-se nervoas[ de pe
scaun. Nu te intereseazi am5nunte, ce a fost qi cum
a fost? Las[-m[ s5 m[ descarc, cd simt cum iau foc
acum qi sparg paharul ista. Ai fost qi tu inqelatfl qi
gtii cum este.

- Stai pe scaun Ei calmeaz[-te. Dac[ wei,
mergem la mine acasi unde am cAteva farfurii Ei
pahare de care nu am nevoie qi !i le dau s[ le spargi
p6.ni te liniqteqti. Am vXzut eu o reclamX, parc[
japonezi sau chinezeascX unde a$a se calmeazX cei
care simt cd o iau razna.

- Nu weau sd merg la tine acasX, mi-a spus ea
bosumflat[, aqezAndu-se pe scaun. Azi dimineagi
m-am mutat din vila soluiui meu, la o m[tuqi, aqa
c[ sunt vecini cu tine. Te*am clutat acasd gi Isac
mi-a spus cd eEti la mare. Voiam si vorbesc cu tine
Ei s[-!i cer sfatul. Tir le gtii pe toate!

- Ei, nu chiar aqa draga mea. Cred c[ exage-
rezi. Am avut gi eu rdticirile mele in viali qi inc[ le
mai am. Te rog, incercd s[-mi povesteqti ce s-a
intdmplat.

Ea a mai comandat incfl un pahar cu vin, apoi
a respirat adAnc:

- Acum dou[ s[ptdmAni, eu gi Meir am hot[-
rflt sd sdrbitorim opt ani de la clsltoria noastrd.
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