
Am ales să îți scriu cu verde pentru că verdele îmi aduce întotdeauna aminte de 

prima oară când ne-am întâlnit. În fiecare zi mă bucur de momentele în care stau la 

colțurile străzilor, așteptând la semafor și zâmbesc cand se face verde.  

Niciodată nu cred că mi-a fost atât de ușor în a-ți scrie; mai ales pentru că tot ce îți 

scriu vroiam să îți spun deja de mult. Ultima oară când te-am văzut erai suparată. Am 

observat deja care sunt micile semne care îți trădează starea de spirit și mă bucur de 

fiecare dată când te văd dimineața în pat, alături de mine, dormind pe aceiași pernă cu 

mine. Atunci, în acele dimineți știu că întreaga zi vei fi bucuroasă și nu cred că e nimic mai 

frumos în bucuria ta, decât să te văd zâmbind. Știi că zâmbetul tău e special? Sunt sigur că 

știi tot ce înseamnă când îți spun că te iubesc. Necunoscându-ți numele, neștiindu-ți 

parfumul, când te-am văzut pe stradă prima oară, eram sigur că aveam să te iubesc. Seara 

era perfectă, iar amintirea frumuseții tale mi-a fost companion multă vreme de atunci. Am 

ajuns să te iubesc, bucată cu bucată, toate elementele care te fac să fii tu și nu am să pot 

vreodată să nu te mai iubesc.   

Primele clipe care le-am petrecut împreună m-au făcut să îți iubesc părul tău 

parfumat, pielea ta moale, buzele imperfecte - perfecte în unicitatea lor - gâtul tău frumos, 

mâinile superbe, picioarele lungi și ploeoapele fine. Trupul tău armonios nu e altceva decât 

expresia frumuseții sufletului tău. Dacă mi-aș dori ceva doar pentru mine, atunci acest 

lucru sigur ar fi mintea ta. Pentru că ești o femeie superbă, demnă de iubit - o copilă 

răsfățată care își merită iubirea împărtășită. Știi că de fiecare dată când ieșim miercuri 

dimineața, întotdeauna ai lângă tine un cocor verde? Acel cocor, un minuscul element 

construit din hârtia origami - e felul meu de ați mulțumi în fiecare săptămână.  

Mă bucur că de când ne cunoaștem am reușit să ne iubim la fel de mult ca în zilele în 

care eram îndrăgostiți. Nu mai avem nebunia anilor de când eram noi foarte tineri și nici 

lipsa grijilor de atunci - dar acum mă gândesc cu nerăbdare la zilele care vor urma și anii 

care ne vor întâmpina în noua noastră viață.  

Când erai la facultate mă simțeam aiurea. Parca eram o mică jucărie, decolorată de la 

soare, cu sforile rupte adusă la lumină doar când veneai și deschizând ușa cămării tale mă 

scuturai de praf. Îmi era dor de tine și mai ales vroiam să te știu aprope. Toate relele se pot 

întampla și atunci când ești aproape de mine, dar știindu-te sub ochii mei parcă îți ofer un 

scut care să te apere de ele. Zile în șir numărăm și renumăram orele care mă separau de 



tine. Recunosc ca în acele zile fugeam de acasă și mergeam să te caut. Dar ajuns în curtea 

facultății,  îmi dădeam seama că eu nu am ce căuta acolo.  

Și în zilele în care nu îmi vorbeai, cel puțin odată mă gândeam la tine. Ce nu îmi pare 

coincidență și nici măcar hazard, e faptul că în fiecare miercuri dimineață, în aceiași 

gelaterie, noi ne așezam la aceiași masă și mâncăm același fel de înghețată. Și nu îmi pare 

deloc straniu, că aceiași înghețată e la fel de verde, ca și în prima zi. Chiar și în zilele în care 

eram departe și tu nu îmi erai aproape, în fiecare miercuri acel glob de înghețată verde mă 

ținea aproape de tine.  

Dacă cineva mă întreaba dacă te iubesc, mă feresc să spun că da. Pentru că nu pot 

spune că te iubesc. Cunoști cum iubirea ta și a mea dealtfel e iubirea cea mai greu de înțeles. 

Pentru a evita neplăcerile din partea oamenilor care nu își păstrează respectul față de 

iubirea noastră, nu am să mă chinui niciodată să le explic cum ne iubim.  

În fiecare vară, de aniversarea întâlnirii noastre, am ales sa îți fac un cadou. Probabil, acum 

te gândești ce cadou? Ei, bine încă nu l-am terminat. În cam 4 ani de va fi gata. Până atunci 

cocori în fiecare miercuri dimineață și mângâieri în fiecare zi.  

Îți scriu acum cu gândul că citind asta, să cunoști o mică bucată din mine, care de 

fiecare dată când ne întâlnim și te privesc, ramâne uimită. Nu știu dacă ai observat, dar la 

fiecare ceașcă de ceai pe care o împărțim la aceiași masă, cel puțin odată te privesc în gol. 

Atunci, în acele momente sufletul meu mă părăsește pentru a-și petrece drumul către un 

loc în care tu îmi ești întodeauna aproape, unde nici răutatea celorlalți ori orice spaimă 

poate să ne ajungă. 

De când te cunosc, mă gândesc la toate lucrurile care le-am făcut împreună și la 

toate discutiile pe care le-am avut - dacă aveau loc dimineața pe covor, afară în iarbă ori 

iarna la căldură, am reusit întodeauna sa îmi dau seama de fiecare dată, că zilnic 

descopeream încă ceva nou la tine care să iubesc. Poate era felul în care vorbeai, cum 

zâmbeai pe jumătate, cum știai să mă faci să râd ori cum tu râdeai la glumele mele prost 

spuse ori poate în acele ierni friguroase în care singura sursă de încălzire în casă eram noi 

doi ori pisica, dar atunci în acele zile îmi dădeam seama de toate lucrurile mici care ne 

făceau să fim atât de buni unul cu și pentru celălalt. 

Ce dor îmi este de zilele în care ne plimbăm prin oraș ținându-mă de braț, de serile 

calde de vară în care plimbarea noastră se oprea ținându-ne de mână la marginea orașului 



privind spre cer, urmărind ore în șir stelele care cădeau. Vreau din nou să te aduc cu mine 

prin țară, pe munții care oferă priveliști de inegalat, la umbra căpițelor de fân pe dealuri 

când soarele apune, iar focurile aprinse în timpul sărbătorilor de vară rumenesc cerul într-

un galben roșiatic vreau din nou să simț că pot să îți fiu aproape.  

Nu ți-am spus că te iubesc, de frică. Nu ți-am spus cât de tare mi-ar plăcea să fii soția 

mea pentru că tinerețea sufletului tău de copilă nu te lasă să te gândești la așa ceva. Nu îmi 

mai este frică și nu ne mai cunoaștem doar de jumătate de an, acum după 6 ani, eu îți spun 

că te iubesc și vreau să fi mereu cu mine. Astăzi pot în sfarșit să te iubesc așa cum se cuvine 

și chiar de departe sa îți rămân în suflet.  

 

Te iubesc Eleni și împreună cu tine și pe fiica noastră. Te iubesc Ingrid. Sunt cel mai fericit 

bărbat și mulțumesc în fiecare zi pentru că vă am.  

 

P.S. Mâine este miercuri. Cocori și înghețată. 

 


