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Un caz bazat pe o poveste adevărată.





X.

Cât de strâmtă e. Nu-ți da drumu’. Dă-i mai ușor. Oi 
face bine? Simte ceva? E genial. Nu cred că fac asta. Ce o 
să mă mai laud. Bă, ce bună e. Să o trag de păr? Îmi dau 
drumu’…





Actul I

FLIRT, flirturi, s.n. Conversaţie ușoară, cu aluzii de 
dragoste, între un bărbat și o femeie. Legătură de dragoste 
lipsită de profunzime, nestatornică; aventură sentimentală.





1. De un păhărel e nevoie. Doar de unul. 

Viaţa mea a început cu adevărat la o petrecere. Mult 
fum. Muzică dată la maxim. Lume adunată de peste tot. 
Conversații fară esenţă.

Y a apărut în viața asta a mea ca o furtună de vară. Avea 
un aer cu totul și cu totul aparte. Simţeam că îmi place 
de ea. Mult. Repede. Mult prea mult și mult prea repede. 
Destinul. Conversaţia perfectă. Shoturile de tequila. Șansa. 
Flirtul. Ghinionul… 

Sexul a fost simplu. Ea a stat capră vreo 10 - 12 mi-
nute. Nu am verificat ceasul, dar cam atât cred că a durat. 
Oricum, destul de bine pentru un începător. Mă laud și eu 
singur că… ea oricum nu a zis mare lucru. Doar să termin 
afară. Și știu că protecția e importantă, dar… am trăit… 
clipa. Totuși, ce șanse sunt ca o tipă care și-o trage cu un tip 
pe care abia l-a cunoscut să aibă vreo boală venerică? Sau ce 
șanse sunt ca o tipă care și-a tras-o cu unu’ după doar câteva 
ore să facă din asta un obicei? 

Cu prezervativ, fără prezervativ, actul a fost dus la bun 
sfârșit. Y a ieșit imediat. Eu nu m-am grăbit. Mi-am șters 
pula cu niște hârtie igienică roz. Am tras frumos apa la WC. 
Mi-am tras pantalonii pe mine și abia apoi am ieșit din ca-
bină. Doar două oglinzi mari au asistat la ieșirea mea tri-
umfală. 

Afară nimic nu se schimbase. Același zgomot de club. 
Același fum. Aceiași oameni plictisitori. Aceeași Y care pu-
nea gând rău shoturilor și același X care își reluase cuminte 



locul la masă. Pur și simplu nu am vrut să mă laud cu ni-
mic. În mod normal aș fi început să mă dau în spectacol. 
Că… mamă, ce tare sunt eu. Că ce i-am făcut. Că și asta a 
cedat farmecelor mele. Sex în baie. Cine mai e ca mine? Da, 
în mod normal așa aș fi făcut, doar că de data asta nu mi-am 
permis. Nu știu ce era cu mine. Cred că eram…

Am încercat să scap repede de acel gând periculos de 
îndrăgosteală cu un shot de tequila. Nu am reușit, așa că am 
mai dat unul. Și încă unul. Și încă două, până când petrece-
rea a început să se spargă. 

Eu nu mai știam ce să fac. Y, deși se întorsese între timp 
la masă, nu vorbea cu mine. A naibii nu trăda nicio expre-
sie. Mă ținea totuși de mână. Cum să abordez situația?

Încurajat de aburii alcoolului, am întrebat-o politicos 
dacă vrea să vină la mine. Ai mei erau plecați la țară. Ce 
mai țin minte din acel moment e că… voiam să i-o trag din 
nou. Să i-o trag rău. Să o urc pe toți pereții. Să îi sărut fie-
care părticică a corpului ei perfect. Să o domin. Să îi desfac 
picioarele pe biroul lui taică-miu și apoi să îmi bag capul 
între ele. Să îi simt mirosul. Să o fac să geamă. Voiam să 
o excit atât de rău încât să mă implore să intru în ea. Și să 
intru în ea. Adânc. Și să o privesc în ochi. Și ea urma să se 
îndrăgostească nebunește de mine. Așa cum eu eram deja 
de ea. 

Din păcate m-a refuzat. Mi-a spus că nu se simte prea 
bine și că vrea să doarmă singură în patul ei confortabil. 
Cam penibilă scuza, dar am acceptat-o. M-am gândit că 
poate chiar îi era rău. Am făcut totuși schimb de numere, 
însă totul părea ca un one-night stand perfect. 

Privind înapoi, aș fi vrut să fi fost doar atât.



2. Viață = Love?

A doua zi m-am trezit cu o durere de cap îngrozitoare. 
Era ora 15:00. Afară ploua torențial. Ciudată vreme pentru 
o zi de 25 iunie. Unde era vara promisă?

M-am uitat pe birou și primul impuls pe care l-am avut 
a fost să îmi verific telefonul. Cu toate astea ceva m-a oprit. 
Cred că îmi era frică. Aș fi vrut ca ea să fi sunat sau măcar 
să-mi fi dat un mesaj. L-am mai lăsat un pic. M-am plimbat 
puţin prin casă. M-am uitat pe geam. Am deschis televizo-
rul. Am udat florile… 

4 apeluri nepreluate și 2 mesaje. MAM, MAM, MAM, 
MAM. Căcat. 

MAM: Ești bine? Dă-ne un semn, te rugăm.
Y: Ce faci gogoshica, ești la recuperare?

Deja începusem să mă simt mai bine. Le-am răspuns 
alor mei ca să scap de prima grijă și acum urma partea com-
plicată. Ce să fac? Ce să-i răspund? Nu voiam să o dau în 
bară. 

X: Acum m-am trezit. Tu ce faci? Te simți mai bine?

M-am dus în bucătărie să imi pregătesc și eu ca tot omul 
micul dejun la ora 15:30. Nu aveam niciun chef să mănânc, 
dar trebuia să fac ceva ca să îmi ocup timpul până clarificam 
situația cu Y. Nu mi-a venit să cred. Mi-a răspuns imediat. 



Tipa chiar părea interesată. I-am tras-o bine, înseamnă. 

Y: Eu m-am recuperat kt de kt. Mi-am dat seama k am 
gatu intepenit si knd vreau să mișc capu tre să mă întorc cu 
totu. Wow. Ai dormit ceva. Sper k m-ai visat :p. 

X: Haha :d. Tare asta cu visul. Eu nu te-am visat dar mi-e 
dor de tine pisoi. P.s: miros a tine… inca am gustul buzelor 
tale. mrrr 

Așa sunt eu. Îmi place să îmi expun sentimentele direct 
și fără ocolișuri. Nu merg după nicio regulă. Poate de aceea 
au eșuat toate cele 6-7 relații pe care le-am avut până acum. 
Tipele cred că sunt disperat sau doar nebun. Dar nu îmi 
pasă. 

Y: Nu m-ai visat? Raule! Eu…Te puuup! Abia astept sa ne 
vedem k mi-e dor si mie de tine. pupics

Excelent. Și ea e directă. S-ar putea să meargă până la 
urmă. În fond, nu am nimic de pierdut. 

 
X: Azi nu ies nicăieri ca na is obosit. Ce zici daca iesim 

luni la universitate și poate mergem sa mai bem ceva un ceai 
pe lipscani? Poate e si vremea mai putin de cacat. 

Y: Perfect gogoshelul meu. Maine după 2 cam așa. Iiii. 
Astept sa ne vedem. Puuuup.

Cam ăsta e sentimentul de iubire la 21 de ani… To-
tul pare atât de simplu și nevinovat. Ne întâlnim. Ne 
îmbrățișăm. Ne pupăm. Ne îndrăgostim. Ieșim pe afară. 
Facem poze. Stăm peste noapte unul la altul. Ne-o tragem. 
Plecăm împreună pe undeva. Ne îndrăgostim lulea. Totul e 
minunat. Niciun nor pe cer. 



Doar că nu ne ajung norii. Începem să promitem luna. 
Soarele. După, realizăm că celălalt voia de fapt stelele. Apar 
certurile. Visele se transformă în minciuni. Planurile se 
amână. Se amână…definitiv și, în final, realizăm că totul a 
fost doar o pierdere de timp. Dar, pe lângă timpul pierdut, 
rămâi și cu anumite goluri pe care nu ţi le mai poate vinde-
ca nimeni. Nici măcar nenorocitul ăsta de timp. Cutia cu 
sentimente se răstoarnă și începem să adunăm totul de pe 
jos. Doar că totul nu mai e totul. Cât să tot aduni?   
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