
 

Dragul meu, 

 

 

               Ştiu cât de puţin îţi plac vorbele scrise...ştiu...dar chiar dacă nu suntem în război, iar 

tu nu eşti plecat pe front, hai să vedem ce iese. Da, putem vorbi pe Facebook, pe mess, de ce 

nu? Dar parcă ne făcea plăcere să credem că suntem mai speciali. Presărăm un pic de dor şi, 

uite, scrisoarea prinde viaţă şi contur. Să nu-mi zici că nu te-am surprins. Uimeşte-mă şi tu şi 

citeşte-o toată ! De fapt, fă mai mult, răspunde-mi cu aceeaşi învechită, dar parfumată şi plină 

de gânduri epistolă cum căzusem noi de acord în vremea când şi cea mai mică despărţire ne 

părea imposibilă...cu toate astea o planificam, iar comunicarea rămăsese o regula sfântă. 

               Să-i dăm bătaie atunci ! Voi fi englezoaica ta pentru o clipă şi te întreb: cum e 

vremea în noua ta lume? Mi-e teamă să nu răceşti...o bilă albă în plus pentru că-mi pasă, nu? 

Te şi văd tremurând ca varga...mi-ai zis că nu ţi-ai pus hainele groase...şi mai comentai că 

prea mult îmi bat gura când te-am rugat să nu uiţi de ele ! În schimb, tu ai avut dreptatea ta în 

altă privinţă; ieri mi-a căzut tocul de la pantofii ăia de care ziceai că n-are rost să-i cumpăr. 

Recunosc, trebuia să te ascult. 

               Ai tăi m-au întrebat de tine. Nu au reuşit să te prindă la telefon şi erau îngrijoraţi.    

I-am liniştit eu, fii pe pace...dar când ai timp, măcar un minut, sună-i...ştii doar cum sunt ei. 

Parcă te văd citind...ai răbdare, multă răbdare...abia ai trecut de partea de început...şi nu-mi 

spune că nu-ţi place – nu te cred. Ridici din sprâncene? Zâmbeşti?...te-am prins ! Vreau, 

vreau, vreau să-mi spui cât mai multe despre zilele petrecute deja în depărtări. Da, mi-ai mai 

făcut câte un rezumat la telefon, dar nu-i acelaşi lucru, şi-apoi...vreau mai multe detalii. Hai, 

te rog, uită de partea grea a lucrurilor...totul o să fie bine – doar nu ţi-ai pierdut optimismul pe 

drum ! Dacă tot eşti acolo, profită...şi nu mă enerva cu “ munca e brăţară de aur “; la tine s-au 

transformat brăţările în cătuşe, chiar dacă de aur. 

               Mi-ai povestit de atâtea ori că vrei să vezi cascada aceea, că sentimentul atingerii 

vârfului acelui munte te-ar face să câştigi în plus cel puţin vreo douăzeci de ani de viaţă, că 

dulcea briză de după obişnuitele ploi ţi-ar învălui sufletul în starea aceea febrilă de nebunie a 

simţurilor, de melancolie, de dor, de drag de fiinţare, de inimă zburândă, inundată de un 

preaplin de zbucium, de efervescenţă şi exaltare. Îmi vine mie deja să dansez în ploaie, numai 

imaginându-mi toate astea. Nu le lăsa să treacă pe lângă tine ! Sunt convinsă că proiectul 

prezentat este perfect...asta pentru că tu l-ai facut. Mai o zi până la prezentarea lui, dar după 



ziua asta, promite-mi că te dedici cu adevărat celor de mult schiţate în negura unui trecut ce 

se lăsa luminat doar de arzătoarele dorinţe şi vise de călătorie. Promiţi? 

               Cât pe ce să nu mă laud: eu mi-am ţinut făgăduiala; mi-am facut curaj şi am 

participat la preselecţia de care ţi-am tot pălăvrăgit, până m-ai pus să-ţi promit că nu o voi 

rata. A fost ceva de domeniul miraculosului: muzică, poezie, teatru, dans, câte şi mai 

câte...doar 10 colaboratori au fost aleşi de către organizaţie...hop şi eu printre ei ! Îţi 

mulţumesc ! 

               Te-am întrebat de vreme, dar nu ţi-am dat indicii legate de cum mi-e mie pe-acasă. 

E o cumplită vreme de dor...dor de tine şi dor de primăvară. Încă ninge noaptea, deşi câteva 

zile binecuvântate ne-au adus mici frânturi de nou anotimp, cât să ne învie pofta de a ieşi din 

bârlogul frigului, al morocănelii şi al moleşelii obositoare ce ne încetineşte pe timp de iarnă 

asemeni mersului prin omăt semeţ şi înalt de ar putea cu uşurinţă să-şi arunce privirea peste 

garduri. 

               Gata, am isprăvit cu vremea. Ascult în surdină melodia ta preferată şi mă cufund în 

sacul făr’ de fund al amintirilor...bine, mă opresc, nu vreau să pun sare pe rană acum că eşti 

peste mări şi ţări. Schimbare de subiect: am achitat factura aceea problemă...am stat la o 

coada interminabilă şi am purtat lungi tratative de convingere cu cei de acolo, dar într-un 

final am putut flutura steagul victoriei. Haha...deloc romantică ştirea, dar are şi cotidianul 

savoarea lui, ce zici? 

               Acelaşi cântec se aude la nesfârşit...nu vreau să-l schimb. Da, da...pun stavilă 

gândurilor, altfel durerea distanţei o să bată ca un clopot în pereţii roşcovanei mele ce 

pulsează nu doar fluidul vieţii, ci şi infinite şuvoaie de dor. 

               Cum te descurci cu mâncarea? A fost singura care îţi punea mereu un mare semn de 

întrebare când te imaginai purtat pe aripile străinătăţilor. Să nu te prind că faci mofturi la 

toate bunătăţile...las’ că pe cele preferate de acasă ţi le pregătesc la întoarcere. Oricum sunt 

sigură că simpla revenire ar bate de departe orice minunăţii culinare...pâine şi sare ar fi       

de-ajuns pentru întâmpinare? Deh, mai bine nu...excesul de sare, zahăr şi grăsimi dăunează 

grav sănătăţii.  De aia nici scrisoarea nu am îndulcit-o prea tare şi prefer să nu o nici lungesc 

prea mult. Aştept replica ei. Dacă îmi dai apă la moara, să vezi cum va arăta următoarea mea 

capodoperă epistolară. Va urma... 

                                                                                                              Cu drag şi gânduri bune, 

                                             Ana ta, zidită în temelia celui mai trainic edificiu sufletesc, Dorul 

                                                                         ( ţinea şi el morţiş să se semneze ! ) 


