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1. CHIMIE 

Orice poveste de dragoste are un început. Totul pare 

perfect şi, pur şi simplu, nu-ţi dai seama ce e dragostea. 
Eşti doar un  începător, care se  îndreaptă cu paşi repezi 
către necunoscut, către viitor, auzind din vorbe îndepărtate 
că iubirea e frumoasă… şi totuşi, auzind asta de la nişte 
necunoscuţi care n-au iubit niciodată. 
     Viaţa mea se  împarte în două: înainte de el şi după el. 
Dar ştii ce e cel mai rău? Că înainte de el, nu-mi mai 
amintesc nimic. De când el a apărut în viaţa mea, simt că 
trăiesc, că respir. Respirăm acelaşi aer, dar la ce bun dacă 
nu ne iubim? Nu ne iubim. De ce? Nu ştiu, nu ştim. 
Nimeni nu ştie. Oricum, eu tind să cred că din orgoliu. Cât 
înseamnă o vorbă bună, un compliment? De ce nu oferim 
complimente? Dar ne place să primim, nu? Şi asta cred că 
o facem, sau mai bine zis nu o facem, tot din orgoliu. 
Poate aşa e şi cu iubirea asta. 
     De felul meu sunt foarte orgolioasă, nici nu ştiu de ce. 
Nu eu vreau să fiu aşa. Poate doar eu am o poveste de 
dragoste frumoasă, sau poate nici nu o am. Cine ştie? 
     Te iubesc. Nu pentru că iubirea e gratis, ci pentru că 
aşa îmi spune inima. Când mă atingi, trec dincolo, trec în 
starea din care nimeni în afară de tine nu mă mai scoate; 
acolo unde suntem doar eu şi cu tine. A, da! şi marea... 
Acolo, unde soarele răsare când vii tu, tastând în mii de 
bileţele „te iubesc”, căutând răspunsuri pentru fiecare 
întrebare, socotind de ce poţi iubi. Adunând iubirea cu 
răbdarea, scăzând ura... şi ... a, da! mai sunt şi 
îndrăgostită! 
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     Pescăruşii zboară deasupra capetelor noastre, formând 
cercuri şi inimioare în aer, eliberând sentimente, dându-le 
frâu liber, să plece, să dispară, căutând un alfabet al 
nostru, care să fie şi al lor, căutând lumea noastră, 
încercând să intre  în ea. Eşuând. Încercând din nou, 
dându-se bătuţi, fără dorinţă de răzbunare, fiind într-o 
permanentă stare de confuzie, iar tu, cu buzele ude şi moi 
care-mi ating uşor vârful urechilor, îmi repeţi în şoaptă „te 
iubesc”, apoi intrăm în mare şi ne lăsăm duşi de val, până 
când cineva ne va aduce înapoi la mal... 
     1 new message. Show. 20:24. Era el. „Te iubesc!” -
Reply- „Şi eu!” * Send message to Victor. 
     Am adormit. Când m-am trezit, el era acolo, aşteptând 
ca eu să deschid ochii: 
     - Te-ai trezit - îmi spuse el cu vocea-i caldă şi blândă, 
după care zâmbetul nu a ezitat să apară pe buzele lui, care 
mereu mă făceau atât de fericită. S-a aplecat peste mine şi 
m-a sărutat uşor pe frunte, menţinându-şi buzele acolo 
pentru câteva clipe. Mi-am ridicat privirea şi i-am zâmbit. 
M-a sărutat din nou, de data aceasta pe buze. A fost scurt, 
dar, totuşi, recunosc faptul că-mi plăcea mai mult decât 
dacă mi-ar fi răspuns la zâmbet. 
     - Te iubesc, Rebecca Maria! - acum era serios, se uita 
la mine, în ochii mei. Numele mi-l rostise diferit, cu un 
ton ciudat în glas, parcă mă cerea în  căsătorie. Nu mai 
eram Becca sau Rebecca, ci Rebecca Maria. Era ciudat şi, 
în acelaşi timp, amuzant şi plăcut. Da, era plăcut, nu 
negam asta. 
     - Şi eu te iubesc, Victor! - mi-a zâmbit scurt, 
dezvelindu-şi dinţii albi ca fildeşul. 
     Şi în ziua aceea doar am stat, am lenevit uitându-ne la 
un film pe laptop. Ne sărutam şi ne spuneam „te iubesc!”. 
Nu-mi mai amintesc dacă s-a mai  întâmplat ceva 
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important care ar trebui aşternut pe hârtie. Am adormit 
devreme, imediat după ce a plecat el. Cred că nu ajunsese 
ceasul aproape de ora douăzeci şi două. 
     A doua zi m-am trezit foarte devreme. Cred că undeva 
în jurul orei şapte. Ştiam ce zi era. Zece august. Mâine era 
ziua lui şi nu-i cumpărasem niciun cadou. Am mers 
imediat la baie, m-am spălat pe dinţi şi pe faţă, m-am 
îmbrăcat într-o fustă crem până la genunchi şi un maiou 
mov. M-am încălţat într-o pereche de sandale mov pal, şi 
am tulit-o repede pe uşă. I-am trimis un mesaj şi i-am spus 
că nu ne vedem azi, dintr-un oarecare motiv. 
     Am trecut pe lângă un cinematograf şi atunci mi-a picat 
fisa. I-am luat două bilete la filmul Titanic şi o butelie de 
vin, preferatul lui. Mai intenţionam să-i gătesc pui cu 
ciuperci, mâncarea lui preferată. Partea cu mâncarea nu a 
mai fost pusă în practică, din păcate pentru el, şi din 
fericire pentru mine. Şi asta am făcut în toată ziua de 
unsprezece august. Nici nu conta câţi ani împlinea, conta 
că ne iubeam şi că eram împreună. 
     Au trecut două zile nesemnificative. Bine, 
nesemnificative în sensul că nu am făcut nimic important 
sau diferit. În ziua respectivă, treisprezece august, la două 
zile după aniversarea lui, stăteam împreună, îmbrăţişaţi pe 
pat. 
     - Ştii ce e poimâine, iubita mea? - tonul de superioritate 
din glas îi era evident. L-am sărutat fără să-i răspund. Nu 
ştiam ce zi era. Mi-a zâmbit cu acel zâmbet superior, care 
era atât de frumos! Şi-a dat seama că nu am nicio idee. Mă 
bosumflam întotdeauna când făcea aşa. 
     Becca, vrei să ieşim la o prăjitură? mă întrebă cu 
zâmbetul pe buze, după câteva clipe de linişte. 
     - Acum? întrebai puţin debusolată. A dat din cap 
aprobator. Ce puteam să zic? Nu? Bineînţeles că 
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mergeam. Da... Sigur... Dă-mi zece minute să mă schimb! 
A zâmbit. 
     Mi-am dat jos cămaşa albă, în dungi, pe care o aveam 
de când lumea. Da, da, vechea mea cămaşă albă. Veche şi 
lungă. Mi-am tras repede perechea de pantaloni negri pe 
mine, un tricou oarecare şi un sveter verde subţire. M-am 
încălţat cu tenişii verzi, mi-am pieptănat părul şi l-am 
prins în coadă. M-am dat în grabă cu dermatograf, şi am 
mers la el, ca o elevă cuminte care-şi făcuse temele. Părea 
mulţumit, mi-a zâmbit. 
     - Eşti foarte frumoasă! 
     Aşa mă enerva! Nu ştiam ce vedea la mine, uneori 
aveam impresia că e sarcastic! 
     - Mda, mulţumesc! Mergem? A zâmbit şi mi-a deschis 
uşa. 
     Afară, în faţa casei, era parcat Golful lui negru. Am 
urcat în el, pe locul din dreapta. Era atât de cald acolo! Îl 
priveam fix. Mergea repede. Era puţin încruntat, dinţii îi 
avea încleştaţi şi sprâncenele lui stufoase păreau acum 
unite. Era încruntat şi totuşi buzele îmi fremătau de 
dorinţă. 
     - Pot să te sărut? l-am întrebat eu pe un ton linguşitor, 
ca o fetiţă cuminte căreia nu-i puteai rezista. Şi-a întors 
privirea şi mi-a zâmbit cald. 
    - Aş vrea să poţi - răspunse el cu tonul de superioritate 
în glas, apăsând acceleraţia. 
     - Dar vreau! Vreau! Vreau! Vreau! am început eu să 
fac pe rasfăţata, prefăcându-mă supărată şi ofticându-mă. 
Ştiam că voi reuşi. Se aplecă spre mine şi mă sărută scurt 
cu buzele întredeschise. 
     - Fetiţă răsfăţată ce eşti tu, Becca. M-am înroşit şi am 
ridicat din umeri nevinovată. 
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     Era atât de uşor să trăiesc cu el, să fim doar noi doi! 
Totul părea perfect. Mereu îmi dădea ceea ce voiam, 
mereu mă făcea fericită. Iar eu, ce-i ofeream în schimb? 
Mă simţeam aiurea. El îmi dădea soarele, aerul, stelele şi 
luna. El mă făcea să plutesc pe un nor, uşurată, cu vise şi 
stele, fără să-l caut, pentru că el era acolo, cu mine. El îmi 
dădea putere, mă făcea să mă simt cea mai frumoasă şi 
specială femeie de pe Pământ. Cea mai importantă 
persoană din lume. 
     Zgomotul motorului se oprise de ceva timp, iar el mă 
aştepta, cu privirea îndreptată în direcţia mea. 
     - La ce te gândeşti? - mă întrebă curios, cu un ton de 
seriozitate în voce, fără să se mişte. Aşteptând ca eu să-i 
povestesc. 
     - La nimic - am răspuns eu seacă, în timp ce coboram 
din maşină. Nu-i puteam spune la ce mă gândeam. S-ar fi 
supărat. Şi cu toate acestea, ştiam că subiectul nu se 
încheie aici. Am aşteptat câteva clipe afară, până să 
coboare şi el din maşină. Am intrat împreună în cofetărie 
şi l-am convins uşor să mergem la nefumători. 
     Ne-am aşezat la o masă într-un colţ, iar când am intrat 
în cofetărie, pot să jur că le-am auzit pe două tipe şuşotind 
despre noi. Nu-l meritam, iar eu ştiam asta. Ştiam cât de 
bun e pentru mine şi gândul acesta mă obseda. El şi-a 
comandat o bere fără alcool, iar eu un suc de mere şi o 
prăjitură de ciocolată pe care am mâncat-o împreună. Nu 
am stat mult. Nu mă simţeam bine stând acolo, cu atâtea 
persoane în jurul meu, care se uitau insistent la noi. Cred 
că am stat vreo patruzeci de minute, după care am plecat 
acasă. 
     Când am ajuns era undeva la ora şaisprezece. Am intrat 
pe uşă şi m-am descălţat în grabă. Am intrat la baie, iar 
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	     Eram foarte, foarte nervoasă. Îmi venea să explodez de furie. Nu mai era supărare şi nici teamă. Era furie!
	     - Vrei să taci odată?! Poţi măcar să mă asculţi?! Am rostit furioasă, ieşindu-mi din fire.
	     - Am terminat, Rebecca!
	     Şi a plecat. A plecat pur şi simplu, fără să-mi dea vreo explicaţie. Fără să-i pese de câtă suferinţă lasă în urma lui, a plecat nervos, trântind uşa cu furie. Stăteam nemişcată pe marginea patului. Imună. Chiar se întâmplase aşa ceva?   Ce-aş putea să fac? Cât de greu îmi va fi?
	     15 AUGUST. Realizasem cu uşurinţă ce era azi. Mesajele cu „La mulţi ani, Maria!” îmi dădură de veste.
	     În ziua aceea am făcut ceva ce el n-ar fi vrut să fac niciodată. Am aşteptat toată ziua să primesc vreun semn de la el. Un mesaj, orice. Ba chiar mi-a trecut prin cap că îmi va face o surpriză, venind la mine cu vreun cadou. Dar nimic. Am aşteptat până la miezul nopţii ca el să apară. În zadar. Eram plină de dorinţă, momentul când el să apară pe uşă şi să mă sărute pe frunte trebuia să vină! Uşa trebuia să se deschidă!
	     Într-un final, pastilele şi-au făcut efectul. El a intrat pe uşă, îmbrăcat într-un sacou lung, închis la culoare şi o pereche de blugi albaştri. Imaginea era neclară. Mii de picuri de apă, lacrimi şi stele îmi apăsau greu pe pleoape. Nu-i vedeam expresia feţei. Era totul mult prea neclar. Nu-mi mai amintesc nimic. Am deschis pur şi simplu ochii, iar el nu mai era acolo. M-am speriat. Cutia de pastile era aruncată pe pat, în dreapta mea, m-am repezit după ea.
	     Aberam. Halucinam. Nu era nimic adevărat din ce văzusem, din ce se întâmplase. El nu fusese acolo nicio clipă. Cât de greu îmi era! Nu făcuse bine când îmi oferise totul, când stătea mereu lângă mine. Nu mă învăţase să suport durerea, nu mă învăţase cum e fără el. Au trecut două săptămâni fără ca el să dea vreun semn de viaţă. Toate zilele erau la fel, doar că nu am mai luat pastile. Atât de seci şi de imperfecte fără el. Atât de triste şi de plictisitoare. Am avut atâtea tentative de a-i trimite un SMS, dar am un orgoliu mult prea mare.
	     Era doi septembrie, când stăteam în pat, uitându-mă la un film la televizor. Nu vreau să ştiu cum arătam. Probabil cearcăne imense, păr nespălat şi... Cine mai ştie? Era cam unsprezece dimineaţa şi uşa s-a deschis. Acel moment pe care l-am aşteptat atât de mult timp, se întâmpla. Nu mai era atât de simplu, nu mă puteam arunca la gâtul lui, nu puteam să-l sărut. El a greşit, deci, el să vină la mine. Era acelaşi Victor pe care îl ştiam de atâta timp. Nu părea schimbat. Faţa lui era inexpresivă când intră pe uşă, ca în oricare altă zi. Se prefăcea că totul e bine, sau ce? Credea că pot să uit ultimele trei săptămâni? Că toată durerea dispare într-o secundă? Nu era aşa uşor. Cât de greu îmi era să nu-l sărut şi să nu-l iau în braţe! De ce totul trebuia să fie atât de complicat?
	     - Deranjez? întrebă el aproape în şoaptă. Cât de frumos era! Cât de perfect şi dulce! Nu i-am răspuns. Mă uitam la el şi aveam impresia că nu ne certasem niciodată. Am avut timp să mă gândesc..., continuă el pe acelaşi ton uşor îngrijorat. De data aceasta se uita în pământ. Normal că a avut timp, nu? Au fost trei săptămâni de zile!
	     - Să te gândeşti la ce? Când terminasem propoziţia îşi ridică privirea să-mi vadă expresia feţei, am presupus eu.
	     - La noi, Becca. La tot ce-a fost. Când îl auzeam mi se ridica părul pe spate. Îmi era atât de frică...
	     - Şi la ce concluzie ai ajuns, Victor? Eram uşor ironică, am imitat un zâmbet fals.
	     - Tu să-mi spui. Tonul lui era normal, într-un fel cald  şi gingaş.
	     - Nu cred că înteleg,Victor... Eram foarte confuză. Nu mai înţelegeam nimic. Eu să-i spun? Eu am plecat fără să dau vreun semn timp de trei săptămâni? Doamne! Parcă fusese o eternitate!
	     - Cum ţi-a fost...? Tonul lui era nesigur. Am pufnit.
	     - Cum mi-a fost? Cum mi-a fost, Victor? Foarte bine, Victor! Cum putea să-mi fie? Mă simt grozav! Eram nervoasă şi urlam la el. Nu mă puteam controla. Cum mă putea întreba aşa ceva?
	     - Îmi pare rău, Becca... Eu am plecat..., pentru că... mmm, m-am gândit că ţi-ar fi mai bine aşa, m-am gândit că..., dacă nu poţi vorbi cu mine despre orice, nu mai are rost să... stăm... împreună... Am crezut că e spre binele tău... Am fost puternic… şi am rezistat fără să vin. Nu ştii de câte ori am venit în faţa uşii şi... vroiam să intru…, dar nu am făcut-o… Nu ai idee cât mi-am dorit... Te iubesc, Becca! Te iubesc... (fiecare cuvânt rostit era ales cu grijă, astfel încât nu puteam interpreta nimic altfel). 
	     Făcuse totul pentru mine. Ştiam asta! Îl credeam! Deci... Crezi că mă poţi ierta? Nu trebuie să-mi dai un răspuns... acum... Ce-am făcut eu e de neiertat! Nu am nicio scuză...  M-am aruncat în braţele lui, ocupându-i buzele cu ale mele. Eram atât de fericită! Totul era din nou perfect, toate explicaţiile erau atât de uşor de înţeles, de preluat, de uitat. Tot ce m-a măcinat în aceste trei săptămâni a trecut. Nu mai avea sens.
	     - Te iubesc, Victor! Şi asta nu se va schimba niciodată!
	     Coşmarul luase sfârşit. Am stat îmbrăţişaţi acolo pentru mult timp. Îşi mai cerea scuze din când în când, dar îi ocupam buzele, nelăsându-l să termine. Acum nu mai era nevoie să îi spun, dar simţeam nevoia să o fac.
	     - Ştii la ce mă gândeam? Îl întrebasem, când stăteam pe pat îmbrăţişaţi, după care îl sărutasem. Nu-mi răspunse, aşa că am continuat. Am impresia că eşti prea bun pentru mine, tu-mi oferi totul, iar eu... eu d...
	     - Becca..., mă întrerupse el.
	     - Nu! Nu mă întrerupe! Lasă-mă să continui! Dădu din cap aprobator. Tu eşti perfect, Victor! Eşti atât de frumos..., eşti cea mai bună şi dulce fiinţă! Îmi oferi totul... Luna şi Soarele de pe cer, Stelele..., îmi oferi Focul, Apa, Aerul şi Pământul... Iar eu nu-ţi ofer nimic...
	     - Iubirea ta! Eşti atât de frumoasă, Becca! Mi-ar plăcea să te vezi cu ochii mei! Să vezi cât de frumoasă eşti! Cât de plăcută şi grozavă! Mi-e atât de greu să te văd aşa! Să aud ce spui despre tine! Ai încredere în mine, da? Ai încredere în mine că eşti exact aşa cum îţi spun eu că eşti! Vorbea atât de frumos, că îmi era greu să mă regăsesc în cuvintele lui.
	     - Am încredere în tine..., i-am spus, cred, părând nesigură. Îmi zâmbi.
	     Cearta noastră luase sfârşit… De cât timp nu-i mai simţisem buzele? Douăzeci şi două de zile? Îmi fusese atât de dor de el…, dar totul revenise la normal odată cu finalizarea coşmarului.
	     - Apropo… La mulţi ani, Maria! Mi-a zâmbit scurt după care a aplecat privirea…Ăăăă… Îmi pare rău că nu te-am sunat... Chiar...
	     - Şşşşşş! L-am întrerupt eu, apăsându-i buzele cu degetele de la mâna dreaptă, după care l-am sărutat din nou. A trecut. Acum suntem împreună! Ajunsesem ca eu să-l consolez pe el.
	     Am tot stat şi am povestit despre ce făcusem în cele douăzeci şi două de zile de despărţire. La un moment dat, în timp ce-mi povestea despre mama lui, care era medic la un spital din oraş, că fusese promovată, în toiul discuţiei se ridică din pat repede şi se îndreptă spre noptieră. Ştiam ce văzuse. Pastilele. Am tresărit când l-am văzut aşa grăbit.
	     - Te-ai drogat, Rebecca? Se răstea la mine, de parcă nu datorită lui o făcusem. Oricum, nu mai conta. Am ridicat din umeri, fără niciun rezultat. Ţi-ai ieşit din minţi? Ai înnebunit? Câte ai luat? Vorbea foarte repede şi tare. Mă speria.
	     - Linişteşte-te, Victor! Nu am luat decât o dată. Acum vreo două săptămâni.
	     - Câte ai luat? mă întrerupse din nou. Era atât de nervos...
	     - Trei. Tonul îmi era sec.
	     - Oh! Slavă Domnului! Vorbi el uşurat, după care se întoarse la mine.
	     - Eşti bine?
	     - Sunt bine, nu vezi? I-am răspuns amuzată.
	     - Îmi pare atât de rău..., îmi pare rău că am ţipat la tine... a fost doar vina mea. Dacă nu aş fi plecat, nu le-ai fi luat... Se scuza el din nou şi din nou.
	     - Am prins ideea! i-am răspuns amuzată, cu un zâmbet ştrengăreţ pe faţă. Era atât de dulce când se scuza, şi totuşi, mi se rupea inima să-l văd că se tot învinovăţea.
	     A rămas la mine peste noapte, şi ne-am bucurat amândoi de faptul că nu ne era somn. Dimineaţa, m-am trezit devreme pentru că soarele intra prin perdeaua cafenie şi mă deranja îngrozitor! Îmi strica tot somnul! Când m-am uitat lângă mine, el nu era acolo. Am încercat să deschid ochii şi să-mi limpezesc gândurile.
	     - Bună ziua, somnoroaso! Rosti cuvintele pe un ton dulce, atrăgător. „Bună ziua?!” Cât Dumnezeu era ora?! Mă întrebam eu şocată. În mână, Victor avea un platou de pâine prăjită cu unt şi două căni de ceai.
	     - Bună ziua? Cât e ceasul? L-am întrebat în sfârşit, după câteva secunde, când mi-am mai revenit din starea de somnolenţă.
	     - Trei după-amiază. Îmi răspunse pe un ton parcă obişnuit şi uşor amuzat. Dumnezeule! Trei?! Parcă ar fi obişnuit ca cineva să se trezească la ora asta! Nu i-am răspuns. S-a aşezat lângă mine, făcându-mi semn să mănânc. Am făcut cum mi-a spus.
	     Mai târziu, tot în ziua aceea, m-am apucat de făcut curat şi mi-am găsit cartea pe care nu mai reuşisem să o citesc de ceva vreme. Aproape că uitasem de ea.
	     Zilele următoare mi le-am petrecut tot în casă, citind. Terminasem cartea pe şaisprezece. Nu citeam multe pagini pe zi. Exact în ziua în care o terminasem, m-am plimbat cu Victor prin parc. Mi-a cumpărat flori şi ciocolată. Nişte crizanteme vişinii şi ciocolată în formă de inimioară, umplută cu căpşuni.
	     După ce ne-am plimbat prin parc, el a plecat, iar eu m-am întâlnit cu două prietene. Kristina şi Lig. Am mers împreună la cumpărături, pentru că se apropia ziua unei prietene comune, şi le-am promis că mergem  să ne cumpărăm haine. Era plăcut să-mi petrec timpul cu ele, pentru că nu erau genul acela de prietene bârfitoare, rele şi băgăreţe. M-au târât prin căteva magazine, dar am rezistat. Mi-am cumpărat şi eu câte ceva, iar lui Victor i-am luat o eşarfă albastră şi un tricou cu ceva imprimeuri. Eu şi fetele ne-am luat rochii asemănătoare. A mea era roşie cu ceva dantelă neagră, sus mulată, iar în jos venea umflată  până  în pământ. Rochiile fetelor erau până la genunchi, a lui Lig verde, iar a Kristinei roz.
	     După câteva zile am mers la ziua lui Naomi (3 octombrie). Locaţia petrecerii era într-un club scump, de fiţe. Doar era Naomi. Acolo am cunoscut un băiat, Carl. Am stat cu el toată seara, era drăguţ şi ne-am înţeles bine. Am povestit despre muzică şi despre filme. Nu ştiu cum îmi interpretase el vorbele, pentru că Victor nu era cu mine. Avea cină în familie şi nu reuşise să mă însoţească. Dorind să plec, Carl m-a condus până în apropierea casei, iar când ne-am luat rămas-bun, m-a sărutat pe buze. Nu am spus nimic, eram prea şocată şi am plecat. Mă tot gândeam cum interpretase el asta… Am vorbit doar despre muzică şi despre cărţi cu el, toată seara. Nu-i spusesem nimic de Victor, ce era să zic, în mijlocul discuţiei, „eu am prieten”? Când am ajuns acasă, era cinci dimineaţa şi am adormit îmbrăcată, pentru că eram mult prea obosită. Nu am dormit mult, pentru că pe la nouă Victor m-a sunat să vadă ce fac. M-am trezit şi nu am mai putut să adorm. Mi-am făcut nişte ouă fierte şi le-am mâncat cu un pahar de lapte. Mai târziu, m-a sunat Lig să mă cheme în oraş, dar am refuzat-o, povestindu-i ce se întâmplase în noaptea precedentă. Nu-l cunoştea nici ea pe Carl şi nici Kristina. Singura cu care puteam să vorbesc era Naomi, dar nu am făcut-o. La ce bun dacă oricum nu o să-l mai văd niciodată? Ce-mi pasă ce crede el?
	     În aceeaşi zi am primit un telefon de la părinţii mei din străinătate. Erau acolo de câţiva ani buni, şi nu-l ştiau pe Victor decât din auzite şi din poze. Cu părinţii lui eram în regulă, ne cunoşteam, vorbeam, ne telefonam.
	     A doua zi de dimineaţă, Victor m-a sunat şi m-a invitat la cină, cu familia lui. M-am îmbrăcat elegant şi am plecat. Până atunci timpul trecuse repede, mi l-am petrecut pe Facebook vorbind cu prietenii. Am mers cu maşina mea până acolo. Am lăsat maşina undeva în apropierea casei, pentru că parcarea lor era plină cu maşini scumpe. Când m-am îndreptat spre uşa mare din stejar masiv, am simţit o emoţie bruscă, erau ca nişte fluturi care-mi invadau stomacul. Am bătut cu o ezitare, care după mine era evidentă. Uşa s-a deschis, apărând Spencer, menajera familiei Dima.
	     - Bună seara, domnişoară Rebecca! rosti ea cu un glas cald.
	     - Bună, Spencer! Ce mai faci? O întrebam în timp ce mă îndreptam spre camera cu pricina.
	     - La lucru, sunt bine, mulţumesc. Dumneavoastră?
	     - Şi eu sunt bine! i-am spus când băteam la uşă.
	     Am intrat în cameră. Acolo, doamna Maia şi domnul Ştefan stăteau împreună de-o parte a mesei, iar Victor stătea singur în cealaltă parte, cu un loc liber lângă el. Mama lui era îmbrăcată  într-un costum albastru-marin, care îi scotea în evidenţă părul blond şi lung. Era o femeie foarte frumoasă şi tânără. Tatăl lui, domnul Ştefan, era îmbrăcat şi dânsul elegant, la costum. Ţinuta lui Victor era  aranjată şi graţioasă. Eu mă îmbrăcasem într-o rochie neagră, mulată ce avea un decolteu nu prea reuşit. Mă încălţasem cu o pereche de pantofi cu toc înalt, iar părul mi-l lăsasem desprins, astfel încât îmi acoperea spatele gol.
	     - Bună seara! am rostit eu, imitând un zâmbet drăguţ. Am întârziat? întrebai puţin ruşinată.
	     - Bună seara, Maria! mă întâmpinase mama lui Victor, care prefera să-mi spună Maria. Era neobişnuit.
	     - Nu, nu ai întarziat, draga mea, stai liniştită! completă politicos tatăl lui. Victor mă privea ademenitor din cap până în picioare, cu un zâmbet larg. Parcă mă sorbea din priviri.
	     - Ia loc, draga mea! îmi întrerupse domnul Ştefan gândul.
	     - Mulţumesc! M-am aşezat pe scaun şi îl  sărutai discret pe Victor, ruşinată. Cum îl mai puteam săruta după ce se întâmplase? Era aşa de neplăcut. Urma să îi spun, dar când?
	     Am stat la el vreo două ore, maximum trei, care au trecut repede. Am făcut glume şi am râs toată seara. Când am ajuns acasă, am mai stat pe Facebook, vorbind cu Lig, după care am adormit destul de târziu.
	     Într-una din zilele următoare, mai exact într-o dimineaţă, când m-am trezit, venise Victor. Când am deschis ochii, i-am văzut expresia tristă a feţei. Nu se uită la mine, era întors în cealaltă parte. Eu am spart momentul de linişte:
	     - Hei! am rostit, în timp ce mă adunam.
	     - Ce se întâmplă cu tine? mă întrebă pe un ton trist. Aşteptă puţin după care adăugă: „Dacă vrei să mă minţi, poţi să nu spui nimic mai bine.”
	     - Acum două săptămâni... (mă gândeam ce să-i spun…, oricum ar fi aflat dacă l-aş fi minţit, aşa că mai bine scăpam mai repede de asta) cineva m-a sărutat. Un anumit Carl, la petrecerea lui Naomi. Părea că o spun cu uşurare, dar nu era aşa.
	     - Ăăăăă! Rosti el uitându-se la mine, parcă uluit. Sărutat… sărutat…?
	     - Nu, nu! Am pufnit surprinsă. Haide să-ţi spun toată povestea…, am zis eu cu un zâmbet scurt pe faţă. Expresia lui nu se schimbă.
	     - Am ajuns la petrecerea lui Naomi. Lig s-a întâlnit cu Tom, iar Betty cu Georg. Nu mă puteam duce la Naomi, să stau cu ea, aşa că am stat la bar un timp, singură. A venit Carl şi a fost Ok… Am povestit toată seara despre               hobby-urile noastre, iar când am vrut să plec, m-a condus până acasă. Adică, mă rog, aproape de casă. Când să ne despărţim, m-a sărutat pe buze. Nu am răspuns la sărut, doar am plecat, pentru că eram şocată... Nu ştiu ce crede. Nu ştiu cum mă interpretase şi... asta a fost tot, am răsuflat eu uşurată. M-am uitat la faţa lui şi expresia se mai calmă.
	     - Ahhh! Asta a fost tot? Oftă şi el uşurat, după care veni la mine, sărutându-mă şi luându-mă în braţe. Îmi pare rău... am crezut că s-a întâmplat ceva grav, mult mai grav. Te-ai purtat foarte ciudat în ultimul timp -completă el pe acelaşi ton, aproape implorându-mă să-l iert.
	     - Ştiu... şi îmi pare rău, Victor. Acum aveam impresia că nu greşisem cu nimic, că nu făcusem nimic rău. La urma urmei, era adevărat. Nu eu îl sărutasem, eu doar am plecat, atâta tot.
	     - M-a sunat Betty ieri... am uitat să-ţi spun… Mi-a cerut numărul tău. Te-a sunat?
	     - Nu. Ce voia? - am întrebat plictisită.
	     - Nu ştiu, n-am întrebat-o. Cred că ar trebui să o suni. Părea... îngrijorată, poate era ceva important. Ridică din umeri, uitându-se pe fereastra din dreptul patului.
	     Mă purtam normal? Nu-mi dădeam seama. Mă gândeam la un singur lucru. La o singură persoană, Carl. Nu ar trebui, nu e ok. Ştiu. Dar ce să fac? Nu mă purtam normal. Cu siguranţă normal nu era un cuvânt potrivit comportamentului meu. Eram atât de agitată..., dar cum Dumnezeu se putea întâmpla aşa ceva? Nu mă puteam îndrăgosti de altcineva! Era imposibil! Era ilegal aşa ceva!
	     - Eu... ies cu Lig azi, în oraş. Rămâi aici sau ne vedem mai târziu? L-am întrebat schiţând un zâmbet în colţul buzelor. Chiar spuneam aşa ceva? Ieşeam în oraş cu fetele? Nu mai era nimic normal în asta, dar trebuia să fac ceva..., să plec cât mai departe de această cameră şi de aceşti patru pereţi care mă oboseau. Mă sufocau.
	     - Atunci... eu plec. Ies cu David şi cu Georgina în oraş, cred. Sau poate mă duc pe la el. Ne vedem mai târziu. A venit la mine şi m-a sărutat blând lângă gură. Nu mai simţeam acelaşi sentiment? Era posibil să te saturi de aşa ceva? Era permis?
	     După ce Victor a plecat, am sunat-o pe Betty, o prietenă de-a mea, cu care nu mai vorbisem de un timp. Îmi răspunse prima dată mama ei. Anné-Marie o femeie frumoasă care avea o voce plăcută şi finuţă. Avea undeva la aproape patruzeci de ani, dar părea mai tânără. Venise odată, acum mult timp la mine, împreună cu Betty. Nu-mi mai amintesc de ce.
	     - Hei! Ce faci? Sunt Becca. Victor mi-a spus că m-ai căutat şi...
	     -Tuu! De când n-am mai vorbiiiiit! N-ai mai dat niciun semn! Ce să fac, pe aici pe Facebook. Tu ce mai faci?
	     - Mă pregătesc să ies în oraş. De fapt, pentru început le sun pe Lig şi pe Kris, să văd dacă vor să ieşim. Poate vine şi Elena...
	     Eram fericită. Îmi plăcea să vorbesc cu Betty. Era amuzantă şi mă plăcea.
	     - Aha! Dacă vrei, ieşim şi noi zilele astea, că nu ne-am mai văzut de un car de ani! Tonul ei părea puţin reproşabil, dar avea aerul ei de amuzament. Te las... mă mai suni tu, mai trimiţi un mesaj ceva, ori vorbim pe Facebook.
	     Am auzit sunetul receptorului, închizându-se cu putere. Nu am mai spus nimic. Mă simţisem oarecum prost pentru că nu o invitasem şi pe ea în oraş, dar îmi trecu repede. Am sunat-o pe Lig şi am chemat-o în oraş. Nu-i venea să creadă că eu chiar o sunasem să ieşim. Ne întâlneam în treizeci de minute. Mi-am luat o pereche de blugi strâmţi, o bluză de culoarea pepenelui şi nişte tenişi negri. Nu era frig, era călduţ. Plăcut. Am luat un taxi, iar când am ajuns acolo, Lig mă aştepta împreună cu Kristina - sora ei mai mare – şi cu Katy. Lig era întoarsă cu spatele când eu coboram din taxi. I-am dat şoferului mai mult decât trebuia şi i-am spus să păstreze restul. De la spate, Lig părea o femeie în toată firea. Înaltă şi slăbuţă, cu părul lung şi şaten, aproape creţ. Kristina era mai plinuţă, avea părul puţin mai lung de umeri şi roşu. Un roşu aprins, care aducea puţin cu roşul meu. Lig avea ochi căprui care sclipeau, străluceau ca nişte stele într-o noapte senină de vară. Katy era micuţă şi slăbuţă, şatenă cu părul drept şi cu ochii verzi.
	     Noaptea se lăsa uşor peste oraş, în timp ce noi ne plimbam şi povesteam.
	     - Ghici cine m-a sunat azi? M-am băgat şi eu în seamă pe un ton şugubăţ. Lig  îşi îndreptă ochii căprui spre mine, clipind de câteva ori din genele ei lungi. Niciuna nu a răspuns, aşa că am continuat. Betty, am rostit lungind uşor ultimul sunet.
	     - Betty? - întrebă Lig mirată, încruntându-se în timp ce fruntea ei, acoperită în mică parte de părul ei bogat, se încreţi.
	     - Mda..., i-am răspuns rostind cuvântul rar şi încet. Eu cu Lig rămaserăm în spate, în timp ce Kristina şi Katy râdeau zgomotos la câţiva paşi în faţa noastră.
	     Am stat cu fetele până târziu. Am umblat prin magazine, am povestit şi am spus bancuri. Ca pe vremuri... Înainte să-l cunosc pe Victor, făceam asta foarte des, iar acum... abia dacă mai ieşeam de două ori pe lună. Am plecat înainte ca plasa de stele să se năpustească peste viitoarea beznă. Din nou, am luat un taxi. Şoferul era în vârstă, avea undeva la cinzeci şi ceva de ani; era cărunt şi cu mustaţă, iar pe cap avea o bască roşie în carouri. Aveam impresia că se uita insistent la mine în oglinda retrovizoare. La un moment dat am pufnit destul de  politicos pentru cât de nervoasă eram:
	     - Nu vă supăraţi, la mine vă uitaţi aşa?!
	     - Scuză-mă, nu mi-am dat seama că e aşa de evident. Eşti supărată? Vocea lui era caldă şi calmă ca a unui părinte iubitor. Nu am spus nimic, mă uitam pe geam, observând florăriile de pe marginea şoselei care se închideau.
	     El continuă:
	     - Nu merită, copilă! Nu merită... Vocea lui avea o nuanţă de reproş când îmi spunea asta. Nu înţelegeam, dar nu-mi păsa. M-am lăsat purtată de gânduri, datorită melodiei de la radio care-mi suna cunoscut, pe care o auzeam pe fundal.
	     Am deschis ochii. Eram pe malul mării, dimineaţa. Era atât de cald, încât simţeam că mă topesc, că mă evapor. Eram îmbrăcată în cămaşa mea albă, când mă ridicam de pe nisipul fierbinte. Am parcurs uşor drumul până la apă, dându-mi cămaşa jos. Lăsând-o în urma mea. Eram desculţă, iar costumul de baie alb, nu-mi scotea în evidenţă pielea deschisă. Am intrat în mare, încrezătoare, şi am început să înot. Să înot către soare. Voiam să-l ating şi să-l iau în braţe, dar o să-l ajung vreodată? Am înotat mult, mult timp. Şi, într-un final, aproape că am ajuns. Eram atât de aproape de el, aproape că mă ardea. Vai, cât de cald era alături de el! Cât de minunat era! Frumos şi atât de strălucitor! Topindu-mă aproape acolo, înotam încă spre el. Voiam să-l ating, să ajung la el. Eram puternică, ştiam că pot. Ştiam că o să reuşesc, că o să-l ajung. Să înot, să înot, să înot, să înot… Dar n-am mai putut. Nu am mai luptat. Nu am mai vrut. M-am dat batută. Am căzut, scufundându-mă în apa sărată a mării. Mă scufundam în timp ce părul lung şi roşu îmi astupa vederea. Acum eram oarbă. Cădeam pur şi simplu fără să văd. Acum nu mai auzeam. Cădeam în gol, fără să aud sau să văd. Simţeam... simţeam... era o durere imensă. Puternică. Parcă zeci de mii de cuţite intrau în mine, fără pic de milă. Fără ca eu să pot face ceva. Mă înţepau din toate părţile.
	     Muream...
	     Am văzut perdeaua ciocolatie de la fereastră. Atunci            mi-am dat seama că visam.
	     M-am ridicat din pat şi m-am uitat la ceas înainte să-mi iau un pahar de apă din bucătarie. Era două jumătate dimineaţa.
	     Vocea lui turuia întruna ceva inteligibil. Era ca şi cum eu n-aş fi fost acolo. Când şi-a dat seama că nu-l ascult, a plecat.
	     După ce Victor şi-a luat tălpăşiţa, căutându-mi o activitate pentru că eram plictisită, găsisem o carte de teatru, din care tot citeam pe vremea când voiam să  dau la actorie. Dar am renunţat. Mda, am zis că stau şi fără facultate, dacă nu e ceva ce-mi doresc. La urma urmei, de ce să mai fie? La ce bun? Din punctul meu de vedere era o pierdere de timp. De fapt, nu renunţasem niciodată la actorie, la teatru şi la visele mele de Hollywood. Pur şi simplu le lăsasem deoparte din cauza descurajărilor; în sufletul meu încă se mai ascunde puternica dorinţă de a străluci şi de a fi o stea. Mă simţeam ciudat să-mi aduc aminte despre asta. Ciudat într-un mod plăcut! Era grozav să mă gândesc la asta, şi mult mai bine fără ca cineva să mă împiedice s-o fac. Asta am făcut toata ziua. Mai târziu am căutat pe net informaţii despre Academia de Teatru şi Film. Eram hotărâtă. Gata! Mai hotărâtă ca niciodată, şi nu aveam nevoie de nimeni care să mă descurajeze. M-am întins în pat, târziu, ascultând Paramore la MP4. Mă liniştea, dar, în acelaşi timp, mă forţa să mă gândesc la lucruri la care nu voiam.
	     În dimineaţa următoare, devreme, am plecat în oraş, îmbrăcându-mă gros, presupuneam eu. M-am plimbat pe o stradă singuratică, unde ştiam că nu se prea plimbă locuitorii. Nu am stat mult, pentru că îngheţasem de frig. Oricum, eşarfa în dungi alb-negru primită de la Lig, Crăciunul trecut,  nu era foarte groasă, şi-mi lăsa mare parte din gât descoperit. Mai târziu, în aceeaşi zi, primisem un telefon de la un prieten foarte bun, Toby. Mă invitase la ziua lui. Era un fost coleg de şcoală. Am acceptat fără să fie nevoie să mă convingă, pentru că ne înţelegeam super ok. Ştiam că prietenele mele cu prezenţe plăcute, sau, mă rog, măcar o parte din ele vor veni la petrecere. Mai ştiam şi faptul că mă voi revedea cu foşti colegi şi, poate, chiar profesori. Toby se înţelegea bine cu toată lumea. A fost un elev bun. Cel mai bun, toţi profesorii îl îndrăgeau şi îl lăudau. Mai trebuia să fie cineva acolo. Speram să fie. Voiam să fie. Vreau să spun..., cum ar putea să lipsească Domnişoara Party-Naomi? Oare ea să fi fost motivul pentru care voiam să merg? Speram că nu, dar era probabil faptul că mă minţeam singură. Mi-am luat pe mine o rochie verde până deasupra genunchilor cu ceva paiete pe ea şi bretelele late. Părul meu roşu îl prinsesem într-un coc bogat şi îmi pusesem o floricică verde într-o parte. Mă încălţasem cu nişte sandale nude cu toc care se asortau perfect cu plicul. Arătam destul de bine, zic eu. De mult nu mă mai aranjasem şi nu mă mai chinuisem să arăt atât de bine. M-am dat cu câteva ,,kilograme” de fond de ten pentru a-mi ascunde coşurile micuţe şi aproape inexistente de pe frunte. Pot să spun că pentru ziua lui Toby, douăzeci şi cinci noiembrie, chiar depusesem efort. Chiar încercasem să arăt bine, şi  într-adevăr reuşisem. Nu eram eu perfecţiunea întruchipată, dar azi chiar arătam bine. Eram frumoasă. Mă uitam în oglindă, şi păream atât de frumoasă..., dar, de fapt, ce vedeam eu acolo nu era altceva decât o mască. Nu e o reflexie corectă. Nu e ceva stabil. Nu e permanent.
	     Îl cunoşteam foarte bine pe Toby, aşa că a fost  uşor  să-i iau un cadou despre care să fiu sigură că îl va îndrăgi. I-am luat un ceas şi o brichetă. Au fost destul de scumpe, dar erau superbe!
	     Mi-am folosit rujul nude persistent şase ore, care până în ziua de azi fusese sigilat. Mi-am tras paltonul asortat cu încălţămintea şi am chemat un taxi. Mă chinuisem prea mult pentru actualul meu look, aşa că într-adevăr îmi păsa dacă se întâmpla ceva cu ţinuta mea. În plus, exista posibilitatea de a muri de frig. Când am ajuns  şi am coborât din taxi, simţeam o emoţie. Aveam aşa, un feeling... Nu pot să-l descriu. Ar fi fost ciudat să mă întâlnesc cu toţi profesorii şi cu colegii acolo. Mă rog, foştii. Făceam paşii atât de mărunţi, încât ai fi jurat că mă duc la ora de istorie, nu la un super party. Spre ghinionul meu, din paisprezece paşi mici, ca de furnicuţă, am ajuns în faţa localului, care avea o terasă extinsă cu geamuri mari din sticlă, ca un fel de pereţi de sticlă, dar nu vedeam pe nimeni cunoscut. Am deschis uşa şi am intrat timidă. Doamne, ce cald era! Cred că mă înroşisem toată la faţă de cald ce îmi era, iar ochii mei albaştri o luau razna uitându-se grijuliu în jur, nerecunoscând pe nimeni.
	     Cum am închis uşa, la masa din dreapta, am recunoscut uşor grupul mic de profesori din liceu. Am văzut-o prima oară pe profesoara de chimie. De fapt, la urma urmei, nu trecuseră numai saşe luni. Stătea undeva în mijloc, îmbrăcată într-un costum verde, care se asorta perfect cu ochii dumneaei. Era cea mai frumoasă profesoară, şi am îndrăgit-o de când mă ştiu. Avea părul blond, scurt, şi nişte trăsături minunate. Era ca o păpuşică. Alături de dânsa, se mai aflau şi domnul Ryan, profesorul  de istorie, care nu era tocmai un fan al meu şi profesoara de limba română. M-am îndreptat uşor către grupul dumnealor şi i-am salutat politicos. Am mai stat eu la poveşti, în special cu doamna White, profesoara de chimie, cu care îmi făcea foarte mare plăcere să vorbesc. Era o drăguţă.
	     - Heeei! La mulţi ani, Toby! - i-am spus râzând zgomotos, când se apropie de mine înmânându-i cadoul frumos împachetat.
	     - Mersi, mersi! - mi-a răspuns cu voce tare, sărutându-mă şi luându-mă în braţe.
	     - Fetele unde sunt? Nu ai venit cu ele? - continuă el pe un ton  mai puţin zgomotos şi curios.
	     - Ăăăă, nu ştiu... n-am venit cu nimeni... - mă bâlbâiam eu. Cine mai trebuia să vină? Ce fete?
	     - Păi... Lig, Katy, Betty, Brigitte, Hannah... ăăă... Roxanne, Liz, Kris… - a început el să-mi enumere              uitându-se în altă direcţie.
	     - Păi, eu nu am vorbit cu ele de când m-ai sunat - am răspuns uşor bosumflată.
	     L-am trimis la invitaţii lui care se înmulţeau cu fiecare minut ce trecea. M-am aşezat la o masă, unde am stat singură vreo zece minute până au apărut fetele. Au intrat pe rând pe uşă, una mai frumoasă decât cealaltă. Betty mergea încet, cu privirea ridicată. Ochii ei albaştri erau scoşi în evidenţă de rujul roşu şi de fardul negru de pe pleoape. Era precum o Gothic Barbie. Avea o rochie neagră şi mulată până în pământ, cu un decolteu imens. În spatele ei venea Lig cu mersul ei graţios de domniţă din secolul XVIII. Avea părul lăsat pe spate, lung şi creţ. Adopta acelaşi stil hippie – cu o rochie curcubeu şi o pereche de tenişi all star roşii pe care îi asorta cu un lanţ făcut din aţă, care avea un medalion cu zodia ei, făcut de mine şi dăruit de Crăciun. Ea era la braţ cu Brigitte. În spate urma Naomi, purtând o rochie aurie şi strălucitoare, de parcă mergea la premiile MTV. Naomi era asemenea unei superbe actriţe de Hollywood, iar invitaţii lui Toby erau fanii ei înnebuniţi dupa autografe; cu toţii o salutau şi o strigau.
	     Stăteam pe pat rezemată de o pernă, uitându-mă la TV, în dimineaţa următoare. Noaptea trecută nu reuşisem să vorbesc cu Naomi despre acel Carl. Oricum, încercam să  mi-l scot din minte, pentru că, la urma urmei, era un necunoscut. Am mai citit din cartea mea de teatru, şi am învăţat un monolog pe care intenţionam să-l recit la admitere. Da. Eram hotărâtă. Voiam să dau la actorie. Şi dacă nu reuşeam, ce? Încercam din nou... şi din nou... şi din nou... Până voi reuşi! Până voi fi actriţă! Mă gândeam la cât de repede a trecut anul acesta... şi imediat vine celălalt. Vine decembrie, apoi ianuarie. Atât de repede trece timpul, iar eu nu fac nimic. Timpul nu înseamnă nimic. Trec ani de zile, fără ca ceva important să se întâmple, iar într-o singură zi se pot întâmpla atâtea lucruri...
	     Afară ningea cu fulgi mari şi deşi, totul fiind ca o perdea de dantelă albă, răsfirată şi totuşi nu vezi nimic prin ea. Fulgii de nea ţi se opresc pe gene, prefăcându-se în lacrimi. Şi poate erau lacrimi reale, dar nici măcar de bucurie.
	     Pentru a ajunge undeva, nu trebuie să stai pe loc. Dacă vrei să-ţi parcurgi tot drumul, nu lăsa nimic pe mâine. Puţin câte putin, iar într-o bună zi îţi vei îndeplini idealul. Vei ajunge la ideal. Vei ajunge într-o bună zi acolo unde vrei sau poate doar acolo unde trebuie.
	     În ultima vreme mă tot interesasem de facultatea de teatru şi mă pregăteam. Îmi doream atât de mult să fiu admisă, încât probabil n-aş fi acceptat un refuz. Cred că era cel mai important lucru pentru mine în momentul de faţă; în iulie urma să mă înscriu la facultate. Mai era atât de mult până atunci. Cine ştie câte aveau să se întâmple...
	     După 7 luni...  Trecuse repede perioada aceasta. Îmi era dor de soare, să cânte muzica, iar eu să stau pe iarba rece cu soarele pe faţă. Cu soarele-n păr; topindu-mă; prefăcându-mă într-un măr înflorit. Era tot ce mai rămăsese din trupul meu şi-mi era atât de bine acolo, pe iarba aceea... rece ca o stâncă de munte. Se apropia cu paşi repezi ziua pe care o aşteptam şi o voiam atât de mult. Mai era atât de puţin până la ea. Treisprezece mai. Hmmm!... O aşteptam şi nu o aşteptam în acelaşi timp. Îmi era atât de dor de copilărie, de şcoală, de tot.  Parcă nu au trecut aşa mulţi ani. Parcă totul fusese doar un an, trecând repede. Mult prea repede, pentru a păstra vreo frântură din el.
	      Pentru mine, timpul nu exista. E doar o chestie inventată de cineva, pentru a face totul azi şi a nu lăsa nimic pe mâine.   Pentru a ne grăbi şi a ne face să credem într-un sfârşit care, după mine, nu există. Nu văd sfârşitul, şi nici nu mi-ar plăcea să-l văd. Mai aveam atât de mult de trăit şi nu avea rost să mă gândesc de acum la el.
	      Stăteam jos… Când… Te văd venind spre mine. Eşti tu, cu zâmbetul tău ironic, şi vii spre mine. Îmi întinzi mâna şi mă ajuţi să mă ridic. Mi-o iei în a ta şi-mi spui să te urmez. Nu ştiu unde mergem, dar sunt cu tine şi e tot ce contează.
	      Era atât de linişte şi pustiu pe dealul plin de flori, încât ai fi putut auzi apa curgând. Doar noi doi stând îmbrăţişaţi în mijlocul unei poieniţe însorite. Am spart tăcerea:
	     - Voiam să mă duc în treisprezece la ai mei.
	     Nu a rostit nimic preţ de câteva clipe, după care a spus convingător:
	     - Vin cu tine.
	     - Nu trebuie... e ok. Serios...
	     - E ziua ta.Vroiam să o petrecem împreună. Oricum, dacă pleci, vin cu tine.
	     - Nu i-am mai văzut pe mama şi pe tata de atâta timp... lasă-mă să mă duc singură. O să fie bine. Ai încredere în mine! Am rostit cuvintele pe un ton blând, luându-i mâinile într-ale mele.
	     - Am încredere în tine, dar lasă-mă să vin şi eu! Acum zâmbea cald.
	     - Haide să mergem! - am spus -, sărind în picioare şi  întinzând mâna spre el pentru a-l ajuta să se ridice de jos.
	     „Îl iubesc. Dar ... nu ştiu dacă şi el o face. Nu ştiu dacă eu cred că mă iubeşte sau doar dacă asta este dorinţa mea, de a crede. Vreau să cred că o face. Chiar vreau. Dar nu pot fi sigură, pentru că nu am încredere totală în absolut nimeni. Nu am avut niciodată. Ştiu că, într-o bună zi toţi mă vor răni. Mă vor dezamăgi. O vor face.” Nu o iubesc? Cum să nu o iubesc? Dumnezeule! Cum se putea îndoi de iubirea mea? Nu ştiu ce trebuie să fac să mă creadă. Vreau s-o facă. Vreau din tot sufletul să mă creadă c-o iubesc mai mult decât orice pe lumea asta. Au fost atâţia ani şi ea încă nu s-a convins de asta. De ce? Am citit mai departe: ,,Îl văd şi acum. Dacă nu aş fi fost eu, el ar fi trăit. Am fi fost şi acum impreună. Îl văd de mii şi mii de ori aici, cu mine. A fost cel mai bun, iar eu l-am omorât. L-am omorât pe Joe... Nu o să mi-o iert niciodată.” Ce s-a întâmplat? Îşi omorâse fratele? Ştiam că e mort, dar nu ştiam că ea îl omorâse. Becca? Becca a mea omorâse? A intrat în cameră, iar eu am aruncat în grabă agenda pe birou.
	     - Mi-am uitat asta..., a rostit inocentă după care mi-a zâmbit scurt. Era o criminală? Nu puteam concepe asta!           Mi-era imposibil.
	     Am ajuns în aeroport, unde am aşteptat până la zece seara, iar avionul nu sosea. Am crezut că poate mama Beccăi încurcase ora. Am mai aşteptat cam încă o oră, după care am mers la o doamnă care aştepta şi ea cam la cinci metri depărtare de noi. Am salutat-o politicos după care am întrebat-o dacă nu ştie la cât ajunge avionul. Mi-a spus că trebuia să ajungă la ora şaisprezece şi că era ultimul zbor din seara asta. Probabil avea întârziere. De ce întârzia atât?
	     - Îmi spui, te rog, cât e ceasul? Doamne! Era epuizată! Atât de obosită, nedormită şi nemâncată!
	     - Nu, i-am răspuns Beccăi, zâmbind. Cât ai vrea să fie?
	     - Unu.
	     - Şi, cât crezi că e?
	     - Două jumătate.
	     - Unu, am răspuns zâmbindu-i cald. 
	     A dat din cap, ducând la gură paharul de plastic cu cafea.
	     - Victor, de ce întârzie atât? Mă întrebă îngrijorată. Ce se întâmplă?
	     - Nu ştiu. Dar totul o să fie bine.
	     Personalul din aeroport vorbi în sfârşit:
	     - Am un anunţ de făcut. Rog pe toată lumea să se liniştească. Avionul care trebuia să sosească azi, la ora şaisprezece a avut  un accident. S-a  prăbuşit.
	     Toată lumea pufni. Toţi deveniseră isterici, sălbatici. Urlau ca nişte animale din junglă. Becca stătea pe scaun, controlată. Faţa ei era asemenea uneia care tocmai văzuse o stafie.  
	3. BASM
	- Vă rog, liniştiţi-vă cu toţii! În urma prăbuşirii, optzeci şi unu de pasageri au fost grav răniţi, patruzeci şi şase de morţi, iar treizeci şi trei de pasageri au supravieţuit fără nicio zgârietură. Toţi pasagerii care erau situaţi pe locul de la geam au decedat în urma prăbuşirii.
	     Au decedat toţi cei de la geam? Tata?! Tata era la geam. Tata stătea la geam. Întotdeauna. Stătea la geam. Nu... nu!...  Am izbucnit în plâns, lăsând  durerea să mă cuprindă din toate părţile. Personalul aeroportului vorbea încontinuu:
	     - 34. Tracy Love; 35. Dex Carter; 36. Rachel Brown; 37. Cezar Conner; 38. Emily Porter; 39. Casey...
	     Cezar Conner. Tata. Era tata. Tata murise. 
	M-U-R-I-S-E.
	Mă uitam în jurul meu, la feţele speriate şi îndurerate ale oamenilor. Toată lumea plângea. Era atâta durere în jurul meu... Cineva mă atinse pe păr. Nu m-am întors. Ştiam că era Victor. Mă mângâie pe faţă, iar eu îmi scufundai capul în pieptul lui. M-am întins pe scaune plângând. Ascultând durere.
	     - 5. Pearl Giffin; 6. Marcus Antonio; 7. Dennis Molko; 8. Kerry Evans; 9. Phobe McBean; 10. Maria Conner; 11. Vanessa Heather...
	     - Mama?! am întrebat eu confuză, deschizându-mi ochii, care probabil erau cât cepele. Victor încuviinţă din cap după care îmi spuse:
	     - Totul o să fie bine. Sunt aici, iubita mea. Sunt aici şi întotdeauna voi fi. Suntem împreună. Suntem împreună...
	     -Mama e rănită grav? am rostit gata să mă prăpădesc. Eram atât de obosită... Abia mai puteam vorbi.
	     - Mama e bine. Nu e rănită deloc. E printre norocoşi. Culcă-te, odihneşte-te..., odihneşte-te, Becca! Voi fi aici când te vei trezi. 
	     Şi am închis ochii, rămânând cu faţa tristă a lui Victor întipărită în minte.
	    A avut dreptate. Am deschis ochii, iar el era acolo. Acum eram acasă, în cameră. Eram ameţită, iar perdeaua maronie se mişca puternic. Totul se învârtea cu mine. Încercam să mă adun. Să-mi revin. Încercam să mă ridic, dar nu puteam. Nu mă puteam mişca.
	     - E în regulă. Eşti slăbită. Nu ai mâncat nimic de două zile.
	     - De două zile?! Oh! Cât am dormit?! Cum m-ai lăsat să dorm în situaţia asta? Tatăl meu tocmai murise! Murise? Sau totul fusese doar un vis? M-am ridicat în fund şi mi-am rezemat spatele de o pernă. Pe noptiera din stânga mea era un ziar. Avionul... Tata murise. Nu visasem. Totul fusese cât se poate de real.
	     - Ce face, prăjiturica mea?
	     - Mama?!
	     Era mama. Intră în cameră cu un castron mare de cereale cu lapte, zâmbind. Ca pe vremuri... S-a repezit la mine şi m-a luat în braţe, în timp ce Victor îi lua castronul din mână şi-l punea pe noptieră, dând la o parte ziarul.
	     - Mamă!… Nu-mi vine să cred... tata ...
	     - Şşşt! Totul e bine... Mănâncă... - spuse ea cu dezinvoltură.
	     A doua zi mă simţeam bine. Era ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cel puţin asta de dimineaţă. Eram îmbrăcată în aceleaşi haine de trei zile şi deja mă simţeam ca un câine. Mi-am făcut o baie bine meritată cu spumă şi lumânări aprinse. Eram singură acasă, presupunând că mama şi Victor aranjau… mmm... înmormântarea.
	     Săptămâna trecută pe vremea asta totul era perfect. Iar acum? Nu-mi venea să cred cât de obişnuit mă purtam. Cu câtă uşurinţă gândeam „a murit tata”. Cred că încă nu conştientizam. Nu realizam. Cu siguranţă nu o făceam. Bine, bine, eu ca eu, dar mama? Mama care ieri înaintase pe uşă şi mă întrebase: „Ce faci, prajiturică?”, cu atâta uşurinţă. Ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat... Dar cum? Nu înţelegeam... Cât timp îmi făceam baie, uşa de la intrare se auzi deschizându-se de vreo trei ori. Am ieşit din baie după câteva minute, iar Victor şi mama se auzeau stând în bucătărie şi bându-şi cafeaua, ca în oricare altă dimineaţă. De ce se purtau atât de normal?
	     - Ai făcut bine că nu i-ai spus Beccăi... E mai bine aşa... Ce spunea mama?! Ce să-mi spună?! Ce trebuia să îmi spună şi mama nu l-a lăsat? Ce-mi ascundeau?
	     - Ce să-mi spuneţi? Am întrebat într-un suflet, deschizând uşa la perete.
	     - Te-ai trezit..., rosti mama pe un ton calm.
	     - Ce să nu-mi spuneţi, mamă?! Ce îmi ascundeţi?! Am întrebat gesticulând pentru a-i atrage atenţia, uşor alarmată.
	     - Nimic. Era vorba de altceva aici...
	     - Mamă! Nu le mai întoarce atât! V-am auzit toată discuţia, dar vreau să aud de la voi! Din gura ta! (De fapt, nu auzisem toată discuţia.) Nu era minciună, doar spuneam adevărul în avans. 
	     Se uitau unul la altul derutaţi. Se înţelegeau din privirile puternice care exprimau o uşoară teamă.
	     - Tatăl tău era bolnav, Becca, rosti mama într-un sfârşit, după ce, probabil, ea şi Victor ajunseseră la un punct comun. 
	     - Era bolnav?
	     - Da... era bolnav de... de inimă. S-a îmbolnăvit din cauza ţigărilor, Becca! Spunând toate astea, se uita la Victor cu o privire de reproş.
	     - Era bolnav de inimă?! Hăăă?!!! Şi mie când aveaţi de gând să-mi spuneţi asta, mamă?! Când o să moară?!
	     - Am făcut-o, ca să te protejăm, Becca, interveni Victor.
	     - Ca să mă protejaţi?! Dacă tata n-ar fi murit în accidentul acela nenorocit de avion, când mi-aţi fi spus?! Nu mi-aţi fi spus, nu?!
	     - Cezar nu a murit în accident.
	     - Ce? Cum... cum nu murise în ac…, în accident? Respiram greu.
	     - Murise... murise pe drum. Făcuse infarct…
	M-am aşezat pe scaunul din dreptul frigiderului; amorţită. Rănile nu mi se vindecau. Încercam doar să evadez din realitate. Pentru câteva clipe de tăcere ale mamei, chiar crezusem că tata trăia. 
	29 IULIE.  Am fost acceptată la facultate şi eram fericită. Foarte fericită. Cum mama stătea acum cu mine, totul era mult mai bine. Ea făcea curat, mâncare, cumpărăturile, şi-mi era foarte bine. Era lejer şi aproape că nu mai aveam nimic de făcut. Victor plecase în Praga, după cearta noastră de acum câteva săptămâni. Plecase la Jake, vărul lui care era plecat acolo de puţin timp. Era un tip de treabă şi descurcăreţ. Nu avea părinţi, era orfan, iar asta cred că îi dădea şi mai multă putere.
	     Primeam zilnic mesaje de la Victor. Recunosc… Le citeam, dar nu-i răspundeam nici la ele, nici la telefoane. Mă rănise mult prea mult, complotând cu mama.
	     Telefonul suna zgomotos.
	     - Da?
	     - Ce faci, dragă?
	     - Bine dragă, stăteam. Tu ce faci? O întrebai cu vocea piţigăiată, făcându-i jocul lui Betty.
	     - Bine, uite... ne-am gândit să te chemăm cu noi la mare.
	     - Serios? Când?
	     - Păi, mâine...
	     - Serios? am întrebat râzând.
	     - Mda, eu, Lig, Brigitte, Naomi cu prietenul ei... Vii?
	     - Ăăăă... da, oricum după faza cu Victor m-am plictisit de moarte în casă. Şi cu ce mergem?
	     - Mmm, cu maşina. Am zis mai bine să mergem cu două să nu stăm înghesuiţi.
	     - Bine, atunci vin şi eu cu a mea. Vorbim.
	     - Te sun mâine, pa-pa!
	     Până la urmă, vacanţa asta de vară nu se prevedea fiind atât de plictitisoare cum credeam, şi fără Victor. Şi mergeam şi la mare! Doamne, ce fericită eram! Am luat o sticlă de vodcă, pe care am găsit-o prin casă, pentru a nu-mi aminti de Praga. Era greu, dar reuşeam. Am dat drumul la muzică, atât de tare, încât m-am mirat de faptul că doamna Lockwood nu venea la uşă. A,stai! Oricum n-aş fi auzit-o de muzică. Deşi cântau Lady Gaga, Katy Perry şi Jessie J, nu mă gândeam la el.
	     Beam şi mă învârteam prin casă ca o ameţită cântând:
	     - Do it like a brother! Do it like a dudeeee! Grab my crotchhhhhh! M-am trântit pe canapea râzând din nimic. Râdeam fără niciun motiv. M-am ridicat brusc şi am început să sar prin cameră. Am căzut. M-am împrăştiat pe jos amuzată. Lowwwww like yoooooouuuuu! Uuuuuuuuuuuuu!  Aplaudam şi râdeam stând întinsă, sprijinită cu spatele de canapea. Am încercat din nou să mă ridic, dar am căzut râzând de tabloul cu fructe din faţa mea, care se clătina puternic. De fapt, toată camera se mişca, se învârtea cu mine.
	     Mama trebuia să se întoarcă de la cumpărături, iar eu stăteam întinsă pe jos, râzând în hohote. M-am sculat  din nou de pe jos şi am început să cant: I kissed a girl, învârtindu-mă cu sticla de vodcă în mână. Atunci am observat-o pe mama stând în uşă, gesticulând şi mimând. A, stai! Vorbea… Numai că Lady Gaga cânta mult prea tare pentru a o mai auzi. Filmul mi se opri.
	     - Becca? Becca? Haide, trezeşte-te! Te sună Betty de vreo două ore încontinuu.
	     Am deschis ochii, iar imaginea mamei era neclară, tulburată.
	     - Ridică-te, scumpo! Betty te tot sună de două ore. Răspunde!
	     - Betty? Închide-i!..., am reuşit eu să mormăi fără să mai deschid ochii, adormind în secunda doi la loc.
	     Sunetul clapelor vibra în mine. Fiecare notă era urcată către infinit, de unde nu mai cobora niciodată, iar eu rămâneam întinsă pe pian, îmbrăcată în rochia albă de mireasă, cu părul desfăcut. El stătea acolo, cântând. Nu-i vedeam faţa, nu ştiam cine e, dar fluturii din stomac îmi spuneau. Era prinţul meu, şi cânta o muzică mută, pe care numai eu o înţelegeam. Îmi cânta „te iubesc”, neauzind nimic. Era ca şi cum făceam parte dintr-un film de dragoste mut. Eram nişte actori în rolurile principale, care stăteau exact acolo, în mijlocul scenei, jucând cu sentimente reale. Ca Romeo şi Julieta, doar că povestea noastră avea un final fericit. Pentru că era un basm. Trebuia să aibă, fiindcă dacă  n-ar avea, n-aş mai fi jucat.
	     - Becca?... Cineva făcea ca vibraţiile să se întoarcă. Reapăreau. Becca! Trezeşte-te! E unu! La unu plecăm! Becca! Trezeşte-te odată!...
	     - Betty?! Trebuia să plecăm! Am sărit din pat, de parcă eram teleghidată şi am pus-o pe Betty să-mi facă bagajele, eu fugind la baie, pregătindu-mă.
	     - Ah! Nu o anunţasem pe mama!
	     - Mamă, plec la mare! Stăm şase nopţi, şapte zile. Eu, Lig..., Betty..., Naomi...
	     - Când pleci?
	     - Acum. Răspundeam eu grăbită, învârtindu-mă prin casă.
	     Mă privi supărată câteva secunde, după care îmi spuse cu o nuanţă de reproş în voce:
	     - La cât de cuminte ai fost, n-aş fi spus că meriţi, dar na! Fie... Du-te! 
	     Rezolvasem şi cu mama, iar pe la  două jumătate am plecat la cumpărături cu Betty şi cu Rex.
	    Trebuia să mă aştept să se întâmple ce s-a petrecut la supermarket, intrând acolo cu Betty, ajungând la casă cărând, pentru că produsele nu mai încăpeau în coş. Rex nu venea la mare, doar venise cu noi la cumpărături. Între timp mai aflasem că mai veneau şi Sandra cu Monika, două foste colege din liceu. Am lăsat la supermarket foarte mulţi bani, iar când am ieşit de acolo, Lig, Monika şi Sandra ne aşteptau plictisite.
	     - Am crezut că nu mai veniţi! spuse Sandra zâmbind, îndreptându-se împreună cu cele două spre noi pentru a ne ajuta la cumpărături.
	     Monika s-a aşezat cu mine, în faţă, pentru că avea rău de maşină, iar cele trei au stat în spate. Lig m-a pus să opresc, cred eu, că de vreo zece ori ca să vomite. Nu conduceam repede deloc, ba, din contră, mergeam cu maxim nouăzeci km\h.
	    În douăsprezece ore am ajuns la mare, şi, având în vedere că plecaserăm cu vreo patru ore întârziere faţă de ora stabilită, i-am lăsat pe ceilalţi să caute  gazdă. Când am ajuns, ne-am pus toţi să ne culcăm. Eram atât de obosiţi, încât nu mai merseserăm în cealaltă cameră pentru a-i saluta pe ceilalţi. Am presupus că dormeau. 
	        A doua zi, ne-am trezit de dimineaţă, cum era de aşteptat de altfel, pentru că era prima zi şi cu toţii abia aşteptam să ajungem pe plajă. Cum am ieşit din cameră, cum l-am văzut. El. Ce căuta el acolo? Ce făcea? Stătea aşezat pe scaun, cu Naomi lângă el, îmbraţişându-se, sărutând-o pe obraz, în timp ce ea râdea cu dinţii mari şi albi. Părul lui blond şi lung, îl făcea să pară ca un surfer a cărui iubită era blondă, creaţă şi cu un corp perfect bronzat. Se potriveau perfect, doar că exista şi-o urmă de gelozie. Ochii lui verzi îi întâlniră acum pe ai mei. Se holba la mine, nevenindu-i să creadă. Se uita la mine de parcă eram o fantomă. Naomi îşi ridică faţa şi mă privi drept în ochi.
	     - Ah, ea e Becca..., rosti ea superficial.
	     - Ne c...
	     - Carl..., mă întrerupse el, ca şi cum nu ne-am fi cunoscut, întinzându-mi mâna şi afişându-şi zâmbetul de surfer.
	     Am plecat la plajă. Simţeam vara, dar fără tine în ea. Mă simţeam mai liberă, mai degajată, mai stăpână pe mine însămi. Eram întinsă pe rogojina albastră în dungi, când cineva îmi luă soarele. Mi-am ridicat ochelarii de soare de pe ochi:
	     - Era să te scapi.
	     - Să mă scap? Nu ştiam că... este ceva în neregulă dacă ne cunoaştem.
	     - Nu este.
	     - Şi atunci?
	     - Nu vreau eu să ştie...
	     Toată discuţia asta fusese prea misterioasă. Tipică lui Carl, dacă stăteam bine să mă gândesc. Nu prea mă interesa ce credea micuţa Naomi. De fapt, nu eram genul de persoană căreia să-i pese prea mult despre ce cred cei din jur sau despre ce vorbesc ei. Doar în cazuri speciale.
	     Îmi suna telefonul.
	     - Alo?
	     - Ce faci?
	     - Aaa! Bună, mami! Uite pe plajă, aţipisem. Tu?
	     - Vroiam să văd ce faci...Victor tot încearcă să dea de tine şi nu reuşeşte... Ar trebui să-i răspunzi. Să ştii că el nu a...
	     - Pentru asta m-ai sunat?
	     - Nu... eu... am vrut să văd ce faci... dacă eşti bine..., dacă te distrezi... 
	     - Da, e bine, e frumos...
	     - Ai ajuns cu bine, da? N-aţi avut probleme pe drum?
	     - Nu mamă, suntem bine. Totul e bine. Te iubesc! 
	     Ah, în sfârşit scăpasem de ea... Nu înţeleg de ce îi ţine partea lui Victor. Gata... S-a terminat...
	     Mai pe seară, am mers majoritatea şi-am mâncat la „Împinge tava”. Mi-am luat meniul zilei, şi spre surprinderea Sandrei şi a lui Lig, am mâncat tot. Stătusem toată ziua pe plajă şi eram moartă de foame. Ciorba de burtă nu era grozavă, dar era bună de foame. La fel şi mazărea. Până la urmă şi eu făceam o mâncare mai bună.
	     Următoarea zi ne-am trezit la cinci dimineaţa, şi am mers să aşteptăm soarele. Să-l aşteptăm să răsară, să se trezească din somnul lui bine meritat. 
	     Fugeam spre soare, fugeam după raze să le aduc aici. Fugeam după tine…, după voi doi. Doi prinţi frumoşi pe cai albi. Feciorii de împărat din cadrul basmului în care eu eram Cenuşăreasa. Ţi-aş spune povestea, dar nu o ştiu. Doar că totul s-a terminat cu bine, pentru că este un basm. Şi nu e basmul meu. Şi aceşti doi prinţi, nu sunt ai mei. Nu ştiu pe care îl vreau, pe care pot să-l aleg. Nu ştiu dacă sunt demnă de vreunul din ei. Nu ştiu dacă sunt ei demni de mine. Dar ştiu un singur lucru. Îi vreau pe amândoi.
	     - Uite-l! îmi întrerupse Monika gândurile. 
	     Soarele răsărise. Toată lumea poza, toată lumea era fericită. Carl şi Naomi stăteau îmbrăţişaţi pe bancă, sărutându-se exagerat. Când nu eram prinsă şi eu în chestia asta cu sentimentele, nu înţelegeam de ce nu o pot face undeva unde sunt numai ei doi, şi trebuia să o facă aici, în public, de faţă cu toată lumea. Să-şi ia o cameră la hotel, nu ştiu... Eram revoltată, dar ştiam de ce o făceau. Pentru că nu te puteai abţine, nu te puteai controla. Când voiai să-l săruţi, o făceai indiferent de circumstanţe.
	     - Hei!... Putem să vorbim o clipă? Era Carl..., care îmi dădu după ureche părul de pe faţă.
	     -Mmm, da... Am zâmbit. Sigur. Era un zâmbet sincer şi copilăresc.
	     - Naomi s-a întors la cabană, pentru că şi-a uitat telefonul, aşa că am vrut să vorbim... Acum că putem.
	     - Cam mult i-a luat să-şi dea seama că l-a uitat. Am rostit pe un ton batjocoritor. 
	     - Becca, eu...
	     - Stai liniştit! Nu trebuie să spui nimic sau să te justifici în vreun fel. Ştiu că în seara aceia... ai băut şi... a fost o greşeală. N-o să-i spun nimic iubitei tale. E-n regulă, serios. Am considerat că, odată spuse toate acestea, puteam să plec, dar el mă trase de mânecă.
	     - Becca, te plac...
	NUUUUUUUUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUUUUUUUNUUUNNUUUUUUUNUNUNUNUNUNUNUNNUNUNNUNUNUNUNNUNUUUUUUUUUUU!!!
	     Simţeam cum îmi fuge Pământul de sub picioare. Simţeam că cerul pică pe mine. Presiune, presiune, presiune. Erau amândoi ai mei acum. Şi aveam de ales. Acesta era singurul lucru de care îmi era frică. Nu eram capabilă de a alege. Niciodată nu luam deciziile corecte şi mereu plăteam pentru asta, pentru greşelile care, ce-i drept, cu mâna mea mi le făcusem. 
	     Ochii  lui sclipeau ca stelele. Păreau sinceri. Ştiam că erau sinceri. Şi mai erau şi rugători, curioşi. Aştepta un răspuns la asta. Băiatul misterios nu mai era acum atât de misterios. Aştepta un răspuns de la mine. 
	     - Dar tu eşti cu Naomi...
	     - Nu, nu... Nega el, dând din cap. Eu nu o iubesc pe Naomi. Sunt cu ea datorită unui pariu cu... cu prietenii mei, pe care Naomi i-a refuzat, iar eu ştiam că mă place şi am pariat cu ei că vom fi împreună... Acum eu sunt cu ea datorită acelui pariu. Eu nu o iubesc pe  ea. Te iubesc pe tine. 
	     Hăăăă?! Mă iubeşte?! Gata, deja nu-mi mai plăcea. Nu mi-au plăcut niciodată oamenii care spuneau „te iubesc” de la a doua conversaţie. Nu era corect să se joace cu cuvinte atât de mari. Tot ce ştia despre mine era că mă cheamă Becca, îmi place să desenez, că-mi place The Vampire Diaries şi că sunt înnebunită după Johnny Depp. Atât. Şi mă iubeşte? De unde toată abureala asta?! Nu înţeleg. Nu am fost rea, nespunând tot ce gândeam.
	     - Carl, eu ...
	     Mă sărutase. Făcuse ce ştia el cel mai bine. Să mă sărute fără voia mea. Nu mă împotriveam. Nu era acelaşi sărut romantic care îmi transmitea iubire şi căldură. Era ceva nou. Ceva sălbatic şi dur. Era ca un vampir vegetarian, care băuse pentru prima dată sânge uman şi nu se mai putea opri. L-am lăsat să se hrănească din mine, cât a vrut. I-am dat cât a avut nevoie, apoi m-am uitat în aceiaşi ochi verzi care acum erau disperaţi. Erau şi mai înfometaţi decât la început. Apoi, am plecat de acolo.
	     Naomi ajunsese şi era agitată, neştiind unde este iubitul ei care părea atât de perfect.
	     - Scuze, am fost la baie, m-am scuzat eu, băgându-mi mâinile în buzunarele de la pantalonii scurţi de blug. 
	     - Becca, nu l-ai văzut pe Carl?
	     - Vai, vai... ce iubită îngrijorată! Nu, Naomi. Când am plecat la baie, el era aici.
	     - Dar aţi plecat împreună.
	     Of, Monika! Ce făceam acum?!
	     - Păi? Unde e? - insistă Naomi.
	     - Nu ştiu, Dumnezeule! Ţi-am spus... Când am plecat la baie, el era aici! Credeţi că l-am luat cu mine la baie?! întrebai mimând o nuanţă de amuzament. 
	     - Iubita! Te-ai întors? Iartă-mă, eu am fost să-mi iau portofelul din maşină.
	     - Portofelul tău e la mine.
	     Of!... Nu înţeleg de ce nu puteam pur şi simplu să spunem adevărul şi tot minţeam atât! Măcar puteam spune că am fost împreună să ne luăm o cafea. Uram minciuna. Mi se părea cel mai scârbos şi josnic lucru. Îmi era scârbă de oamenii care minţeau! De ce să minţi dacă oricum adevărul o să se afle într-o zi?
	     - Da, am realizat şi eu asta când am ajuns la maşină, răspunse el degajat, după care o luă în braţe sărutând-o pe tâmplă.
	     Am mai stat până s-a luminat mai mult de zi, presupunând că odată cu lumina se deschid şi restaurantele. Am avut dreptate. Nu în totalitate, dar a fost bine. Am găsit un restaurant deschis, din patru. Nu prea aveam chef din nou de mâncarea aceia greţoasă făcută de ei, deşi era alt restaurant. Am avut noroc cu pizzeria de la etajul unu, unde mi-am comandat o pizza cu caşcaval şi salam. Carl a fost învoit de Naomi şi astfel a urcat si am împărţit o pizza. Spre surprinderea noastră, Naomi nu a comentat nimic, nu i se păru nimic suspect. Vorbeam ca şi cum am fi fost un cuplu, la un moment dat spunându-mi „iubito”.(Şi am rămas surprinsă.) Îşi ceru scuze, iar eu îi spuneam că totul e în regulă. Îmi plăcea ca totul să fie atât de simplu… doar că nu era. Totul e complicat. Viaţa e complicată... Iubirea e complicată, iar eu, eu sunt cea mai complicată. Uneori am impresia că nu ştiu ce vreau. Dar ştiu... şi nu ştiu. Uneori mă gândesc că ar fi mai bine dacă aş pleca undeva, la o casă dintr-un sat îndepărtat sau dintr-o pădure izolată în care să locuiesc singură. Undeva aproape de un râu, într-o casă curată şi mică, având în spate o livadă mică, iar în faţă o grădină plină de bujori înfloriţi. Dimineaţa să mă trezească strigătul cocoşului, iar eu să inspir aer proaspăt şi rece de munte. Fără telefoane şi semnal, să ies pe prispa casei la soare să mă bronzez, iar păsările să-mi cânte al lor cântec frumos învăţat de la îngeri. Mi-ar plăcea şi-un ghemotoc mic şi pufos de păr: o pisicuţă albă pe care s-o cheme Selena.
	     - Nu ar fi totul mult mai simplu, dacă nu am mai fi nevoiţi  să ne ascundem, Carl? Dacă nu ar mai trebui să minţim? De ce toate acestea?! La ce ajută?
	     - Nu putem, Becca... Ştii că şi eu îmi doresc asta, doar că nu se poate.
	     - Da’ las-o dracu’ de treabă, Carl! E doar un pariu, îi spuneam nervoasă, în timp ce ne plimbam pe malul mării, cu papucii în mână. Nu vezi că nu pot să te ţin de mână?! Nu am voie, pentru că tu ai o iubită, nu?! Dacă nu-ţi pasă de ea, despărţiţi-vă odată! Desparte-te de ea, Carl!
	     - Nu-mi cere asta, Becca !
	     - Dar e doar un pariu! Ce Dumnezeu?!
	     - Nu e vorba de banii de la pariu.  E vorba de faptul că o să pic de fraier în faţa băieţilor...
	     - Dacă să-ţi asculţi inima şi să fii cu fata pe care presupui că o iubeşti înseamnă să fii fraier, atunci nu mai vreau să-mi mai petrec nicio secundă alături de un şmecher! I-am spus nervoasă, plecând.
	     - Bine, ai câştigat! O să-i spun lui Naomi! răspunse el nervos.
	     - Îi spui? întrebai fericită, prinzându-l de mâini, trăgându-l lângă mine şi sărutându-l.
	     - Becca! Erau două voci. Una departe şi una aproape. Era o voce masculină şi puternică, iar una piţigăiată şi tulburată: Carl şi Naomi. 
	     - Becca, ce faci?! Era Naomi, îngrozită, care mă smuci de lângă „iubitul ei”.
	     - Îmi sărutam iubitul. Tu? o întrebam râzând. Feţele celorlalţi erau şocate.  Nu le venea să creadă. Hahaha! Am dat lovitura! Carl era şi el speriat şi oarecum nervos, scărpinându-se în cap, părând un copil nevionovat. Şi vai, cât de nevinovat era!
	     - Poftim? Carl! Ce vrea să spună? Ce iubit? Acum Naomi era dezamăgită şi supărată... şi mai că-mi era milă de ea.
	    Carl venise şi-şi aşezase prosopul lângă rogojina mea. Stăteam întinşi ţinându-ne de mână, pe când restul grupului stăteau cu toţii strânşi cam la cincisprezece metri mai spre apă, consolând-o pe Naomi care plângea în hohote. Îmi părea rău de ea. Cu siguranţă mă ura, iar eu nu făcusem nimic altceva decât să spun adevărul. Un adevăr care durea, ce-i drept, dar e adevărul. Lumea era mereu revoltată pe mine pentru că spuneam în faţă tot ce credeam. Pentru că eram sinceră, realistă, iar ei niciodată nu înţelegeau de ce. De ce ar prefera să-i mint când oricum odată şi odată tot se va afla adevărul? Cred că eram cea mai în măsură persoană care putea să vorbească despre adevăr. Aşa mă simţeam. Cea mai în măsură, pentru că mereu spuneam adevărul. Şi chiar dacă părea  că-l spuneam cu uşurinţă, acesta fiind motivul pentru care oamenii mă considerau o nesimţită, nu era aşa. Îmi era greu să-l spun. Credeţi că atunci când cineva mă întreabă încântat „Cum îmi stă părul?”, iar mie nu-mi place, nu mi-ar fi mai uşor să-i spun „super” decât „mie nu-mi place”? E mai uşor să spui oamenilor ceea ce vor ei să audă decât ce crezi tu cu adevărat. De fapt, e mult mai uşor. Nu îmi plăcea să văd persoane care suferă, dar care suferă din cauza mea?  Şi, dacă stăteam bine să mă gândesc, nici măcar nu era vina lui Naomi. Ea nu greşise cu nimic; pur şi simplu s-a îndrăgostit de cine nu trebuia. M-am ridicat de pe rogojină şi când voiam să mă îndrept spre Naomi şi spre ceilalţi, Carl mă prinse de mână.
	     - Hei! Unde mergi?
	     - Vin imediat. I-am spus luându-mi mâna din a lui, în grabă. Mă scufundam în nisipul fierbinte şi fin care îmi îngreuna mersul. Când am ajuns la şezlongul pe care stăteau ei, consolând-o pe Naomi, aceasta se uită la mine cu o privire nu tocmai prietenoasă. Dar n-o învinovăţeam.
	     - Ce vrei? Rosti ea tare, pe un ton judecător după câteva secunde în care mă împungea cu privirea. Suspina.
	     - Naomi, eu voiam... să-mi cer scuze... Nu am vrut ca totul să se întâmple aşa, nu mi-am dat seama că provoc atâta rău şi suferinţă.
	     - Dar ai făcut-o! Era revoltată şi supărată. Parcă  tot ce spuneam era în zadar. Era ca şi cum nici măcar nu mă asculta.
	     - Dacă pot să fac ceva..., care să te facă să te simţi mai bine, spune-mi şi fac. Orice...
	     - Desparte-te de el! Faţa ei era inexpresivă şi ochii îi erau roşii de la plâns.
	     - Naomi, nu..., nu pot să mă despart de el, i-am răspuns înmărmurită. Nu-mi venea să cred ce-mi cerea. Bine, era Naomi, ştiu, dar  cum putea să-mi ceară să mă despart de el?
	     - Bine, atunci treaba ta. Tu ai vrut-o! A spus toate astea ridicându-se de pe şezlong, ştergându-şi  lacrimile din ochii care şi acum erau fixaţi pe mine.
	     Şi acum ce urma? Să se răzbune pe mine? Eram eu şi Carl împotriva lor. Eram împărţiţi în două tabere. Tabăra binelui şi cea a răului. Şi ce mă deranja cel mai tare era faptul că eu eram în tabăra negativă. Regăsesc din nou încă o particularitate a basmului, totul era împărţit în două tabere. Rău şi bine. Mă temeam de Naomi într-un fel..., adică ştiam că e în stare să facă multe lucruri urâte pentru a se răzbuna pe mine. Îmi declară război prin privirea aceea duşmănoasă.
	     - Ce-a spus? mă întrebă Carl, când am ajuns la locul nostru, ridicându-se de pe prosop şi luându-şi ochelarii de soare de pe ochi.
	     - Nimic..., spuneam în timp ce mă dădeam cu loţiune de protecţie solară pe burtă şi pe picioare.
	     Mi-am luat un porumb fiert pentru că muream de poftă, iar mai târziu ne-am luat amândoi câte o îngheţată. Rămăseserăm doar noi doi din grup, probabil restul plecaseră pe la vreun restaurant să mănânce sau în club.
	     Am mai stat la soare până pe la opt, când am plecat la cabană, unde toţi ne aşteptau la masa din curte.
	     - Vreo şedinţă ceva şi noi am întârziat? întrebă Carl zâmbind, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, după ce închide poarta cu cealaltă mână; una era ocupată, pentru că mă ţinea de după gât, iar eu îl ţineam de mijloc.
	     - Nu chiar..., răspunse Betty, zâmbind ironic cu privirea aţintită spre mine.
	     - Ne-am gândit să ieşim în club. Vreţi să veniţi şi voi? În sfârşit..., vorbise Naomi. Ce era asta? O invitaţie?
	     - Nu mulţumim, nu vrem să vă deranjăm, am răspuns zâmbind răutăcios.
	     - Nu ne deranjaţi. Dacă nu vroiam să veniţi şi voi, nu vă mai întrebam. Replică ea pe acelaşi ton prietenos,          zâmbindu-mi călduros. În final, am mers. Naomi se purta ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. La fel şi restul grupului. 
	M-am îmbrăcat într-o rochie scurtă neagră din in, cu mâneca trei sfert, bufantă la umăr şi o pereche de pantofi negri cu toc înalt şi cu o fundă mare la spate. Părul mi l-am îndreptat şi l-am lăsat desprins pe spate. Carl şi-a luat o cămaşă roşie cu un fel de dungi, o pereche de blugi şi tenişi deschişi la culoare.
	     Mi-am comandat un Sex on the Beach, iar Carl şi-a luat Blue Lagoon, după care un Bloody Marry. Betty s-a aşezat şi ea cu noi la masă, dar nu am fost atentă la ce şi-a comandat. La început am fost puţin intimidată şi mă simţeam oarecum ciudat să dansez acolo, de faţă cu toată lumea, dar, după al patrulea Sex on the Beach, mi-am dat drumul, devenind mult mai degajată. În timp ce dansam cu Sandra şi cu Brigitte, a venit Naomi la noi, chemându-mă până afară ca să putem vorbi.
	     -Frumos, aici! Am spus râzând zgomotos, când am ieşit pe terasa clubului.
	     - Da, e ok..., îmi răspunse cu un ton de superioritate în glas, care îmi amintea de cine nu trebuie. Uite, Becca!... Am vrut să-mi cer scuze pentru cum am reacţionat şi să te rog dacă vrei să fim din nou prietene. Nu trebuie să lăsăm un băiat să intrevină între noi… Tonul ei părea sincer, solemn. Chiar îi părea rău pentru ce se întâmplase şi pentru cearta dintre noi.
	     - Stai liniştită, eu am fost cea rea.
	     - Nu, nu, eu am exagerat şi chiar nu trebuia. Prietene?
	     - Prietene..., i-am răspuns zâmbind, dându-i mâna, după care ne-am ţinut preţ de câteva clipe în braţe.
	       Am intrat înapoi în club, de data aceasta prietene, nu invers. Am observat fără să vreau un schimb de priviri între Sandra şi Monika, după ce ne văzură. Un fel de zâmbet triumfător, un zâmbet deloc paşnic. Dar, sincer, nu prea-mi păsa. Îmi era atât de indiferent, încât nici nu le-am băgat în seamă. M-am dus la masa mea şi i-am povestit lui Carl tot ce vorbisem cu Naomi afară. 
	     - Deci totul e în regulă între noi acum, da? i-am răspuns încuviinţând din cap. Da... Totul era bine, iar eu profitam de asta, comandându-mi încă un Sex on the Beach, iar apoi un Blue Lagoon.
	      Am dansat toată noaptea, cu absolut fiecare persoană din acel club. Bine, asta am aflat-o de la  Carl, pentru că mie la un moment dat mi s-au întrerupt momentele acţiunii. Undeva la mijloc, prin timpul „desfăşurării acţiunii”, filmul mi se întrerupse. Dar era bine.
	2 AUGUST.  Era seară şi ne strânseserăm toţi într-o cameră, după ce am venit din club. Băusem din nou, undeva la trei cocktailuri. Eram puţin ameţită, dar îmi era bine. Jucam cărţi, nu ştiu ce joc pe care ni-l arătaseră Betty şi Lig. Înainte să începem jocul, a fost un fel de război despre numele jocului. Betty cu Lig spuneau că se numeşte „Minţi”, fiindcă aşa le spuseseră Izabell, o fostă colegă, iar ceilalţi spuneau că se numeşte „Trombon”. Eu şi Monika eram ca România în primii doi ani ai primului război mondial dintre Atlanta şi Puterile Centrale. Neutre...
	     Într-un sfârşit, am început să  jucăm, iar eu am câştigat prima partidă şi m-am retras în cameră, pentru că era târziu şi nu vedeam foarte ok cărţile de joc.
	     Mi-am luat pe mine o pereche de pantaloni scurţi verzi, un tricou portocaliu de dormit şi m-am întins în pat. După vreo zece minute, a venit şi Carl, aşezându-se lângă mine pe pat, începând să mă sărute. Încă mai eram pusă în postura de a alege. Dacă acum eram cu Carl, asta nu însemna că l-am ales pe el. Mai era şi cel despre care nu vorbim. Nu îl uitasem şi, cu fiecare clipă ce trecea, mă simţeam tot mai vinovată din cauza a ceea ce făceam cu Carl. Nu era corect nici pentru Carl, dar nici pentru cel despre care nu vorbim. Fără să-mi dau seama, Carl avansase de la simplele sărutări pe buze. ATÂT. Asta era tot ce aveam nevoie. Un  impuls. Nu puteam face asta. Pur şi simplu nu puteam. Nu-l puteam înşela pe Victor. Nu voiam să fac asta. Gata…
	     Am ales.
	     - Carl, nu!
	     - Ba da, Becca… haide! spunea el, trăgând de mine.
	     M-am enervat:
	     - Am spus nu, frate! Ce Dumnezeu nu înţelegi? Am urlat enervată, împingându-l de lângă mine. A plecat probabil ori să-şi continue jocul, ori să se culce.
	      Dimineaţa, după ce m-am spălat pe dinţi, când am ieşit de la baie, am fost întâmpinată de Naomi:
	     - Te-ai plictisit de el deja? mă întrebă ea fericită. Nu i-am răspuns, dar i-am zâmbit.
	     - Eu l-am pus să facă asta, continua ea, în timp ce eu mergeam spre cameră, pentru a-mi lăsa periuţa de dinţi.
	     M-am întors:
	     - Tu l-ai pus să facă ce?
	     - Asta… Eu l-am pus să vină la tine... şi să…
	     - Aha!... Am înţeles, am întrerupt-o. Nu înţeleg de ce... 
	     - Pur şi simplu. Ca să-şi dea şi el seama că nu-l iubeşti. Eşti incapabilă să iubeşti pe altcineva, Becca! Toată viaţa ai fost agăţată de prinţul acela al tău! Şi acum când v-aţi despărţit, numai la el te gândeşti. Şi, dacă ai avea toţi băieţii de pe Pământ, tot pe el l-ai alege!
	     - Hă! Şi ce-ai vrea, Naomi?! Să fiu ca şi tine?! Să fiu în fiecare săptămână cu un alt băiat de bani-gata din echipa de fotbal?! Nu mulţumesc! Am spus toate acestea repede,            dintr-o suflare, pe un ton nervos. Şi totuşi, le-am spus zâmbind.
	     Îi eram oarecum recunoscătoare. Nu îi arătase doar lui Carl pe cine vreau. Îmi arătase mie.
	     Am avut o perioadă proastă, de superficialitate. Eram  prea subiectivă. Vedeam doar ce-mi doream eu să văd. Era bine că ştiusem când să mă opresc. Că m-am oprit exact înainte de punctul culminant.  Exact înainte de a se întâmpla ceea ce nu voiam să se întâmple, ceea ce aş fi regretat toată viaţa. Nu ştiam cât de mult mă iubeşte Victor. Chiar nu ştiam. Niciodată n-am crezut în iubirea oamenilor. Nu puteam să cred în iubirea nimănui. Tot ce-mi era clar era că eu îl iubesc mai mult decât orice pe lumea asta. Ştiam asta, eram sigură pentru că o stimţeam. Şi ştiam că tot ce simt eu e real.
	      În ultima zi, exact în ziua când plecam acasă, ne-am trezit din nou devreme să prindem răsăritul. Plecam către casă seara, ca să stăm mai mult pe plajă, şi cum mergeam cu maşinile nu mai era chiar atât de aglomerat după ce soarele apunea. Am prins răsăritul, după care am mers la acelaşi restaurant şi-am mâncat. Eu şi Lig ne-am luat amândouă cartofi prăjiţi, iar Monika şi Betty, care stăteau la aceeaşi masă, şi-au luat împreună o pizza vegetariană. Nu era o idee briliantă să mănânc cartofi prăjiţi de dimineaţă, dar era ok. Nu mă plângeam. Apoi, ne-am dus pe plajă. Era ultima zi... Ce repede trecuse totul! Aveam costumul de baie alb pe mine, părul prins în coc şi ochelarii de soare negri pătrăţoşi puşi pe ochi, când îmi sună telefonul. Era Victor. Mă suna cred că de vreo patru ori pe zi, iar eu nu-i răspundeam niciodată. I-am trimis un mesaj, într-o zi când eram în club şi nu eram tocmai în apele mele cu: „Sunt la mare... Lasă-mă!”. Într-adevăr, într-un final, m-am hotărât să răspund.
	     - Da? am întrebat încercând să mimez un ton indiferent. Hai că reuşeam! Eram o actriţă grozavă! Nu degeaba mă acceptaseră la facultate!
	     - Becca! răsufla el uşurat. În sfârşit! Ce faci? Cum eşti?
	     - Hei!... Sunt la mare. Deseară plec acasă. Tu?
	     - Eu am ajuns ieri, sunt acasă. Cum e?
	     - E bine, frumos... Sunt la plajă...
	     - Mmm! Pot să ascult apa?
	     L-am ascultat. Am dus telefonul aproape, astfel încât să audă valurile mării.
	     - Te iubesc, Becca!
	     - Eu... mă duc să mă bucur de ultima zi la mare. Ne mai auzim. Pa-pa... Şi am închis... L-am lăsat baltă... Îmi era imposibil să-i spun că şi eu îl iubesc după ce-am făcut. 
	     Am stat la plajă până seara şi am mâncat porumb fiert încontinuu. Îl adoram. Şi lui Victor îi plăcea mult.
	     Acasă ajunseserăm dimineaţa, târziu. Drumul fusese aglomerat şi am avut norocul să dăm peste două accidente de maşină care provocară nişte blocaje în trafic uriaşe. Imediat cum am ajuns acasă, m-am pus să dorm. Am ajuns pe la douăsprezece şi am dormit până dimineaţa, a doua zi. Niciodată nu mai fusesem aşa obosită. Ba da. Când murise tata. Oricum, având în vedere faptul că în toată perioada cât am fost la mare mă culcam la patru şi mă trezeam la şapte, iar acasă eram obişnuită să dorm zece ore, era de aşteptat să fiu atât de obosită. 
	     Când am deschis ochii, Victor era acolo ca în oricare altă dimineaţă obişnuită. După câteva săptămâni în care nu             ne-am atins, nu ne-am văzut şi nu ne-am vorbit, totul părea atât de normal. Stătea întins pe pat, lângă mine, cu mâinile sub cap uitându-se spre fereastra din faţa lui. Probabil că se gândea la ceva. Puteam  să mă ridic şi să-l iau în braţe, să-l sărut nebuneşte ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar se întâmplase. Îmi era mult mai bine să-i spun adevărul, chiar dacă-mi era greu. Dar îl va durea, şi în plus de asta mi-e şi ruşine. Ştiu. Ar fi trebuit să mă gândesc înainte la consecinţe. Doar că eram revoltată pe el. Atât de revoltată, încât m-am rănit pe mine însămi din orgoliu. Orgoliul acesta prostesc care nu mă ajuta foarte mult. Nu mă ridica în slăvi, şi nu era nici divin. Era pur şi simplu unul din numeroasele mele defecte, pe care el era nevoit să le accepte. Asta era. Nu mă puteam schimba. Asta sunt eu. Îşi întoarse privirea către mine, iar privirile noastre se întâlniră. M-am aruncat pe el, sărutându-l şi îmbrăţişându-l. Simţeam iubirea. Îmi era în vene. Când îl atingeam, simţeam o energie imensă care se transmitea între noi doi. Era un câmp magnetic invincibil. Era chimia. Chimia noastră care nu va muri niciodată. Decât să moară ea, mai bine murim noi, pe ea lăsând-o să facă încontinuu reacţiile chimice de la temă.
	      Acum îmi dădeam seama de ce făcusem. Îmi dădeam seama cu ce comparasem eu toată iubirea asta dintre noi. Păi, ce simţisem eu pentru Carl, era nimic pe lângă asta! 
	      Imediat după ce sărisem la gâtul lui, sărutându-l, am regretat. Nu trebuia să fac asta. Nu trebuia să o fac! Acum ce-i voi spune?!
	      Am hotărât ca pe moment să las totul aşa cum este, până voi găsi o cale bună de a-i spune ce se întâmplase. Îmi era mai greu, deoarece realizam doar în momentul de faţă gravitatea situaţiei. Pentru prima dată simţeam teamă. 
	Îmi era teamă de el.
	     -Ţi-a trecut supărarea? mă întrebă el după ce-i dădui drumul din braţe.
	     - Mda... haide să nu mai vorbim despre asta. Dar tu ce ai?
	     - Ce am? îmi răspunse cu aceeaşi bucurie evidentă în glas.
	     - Eşti fericit...
	     - Sunt…
	     I-am zâmbit.
	     -Ţi-am aranjat un casting pentru un serial...
	     - Serios ?! Ce serial?! am întrebat entuziasmată, sărind din pat. 
	     - Un serial... Mâine la două...
	     - Vaaai! Nu pot să cred! (Mă învârteam eu prin casă fericită, sărind de colo-colo.) I-am dat şi mamei vestea, odată cu comanda dublă de cartofi prăjţi.
	10 AUGUST.  M-am trezit la ora şapte, propunându-mi să nu pierd mai mult de trei ore în căutarea cadoului. Mi-am lăsat telefoanele acasă. În caz că suna, răspundea mama şi-i spunea că sunt plecată la Sandra. Dacă o suna pe Sandra, ea nu răspundea. Era ok. Un plan destul de bun. Mă uitam pe la magazine prin centru, îndreptându-mă spre librărie. Mirosul covrigilor calzi  era atât de ispititor, încât n-am reuşit să-i rezist. Mi-am luat un covrig şi m-am aşezat pe-o bancă  să-l mănânc. Deşi aveam pantalonii scurţi şi un maiou cu animal print, părul prins şi balerini, încă muream de cald. 
	     Am intrat în librărie, întrebând de cartea „Invitaţia la vals”. Am găsit-o şi am luat-o. Am mai intrat într-un magazin de haine din apropiere, unde nu i-am putut rezista unui costum de baie crem cu flori roşii, pe care mi l-am cumpărat, deşi am fost la mare şi probabil nu mai mergeam curând. Mi se părea că, în ultimul timp, aruncam banii pe geam. Chiar dacă mama vânduse apartamentul din Germania şi venise în ţară cu o grămadă de bani, asta nu însemna că a făcut-o ca să mă lăfăi eu în ei. De la acelaşi magazin i-am luat lui Victor o cămaşă tot crem, pe care dădusem foarte mult. Mda, vorbind de lăfăiala în bani. I-am mai luat o scrumieră foarte frumoasă, de sticlă cu ceva modele abstracte pe ea şi un papion roşu-sângeriu. Am găsit cu greu o felicitare nesiropoasă la categoria „felicitări îndrăgostiţi”. Reuşisem să fac toate chestiile astea în mai puţin de trei ore. Ajunsesem acasă la unsprezece jumătate, şi având în vedere că am mers pe jos, era ok.
	    Când intrasem pe uşa de la bucătărie, mi-a venit mirobolanta idee: dacă tot e vară şi distracţie, de ce să nu-i organizez eu o petrecere? Un chef unde să-i invit toţi prietenii. Zis şi făcut. Cu ajutorul lui David, cel mai bun prieten al lui, totul a mers ca pe roate. Am închiriat un local în care am aranjat totul. Am pus-o pe mama lui, doamna Maia, să facă tortul, pentru că timpul era prea scurt şi nu mai reuşeam. În plus, făcea nişte torturi şi prăjituri delicioase. Totul era pregătit, cu toţii veneau, tortul, sala, mâncarea, muzica. Şi iată că venea ziua cea mare. Noaptea, târziu, pe la ora două, m-am trezit să-mi iau un pahar de apă şi i-am trimis un mesaj cu „La mulţi ani, sunshine!”, dar nu mi-a răspuns decât dimineaţa, când m-a sunat, trezindu-mă.
	     - La mulţi ani!..., bombăneam eu adormită, cu telefonul pe lângă cap. L-am chemat la local, spunându-i că vom lua masa noi doi în contul zilei sale de naştere. El voia să mergem la iarbă verde, dar l-am convins, într-un final, să mergem la local. Nu ştiu ce m-aş fi făcut, dacă n-ar fi venit. Probabil aş fi fost nevoită să-i spun că îi organizasem un party.
	       Petrecerea a început la ora nouăsprezece, şi până la ora  douăzeci şi trei totul a fost perfect. Toţi se distrau şi, ce era cel mai important pentru mine, Victor se simţea bine.
	     Povesteam cu Brigitte de un articol despre The Vampire Diaries din Bravo, când Naomi, îmbrăcată într-o rochie înflorată, cu genunchii ei perfecţi la vedere, merse în faţă şi luă microfonul:
	     - Mai am încă un cadou pentru Victor. Să te bucuri de el! spuse ea zâmbind fericită.
	     Pe tot peretele alb din faţă, apăru o poza cu mine şi Carl sărutându-ne, iar pe ea scria „Becca şi Carl”. Nu ştiam de poză, nu ştiam că exista aşa ceva şi, mai presus de toate, de ce îmi făcea Naomi asta?! Ne împăcaserăm… sau, de fapt, ce tot spun eu? Cum fusesem capabilă să o cred că, după tot   ce-i făcusem, ea putea trece totul cu vederea? Era Naomi. Trebuia să-mi fie evident că tot ce voia ea era răzbunare. Voia să mă facă să sufăr. Şi răzbunarea asta e un mare defect. Dorinţa asta de a vrea să te răzbuni pe cineva care            ţi-a greşit sau te-a rănit. Ţinea de mândrie. Era ca şi cum dacă-l ierta, îşi călca mândria în picioare. Ori ea, ea era o fată puternică, bogată şi frumoasă căreia nu-i era permis aşa ceva. Nu-i era permis să-şi calce pe mândrie pentru o banală prietenie.
	     Victor se uita la mine înlemnit, după care pufni în râs:
	     - Mulţumesc, Naomi! Eşti o scumpă! chicoti el, după care pufni din nou în râs.
	      În spatele meu era Sandra care mă trăgea insistent de mână, să merg cu ea într-un loc mai liniştit să vorbim. Toată lumea era şocată. Ori de poza care ocupa tot peretele, ori de reacţia exagerată a lui Victor.
	     - Ce-i cu poza? mă întrebă Sandra speriată, când am ajuns pe holul de la baie.
	     - Ce mă întrebi pe mine? Ai impresia că a fost ideea mea? Întreabă-ţi prietena. Întreab-o pe Naomi.
	     - Pe Naomi? Ce legătură are Naomi cu toată chestia asta? mă întrebă Sandra confuză.
	     - Ghici?
	      În spatele Sandrei apăru Victor, care îmi făcu semn să tac din gură. Am ieşit pe uşă, lăsând-o pe Sandra în urmă, derutată.
	     - Ce s-a întâmplat, Becca? Ce era cu fotografia? Vorbea serios, supărat.
	     - Urma să-ţi spun după ziua ta... El e Carl... şi... a venit şi el la mare...
	     - El e Carl? mă întrebă mirat, încruntându-se.
	     - Da... Îl cunoşti?!
	     - Nu. Îl rosti ca pe o decizie finală, sec, aspru şi tare, după care plecă.
	      Am încercat să vorbesc cu el tot restul nopţii, dar mă evita, spunânu-mi că trebuie să stea cu invitaţii, sau că îl cheamă câte cineva. Localul era unul simplu, modern: cu perdele verzui şi gresie bej. Mesele erau dreptunghiulare şi mari, încăpând acolo până la douăsprezece persoane. Pe tot parcursul serii, au venit la mine invitaţii, întrebându-mă despre poză, dar nu ştiam ce să le răspund. Şi, până la urmă, nu înţeleg care era problema lor. Adică, nu are nicio legătură cu ei, să-şi vadă de vieţile lor amoroase, nu să se bage în a mea.
	     Am stat până când rămăsese doar Victor, şi toată lumea plecase. Am sperat că puteam vorbi, dar mă înşelasem.
	     - Vrei să te duc acasă?
	     - Nu e nevoie. Am şi eu maşină, îmi răspunse ameţit.
	     - Dar ai băut, Victor... Nu poţi conduce aşa... Haide, te duc eu... Am insistat, luându-l după mine.
	     - Am spus că merg singur! Abia înţelegeam ce zice. S-a smucit şi s-a urcat  în maşina lui, blocând uşile. Am urlat la el să vină să-l duc eu acasă, dar nimic. A deschis geamul, iar eu am insistat:
	     - Du-te la Carl al tău, dragă! Şi acceleră brusc, zburând ca o rachetă.
	     Eram speriată şi, în acelaşi timp, îndurerată. Să mă duc la Carl?
	      M-am urcat în maşină şi l-am urmărit. A oprit brusc maşina, iar când a vrut să întoarcă: SWAMP! A dat cu spatele într-un copac de pe marginea drumului. M-am speriat tare, coborând din maşină.
	     - Victor! Victor mă auzi?! întrebam disperată                agitându-mă, bătând în geamul şoferului cu palma.
	     - Ha!ha! Te-am păcălit! Îi curgea sânge din nas.
	     - Stai! Nu te mişca! Chem salvarea... 
	      Între timp, cineva probabil auzise gălăgie şi chemă şi poliţia. I-am spus poliţistului că eu am fost la volanul Golfului, în timp ce pe Victor îl urcau în salvare. Nu era foarte uşor, pentru că el ţipa spunând că mint şi că el a condus maşina. I-am convins uşor pe poliţişti , băgându-le o bancnotă consistentă în buzunar. Am mers la spital cu Victor, după care l-am dus la el acasă, eu rămânând acolo peste noapte, trimiţându-i un mesaj mamei că ajung târziu. Bine, noaptea... era deja şase dimineaţa. Am adormit, iar când m-am trezit, el deja era în picioare.
	     - Ai adormit aici..., îmi spuse zâmbind.
	     - Ăăăă... mda... scuze, mă bâlbâiam eu, adunându-mă.
	     - Stai liniştită! E în regulă... Mulţumesc...
	     - Cu plăcere! i-am răspuns zâmbindu-i cu drag. 
	     Am plecat. Nu mai voiam să insist. De ce să insist atât? Până la urmă, dacă voia să ne împăcăm bine. Dacă nu... Oricum în ultima vreme ne certam tot mai des. Nici măcar nu ştiam dacă mă iubeşte. De unde să ştiu sigur asta? De unde să ştiu dacă nu aveam dovezi clare? Ştiam clar ce simt eu. Dar el? Eu de unde să ştiu ce simte el? Aşa sunt construită. Să nu cred în nimic, până nu mi se demonstrează cert. Nu am de unde să ştiu ce gândeşte lumea. În felul acesta am fost programată să gândesc. Să greşesc. Am mers pe jos până lângă parc, într-o intersecţie, pentru că acolo îmi lăsasem maşina noaptea trecută. Conduceam repede şi briza rece care-mi venea pe geam, fluturându-mi părul, mă liniştea şi mă răcorea. 
	      Când am ajuns acasă, mama îmi punea o grămadă de întrebări. Asta era partea proastă a venirii ei aici. Dar o ignoram pentru că erau prea multe părţi bune. Am ignorat-o şi pe mama, închizându-mă în camera mea ca un adolescent rebel, ascultând muzică. Pentru a evita certurile cu vecinii şi cu mama, am ascultat muzică la căşti.
	14 AUGUST. Duminică fiind, mintea luminată a mamei s-a gândit să cheme nişte rude la noi în contul zilei mele onomastice de mâine. A făcut o pizza şi nişte gogoşi tare, tare bune şi pufoase. A chemat vreo două vecine cu care ne înţelegeam mai bine,  pe mătuşa Emily cu unchiul Jack. Am profitat de ocazie şi pentru a nu fi nevoită să stau cu musafirii mamei, care, de fapt, veneau la mine, le-am chemat pe Monika şi pe Sandra.
	     Interfonul suna:
	     - Du-te şi răspunde că eu pun alunele pe platou! strigă mama din sufragerie, în care ultima dată fusesem acum vreo două săptămâni, când îmi căutasem cablul de date de la telefon.
	     În general când răspundeam la interfon, fie că aşteptam pe cineva sau nu, apăsam pe butonul din mijloc care era gen „răspunde”, după care ultimul „deschide”. Nu întrebam niciodată nimic. Cine e..., şi nici nu aşteptam să spună cine este şi pe cine caută. Erau mătuşa Emily şi unchiul Jack. Unchiul Jack era genul acela de unchi care avea impresia că încă mai eşti în generală sau la grădiniţă şi venea la tine cu o ciocolată şi cu nişte bani cu care te stresa să-i primeşti. După vreo cinci minute, la uşă bătură Stephany - vecina drăguţă, care ne dădea întotdeauna prăjiturele cu scorţişoară, când făcea pentru ea şi pentru fiica ei, şi Bonnie - cealaltă vecină căreia îi lăsam cheile să-mi ude florile când eram plecată.
	      Lig cu Sandra ajunseseră şi ele şi surpriză... Mintea luminată a mamei se gândi că ar fi frumos din partea noastră să invităm şi familia Dima. Nu aveam nimic împotriva doamnei Maia şi a domnului Ştefan. Dar Victor? Bine, probabil nu venea... Oricum, îmi era ruşine.
	     - Victor..., am rostit aproape îngheţată, când l-am văzut. Se repezi la gâtul meu, sărutându-mă cu profunzime. Îmbrăţişându-mă. Mă iertase. Simţeam asta. Şi totuşi, poate o făcea doar de faţadă. Poate o făcea doar pentru ca cei din jur să nu vadă că ne-am certat. Dar o făcuserăm, nu? 
	     Am mers în cameră, iar fetele au înţeles şi-au plecat.
	     - Cu ce motiv s-a întâmplat... Ce s-a întâmplat mai devreme? mă bâlbâiam eu, neştiind cum să-mi formulez întrebarea.
	     - Cu motivul că te iubesc? întrebă zâmbind.
	     - Hmm..., strâmbasem eu din nas.
	     - Am vrut să nu vin, doar că am citit ceva pe Facebook-ul lui David care m-a făcut să mă răzgândesc.
	     - Ce? am întrebat ridicând uşor din sprânceană.
	     - O chestie..., zâmbea el jucăuş, trăgând de timp…
	     - Ce chestie? 
	     - „Life is too short, so kiss slowly, laugh insanely, love truly and forgive quickly.”
	   Am stat un minut rigidă, ca o statuie de piatră. M-am gândit ce frumoasă ar fi lumea, dacă toţi s-ar lua după regula asta. 
	      „- Dacă ar trebui să mori curând şi ai putea să dai un singur telefon, pe cine ai suna şi ce i-ai spune? Şi de ce să aştepţi până atunci?” Iar eu n-am aşteptat până atunci. De ce să aştept? Dacă atunci nimeni nu mi-ar mai da de ales? 
	     - Inteligentă alegere, am spus, îndreptându-mă spre el să-l sărut.
	     Încă o dovadă de iubire. Poate mă iubea necondiţionat, dar de unde să ştiu? Nu puteam fi sigură că asta e adevărat. Doar 95%, numai că acel 5%, care rămânea, uneori se dilata şi devenea mai mare.
	     - Mâine de dimineaţă, vreau să mergem la plajă, bine? Să te pregăteşti.
	     - Mâine? Victor, mâi...
	     - Da, ştiu, mă întrerupse el, încuviinţând din cap. 
	      Hmm, sigur îmi pregătea vreo surpriză. Cine ştie pe cine mai invitase el la plajă. Dacă îl invitase pe Carl? Dacă făcuse toată chestia asta pentru a mă face de ruşine? Mda, acesta era unul din momentele când acel 5% se dilata.
	     Mătuşa şi unchiul au plecat la ora nouă, iar vecinele imediat după. Au mai rămas familia Dima şi Victor care au plecat la ora unsprezece.
	     - La opt să fii gata, că vin cu vuvuzelele să-ţi cânt în ureche! mă avertiza, amuzându-se când să plece.
	     - Bine, bine... Mă amuzam şi eu sărutându-l. Ne-am luat rămas-bun, iar eu mi-am dat drumul în vană la apă să-mi fac baie. 
	      Stăteam în cada plină de spumă, relaxându-mă cu gândul la ce se va întâmpla mâine, pe cine va chema la plajă. Mă gândeam dacă va fi Carl, mă gândeam dacă făcea tot ce făcea din orgoliu şi din răzbunare. Dar se purtase normal toată seara pe care şi-o petrecuse cu mine. Chiar uitasem de dubiile mele. Nu-mi păruse nimic suspect şi chiar fusese o după-amiază frumoasă.
	     M-am culcat târziu, la două dimineaţa şi m-am trezit devreme la şapte, când Victor mă sună să mă trezească:
	     - Te-ai trezit, iubito? Vocea lui era angelică şi caldă, atât de muzicală şi de frumoasă pe lângă a mea.
	     - Ghici? am întrebat pe un ton nervos.
	     - Haaai, nu te enervaaaa, te-am sunat să te trezesc. La mulţi ani! Rosti pe aceeaşi voce melodioasă şi liniştitoare. La fără douăzeci să fii gata!
	     - Te iubesc! Acum eram mai liniştită, oarecum. De fapt, îi spusesem că-l iubesc pentru a-mi spune şi el. Nu era ca şi cum nu-l iubeam, doar că ştia  asta. 
	     - Ştiu...
	     - Şi tu? am întrebat curioasă.
	     - Te iubesc!
	     Am auzit ce-am vrut să aud şi am închis. M-am trezit şi mi-am desprins părul, pieptănându-l. Am făcut un duş rapid şi mi-am căutat un prosop şi costumul de baie. Mi-am luat pe mine costumul de baie, pantalonii scurţi de blugi şi o bluză transparentă de vară. M-am dat cu rimel şi cu dermatograf şi mi-am aruncat prosopul, rogojina şi loţiunile de corp în geanta de plajă albastru marin. Era fără zece, dar era bine.
	      Când am deschis uşa, Victor era acolo, aşteptându-mă. Am rămas uimită, dacă nu chiar şocată de faptul că nu era cu maşina. Maşina tatălui lui, pentru că a lui era la service.
	      Era îmbrăcat într-un tricou galben, mulat care la gât venea în V şi o pereche de pantaloni deschişi. Avea şi un buchet de flori de câmp în mână, care-i dădeau un aer copilăresc.
	     - Le vindea o tanti la un colţ de stradă. M-am gândit c-o să-ţi placă. Îmi întinse micul buchet de flori, iar eu îi priveam ochii de chihlimbar.
	     - Te-ai gândit bine, i-am răspuns încurajator, dar vocea îmi păru îndepărtată.
	     -Haide, marea ne aşteaptă! spuse luând-o înainte şi întinzându-şi mâna în spate, după mine.
	     - Marea? Ce mare? am întrebat uimită, dar tonul îmi era amuzant.
	     - Păi, ... mergem la mare. Tonul lui era unul nevinovat, iar când am ajuns în dreptul lui mă prinse cu putere de talie şi mă săruta.
	     - La mulţi aaani, iubitooo! Mă sărută din nou cu gura care-i fremăta ca şi mie de altfel, de dorinţă.
	     - Mulţumesc, iubitule! Eram fericită. Toate bănuielile mele trecuseră. Era ca acea lucrare de control din liceu neaşteptată, la care ştiai că ai învăţat, iar după ce ai             predat-o, înainte ca profu’ de mate să ţi-o aducă, ştiai că iei zece. Mda, cam aşa ceva era şi acum doar că fericirea era de o mie de ori mai mare, neputând-o compara cu o notă bună.
	     - Tu glumeşti la faza cu marea, nu? Aproape că nici  nu-l băgasem în seamă când o spusese. 
	     - Cum să mergem la mare?
	     - Nu, iubito... De ce să glumesc?
	     M-am oprit în loc râzând isteric.
	     - Victor, eşti nebun? Cum să mergem la mare? Tot ce am la mine e costumul de baie!
	     - Şi nu ai nevoie de nimic mai mult! Mă trase de mână, luându-mă în braţe. 
	    Mergeam pur şi simplu. Nu ştiam unde mă ducea, nu ştiam dacă plecăm la mare, cu ce plecam. Nu ştiam nimic. Doar că eram cu el. Şi atâta timp cât braţul său mă atingea, simţeam că eram în siguranţă. Poate mult prea în siguranţă decât ar trebui să se simtă cineva. Am mers pe jos până la gară, încet, ajungând acolo la opt jumătate. Soarele răsărise de mult şi se încălzea din ce în ce mai tare, aşa că mi-am scos ochelarii  din geantă şi mi i-am pus pe ochi. Mi-am prins în coc grămada de păr ce-mi acoperea spatele şi stând pe nişte scaune albastre de acolo din gară, i-am trimis mamei un mesaj, explicându-i tot. Nu era genul de mamă căreia să-i dai explicaţii, dar îmi plăcea să o fac. Adică, nu mă deranja. Ne certam des, dar cu toate acestea eram prietene şi eram mândră că aveam o mamă ca şi ea. Biletele le cumpărase de ceva timp, aşa că nu mai era nevoie să pierdem timpul şi la cumpărarea lor. Până a venit trenul, mi-am luat două cafele de la un magazin din gară. Eram ruptă după cât de puţin dormisem noaptea trecută.
	     - Am ales să mergem cu trenul pentru că mi se pare mai romantic, sparse el liniştea, când deja ne ocupaserăm de câteva minute locurile din compartiment. Eram doar noi doi acolo, aşa că am profitat de asta şi m-am culcat ascultând muzică la mp4.
	    Murmurul valurilor care se spărgeau cu putere de stânci era singurul sunet care se auzea. Stăteam la mal aproape de apă, întinsă pe rogojină, astfel încât atunci când valurile se spărgeau, mă stropeau răcorindu-mă. Mai era şi el acolo, care-mi şoptea cu buzele ude „te iubesc!”. Aproape că-mi cânta cu vocea lui melodioasă şi cristalină. Era asemenea unui cântec cântat de cel mai talentat cântăreţ, cu cele mai frumoase versuri. Era o melodie cu care practic te drogai. Odată ascultată, nu te mai puteai abţine. Aveai nevoie s-o auzi iar şi iar... şi nu te mai săturai niciodată. Voiai s-o asculţi la infinit. Căci altfel mureai. Dar asta era imposibil. Aşa că atunci când o auzeai erai cel mai fericit.
	     Lumina strălucitoare a zilei de vară făcea ca totul să fie perfect. Eu, el şi marea. Tot ceea ce îmi trebuia. Era tot ce aveam nevoie ca atmosfera să fie de basm. Ochii lui priveau absenţi la infinit, în abis, pierzându-se parcă într-o altă lume.
	     - La ce te gândeşti? am întrebat curioasă, simţindu-mi palmele umede şi ştergându-mi-le de prosopul din spatele meu.
	     A clipit, iar, când a deschis ochii, pe chipul angelic îi apăru obişnuitul său zâmbet, care în lumina soarelui părea şi superb. Buzele cărnoase-i erau tăcute. Nu l-am mai întrebat din nou, aşa că m-am întors cu spatele la el. Am crezut că adormise, dar nu o făcuse. 
	Îmi răspunse după câteva minute:
	     - La noi... La cât de fericiţi suntem acum şi la faptul că peste douăzeci de ani iubirea noastră va muri. Povestea noastră de dragoste va muri, ca toate celelalte poveşti perfecte... Nu va mai fi tânără şi frumoasă. Nu va mai fi acea flacără, nu vom mai fi tineri îndrăgostiţi...
	     - Aşa e... Povestea noastră de dragoste va muri, dar să nu ne gândim la mâine. Să ne gândim la azi, la clipa asta care e unică. Să n-o lăsăm să treacă pe lângă noi pur şi simplu. Ştiam că e adevărat ce spunea, doar că refuzam să mă gândesc. Nu  doream să mă întristez.
	     - Iartă-mă! N-am vrut să te supăr...
	     - N-ai făcut-o, i-am răspuns sperând că tonul îmi părea convingător, reuşind să schiţez un zâmbet.
	     Glasul pescăruşilor se auzea din toate părţile, la fel şi hitul verii. Nu mai înţelegeam nici eu... era vară, eram la mare cu persoana pe care o iubeam cel mai mult de pe Pământ, intrasem la actorie, urma să joc într-un serial, eram tânără şi îndrăgostită..., dar eram tristă. Mă enervam din prostia mea. Dar nu era tocmai vina mea. Nu eu voiam să fiu tristă. Pur şi simplu subconştientul era mult mai puternic decât conştientul şi-l învingea, îl sabota, refuzând să mai lucreze împreună, încercând să se învingă unul pe celălalt.
	      Am intrat în mare. Ea ne primeşte nepăsătoare pe toţi. E rece şi nu ne iubeşte. Nu ne dă niciodată niciun semn care sugerează iubire. Doar valuri reci şi albastre. Te spală de dragoste. Şi cu toate acestea, noi venim aici în fiecare vară. Toată lumea vine şi toată lumea o iubeşte. Dar ea? Ea ce face? Stă pur şi simplu acolo şi ne goneşte, aruncând cu valuri reci şi înspumate. Dar la stabilopozi? La ei nu venea nimeni niciodată, dar, de fapt, ei erau cei care ne apărau de mare. Poseidon era cel care voia ca toate acestea să se întâmple, iar marea nu era decât o piesă de şah pe tablă? Stabilopozii întotdeauna-mi aminteau de nişte piese de şah, numai că ei nu se mişcau niciodată.
	      Îmi era frig în apa rece a mării, iar când ieşeam din ea nisipul fierbinte şi auriu era cel care mă încălzea. Şi... a, da! Mai era şi el: raza mea de soare care mă lua în braţe şi mă săruta pe creştet. Soarele de vară ieşea timid de după norii albi ca zăpada, care luau diferite forme, dacă te uitai atent stând întins pe nisip. Te privea jucăuş de pe bolta senină, gata-gata să-ţi zâmbească cu căldură, scuturându-şi praful de aur în aer.
	4. HAPPY END
	Vântul adia uşor ca în oricare altă dimineaţă de vară la mare, înainte de răsărit. Stăteam întinşi pe nisipul fin, când el a spart liniştea.
	     - Cum te simţi?
	     - Fericită, am răspuns fără să-mi iau privirea de la marea infinită.
	     Mă luă de talie şi mă trase mai aproape de el,             sărutându-mă pe tâmplă, după care un zâmbet îi răsări pe faţă.
	Briza caldă îmi făcea părul să o ia razna, iar rochia albă şi lungă cu fluturaşi abia mă încălzea. Stăteam ghemuită cu picioarele îndoite în faţă şi cu mâinile pe lângă mine, iar capul îmi era rezemat de umărul lui. Poate era mult prea devreme pentru a aştepta răsăritul, dar era un moment romantic. Unul din momentele memorabile din viaţă, nefiind ceva banal.
	     În sfârşit, apăru... Se ridica din mare în lumina trandafirie a zorilor. 
	     M-a prins uşor de barbă şi-mi îndreptă capul spre el.
	     - Mărită-te cu mine, Becca!
	     - Ce? am întrebat confuză, iar pe chipul meu înflori o faţă amuzantă.
	     - Mărită-te cu mine! Repetase pe acelaşi ton serios cu ochii fixaţi pe mine.
	     Întinse spre mine un inel pe care îl scoase din buzunar. Era un inel simplu, dar superb ce avea un diamant alb, sclipitor. Voia să mi-l pună pe deget, dar se opri. Nu puteam să spun nimic, pentru că încremenisem. Vorbea serios. Simţeam că mă sufoc, iar pentru o secundă am crezut că voi leşina. Se uita la mine cu o expresie a feţei indescifrabilă, probabil încerca să o descifreze pe a mea, care era înmărmurită. Noi nu vorbiserăm niciodată despre nuntă. În tot acest timp nu vorbiserăm niciodată, iar acum aşa dintr-o dată voia să ne căsătorim? Ce-i venise? Eram fericită când am conştientizat ce se întâmplase. Mă ceruse în căsătorie şi aveam să ne petrecem tot restul vieţii împreună, alături unul de celălalt. Pentru eternitate. În sfârşit voi avea o familie, un soţ şi un copil… o carieră… Aş fi putut fi un om împlinit într-un an. Totul era perfect, se întâmplase atât de repede, pe neaşteptate şi era cea mai fericită zi din viaţa mea. Cea mai fericită !
	     O mână rece îmi întrerupse gândurile, atingându-mă cu blândeţe pe faţă. Îmi ştergea lacrimile. Plângeam. Lacrimile îmi curgeau şiroaie pe obraz doar că de data aceasta erau provocate de fericire. L-am prins în braţe cu toată puterea mea, începând să plâng şi mai tare, stând la pieptul lui în timp ce mâinile i se împleteau în părul meu. L-am sărutat lung şi, preţ de câteva secunde, am avut impresia că sunt în Rai. Că el e un înger ce avea o aură deasupra capului şi nişte aripi mari, iar eu la rândul meu eram la fel de frumoasă. Din nou eram în basm. Fără să-mi dau seama, pe tot parcursul relaţiei noastre formasem un basm. Mai aveam să vedem sfârşitul care probabil va fi şi acesta perfect, aproape ca tot ce se întâmplase până acum.
	       Am dat din cap aprobator, ştergându-mi lacrimile care încă mai curgeau.
	     - Mă mărit, Victor! Mă mărit…, rosteam cuvintele încet, încuviinţând din cap.
	     Ochii lui curioşi acum sclipeau de fericire, iar în secunda următoare mă luă în brate şi începu să mă sărute pe toată faţa.
	     - Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc! repeta el sărutându-mă.
	     - Şi eu…, am reuşit să spun printre sărutări.
	     Cu toată fericirea asta, aproape că uitase de inelul pe care încă îl mai ţinea în mână şi mi-l puse cu grijă pe degetul inelar. 
	     - Rebecca Maria Dima, am spus eu, amuzându-mă.
	     Eram fericită, dar nu suficient de fericită pe cât ar fi trebuit. Probabil că încă nu realizam.
	     - Două gogoşi cu gem, spuse Victor, întinzând banii către băiatul bronzat cu şapcă.
	     - Şi când, unde, cum facem? întrebam în timp ce muşcam din gogoaşa cu gem de fructe de pădure.
	     - Oricând vrei.
	     - Acum, am răspuns pe un ton serios.
	     - Acum? întreba încruntându-se..., pe chip citindu-i-se nelămurirea.
	     - Am glumit.
	     A zâmbit uşurat.
	     Mingea de foc de pe bolta azurie trimitea căldura înăbuşitoare, aerul devenind arzător, sufocant.      
	Totul începe aici, îmbrăcându-mă în rochia împopoţonată, mulată pe talie asemenea unei prinţese. Era o rochie de mireasă, bej cu dantelă neagră la mâncecile ei bufante. La spate avea o fundă imensă din aceeaşi dantelă. Era umflată, cu un decolteu mare care îmi lăsa gâtul descoperit. Dacă m-aş fi căsătorit cu un vampir ar fi avut ce să muşte. A fost adusă din Bulgaria special pentru mine, ea fiind din anul 1864. Mă simţeam ca o prinţesă. Eram o prinţesă. Părul meu roşu ca o mare de porumbei ce aduc asfinţitul era creţ, făcut  bucle, lăsat pe spate, iar în partea dreaptă aveam o  floare neagră din pene. Singurele bijuterii, pe care le aveam, erau un lanţ din dantelă neagră lipit de gât cu un trandafir mic roşu şi inelul pe care Victor mi l-a dat pe malul mării. Era septembrie, dar ţinuta nu era una completă fără evantaiul cărbune, la fel de vechi. Buzele îmi erau roşii sângerii, iar pe pleoapa superioară tuşul îmi făcea o codiţă în colţul ochiului, făcându-i să pară mai mari. Pomeţii îmi erau accentuaţi de perle iluminatoare. Eram ca o păpuşă de epocă. Am mers singură cu trăsura până la biserică, unde  m-am întâlnit cu ceilalţi. Victor era şocat. Probabil şi ceilalţi, dar nu m-am sinchisit să-mi iau ochii de pe prinţul meu, care rămăsese mască. Mut de uimire. Nu am coborât din trăsură decât după vreo două sau trei minute, alegând să stau acolo şi să le văd expresiile tuturor. Eram într-adevăr superbă. Ştiam asta, dar ei mi-o confirmau.Victor nu mă mai văzuse până atunci şi nu-mi văzuse nici rochia. De fapt, nimeni nu mi-o văzuse. Trebuia să fie o surpriză pentru toţi. Stăteam cu buzele întredeschise, dezvelindu-mi dinţii care erau albi. Doar azi erau albi. Doar azi eram frumoasă. Ţineam evantaiul ridicat, iar mănuşile negre până la coate îmi acopereau manichiura roşu-aprins. Victor stătea înlemnit cu gura deschisă, privindu-mă repetat din cap până în picioare. Purta un sacou crem, cămaşă împopoţonată cu un fel de volănaşe, o cravată vişinie şi o pereche de pantaloni cu bretele albastru închis, iar în picioare avea pantofi maro din piele întoarsă.
	     - Închide guriţa, iubire! am rostit pe un ton sobru, coborând din trăsură, cu mâinile pe lângă corp, iar picioarele unul în faţa celuilalt. Azi eram cea mai importantă şi mă simţeam cea mai importantă.
	     Când am ajuns în dreptul lui, a făcut o plecăciune în faţa mea şi mi-a sărutat mâna, după care am intrat împreună de braţ în biserică. Tot ce vedeam acolo eram noi. Eu şi el. Atât. Acum eram doamna Dima. Rebecca Maria Dima. Suna foarte frumos.
	     Exact după o săptămână de la nuntă, aflasem că sunt însărcinată. Era într-o zi senină de toamnă, când frunzele ruginii cădeau pe Pământ lipsite de griji, soarele  dansa emanând căldură şi frumuseţe. Eram soţie. Urma să fiu mamă. Ce putea fi mai frumos de atât? Era cea mai frumoasă perioadă a vieţii mele. Eram studentă la actorie şi mi se ofereau o grămadă de şanse din toate părţile. La fiecare casting de la care mă întorceam, o făceam fericită, pentru că îl luasem. Visele mi se împlineau. Jucam într-un serial şi urma să joc într-un film, un rol secundar. Nu conta că era secundar sau principal. Conta că jucam în el. Ştii cum se spune: nu  există roluri mici, există doar actori netalentaţi. Puteam să mă fac remarcată şi dacă jucam un rol nu neapărat principal. Eram bună, şi cel mai important lucru era că acum eram conştientă de asta. Acum. Da. Pentru că acum ştiam că sunt cel puţin la fel de bună ca restul. Trebuia să termin cu copilăriile, pentru că în curând voi fi mamă. Voi fi cea mai fericită şi cea mai bună soţie, cea mai bună mamă de pe Pământ, şi cea mai fericită femeie. Femeie... Femeie? Eram deja o femeie? Parcă trecuse totul atât de repede... Parcă ieri eram cu prietenele mele în faţa blocului şi ne jucam şotron sau „de-a v-aţi ascunselea”. Ne jucam de-a şcoala, ori Culorile sau Pâinile. Făceam spectacole,  iar vecinii veneau să ne vadă.
	      Şi liceul?! Când a mai trecut şi acesta atât de repede?! Totul se întâmplase aici, sub ochii mei, doar că se întâmplase cu foarte mult timp în urmă. Mi-e greu să uit cum plecam de la ora de română şi de istorie, mergând cu fetele la suc. Aaa, sau ora de chimie când le obligam să rămână. Nu aş putea niciodată să uit toate chestiile astea mici, dar memorabile, chestii care m-au marcat şi de care o să-mi amintesc întotdeauna cu drag. Nu aş vrea să le uit niciodată.
	      Acum opt zile făcusem trei luni de când ne-am căsătorit. De când eram doamna Dima. De când eram doamnă, nu domnişoară. Da, ştiu. Era treisprezece, doar că un număr norocos pentru mine. Iar în nouăsprezece aflasem că eram însărcinată.
	       Eram acasă. În casa de pe malul lacului pe care ne-o cumpăraserăm cu banii strânşi la nuntă şi cu restul banilor pe care îi aveam. Era o căstuţă destul de mică, iar în spate aveam o piscină la fel de mică. O casă mică, dar suficientă pentru noi şi pentru viitorul bebe. Era un fel de „căsuţa noastră, cuibuşor de nebunii”. Stând întinsă pe pat, mi-am imaginat casa asta, pe noi, peste câţiva ani. Semănam mult cu mama. Eram tunsă scurt, gen Cleopatra. Eram pe acelaşi pat, iar copiii veneau la mine şi-mi povesteau ce făcuseră la şcoală. Apoi intră Victor, cu o geantă tip poştaş pe umăr pe care o lăsă jos şi mă sărută pe frunte, iar copiilor le dădu câte o ciocolată.
	     - Ai venit, dragule? l-am întrebat, uitându-mă la el.
	     Hm... era ciudat. Ştiam. Ştiam. Asta era. Eram sigură de asta. Nu mai exista scânteia, atracţia, chimia. Stăteam împreună pentru că ne înţelegeam, pentru că ne iubiserăm. Pentru că aveam un trecut împreună, acum fiind doar carbon şi oxigen. Nu mai eram dioxid de carbon, iar valenţele nu se mai coborau niciodată. Era imposibil să le cobori. Şi dacă nu mai erau reguli, toată chimia dispare. Chimia. Chimia noastră... 
	     Era ajunul Crăciunului. Afară ningea des. Eram acasă la Victor. Acasă la mine. Bradul era mare, aşezat în mijlocul livingului. Mirosea a brad, a scorţişoară, a cozonac cald şi a portocale. Stăteam lângă brad, într-un fotoliu bean bag şi aşteptam ciocolata caldă pe care Maia – căci mă obligase să-i spun aşa – o pregătea. Era deja ajunul... 
	    Ne-am strâns toţi la Victor: mama, eu, Maia, Domnul Ştefan – nu reuşisem să-i spun Ştefan, Lig, Monika şi David. Stăteam toţi pe fotolii în jurul bradului, aşteptând ciocolata caldă. Le cumpărasem tutoror cadouri, iar la anul pe vremea asta va fi un cadou în plus. I-am luat mamei o pereche de pantofi nude cu toc şi o cămaşă albă cu nasturi, lui Victor un om mare de zăpadă, cu bomboane de ciocolată în el, şi-un glob de cristal cu o poză cu noi doi de la mare, în care ningea încontinuu. Am fost destul de inspirată, alegând o poză de la mare, care emana căldură, şi am combinat-o cu frigul. Noi doi emanam căldură. Ahaha... Eram originală, ce pot să spun. Lui David, lui Lig şi Monikăi le-am luat câte un breloc în formă de ren şi câte un Moş Crăciun mare din pluş. Domnului Ştefan un ceas de mână, iar Maiei o eşarfă şi o cămaşă la fel ca a mamei.
	     Era timpul să deschidem cadourile, doar că exact când voia Maia să-l deschidă pe cel de la mine, probabil pentru că era cel mai frumos împachetat. He, he..., talentul meu la împachetat cadouri. Serios, chiar îmi plăcea. Era hobby-ul meu. Aşa, să-mi continui ideea: exact când voia să-l deschidă pe al meu, sună la uşă. Erau primii colindători, aşa că i-am primit. Două fetiţe gemene, blonde cu ochi căprui şi un băiat brunet mai micuţ decât ele, care stătea în mijloc, au cântat „Steaua sus răsare”. Fetiţele îmi aminteau de fratele meu.
	   Înainte să apucăm să deschidem cadourile, imediat după ce plecaseră cei trei copii, am mai primit încă un grup de colindători. Mă gândeam cum ar fi să am şi eu doi gemeni. Sau şase. Ca John and Kate plus eight. 
	     - Vaaai! Maria, iubito! Ce frumoase sunt! Maia părea entuziasmată. Probabil că-i plăcea cadoul  sau doar ştia bine să joace teatru. Nu am fost atentă la restul cadourilor, am simţit doar când Victor mă sărutase după ce-şi deschise cadoul de la mine, am presupus. Am mai auzit şi când mama râdea isteric şi mă făcea de ruşine, spunând că ea şi Maia sunt gemene. Nici măcar nu m-am sinchisit să-i fac semn să termine că mă face de râs.
	     Era rândul meu să le deschid. Primul cadou pe care l-am luat era băgat într-o plasă verde. Am deschis-o şi înăuntru erau două lacuri de unghii, unul roşu şi altul verde, un lănţişor cu o inimioară mică şi o eşarfă albastră din pânză cu leopard print. Pe felicitare scria că e de la David.
	     - M-ai nimerit cu animal printu’! i-am spus lui David zâmbind, în timp ce-l pupam pe obraz. 
	     A doua cutiuţă era mică, mică 5-6 cm şi împachetată            într-un ambalaj cu Moş Crăciun, cu o panglică roşie pe care scria „Sărbători fericite!”. Am rupt ambalajul, pentru că nu aveam răbdare să-l desfac, descoperind o cutiuţă neagră din catifea. Am deschis-o cu grijă, iar înăuntru era un lanţ minunat de aur cu o tăbliţă mică pe care scria „Becca”. M-am uitat curioasă pe bilet, şi am văzut că era de la S-O-C-R-I-I  M-E-I. Apoi mai era o plasă cu flori de la mama, şi o rochiţă cu model marinăresc. Era oribilă. Bine, ştiţi voi faza:
	     - Vaaai! E superbă! Mulţumesc, mami!
	     - Sigur îţi place? Pot s-o schimb dacă nu...
	     - Nu, nu! E superbă! o întrerup eu entuziasmată. Mă duc să mă îmbrac cu ea!
	     Într-adevăr, aşa am făcut, doar că, după ziua de Ajun, am aruncat-o în dulap de unde n-am mai scos-o. 
	     Mai aveam de deschis o ultimă cutie, foarte frumos împachetată. Probabil de la Lig, Monika şi Victor. Era o cutie destul de mare, în care mai erau alte cinci cutii de diferite dimensiuni. Am deschis-o pe cea mai mică, unde era o ramă foto şi o poză cu mine, Lig şi Monika de la mare; în altă cutiuţă, pe care scria că era de la Victor, era o rochiţă albă superbă din pene... I-am zâmbit... În cea mai mare cutie era un set de douăsprezece lumânări cu sclipici, de modele şi culori diferite. Pur şi simplu adoram lumânările, în plus aveam nevoie continuă de ele pentru că mereu, când îmi făceam baie, stingeam lumina, umpleam cada cu spumă şi aprindeam lumânările de pe marginea cadei. În ultima cutie era o cană cu zodia mea.
	     Probabil era ciudat ca la vârsta mea să-mi petrec Crăciunul acasă, cu familia. Dar îmi plăcea. Nu voiam să mă înstrăinez de mirosul de brad, cozonac cald, scorţişoară şi portocale, nu voiam să las ciocolata caldă, emisiunile de la TV la care se făcea reclamă cu două săptămâni înainte şi nu mai ştiai pe ce post să te uiţi, pentru că peste tot sunt invitaţi speciali şi chestii drăguţe… nu voiam să las colindătorii şi colindele. Să renunţ la toate acestea pentru un bar?
	     Oricum, revelionul nu-l puteam petrece acasă, pentru că mergeam cu Victor la munte. Numai noi doi.
	     În miercurea următoare am mers la ecograf. Am ales să merg singură pentru că avea să-mi spună sexul bebeluşului, iar eu pregătisem o surpriză. Victor nici măcar nu ştia unde merg, îi spusesem că sunt la Monika.
	Eram îmbrăcată într-un palton gros, bej, dresuri şi botine negre. Ningea tare, iar asta-mi amintea de dimineaţa petrecută în parc cu Victor, când am decis numele bebeluşului. La început am vrut să-i spunem Taylor, pentru că mergea în ambele cazuri. Şi dacă era fetiţă şi dacă era băiat. Hmm, dar ne-am gândit că e prea banal. Prea comun. Aşa că am ales Yanis pentru băiat, şi Anyela pentru fată. 
	     Am ajuns cam în cincisprezece minute, pentru că spitalul nu era foarte departe de casă. Mi-am dat paltonul jos când am ajuns în salon, agăţându-l în cuier.
	     Era o domnişoară tânără, cu un nas ascuţit, blondă şi amabilă care zâmbea mereu.
	     - Aţi ajuns? întrebă ea zâmbind politicos. Într-un fel întrebările astea mi se păreau aiurea. „Ai ajuns?”, „Ai venit?”. Nu vezi c-am ajuns? De ce mă mai întrebi? Dar nu mă enervam. O luam ca un fel de „Bună ziua!”.
	    Am zâmbit şi am dat din cap aprobator. M-am întins pe pat, şi domnişoara blondă îmi ridică rochia, după care mă dădu cu gelul acela incredibil de rece din cauza căruia mereu comentam atunci când o făcea. Dar acum nu am comentat nimic, pentru că eram prea fericită. Îmi întindea gelul cu o chestie, de parcă îmi făcea masaj. Sau mă rog, nu ştiu dacă-l întindea, dar mi-l mişca pe burtă, iar pe mine mă gâdila.
	     - Ei? întrebai eu curioasă.
	     - Uitaţi... aici este ca..., începu ea.
	     - Vreau să ştiu sexul! m-am răstit eu uşor amuzată.
	     - Vreţi să spuneţi sexele, spuse ea cu acelaşi zâmbet pe chip. Cum sexele? Aveam mai mulţi? Doi? Nu pot să cred! Aveam gemeni? Era imposibi!
	     - Su... sunteţi sigură? am început eu să bâlbâi.
	     - Da. Bineînţeles. Un băiat şi o fetiţă.
	     - Doamne! Nu pot să cred! exclamai fericită,                   ştergându-mi gelul de pe burtă cu nişte şerveţele, îmbrăcându-mă şi plecând la salonul de făcut tatuaje. Intenţionam să-mi tatuez pe ceafă un „V”, iar pe  încheietura mâinii „Yanis” şi pe cealaltă „Anyela”. Doamne! Ce frumos!
	    Am ajuns acolo, unde era plin de oameni supertatuaţi. Toţi se uitau ciudat la mine. Da, nu sunt nebună. Eram conştientă de faptul ca nu era tocmai indicat să-ţi faci tatuaje în timpul sarcinii, dar totul va fi bine.
	    Tipul cu pierceuri, plin de tatuaje nu a vrut să mi le facă până nu am semnat un fel de contract făcut de el, pe care –presupunea el – că-l dăduse tuturor femeilor însărcinate, care doreau să se tatueze.
	     - Frumoase nume..., rosti tipul tatuat pe un ton sobru. 
	     - Daaa, mulţumesc... Vor fi copiii mei...
	     - Să fie sănătoşi! Să ai o naştere uşoară!
	     - Mulţumesc... 
	    Cum am intrat pe uşa de la casă, mi-am arătat încheieturile entuziasmată:
	     - Becca!... Tonul lui Victor suna îngrijorat. Nu era recomandat să-ţi faci un tatuaje, Becca! Eşti însărcinată! -răspunse nervos, pe un ton sarcastic.
	     - O să avem gemeni! O să avem gemeni! Cântam eu prin casă, întrerupându-l, în timp ce-mi puneam paltonul pe cuier.
	     Victor scăpă ceaşca de cafea din mână.
	     - Tu... tu… vorbeşti serios?!
	     - Daaaa! Şiiiiii, uite! am rostit, întorcându-mă pentru                a-mi vedea V-ul de pe ceafă, pentru că aveam părul prins. A venit la mine şi m-a sărutat.
	     - Totul o să fie bine cu copiii?
	     Am încuviinţat din cap.
	     E seară. Ultima seară din anul ăsta. Mâine va fi alt an. Suntem la cabană, la munte şi nu avem curent aşa că stăm cu lanterna.
	     - Putem să aprindem lampa..., mi-a venit mie ideea               într-un târziu.
	    Jos, lângă noptieră era o sticlă de plastic de 2 l cu petrol, aşa că l-am lăsat pe Victor să rezolve cu lumina. A coborât să mai aducă din bagaje, iar între timp eu am mai scos câteva lumânări mari din geantă, pe care le-am aprins şi le-am aşezat în cameră.
	     Într-o secundă totul luă foc, sticla de petrol era desfăcută şi totul ardea. Mai puţin partea în care eram eu, pentru că nu aici erau lumânările şi nici lampa sau petrolul. Toate erau în partea de la uşă, aşa că nu puteam să ies afară. Am încercat să deschid geamul, dar nu am reuşit, începând să strig după ajutor. Să urlu, panicându-mă.
	     - Becca! Becca! Rezistă! Vin după tine! se auzea Victor din partea cealaltă a flăcărilor.
	     - Victor, nu! Stai acolo! Dacă nu, o să murim amândoi! Cheamă pompierii! strigam eu, agitându-mă.
	     - I-am chemat deja! Nu! Lasă-mă să te ajut! Dacă mori, mă omor şi eu! Ori te salvez, ori murim împreună! 
	     - Victor, stai acolo şi taci odată!
	     - Becca, vin!
	     - Încetează!
	     - Unde e foc, e şi apă. Unde e iubire, e şi durere. Unde e el, e şi ea... 
	     A întins mâna prin foc, venind spre mine. L-am prins de mână şi-am spus:
	     - Unde eşti tu, sunt şi eu.
	     Căldura se intensifica cu fiecare secundă ce trecea. Iar noi..., noi aşteptam acolo să murim pur şi simplu? Pompierii nu mai ajungeau. Nimeni nu venea. De fapt, cine să vină? Era trecut de ora douăsprezece şi cu toţii petreceau.
	     - Becca, am citit în jurnalul tău că ţi-ai omorât fratele... 
	     Îmi era atât de cald. Mă sufocam. Îmi citise jurnalul?! Nu mai aveam timp. Îi explicam.
	     - S-a înecat din cauza mea, când încerca să mă salveze.
	     - E prea târziu..., a spus Victor, luându-mă în braţe. Te iubesc, Becca! Te iubesc enorm!
	     - Ştiu ce înseamnă asta. Am rostit zâmbind. Dumnezeu vrea să murim, pentru că peste câţiva ani iubirea noastră va muri. Îţi aminteşti? Dorinţa noastră, Victor! E dorinţa noastră! Murim acum, când ne iubim! Acum! Fericiţi şi îndrăgostiţi. Iubiţi de toată lumea. De prieteni şi de vecini... Nu atunci când lumea o să ne uite! O facem acum! Te iubesc!
	     Apucasem să fiu soţie un an. Apucasem să fiu mamă un an. Apucasem să-mi împlinesc visul şi să fiu actriţă un an.
	     Nu mai era basm. Noi muream. Nu se va mai termina nimic cu bine. Sau poate toată povestea asta fusese un basm, doar că noi eram personajele negative. Sau, pur şi simplu, a fost un basm fără final fericit. Eu aşa voi crede: că a fost un basm fără final fericit.
	     Imaginaţia o luase razna. Auzeam sirena pompierilor. Poate pentru că nu-mi doream să mor. Dar trebuia.  
	     Acum eram sigură. Mă iubea. Îşi dăduse viaţa pentru mine. Eram două chitare făcute cenuşă, dar a căror iubire va continua să cânte.  
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