
 

 

20 fevruarie, 1882 

  Emin, 

 

Sunt precum o mare învolburată, fremătând din străfunduri ca-ntreaga-i fiinţă să ajungă 

infinitul, sunt precum un codru des la miezul nopţii aşteptând ca din bolta întunerecului hieratic 

să se scoboare zeul iubirii, mai profund, mai mare, mai puternic ca nicicând... Al meu drag, 

scump şi mult adorat Emin, n-ai înţeles? Sunt umbra ta cea veşnică, sunt sufletul tău pereche, 

sunt tot ce vrei tu să fiu, dar mai bine să lăsăm nisipul din clepsidră să se scurgă... fir cu fir, 

moment cu moment, mai bine să ne contopim cu vremea , să devenim una cu ea, să respirăm, să 

trăim doar în timp, să uităm de spaţiu, de lume, de material, haidem să ne scufundăm în esenţa 

sufletului... 

Emin... Ţi-o spun cu glas stins... Am obosit. Nu mai am putere. În cele din urmă, am 

rămas doar o femeie fără sângele rece ce-o anima altă dată... s-a scurs... picătură cu picătură... la 

fel şi forţa-mi... Am rămas numai cu impresia, cu dorinţa de a cuceri totul, de a cuprinde totul, de 

a avea totul, de a deţine două cetăţi fortificate în centrul cărora sunt comorile existenţei mele... Şi 

cred că am ales... Adio, Emin! Plec...Nici chiar tu nu cred că mă mai recunoşti...Nu mai sunt 

acea cariatidă cu ochii sticloşi, privind prin tine, privind la tine, acea cariatidă subţire, cu mişcări 

tinereşti. E ca şi cum nu mă mai regăsesc în univers; caut, caut, tot caut şi nu găsesc ce-mi 

lipseşte...Aşa că plec, plec spre altceva, spre altcineva, plec spre un infinit necunoscut. 

Poate greşesc spunându-ţi toate acestea, însă nu-mi cunoşti tulburarea. Să ştii, n-am luat 

chipul stâncii ce şade plecată înaintea furiei mării, ce-şi ţine chipul plecat, ce-şi fereşte ochii de 

lumina soarelui, ce se desfată în imaginea lunei, a suferinţei...Nu! În fiinţa-mi paradoxală a mai 

rămas totuşi puţin suflet. Sunt conştientă de vraja ce ne leagă, de viaţa, de sentimentele ce ne 

cuprind, ce ne străbat, însă prefer să ne oprim...Oricum, ştii prea bine că vom muri împreună, fie 

că vrem, fie că nu vrem, tot o moarte ne va despărţi şi reuni pentru ultima dată. Emin, curaj! 

Viaţa merge înainte... Nici nu-ţi imaginezi ce-aş da să se întoarcă şi înapoi, să fie cu revers, să 

fac şi eu cale întoarsă...Acum, e prea târziu! Te-ncredinţez lui Dumnezeu! El, sigur te va primi în 

palmele Sale... 



Emin, rămâi acelaşi, acela pe care l-am ştiut dintotdeauna! Nu mă detesta, acceptă-mă în 

sufletul  tău, lasă-mă să mai trăiesc... Căci totuşi, aş vrea să zbor şi să devin un simplu anonim, 

aş vrea să împart cu tine, suflet părăsit, dezamăgirea timpului...Dar nu pot... 

Rămân să mă topesc de doru-ţi, să aştept clipa în care ne vom reîntâlni în faţa unui posibil 

sfârşit al lumii, când ne vom săruta şi uniţi de frângia iubirii, a timpului, atunci inexistent, vom 

trăda eternul şi ne vom reîntoarce în trecut... Până atunci, adio, scumpule Emin! 

 

                                                                                        A ta pe veci, 

                                 Veronica 
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