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„T

e‑aº fi iubit oricum, dar ai fãcut totul ca sã te urãsc.
Nu te voi ierta niciodatã“, a scris Alessia în încheierea mesajului pe care i l‑a trimis lui Andrei. A dat Send cuvintelor care‑i sfâºiau inima, apoi ºi‑a ºters profilul de pe
contul de socializare unde se cunoscuserã. Nu o mai interesa
un rãspuns din partea lui. Era hotãrâtã sã‑l uite definitiv ºi cu
adevãrat pe cel care o amãgea de doi ani ºi care o þinuse
prizonierã – cu voia ei, ce‑i drept – într‑o poveste de dragoste
imposibilã ºi fantomaticã. Acum regreta cã a aºteptat atât de
mult dupã un om indecis ºi cã nu a avut tãria sã renunþe la el
atunci când era deja evident cã el probabil doar îºi alina
singurãtatea cu ea ºi cã de fapt nu avea de gând sã‑i ofere
nimic mai mult în afara unor promisiuni deºarte, întâmplate
sub forma unor visuri frumoase trimise de el în eter din faþa
unui monitor ºi destinate a pieri odatã cu ivirea zorilor.
Fata s‑a cuibãrit în fotoliu, ºi‑a adunat toatã durerea la un
loc ºi a plâns minute în ºir, încercând sã ºi‑l scoatã din suflet,
chinuitã de întrebãri fãrã rãspuns. Nu gãsea niciun motiv normal pentru care el n‑a vrut nici mãcar sã o întâlneascã ºi pentru
care s‑a jucat atât de mult cu ea ºi mai ales cu sentimentele ei.
Prin purtarea lui, Andrei a fãcut‑o sã se simtã din nou nedoritã,
sentiment trist, oribil, cu care Alessia trãise toatã viaþa. Exact
acelaºi sentiment care a chinuit‑o încã din copilãrie, când
nu înþelegea de ce tatãl ei o vizita atât de rar. Dupã moartea
prematurã a mamei ei, care o pãrãsise pentru a urca la Cer
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când ea avea doar nouã ani, Alessia a fost crescutã de bunica
ei maternã. Tatãl îºi scuza mereu absenþa de lângã ea dând vina
pe viaþa lui stresantã, agitatã – pentru cã era un om de afaceri
important, cãlãtorea mult. Aºa cã fiica lui îl vedea doar de
câteva ori pe an, când bãrbatul gãsea câteva ore ºi se îndura
sã aparã acasã la bunica, mereu pe fugã, mereu cu telefonul la
ureche, mereu cu bagaje ºi bilete de avion care‑l purtau departe
de þarã. ªi, nu, nici mãcar de Sãrbãtori nu se obosea sã vinã sã
o vadã. Nu avea timp. Se mulþumea sã‑i trimitã în schimb multe
daruri ºi sã se asigure cã nu îi lipseºte nimic. Însã Alessiei îi
lipsea cãldura pãrinteascã, îi lipseau sfaturile unui tatã, timpul
petrecut împreunã cu el, mândria de a ieºi undeva de mânã
cu el. Bunica ei a îngrijit‑o bine ºi, în felul ei, probabil cã o ºi
iubea, însã era o persoanã rece ºi severã, durã ºi neînduplecatã,
rigidã ºi care nu ºtia sã îºi arate afecþiunea, cu toate cã fetiþa
era un copil foarte iubitor ºi drãgãlaº, toatã o bucurie ºi un zâm
bet, numai veselie. ªi mai ales era foarte frumoasã, o copilã
care impresiona prin chipul ei special, lucru care cucerea pe
oricine, dar… nu suficient încât sã mai aibã timp ºi sã priveascã
în sufleþelul ei.
Anii au trecut ºi Alessia s‑a închis în ea însãºi, devenind o
adolescentã prea serioasã ºi însinguratã, reprimându‑ºi sentimentele ºi bucuria de a trãi, petrecându‑ºi timpul ori lângã
persoane în vârstã – cunoºtinþele ºi prietenii bunicii –, ori în
camera ei, unde‑ºi construise propriul univers din cãrþi, desene, muzicã ºi amintiri. Asta pânã când, pe la ºaptesprezece
ani, fata ºi‑a pierdut ºi bunica. S‑a întors într‑o zi de la ºcoalã
ºi a gãsit multã lume în curte. I‑au spus cã bunica ei a suferit
un infarct ºi cã a murit, iar din ziua aceea a ºtiut cã va rãmâne
singurã pe lume, mai ales cã tatãl ei îºi refãcuse viaþa lângã
o femeie tânãrã ºi cu care avea deja un copil mic.
A mai rãmas în casa bunicii pânã când a intrat la facultate,
în grija sporadicã a unei menajere, dar asta numai de ochii
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lumii, ca sã nu ajungã în cine ºtie ce instituþie pentru copiii
fãrã pãrinþi, cum era ea de fapt. Apoi, tatãl ei, ca sã‑ºi mai spele
din pãcate, i‑a cumpãrat un apartament aproape de universitatea unde urma sã studieze (casa bunicii era mult prea mare
pentru o tânãrã singurã) ºi‑i trimitea lunar suficienþi bani ca
sã se poatã întreþine. Ba chiar îi trimitea mai mulþi bani decât
i‑ar fi trebuit, sperând probabil cã aºa ar putea compensa lipsa
lui din viaþa fiicei sale. De atunci s‑au vãzut din ce în ce mai
rar, dar Alessia era deja obiºnuitã cu ideea cã nu era iubitã ºi
doritã, nu‑l deranja nici ea prea mult, îl lãsa sã‑ºi trãiascã viaþa
departe, alãturi de cea pe care o alesese.
Dupã terminarea facultãþii, i‑a spus tatãlui ei cã nu trebuie
sã îi mai trimitã bani, cã se va descurca ºi singurã. Moºtenise
vila bunicii, însã, cum nu‑ºi permitea ºi nici nu‑ºi dorea sã între
þinã o casã atât de mare, a vândut etajul superior, iar parterul
l‑a închiriat unei firme pentru o sumã suficient de mare încât
sã‑i permitã un trai mai mult decât îndestulat ºi sã mai ºi punã
bani frumoºi deoparte. Însã nu‑ºi gãsea locul ºi pacea. Bucu
reºtiul o sufoca ºi îi amintea de copilãria ºi adolescenþa lipsite
de amintiri frumoase, de viaþa ei neîmplinitã în care nu‑ºi
fãcuse niciodatã loc afecþiunea. ªi mai ales de relaþia de iubire
din care cu greu reuºise sã iasã. Pentru cã, rãmasã ºi fãrã bunica ei, ºi fãrã un sprijin real, nu doar material, din partea tatãlui
ei, Alessia, foarte tânãrã, se aruncase în prima iubire, cea din
anii facultãþii, ca un sinucigaº hotãrât sã piarã în marea furi
oasã, sperând cã va gãsi în relaþia cu un bãiat ceea ce‑i lipsise
toatã viaþa. Dar lucrurile nu funcþionaserã deloc ca în basmele
cu zâne sau ca în filmele romantice cu final fericit, aºa cã la un
moment dat a ieºit din povestea aceea gãunoasã care nu‑i dãruia
nimic din ceea ce‑ºi dorea sufletul ei greu încercat.
Cum fostul iubit încã o hãrþuia ºi o ameninþa în fel ºi chip,
disperat sã o convingã sã se întoarcã la el, ºi cum nimic altceva nu o mai lega de oraºul în care crescuse în singurãtate,
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Alessia a decis sã se mute în Braºov. Pentru cã Braºovul era
oraºul pe care‑l adora, singurul oraº de care o legau amintiri
frumoase din vremea când îºi petrecea vacanþele de iarnã sau
de varã împreunã cu pãrinþii ei. Cum banii nu erau o problemã
pentru ea, a gãsit imediat ºi a cumpãrat un apartament drãguþ
într‑un bloc nou construit ºi s‑a mutat din Bucureºti fãrã sã stea
pe gânduri ºi fãrã niciun regret. Vedea în plecarea la Braºov
ºansa unei vieþi noi, viaþa aceea pe care ºi‑o dorea dintot
deauna. Nu s‑a bazat pe banii pe care‑i primea lunar din chiriile pentru parterul casei de la bunica ºi apartamentul din
Bucureºti ºi, dupã trei luni de când a luat viaþa de la capãt în
Braºov, s‑a angajat la o firmã de telefonie mobilã. ªi aºa a
început sã‑ºi facã prieteni ºi sã socializeze în oraºul unde nu
cunoºtea pe nimeni. Tot acolo, la serviciu, l‑a cunoscut pe
Bogdan, managerul firmei, cu care a avut o relaþie de câteva
luni, pânã când a aflat cã este însurat. Când a descoperit minciuna din relaþia lor, bãrbatul i‑a spus cã avea oricum de gând
sã divorþeze ºi a încercat sã o convingã de sentimentele lui
cu tot felul de promisiuni.
Însã Alessia, om cu gândire dreaptã, nu a putut trece peste
toate înºelãtoriile lui ºi peste ruºinea cã, fãrã vrerea ei, a avut
rolul de amantã. ªi nici bine nu i‑a cãzut cã toþi din firmã ºtiau,
dar ei nu i‑a spus nimeni adevãrul. Adevãr pe care l‑a aflat din
greºealã, într‑o searã, când el a adormit ºi ea, ca sã gãseascã
niºte rãspunsuri la anumite semne de întrebare pe care le avea
cu privire la comportamentul lui, i‑a citit mesajele din telefon.
Nu s‑a iertat pentru naivitatea cu care a crezut în el ºi ºi‑a
promis cã nu se va mai încrede uºor în bãrbaþi. ªi‑a dat demisia a doua zi ºi a plecat mai departe pe drumul ei, sperând sã
lase în urmã încã o poveste de dragoste care s‑a dovedit a fi
doar un eºec ºi sã‑ºi continue viaþa poate în singurãtate, dar
cu siguranþã onest, ºi nu în compania unor oameni lipsiþi de
onoare, fie ei bãrbaþi sau colegi care‑i ascunseserã adevãrul.
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Alessia era o femeie mai mult decât frumoasã, era splen
didã. Înaltã, graþioasã, cu un pãr blond închis lung ºi vãlurit
ca marea, cu ochi imenºi de un albastru ireal, ca al florilor de
nu‑mã‑uita, cu un corp de clepsidrã preþioasã, fata avea ceva
numai al ei care o fãcea cu adevãrat specialã, astfel încât mereu
fusese curtatã de mulþi bãrbaþi; însã ea era nesigurã ºi se temea
cã e doar þinta celor care o voiau pentru frumuseþea fizicã,
nicidecum pentru calitãþile ei sufleteºti ºi umane. Îºi dorea sã
fie iubitã pentru cine era în adâncul sufletului ei, nu ca un
premiu, iar ca sã scape de toþi cei care o curtau, le spunea cã
are un iubit plecat în strãinãtate. ªi, în plus, ca o mãsurã supli
mentarã de protecþie, a ales izolarea socialã. Nu ieºea în oraº
ºi avea puþini prieteni. Puþini, dar buni. Iar cea mai bunã pri
etenã a ei devenise Selena, o femeie cu destui ani mai mare
decât ea ºi pe care o cunoscuse la salonul de înfrumuseþare pe
care îl frecventau amândouã. A legat cu ea o prietenie foarte
strânsã. Apropiatã era ºi de Adela, vecina care locuia în apartamentul de vizavi ºi cu care obiºnuia sã mai bea câte o cafea
atunci când soþul neprietenos al acesteia nu era acasã.
Cu o viaþã sãracã în amintiri frumoase, Alessia avea sufletul
încãrcat cu regrete ºi greu încercat de tot felul de spaime legate
de bãrbaþi. Iar relaþia virtualã cu Andrei, pe care îl cunoscuse
pe Facebook, i‑a distrus pânã ºi ultima fãrâmã de încredere în
ei ºi în ea însãºi. Se convinsese cã nu îi era dat sã fie iubitã.
ªi‑atunci la ce îi mai folosea frumuseþea care‑i fusese datã?

S

elena urca scãrile cu greu, încercând sã nu loveascã
de trepte cele douã sacoºe imense care i se pãreau a
fi din ce în ce mai grele. S‑a oprit la un moment dat sã se
odihneascã ºi a lãsat sacoºele jos. A auzit zgomotul unei uºi
care s‑a deschis ºi s‑a închis imediat, apoi paºi coborând spre
ea. Privind în sus spre etajele superioare, a vãzut un bãrbat
coborând rapid treptele.
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– Sãrut mâna! Daþi‑mi voie sã vã ajut, doamnã, i‑a spus
tânãrul, apucând dintr‑odatã ambele sacoºe.
– Sunteþi foarte amabil, mulþumesc! Merg la ultimul etaj,
în cazul în care credeaþi cã scãpaþi prea uºor, a spus Selena zâmbind vinovatã, dar bãrbatul a râs scurt, cu simpatie, pornind
în pas vioi spre etajul patru, lãsând în urmã un iz de parfum
proaspãt ºi foarte plãcut.
Când au ajuns la etajul patru, el s‑a oprit sã vadã la ce apar
tament avea sã meargã Selena.
– Le puteþi lãsa aici, mulþumesc foarte mult, i‑a spus ea zâm
bind ºi respirând uºor sacadat. Merg la vecina dumneavoas
trã, Alessia. O cunoaºteþi?
– Se poate, doamnã? Cum sã vã las aici? Aºtept sã deschi
deþi uºa, sã vã ajut pânã la capãt.
Bãrbatului îi bãtea inima nebuneºte, dar nu din cauza efortului. Întâmplarea aceasta fericitã avea sã‑l ajute, în sfârºit,
sã o vadã pentru prima datã pe femeia aceea pe care o adora
ºi pentru care fãcuse cele mai mari nebunii. Fãrã sã ghiceascã
nimic din zbuciumul ºi emoþia bãrbatului amabil ºi educat
care‑i sãrise în ajutor, Selena a sunat la uºã, iar în scurt timp
Alessia a deschis. De îndatã ce a vãzut‑o, bãrbatul a simþit cã
îi fuge pãmântul de sub picioare. Fãcea eforturi disperate sã
nu‑ºi trãdeze emoþiile care puseserã stãpânire pe el ºi, cu toate
cã era pentru prima oarã când o vedea, o cunoºtea mai bine
decât oricine. „Doamne, nu poate fi ea! Nu are cum, nu e fata
din pozele pe care mi le‑a arãtat!“, gândea el uimit, rãvãºit
complet de frumuseþea ei rãpitoare.
Eduard era în stare de ºoc, cu adevãrat copleºit de frumu
seþea Alessiei, ºi se întreba dacã nu cumva se înºelase ºi dacã
fata din faþa ochilor lui era cu siguranþã una ºi aceeaºi cu fata
având înfãþiºare oarecare cu care el avea o minunatã relaþie
virtualã de aproape doi ani de zile. Nu pricepea ºi pace de
ce o fatã splendidã s‑ar ascunde dupã identitatea uneia cu un
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chip obiºnuit, banal, prea puþin atrãgãtor. Era peste puterea
lui de înþelegere.
– Ah, bunã ziua, bunã ziua, a salutat Alessia cu naturaleþe,
privind oarecum cu uimire cãtre bãrbatul necunoscut care‑i
însoþea prietena.
– Vã mulþumesc mult încã o datã cã m‑aþi ajutat! i‑a spus
Selena lui Eduard, care încã þinea sacoºele grele.
– Cu plãcere, abia a reuºit el sã ºopteascã, având ochii aþin
tiþi asupra Alessiei, care zâmbea în prag ºi îl privea fãrã sã
înþeleagã cine e însoþitorul Selenei.
Cu greu s‑a adunat ºi i‑a întins o sacoºã Selenei ºi una
Alessiei, de la care nu‑ºi putea lua privirea. Între fata de care se
îndrãgostise pe Facebook ºi cea pe care o avea în sfârºit, acum,
în faþa ochilor era o diferenþã ca de la cer la pãmânt. Alessia era
perfectã, iar chipul ei angelic l‑a intimidat peste mãsurã.
– Mulþumim pentru ajutor! Draga mea, domnul a fost
foarte amabil ºi m‑a ajutat cu bagajele, a mai spus Selena,
care a observat cã tânãrul era tulburat de prezenþa Alessiei.
– Vã mulþumesc, domnule, i‑a spus ºi Alessia, zâmbindu‑i
tânãrului cu toatã faþa, lucru care l‑a fãcut sã se fâstâceascã
ºi mai tare.
– Cu plãcere, oricând. Sãrut mâinile, a mai spus el cu
capul în pãmânt, apoi s‑a întors brusc ºi a coborât scãrile în
mare grabã, în timp ce Alessia închidea uºor uºa în urma lui.
– Ce vecini drãguþi ai, draga mea! i‑a spus Selena Alessiei,
trântindu‑se epuizatã pe un scaun în bucãtãrie. Pãrea fermecat
de tine.
– Zici? Eu nu‑mi cunosc vecinii. Poate cã tipul nici nu
locuieºte aici, cã nu l‑am mai vãzut, a zis Alessia preocupatã
sã scoatã cumpãrãturile din sacoºe.
De fapt, Alessia îl cunoºtea foarte bine pe Eduard, doar cã
nu ºtia cã el era… Andrei, bãrbatul de care fusese atât de îndrã
gostitã ºi pe care acum îl ura cu toatã fiinþa ei.
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lessia ºi Eduard s‑au cunoscut din întâmplare pe un
site de socializare foarte la modã ºi unde toatã lumea
îºi fãcuse câte un cont. Mai exact, pe Facebook. Lumea aceea
virtualã, parte importantã a lumii moderne, constituia un refugiu atât pentru ea, cât ºi pentru el, mai ales cã erau într‑un fel
asemãnãtori, pentru cã ºi ea, ºi el aveau o mie de complexe,
de prejudecãþi ºi de temeri care‑i determinau sã stea mai mult
izolaþi de lumea realã, cea în care fuseserã rãniþi ºi de care
încercau sã se þinã cât mai departe. Dar cum în lumea virtualã
oamenii împrumutã ce identitãþi ºi ce personalitãþi vor, pentru
cã astfel se simt protejaþi, aºa au fãcut ºi Alessia ºi Eduard.
Ea ºi‑a creat un profil fals, cu un nume ales la întâmplare ºi mai
ales cu câteva poze în care apãrea o fostã colegã de facultate
de‑a ei, mutatã în Islanda. ªtia cã acea colegã nu ºi‑ar fi creat
niciodatã un profil pe un site de socializare cu care sã o poatã
da de gol ºi, la o adicã, i‑ar fi mãrturisit acesteia adevãrul,
i‑ar fi spus ce‑a determinat‑o sã recurgã la acest lucru.
A deschis acel cont ca sã piardã vremea în lumea virtualã,
acolo unde se simþea la adãpost, în siguranþã, feritã de expe
rienþele dezamãgitoare de care era sãtulã. Trecutul ei cu amintiri nu întotdeauna foarte plãcute o speriase suficient de tare
încât sã nu‑ºi mai doreascã prea curând relaþii de niciun fel. Era
convinsã cã bãrbaþii sunt superficiali, cã toþi îºi doresc aceleaºi
prostii fãrã de profunzime: sex ºi femei frumoase cu care sã
defileze ca ºi cum ar fi niºte trofee, nu fiinþe omeneºti cu dureri,
bucurii, visuri de împlinit ºi speranþe. ªi mai era convinsã ºi cã
frumuseþea i‑a adus numai necazuri, invidii ºi relaþii superficiale care i‑au irosit timp preþios, aºa cã a decis sã îºi creeze o altã
identitate cu care sã se simtã în siguranþã, feritã de probleme ºi
complicaþii, ºi sã aibã parte în acelaºi timp ºi de socializarea
aceea atât de necesarã unui om singur, aºa cum era ea.
La scurt timp dupã ce ºi‑a creat acel profil, l‑a cunoscut
pe Eduard, care pe acel site de socializare avea un alt nume:
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Andrei. În vreme ce Alessia îºi dorea sã fie perceputã ca fiind
o fatã simplã ºi banalã, nu foarte frumoasã, Eduard avea complexe diferite. În timp ce ea îºi considera frumuseþea ca fiind
un grav handicap, Eduard avea un defect fizic de care se ruºina
în viaþa realã ºi care îl traumatizase ºi‑l fãcuse sã se închidã
în el. Un incendiu a cãrui victimã fusese în copilãrie îl lãsase
cu o cicatrice sub obrazul stâng, pe jumãtate din suprafaþa
gâtului, dar ºi pe braþul stâng. Cu toate cã fãcuse câteva ope
raþii de reconstrucþie a zonelor afectate de arsuri, Eduard încã
îºi privea cicatricea ca pe un handicap ºi o monstruozitate,
dezvoltând un complex de inferioritate care l‑a þinut izolat de
lume încã din copilãrie, fãcându‑l sã fugã de copiii care îl ridiculizau ºi‑l atacau verbal cu diferite ocazii. Fãrã prieteni ºi
activitãþi extraºcolare de grup, Eduard ºi‑a gãsit refugiul în
studiu, citind enorm ºi învãþând, ºi a ajuns astfel sã fie unul
dintre cei mai apreciaþi ingineri IT din þarã, vânat de cele mai
prestigioase firme. La nici 27 de ani, Eduard avea acum propria firmã de IT, din care câºtiga mai mult decât foarte bine.
A avut ºansa sã i se propunã asocierea cu o firmã elveþianã,
iar afacerea lui era într‑o continuã dezvoltare.
Fiind un om cunoscut ºi respectat, în mintea lui se fixase
ideea cã nu se putea expune pe site‑urile de socializare. ªi‑a
creat un profil fals, cu o pozã a unui necunoscut gãsitã pe
internet, astfel încât nici puþinii lui prieteni, nici angajaþii ºi
nici partenerii de afaceri sã nu poatã face legãtura între acel
profil al unui Andrei oarecare ºi el. Mai ales cã pe Eduard
nu‑l complexa numai cicatricea din cauza cãreia se considera
un monstru, ci trãia cu impresia cã lumea din jur nu‑l aprecia
pentru ceea ce înseamnã el ca om ºi cã toþi aveau interese ascunse. Având bani ºi relaþii în lumea bunã, se considera o oportunitate pentru profitori, iar din cauza acelei cicatrici care‑l
fãcea sã fie convins cã este un bãrbat respingãtor, credea cã
nicio femeie nu l‑ar putea iubi ºi cã acelea care‑i acordau

