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Vrei să mă cunoşti? 

Putem să iubim doar ceea ce cunoaştem şi 
niciodată nu putem cunoaşte în întregime 
ceea ce nu iubim.

Aldous Huxley

Vrei să mă cunoşti? Atunci nu-mi privi insistent chipul şi 
nu-mi pune etichete definitive după ce m-ai ascultat rostind doar 
câteva cuvinte. 

Nu-mi evalua inteligența raportându-te la studii sau la condi-
ția mea socială; nu-mi aprecia maturitatea emoţională raportân-
du-te la vârsta mea biologică şi nu crede că-mi cunoşti educaţia 
după ce ai stat în preajma mea doar câteva secunde. 

Nu mă analiza prin prisma lucrurilor pe care le am, pentru 
că, indiferent cât de multe aş avea, ele nu arată că am tot ceea ce 
îmi trebuie; indiferent cât de puţine aş avea, asta nu arată că-mi 
lipseşte ceva. 

Nu asculta poveştile altora despre mine şi nu mă privi prin 
ochii celorlalţi, pentru că fiecare om mă vede diferit şi prea puțini 
sunt aceia care mă văd aşa cum sunt cu adevărat. 

Nu-mi cataloga sensibilitatea, moralitatea şi valorile în func-
ție de greşelile din trecut, pentru că nu cunoşti conjuncturile ce 
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au dus la săvârşirea lor. Nu poţi judeca omul după o singură 
faptă, aşa cum nu poţi judeca eternitatea după o singură zi. 

Nu mă judeca după oamenii din anturajul meu – există mo-
tive întemeiate pentru care aceştia fac parte din viața mea, pe unii 
dintre ei neavând dreptul să-i aleg, să-i alung, să-i părăsesc.

Nu mă judeca după o vorbă, o faptă, o iubire. 
Sunt mai profundă de atât.

Vrei să mă cunoşti cu adevărat?
Atunci vino şi trăieşte alături de mine o vreme. Vino în casa 

mea, în viaţa mea şi, dacă o să te încumeţi, în sufletul meu. Doar 
aşa ai să poţi vedea tot ceea ce mi se întâmplă, tot ceea ce trăiesc, 
tot ceea ce iubesc, tot ceea simt şi, da, tot ceea ce îndur. 

Vino să îmi vezi toate trăirile, nu numai pe acelea pe care aleg 
eu să le las să se vadă. Ai să observi că nimic din ceea ce e omenesc 
nu mi-e străin, de la bucurie intensă până la tristețe nemărginită. 
Vei avea ocazia să constaţi că am şi eu slăbiciuni, ca toţi oamenii, 
dar că, spre deosebire de mulţi, eu găsesc puterea să mă lupt cu 
neputințele mele. Vino să-mi vezi şi bucuriile, şi necazurile, şi 
clipele de mulţumire, şi frământările interioare. 

Vino să mă vezi întreagă.
Vino să vezi cum râd atunci când ar trebui să plâng şi cum 

găsesc puterea să le alin durerile altora, în timp ce ale mele mă 
sufocă. 

Vino să vezi cum găsesc în mine forţa de a le da celor dragi 
aripi să crească, în timp ce pe mine mă dor şi acum urmele lăsate 
de aripile ce mi-au fost tăiate.

Vino să-mi cunoşti temerile din fiecare clipă şi iubirea de o 
viaţă.

Vino să-mi cunoşti tot universul, cu trecut, prezent şi… 
visuri. 



De-abia apoi ai să-mi poţi pune o etichetă, înălţătoare sau 
denigratoare, după cum ţi-e voia, dar te conjur: nu-mi pune cali-
ficative înainte de a mă cunoaşte cu adevărat. 

De aceea te invit în lumea mea. Vino! Te provoc să mă cu-
noşti. Nu promit că sunt mai bună sau mai rea decât ţi-ai imagi-
nat... Doar că sunt mai profundă de atât.

Vino să mă cunoşti şi ai să poţi observa cu ochii tăi, poate 
contrar aşteptărilor, cum sunt supusă eşecului, în ciuda tuturor 
eforturilor pe care le fac, cum primesc doar o parte infimă din 
iubirea de care depinde sufletul meu, în ciuda dragostei uriaşe pe 
care o ofer necondiţionat, cum greşesc şi câte regrete adun, dar şi 
cât de mult sunt capabilă să iert.

Vino, oferă-mi câteva clipe din timpul tău, ca să mă vezi de 
aproape, abia atunci poţi să mă judeci. Vino să mă vezi cu visuri 
şi iluzii, cu speranţe şi înfrângeri, cu bucurii şi suferinţe şi abia 
după ce vei fi văzut tot tabloul, şi nu doar câteva frânturi, de-abia 
atunci mă vei fi cunoscut puţin şi vei fi îndreptăţit să mă catalo-
ghezi. Dar înainte nu. Nu face greşeala să îmi pui etichete înainte 
de a mă cunoaşte. Sunt mai profundă de atât.

Vrei să mă cunoşti cu adevărat?
Atunci vino să mă vezi întreagă.
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Am greşit... 

Cea mai mare greşeală a omului este 
să se teamă să nu facă vreo greşeală.

Elbert Hubbard

Am greşit...
atunci când am renunţat la visurile mele doar pentru 

că alţii m-au descurajat;
când am spus „Nu mai pot!“ înainte să fi încercat 

măcar;
când le-am dat voie altora să îmi spună cine şi cum 

sunt, uitând că doar eu sunt aceea care mă defineşte;
când m-am lăsat amăgită de cuvintele frumoase, dar pe 

ascuns veninoase, ale unor oameni care au văzut în mine 
doar o cale către scopurile lor;

când am amânat să spun „Iartă-mă!“, „Îmi pare rău!“, 
„Te iubesc!“;

când mi-a fost teamă să mângâi, să îmbrăţişez şi să 
sărut;

când nu i-am permis inimii să iubească pe cine a vrut ea;
când am lăsat orgoliul să mă înstrăineze de oameni;
când nu am făcut primul pas spre împăcare;
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când am dus lupte ce nu erau ale mele;
când m-am retras prea devreme din relaţii în care su-

fletul meu simţea nevoia să mai stea;
când am risipit cuvinte, emoţii şi lacrimi pe persoane 

care nu le-au meritat;
când am judecat fără a cunoaşte;
când am vorbit în loc să fi ascultat;
când m-am amăgit cu iubiri şi prietenii iluzorii, 

trecă toare;
când m-am lăsat condusă de slăbiciuni şi n-am avut 

cu raj să renunţ la oameni care nu mă meritau, crezând că 
nu voi putea trăi fără ei;

când am cerşit iubire şi când am implorat iertare pen-
tru greşeli închipuite;

când m-am învinovăţit nemeritat şi m-am subapreciat, 
crezând că nu sunt destul de bună pentru a merita dragos-
tea anumitor oameni;

când m-am simțit urâtă, neînsemnată şi inutilă;
când am ales singurătatea pentru a mă proteja de 

suferințe;
când mi-am irosit energia străduindu-mă să le dove-

desc cum sunt cu adevărat unor fiinţe incapabile să mă 
cunoască;

când m-am încăpăţânat să aştept în faţa unor uşi în-
chise definitiv;

când n-am avut curaj să aleg un drum diferit şi m-am 
încăpăţânat să merg alături de oameni pentru care eram 
doar o umbră;

când nu i-am iertat imediat pe aceia care mi-au gre-
şit şi am dus inutil povara unor încărcături sufleteşti 
nejustificate;



când am renunțat la mine pentru a fi aşa cum au vrut 
alții;

când am uitat ceea ce merit cu adevărat, lăsându-i pe 
alţii să dicteze termenii fericirii mele.

Am greşit de fiecare dată când mi-am cedat puterea unei per-
soane sau unei situaţii din exterior, uitând că sunt valoroasă prin 
mine însămi, deoarece sunt copilul iubit al lui Dumnezeu.

Am greşit, dar mi-am învățat lecţiile şi m-am iertat!

Deşi nu îmi doresc, ştiu sigur că am să mai greşesc. Sunt un 
om ca toţi oamenii şi nimic din ceea ce e omenesc nu mi-e străin. 
De aceea ştiu că voi mai face greşeli – poate iubind prea mult, 
poate lăsându-mă condusă de slăbiciuni, poate cedându-mi pu-
terea din când în când. Dar, spre deosebire de anii tinereţii mele, 
acum am învăţat să mă iert, să mă iubesc şi să mă accept aşa cum 
sunt. În sfârşit, după multă vreme – prea multă, aş spune –, am 
învăţat să coabitez în pace cu mine. Și mi-e bine cu mine aşa cum 
sunt!
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