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„Această carte este un mesaj către omenire. Ea încearcă să transmită motivaţia evenimentelor nedorite care
se petrec în lume şi să arate fantastica poveste de dragoste
dintre doi tineri, el român sărac, victimă a vremurilor comuniste şi a mineriadelor din iunie 1990, ea fiica unui
afacerist american lovit de terorism în interesele personale
şi nu numai. Cartea este dedicată tuturor dar în special
popoarelor român şi american. Totul este imaginaţie dar
asistată de adevăruri care au fost prevenite din timpuri
străvechi.”
Autorul

PARTEA ÎNTÂI
VREMURI SCHIMBĂTOARE

NEDESPĂRŢIŢI PÎNĂ LA MOARTE - 1
În acel moment, cei doi făcură cunoştinţă pentru prima oară cu adevărat cu Regăsirea, vocea lăuntrică din conştiinţa lor, tumult maximal al dorinţei şi simţurilor pe care
ştiau în sinea lor că au avut-o dintotdeauna. Acolo, în plin
întuneric, aproape de zgomotul ploii interminabile şi obraznice, se mângâiară la nesfârşit contopindu-se într-o singură
fiinţă, reîntregită după îndelungi căutări, de-a lungul unor
ani de vise deşarte şi în fapt, dureroase neîmpliniri. Se
priveau prin noapte direct în ochi şi începură să-şi mărturisească astfel şi reciproc cât de dor îi fusese unuia de celălalt
până să se cunoască. Cu bătăi ale inimii, cu speranţe renăscute, încolăcindu-i cu vraja unei clipe cât o viaţă, îi acoperi
necruţător de frumos o iubire fără margini. Nu mai erau în
stare să-şi amintească nimic din existenţa lor de până
atunci. Poate doar începuturile palide ale altor timpuri
când, însetaţi de naivitatea tinereţii, încercaseră spre lauda
lor totuşi să-şi găsească partenerul ideal. Dar ce înseamnă
aşa ceva? Ce trebuie să vedem la bărbatul sau femeia pe
care ni-i dorim? Frumuseţe? Ce fel de frumuseţe? Fizică,
interioară, amândouă? Înlănţuindu-se excitaţi şi fericiţi, cei
doi adulţi reuşiră prin extazul acelei clipe să simtă că totul
pleacă din nobilul suflet, acela pe care îl considerăm ca fiind
pereche. Ce s-a întâmplat mai departe aparţine scenariului
conform căruia doi oameni nu fac sex ci nemărginită dragoste. Căci aşa poţi trece dincolo de bariera unor principii şi
7
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prejudecăţi, deseori păgubitoare. Pentru că în faţa curăţeniei sufleteşti, sentimentele se deschid ca un evantai
ameţitor şi se transpun mai apoi în gesturi necontrolate şi
totuşi dirijate de Dumnezeu şi mulţumirea Lui că un bărbat
şi o femeie se împreună ireversibil şi nevinovat de sincer
pentru totdeauna.
Alunecând cu blândeţe dar şi nerăbdător să o atingă,
mâinile lui se lăsară peste coapsele calde ale tinerei femei,
moi şi înnebunitor de catifelate. El o simţi cum tremură de
dorinţă şi îi repetă fără oprire:
- Te iubesc, dragostea mea...
- Şi eu te iubesc, şopti ea încălzită de trupul care de
acum o acoperea, încercând să meargă departe, tot mai departe... Mâinile ei se vânturau răsfirate peste ceea ce mai
apoi simţi înăuntru, în corpul şi în viaţa ei. Se întâmplase
ceva imposibil cu foarte puţin timp în urmă. Dar inimii nu îi
poţi da ordine. Mai mult, încerci fără succes să o înlănţui într-un cerc de gheaţă, inutil şi fără motiv.
- Nu te opri, o auzi el ameţit de secundele abia trecute.
Şi se petrecu un lucru magic. Orgasmul lor se întâmpla în
acelaşi timp, ca o răsplată a iubirii pe care şi-o purtau. Cel
mai frumos moment de la păcatul Evei încoace, amintea
pentru a infinita oara de continua cautare a sufletului potrivit. Oricat ar fi de târzie, o iubire adevărată tot se ı̂ntâmplă.
Poate cineva să contrazică faptul că nimeni nu-i rezistă?
Slăbiciunile oamenilor trebuie speculate de ei ı̂nşişi şi ı̂n
folosul lor. Însă până să se ajungă aici, calea e lungă, presărată cu obstacole, cu dezamăgiri, cu greşeli din care lumea
învaţă încontinuu. Prin aşa ceva trecuseră inevitabil Tony şi
Rosa. Au trăit fiecare în parte propria dramă. Şi-au uşurat
cât au putut nefericirile, dar adevărata revelaţie s-a petrecut acum, când s-au întâlnit. Imprevizibilul şi-a făcut încă o
dată datoria, aducând cu el ceva nou, frumos şi totuşi dorit
8
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de cei doi încă de la vârsta adolescenţei. Încărcaţi de nemeritată suferinţă, deseori zadarnică aşteptare, se strânseră
unul în braţele celuilalt, ca într-un legământ sacru, jurându-şi sincer şi în tăcere să trăiască în dragoste adevărată,
nedespărţiţi şi până la moarte.
Limba lui se plimbă lin peste sânii ei uşor întăriţi în
timp ce buzele amândurora se atingeau înfiorător de plăcut.
Dezveliţi, dezbrăcaţi, atingând culmea plăcerii, se mişcau
unul peste celălalt uitând de tot restul lumii.
Adormiră aşa, contopiţi de clipele magice care îi mai
înconjurau încă în plină trăire a iubirii şi a nopţii ce îi învelea cu discreţia ei superbă ca o pătură invizibilă, ca un înveliş al secretelor ştiute şi neştiute, ajutându-i să viseze în
sfârşit liberi la ce va fi de acum înainte. Somnul nu le mai fu
tulburat cu nimic după ani şi ani în care, fiecare în parte, îşi
făurise propria istorie, a bucuriilor şi dezamăgirilor, lacrimilor şi zâmbetelor, mulţumirilor şi nemulţumirilor de ceea
ce au avut sau măcar au încercat să aibă.
De la marea Tragedie trecuse un timp totuşi scurt.
Ţipetele sfâşietoare, strigătele de ajutor, flăcările necruţătoare, nu erau departe nici ca timp şi nici măcar ca spaţiu.
Doi oameni care se iubeau porneau la un altfel de drum,
către un altfel de orizont. Limitele suferinţelor îndurate dispăruseră în noianul unor amintiri pe care abia acum şi-ar fi
dorit să le şteargă din jurnalul vieţii. Dar nu era uşor. Nu le
era uşor să treacă peste lucruri care îi marcaseră atât de
profund încât să spună cu naivitate că în urmă nu a mai
rămas nimic. Rănile li se cicatrizaseră dar crescuseră odată
cu ei.
Zorii zilei următoare nu întârziară să apară şi astrul
zilei le lumină odaia odată cu trupurile încă goale şi dezvelite. Părul Rosei rămăsese la fel de frumos şi câteva şuviţe
9
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picară tandru peste umărul tânărului întors cu faţa în jos ca
un somnoros notoriu. Chipul lui Tony fu scăldat de căldura
primelor raze de soare. Se schimonosi puţin şi nu întârzie
să întredeschidă ochii. Se trezi ameţit și întinse o mână către radioul de pe noptieră, răsucind butonul. Dintr-o dată se
lumină la faţă când auzi un refren drag. Fata se trezi şi ea la
auzul acelei melodii superbe. Era bluesul lor preferat,
„Wonderful life”.
- Ce faci iubire? întrebă ea cu voce lină.
- Mă gândesc la tine şi la tot ce însemni tu pentru mine.
- Şi ce însemn? se interesă ea curioasă.
- Însemni tot ce poate fi mai frumos pe lume.
- Şi ce e mai frumos pe lume?
- Dragostea, încrederea, siguranţa.
- Adică?
- Adică tu, Rosa. Tu însemni totul pentru mine.
- Dumnezeu îmi spune că nu, inima aşişderea.
- Tony, aş vrea să te întreb ceva şi să fii sincer cu mine
- Spune, iubito.
- Ai mai iubit pe cineva ca pe mine?
- Nu Rosa, nu am mai iubit pe nimeni cum te iubesc pe
tine.
- De ce mă iubeşti? îl mai întrebă ea mângâindu-l pe
păr drăgăstos.
- Pentru că ai suflet. Pentru că eşti frumoasă. Pentru
că nu m-ai minţit. Pentru că nu m-ai uitat. Pentru că m-ai
primit în viaţa ta fără nicio reţinere. Pentru că tu nu eşti genul de femeie care să provoace suferinţă. Pentru că ştiu ce
şi cine eşti. Pentru că gândeşti ca mine. În tine mă regăsesc
şi mă simt fericit. Pentru că eşti oglinda mea.
-Pentru, pentru... de ce repeţi mereu aşa? fu el iscodit.
- Din cauza motivaţiei. E mai convenabil decât „datori10

Adrian Melicovici
tă” sau „deoarece”. „Pentru” este în favoarea a ceva, a cuiva.
Rosa îl privea uimită pe bărbatul de lângă ea. Acest
român o provoca mereu, fără încetare, mai mult decât toţi
americanii pe care îi întâlnise. Nu se putu abţine să nu-şi
amintească chiar acolo, de faţă cu el, primele aventuri de
care avusese parte. Cunoscuse tot soiul de indivizi care nu
tânjiseră decât după trupul ei superb. Unii se dovediseră a
fi degeaba simpatici şi pe deasupra oameni cu afaceri prospere. Alţii frecventau prosteşte cluburile de noapte unde
plăcerile se oferă ca la market. Dacă altcineva înaintea lui
Tony îi spusese că o iubeşte, o făcuse din poftă animalică,
privind-o ca pe un apetisant obiect sexual. Alţii o consideraseră o „marfă” nefiind în stare să facă diferenţa între ea şi
numele ei, asociindu-l cu averea tatălui, celebrul miliardar
Walker. Căci acesta era blestemul multor femei. Să fie tratate superficial, ca nişte obiecte ori de o utilitate exclusiv
practică sau chiar decor artizanal. Existau bărbaţi proşti şi
din păcate încă mai există, care consideră că statutul social
le conferă drepturi tembele, de autoritate masculină la cel
mai de jos nivel. Excepţiile erau rare, şi dintre ele făcea parte şi Tony. Aşa gândea Rosa şi nu se abţinu să nu îl sărute
pe iubitul ei, în loc de banalul „Bună dimineaţa”. Oricum era
deja târziu să-l mai salute, după ce îl ţinuse de vorbă.
- Eu mă duc la duş, spuse ea, iar când ajunse în dreptul băii se uită la el chemător şi-i făcu fără nici un cuvânt
semn cu arătătorul, ca şi cum i-ar fi spus „vino-ncoace”.
Tony înţelese, apoi se ridică din pat şi se repezi spre Rosa
luând-o în braţe şi intrând aşa cu ea către cada ispititoare.
- Obraznic ce eşti, îl alintă ea, pălmuindu-l în glumă. În
minutele imediat următoare, apa cădea cu presiune peste
ei, excitându-i şi mai mult. Ea îl mângâie pe tot corpul şi
când ajunse într-un anumit loc se lipi de el obligându-l să
reacţioneze sub stropii fierbinţi. Se aflau într-o imensă cadă
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care aproape se umpluse şi curând se scufundară împreună
într-o baie de spume, sărutându-se şi atingându-se la nesfârşit. Ai fi zis că se tem să nu le fure cineva prilejul de a se
simţi atât de bine.
- Tot mă mai iubeşti? îl întrebă ea uşor ironic.
- Tot te mai iubesc, răspunse el împăciuitor.
- Dintre toate naţiile lumii, de ce a trebuit să mă pricopsesc eu tocmai cu un român? De ce nu un francez, un italian, un german, un spaniol, un chinez chiar? glumi Rosa.
- Un arab chiar...
Ascultând această ultimă remarcă, Rosa se schimbă
dintr-o dată. Ieşi din baie aruncându-şi un prosop peste ea
şi dispăru în cameră. Tony făcuse o greşeală fără să vrea şi
îşi dădu seama de asta. Amintirile dureroase parcă sunt un
ecou al suferinţei. Cei doi se regăsiseră tocmai în urma acelor amintiri care, culmea, îi unise pentru totdeauna. Tony şi
Rosa retrăiră încă o dată în plus anii când erau adolescenţi,
împrejurările în care s-au cunoscut, dramele comune. Stăteau aşa, ca hipnotizaţi. Vedeau fiecare în parte imagini
peste imagini. Vedeau adolescenţa lor zbuciumată. Vedeau
vremurile din urmă cu 13 ani când nu ştiau încă nimic
despre zbuciumul lumii în care trăiau. Minute în şir tăcură
aproape solemn, uitând clipele de mai înainte. Apoi căzură
în trecutul care iată, câteodată îi mai prindea din urmă.
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VISUL LUI ANTONIO - 2
Supărat că trebuie să plece la şcoală pentru a bate ca
un prost din palme, tânărul bombăni pentru a suta oară în
acea dimineaţă că este obligat să facă lucruri contrar voinţei lui. Cu numai o seară în urmă, vizionase în mare secret,
chiar şi fără ştirea părinţilor un film pe video. Pentru asta
plătise „intrarea” suma de 10 lei, practică obişnuită la români datorită cenzurii care îi împiedica să vadă ceva mai
bun la televizor. Deşi ochii îi trădau uneori o inteligenţă
sclipitoare, totuşi nu înţelegea de ce trebuie să se uite la
televizorul altuia, străin fiind, şi nu la cinematograf. Nu înţelegea de ce trebuie să primească doar o anumită cantitate
de zahăr de la alimentara din colţ ori de ce nu putea să
cumpere dacă avea posibilitatea câtă pâine ar fi vrut; de ce
trebuie să vină câte o zi când mama lui îl forţează să piardă
timpul la cozi imense, ca să cumpere de-ale gurii; de ce nu
avea voie să-şi manifeste nemulţumirea faţă de toate acestea în public; de ce trebuie să-l considere pe şeful statului
un „părinte ocrotitor”; de ce trebuie să cumpere ziarul
„Sportul” doar laolaltă cu „Scânteia”? În ăsta din urmă nu
găsea chiar nimic interesant în afara rubricii „Faptul divers”
că-n rest nu făcea altceva decât să descopere cu scârbă tot
soiul de telegrame de felicitare pentru „cel mai iubit fiu al
poporului”. Se minuna când citea despre producţii record la
hectar şi despre marile realizări ale socialismului. Astfel, nu
înţelegea de ce rafturile magazinelor erau mai mereu goale,
dacă totul mergea aşa de bine; şi acum, colac peste pupăză,
era chemat cu de-a sila să vizioneze ore în şir lucrările celui
de al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român căruia
trebuia să-i mulţumească veşnic în spectacolele organizate
de sărbători şi nu numai. Mai mult ca niciodată, intră pe
poarta liceului cu un gust amar. Îşi amintea totodată că
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noaptea trecută, imediat după miezul nopţii, fusese întrerupt curentul electric. Din motive de „economie” ar fi fost
răspunsul. În orice caz, odată ajuns în clasă, laolaltă cu ceilalţi colegi, nici nu apucă să-şi ocupe locul în bancă bine că
fu nevoit să se ridice cu palmele bătând şi se trezi strigând
„Ceauşescu - P.C.R.” ca şi cum dictatorul i-ar fi auzit din televizor. Îl auzi pe senilul moşneag, în mod repetat:
„- În cincinalul care va urma, va trebui să facem
totul...” Dar Antonio, căruia familia şi cunoscuţii îi spuneau
scurt „Tony”, încercă plictisit să trişeze şi scoase din ghiozdan singura revistă care îi plăcea: „Ştiinţă şi Tehnică”.
Începu să o răsfoiască şi peste foarte puţin timp, privi în jur
uimit: toţi ceilalţi murmurau din ce în ce mai tare, vorbind
între ei; dirigintele stătea de vorbă cu un coleg profesor;
nimeni nu mai era atent la micul ecran. Doar lucrările partidului continuau cu o cuvântare linguşitoare ţinută de
primul-ministru al Guvernului, tovarăşul Constantin Dăscălescu. Aşa trecură mai bine de două ore şi încă nu se terminase. Deoarece tovarăşul Nicolae Ceauşescu mai avea multe
de spus, ca să fie „reales la al XIV-lea Congres”. Într-un
târziu, copiii fură trimişi acasă. Tony se bucură de sfârşitul
acestui calvar şi plecă în grabă punându-şi în sinea lui tot
mai multe întrebări.
- Ei, cum a fost la şcoală, îl întrebă tatăl lui deschizându-i uşa şi privindu-l iscoditor.
- Nu am făcut ore. Ne-am uitat la televizor.
- Aha, făcu taică-său, pricepând despre ce era vorba.
Hai să mănânci, adăugă, că ţi-a făcut maică-ta tacâmuri.
Tony nu fu tocmai mulţumit. În după-amiaza aceea ar
fi vrut să aibă altceva în farfurie. Nu putea să uite niciodată
cum îşi rupsese toţi nasturii de la cămaşă înghesuindu-se la
o coadă ca să apuce o pungă cu tacâmuri şi alte „pipote”.
Căci acestea erau „specialităţile” oferite de comunişti „oa14
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menilor muncii”. Curând, se făcu seară, apoi miez de noapte
şi Antonio visă că moşneagul de la televizor va fi pedepsit
pentru minciunile gogonate îndrugate şi că va putea să
citească liniştit o carte bună şi peste noapte când poate va
sosi ziua să nu se mai întrerupă curentul electric. Măcar
atât şi nimic mai mult...
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ULTIMUL VAL - 33
Tony şi Rosa îşi reveniră din amintirile cele mai dureroase ale vieţii lor. Făcuseră dragoste şi îşi juraseră atingându-se la nesfârşit iubire eternă şi credinţă deplină.
Aleseseră să-şi petreacă sărbătorile de Crăciun într-un
peisaj exotic şi după ultimele ore, când iarăşi şi iarăşi spuneau unul celuilalt că vor fi nedespărţiţi până la moarte,
hotărâseră că îşi vor crea de acum înainte şi alte amintiri cu
care să se mândrească peste ani.
Ieşiră amândoi din „hipnoza” care a prilejuit povestirea de faţă şi Rosei îi trecu supărarea. Dar acum avea
privirea aceea fixă care îl alarmase pe bietul Morocănos,
mort sub ruinele Gemenilor, alături de prietenul său şi tatăl
fetei, Walker. Tony începuse să îşi cam dea seama când ceva
era în neregulă şi o privi întrebător:
- Ce-i?
- Nimic, nimic, se grăbi Rosa să răspundă, mai mult ca
să nu-l sperie. Femeia se îndreptă către fereastră şi privi îndelung. Camera lor era poziţionată foarte bine, pe o plajă de
vis. Oceanul care scălda trei continente şi mii de insule părea să spună ceva. Oceanul Indian era de fapt cel care încânta viaţa, vacanţa şi aşteptările celor doi veşnic îndrăgostiţi.
- Ce vrei să-mi spui? întrebă ea cu privirea pierdută
către valurile înspumate.
- Păi, nu te-am întrebat nimic, răspunse Tony fără să
înţeleagă.
Dar ea nu mai spuse nimic. Se gândea că în vreme ce
ei se distrează un nebun de legat studiază tablouri şi „descoperă” nu se ştie ce „coduri” care-l denigrează pe Isus. Că
acest lucru va stârni mânia lui Dumnezeu şi nenorocirile se
vor abate din nou asupra lumii întregi.
- Tony, ce părere ai avea dacă ţi-aş spune că un de261
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ment scrie acum o carte în care ar vrea să înţelegem că Isus
nu este cel Neprihănit? Că el se va îmbogăţi pe nemeritat
din această minciună şi că sute de milioane de oameni vor
cumpăra mâzgălelile lui prosteşti?
- Aş spune că lumea nu a înţeles nimic atunci când
Sodoma şi Gomora au fost şterse de pe suprafaţa pământului.
- Bine, fu Rosa de acord. Atunci, unde ne îndreptăm
noi?
- Noi doi? Se miră Tony fără să înţeleagă
- Noi doi şi toţi ceilalţi, muritorii de rând. Ţi se pare
corect ca un asemenea individ să fie răsplătit cu averi la
care blasfemia lui nici nu visează? Ştii ce nu înţeleg eu?
- Spune , iubito.
- Nu înţeleg oamenii. De ce dau ei uneori banii pe minciuni? De ce unii se îmbogăţesc pe seama naivităţii lor? De
ce Adevărul nu este plătit şi răsplătit. Căci, vorba lui Pilat,
ce este Tony adevărul?
Dar Tony nu o mai asculta. Totuşi îi răspunse:
- Cred că Dumnezeu este tare supărat pe oameni... Singurul adevăr despre care îţi pot spune acum este cel care
tocmai se îndreaptă spre noi.
- Ce vrei să spui? întrebă Rosa cu voce gravă. Priviră
amândoi cu groază către ocean şi rămaseră locului câteva
clipe: un val imens se îndrepta către plajă şi foarte curând
el mătură tot ce întâlni în cale. Oamenii muriră luaţi de apele furioase şi acestea înaintau cu repeziciune către hotelul
celor doi îndrăgostiţi.
- Acesta este adevărul, apucă Tony să mai spună.
Tocmai venise din larg un val tsunami uriaş, acoperindu-i împreună şi pentru totdeauna.
SFÂRŞIT
262
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