
Mă gândesc la tine dimineaţa, la amiază şi seara. Mă gândesc la tine cu atâta intensitate, 

scump odor, încât filamentele gândurilor mă dor. 

Precum mama lui Coşbuc cu fiul ei George, adorm şi eu cu tine-n gând ca să visez de tine. 

Îmi amintesc exact cum ne-am cunoscut, de parcă ar fi fost ieri şi nu acum câteva decenii. 

Stăteai la o masă pe terasa cofetăriei « Libelua » cu o cafea în faţă. Erai singura persoană 

prezentă acolo la ora aceea matinală. Apoi ne-am revăzut în repetate rânduri în oraş şi am 

început să ne salutăm şi să ne zâmbim reciproc. După un timp am intrat în vorbă. Nu mai ştiu 

însă dacă eu sau tu ai fost persoana care a spart gheaţa. Apoi eram aproape nedespărţiţi în 

timpul liber, mergeam la « Libelula » la o cafea ori prăjitură, ori la « Dacia » la film şi adesea 

la teatru. 

După numai două luni ne-am logodit, fără voia părinţilor tăi şi ai mei şi după alte două luni 

ne-am căsătorit.  

În luna de miere am fost pentru două săptămâni la Predeal, unde a fost frumos deşi era iarnă 

iar în vara următoare pe litoral, la Mamaia. 

Apoi a venit barza şi ne-a adaus copilul. A fost perioada de aur a căsniciei noastre. 

De crescut copilul nu ne-a fost uşor, fiindcă aveam amândoi servici, noroc că ne-au ajutat 

bunicile, venind să stea pe rând cu el câte o săptămână, până când a fost mai măricel şi a putut 

fi dus de tine la grădiniţă. 

În prima zi de şcoală, mai emoţionaţi chiar decât el, l-am însoţit amândoi. Apoi tot aşa, şi în 

continuare, la serbările şcolare de sfârşit de an, când de fiecare dată ne făcea bucuria de a lua 

premiu. A urmat apoi liceul, bacalaureatul, facultatea şi repartizarea. Pe urmă s-a căsătorit, 

dar bunici nu am devenit nici măcar până astăzi… 

Ne mai şi certam din când în când, mai ales deoarece eram amândoi încăpăţânaţi şi nu lăsam 

în ruptul capului unul după celălalt dar…ne împăcam repede, nu s-a întâmplat niciodată să nu 

ne vorbim mai mult de o jumătate de oră! 

În lungile nopţi de iarnă ne citeam unul altuia poezii. Îmi amintesc versul « Dragostea e o 

pasăre cântătoare »,cum frumos zicea regretatul poet din Caransebeş George Suru, pe nedrept 

căzut în uitare. 

Şi aşa au trecut anii… 

Apoi a venit boala ta, ca o lovitură neaşteptată a sorţii peste noi, consultaţiile scumpe ba la un 

doctor ba la altul şi mereu acelaşi inexorabil diagnostic, căruia mă feresc să-i scriu şi să-i 

rostesc numele.  



Ai plecat şi nu te vei mai întoarce niciodată. Mă bucur însă că – precum zice poetul german 

contemporan Reiner Kunze – nu eşti tu persoana care trebuie să parcurgă singură drumul de la 

cimitir spre casă… 

Tu eşti cu mine chiar şi acum, când nu mai eşti lângă mine.Şi aşa vei fi mereu, cât mai trăiesc 

şi eu. 

mpop 


