Ada Demirgian
Primele o mie şi una de nopţi

Text © 2006 Ada Demirgian
Toate drepturile rezervate autoarei.
Ada Demirgian

Primele o mie şi una de nopţi
1/164

Deci, despre asta vorbea toată lumea...
02.04.2005
În urmă cu trei luni am trecut printr-o metamorfoză definitivă. Mi-a mai
crescut un rând de colţi şi gheare (foarte prietenoasă nu eram eu nici înainte),
pe ochi mi s-a aşternut o peliculă subţire, capabilă să mărească de 1000 de ori
amănuntele şi mi s-a activat o glandă despre care habar nu aveam că există:
cea care secretă disperarea. Nici la serviciu nu mă mai duc. Casa în care
locuiesc s-a schimbat. Înainte fumam peste tot şi cănile de cafea erau lipite
practic de mâna mea stângă. Acum m-am lăsat de fumat, iar cafeaua e o
amintire plăcută. Ne vizitează foarte rar câte un prieten şi de câte ori îmi intră
în casă străini de microclimatul în care respir, insist să se spele pe mâini (am
renunţat cu greu la ideea de a pune sticla de alcool sanitar la cuier). Acum mă
feresc de ace şi de lame, de tot ce m-ar putea răni în vreun fel, pentru că nu
îmi mai permit să zac sau să nu fiu în stare să le fac pe toate. Mă tem de viruşi
şi văd peste tot microorganisme înmulţindu-se rapid. Am tuns până şi motanul
soldăţeşte, ca nu cumva să-i plutească părul prin aer, şi ghearele i le-am
tăiat, doar mustăţile i-au rămas neatinse.
Nu prea mai pot dormi ca înainte. Uneori aţipesc în cursul zilei câte 40 de
minute şi apoi mă trezesc buimacă, nepregătită să o iau de la capăt. Inima îmi
bate mai repede şi uneori nu îndrăznesc să respir. Am devenit o plângăcioasă,
eu care credeam despre mine că sunt o femeie puternică, una-două mi se
umplu ochii de lacrimi. Şi cu toate astea trupul meu secretă hormoni ciudaţi
care îmi dau puteri nebănuite: cea de a înfrunta pe oricine, cea de a spune
lucruri pe care în circumstanţe normale nu le-aş fi rostit, puterea de a nu dormi
nopţile decât maxim două ore la rând, capacitatea de a răbda de foame şi de
sete atunci când am altceva mai important de făcut şi de fapt întotdeauna am
ceva mai important de făcut.
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Nu, nu-s bolnavă. Am intrat însă într-un club din care mi-am dorit multă vreme
să fac parte. Clubul femeilor cu cearcănele până la brâu. Clubul celor veşnic
îngrijoraţi. Clubul celor ce vorbesc piţigăiat. Clubul celor cărora le e brusc
teamă de orice, dar s-ar bate cu oricine le-ar pune în primejdie zeitatea căreia
ne închinăm: Maiestatea Sa, Copilaşul.
Am devenit mamă şi, potrivit expresiei americane, habar nu am avut ce m-a
lovit. Umblu ca năucă prin lume murmurând aproape inconştient of, „copilaşul
meu”, deşi copilaşul e „bine mersi”, slavă Domnului, nu mă pot abţine să nu
tresar şi să nu mă îngrijorez la cea mai mică umbră de pericol.
Treaba asta cu copiii este cumplit de complicată şi de înduioşătoare în acelaşi
timp. E ca un soi de epidemie, am înţeles că aşa se întâmplă de fiecare dată, e
de-ajuns ca unul din grup (de obicei, cel mai puţin probabil) să intre în clubul
ăsta şi-o să vedeţi cum brusc, se răspândeşte dorinţa de a citi poveşti unei
burţi ţuguiate, în care se fabrică îngeraşul trandafiriu. Evident „virusul” e purtat
de femei. Lor li se aburesc ochii mai uşor (deşi între cunoscuţii mei sunt câţiva
bărbaţi dornici şi nerăbdători să schimbe scutece), ele încep să-şi viseze copiii
(Azi noapte l-am visat pe fiul nostru, i-am spus într-o dimineaţă soţului meu.
S-a întors spre mine şi m-a privit şi mi s-a tăiat răsuflarea... Era răpitor... doar
fiul tău ar fi putut avea efectul ăsta asupra mea... Acum câteva săptămâni am
visat că născusem o fetiţă. Stăteam cu ea în braţe, aici în patul nostru şi eram
fericită, o strângeam la piept şi mă inundase o fericire nătângă, ce zici de
visele astea, or însemna şi ele ceva...) ele aleg cu mare grijă cadourile pentru
bebeluşii altora, ele descoperă pe internet site-urile şi forumurile despre copii
(vai, iubitule, ce drăguţ, ştiai că încă din perioada intrauterină copiii aud şi
percep lumina! Habar n-am avut, ce interesant...) Şi dintr-o dată, auzi că şi
Mişu aşteaptă un bebe, şi Corina (o mai ţii minte pe Corina? Tipa aia de pe
chat, nu se poate să n-o ştii) aşteaptă al doilea copil, şi a născut şi Adela (cum
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n-o mai ştii pe Adela?) o fetiţă superbă, o să o cheme Deanna. Dacă femeia se
mai apropie şi de 30 de ani, fandacsia-i gata.
Nimic nu te poate pregăti pentru ce urmează. Oricâte cărţi ai citi, oricâte
prietene însărcinate ai avea în jur, oricât de binevoitoare ar fi mamele şi oricât
de multă informaţie ar exista peste tot. Nimeni nu te poate preveni îndeajuns
de metamorfozele prin care veţi trece tu, partenerul tău, casa ta, pisica ta,
gaşca ta de prieteni. Copiii sunt grozav de hotărâţi să primească acum ceea ce
îşi doresc sau le trebuie – fie că e vorba de o îmbrăţişare, un pampers curat,
ori o tură de apartament... Există o industrie întreagă care produce lucruri utile
sau mai puţin utile, dar scumpe pe care trebuie să le cumperi, ca să descoperi
după doar câteva zile că de fapt n-avea rost...
Dar e minunat. Toate eforturile se uită, treci peste toate durerile în momentul
în care copilaşul tău îţi zâmbeşte aşa, cu un ochi pe jumătate deschis şi cu
celălalt închis de-a binelea, îşi atârnă în colţul gurii ştirbe zâmbetul, şi te
priveşte candid de după sânul uriaş (care da, te doare, alăptatul nu e nici pe
departe o binecuvântare pentru mamă), ca apoi, cu multă naturaleţe să tragă
un vânt sau să râgâie ca un birjar bătrân. Şi culmea, tu te bucuri că râgâie...
Primii 18 ani sunt mai grei, mi s-a spus, pe urmă te obişnuieşti cu ideea că
sunt de fapt altcineva. Dar îmbărbătează-te pentru multe nopţi nedormite...
Iată povestea primelor o mie de nopţi cu Irina. Nu e o odă închinată
"copilaşului meu", ci aventura noastră în devenirea ei. Am să vă spun nu doar
poveştile mele ci şi pe cele ale altora ca mine, "loviţi" de acelaşi virus. Poate
aşa, când bebeluşului dumneavoastră îi vor apărea în fiecare zi alte bube, ori
l-or chinui colicii, n-o să mai alergaţi la spital în toiul nopţii, doar în papuci şi
fără şosete... Ei, dar ce prostii spun eu aici, bineînţeles că o să uitaţi de cizme
când v-o veni rândul. Şi dacă deja aveţi copii mari poate o să zâmbiţi
amintindu-vă cum aţi depăşit cele mai grele crize din viaţă. Întotdeauna criza
de azi e mai îngrozitoare decât ieri şi mai puţin dureroasă decât cea de
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mâine... Pentru că da, despre asta vorbea toată lumea pe când eu treceam
senină prin viaţă cu cana de cafea în mână şi ţigareta între degete... Dar
de-acuş.... s-a isprăvit!
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7 zile cu Irina
09.04.2005
25 ianuarie 2005
Astăzi la ora 17.38, copila mea a împlinit o săptămână de viaţă. Când eram
una şi aceeaşi dar de fapt două persoane, aşteptam cu nerăbdare momentul
ăla în care o să îi aud primul strigăt şi or să mi-o pună pe burtică şi va fi mică
şi încreţită, albăstruie şi supărată. Pe urmă îmi imaginam cum am să o strâng
în braţe tare, tare şi am să îi aniversez fiecare prag: 1 săptămână, 1 lună, 1
an, primul zâmbet, prima privire "hoaţă" şi aşa mai departe. Nu prea se
potrivesc însă socotelile de acasă cu cele din realitate. În realitate nu i-am
auzit primul strigăt. Dormeam buştean. Anestezie generală, nu pentru că aşa
aş fi vrut, ci pentru că aşa s-a nimerit.
După 2 zile de contracţii (doamnele ştiu la ce mă refer), copila mea nu se
dădea dusă din cuib, dar nici cuibul nu o mai tolera, cele 3.600 ale fetei presau
pe nervii mei sciatici si uite-aşa dădeam în tremurat şi-mi amorţeau picioarele,
şi toate băierile naşterii se deschideau dar fata nici gând să o ia spre ieşire.
Doctorul buimac de răsturnarea de situaţie îmi zice că e ori-ori: primul ori mami la cuţit, scos rapid copilul care deja trebuia să fi fost printre noi de vreo
4 ore după estimările lor; al doilea ori: mai stăm că poate am noroc şi coboară
domnişoara singurică dar de nu, trecem la forceps. Hait, zic, forceps, nici
vorbă, tăiaţi-mă pe mine, eu sunt mai mare şi suport mai bine durerea. După
ce am ales de comun acord cu doctorul primul ori, am mai apucat să-i zic că
morfina din epidurală s-a cam dus şi ar mai merge o doză, el a zis lasă că acuş
mergem în sala de operaţie, pe urmă l-am văzut cu mâinile în aer, o tanti mi-a
legat picioarele (de parcă mai aveam cum sau unde să fug) şi o alta mi-a pus o
mască pe faţă. Cam atât despre mistica experienţă a naşterii Irinei. Când
m-am trezit (povesteşte soţul) spuneam doar două lucruri: „vă rog, mă doare
burta...” şi „fetiţa mea unde e”.
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Mi-au adus-o: roz cu ochi albaştri, senină, doar nu făcuse nici un efort... şi
mică, e drept, atât de mică încât şi azi mă tem să o strâng în braţe prea tare,
să n-o frâng.
În prima ei zi de viaţă am văzut-o
preţ de câte 20 de minute în 3
reprize, cu aburii anesteziei încă în
nas, fără să înţeleg prea bine de ce
muşcă. Nu mi-a plâns deloc în
braţe, până să mă dezmeticesc
venea cineva şi mi-o lua. A doua zi
la prânz a început propriu-zis
aventura noastră. Nu mă puteam
da jos din pat, senzaţia că m-a
călcat trenul încă mă urmărea. Era
la jumătate de metru de mine şi
plângea. Noroc că în acelaşi salon
cu mine era şi o mamă care
născuse normal. Ea se mişca mai
uşor şi mi-a pus-o în braţe de câteva ori, apoi mi-a aşezat-o înapoi în covăţica
de plastic în care o instalaseră. A treia dimineaţă i-au făcut vaccinul bcg şi
când asistenta a înţepat mâna fetei, copila a tras un chiot ca indienii şi-a
început să plângă de mi se rupea sufletul. De ce plângi mămico, m-au întrebat,
ce-ai să faci, o să plângi de fiecare dată când plânge ea? Nu ştiu ce am să fac,
ştiu doar că durerea aia a fetei mi-a tăiat respiraţia şi mi-a adus instant
lacrimile în ochi.
Am plecat acasă pe la prânz. După două zile şi jumătate de la cezariană,
mergeam ţinându-mă de pereţi, cu spatele aducând a virgulă şi cu stele verzi
în ochi. Dar nu asta conta, eram acasă şi deja trebuia să fiu mamă. Cum să fii
mama Irinei, habar nu aveam, încă mi-e destul de neclar, dar din momentul în
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care ne-am întors acasă, timpul trece foarte repede, ziua şi noaptea înseamnă
doar ore diferite de masă. Ţinem copila la 24 de grade, mustim în lapte şi
încercăm să nu ne pierdem cu firea. Toată lumea ne sună şi eu nu prea pot
vorbi cu nimeni şi ei se supără şi cred că îi ignorăm doar pe ei. În realitate am
scoate telefonul din priză şi l-am arunca de perete.
În ziua a patra, Irina mi-a făcut praf sfârcurile. Copila muşca, eu habar nu
aveam s-o ţin să mănânce. Pampersul se schimbă uşor, dar cam de prin ziua a
cincea fata a început să-şi râdă de noi şi aşa se face ca la fiecare
schimbat-limpezit, aruncăm 3-4 până când reuşim să lipim scutecul pe curat.
Tatăl Irinei vrea să ştie de ce strănută copilul, de ce sughite copilul, de ce
tresare copilul, de ce are copilul mâinile reci. Irina s-a prins că dacă plânge
într-un anumit fel, buna spune: „măi Andreea, încă îi e foame, mai dă-i să
mănânce puţin” şi Andreea nu poate să spună nu. Încă. Şi aşa se face că de la
21 la 24, fata a mâncat din 20 în 20 de minute, spre disperarea mamei şi
neliniştea bunicii.
În ziua a şasea descopăr că dacă o ţin întinsă pe piept, doarme ca un pisoi.
Bătăile inimii mele îi sunt familiare. Mirosul de lapte deja i-a creat dependenţă.
Irina a descoperit că pe lume există ceaiul şi nu e tot acelaşi lucru cu laptele
iar chestia asta a mirat-o din cale afară. Când se miră, ochii ei albaştri se fac şi
mai mari. Copila scoate sunete ascuţite (cam ca papagalul vecinului de sus) şi
când doarme scârţâie discret. Zâmbeşte deja. Trei înghiţituri de lapte, un
zâmbet. Alte trei, o încruntare. Şi tot aşa preţ de câte 20-30 de minute. O dată
la trei ore. Între timp tatăl Irinei a descoperit că nevastă-sa e cam
neîndemânatică şi e mai bine să spele el copilul pentru că mama se mişcă în
reluare. Până la urmă tot mai bine se fac lucrurile împreună dar asta ne
consumă tot timpul între două mese.
Spre ora 18, Irina se hotărăşte să ignore complet eforturile mamei de a–i face
un program cât de cât civilizat şi doarme buştean vreme de şase ore, în ciuda
tentativelor uneori grosolane de a trezi îngerul din somn. Se arde priza şi asta
face lucrurile mai simple cu temperatura din cameră: rămânem la 23 de grade.
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Azi Irina primeşte pachet din Anglia dar habar nu are ce frumoase sunt toate
hăinuţele. Fântâna Blanduziei e un biet pârâiaş pe lângă şiroaiele de lapte care
curg din mine, mă exasperează deja schimbatul cămăşii la 2 ore.
Ziua a şaptea. După ce a plâns o oră şi jumătate în continuu (de la 4 la 5.30
dimineaţa), Irina a intrat cuminte în program: a mâncat conştiincioasă la 6, la
9, la 12, la 15. Apoi a venit buna. Şi a început iar să plângă copila, şi bunei i
s-au umezit ochii şi a spus: dă-i mamă să pape că plânge de foame. Dar nu,
de azi nu mai e nici ca Irina, nici ca buna, între mese servim doar ceai, puteţi
să plângeţi pe voci, sincron, că nici nu mă gândesc să-mi ies din ale mele.
Cedez pe la 17.30 spre bucuria tuturor (inclusiv a vecinilor). Ignor cu
desăvârşire ora 17.38, când Irina împlinea o săptămână.
Mă bucur doar că e linişte şi că fetiţa mănâncă pe săturate. Tata întinde rufe
mici, repară prize, face baie fetei, şi să nu uităm nici pisica... pisica geloasă pe
boţul chiuitor, zgârie uşile şi ne priveşte cu mirare. Ca prin farmec, la 20.30
Irina se trezeşte singurică să-şi ia porţia de seară. Apoi adoarme cuminte.
Acum e aproape ora 23. Irina doarme, visează ceva, dă din mânuţe, se
strâmbă, zâmbeşte...Mi-e somn. Dar încă nu am ieşit din tură, probabil pe la
ora unu o să prind ceva somn, până spre patru dimineaţa. Azi am aflat că
totuşi e bine să-i dau să mănânce şi la patru dimineaţa tot lapte, nu ceai.
Doarme mai bine, se pare, după lapte...
Noapte bună.
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Toată durerea lumii oglindită în ochii ei
16.04.2005
Au trecut aproape două luni de la prima poveste cu Irina. Între timp am mai
învăţat câte ceva una despre cealaltă. Irina s-a învăţat în braţe. Eu am învăţat
să fac o mulţime de lucruri cu o singură mână. Ea a învăţat să plângă cu
lăcrămioare, dând din mâini şi din picioare, până se face lac de apă, de pot să
o storc. Eu am învăţat că în cele din urmă, după maxim 40 de minute de răcnit
din toată inima, adoarme. În vremea
asta eu trebuie să strâng din dinţi ca
să nu mă reped spre coşuleţ şi să-mi
iau copilaşul în braţe, iarăşi să-l port
prin toată casa şi să-i arăt pisica,
biblioteca, uite mamă şi clopoţelul de
vânt, hai să facem clopoţelul să
cânte, toate astea împachetate în
chiotele şi suspinele infantei. Irina e
ca şi Mitz, motanul. Are răbdare.
Când Mitz doreşte să intre undeva,
dacă uşa e închisă, are răbdare s-o
zgârie până când răbdarea mea
ajunge la capăt. Aşa şi Irina... Când
ei îi trebuie să fie luată în braţe,
plânge pe trei tonuri, până se face
purpurie la faţă. Şi când îi văd ochii
umezi de lacrimi nu pot decât să mă simt vinovată, că uite, am vrut copil
ş-acum îl las să-şi dea sufletul, numai pentru că toată lumea îmi spune mai
las-o mamă să şi plângă. Ce ştiu ei ce-nseamnă ochii albaştri înecaţi în lacrimi?
A-nceput copila să-şi ridice capul şi cercetează tot ce intră în raza ei vizuală.
Ei, şi să ferească Sfântul s-o pui în coşuleţ pe lumină, când ea are de văzut
atâtea lucruri, că imediat mă ştie tot blocul. Bietul meu vecin al cărui dormitor
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are un perete comun cu camera Irinei mele... Dacă eu aud noaptea cum îşi
drege vocea sau cum tuşeşte... oare la el cum s-or auzi răcnetele fiică-mii? Şi
dacă stai bine să te gândeşti de unde au boţurile astea atâta forţă să
răcnească, domnule?
N-am ştiut în ce mă bag, îmi spun de fiecare dată când mă apucă disperarea.
Am câteva întrebări esenţiale pe care mă văd periodic nevoită să le analizez. În
fond ce sunt colicii ăştia şi cum scăpăm de dânşii? La ce bun să dau 2 milioane
pe o pompă de sân dacă mândreţea mea scuipă laptele mamei când îl primeşte
din biberon? Cine a inventat cărucioarele cu roţile din faţă fixe şi de ce nu se
gândeşte nimeni (mai ales importatorii) că aceste minunate obiecte trebuie să
ÎNCAPĂ în lifturile româneşti? Cum să intrăm în Europa dacă nu există rampe
nicăieri şi dacă eram eu în cărucior cum reuşeam să îmi cumpăr o pâine?
De câteva zile, aventura mea cu Irina a intrat într-o etapă nouă: aş numi-o „50
de metode de a-mi înfuria mămica”. Mai nou, răcneşte când o pun la sân şi
gângureşte de plăcere când o îndop cu Milumil. Se zbate circa 2 ore şi cu 40 de
minute înainte de a se face iar vremea de mâncat, adoarme zâmbind şi pas
de-o mai scoală... Seara nu adoarme decât legănată. Şi ca să fie tacâmul
complet, dacă dau să o îmbrac s-o scot afară, plânge, dacă o bag în casă după
plimbare - toată durerea lumii se strânge în suspinele ei...

În rest am un îngeraş de fată, să-mi trăiască, şi ai
dumneavoastră la fel.
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Încă mai simt locul acela unde a intrat acul
23.04.2005
Au trecut deja 20 de minute de când apa fierbinte îmi încălzeşte coloana
vertebrală. Încă mai simt locul acela unde a intrat acul. Nu mai doare, dar e
acolo, îl simt mai mult pentru că ştiu că mai bine de 16 ore n-am îndrăznit să
mă mişc din poziţia în care mă lăsaseră brancardierii. Îmi spusese anestezista:
„ai grijă să nu te freci cu spatele de cearşaf să nu iasă acul”. Ştiam că
intervenţiile astea asupra coloanei vertebrale sunt delicate aşa că am stat
cuminte, cu mâinile pe lângă corp. Nu că m-aş fi putut eu mişca prea uşor, dar
mă obseda ideea asta că încă e acolo acul şi nu trebuie să iasă. Cum, nu v-au
scos cateterul? avea să se mire a doua zi dimineaţă o doamnă doctor al cărei
nume n-am să-l aflu niciodată. Lăsaţi că trimit pe cineva să vi-l scoată, mi-a
spus şi a plecat liniştită. Probabil a uitat sau acel cineva trimis să îmi scoată
cateterul din spinare s-a rătăcit. Noroc că a trecut pe-acolo doctorul meu, altfel
aş fi rămas cu acul ăla înfipt în coloană alte 16 ore.
Nu am amintiri prea frumoase din spital. De câte ori mă gândesc la acele două
zile şi jumătate, mi se strânge inima. Nu mi s-a întâmplat nimic îngrozitor
acolo, l-aş mânia pe Dumnezeu să spun că m-au chinuit sau ca n-au avut grijă
de mine. Dar ştiţi spitalele româneşti... paturile covăţite, căldura îngrozitoare,
teama de a merge la toaletă, ceaiul neîndulcit pe care nu l-am primit pentru că
uitasem să pun în bagaj şi o cană, supa strecurată şi iaurtul „supliment” –
singurul aliment pe care l-am putut înghiţi în ziua în care am plecat acasă...
Brrrrr!
Am păstrat în minte trei episoade, a propos de asistente. Mă mişcam foarte
greu, încă nu reuşisem să cobor singură din pat. Una dintre asistente a deschis
uşa şi ne-a invitat la sala de toaletă.
- Grăbiţi-vă, că se răceşte apa şi pe urmă vă plângeţi...
I-am explicat că nu pot să cobor din pat.
- Nu-i nimic, vin eu la dumneavoastră, a spus nu foarte veselă.
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Aflasem de la colegele de rezervă că această asistentă se uită la culoarea
bancnotei pe care i-o strecori în buzunar: dacă e verde, te spală cu apă rece.
Dacă e mov, mai ai o şansă să nu-ţi îngheţe sufletul când trece cu tamponul ud
peste proaspăta operaţie.
- Aş dori dacă se poate să fie caldă apa cu care mă spălaţi.
- Bine, dar nu pot încălzi apa oxigenată...
- Nu cea oxigenată, apa normală cu care mă spălaţi, am insistat
S-a întors după 10 minute, cu o ploscă, şi o carafă cu apă călduţă.
- Să-mi daţi tamponul şi vata.
- Nu pot să mă aplec, fiţi drăguţă si luaţi-le dumneavoastră din valiză, valiza e
sub pat.
- Ce vă mai scot de aici, dacă tot m-am aplecat...
- Păi vă rog scoateţi cămaşa de noapte şi o pereche de şosete, mulţumesc.
M-a spălat, m-a îmbrăcat în hainele mele (eram mai mult decât fericită să scap
de cămaşa de spital, curată dar despicată până mai jos de buric) mi-a refăcut
pansamentul. I-am mulţumit cu o bancnotă portocalie. I s-a luminat faţa şi
înainte să închidă uşa şi-a fluturat degetele şi mi-a spus „te pup”. Câteva ore
mai târziu, spre seară, o altă asistentă, mai în vârstă, a venit să mă întrebe de
ce nu mă dau jos din pat.
- Nu pot, doamnă, mă doare tot trupul şi mi-e greu să mă ridic.
- Nu-i nimic, am să vin să vă scot la plimbare.
Era aproape de ora 12 noaptea când s-a întors. M-a obligat să cobor din pat şi
am urât-o preţ de câteva secunde, până am reuşit să îmi pun papucii. Apoi
m-a târât pe hol, şi mi-a arătat fereastra de la capătul culoarului:
- Până acolo mergem.
- E tare departe...
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- Încet... o să ajungem.
Am ajuns. Vedeam luminile oraşului pentru prima dată după mai multe
săptămâni de stat doar în casă.
- E frumos Bucureştiul, nu-i aşa?
- Frumos...
- Să mergem la cabinet să vă fac un algocalmin.
M-a ajutat să mă urc pe pat.
- Să-mi spuneţi dacă vă doare
- Spun.
- Doare?
- Nu...
- Acum doare?
- Nu...
- Acum?
- Nu
- Gata! Aţi văzut, o nimica toată.
Într-adevăr, o nimica toată după cea mai lungă plimbare din viaţa mea. A doua
zi dimineaţă a venit să mă întrebe cum mă simt. N-am apucat să-i mulţumesc.
Dacă nu ar fi insistat să mă dau jos din pat, dacă nu m-ar fi dus până la
fereastra aia nenorocită, mi-ar fi fost mult mai greu să mă mişc singură. Deja
în ultima mea dimineaţă în spital fusesem în stare să mă spăl puţin, să mă
pieptăn, să îmi pun ordine în valiza plină de tot soiul de nimicuri pe care nu
le-am folosit, să ajung singură să-mi ridic copila în braţe.
Al treilea episod cu asistente. Una dintre mămicile cu care eram în salon nu
avea lapte şi fetiţa ei plângea de foame. O hrăneau asistentele, cu linguriţa
dintr-o căniţă. 25 de linguriţe la o masă, atât putea înghiţi micuţa. Mamei îi era
frică să o hrănească. Dacă nu fac ceva bine... În ultima noapte, asistenta
copiilor a trecut cam din două în două ore să vadă ce fac micuţii. Un înger de
femeie. Copiliţa plângea, mama plângea... Doar îngerul ăsta de care
povesteam a fost în stare să liniştească fetiţa în 30 de secunde. O priveam cu
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gura căscată cu câtă siguranţă manevra boţul de om. Cât de repede reuşea
să-i dea linguriţă după linguriţă şi cu cât drag o ţinea în braţe, de parcă ar fi
fost a ei şi nu doar un copil pe care n-avea să-l mai vadă probabil niciodată. Pe
Irina doar a schimbat-o şi a învelit-o, dar nu a uitat s-o mângâie înainte să
plece. Domnişoara Dana. Să-i dea Dumnezeu sănătate...
Cu jumătate de oră înainte să vină doctorul care hotăra cine pleacă acasă şi
cine nu, am fost invitate la micro. Maternitatea e la etajul cinci, micro se făcea
undeva pe la etajul unu parcă. Un cârd de lăuze urma să se aşeze la coadă la
liftul din stânga (cel din dreapta oprea doar la etajele pare). Şi-n vremea asta
cine stă cu bebeluşii? Irina abia aţipise, unde să plec?
- Mergeţi voi, le-am spus colegelor de cameră. Stau eu cu copiii şi când vă
întoarceţi, mă duc şi eu.
Bineînţeles, la 30 de secunde după ce mămicile au închis uşa, copiliţa de care
povesteam mai sus a început să plângă. Am luat-o în braţe. Abia aterizase pe
lumea asta şi deja fusese purtată pe braţe de o mulţime de persoane, nici nu
mai ştia care din ele era mămica ei. În vreme ce o legănam, Irina şi-a
revendicat dreptul de a fi luată în braţe. Şi uite-mă, abia mergând, „alergând”
de la o copilă la cealaltă, rugându-mă în gând să nu înceapă şi băieţelul să
plângă.
- Ce faceţi, doamnă? De ce nu aţi mers la micro? De ce vreţi să ne faceţi
probleme? Refuzaţi micro? Scrieţi dumneavoastră pe fişă că refuzaţi micro?
Asistenta care ţipa la mine părea să nu înţeleagă motivul pentru care nu m-am
aliniat în cârd.
- Nu vreau să vă fac probleme dar cum era să lăsăm trei copii singuri?
- Păi şi-aşa ce aţi rezolvat? Nu sunt asistente pe etaj? Mergeţi la micro. Haideţi
că am vorbit eu cu o colegă să vă aştepte la lift. Grăbiţi-vă că s-ar putea să nu
vă descurcaţi să ajungeţi singură...
Am stat 10 minute în faţa liftului din stânga. Aceeaşi asistentă care mă certase
a bătut puternic în uşă şi-a strigat: „am o lăuză la cinci...” În cele din urmă, un
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alt lift, din celălalt capăt al holului, a deschis uşile. „Colega” încă mă aştepta.
„Hai, mămico... încetişor.”
Şi cu multă, multă blândeţe m-a luat de braţ şi m-a dus aproape târâş până la
micro...
„Ai să uiţi!” îmi spune toată lumea. Cum să uit... N-am uitat şi n-aş mai trece
prin aşa ceva sub nici o formă, îmi spun ori de câte ori privesc papucii cei
roşii... papucii de spital.
Şi-acum, în fiecare seară las apa fierbinte să-mi curgă pe spate, preţ de cel
puţin 20 de minute. Apoi stau aşa, cu aburii ieşindu-mi din piele, îmi cuprind
genunchii cu mâinile şi ascult zgomotele casei. E linişte. Copilaşul meu doarme.
Când am să deschid uşa băii trebuie să am grijă să nu calc pe Mitz, motanul
tolănit lângă prag. Mitz ne păzeşte tot timpul, e mai degrabă un suflet de căţel
într-un trup de pisoi. De fapt şi el tot un copil care-şi varsă castronelul cu apă
doar ca să-l bag în seamă. Chit că-l cert. Din camera de zi se aude zgomotul
tastelor. Bărbatul meu (al treilea copil din casă) îşi savurează liniştea în felul
lui: o cană de cafea proaspătă şi fierbinte, o ţigară şi o incursiune pe Atys,
planeta virtuală pe care el vânează animale ciudate şi forează după pietre
preţioase din care “îi va face cercei fetei”.
Iubesc liniştea asta. E semn că am ieşit din tură, am mai trăit încă o zi în care
copila a mâncat o dată la 3-4 ore preţ de 20 de minute, a reuşit să-şi
murdărească şi body-ul şi costumaşul care acum stau la înmuiat în lighenaşul
roşu, a plâns de mi-a rupt inima, mi-a zâmbit când mă aşteptam mai puţin şi
m-a topit în o sută de feluri, cum doar un bebeluş e în stare să o facă.
Serile sunt frumoase la noi acasă. Mâncăm strângând din dinţi – pentru că
Irina plânge, dar avem nevoie de 20 de minute pentru noi doi. Pe la nouă,
nouă jumătate îi facem baie copilaşului – deja ştim fiecare ce trebuie să facem,
avem ritualul nostru, în trei. Când o ridic din pătuţ, după porţia zdravănă de
plâns, are ochii roşii şi lacrimile i se scurg pe tâmple înspre urechi. Mătuşa
Delia mi-a explicat că n-am ce-i face, uneori copiii plâng nu pentru că îi doare
sau pentru că vor ceva ci pur şi simplu, să se audă. Irina are cinci tonuri
diferite de plâns dar ăsta de seară pare să fie cel mai sfâşietor. Ai zice că o mie
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de furnici îi mărşăluiesc prin pampers. În sfârşit... cădiţa e la locul ei, copilaşul
se linişteşte imediat ce ajunge pe masa de înfăşat. Îi şterg ochii şi mă apuc
să-i scot hăinuţele.
- Hai mai repede că se răceşte apa, zice expertul.
Îşi ia apoi comoara în braţe şi o lasă
încet în apă. Irinei îi place apa
călduţă. Îşi priveşte tăticul drept în
ochi, cu o admiraţie nemărginită în
privirea ei albastru-verzuie. Baia
durează cam zece minute, apoi Tati o
scoate din apă şi o înveleşte în
prosopelul care s-a încălzit pe
calorifer. O ţine puţin în braţe. Se
aşează cu ea pe pat şi o face
pacheţel alb cu danteluţă. Prosopul
are un soi de glugă dantelată. Cu
gluga asta pe căpşor Irina seamănă
cu o ţarină încoronată.
- Dacă îi rămân ochii ăştia atât de
albaştri va fi într-adevăr o
frumuseţe, cugeta soţul meu
într-una din seri...
O pune cu grijă pe masa de înfăşat. O masez cu ulei apoi merg să mă spăl pe
mâini şi să mă pregătesc pentru masa de seară a Irinei. Irina dă ultima
reprezentaţie în vreme ce tăticul ei o îmbracă. Mă aşez în balansoarul meu de
la fereastră. Mi-o pune în braţe. Copila mănâncă repede, cu înghiţituri mari,
dând din picioruşe şi mişcându-şi mânuţele, strâmbându-se sau zâmbind, după
cum curge lăpticul. Uneori adoarme preţ de câteva secunde, apoi se trezeşte
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ca şi cum şi-ar fi amintit că n-a terminat de mâncat. Când se satură îşi lasă
căpşorul într-o parte şi stă aşa, cu ochii închişi, răpusă de oboseală.
Înfăşată în păturică, se ghemuieşte pe umărul meu. Ne legănăm încetişor, pe
întuneric. Îi spun Tatăl Nostru şi-o închin şi exact când dau să mă ridic din
balansoar, oftează şi îşi face cuib mai bine, trupuşorul ei lipit de pieptul mamei.
Nu mă lasă inima s-o dezlipesc de mine şi uite-aşa, în fiecare seară, copila îmi
fură încă vreo zece minute. De fapt nu ştiu pentru care dintre noi două e mai
bun legănatul ăsta... Pentru ea, care nu-şi dă seama decât că tanti aia cu
lăpticul şi cu plimbatul e caldă şi moale... sau pentru mine, care nu mă îndur
s-o pun în coşuleţul ei. În cele din urmă mă ridic. O învelesc şi ies în vârful
picioarelor. Apoi intru în cadă unde preţ de 20 de minute las apa fierbinte să
îmi curgă pe coloană. Încă mai simt locul acela unde a intrat acul. Apoi îmi
amintesc cum a zâmbit fetiţa mea astăzi şi nimic nu mai contează. Noapte
bună.
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Fetiţa cu o mulţime de bunici
30.04.2005
(viaţa e tare tristă fără cofeină) De vreo două săptămâni mi-am reluat viaţa în
propriile mele mâini. În fiecare zi îmi fac o cafea pe care o savurez aşa cum
doar lucrurile interzise pot fi savurate. Şi ca să stau cu conştiinţa împăcată, am
făcut compromisul de a bea cafea decofeinizată. Spusese pediatra că am voie
şi puţină ciocolată şi-un pahar mic de cola dar dimineaţa. Ei, am fentat şi
regula asta, decofeinizata pot s-o beau toată ziua. Ajunsesem la capătul
răbdărilor. Traiul ăsta din 3 în 3 ore este extrem de obositor, mai ales când zile
întregi nu poate nimeni să te înlocuiască. Dar mulţumim lui Dumnezeu c-a
inventat bunicii. Irina este o norocoasă din punctul ăsta de vedere. Are o
mulţime de bunici pe care părinţii ei i-au colectat de-a lungul timpului: Bunica
Gabica din Bucureşti, Bunicul Marius şi Bunica Tracey din Wales, Bunicul
Valentin, Bunica Sica din Spania, Bunica Elena din Piteşti, Străbunica Silvia şi
Străbunicul Otto din Cluj. Plus o droaie de mătuşi la prima mână (mătuşa Tili
de la Cluj şi mătuşa Rodica din Frankfurt) sau de-a şaptea spiţă – oameni
foarte apropiaţi nouă cu care suntem rude de suflet, nu de sânge (printre care
şi mătuşa Delia de la Braşov plus mătuşa Mişu de la Bistriţa). Mai trebuie puse
la socoteală două Naşe – Naşa Dezi şi Naşa de Onoare – Denise (culmea, pe
amândouă le cheamă Denise dar pe Irina nu, aşa a picat...).
Ei bine, toată armata asta de oameni gravitează în jurul pruncuţei iar eu nu pot
decât să mă bucur că Irinuca e atât de importantă pentru atât de mulţi
oameni. Înainte să se nască, bunica Tracey i-a tricotat jacheţele cu căciuliţe
asortate şi împreună cu bunicul Marius i-au scris felicitare de Crăciun. După ce
s-a născut au cheltuit o mulţime de bani pe hăinuţe ("Vai, Andreea, am găsit o
salopetă de blue-jeans, când a văzut-o Tracey a zis că nici nu se gândeşte să
plece din magazin fără să o cumpere"), ne-au sunat în fiecare zi şi şi-au
tapetat pereţii cu fotografiile Infantei. Bunica Sica trepidează în Spania,
cumpără şi ea hăinuţe peste hăinuţe şi numără zilele până în august când va
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veni acasă s-o vadă. Străbunicii din Cluj au trimis şi ei bănuţi pentru fetiţă.
Sunt pensionari şi nu o duc prea bine cu
sănătatea dar tot au vrut să trimită şi ei ceva
pentru cea mică. Bunicul Valentin a venit, a
văzut, a plecat. Cât despre bunica Elena, Irina
a fost şocul vieţii ei, mai ales că habar nu a
avut că urma să vină pe lume.
Bunica Gabica însă este personajul principal al
povestirii de faţă. Înainte să se nască Irina,
era puţin nemulţumită. „Să ştii Andreea
mamă că eu eram pregătită pentru un
băieţel... nu pentru o fetiţă. Mie nu prea îmi
plac fetiţele” (mamă de băiat, deh...). N-a vrut să vadă ecografiile, nici filmul
cu Irina în burtică. Se bucura că băiatul ei avea să aibă un copil dar dacă acest
copil ar fi fost tot băieţel, ar fi fost cu adevărat fericită... Până în ultima clipă a
sperat: „Hai, că poate totuşi e băiat”. Mătuşa Angela râdea de ea... „Lasă,
Găbiţă, ai să vezi tu cum ai să te topeşti când o s-o ţii în braţe”. I-a cumpărat
totuşi cercei şi a insistat ca fetiţa să îi poarte pe ăştia şi nu pe alţii, măcar când
vine ea în vizită. (deocamdată Irina nu poartă cercei dar asta e altă poveste).
Ei... ce m-aş fi făcut fără Gabica în primele săptămâni? Cred că îmi dădeam
duhul.... Angela a avut dreptate. Acum e gata să-şi coasă fetiţa de haină şi să
meargă aşa, kilometri întregi cu Irina în braţe. Merge aproape ceremonios, nici
prea repede nici prea încet, pasul de promenadă cu copila la piept. Am aplicat
şi eu pasul ăsta şi adoarme micuţa după cel mult două ture de bloc. La început,
când toată lumea îmi dădea sfaturi, n-am prea băgat în seamă ce îmi spunea.
„Ţine-o mamă înfăşată, că doarme mai bine.” Aş...nu-mi ţin eu copilul legat.
Până într-o seară când am zis bine, hai s-o înfăşăm şi-a dormit puiul meu 6 ore
neîntors... De-atunci Irina doarme înfăşată ca o sărmăluţă, de la 10 seara la 6
dimineaţa, har Domnului!
Ada Demirgian

Primele o mie şi una de nopţi
20/164

Gabica ştie când îi e frig şi când îi e cald, de câte ori vine pe-aici mai aduce
câte o păpuşică şi abia aşteaptă să se facă fetiţa mare ca să cofetărească ele,
împreună. A bătut tot oraşul să-i ia fetei cele 3 cutii de lapte praf gratuite, a
stat la coadă în ploaie, cot la cot cu alte mămici şi bunici. S-a dus la Primărie
să-i facă dosarul pentru alocaţie („Lasă mamă, 200.000, sunt buni, îi pui
deoparte pentru fetiţă, să se strângă acolo...”) şi s-o scrie în carnetul de
familie. „Fetiţa lu' mama, mică...”, „Ce e Draga mamei”, „Hai mămico să ne
mai plimbăm, nu-i place ei să stau eu jos”... Şi-uite-aşa, vine la noi pentru
jumătate de oră şi pe urmă tot „mai stau preţ de o ţigară şi plec” până se face
de ora 23.00. Bucurie mare, mai apuc să fac şi eu ceva de mâncare sau să
dorm pur şi simplu. Mă duc în dormitor şi dorm o oră întreagă, după care parcă
altfel se vede viaţa.
De fiecare dată când se întoarce
de la plimbare, Gabica are
informaţii noi. Evident, a noastră e
cea mai frumoasă din cartier, s-a
uitat ea prin cărucioarele altor
mămici şi n-a văzut copil mai
frumos ca al nostru. Nu ştiu cum
face de intră în vorbă cu alte
mămici şi bunici, mie nu prea îmi
vine să mă iau de necunoscute. Ea
însă reuşeşte şi uite-aşa aflăm că
pamperşii se iau de la Carrefour
că-s mai ieftini, că laptele nu vine
în fiecare lună de-aia e bine să ai
un stoc, că unele mămici amestecă
Milumil cu Bebelac, că e mai
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consistent aşa, că supozitoarele se împart în patru şi tot soiul de alte
amănunte care pe mine mă lasă cu gura căscată.
Ei, şi-ar fi în stare s-o schimbe de trei ori pe oră şi abia aşteaptă să începem cu
supiţele şi merele cu biscuiţi. E-heee... Cale lungă până la mere cu biscuiţi,
deocamdată ne dăm de ceasul morţii cu laptele, care ba e prea mult ba nu e
destul de săţios, tragedie mare şi cu alăptatul ăsta. În curând va trebui să mă
întorc la lucru... aşa că o să-mi las comoara cu bunica Gabica. Am căzut la
pace. Comod ar fi fost să mutăm copila în casa bunicii. „O aduci lunea şi o iei
vinerea, Andreea, mamă... să poţi să-ţi vezi liniştită de treabă”. Ei bine nu, n-o
să fim părinţi de week-end, vreau să
fie acasă când vin, vreau s-o adorm eu
seara. Şi sunt tare recunoscătoare că
Gabica a acceptat să vină în fiecare
dimineaţă la noi.
Bebeluşii descătuşează energii
nebănuite. Valuri de simpatie şi de
căldură umană, pe care nu le aştepţi
câtă vreme eşti de capul tău prin
lume. Nu ştiu cum ne-am fi descurcat
de unii singuri. Probabil că am fi
scos-o la capăt până la urmă. Dar şi
datorită părinţilor noştri (tatăl meu şi
mama lui) Irinei nu i-a lipsit nimic.
Mi-au creat sentimentul că Irina e binevenită pe lume, că e aşteptată cu
bucurie şi că uite, acum, de când e printre noi, ar trebui să facem o listă de
aşteptare pentru toţi cei care ar vrea s-o ţină puţin în braţe. Gabica e umbra
Irinei ori de câte ori are ocazia. Mă simt binecuvântată în adevăratul sens al
cuvântului. Şi când obosesc sau mi se pare că mi-e greu, când mă apucă
plânsul (hormonii încă îşi fac de cap) sau spaimele, ştiu că îi am aproape şi
asta face lucrurile mai simple.
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Foaie de Zestre pentru început de drum
07.05.2005
(cu ocazia botezului Irinei)
Ziua de astăzi este foarte importantă, nu doar
pentru micuţa noastră ci şi pentru familia din
care toţi trei facem parte. Astăzi mai mult
decât oricând se cade să uităm de noi înşine,
de orgoliile noastre, de sensibilităţile şi
susceptibilităţile care zilnic ne complică relaţiile.
Să le lăsăm deoparte şi să ne bucurăm de viaţa
ei cea nouă.
Îmi place să cred că înainte să se nască, de
undeva din cer copiii ne privesc atent şi ne aleg
- pe noi şi nu pe altcineva, pentru a-i ajuta în
devenirea lor. Teoria mea poate fi contrazisă cu
o mulţime de argumente, dar aşa îmi place mie să mă gândesc. Că ea, Irina
noastră, ne-a văzut de Sus, şi şi-a spus da, ăştia doi sunt destul de trăzniţi ca
să avem împreună o viaţă cel puţin interesantă.
Nu ştiu dacă îi vom putea oferi Irinei tot ceea ce banii pot cumpăra. Dar iată
Foaia de Zestre, cu care Draga Noastră porneşte la drum:
Bunici capabili să facă mulţi kilometri cu odorul în braţe sau împingând
căruciorul, dornici să-i cânte şi să-i spună poveşti şi poezii, să-i cumpere pe
ascuns acadele şi să-i dea bani să-şi cumpere singurică ultimul album al
formaţiei ei preferate.
O pereche de naşi de botez, cărora le-o încredinţăm dacă dintr-un motiv sau
altul noi nu vom mai fi. O pereche de naşi de onoare, care au misiunea de a-i
seconda pe primii, în caz de nevoie.
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Prieteni de familie - nu mulţi, dar cei mai buni pe care şi i-ar dori cineva – care
să ne tragă de mânecă în cazul în care uităm vreodată că şi noi am fost tineri.
Un tată care deja se gândeşte că mai e puţin până va trebui să iasă seara cu
puşca pe balcon. O mamă care se gândeşte cu groază că mâine, poimâine va
trebui să-i coasă fetei inima ruptă de vreun nătâng. Un motan alb pufos,
drăgălaş, cu care să se întreacă în „postii” şi de la care să înveţe cum e să ştii
că eşti frumos şi să ceri să fii tratat ca atare. Un coş mare cu jucării şi cărţi.
Vreo trei saci de hăinuţe. O cameră numai a ei, la a cărei uşă să ne ceară să
batem peste vreo 13 ani... Deocamdată nu-i putem oferi un cont în bancă dar
studiem serios ofertele de la ING, pentru o asigurare de studii. Îi putem oferi
însă dragostea noastră şi speranţa că nimeni şi nimic nu ne va despărţi înainte
de vreme.
PS: Din partea tatălui (care se preface că nu-i pasă dar în realitate e topit tot):
„Ştiu că nu-i voie cu puşca pe balcon, dar un pistol mic... acolo... nu se pune.
Oricum, e bine să ştie... şi Irina, şi mama ei, că ele sunt cele mai bune lucruri
care mi s-au întâmplat.”

Ada Demirgian

Primele o mie şi una de nopţi
24/164

Te lepezi de Satana?
14.05.2005
O cheamă Irina Ioana. De fapt cred că pe ea o cheamă Alexandra ... de când
am adus-o acasă tot Alexandra îmi vine să-i spun, aşa, fără logică. "Stai,
Alexandra mamă... " Ar fi trebuit poate s-o cheme şi Alexandra. Dar o cheamă
Irina Ioana, încă de dinainte să se fi născut, deşi ni s-a spus "aveţi răbdare nu
vă grăbiţi să-i alegeţi un nume, trebuie întâi să o vedeţi şi apoi veţi şti cum o
să o cheme." N-am avut răbdare, copilul oricum trebuie declarat imediat după
naştere... aşa că numele ei secret, cel pe care îl va spune doar cui vrea ea, va
fi Alexandra, aşa cum şi mama ei are un nume secret.
Dar azi încerc să scriu despre botezul Irinei, fără patimă. Încerc să îmi reprim
furia, emoţia, tristeţea şi toate celelalte sentimente care mă copleşesc de câte
ori îmi amintesc ziua de sâmbătă, 7 mai. Botezul unui copil ar trebui să fie un
prilej de mare bucurie, de apropiere de Dumnezeu - nu doar pentru "micul
păgân" ci pentru toată familia acestuia. Într-o zi atât de importantă – când
copilul tău primeşte un înger să-l păzească, ar trebui să ai timp să înţelegi ce
se întâmplă şi de ce, să reflectezi la pildele ce îţi sunt servite, să îţi tragi
sufletul şi să nu uiţi să-I mulţumeşti Domnului în primul rând pentru că ai avut
ocazia să intri în casa Lui, aducându-I ce ai mai de preţ.
Nu sunt supărată pe Biserica Ortodoxă Română. Nici pe preotul care a oficiat
slujba de botez pentru Irina. Sunt supărată pe mine, pe semenii mei, pe graba
în care trăim, pe lipsa de conţinut real, pe telefoanele mobile, pe faptul că în
loc să apucăm să luăm aminte la marele lucru care ni se întâmpla, am fost
expediaţi "pe repede înainte".
Copiii nebotezaţi nu sunt primiţi în biserica ortodoxă decât în ziua creştinării
lor. Nici când preotul paroh a venit cu botezul, nu a vrut să-mi binecuvânteze
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fata. "N-avem voie!" . De ce? Pentru că aşa se face.
Botezul costă. Fiecare biserică are taxa ei. La unele mai mult, la altele mai
puţin, după cât de darnic e naşul sau cât de dezinhibat e preotul... „Cam cât,
părinte?” „Ei... Pentru biserică... acolo...cât vreţi dumneavoastră, vreo două
milioane...” „A-ha...” „Ştiţi, e cu cor... şi mai trebuie pentru femeia care cară
apa pentru cristelniţă” „Cam cât, părinte?” „Ei... cât vreţi dumneavoastră, vreo
800.000.” Şi după slujbă, cam cât vreţi dumneavoastră pentru preot, dacă
sunt doi... x 2. Pentru că aşa se face.
Pentru că aşa se face, mama copilului nu are voie să intre în biserică la botezul
pruncului ei. Fără altă explicaţie, decât poate aceea că este impură. Dacă mi-ar
fi explicat cineva că emoţiile mele se vor transmite copilului şi că în loc s-o
calmeze, prezenţa mea îi face mai rău, aş fi stat cuminte la uşă. Aşa... am zis,
nu, eu trebuie să fiu acolo, să văd cu ochii mei ce se întâmplă cu copilul meu.
Rezultatul a fost că am plâns toată slujba, şi eu şi Irina.
În acelaşi timp erau botezate alte două fetiţe. Asta m-a supărat, pentru că am
crezut că vom putea avea puţină intimitate, de-aia am şi invitat doar oamenii
foarte apropiaţi nouă. Mi s-a explicat că dragoste există pentru toţi copiii şi că
nu trebuie să mă supăr... la alte biserici sunt botezaţi câte 10 de-odată. Noi
chiar am avut noroc. Dar de ce se botează la grămadă? Sunt atât de puţine
biserici în Bucureşti? Sunt atât de mulţi copii? E o slujbă atât de lungă încât să
nu-ţi permiţi să ai propriul tău moment cu preotul şi cu Dumnezeu? Copiii
oricum nu înţeleg ce li se întâmplă. Se trezesc deodată înconjuraţi de o
mulţime de necunoscuţi, care foşnesc, se agită, vor să-i atingă, să-i ia în braţe,
să-i pupe... În biserică e frig, e întuneric, mama nu e nicăieri, suna telefoanele,
mirosurile sunt total străine, nu e aer, muzica asta e cam înspăimântătoare, te
lepezi de Satana, se leapădă naşa de trei ori, te-ai lepădat de Satana, m-am
lepădat... şi deodată bâldâbâc în apă, preotul mai încurcă numele... şi hai să
ne învârtim şi repede-repede îmbrăcarea, nu e aer şi trei vorbe spuse aşa,
printre dinţi, să luăm aminte... pune-i căciula, dă-i jos căciula s-o ungă cu mir,
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pune-i căciula, dă-i-o jos iar să o tundă niţel, ce-a făcut popa cu părul, Hristos
a Înviat, să vă trăiască. Următorul.
Afară turna cu găleata. Tuna. Fulgera. Nici vorbă să se oprească. „Semn de
belşug, nu mai fii tristă Andreea, mamă, lasă, să aibă noroc”... „N-o pupa că îi
iei mirul.” „N-ai voie s-o iei în braţe până nu ţi-o dă naşa peste un prag, să-ţi
spună Ţi-am luat-o păgână, ţi-am adus-o creştină”. Nici un prag... daţi-mi fata!
Acum.
Abia se liniştise copila din plâns când iar mi-a luat-o din braţe. Tatăl ei a dus-o
la altar şi acolo pe şoptite, i-a promis ceva, numai ei doi ştiu ce. Apoi preotul
a-ntrebat care-i mama. Mă văzuse plângând.
- V-aţi liniştit?
- Da, părinte.
- Haideţi cu mine la icoane să o închinăm şi apoi vă dau copilul
Mergeam în urma preotului, fără să văd prea bine pe unde calc. Se grăbea
părintele...
- Vă închinaţi, sărutaţi icoana şi veniţi după mine. "
A trecut pe la fiecare icoană mare de la altar şi a închinat copilul. Am încercat
să ţin pasul cu el. După ultima icoană, a pus-o pe Irina pe jos şi trecând în
viteză pe lângă mine mi-a aruncat peste umăr un „mergeţi şi luaţi-vă copilul de
pe jos”. Aş vrea să îmi pot explica de ce m-a şocat atât de mult gestul
preotului. Am aflat mai târziu că aşa e tradiţia. Că e contactul cu pământul
sfinţit... Că aşa se face. Dar privindu-mi copila lăsată pe jos, am avut senzaţia
cumplită că preotul a abandonat-o şi că atunci îmi văd fiica pentru prima oară,
de-adevărat. Irina tăcuse. Nu mai plângea, făcuse ochii mari şi mă căuta din
priviri. Ca să o pot ridica a trebuit să îngenunchez în faţa altarului. Am strâns-o
la piept, cu o disperare ilogică, dar n-am mai fost în stare să mă ridic. Soţul
meu era deja în spatele meu şi m-a ajutat. Ceea ce în realitate a durat doar
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câteva secunde, pentru mine a fost un soi de încremenire a timpului. Un timp
în care mi-a fost frig şi frică, un timp în care mi-am jurat că niciodată Irina nu
va mai fi abandonată, orice s-ar întâmpla.
N-am înţeles nimic din slujba de botez. Am rămas cu sentimentul abandonului
şi cu dorinţa de a mă întoarce la acel preot şi de a-l ruga să îmi explice măcar
acum, post factum, ce s-a întâmplat atunci. Oaspeţii mai în vârstă susţin însă
că predica a fost frumoasă şi că nu e nici o nenorocire că fetiţa a plâns,
aproape toţi copiii plâng la botez.
Irina a fost apoi cuminte până seara. Le-a zâmbit tuturor, a gângurit, a dormit
cuminte ca o pisică. Şi apoi acasă ne-a mai arătat încă o dată marea ei
descoperire: a aflat că are picioruşe şi principala distracţie e să ţi le vâre sub
nas: „Uite, am un picior! Uite, am două picioare! Uite, pot să ţi le pun pe faţă
pe-amândouă, ca şi cum ţi-aş cuprinde obrajii în palme. Pardon, încă nu ştiu
ce-s alea palme dar voi sunteţi liberi să vă închipuiţi în continuare ce gândesc
eu. Hihiiii! Vai, ce s-a auzit? Eu am făcut aşa? Deci pot să chiui. Ia să mai
încerc o dată. Hiii! Uite, mami, am învăţat să chiui!”
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Şi dacă mor, să-i spui că am iubit-o
21.05.2005
Asta îl tot rog pe soţul meu, de când suntem acasă toţi trei. Paranoia
post-natală nu prea îmi dă pace nicicum. Mi-e frică să nu se întâmple ceva cu
mine, cu el sau cu Irina. Mi-e frică să nu-mi rămână copilul singur pe lume.
Mi-e teamă că din nu ştiu ce capriciu al sorţii, Irina va creşte fără să ştie cât de
mult o iubesc. De-aia, din când în când trag câte un oftat: „Of...copilaşul
meu...” Pe urmă mă întorc spre colegul şi-i zic: „Şi dacă mor, să-i spui ca am
iubit-o.” „Termină cu tâmpeniile femeie, avem treabă şi tu stai să te vaiţi că îţi
pică drobul de sare în cap.” Ştiu că gândeşte asta dar n-o spune niciodată. Mă
lasă în pace să zic ce-mi trece prin minte, se amuză când vede cum singură îmi
dau seama de diverse păcăleli poleite pe care industria asta dedicată primilor
ani de viaţă ai copilului ţi le oferă surâzând. Aveţi nevoie de masă de înfăşat. E
din lemn masiv. Respectă normele ecologice. Costă doar 300 de dolari. Un
chilipir, ce mai... şi are şi urşi. Dar despre industria cu urşi într-un episod
viitor.
Irina şi-a descoperit mânuţele. Îşi petrece acum minute bune frământându-şi
palmele cu o figură foarte concentrată, de parcă ar spune „Doamne, am
probleme serioase, îmi plâng copiii de foame şi n-am cu ce plăti chiria”. Are o
făţucă tare expresivă, minunea mea... e toată numai ochi. Mai nou îşi spune
singurică poveşti. Stă în pătuţ şi gângureşte.. O aud dimineaţa din dormitorul
meu, cum face vocalize şi mă topesc aşa încă puţin... Draga mamei, zice ea ce
zice şi pe urmă dintr-o dată se supără, se încruntă, i se întunecă privirea şi
începe să plângă. „Nu i-o fi plăcut finalul” zice Valu amuzat.
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- Ce faci, mămico, te-ai certat cu jucăriile?
- Eeeeeeee", zâmbeşte fiică-mea cu toată gura
- Nu se mai învârt clovnii ăştia... Hai să-i răsucim încă o dată
- Îîîîîî
şi muzica începe iar şi clovnii se răsucesc şi fata mea îi petrece cu privirea pe
fiecare în parte, până vine încă unul şi încă unul şi încă unul.
- Nu mă mai satur s-o privesc... Mă mir că nu ameţeşte!
Mi-e drag să-l văd cum stă aşa sprijinit de tocul uşii, cu ochii spre ochii fiică-sii.
- Vii cu laptele ăla?
- Vin, vin...
- Azi, dacă se poate.
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Oberführer nu se dezlipeşte de uşă, doar bate din picior. A ieşit din tură, e
rândul meu. Am făcut ture, el noaptea, bunica dimineaţa, mami după-amiaza.
În felul ăsta toată lumea apucă să doarmă, să meargă la lucru şi să-şi mai
vadă şi de propria persoană. Vin cu biberonul şi începe circul de dimineaţă:
"Very Early in the Morning Show with Irina."
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Să nu dai, Doamnă!
28.05.2005
Duminica Floriilor, 2005
Abia s-a împrimăvărat. Între atâtea zile ploioase, duminica asta însorită e o
adevărată plăcere. Este dimineaţa Floriilor, semn că şi de Paşte va fi frumos.
Irina a mâncat bine azi, aproape 40 de minute a morfolit la sân. Avem
probleme cu mâncatul ăsta, ba mănâncă prea puţin, ba deloc, cert e că nu ia în
greutate cum trebuie, prilej bun ca doctorii să îmi recomande să îi dau lapte
praf supliment. Asta mă face să mă
mai simt încă o dată vinovată că
nu-s în stare să-i dau copilului ce-i
trebuie. N-am crezut că am să mă
transform atât de tare. După ce am
născut-o pe Iri n-a mai rămas nimic
din duritatea ori stăpânirea de sine cu
care mă mândream. Am un prieten,
doctor. Îmi spunea că după ce i s-a
născut primul copil n-a mai fost în
stare să opereze bebeluşi. Se rezumă
la oameni mari. „Nu pot, Ada. Dacă e
un copil pe masă, am senzaţia că îl
văd pe-al meu şi încep să îmi tremure
mâinile”.
Acum îl înţeleg. Atunci mi s-a părut
că un bun profesionist trebuie să lase
la uşă grijile de-acasă. Dar astea sunt doar teorii din manualele de "corporate
behaviour" sau cum să storci un om de tot ce poate într-o întreprindere
capitalistă.
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Dar să mă întorc la primăvara mea. Irina doarme. Motanul doarme. Soţul meu
doarme. Eu îi păzesc. Îmi place să îi păzesc pe toţi. Din când în când îi
învelesc, pe urmă ies în vârful picioarelor şi îmi fac de lucru pe tăcute. Acum
împachetez câteva din hăinuţele proaspăt spălate ale Irinei. N-am chef să le
calc, mi se pare inutil.
"Pâine!" se-aude de-afară
Asta-i bună... Până acum era cu fiare vechi acum se vinde pâine direct pe
stradă? Ăsta îmi trezeşte fata...
"Pâine!... N-am bani de pâine..."
E bătrân şi cară în braţe un copil mic. Îmbrăcat sărăcăcios. Negricios la faţă,
neras, cu părul vâlvoi. Plânge.
"Pâine!"
Copilul e desculţ şi murdar. Îşi roade un deget cu o privire absentă, mai are
puţin şi plânge după cum se încruntă.
"N-am bani de pâine"
Mă uit la Irina. Mă uit iar pe geam. Trebuie să fie îngrozitor să fii bătrân, să ai
de crescut un copil părăsit de părinţi din cine ştie ce motive şi să nu ai bani de
pâine. Bag mâna în portofel. N-am decât 100.000. Ar trebui să-i fie de-ajuns
pentru pâine, cartofi şi ceva pe lângă. Poate lapte. Sau biscuiţi pentru copil.
Sau o sticlă de votcă, şopteşte ghiavolaşul de pe umărul stâng. Eh. Daca îşi ia
de băut va fi păcatul lui. Cobor repede şi ies din bloc. Trebuie să mă mişc iute,
până nu se trezeşte Irina. Bătrânul e deja în curtea interioară a blocurilor. Văd
şi alte ferestre deschizându-se. La toate sunt femei, curioase să vadă cine
strigă.
- Ia, vino-ncoa', tataie...!
- Să nu dai, doamnă! hăuleşte bătrânul, speriat.
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- Vino, bre, încoace, că nu te lovesc, vino să-ţi dau un bănuţ
- Săru'mâna, să vă dea Dumnezeu sănătate, sfânta zi de astăzi să vă ajute...,
începe să îndese cruci mari când înţelege că nu vreau să-i fac rău. De noi se
mai apropie o femeie cu 10.000 în mână.
- Ia, tataie...
Aştept să plece femeia. Apoi îi zic:
- Uite bani de pâine. Du-te la piaţă, ia-ţi pâine şi cartofi şi mergi acasă. Nu mai
sta, du-te şi cumpără de mâncare.
A făcut ochii mari! Nu se aştepta la o sută de mii. Spera la o monedă de 5000,
poate chiar o bancnotă de 10.
- Aoleo! Săru'mâna! Acu mă duc
- Fii atent! Dacă îi bei, te va bate Dumnezeu! Ai cerut bani de pâine, să nu-i
cheltui decât pe mâncare. Hai, fugi!
- Pe mâncare, săru'mâna, nu beau, că-s sărac şi ăsta micu' e bolnav, se vede
că e bolnav! Uite că nici pantofi n-am, p-ăştia i-am luat din gunoi
Se descalţă să-mi arate că pantofii îi sunt mici şi de-aia a călcat pe ei, îi poartă
ca pe papuci.
- N-am pantofi să-ţi dau. Du-te la piaţă, i-o fi foame copilului.
Mă petrece până la uşa blocului, făcându-şi cruce şi binecuvântându-mă. Urc
treptele în fugă. Irina zâmbeşte în somn. Motanul doarme. Soţul meu doarme.
E duminica Floriilor şi e linişte. Mă întreb de ce i-a fost frică de mine. Sunt o
mână de om. Mă întreb dacă bătrânul chiar a cumpărat pâine... Irina e bine,
mulţumesc lui Dumnezeu. Cam face mofturi cu mâncarea dar vom răzbi noi
cumva, o creştem mare, cu sau fără lapte de mamă, ce atâta tragedie... Îmi
amintesc vorbele lui Alecu: "Alţii zac prin spitale... cu bube, cu plăgi..."
De când am născut-o pe Irina sunt o epavă emoţională. Probabil e prolactina
de vină. Dar Alecu are dreptate... alţii zac prin spitale...
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Domnişoară, dansaţi?
04.06.2005
Mi-o imaginez ridicându-se în picioare,
singurică, ţinându-se de marginea
pătuţului.
Parcă o văd bătând din palme şi
râzând, ţuguindu-şi buzele să dea un
pusi, trântindu-şi ursuleţul de podea,
punându-şi farfuria cu supă în cap...
Abia aştept să-i deschid braţele şi ea
să poată să stea singurică în picioare.
- Trebuie să îmi cumperi mărgele. Şiraguri lungi şi de perle şi de mărgele
colorate
- Pentru ce?!?
- Să aibă Irina ce-şi atârna la gât când o să înceapă să se încalţe în pantofii
mei cu toc cu 10 numere mai mari decât picioruşele ei
Îţi iau. Stai tu întâi să meargă şi pe urmă...
O văd cu ochii mari arătând
cu degetul spre cutia din care
vorbeşte mama...
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O văd pe sub biroul meu de la radio, cu căşti profesionale pe urechi, rozând
calmă minidiscul meu cel mai preţios, ceea ce îmi va pune probabil slujba în
pericol.
O văd costumată în cine ştie ce rochie diafană cu aripioare şi cu baghetă cu
steluţă în vârf. Mi-o pot închipui spunând poezii la serbarea de la grădi.
Probabil la Arc-en-Ciel la Madame Monique.
Ştiu că va avea doar note bune la şcoala Germană. Ştiu că va citi Winetou şi
Cireşarii şi Racheta Albă şi Prinţul Fericit.
Ştiu că va avea bicicletă, role şi walkman.
Când va avea 10 ani va trebui să-i cumpărăm altă pisică pentru că probabil
domnul Mitz îşi va da obştescul sfârşit. Valu încă nu e sigur cum o va ajuta să
treacă peste trauma asta...
La 12 ani va începe antrenamentele de qi-aikido cu sensei Ani de aceea
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probabil nu ne va cere niciodată să-i dăm voie să-şi pună cercel în buric şi
unghii false.
La 13 ani ne va întreba pe la ce vârstă intenţionam să-i spunem totuşi că nu
există Moş Crăciun? Şi dacă nu se nasc toţi copiii din dragoste, unii mai sunt şi
accidente, de exemplu, ea a fost dorită sau a fost un accident?
La 14 ani tatăl ei o va duce la tir. Pe urmă va renunţa să mai stea cu puşca în
balcon s-o păzească de derbedei.
La 15 ani va trebui să plătim despăgubiri pentru că i-a rupt degetele golanului
care a încercat s-o pipăie în tramvai. Va urma liceul German şi nu va lua
droguri.
La 16 ani Irina va cere să meargă la operă după ce va descoperi pe D: copiile
mele din Hair si Jesus Christ Superstar. Deşi va traversa o perioadă hippie şi
probabil se va apuca de fumat, va dispreţui alcoolul după primele 2 tequila pe
care le vom da peste cap împreună de ziua ei. (18 ianuarie 2021)
La 18 ani se va îndrăgosti năprasnic de
proful de română (un puşti care în ziua
când eu scriu rândurile astea oftează la
rândul lui după vreo blondă de la B)
La 20 de ani, Irina...
Zilele trecute Irina, îmbrăcată toată în
dantele roz, mi-a pozat lângă ursuleţul
cel alb... Atâta era de frumoasă...
frumoasa mea... şi n-am putut să nu îmi
ţin respiraţia preţ de câteva secunde.
Apoi mi-am imaginat următorul dialog,
pe care l-am şi trimis câtorva prieteni...
Ada Demirgian
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”Stăteam aşa, cuminte, încercam să mă-nvăţ cu dantelele cele noi... şi dintr-o
dată a apărut lângă mine domnul ăsta, îmbrăcat în atlazuri din cap până în
picioare.
- Domnişoară, dansaţi? zice el de parcă ne ştiam din copilărie...
- Nu, că sunt cu mama...
- Dar o prăjitură, mâncaţi?
- Da, şi eu, şi mama... ”
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Industria cu urs
11.06.2005
- Eu nu înţeleg... de ce toate lucrurile pentru copii sunt cu urşi? Ce e nebunia
asta cu ursu'? Ursul e un animal periculos, capabil să te atace dacă îi e foame,
e total neprietenos şi în plus nu trăieşte pe lângă casa omului. De ce le băgăm
copiilor în cap că urşii sunt drăguţi?
Iar are dreptate. Omul ăsta nu oboseşte niciodată să tot aibă dreptate?
Irina e stăpână peste un popor întreg de urşi de pluş. La doar 4 luni are vreo
opt de diverse mărimi, culori şi texturi, cu sau fără păr, primiţi cadou sau
cumpăraţi de mami pe vremea când încă nu-şi punea problema că într-adevăr,
ursul este de fapt un animal periculos. În rest... urşi pe lenjerie, urşi pe
biberoane, urşi pe hăinuţe, carusel cu urşi, baveţele cu urşi, pernuţă cu urs...
Toate, toate sunt inimaginabil de scumpe. 4 biberoane noi plus 2 tetine de
rezervă plus lichid pentru sterilizare la rece: un milion trei sute mii lei.
Pampers plus lapte cantităţi pentru o săptămână: un milion lei. E mai bine să
nu mai facem proiecţii de buget. Sunt inutile şi ne îmbolnăvesc de inimă,
Doamne, cum or trăi alţii mai săraci ca noi, că zău dacă pricep.
De trei săptămâni am reînceput să merg la serviciu şi în fiecare dimineaţă plec
de-acasă mai greu. Bunica Gabica şi-a rupt mâna aşa că îmi las pruncuţa cu
soţul. Care e bărbat. Care nu prea are el răbdare. Căruia îi e greu cu un copil
atât de mic, atâtea ore... Şi care se descurcă onorabil, dacă ţinem seama că de
câte ori mă întorc acasă găsesc copila zâmbind, iar el nu pare să fie mai cărunt
decât l-am lăsat dimineaţa. Dar suntem obosiţi şi ne mai dăm cu stângul în
dreptul, pentru că puştoaica are personalitate şi nu doreşte nici măr cu biscuiţi
la ora 10, nici supă cu legume pasate la ora 14. Ea doreşte lapte. Poate
jumătate de biscuite seara, aşa... ca hatâr că mami se străduieşte. În rest
plânge cu lacrimi cât bobul de orez, se înroşeşte, se îneacă şi tuşeşte de zici că
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acuş îşi scuipă plămânul stâng şi dacă îi dai morcovi cu linguriţa.... vai de
mine, morcovi... ţipă ca şi cum ar zice "mie îmi dai tu morcovi, mie...
morcovi.... Păi tu ştii cine sunt eu? Tu ştii cine e tata? să-i mâncaţi voi pe
morcovii ăia..."
Minunatele tetine italieneşti (anticolici, antisughiţ) speciale pentru lichide
groase, cu flux reglabil, o grămadă de bani... le-am tăiat cu foarfeca. Molfăia
copila câte 45 de minute şi nici o picătură de supă nu trecea prin orificiul ăla
pentru care cercetătorii italieni au cheltuit timp şi bani. Şi după 45 de minute
mami dădea în criză de nervi şi îndesa din ce în ce mai apăsat tetina în gura
fetei
- Mănâncă, Miţo, că fac moarte de om
... şi fata începea să ţipe şi uite-aşa, masa se transforma într-un coşmar
pentru toată familia, de la cap (citeşte soţ) la coadă (adică motan care începe
şi el să miaune în acelaşi timp cu fata în semn de solidaritate, strigă pre limba
lui pisicească: fă-o să tacă, pentru numele lui Dumnezeu!)
- Trebuie alte tetine. Trebuie alte biberoane. Trebuie blender vertical. Trebuie
oală minune sub presiune. Trebuie recipiente speciale pentru păstrat supa şi
legumele copilului şi trebuie linguriţă d-aia în unghi.
„Ar trebui să dăm de petrol”, socoteşte bărbatu-meu privindu-mă cum
mă-nvârt în vria industriei cu urs.
Tracey râde de mine.
- Drăguţă, nu mai arunca banii pe fereastră că-i îmbogăţeşti pe ăia. Ia un ac şi
mai dă o gaură în tetină. Fierbe matale un cartof mic, pune un vârf de cuţit de
unt şi un vârf de cuţit de sare, amestecă-l bine, bine cu nişte lapte de-al fetei
şi dă-i-l cu linguriţa aia de plastic dintr-o ceaşcă de cafea.
Am renunţat la măr. Am renunţat la supă. Am trecut un băţ de frigărui prin
toate tetinele, acum curg în flux decent. Irinei îi place laptele, eu iubesc
liniştea, masa se termină în maxim 30 de minute apoi cu puţin noroc copila
adoarme preţ de jumătate de oră. Sau o oră... sau două ore...
„Doamne, să dorm şi eu 14 ore la rând... Nu mai vreau concediu, Doamne,
numai să pot să dorm 14 ore neîntoarsă. Fără să mă întreb dacă nu cumva se
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va deschide geamul de la camera Irinei pentru că în prostia mea imensă am
uitat să-l încui... şi dacă bate vântul şi se deschide şi copilul meu e dezvelit,
face pneumonie şi moare. Şi dacă Valu adoarme şi n-o aude plângând dacă îşi
pune iar pătura pe faţă şi se sufocă? Şi dacă sare pisica în coşul copilei şi-i
scoate ochii? Mi-a zis mie doctoriţa. Pisicile astea sunt demente, se reped
direct la ochi.”
În fiecare zi Dumnezeu are grijă să mă scuture. Să-mi amintească în felul lui
ce e important, ce contează.
Important e că Irina e sănătoasă. Că avem din ce-i cumpăra lapte şi pampers.
Că suntem împreună în aventura asta. Că n-am luat-o nici unul la sănătoasa.
Că ne iubim, aşa obosiţi cum suntem şi nervoşi şi exasperaţi de tetinele cu
sistem cretin de reglare (dacă le strângi prea tare nu curg, dacă nu le strângi
suficient, curge laptele pe lângă filet). Că Irina şi-a dat drumul la guriţă şi
"vorbeşte" pe limba lor (căpcăuneza, cum a ţinut să precizeze tat'so) că dă din
picioare şi zâmbeşte şi ne vede şi ne aude şi ne cunoaşte.
Îmi zic „Doamne, Îţi mulţumesc pentru lecţiile pe care mi le oferi şi pentru tot
ce îmi arăţi, îţi mulţumesc pentru sănătatea copilului meu şi pentru liniştea
casei mele, pentru viaţa mea cea necomplicată şi pentru toate pe care mi le-ai
dăruit...”
Apoi fac cruce şi mai trec o dată băţul de frigărui prin orificiul tetinei italieneşti
(anticolici, antisughiţ), strivindu-mi pe buze, înainte de a o pronunţa,
înjurătura la adresa ursului din industrie...
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Roll over, Beethoven
25.06.2005
- Ce faci, mămico, acolo?
Se proptise cu nasul în saltea şi plângea de disperare că nu mai vine nimeni
s-o întoarcă.
„Deci, dacă pun o mânuţă aşa... şi pe urmă mă răsucesc... ajung pe burtă.
Hiiii.... stau pe burtă. E amuzant. Dar trebuie să ţii capul sus că altfel se
termină aerul cam repede. Complicat. Ia să ţip...”
De vreo două săptămâni, cam aşa ne distrăm cu domnişoara Mitzi. Ea se
suceşte, ca o zvârulgă. Ajunge pe coate. Stă aşa 10-15 secunde şi apoi
oboseşte. La început cădea cu nasul în păturică şi plângea aşa... pe înfundate.
De-aia, când era suspect de linişte în casă, dădeam fuga mai iute decât când o
auzeam plângând.
- Câtă vreme o auzi că ţipă e în regulă, înseamnă că nu s-a sufocat, îmi explica
doct colegul.
Acum deja are antrenament. Se răsuceşte. Se amuză o vreme, îşi cântă, face
câteva mişcări de crawl şi apoi începe să ţipe. Preventiv. „Să vină cineva să mă
întoarcă pe spate.”
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Dacă intri prea repede în cameră şi-o iei din scurt, se sparie şi cade singurică
în poziţia iniţială.
"A, deci poţi... şmecherie... prefăcuto!"
O iau în braţe şi se smiorcăie încă trei secunde, apoi râde cu gura până la
urechi deşi încă nu i s-au uscat lacrimile în colţul ochilor. Urmează apoi un
dialog scurt, ca de la mamă la fiică.
"Măi mamă, ce ai de gând? Unde porniseşi?"
"Abubuuu"
"A-haaa. Şi pe urmă?"
"I!"
"Nu mai spune.... Şi ce culoare era?"
"Eeeeee"
M-am lămurit. O pun la loc în pătuţ. Pe o eşarfă i-am atârnat toate jucărelele
care zornăie, fâşâie, clinchetesc. O vreme i-a plăcut să le şuteze. Pe urmă a
descoperit că e mai plăcut să te apuci de eşarfa aia sau s-o împingi cu
picioruţele. Aşa se face că privită de sus, fiică-mea pare că merge pe sârmă,
înainte să fi învăţat să păşească.
"Să vezi tu că imediat o ia din loc..."
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Mi-e groază şi abia aştept. Adică abia aştept s-o văd că merge. Mi-e groază că
va începe să-şi julească genunchii. Sau că va cădea drept în cap, evident. Mă
priveşte câteodată aşa, cu o mocuţă foarte preocupată. Se trage de păr. Face
podul. A început să-şi scoată şosetele. Bagă în gură tot ce apucă: pungi,
şerveţele, prosoape, mâinile altora, jucării... Îmi dă peste mâna în care ţin
linguriţa. Mi-a pictat peretele cu morcovi pasaţi şi mere. Toate hăinuţele ei au
de-acum pete portocalii. În fiecare zi avem minim 2 războaie: la 10 cu mărul,
la 14 cu supa. Cât despre suc de portocale, "pe acela să îl bei tu şi cu familia
ta, tanti, că mie mi se pare acru. Deci, pfffffffff"... Cum se chema detergentul
ăla care scotea 99 de pete?
S-a întors Gabica, spre uşurarea
întregii familii Vuţescu-Demirgian.
Acum copila e plimbată şi dimineaţa
şi la prânz şi seara. Mănâncă la ore
fixe şi în fiecare zi chestii proaspete
("Eu nu-s de acord cu
congelatele-decongelatele/merele la
borcan şi piureurile conservate... ce
ştiu eu ce bagă ăia în borcănele"
Amin!) Mami poate să-şi vadă de
lecţiile ei. Tati poate să-şi vadă
de-ale lui. Mitz nu mai e în pericol
să fie călcat în picioare. Şi-n plus,
Gabica se va lăsa în curând de
fumat. De ce? Fiindcă pe ea încă o fraiereşte Irina. Să presupunem că la ora
14.30 Irina a terminat de mâncat, e proaspăt schimbată şi după ce a fost
purtată în braţe şi bătută pe spate cu blândeţe, e pusă cu grijă în pătuţul ei.
Gabica se aşează pe scaun să fumeze o ţigară. O aprinde, trage un fum, din
camera Irinei se aud gângureli dulci... Gabica se relaxează. ... "bububu pppp
bbbb eeeee i pppp" Buuuuun. Mai trage un fum. Şi brusc, din dulcile consoane,
Irina dă în răcnete de alarmă. Gabica lasă ţigara în scrumieră şi merge să
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întoarcă fata. O întoarce, copila zâmbeşte, gângureşte, bagă o mână în gură şi
dă din picioare. Gabica se întoarce la bucătărie, ia ţigara în mână, dă să tragă
un fum... din camera fetei se aud urlete. Gabica lasă ţigara în scrumieră şi
merge să întoarcă fata. Şi scena se repetă până când Gabica uită de ţigară ia
fata din pătuţul ei, o pune pe patul mare şi stă fascinată să o privească pe
Irina înotând pe uscat. Pe urmă se ia cu altele şi uite-aşa... se lasă Gabica de
fumat.
V-aş mai povesti dar e aproape ora 10 şi trebuie să mă pregătesc pentru
războiul cu mărul.
Înainte să plec, discuţie cu pediatra:
"Şi, cum îi spuneţi?"
"Păi ... Miţa. Miţi... Irina... Iri... Câteodată iese Mira, Miri..."
"Miţa? de la ce?"
"Păi pe motan îl cheamă Mitz.... Şi cum şi ea e tot un soi de pisică... de aici
Miţa"
"Ha, ha.... mai am o mămică a cărei fetiţă nu răspunde decât la apelativul
Madam...."
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Mă vinde mama pentru piese...
02.07.2005
(Colici cu dinţi)
Cred ca Irinei îi dau dinţii. Toată lumea zice că un adult nu ar suporta durerea
asta, pe care o simte un bebeluş atunci când dintele sparge gingia. Pediatra
spune că sunt iar colici dar prea îşi roade mânuţele şi se zbate şi plânge rău.
Nici de mâncat nu prea îi mai arde. De unde mă lăudam cu speech-urile pe
care le ţine copilaşul meu stând confortabil în coşuleţ, şi rozând-o din când în
când pe Frosalola, acum nu prea se mai joacă, mai mult se tânguie. De-aia,
când adoarme răsuflăm uşuraţi. Nu pentru că s-ar face linişte, deşi e bună şi
liniştea, dar ne mângâiem cu gândul că dacă doarme n-o mai doare.
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Vinerea trecută a plâns aşa de rău că sâmbătă deja nu prea îmi mai venea să
mă întorc acasă. "Te rog frumos ia-mă cu tine la birou nu mă trimite acasă că
acolo urlă copilaşul ăla non-stop şi nu mai pot..." i-am spus soţului meu pe
drum. "Eu te iau dar eşti sigură că asta vrei?" "Sau hai să fugim..." "Unde să
fugim?" "Lăsăm cumpărăturile în hol, pe furiş şi un bilet în care spunem
Gabica, noi suntem la mare, venim repede....Sau hai s-o vindem pentru piese.
Sau s-o dăm spre adopţie..." "Parcă o aud pe mama: o iau eu!"
Ajungem acasă cu feţele lungi... Ne aşezăm gravi în sufragerie şi spunem:
"Gabica, noi ne-am gândit.... Copilul ăsta a venit prea devreme... nu eram
pregătiţi, suntem şi noi tineri şi am vrea să ne trăim tinereţea..." Gabica face
ochii maaaari maaaari "Aşa că ne-am hotărât. O dăm spre adopţie" Sare ca
arsă: "O iau eu mamă, daţi-mi-o mie, cum să daţi copilul la străini?"
Ne pufneşte râsul pe amândoi. Glumim, normal că glumim... "Ce credeai? Păi
alternativa era să îţi lăsăm proviziile în hol şi să fugim la mare. Sau s-o vindem
pentru piese"... "Cine o ia mamă pentru piese, că e mică rău acuma... stai să
mai crească..." "Dacă mai stau să mai crească o duc direct la export..."
Nu suntem normali. La prima vedere nu suntem sănătoşi la cap, dar când îţi
plânge copilul 20 de ore pe zi şi nu mai ştii ce să-i faci, trebuie să râzi de ce ţi
se întâmplă, altfel o iei razna. Mă gândeam la un moment dat că de atâta plâns
o să-i crape inima. Şi-am început să bocesc. Pe urmă mi-am amintit de alţi
bebeluşi despre care citeam că plâng atât de mult din cauza colicilor şi care au
ajuns la 6 luni deci nu au murit, deci nu se moare din plâns. Dar nici bine nu
e... Toţi trecem prin asta, mă consolează cunoscuţii mei.... Toţi copiii suferă
când le dau dinţii, bine că e numai atât. Pe marţi aşa am descoperit şi
combinaţia perfectă pentru a-i alina durerile (după ce ne-am petrecut noaptea
plimbând-o cu rândul prin casă): calgel cu calpol şi cu sabsimplex: În felul ăsta
acoperim toată plaja de simptoame. Şi orice ar fi, copila se linişteşte pentru o
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oră, două. Apoi vine ora mesei şi cum îi pui linguriţa pe gingie, cum reîncepe
scandalul. Ne-am întors la lapte şi cereale şi atât. Laptele îl primeşte, pentru că
tetina îi masează gingia şi-i mai calmează durerea. Bietul copil... Miercuri am
uitat să pun dopul la sticluţa de sab simplex, care a căzut pe jos şi s-a scurs în
mochetă. De miercuri nu i-am mai dat decât ceai anticolici aşa că tind să cred
că totuşi e vorba despre dinţi.
Mătuşa Delia încă şi-l aminteşte pe Seba (acum ditamai vlăjganul în anul 3 de
facultate) la 10 luni, în picioare ţinându-se cu amândouă mânuţele de zăbrelele
patului şi legănându-şi căpşorul de la stânga la dreapta, incapabil să se mai
vaite de durere. Ştie cineva cât durează cu dinţii ăştia?
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Bună băieţi, sunt eu, Miruna...
09.07.2005
Are rochiţa tivită cu dantelă, ridicată doar puţin deasupra genunchiului şi
pălăriuţa pusă cochet pe o ureche... Evident, pantofi de lac şi şosete cu
fundiţă. Conduce degajată o tricicletă ultimul răcnet, roşie, lucioasă, cu ghidon
argintiu şi claxon, dotată şi cu GPS (a se citi
Bunică-gata-să-sară-să-scape-odorul-din-orice-fel-de-necaz), coş de
cumpărături şi platformă pentru odihnit picioruşele când te saturi de dat din
pedale sau e fraierul prin preajmă (Definiţie: fraier = orice adult dispus să te
plimbe el însuşi, să te ia în braţe, să te mângâie. Să-ţi spună că eşti cea mai
frumoasă din lume, să-ţi cumpere îngheţată pe băţ şi să se topească instant
când surâzi şi–ţi fluturi genele uşor gânditoare... Definiţie pe scurt: orice
adult.)
“Bună băieţi, sunt eu, Miruna...” zice şi-şi dă ochii peste cap, cum a văzut ea
prin filme. Suntem în parcarea din faţa blocului. Bunica îndeasă nu ştiu ce
lopăţele în coşul din faţă.
“I-auzi... Care vra să zică, tu eşti Miruna...” nu mă pot abţine să nu mă bag în
vorbă
“Da, eu sunt Miruna”
“Şi câţi ani ai tu, Miruna?”
“Trei ani şi patru luni”...
Se alintă. Îşi cântă toate cuvintele, e mare actriţă, bunica e doar de decor, de
fapt ea ştie tot ce e necesar: bună, alo, nu m-auziţi, sunt eu, Miruna, am venit,
aveţi ocazia să îmi faceţi pe plac”. Regret că nu am camera de fotografiat la
mine şi nici nu-i pot spune bunicii “staţi aşa să-i fac şi eu o poză...” Pun pariu
însă că pe Miruna o s-o vedem prin revista Cinema, nu peste mult timp.
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Dar să nu uităm personajul principal. Aşadar, ce mai face Madmuazel.
Madmuazel nu mai are răbdare. Vrea să crească. Vrea să se ridice, vrea să
meargă de-a buşilea. Vrea să se ia la întrecere cu Viorele, broasca ţestoasă.
Iaca dovada:

Vrea să-l mănânce pe tat’so. Literalmente. Cum te apropii de faţa ei, tinde să
te apuce cu ambele mânuţe de obraji şi să te ducă la gură. A început cu
Frosalola. Acum se dă la noi. La început ne-a amuzat, dar mai nou, dacă îţi uiţi
mâna prin apropierea ei, se apucă să te molfăie foarte hotărâtă. A, nu, încă nu
i-au apărut dinţii... A fost doar o repetiţie generală... Acum salivează cam ca
un boxer matur şi imită la perfecţie un pui de alsacian uitat fără apă şi
mâncare în debara preţ de trei zile. Nu ştiu sigur dacă urlă aşa pentru că o
doare (nu tace automat când o iei în braţe) sau ăsta e modul ei de-a ne pune
la punct, dar ţipă. Ţipă de mă sperie. “Dinţii de jos nu-s nimic, stai să vezi
când i-or apărea ăia de sus...” mă încurajează o prietenă.
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Tulai... Îmi iau câmpii... clar! Dacă ăştia au fost nimic, cum o fi când o fi rău,
Doamne şi de ce să se chinuie aşa biata pruncuţă...
În rest, bolboroseşte toată ziua pre biberoneza ei (© pt “biberoneză” la tatăl
Deei) de se întoarce lumea să privească în căruţ. Face ditamai tărăboiul spre
încântarea Gabicăi. Râde în hohote. Îşi pune mâncarea în cap. A crescut de nu
prea mai încape în cădiţă. E mare bebeluşul nostru, mâine poimâine o ia la
trap. Serios, am văzut un copil de 11 luni, păşea hotărât, abia îl ţinea
mumă-sa într-un ham de-ăla special.
Anul ăsta, prin septembrie trebuia să ajung la piramide. Călătoria în Egipt o
plănuisem în 2003, cu cea mai bună prietenă a mea. Urma să ne rezervăm
bilete de avion şi de hotel în afara sezonului şi să mergem să ne bucurăm în
tihnă de scorpioni şi fantome de faraoni. Nici un Egipt! M-am trezit într-o
dimineaţă din primăvara asta, dându-mă în leagăn într-un spaţiu de joacă din
apropierea unei intersecţii. Doar în România, spaţiile de joacă înseamnă un
perimetru înconjurat cu gard înalt de plasă, 6 leagăne rupte, 2 bănci, 2
balansoare si 2 tobogane ruginite, o fostă groapă de nisip (zic fostă fiindcă
nisipul a fost demult purtat pe aripile curenţilor dintre blocuri) şi petice de
iarbă crescute la întâmplare.... Zic, mă dădeam în leagăn – singurul care încă
mai avea toate scândurile. Irina dormea cuminte la mine în braţe. Doi puşti de
vreo 7-8 ani jefuiseră tufa de liliac înflorit din apropiere şi încercau să îl vândă
pe câte 10.000 mămicilor din părculeţ, ca apoi de banii ăia să îşi cumpere
îngheţată. Un copilaş de 4 ani făcea baloane de săpun. O fetiţă de un an şi trei
luni îşi fugărea bunica. A trecut glonţ de la un leagăn la altul, aşa încât în trei
minute s-a dat în tot ce se putea da şi a pornit-o hotărâtă spre stradă. Biata
femeie nu reuşea să-şi tragă suflarea, tot încercând să ţină pasul cu micuţa
cometă. Iar eu mă dădeam în leagăn şi zâmbeam la baloanele de săpun şi abia
aşteptam să o văd şi eu pe Irina mea alergând printre leagăne sau mirându-se
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de sferele colorate sau mirosind liliac. Lumea era departe, la serviciu, eu mă
legănam şi îmi făceam planuri care nu mai conţineau nici faraoni, nici
scorpioni, doar picioruşele mici ale copilei lipăind din ce în ce mai sigure pe
lângă mine... Azi mă sperie viteza cu care creşte Irina. La început era mai mică
decât porcul roz pe care acum îl întrece cam cu un cap. La început eram lipite
una de cealaltă, în fiecare clipă. Acum plec dimineaţa şi o mai văd la prânz,
redevine a mea doar după masa de la 18,
preţ de aproximativ 4 ore, cât durează
plimbarea de seară, baia şi cina. Dar eu am
noroc. O am pe Gabica şi cu ea Irina mea e în
siguranţă.
Clubul prietenilor sau despre
sfâşietoarea condiţie de părinte
Am prietene (le numesc prietene deşi pe
unele nu le-am văzut niciodată la faţă), pe
care nu le ajută nimeni. Sunt doar ele şi copiii
lor şi casa lor şi dacă tot “stau” acasă, sunt
doar ele, copiii lor şi toate datoriile de
“casnică”. Cred că ele sunt un fel de
wonderwoman. Eu după o lună de serviciu +
copil + casă am anunţat cinstit că nu mai pot.
Noroc că mâna ruptă a Gabicăi s-a vindecat
repede, altfel îmi dădeam duhul, soţul meu îşi
lua lumea în cap iar motanul cred că-şi dădea
demisia şi ne lăsa doar cu Viorele pe post de pet. Cine e Viorele... Viorele e
broasca ţestoasă din poza de mai sus, aşa îl cheamă pe el, Viorele.
Dar să ne întoarcem la prietenele mele. Una dintre ele este tiza mea, o cheamă
Andreea şi e mămica Hanei. Ea şi Hanouschka sunt atât de frumoase de parcă
au coborât dintr-o poveste, aşa spunea şi o altă membră a clubului mămicilor
cu cearcănele până la brâu. Iată-le, cam ca în pozele de la 1900.
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Am prietene care au trebuit să-şi ducă pruncii la bunici, în alte oraşe şi care fac
naveta în fiecare week-end doar ca să îi ţină în braţe câteva ore. Elena plânge
după Iulia ei, Melania plânge după Mara ei şi ele sunt doar două dintre cele
care fac efortul de a-şi vedea copiii măcar o dată pe săptămână, chit că pentru
asta trebuie să conducă 3-4 ore.
Mi-s dragi şi Elena şi Melania pentru că mie mi-e dor de Irina din secunda în
care ies din casă. Mi-e greu să-mi închipui împachetatul lucruşoarelor şi al
tuturor obiectelor de strictă necesitate pentru bebe. Mi-e greu să îmi închipui
că m-aş întoarce acasă şi m-ar întâmpina doar mieunatul domnului Mitz. Leta,
mămica Deei e mai norocoasă. Bunica Deei locuieşte doar la 15 minute cu
maşina. Şi tot de dor plânge şi Leta.
E sfâşietoare condiţia de părinte. Plângi mult. Dar te şi bucuri de tot felul de
prostioare. De tălpiţe mici care încap într-o palmă. De o privire nouă. De un
zâmbet ştirb. De baloane de săpun. De mirările lor cele dintâi. Şi te cam ia cu
frig când auzi prima oară “bună băieţi, sunt eu, Miruna...”
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Ma-mi-ma-mu-ma-me-mamaaaaa!
23.07.2005
Iar nu şi-a făcut mami temele... Şi nu că nu ar avea ce povesti, că de
evenimente n-am dus lipsă zilele astea, dar aşa e cu bebeluşii ăştia mici, nimic
planificat nu rămâne în picioare decât dacă ai noroc, şi-atunci la ce bun să mai
planifici... gooo with the floooow...
Prima oară am să vă arăt o femeie frumoasă.

E prietena mea, Corina, pe când Yasmin, fetiţa ei, era încă în burtică. Yasmin
Serena s-a născut pe 02.08.2004 a avut 3110gr şi 49 de cm, scor APGAR 10.
Multe dintre hăinuţele ei de bebeluş au ajuns la Irina şi de la Irina la Rada.
Ieri, mămica Radei le împacheta să le trimită la sinistraţi. Dar nu de hăinuţe e
vorba ci despre faptul că uite, cât de frumoasă era Corina pe când Yasmin...
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Pe 18 iulie Irina a împlinit 6 luni. Pe 17, la buna acasă, printre lacrimi de alint
dar cu mare obidă în glas, scumpa mea a zis clar "mamaaaa"... A zis-o la
supărare, nu ştie ea ce zice dar a zis "mama" şi îl mai nimereşte când
protestează, printre alte ma-mi-ma-mu-ma-me... Într-o dimineaţă, pe la 5,
când mai trăgeam de timp în speranţa că poate nu vorbeşte serios şi încă nu
s-a trezit chiar de tot, am auzit-o iar din dormitor, supărată foarte, lălăind un
"mama" trist... şi în trei secunde mama era lângă pătuţ cu picioarele
tremurându-i de emoţie.
Apoi am fost la vaccinul de 6 luni. Acest tip de eveniment face parte dintre cele
care unesc familia mai mult decât înainte, pentru că eu sunt incapabilă să îmi
ţin copila să fie înţepată. De aceea în dimineaţa cu vaccinul ne gătim frumos şi
plecăm toţi trei (pisicile nu au voie la policlinică) să măsurăm copila, s-o
cântărim, să auzim iar că nu a luat destul în greutate, să dăm raportul detaliat
cu ce mănâncă şi cât şi când... Pe urmă eu ies frumuşel din cabinet şi tati o
ţine de picior şi tanti aia cu ochelari o înţeapă şi totul devine ţipăt şi durere...
noroc cu tati că o alină, o ţine în braţe şi zice da, Irina, sunt aici, gata nu mai
plânge că trece şşşş şşşş.... şi cam în zece minute uităm de înţepătură.
La primul vaccin (cel de la 2 luni), eu plângeam mai cu foc decât Irina.
Tremuram din tot corpul şi era clar că nu am cum să-mi liniştesc copilul, că eu
însămi aş avea nevoie să mă ia cineva în braţe. La 4 luni am preferat să mă
duc la farmacie să cumpăr biberoane cât mi-au înţepat copilaşul. De data asta
am strâns din dinţi şi n-am mai ieşit din cabinet dar tot tati a liniştit mândra.
Apoi, acasă, febră, tuse, plâns, termometrul ăla pe care am dat 500 de mii
arăta 37 cu 2 dar eu simţeam că fetiţa arde, nu avea cum să aibă doar 37 cu
2, aşa că am administrat un novocalmin ca de calpol nici nu a vrut să audă
Irina mea... Acum suntem bine. Seara am făcut baie cu răţuştele de la Kiki.
("Ce cadou să-i aduc Irinei?" m-a întrebat mătuşa lui Gheghe înainte de botez
"Răţuşte", am zis, convinsă că nu va găsi. A găsit. Vreo trei feluri. Şi i le-a
cumpărat pe toate, aşa că acum Iri e proprietara unui cârd de raţe de plastic
cu tot cu puii lor şi alte accesorii. )Irina a pus mânuţa pe puiul cel mai mic şi
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l-a băgat în gură. Am citit undeva că ăsta e semn de mare preţuire la
persoanele astea mici.
Apoi, ieri am făcut party cu bebeluşi. Am invitat la noi acasă alte trei mămici cu
copilaşii lor - copilaşi născuţi în ianuarie – februarie, anul ăsta, colegii de forum
ai Irinei. Rayan şi Natalia e clar că au deja o aventură. Mămicile lor (Ioana şi
Lavina) deja planifică nunta micului prinţ cu mica prinţesă. Şi râdem, glumim,
dar mâine, poimâine... Ia priviţi...
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Cât despre Codrin, s-a simţit teribil de bine în coşuleţul ăla pe care tăticul lui
n-a vrut să i-l cumpere şi în balansoar (pentru că din ăla are şi el acasă).
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Irina, gazdă bună, a adormit fără drept de apel la un moment dat. Dar am
reuşit în cele din urmă să le facem şi o poză de grup, deşi balerina mea n-a
vrut cu nici un chip să se apropie de copii, tot mama era mai interesantă.
Iată-i, toţi patru aliniaţi frumos, pe canapeaua pe care odinioară o stăpânea
Mitz. Să spunem că revoltat de intruziune, motanul s-a retras pe balcon pe
parcursul întregii vizite.
Noi am mâncat nişte îngheţată şi-am
vorbit tot despre copiii noştri, ne-am
mai bârfit niţel pediatrii şi am ajuns
încă o dată la concluzia că îi răsfăţăm
prea mult (pe copii, nu pe pediatri) şi
că ar fi cazul să mai ţinem cont şi de
noi, nu doar de micii tirani. Evident,
concluzia o trăgeam în timp ce mai
schimbam un pampers, mai mufam un
biberon, mai făceam maimuţe la
bebeluşul care plângea (parcă se
înţeleseseră să plângă pe rând nu toţi
în acelaşi timp). Până la urmă musafirii
au adormit care pe unde a apucat şi pe
la 19 am spart gaşca.
După ce ne-au plecat musafirii am ieşit
la plimbarea de seară. Cartierul meu e plin, dar plin de bebeluşi. Sunt peste
tot! Şi deja ne cam cunoaştem între noi. Gabica îi ştie mai bine decât mine că-i
vede mai des. Ea se împrieteneşte mai uşor cu bunicile bebeluşilor şi uite-aşa
mai aflăm una-alta. Eu de la un tătic pe care l-am întâlnit cu Alexandra lui în
parc am aflat cum e cu supa, de unde se cumpără răzătoare de sticlă şi de
unde setul de trei strecurători pentru pasat legumele... Tot de la el am aflat că
îmi trebuie biberoane cu linguriţe în vârf (pentru care îi mulţumesc tot lui Kiki)
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şi la vreo două luni după ce îmi cumpărasem cele trei strecurători iar ne-am
întâlnit şi mi-a mărturisit că soţia lui a găsit altă metodă... treaba e mult mai
simplu de făcut cu unul din mixerele alea verticale, ce să te chinui să cu trei
strecurători? A doua zi mi-am cumpărat mixer vertical, cu banii din alocaţia de
stat a Irinei strânsă de Gabica vreme de 5 luni (225.000 lei pe lună). E
minunat, îl recomand tuturor mămicilor care nu doresc să se îmbolnăvească de
nervi când încep cu supele.
Aseară ne strânseserăm pe un trotuar vreo 6 mămici, cu bebeluşii în cărucior,
care cu soţul, care cu căţelul. Deja se formase un grup compact care trebuia
ocolit pe partea carosabilă. Şi cum stăteam aşa şi ne admiram pruncii, pe
lângă noi trecea relaxat un domn. Fără soţie, fără cărucior, fără căţel... Dădea
să traverseze când unul din tăticii din grupul nostru l-a strigat:
"Bună seara, domnu' C. Chiar ne întrebam pe unde sunteţi"
"Azi e ziua mea liberă..."
"Dar vă rugăm, puteţi să vă alăturaţi grupului nostru..."
"Nici vorbă, azi e ziua mea liberă..." zise domnul traversând strada spre o
maşină parcată lângă părculeţul îngrădit, despre care am mai povestit.
"Nici nu ştiţi cât vă invidiem"
"Aiurea, sunt amândouă în maşină, uite-le colo... hai noroc!"
Clubul prietenilor
Gheghe a împlinit un anişor în luna mai. Îl cheamă de fapt Andrei dar i se zice
Gheghe, aşa l-a poreclit mătuşa lui, Kiki. La opt luni Gheghe a început să
meargă. Înainte să înveţe să se târască. Pe urmă a început să se dea singur
jos din pat şi apare când nici nu te aştepţi unde nu te aştepţi. Nu mai am
demult veşti de la Kiki, dar ultima istorie era cam aşa: Într-o după-amiază
morfolea conştiincios un colţ de pâine. Apoi i-l întindea şi mătuşii. Ia şi tu ,
parcă îi zicea. Din bucata mea de pâine...
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Cu inima în gât
30.07.2005
Sunt foarte supărată. Nu mai reuşesc să descarc fotografiile din aparatul foto...
zice „catastrophic error” (culmea, tre sa le trimit caption celor de la PC
WORLD) şi îmi afişează nişte x-uri roşii. Daca ştie cineva ce pot face în situaţia
asta să-mi zică şi mie...
Aş fi vrut să v-o arăt pe Madmuazel cum se ţine ea cu ambele mânuţe de
leagăn, în parc la Ho Şi Min, cum se hlizeşte, încă foarte ştirbă, cum nu şi-a
pierdut reflexul simian (acela de a apuca şi cu degetele de la picioare) şi mai
ales voiam să mă laud iar cu Doamna Popescu... „Aţi înflorit, Doamna
Popescu”, îi ziceam mai deunăzi Gabicăi, văzând-o luminoasă toată, aplecată
peste căruţul mândrei, care ba îi băga un picior sub nas, ba dădea să o tragă
de păr.
„Tu nu ştii, dar eu vin dimineaţa la voi cântând pe stradă... am un rost.” Acum
are un rost, rostul ei se cheamă Irina şi de dragul picei face Gabica zeci de
kilometri pe zi, ba la Ho Şi Min, ba la Politehnică, ba la Botanică... ba pe piatră
cubică, ba pe asfalt, ba pe crăpăturile din carosabil („Când o vezi că-i mârâită,
o iei repede pe zgrunţurelele astea, şi adoarme fata în câteva minute” îmi
demonstra acum câteva seri bunica supersonică, învârtind cu o mână căruţul
peste denivelările unei alei, în vreme ce prinţesa chirăia ca din gură de şarpe.).
Gabica a muncit 30 de ani într-un institut de cercetare. Când i-a venit vremea
pensiei (treimilioanecincisutedemiidelei), i-a venit greu să-şi accepte noul
statut. „E urâtă bătrâneţea, Andreea... Te trezeşti aşa, aruncat ca o cârpă,
obligat să trăieşti sărac şi fără nici un fel de perspectivă” Gabica nu e atât de
bătrână precum se dă. De fapt se alintă mult şi se îmbufnează repede. Zilele
trecute m-am întors de la lucru şi am găsit-o necăjită tare. În fiecare
dimineaţă, prinţesei i se pregăteşte o supă nouă. Din morcovi aduşi de Mariana
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(trebuie să povestim şi despre Mariana) din grădina ei, cu o bucăţică mică de
piept de pui sau cărniţă de vită, o păstaie de fasole, un cartofior, un dovlecel o
bucăţică de ţelină, una de ardei gras şi o roşie mică, puţin păstârnac şi o
frunză de pătrunjel, alese cu grijă de Gabica din vreo cinci pieţe, unde are ea
ţăranii ei pe care-i cultivă de ani de zile.
„Trei linguriţe a mâncat, măi mamă...” zice Gabica îmbufnată foarte.
„Păi e cald Gabica, şi s-o fi săturat bietul copil de acelaşi amestec de legume în
fiecare zi”
„Da, măi, dar eu i-am pregătit cu atâta dragoste supa aia...”
Nerecunoscătoarea de fiică-mea preferă să adoarmă buştean când nu are chef
să mănânce supa pregătită cu dragoste de Gabica.
Deci, n-avem poze cu Gabica, nici cu Irina, nici cu grădina aia fantastică din
spate, de la Locotenent Găină (pe ruinele unei foste hale industriale, nişte
cetăţeni au cultivat roşii, viţă de vie, regina nopţii şi floarea soarelui, care cresc
aşa cu neruşinare în plin soare, după nişte porţi caraghios de pompoase,
arcade uriaşe de cărămidă roşie legate cu plasă metalică peste care s-a întins o
tufă de caprifoliu. De câte ori trec pe-acolo am senzaţia că trag cu ochiul în
altă dimensiune... aia e, am citit prea mult SF).
Am văzut în parc la Ho Şi Min o bebe de 2 luni ghemuită la pieptul mamei ei,
micuţă, micuţă de tot... Şi m-am înduioşat instant, că uite ce mică e draga
mamei, şi Irina noastră a fost aşa, când o fi trecut vremea, că uite-o, golanca,
se dă în leagăn şi deja lipseşte de-acasă o dată la două week-end-uri („să mai
respiraţi şi voi, măi mamă!”). Ei, fata mea e mare de-acum, dacă nu îi dai
biberonul cu lapte destul de repede, se încruntă şi bate din picior şi întinde
mânuţele şi ŞTIE să şi-l ducă singurică la gură. E drept, încă nu s-a prins că
biberonul are capac. Dar asta tot nu l-a împiedicat pe taică-său să-şi manifeste
admiraţia, văzând-o cum se chinuieşte să ajungă la laptele ăla bunuţ cu 8
cereale cu miere. („Vino să te pup frumoasa mea, că eşti deşteaptă!” exclamă
căpcăunul într-o seară, repezindu-se să-şi ia în braţe comoara nedumerită şi
înfometată).
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Femeile din viaţa ei (I)
13.08.2005
Teresa Philomena Lee Demirgian
Tracey a intrat în viaţa noastră în urmă cu doi ani, într-o zi, la începutul lui
octombrie. În dimineaţa aceea, pe la 4, tata mă condusese la autogara din
Newport, de unde aveam să iau autocarul spre Heathrow şi apoi avionul spre
Bucureşti. Nu era o zi veselă pentru el. Era duminică şi hotelul în care lucra era
plin cu invitaţii la o nuntă. Tracey se ocupa atunci de decoraţiuni, de tortul
miresei, de arcada de flori, de baloane... Parcase aiurea, bloca intrarea in
restaurant, dar asta pentru că încă mai avea de scos diverse pachete şi
pacheţele pentru decorul despre care vă vorbeam.
-Doamnă, aţi putea să vă mutaţi maşina puţin mai încolo? a spus tata puţin
morocănos, gândind probabil a mia oară lucruri drăguţe despre supuşii
Maiestăţii Sale.
-Într-un minut, încă mai am de scos lucruri din ea, i-a răspuns irlandeza,
mirată de prezenţa ţâfnoasă care îi încurca paşii în loc să pună mână să o
ajute.
Aşa a început povestea lor de dragoste. De Crăciun i-a cerut mâna. A pus
genunchiul jos, a scos buchetul de trandafiri roşii de la spate, i-a întins inelul şi
i-a zis:
- Nu sunt un bărbat bogat. Nu mă pot oferi decât pe mine. Dacă mă vrei...
Aş fi vrut să fiu acolo, o muscă pe tavan, să le văd ochii când ea a spus da.
S-au căsătorit pe 25 septembrie anul trecut şi a doua zi au plecat spre
România. Când am văzut-o prima oară am ştiut că tata e pe mâini bune.
Tracey este frumoasă ca o păpuşă, are ochi mari, albaştri, e blondă şi
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trandafirie la faţă. Dar cel mai mult îi apreciez spiritul tânăr şi bunătatea
neaşteptată.
Niciodată o femeie tânără nu are mai mare nevoie de mama ei decât atunci
când devine ea însăşi mamă. În 9 luni de aşteptare ai vreme destulă să îţi
închipui toate prăpăstiile din lume, să citeşti despre toate nenorocirile care i se
pot întâmpla copilului înainte şi după naştere. Poţi cădea cu uşurinţă în depresii
din cele mai ciudate. Ai timp să te studiezi, să vezi că trupul ţi se schimbă, că
trăsăturile feţei ţi se deformează, că pui kilograme pe care nu ştii când şi dacă
le vei mai da jos, că hainele nu te mai cuprind şi că toate cele pe care le poţi
cumpăra sunt oribile. Şi atunci ai nevoie de mama ta să te liniştească. Eu am
avut-o pe mama mea irlandeză. Care mi-a ales haine în culori vesele pentru
perioada în care eram uriaşă, care a găsit şi tricouri de stat prin casă şi
pantaloni şi sacouri şi bluze elegante pentru mers la birou şi jachete şi cărţi şi
broşuri care aveau un singur scop: să nu mă lase să cad în depresiile prenatale
şi post-natale. S-a gândit la toate.
Tata şi Tracey au mers cu mine la ecograful 4D (unul dintre cele mai
performante din Bucureşti) să îşi vadă nepoata. Au fost acolo, lângă mine,
când am văzut chipul Irinei pentru prima oară. Au luat cu ei acasă caseta video
pe care doctorii o înregistraseră pe Irina mică ghemuită în culcuşul ei, dând din
mânuţe, stând picior peste picior, deschizând guriţa să bea din apa vieţii ei,
sugându-şi degetul, rotindu-se, jucându-se cu cordonul ombilical. Irina avea 24
de săptămâni şi 3 zile.
Apoi, mama mea irlandeză s-a apucat de tricotat jacheţele. Una roz, una
galbenă, una albă. Cu căciuliţe asortate. De Crăciun, tata şi Tracey ne-au
trimis o felicitare pentru Irina. Prima felicitare din viaţa Irinei nenăscute a venit
de la ei. Deja o iubeau. Tata îmi tot spunea: Andreea, nici nu ştii ce mare
bucurie e asta pentru o femeie. Maternitatea e ceva extraordinar, ai să vezi cât
are să te schimbe.
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Mă sunau aproape zilnic. Ne vedeam pe internet şi îmi spuneau: arăţi bine, eşti
frumoasă. Ştiam cum arăt, mă văzusem dimineaţa în oglindă, aveam ochii
umflaţi, mă dureau oasele, nu prea mă mai puteam mişca, şi cu toate astea, ei
îmi spuneau că sunt frumoasă. Datorită lor am simţit că fetiţa mea e
binevenită pe lumea asta. Şi când ştii că bebeluşul tău nenăscut e aşteptat cu
drag, aşteptarea e puţin mai uşoară.
Şi după ce se naşte, sunt momente în care responsabilitatea noii vieţi te
copleşeşte. Intri în panică. Ai vrea să dormi şi să te trezeşti când copilul deja
poate să îţi spună ce-l doare şi să-ţi şi explice de la ce i se trage. Sunt
momente în care te uiţi la boţul cu ochi şi îţi vine să o iei la fugă. Pentru că nu
ştii ce să faci. Nu ştii de ce plânge, de ce nu mănâncă, de ce refuză sânul, de
ce refuză biberonul, cum să-i dai cu linguriţa şi ce să-i dai să mănânce, cum
să-i potoleşti crizele de colici şi cum să-l faci pe copilul acesta să zâmbească?
Atunci vrei să te aşezi în mijlocul camerei, să-ţi prinzi genunchii cu braţele şi să
te tânguieşti şi să spui „o vreau pe mama” sau „vreau la mama”.
Tracey m-a învăţat câteva lucruri esenţiale. M-a învăţat să-i cânt Irinei. Ea fost
prima care a luat-o în braţe pe micuţa mea şi i-a murmurat la ureche „Rock on
my baby, on the tree top... when the wind blows the craddle will rock... when
the bow brakes the craddle will fall, down will come baby, cradlle and all...” Îi
cânta şi jumătate de oră dacă era nevoie, până adormea minunea. Şi despre
păianjenul pe care l-a udat ploaia şi despre oiţa cea neagră şi despre căsuţa
noastră cea curată în care nu sunt nici şoricei, nici gândăcei. Şi despre bătrânul
duce de York şi armata lui de zece mii de oameni („The grand old Duke of
York, he had ten thousand men, he marched them up and he marched them
down and then he marched them up again, and when they were up, they were
up, and when they were down they were down, and when they were half way
down the hill, they were nor up, nor down”) A pus-o pe genunchi şi a învaţat-o
să bată din palme („Clap hands, clap hands till Daddy comes home, with cakes
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in his pockets for Irina alone”.) I-a spus poezioare, cu Hampty Dumpty
(Hampty Dumpty sat on a wall, Hampty Dumpty took a great fall, all the king’s
horses and all the king’s men couldn’t put Hampty together again)...
La Tracey în braţe, Irina a servit
prima linguriţă de biscuiţi fărâmiţaţi
amestecaţi cu lapte. Şi nu orice
biscuiţi, ci biscuiţii lui Farley, cei pe
care Irina îi mânca plescăind de
plăcere. Şi pe care apoi Tracey şi tata
ni i-au trimis prin poştă, pentru că în
România nu se găsesc şi dacă i-am
comanda pe Internet ne-ar costa 30
de lire numai livrarea. Evident
răsfăţul ăsta a durat foarte puţin,
pentru că de vreo lună Madmuazel se
mulţumeşte cu pişcoturile de la Hero
(pe care le roade tare mirată că se topesc şi se fărâmiţează).
Tracey şi tata ne-au cumpărat o tonă
de hăinuţe. Aşa se face că Madmuazel
are tot soiul de pălăriuţe asortate cu
botoşei, balerini, papucei, pantofi
sport, salopete de jeans şi tricouri pe
care scrie cheeky monkey, bluziţe cu
danteluţe şi boneţele de miss Abigail,
rochiţe şi baveţele cu fluturaşi şi flori.
Tot ei ne-au adus jucării de ros când
ne dau dinţii şi o brăţăruşă de aur
mică mică, pentru mânuţa delicată a
Irinei şi cutiuţe de argint în care să-i
păstrăm prima buclă şi primul dinte,
certificatul de botez şi pe cel de naştere.
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La botezul Irinei, mama mea irlandeză s-a ocupat de decoraţiuni, împreună cu
domnul mai puţin morocănos de data asta, care acum doi ani o ruga să-şi
mute maşina mai încolo. Împreună au pregătit cutiuţele pentru bomboane pe
care le-am dăruit invitaţilor. Împreună au lipit steluţe argintii pe cartonaşele pe
care scria „bine aţi venit la botezul Irinei
Ioana”. Împreună au umflat baloanele şi
le-au răspândit prin sala mare la
restaurantul unde am sărbătorit-o pe Iri.
Împreună au mers la cofetărie să ridice
tortul învelit în marţipan roz („frumos
decorat” – aşa scria pe bonul de comandă)
pe care trona un legănuş mic în care
dormea un bebeluş mic, adus tot de ei.
Tracey mi-a spus tot timpul ceea ce orice
mamă ar trebui să-i spună fiicei ei, după ce
naşte un copil: aminteşte-ţi că înainte să fii
mamă eşti femeie. Stai cu picioarele în sus
şi mai citeşte şi altceva decât manuale despre cum se cresc copiii. Dormi când
copilul doarme. N-o lua tot timpul în braţe, dă-i drumul la radio şi las-o să-şi
facă de lucru. Fă-ţi timp pentru tine. Îngrijeşte-te. Fii femeie. Fii frumoasă.
Iubeşte-te.
Acum câteva zile, în parc, la Ho Şi Min, Irina se dădea în leagăn. Îşi
bălăngănea picioruşele şi dădea din gură. „Da, da, da, da, la, laaaaa, eeeeee,
laaailai...” bodogănea fiică-mea, extrem de coerent. Le-am trimis un sms,
m-au sunat imediat... Şi au râs şi s-au bucurat când au auzit-o bombănind.
Nu-s lângă mine părinţii mei. Sunt la câteva mii de kilometri. Vorbim destul de
des la telefon. Tata şi Tracey ştiu ce face Irina, cum creşte Irina, ce mănâncă
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Irina, ce-i mai trebuie Irinei, ce-i place şi ce nu. Le e dor de Irina.
Nu ştim când or să mai vină acasă, nu ştim când o să ajungem noi la ei, e
complicat cu vizele, cu bombele, cu grevele de la British Airways, cu
rezervarea de bilete cu toate amănuntele astea
politico-diplomatico-economice... Dar de câte ori îi pun Irinei pe creştet
boneţica de Miss Abigail sau o încalţ cu balerinii ei cu buline, de câte ori îi dau
să mănânce cu linguriţa, când îi cânt sau când îi spun poezia cu Hampty
Dumpty, când mă întind pe canapea şi îmi ridic picioarele pe spătar, când mă
pensez, când îmi amintesc că sunt femeie, că-s tânără, că-s uneori frumoasă,
când mă apuc de diete sau când cochetez cu ideea unei tablete de ciocolată...
îi zâmbesc în gând mamei mele irlandeze, Teresa Philomena Lee Demirgian.
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Bau!
20.08.2005
A împlinit 7 luni. Încă nu are dinţi. Încă nu poate sta singurică în fund. Încă nu
s-a ridicat în picioare. Iar trebuie să-i dăm mai mult să mănânce. Dar ce te faci
când degeaba pregăteşti piureurile de fructe, pe cele de legume, cerealele cu
lapte şi fără lapte, mărul cu biscuiţi... Dacă ea nu doreşte să mănânce, apăi
basta... nu doreşte! Şi dă-i, şi plângi cu lacrimi mari cât bobul de grâu...
Ne-am prins ce înseamnă pre limba ei „mama”. „Dă şi tu ceaiul ăla.” „Aş dori
un scutec uscat , te rog”. „Mergem pe-afară? Da? Azi?” „Mi-e somn şi nu pot să
adorm, ce să faaaaaaaaaac...” Orice îţi trece prin minte poate fi exprimat prin
această silabă unică: „ma”. Simplu. Ce vrei de fapt, să-şi bată ei capul să afle.
Şi nu există decât o singură soluţie. O luăm prin eliminare. Mai întâi puţin
ceai... Dacă tot nu tace, schimbăm pampersul. Dacă încă strigă mamamama
ne uităm la ceas (la ora 18.30 fix, fie ploaie, fie vânt, Mica Sirenă ştie că
trebuie să fie la lift, direcţia Ho Şi Min, via Răzoare). Dacă e prea
devreme/prea târziu pentru parc, musai se plictiseşte şi trebuie să ne amuzăm.
Cum ne amuzăm? Facem „bau!”. Dai să acoperi pruncuţa cu păturica. Pruncuţa
apucă păturica strâns, cu ambele mânuţe şi şi-o trage pe ochi. Şade aşa cam
3-4 secunde. Scoate nasul din păturică. Tu zici „Bau”, ea râde şi trage înapoi
păturica pe ochi.
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Dacă nu zici „bau” în timp util, te priveşte cu toată mirarea lumii în ochii ei
(astăzi verzi). Şi nu te lasă inima să nu spui iar „bau”. Şi-o iei de la capăt preţ
de vreo cinci minute până eşti gata cu nervii şi zici hai, Maimuţi, fă nani. Atunci
Maimuţi se preface că nu te aude şi singura soluţie este să o ignori, ieşi din
cameră şi speri că va adormi. Uneori adoarme, alteori plânge vreo 7-8 minute
de zici că o taie cineva cu cuţitul neascuţit. În cele din urmă se face linişte.
*****
„Sună să vină femeia!”
- Ce facem iubitule, îi cumpărăm premergător?
- Nu, că toată lumea mi-a spus că premergătorul nu e bun.
- Adevărul e că dacă o punem în premergător pe urmă se va învârti după mine
prin toată casa şi n-o să mai fiu nevoită să fiu atentă doar să nu calc pisica pe
cap va trebui să am grijă şi să nu calc pe Irina.
- Păi nu, că Irina claxonează...
Luni dimineaţă, ora 6.30. Irina apasă cu sârg pe un MinnieMouse care chiţăie.
Mă trezesc buimacă – e un zgomot nou, neobişnuit, aşa ceva nu s-a mai auzit
la ore de-astea mici. Înainte mai zornăiau jucăriile, mai plângea copila... Acum
chiţăie blestemăţiile alea de cauciuc şi are numai vreo 3 împrăştiate prin tot
patul. Plus raţele. Mă claxonează fiică-mea, îmi zic...
Seara la cină povestesc colegului cum mi-am început ziua.
- Deşteaptă fiică-mea... deja sună să vină femeia.
*****
...Maimuţica cu cercei joacă noaptea pân’ la trei
Şi la trei şi jumătate i-au căzut cerceii-n lapte…
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M-au convins. Au sărit amândouă cu gura pe mine, şi Gabica şi Mariana.
- Când îi faceţi găuri în urechi?
- Într-o zi…
20 ianuarie 2005, ora 12.00. Stăm cu fişa de externare în mână, aşteptăm
verdictul, ne-o dau acasă sau nu ne-o dau acasă… Legal mama şi bebeluşul
trebuie să stea în spital măcar 48 de ore de la naştere. La noi nu au trecut 48
de ore dar mă lasă nervii, mi-e cald, vreau să dorm în patul meu, vreau să fac
un duş, vreau să plec, nu mă interesează 48 de ore ale lor şi supa lor
strecurată şi iaurtul lor, vreau să mă aşez pe colacul meu de WC şi să stau aşa,
cu picioarele atârnând, fără să-mi fie teamă că aş putea lua vreo boala,
paradoxal, tocmai din spital. O asistentă mai în vârstă intră în cameră cu o
cutie metalică argintie.
- Vreţi găuri pentru cercei?
Da, vrem, Gabica i-a cumpărat cercei din decembrie, p-ăştia să i-i puneţi primii
în ureche nu mă interesează ce spun naşele, bine Gabica, pe ăştia… I-am uitat
acasă evident, la 4 dimineaţa când închideam pentru ultima oară valiza de
spital, exact la cercei nu îmi stătea mintea.
Asistenta îşi întinde instrumentele pe măsuţa din rezervă, Irina e mică şi
înfăşată în o mulţime de scutece. Prima pacientă, o fetiţă născută cu doar
câteva ore înaintea Irinei. În momentul în care acul îi perforează lobul urechii,
ţipă. Mi se taie picioarele şi încep să plâng, deşi nu e copilul meu cel care
plânge. Mi se face rău, inexplicabil. N-am să uit niciodată ţipătul ăla, deşi
logica îmi spune că exagerez, copila nu a păţit nimic, toate fetele au cercei
ş.a.m.d
- Ce-ai dragă, de ce plângi...?
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- Eu nu mai vreau să-i fac găuri pentru cercei. Eu nu îmi trec copilul prin aşa
ceva în mod deliberat.
- Haideţi, doamnă, că sunt mici, nu conştientizează… Şi-aşa i-a mai înţepat azi
cu vaccinul, mai bine acum decât mai târziu.
- Nici nu mă gândesc.
Valu e de acord cu mine. Nu ne înţepăm copilul şi basta. Să-şi facă ea găuri
pentru cercei când o creşte, dacă doreşte.
Dar nu poţi scăpa de babe. Babele vor cercei. Pune-i mamă fetei cercei.
De-acum are fata 3 perechi de cercei primiţi la botez, stau frumos aliniaţi în
cutiuţe de catifea. Adevărul e că m-am plictisit să mă întrebe lumea „Cât are
băieţelul?” ori de câte ori o îmbrac în albastru.
- Gabica, eu nu sunt în stare să mă duc cu ea la găurit urechi. Dacă tu vrei...
du-te tu, am auzit că la magazinele de bijuterii au un soi de pistolaş. Dar să te
ferească Dumnezeu să se infecteze sau să păţească fata ceva...
Mariana sare şi ea cu gura, că a văzut ea la Sir Center când şi-a luat
verighetele, face cu pistolul, nici nu doare şi mai bine acum decât mai târziu,
că acum uită repede...
- Bine, bine... lăsaţi-mă în pace. Gabica, ia bani şi du-te, dacă ai tu inima să o
auzi cum urla.
Ei bine a avut inima. Acum Irina are găuri în urechi şi patru perechi de cercei
(momentan poartă unii cu „rubine”, din oţel medicinal, ce-o mai fi şi asta).
Nenorocire mare, am luat hotărârea asta fără să consultăm toate autorităţile,
să vezi scandal...
- Gabica, am făcut o gafă... am uitat să-l întrebăm pe Valu dacă e ok , să te ţii
bine.
Mi-l închipui încruntat, îmi închipui toate replicile pe care le poate da. Deja îl
aud: „De-acum o iei pe semnătură, cu proces verbal de predare - primire, cine
ştie ce găuri îi mai faci...”
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S-a supărat dar are dreptate. Trebuia să-i fi spus. Pe de altă parte ce înţeleg
bărbaţii din cochetăria femeilor? Şi în fond nu el trebuie să zâmbească stingher
de fiecare dată şi să zică „ştiţi, de fapt e fată...”. Şi nici nu-i stă rău... Şi de
fapt eu speram în secret că va fi închis la Sir. Dar n-a fost. Şi Gabica a avut
inima s-o audă plângând. Eh. Nu-i stă rău. Cam mari rubinele alea, îi dau aşa
un aer de fetiţă de la ţară... Nevermind.
Mai-mu-ţi-ca-cu-cercei-joa-că-noa-ptea-pân-la-trei.... Şi râde, Maimuţi, râde...

Clubul prietenilor
„Cel mai frumos, cel mai delicat,
cel mai mişcător, cel mai apreciat,
cel mai înţelept, cel mai fără de
preţ cadou pe care ţi-l pot face
apropiaţii prietenii cunoscuţii etc.
când te afli în situaţia de a fi
proaspăt părinte e să te lase
Dumnezeului în pace şi să nu te
contacteze sune hărţuiască etc. şi
să aştepte să o faci tu, când ai să
poţi. Ar trebui să fie predată în
şcoală chestia asta, alături de alte
percepte de genul "să nu arunci
hârtii pe stradă..." (Proaspăt tătic
de fetiţă)
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Buongiorno, Principessa!
03.09.2005
Motto: pentru Cookie, care luni mi-a scris: “Unde e articolul de sâmbătă, pe
care îl citesc eu la cafeaua de duminică dimineaţă? L-am aşteptat...:))) Numai
bine!”
“În fiecare zi Dumnezeu ne sărută pe gură.”
O fetiţă mai mică decât mine cu câţiva ani, pe numele ei Chris Simion, a scris o
carte pe care a lansat-o cu focuri de artificii şi live performance (pe vremea
când aşa ceva era culmea snobismului în arta contemporană). Aşa a intrat în
viaţa publică. Puţin mai târziu, un regizor a făcut un film după un scenariu scris
de ea, numit “În fiecare zi Dumnezeu ne sărută pe gură.” N-am văzut filmul,
n-am citit scenariul dar titlul ăsta mi-a rămas în minte, mă obsedează de ceva
vreme pentru ritmul lui interior, pentru aliteraţia cu z şi pentru imaginea asta
incredibilă a unui moş bărbos cu înfăţişare de bunic blând, care ar da zilnic să
mă sărute pe gură…
****
Iarăşi am foarte multe poveşti şi îmi asum absenţa de lângă cafeaua
dumneavoastră de sâmbăta/duminca trecută, pentru că a fost o absenţă
motivată. Să povestim însă mai întâi despre Irina mică şi despre cum îşi roade
ea mai nou căruţul: în încercarea disperată de a-şi scărpina gingiile, se prinde
cu ambele mânuţe de măsuţa de plastic (în care îşi pune mami biberonul cu
cafea) şi îi molfăie marginea, conştiincioasă, ca şi cum ar fi făcută din turtă
dulce.
Iar îi dau dinţii. Iar îi curg băluţele râuri… râuri. Iar mârâie… deci nimic nou. A
trecut de la mamamama la baba baba bbppp şi a descoperit că e amuzant să
glăsuiască în vreme ce-şi ţine pumnişorul vârât cât mai adânc în gură.
Sunetele care îi ies sunt tare amuzante. În rest, ne cam facem veacul pe străzi
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şi eu şi bunică-sa, căci doar spaţiile larg deschise şi multe persoane care se
agită prin jur mai sunt pre placul principesei. (secvenţa mea preferată din
“Viaţa e frumoasă”: Roberto Benigni răsărind de te miri unde în calea Nicolettei
Braschi şi strigând: “Buongiorno, principessa!”… De aceea la 7 dimineaţa, când
reuşesc să o vâr la loc în pijămăluţă, înainte să-i ofer biberonul cu lapte
deschid şi eu fereastra şi zic: boungiorno, principessa! Şi principessa prinde a
răcni mai abitir, deloc interesată de replicile mele de cinema, ruptă de foame
după mai bine de 10 ore de la ultima masă).
***
Hai Irina, mergem la pescuit?
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Se amuză căpcăunul şef, când o vede târându-se mai pe coate, mai de-a
rostogolul, “râmă!” îi zice ( “e de alint, să nu dai, că dau şi eu!”) şi eu mă
supăr şi îi zic lasă Irina, că ne facem noi mari, să vezi atunci fugăreală prin
casă… Şi-atunci zice tatăl căpcăunei mici: “mi-o şi imaginez alergând după Mitz
cu o furculiţă într-o mână şi un cuţit în cealaltă… Parcă-i văd trecând aşa prin
dreptul uşii ca în desene animate… întâi motanul si pe urmă căpcăuna. Sau
mi-o imaginez bătându-se cu Mitz să intre în scorbura lui din bibliotecă, şi
ghemotoace de blană zburând prin aer şi miorlăituri jalnice morlaaaaaaaau
mauuuuaaaaau şi Mitz, cărându-se
înainte să fie halit… “
Bietul Mitz. Tare mai suferă şi tare
speriat e de chestia aia mică şi
gălăgioasă care deja încearcă să-l
tragă de mustăţi, cum e la nivelul
mânuţelor ei, se întinde şi dă să
apuce: de blană, de urechi, de
sprâncenele lui cele lungi care-i
încadrează botul ca nişte antene
parabolice…
Ai zice că o urăşte dar să mă
păzească sfântul să nu mă dau jos din
pat la primul chirăit de dimineaţă al
micii teroriste … că năvăleşte în
dormitor şi atâta zgârie noptierele, şifonierul, patul, uşa de la balcon… până
mă smulg din aşternuturi, înainte să înceapă să mă zgârie. Motan nebun.
Probabil îl deranjează “înaltele” fiică-mii şi ar face orice numai să nu urle. Nici
nu-mi mai trebuie babyphone, am babycat. Crazybabycat…
În rest… mâncăm de toate când avem chef, când nu… mai nou are două tactici
pentru a refuza mâncarea. Îşi repetă consoanele exact când e cu gura plină
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împroşcând în toate părţile piureul de legume ori iaurtul ori fructele,
amestecate din plin cu salivă. Bbbbppppbbbpppp. Sau îşi încrucişează
amândouă mânuţele peste ochi, expresia maximei disperări, cu lăcrămioarele
curgându-i în urechi şi cu urletele de rigoare. După care tace brusc şi îşi
închide guriţa de nu I-o mai deschizi nici cu ranga (Parcă o aud pe doamna
doctor: “daţi-i să mănânce mai mult…” hahahah mai mult? Aş zice merci dacă
ar mânca măcar ce i se dă acum).
***
Parole
Câteodată când abia se trezeşte din somn, ne priveşte aşa, puţin mirată, parcă
încercând să-şi aducă aminte cine suntem, ea unde se află. Mă aştept să o şi
aud: take me to your president… Ca să o ajut să ne identifice, avem deja o
parola, lălăită pe un anume ton:
Irinapralinairinabalerinairinabubulinairinaalbina. Voice Identification.
Gabica a învăţat-o să-şi mişte capul de la stânga la dreapta. E de-ajuns să-i
spui cuvintele magice pisicuţăpispispis şi infanta începe să-şi bălăngăne
căpşorul ca un căţel pus deasupra banchetei din spatele Daciei model 1980.
Uneori mă sperie, dacă se loveşte de marginea măsuţei de înfăşat? Dacă,
ferească Dumnezeu, cade de acolo de sus? Dacă nu reuşesc să o prind… “dacă
pică drobul de sare” comentează colegul atotştiutor.
Câteodată sunt geloasă pe Gabica, ea are vreme să o înveţe prostii şi eu nu.
Ieri am ajuns acasă, m-am apucat de gătit apoi am mai corectat câteva pagini
la o carte, mi-am văzut copila preţ de numai 10 minute până la plimbarea de
seară. Copila mea creşte, în vreme ce eu mă pierd în obligaţii zilnice. Îi tot
spuneam soacră-mii, nu ştiu când a trecut timpul, de la 4 luni până acum. Au
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zburat, 3 luni s-au dus ca trei săptămâni şi iar păţesc ca şi cu data cununiei…
Mă întreabă lumea, când te-ai măritat, şi eu zic senină pe 16 mai, deşi m-am
măritat pe 16 iulie… Cât are fetiţa? 5 luni zic şi pe urmă îmi dau seama că spun
prostii, copila are 7 luni 2 săptămâni şi 2 zile, s-a născut pe 18 ianuarie la ora
17.38. Uitaţi-vă la ceas şi mai adunaţi şi orele în plus. Aşa. Să fie clar.
***
De ce?
Oare se va supăra Irina pe mine că
am povestit lumii întregi despre ea? Şi
în fond de ce faci chestia asta, mă
întreba colegul, o faci pentru tine sau
o faci pentru ea?
Scriu ca să nu uit nimic, nimic. Pentru
mine, e un act de egoism cras, poate
singurul pe care mi-l permit, scriu
pentru mine despre copilul meu şi arăt
la toată lumea cât e de minunată, cât
e de inteligentă, cât e de dulce, doar
pentru că sunt convinsă că există un
singur copil perfect pe lumea asta. Şi pe acela îl are orice mamă. Am citit
gândul ăsta pe forum, la desprecopii, acolo îmi fac veacul când am timp (şi
slavă Domnului, îmi fac timp şi pentru asta). În fiecare zi Dumnezeu mă sărută
pe gură. E dovada maximei iubiri, mă iubeşte zeul ăsta, îi place de mine, altfel
cum aş putea să justific bunătatea cu care mi-a dăruit un copil atât de bun şi
atât de sănătos, mulţumesc, Doamne, vezi, n-am uitat nici azi să-ţi
mulţumesc.
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Prima trădare
10.09.2005
Sunt tare necăjită. De două zile sufăr ca un câine, inima mea s-a făcut bucăţi
şi zace pe jos, sufletul mi-a fost mototolit, aruncat la coş, şi lăsat acolo printre
pamperşi folosiţi şi cutii goale de lapte praf… Trădată în amor, atât de iute, nu
mă aşteptam…
Auzisem eu că domnişoarele astea capricoarne au obiceiul de a schimba tabăra
când te aştepţi mai puţin, dar chiar aşa, de tinere, să calce în picioare
dragostea de mamă în favoarea siguranţei din braţele tatălui, asta a fost prea
mult pentru mine…
Joi seara, la capătul unei zile destul de grele, ne întoarcem tot familionul din
parc, fericiţi şi domestici, pregătiţi să încheiem glorios ziua cu baia rituală (ori
cu ritualul băii), lăptic şi Tatăl Nostru.
Tocmai ne minunam de câteva hăinuţe noi, bucuroşi foarte că domniţa stă în
popou nesprijinită de nimeni, cocoţată pe masa de înfăşat unde o probam ba
cu o bluziţă, ba cu un body… când deodată infanta îşi pierde echilibrul, se lasă
aşaaaa uşurel într-o parte şi se propteşte cu căpşorul în zid. N-am apucat s-o
prind. S-a lovit. S-a speriat.
Tragedie mare. Dezastru naţional. Urla ca din gură de şarpe. Dau s-o iau în
braţe s-o potolesc. Lugu-lugu, cântăm, batem pe spate copila, ea nimic, răcnea
din ce în ce mai tare. Evident, vine tatăl şi mi-o ia din braţe, da Irina, sunt aici,
hai nu mai plânge. Şi tace domnule, brusc. Cum dă iar cu ochii de mine, cum
începe să urle parcă şi mai rău ca înainte. O ia, o duce pe balcon, mă duc după
dânşii, s-o pipăi, să văz de are vreun cucui, ori vreo crăpătură în ţeastă,
întoarce domnişoara capul spre mine, iar mă vede… iar urlă. Şi tot aşa, preţ de
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vreo 20 de minute, până când mi-a fost clar că trebuie să pier din ochii ei daca
doresc să nu mă pomenesc cu vecinii la uşă.
“Schimbă-ţi tricoul dacă vrei să nu mai plângă” îmi spune soţul calm şi
atotştiutor.
M-am retras în bucătărie, cu inima grea şi cu un gust amar… că e doar prima
situaţie în care preferă să se refugieze în braţele tatălui ei, şi probabil şuturi
d-astea în dinţi voi mai lua de-acum încolo şi cu alte ocazii. Trădare! Trădare…
că doar nu eu am dat-o cu capul de zid, nu i-am făcut nici un rău, de ce se
sperie de mine, de ce mă asociază cu ceva neplăcut? De ce nu am prins-o? De
ce am avut încredere că poate sta nesprijinită? De ce nu am pus o pernă pe
zidul ăla?
În vreme ce eu îmi făceam mustrări de conştiinţă, în camera ei, pe masa de
înfăşat, Irina îşi reluase poziţia din care căzuse şi se hlizea, cu privirile pierdute
în ochii tatălui ei. Evident, pot să înţeleg asta, doar şi mie îmi plac ochii lui, dar
parcă aş fi vrut să rămână doar a mea, ori să mă iubească pe mine mai mult,
nu să se teamă de mine ori de bluza mea….
După baie, Irina uitase complet incidentul şi mânca liniştită la mine în braţe.
Am învelit-o în păturica ei cea roz, i-am spus ca de obicei: “Noapte bună Irina,
mama te iubeşte” şi am ieşit încet din cameră.
A fost cea mai tăcută dintre serile noastre.
“Degeaba eşti geloasă, e normală atitudinea ei… de la tine primeşte dragoste,
de la mine siguranţă, evident că atunci când o doare caută siguranţa, nu?” tot
încerca să îmi explice Valu.
Da, logic aşa o fi, dar ce-mi pasă, pe mine mă doare sufletul şi atât. Nu-mi
pare rău că are o legătură puternică şi minunată cu tatăl ei, ba dimpotrivă, mă
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bucur… Nu asta e problema ci alta, cea cu care se confruntă orice părinte la un
moment dat, când simte că nu el, ci celălalt îi e mai aproape copilului, deşi a
încercat şi a făcut tot ce se pricepea ca să-l facă pe prunc să înţeleagă că poate
avea încredere în el.
"Tu n-ai probleme" îmi zic, să mă îmbărbătez singură. "N-ai probleme şi atunci
inventezi." Ei da, dar inima e proastă, nu ştie carte şi nici cu logica nu se
împacă. Aşa că azi am să mustesc în tristeţea asta, încă puţin, până când Irina
îmi va zâmbi frumos şi iar am să uit de tot şi toate...
Noapte bună, Irina, mama te iubeşte.
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Recunosc, şi nu mi-e ruşine...
17.09.2005
Hotărâsem că azi trag chiulul şi am să dorm până pe la ora 16.00. Aşa mi-am
propus aseară, după ce m-am adunat de pe drumuri. O dată la două
săptămâni, Gabica „ne lasă pe-afară” în week-end, şi preia copila de vineri de
la prânz până duminică seara.
Aşa că ieri m-am dus în oraş, la Cărtureşti cu Andreea, prietena mea de
departe, cea frumoasă ca din tablouri. Pe treptele Cărtureştiului o pereche se
săruta de mama focului. Am oftat amândouă şi ne-am spus ce frumos... şi noi
am fost aşa... Parcă acum o mie de ani ne plimbam prin parcuri şi ne lăsam
sărutate pe străzi. Andreea spune că a avut loc o schimbare de generaţii, că pe
vremuri, dacă ieşeam pe Magheru sigur dădeam de cunoscuţi, acum nu mai
cunoaştem pe nimeni... La ceainăria Cărtureşti era puţină lume şi într-adevăr
necunoscută. Câteodată îmi place să mă joc de-a „în curând împlinesc 30 de
ani, ce mă fac...”. Ieri am simţit-o însă pentru prima dată, privindu-i pe câţiva
studenţi ce discutau despre filme, privind fetiţa de 19 ani ce ne-a servit ceaiul
şi dulceaţa de cireşe amare şi de trandafiri. Am hotărât împreună cu Andreea
însă, că n-am da ce avem acum pe ce aveam atunci când eram ca ei.
Am ascultat muzică blândă şi am sunat o singură dată să văd dacă bunica şi
copila au ajuns cu bine în Cetate, dacă Irina şi-a mâncat iaurtul, dacă e
veselă... Andreea a avut ghinion, Hana a plâns mai tot timpul cât a lipsit ea,
aşa că în cele din urmă s-a rupt de la muzica blândă şi de la dulceaţa de
trandafiri şi s-a aruncat în primul taxi către Hana, nu înainte să zică: Dar aici
nu se fumează, am putea veni şi cu fetele.
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He, he, sigur, putem veni şi cu fetele, dar trebuie întâi să întrebăm dacă ne
primesc cu fetele pentru că nu peste tot sunt agreaţi bebeluşii. Deşi ale
noastre sunt cuminţi şi drăguţe şi se hlizesc mai tot timpul... Iaca dovada mea:

Poate vom veni cu fetele la Cărtureşti... Mi-ar plăcea să se împrietenească
Irina cu Hana, să-şi scrie mail-uri sau ce s-o mai inventa până cresc ele. Dar
nu-i pot alege eu prietenii şi asta deja mi se pare o problemă. Cine ştie în ce
gaşcă va nimeri. Dacă va fi tentată să ia droguri? Oare ce fel de persoană va
fi? Săptămâna trecută, după marea mea dezamăgire, una dintre Denisele naşe
(Irina are 2 naşe, pe amândouă le cheamă Denise) mi-a scris: „Capricornii se
nasc bătrâni şi întineresc cu timpul”. Dă-i Doamne noroc şi sănătate, că de
restul ne ocupăm noi, mă gândesc din ce în ce mai des...
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M-am urcat apoi în 131, cu mâinile în buzunare şi fără bilet, gândindu-mă că
dacă mă prind controlorii am să le spun adevărul: sunt în vacanţă, e una din
puţinele zile în care n-am griji, n-am buletin, n-am portofel, n-am bilet, am
doar telefonul pe care îl folosesc ca să-mi recuperez soţul de la serviciu.
Ne-am dat întâlnire la coada vacii (de când cu cow parade, Bucureştiul e
împânzit de vaci de plastic colorate, una din ele plantată în faţa Casei presei)
dar mi-a plăcut să merg pe aleea cea lungă, i-am ieşit în cale sărind într-un
picior, honey suntem singuri acasă, hai să ne facem de cap. Ne-am întors
acasă târziu. Ne-am plimbat cu taxiul prin oraş şi am cumpărat şaorma de la
Coşbuc. I-am spus că am citit undeva că ar trebui s-o culcăm pe Irina mai
devreme şi a râs de mine, sigur, o culci la opt şi se trezeşte la cinci, nu cred că
asta vrei. Păi stai că tocmai de asta e vorba, zice că dacă o culci mai devreme
se trezeşte mai târziu... şi tu crezi? Nu ştiu. Va trebui să ne gândim la asta
Am filosofat niţel despre ce anume face o şaorma bună şi oare arabii au
castraveţi muraţi, apoi ne-am instalat în sufragerie, la camera de joacă. Mă
cufundasem deja în mailuri şi în forumuri când îl aud deodată zicând aşa, ca
într-o doară...
- Oare ce-o face Irina?
Era zece jumate.
-

Irina doarme la ora asta, ce-ţi veni?
Nimic, numai mă întrebam...
Hai baby că duminică o luăm acasă, doar nu ţi-e deja dor de ea?
Nu mi-e dor, doar mă întrebam.

Într-o vineri în care lucram până seara, Irina plecase la Gabi. Când am venit
acasă, ne-am aşezat la masă şi exact după ce am terminat de mâncat Valu
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spune: ar trebui să ne grăbim să-i facem baie Irinei.... Şi pulsul mi s-a
accelerat brusc, mă bucuram că poate a adus-o înapoi acasă, că poate e în
camera ei şi-am alergat să văd dar pătuţul Irinei era gol... Mi-am amintit scena
asta şi mi-a fost milă de noi, aşa, o milă duioasă, că suntem duşi, uite,
amândoi ne-am stricat la cap, pleacă fata de acasă un week-end şi noi, în loc
să venim cu copiii acasă în lipsa ei, în loc să ne pierdem în diverse orgii cu fum
si alcool si prieteni din tinereţe, vorbim încet din reflex, ceasurile noastre
biologice s-au reglat pe orele de masă ale Irinei, orele ei de baie, orele ei de
plimbare, orele ei de joacă, orele ei de somn. Irina, dragostea noastră... Mâine
mă duc să o iau acasă, îmi zic, o iau acasă şi ne plimbăm prin parc, ne dăm în
leagăn, facem băiţă, îl fugărim pe Mitz...
- Tu şi Pavlov, iubito.
- Eu şi Pavlov ce?
- Pavlov.... după ce i-a murit câinele a continuat să-i ducă de mâncare...
- Mai taci!
În sâmbetele acestea de binecuvântată lene, ne întrecem toţi trei
supravieţuitorii în a dormi care mai de care mai caraghios şi pe unde apucă.
Mitz îşi stabileşte cartierul general la capătul patului cel mare din dormitor, se
face colăcel acolo şi samănă cu un preş cu ochi galbeni. Eu adorm mai întâi la
TV, apoi mă mut la locul meu din patul conjugal, pe care îl iau în stăpânire şi
dorm ba de-a latul, ba de-a curmezişul.
Soţul îţi face de cap, şade la computer, se uită pe la filme cu pac-pac până
spre dimineaţă, mai deschide câte o uşă să ne verifice, să ne învelească, şi în
cele din urmă eşuează şi el pe ţărmul liniştit al dormitorului. Când începe a
sforăi, îmi iau pernuţa şi fug în camera Irinei, unde dorm cuminte printre
jucăriile ei, până spre prânz. Aşa e de obicei.
Azi dimineaţă pe la şapte şi cinci m-am trezit. Era linişte în camera Irinei. Din
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reflex Mitz se apucase însă să zgârie la uşa dormitorului, „ce faci, dormi? dă-te
jos, pregăteşte laptele, e ora de masă”. El nu ştie că Irina nu-i acasă? Am
strâns pleoapele şi mi-am mai spus încă o dată: azi mă trezesc la ora 16. Pe la
nouă mă trezesc cu colegul de suferinţă lângă mine, care mormăie înainte
s-adoarmă:
- Recunosc, şi nu mi-e ruşine... azi noapte m-am dus de două ori să văd ce
face Irina.
- Şi ce făcea, dormea? Ai învelit-o?
- Am căutat-o prin pat şi nu era...
- Normal că nu era, e la Gabi.
- Păi da, dar din reflex...
- Bine, bine... înţeleg prima oară că te-ai dus din reflex, dar a doua oară?
- A doua oară m-am oprit după ce am pus mâna pe clanţă.
M-am dat jos din pat. Nu m-am mai dus să dorm cu jucăriile Irinei. Mi-am
făcut o cafea şi am deschis computerul, mă pregăteam să povestesc aventura
cu omida şi istoria primului dinte al căpcăunei. Şi mi s-a părut că o aud, dar
era doar un copil din vecini. Asta a pus capac, eu mă duc să-mi iau copilul
acasă. Mâine Irina împlineşte opt luni.
Clubul prietenilor
De câte ori are ocazia, Gabica zice: "hai faceţi şi un băieţel, mamă, acuma, cât
sunt în putere, sa vă pot ajuta." Eu când mă gândesc s-o iau de la capăt cu
toate neplăcerile sarcinii... greţuri, picioare umflate, tricouri leoarcă, oase care
se depărtează, cârcei în miez de noapte şi naşterea în sine, apoi unghii
încarnate, apoi recuperarea după cezariană, primele luni cu bebeluşul acasă
(că doar trecurăm podul ăsta, de-acum Irina mea e maaaare) mă trec răcori şi
zic: nici vorba, n-aş mai trece prin aşa ceva în veci... Şi pe urmă, cum să
împart la doi iubirea asta uriaşă pe care o simt pentru Irina? cum să trăiesc
paranoia la pătrat? No way, Jose....
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Ceata lui Piţigoi

Exista în grupa Irinei un băieţel, a cărui mamă este din punctul meu de vedere,
Întruchiparea Curajului.
Are trei copii. Antim, care pe 27 împlineşte 4 ani, Elena care are trei ani şi
Prâslea (Nectarie Ioan) care abia a împlinit 8 luni, pe 5 septembrie. N-am
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auzit-o niciodată spunând: mi-e greu, nu mă descurc, ce mă fac... Nici când
eram gravide în luna a opta, nici când abia trecuse prin a treia cezariană, nici
când toţi ai noştri se zvârcoleau în chinurile colicilor. Mi-a spus atât: "De pe la
un an jumate te înţelegi foarte bine cu ei."
Aştept cu interes, Adiţă, să încep să mă înţeleg cu Irina. Am "furat" din
albumul vostru două poze, care mi-au plăcut grozav. Am încercat eu să cer
voie, dar n-am găsit-o pe Adriana on line. Aşa că zic acum: Să nu te superi că
i-am arătat prietenilor pe copiii tăi. Sunt frumoşi, aşa, toţi trei şi fiecare luat în
parte...

O admir pe Adriana, aş vrea să am curajul ei... şi inima ei mare în care încap o
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bunică, un soţ, trei copii, şi cine mai ştie pe cine a ascuns acolo, vreun motan
sau vreun căţel.
********
fragment din scrisoarea de la Nana, mamă de bebe Shirina, născută pe 17
ianuarie 1987, actualmente majoră, studentă, abia întoarsă de la mare, unde a
fost singură cu prietenii: "Un prieten, auzind că sunt însărcinată, mi-a spus: ei
bine, de acum nu vei mai avea linişte niciodată! M-am uitat lung la el şi, deşi
am înţeles ce voia să zică, nu am vrut să plec cu mintea pe tot parcursul
orizontului niciodată. În timp, mereu, îmi suna în urechi glasul lui.
Ce se schimbă în noi după ce devenim mame? Se schimbă aerul şi apa, se
schimbă fiecare respiraţie şi, mai ales tensiunea sistolică..., atunci când stai şi
aştepţi să ţi se întoarcă puiul acasă..."
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Unde sunt iluziile mele...
24.09.2005
- Să te duci cu copilul la doctor!
- Vai de mine dar ce s-a întâmplat?
- Să-i prescrie vitamine... De o săptămână nu mănâncă mai nimic, dacă începe
să slăbească, şi-aşa nu avea greutatea normală şi mi-a zis mie Angela că asta
e distrofie de gradul 2.
Mi-e dragă Gabica, dar obsesia asta cu distrofia mă dă peste cap de fiecare
dată. E drept că Irina ne-a scos peri albi la amândouă. Într-o zi Gabica mai
avea puţin şi plângea, femeie în toată firea, îi dădeau lacrimile de furie când
privea cele trei castronele cu mâncăruri diferite pe care Irina le refuzase
lăcrimând amarnic. Irina refuza mâncărurile gătite cu atâta drag de bunică, din
cele mai alese legume şi cele mai atent selecţionate bucăţele de piept de pui,
cărniţă de vită şi ficăţei de pasăre. După maxim 7 linguriţe, buzele ei mici se
sigilau şi cu o expresie hotărâtă pândea cel mai bun moment să-şi bage din
nou degetele în gură. Sfidare pe faţă! Colac peste pupăză, două zile a făcut
febră, a fost mârâită şi a urlat din toate puterile. Pe urmă s-a liniştit brusc. A
reînceput să mănânce şi s-a lămurit şi misterul: I-a ieşit primul dinte.
Eu de unde să ştiu că de data asta chiar îi dau dinţii? Dacă ştiam tăbăram pe
ea cu cocktail-ul de Calgel & Calpol, îi mai uşuram chinurile, dar aşa... Nu poţi
să-i bagi copilului pe gât, cu una cu două, paracetamol, cât ar fi el de dulce şi
cu miros de zmeură. Dar totul e bine când se termină cu bine. Aşa că
domnişoarei căpcăune i-a apărut primul colţ pe care şi-l ascute cu sârg de
măsuţa de plastic a căruciorului.
Voi credeţi că eu nu ştiu că Madmuazel nu e buricul pământului? Ba ştiu. Toate
creaturile acestea mici, ştirbe şi cu ochii de culoarea vântului turbat sunt la fel
de drăgălaşe. Scot aceleaşi sunete minunate, îţi taie respiraţia cu aceleaşi
gesturi şi zâmbete, gânguresc, se supără, ne găsesc punctele slabe şi le
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exploatează. Pentru toţi se găseşte o armată de sclavi preaplecaţi care din
când în când realizează că după mulţi ani de şcoală, examene, aventuri, ore
suplimentare şi diverse războaie, persoane serioase cu cv-uri extraordinare…
au ajuns să se strâmbe, să cânte aşa cum se pricep, să facă avioane cu
linguriţele prin aer, să facă nopţi albe dar nu pe la chefuri ci îngânând
cântecele naiv-stupide la urechea pruncilor lor îndureraţi de colici ori de dureri
de dinţi noi, au ajuns părinţi.
Pentru că nu se întâmplă în fiecare săptămână câte ceva extraordinar cu fiica
mea, cedăm azi locul unei surori din clubul "E slabă, doamnă, mai daţi-i să
mănânce"

Ada Demirgian

Primele o mie şi una de nopţi
91/164

Clubul prietenilor
Unde sunt iluziile mele... (fragment din
jurnalul Alexandrei)
Copilul meu va fi un mâncăcios şi jumătate
– ca tat-sau – nu voi face avioane şi nici
imitaţii de sunete ca bebecloanţa mea să
mănânce… Nu, va fi un copil model! Dar
iată că din gândurile mele… s-a ales doar
praful. Nu cu avioane mănâncă Alexandra…
Alexandra mănâncă doar dacă îi arăt
papucii, mişcând uşor din picioruşe. Nu cu
cântecele mănâncă Alexandra … ci cu
baletul "Lacul lebedelor" interpretat de
bunicul. Cum vă spuneam, are o mare
pasiune pentru picioare – încălţate,
descălţate, nu contează; totul este să se
mişte. Dacă nu se mişcă, nu par
interesante. Deci: copchilul în scăunelul ei
de masă iar eu, cu mâinile pe castron şi
linguriţă ridic delicat când un picior când
altul.
- Unde e papucul, mami? Uite
papucuuuuuuul... Nu e papucuul!!!!
. Ei şi aşa se termină castronelul cu mâncare. Dar ce te faci când mai este şi
bunicul în bucătăria mică şi nu ai unde să întinzi picioarele? Ei, bunicul ridică
mâinile în sus, mişcă degetele ca o balerină profesionistă, bebe ridică mirată
capul, deschide gura, că deh, bunicul baletează şi e ceva rar… iar mami hopa,
ţopa cu linguriţa in gura ei. No… aşa e dimineaţa, la prânz şi mai pe înserat.
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Copilul meu se va juca
frumos cu jucăriile, nu le va
arunca peste pat, nu le va
roade şi nu le va
dezmembra. Va fi un copil
model. Nu, Alexandra nu le
aruncă din pat, le împinge
delicat cu degeţelul printre
gratiile patului până le aude
căzând pe parchet. Mami
face din această cauză,
mătănii in fiecare
dimineaţă! Cu braţul plin de
jucării se opreşte la baie şi
începe sterilizarea.
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Hm, sterilizare, am auzit? Da, Când Alexandra avea cam 5 luni jumătate am
fiert sita de la storcătorul de fructe (deşi nu era musai…) până s-a deformat şi
am aşteptat un transport special (cu o sită nouă) din Anglia căci firma Moulinex
s-a dizolvat între timp de pe piaţa românească. La 6 luni şi jumătate am fiert la
fel de irecuperabil o linguriţă de plastic. Şi toate astea ca, în final, zilele astea
în parc, Alexandra să ia (cu mişcări la fel de graţioase ca baletul degetelor
bunicului) suzeta din gura unei fetiţe şi să o sugă cu frenezie. Mamele erau
amândouă pe bancă, una lângă alta, cu plozii în braţe… şi evident, neatente.
Adio, deci sterilizare…
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BB (nu BD) la mare şi la munte.
Nu mi-e clar ce i-a plăcut mai mult, dar mi-e clar că e un copil model, care nu
face figuri şi nazuri. Am avut concediu, ne-am odihnit, am făcut drumeţii şi
ne-am bucurat că suntem o familie frumoasă (la munte au venit şi bunicii – şi
deci, prin căciuliţa cea roz a Alexandrei au apărut mici corniţe). Din concediul
la munte mi-a rămas lipit de suflet drumul la Câmpina, la castelul Iuliei
Haşdeu. Promit solemn, si iată că rămâne şi scris, că nu-mi voi presa pruncul
să înveţe, să înveţe şi iar să înveţe. Am citit acum 4 luni “Scânteietoarea viaţă
a Iuliei Haşdeu”, acum am văzut şi castelul şi m-am cutremurat: nu-mi trebuie
copil superdotat, vreau unul normal şi sănătos.
Raportez: Nu avem dinţi.
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Ce m-a învăţat păpuşa...
01.10.2005
Acum vreo lună Irina a primit o păpuşă roz. Încă nu are nume păpuşa asta
pentru că mai avem cale lungă până să-şi boteze Irina proprietăţile... Dar e o
păpuşă isteaţă, ştie să spună mama, tata, să râdă şi să plângă, ba vorbeşte şi
pre biberoneză, mormăie ceva ce numai ei, bebeluşii înţeleg. Are şi biberon
păpuşa asta şi de i-l lipeşti de buze se aude aşa un zgomot ca şi cum ar trage
cu nesaţ dintr-un lapte imaginar ... Ce să mai, deşteaptă.
Într-o dimineaţă pe când o aşteptam pe Gabica să vie din Cetate, stăteam cu
Irina în patul din camera ei şi apăsam păpuşa când pe o mânuţă, când pe
cealaltă... Şi păpuşa cuminte zicea ba mama, ba tata.... o gâdilam pe burtică şi
râdea... o strângeam de picioruş şi gângurea. În vremea asta Irina se hlizea
ştirbă la păpuşă, mai interesată de biberonul jucăriei decât de sunetele scoase.
Cum pe vremea aia era în stare să-şi scarpine gingiile cu orice nu m-am mirat
să o văd ca-şi duce foarte corect la gură sticluţa de plastic şi începe să-l
morfolească.
- Nu, mămico, ăsta e al păpuşii. Hai să-i dăm păpuşii lăpticul, uite-aşa...
Şi puneam biberonul pe buzele păpuşii şi păpuşa scotea zgomotele mai sus
amintite.
Irina, maimuţă mică, atunci când apucă orice cu mâna, îşi îndoaie automat şi
degetele de la piciorul corespondent... Aşa că nu m-am mirat când mi-a luat
biberonul din mână şi i l-a dat păpuşii, apoi după vreo două, trei secunde a
început ea să-l morfolească şi apoi iar păpuşii... frăţeşte. Deci, de imitat, imită
fata...
Acum două zile, stăteam pe jos precum sultanele, pe un ditamai teancul de
pături şi păturici, înconjurate de perne şi jucării, făceam baloane de săpun şi
nu mai ştiam de ce să ne minunăm... (De ceva vreme Irina are impresia ca
mamele există pe lumea asta special ca să se joace cu bebeluşii, deci de
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dimineaţa până seara stăm şi ne jucăm, ninge, plouă, trebuie să inventăm
chestii noi).
Strâng păpuşa de mâna stângă, ea zice „tata”, Irina se hlizeşte, iar o strâng,
iar zice, şi numai ce îmi aud cănăraşul rostind ... „a-ta”, cu exact aceeaşi
intonaţie ca şi păpuşa. Hait! După încă 10 încercări, Irina rostea corect „tata”.
Am mai aşteptat o zi să mă asigur că nu a fost doar o întâmplare. Dar ieri a
spus tata de câteva ori, era şi Mariana de faţă. Aşa că seara, când pisica a
tăiat-o spre uşă (aşa ştim că unul din
membrii familiei vine acasă, Mitz se
postează în faţa uşii şi priveşte foarte atent
spre clanţă) i-am spus Irinei: fii atentă...
când îl vezi pe tata, te uiţi la el, clipeşti de
două, trei ori şi zici frumos ce te-a învăţat
păpuşa.
Evident, Irina nu înţelegea tot ce mormăiam
eu. Tata a intrat în casă, i-am plantat-o
direct în braţe şi am zbughit-o spre
bucătărie să-i pregătesc biberonul de seară.
În vreme ce eu combinam prafurile de lapte,
de cereale, cu apa şi le învârteam cu
linguriţa, Irina mă privea foarte concentrată,
aşezată comod pe umărul tatălui ei. Au
obiceiul ăsta să mă supravegheze, stau în
spatele meu şi se uită peste umăr să vadă,
oare ce fac acolo, mai durează mult? I-am
gonit în camera lor. Valu a pus-o în pătuţ şi
a început ritualul de seară: 10-15 minute de
gâdilat şi hohotit, de „hai dă mânuţa”, „hai ridică-te, tu singurică, hai că poţi”,
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„uite ursuleţul, fii atentă, îl ţii aşa şi cu mâna cealaltă îi tragi un pumn în ochi”
(pentru că locuim într-un cartier destul de periculos, Valu consideră că trebuie
să o înveţe de mică să se apere...) „pe urmă îl apuci de ureche şi dai cu el de
pământ”, continuă lecţia. Avusesem o zi lungă, în care mai nimic nu mi-a ieşit
bine. Dar a fost o bucurie să mă întind pe pat şi să-i privesc, a fost clipa mea
de linişte pentru care a meritat să muncesc toată ziua. Când îi văd jucându-se
nu pot decât să mă bucur, uit de oboseală, pentru că sunt frumoşi şi sunt ai
mei şi am privilegiul de a fi acolo şi de a privi cum se creează acea legătură pe
care doar anumite femei au norocul să o aibă cu tatăl lor. În cele din urmă
Irina a rostit silabele care l-au topit definitiv pe domnul soţ. A zis „tata” apoi a
zâmbit şi gata a fost eroul nostru. Nu vrea să recunoască, dar cred că i s-au
cam tăiat picioarele. La baie, a mai învăţat-o un lucru bun.... a învăţat-o s-o
stropească pe mami cu apă, „hai Irina, fă plici în apă, uite-aşa...” Şi ştirba
plici, plic, plici, până ne-a udat din cap până în picioare, dar cui îi mai pasă...
După baie, când o desfăşor din prosop, mica sirenă miroase a curat şi a
proaspăt, a spumă albă de baie şi a fursecuri. Ăsta e mirosul ei, miroase a
fursecuri, poate de la laptele praf, poate de la biscuiţii pe care îi ronţăie toată
ziua, poate e doar închipuirea mea, dar ăsta e mirosul cu care adorm în gând,
mirosul pe care îl iau cu mine la serviciu, în fiecare dimineaţă, când e din ce în
ce mai greu să plec.
Ce altceva a mai învăţat infanta? Să dea cu căniţa de plastic în masă... să
roadă linguriţele până le zgârie şi când termină cu linguriţele, să roadă masa
mare lângă care o proptesc când stăm la bucătărie (i-a mai ieşit un dinte şi
pare că ne pregătim de al treilea, după cum salivează), să arunce jucăriile pe
jos, să dea cu biberonul de pământ, să zgâlţâie scaunul mamei şi să tragă tot
ce apucă. A devenit periculoasă.
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Azi dimineaţă trăgea cu ambele mâini de o conservă de compot... O fascinează
rufele colorate care se învârtesc în maşina de spălat.
Când nu pot să mă joc cu ea şi o pun în pătuţ, plânge. Mai am de făcut treabă,
de pregătit cina, de scris, de postat articole... nu pot sta chiar fiecare minut
lângă ea. Atunci plânge, plânge cu vorbe, mă ceartă, parcă ar spune: „ce
Dumnezeu e mai important decât să vii să ne jucăm? Hai, lasă-le, vino încoace,
ia ursuleţul ăla albastru, pune-l pe mână şi fă-l să mă prindă de nas, haide,
arată-mi păpuşa, apas-o tu pe mânuţă să mă mai înveţe ceva, că eu sunt
mică, n-am putere dar aş vrea să ne jucăm, mamaaaaaaaa”
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Aşa e. Azi mi-am propus să nu mai fac nimic decât să ne jucăm. De-aia am şi
scris atât de târziu povestea asta. Am aşteptat să adoarmă. Mi-am petrecut
dimineaţa pe jos, pe pături, printre jucării, cu Irina, care merită tot timpul
meu, pentru că e mai importantă joaca asta de acum, când ea absoarbe orice
e nou, decât gătitul, spălatul, postatul ori scrisul... În fond putem mânca şi
pizza. Irina e prioritatea numărul 1. Trebuie doar să văd cum îi umplu timpul,
pentru că vă rog să mă credeţi, pentru un bebeluş, orice ţine mai mult de zece
minute e deja o eternitate plictisitoare.
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Clubul prietenilor
Max Moarcăş, tatăl prinţesei mici din Neerlandia, trage cu ochiul la cronica
Irinei. Sâmbăta trecută mi-a scris:
“Cetii şi avui poftă de miros de BB! Cum miroase când iese din cadă, cum
miroase când gângureşte, cum miroase în patul proaspăt, cum miroase când
mănâncă iaurt şi faţa'i plăcuită cu dânsul, cum miroase când îi cald şi părul din
spatele cefei îi uşor transpirat, cum miroase când îi bolnav, când plânge, când
râde, când doarme între noi... când se trezeşte dimineaţa. Cred... nu cred,
sunt convins că dacă cineva ar inventa un parfum de BB, ar deveni
multimiliardar. Aş stropi cu un aşa parfum de BB tăt răul lumii, politicienii,
Senatul, Parlamentul, agenţii de circulaţie, închisorile, gropile din şosele, gripa,
cancerul, crez că HIV-ul ar da înapoi în faţa ~ parfumului de BB ~ atotputernic
remediu al tarelor urmaşilor maimuţelor cu popouri roşe. Scrie despre asta
dragă Ada, despre mirosul de BB Mulţam pen’ amintirea mirosului.
Max”
Max, n-am să aprofundez povestea parfumului de BB, cum i-ai zis tu... Trebuie
să-i lăsăm să-şi amintească, ori să descopere singuri. E una din taine.
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Acte de independenţă
15.10.2005
Copiii voştri nu sunt copiii voştri, ei sunt fii şi fiicele Vieţii, se nasc din voi dar
vin de altundeva, sunt alături de voi dar nu vă aparţin.
Le puteţi da iubirea dar nu şi gândurile voastre, căci ei au propriile lor gânduri.
Purtaţi în voi corpul lor, dar nu şi sufletul, pentru că sufletele locuiesc în căuşul
lui mâine, necunoscut vouă chiar şi în vis.
Dacă vreţi, fiţi ca ei, dar nu vă chinuiţi să-i faceţi ca voi, pentru că viaţa nu
merge niciodată înapoi şi nu se-abate în ziua de ieri.
Sunteţi numai arcul din care copiii voştri zboară ca nişte săgeţi vii. Cel care
trage cu Arcul ţinteşte în infinit şi vă îndoaie din toate puterile, aşa ca săgeţile
să fie iuţi şi să ajungă departe, Iubind deopotrivă şi arcul şi săgeţile.
Khalil Gibran
Scriu în goana, dintr-o suflare, pentru că nu am vreme dar trebuie să nu uit ce
am văzut, ce am trăit şi ce am gândit zilele astea, respirând eu pe lângă
minunata noastră fiică.
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Am descoperit că de fapt îmi plac plimbările noastre lungi prin parc, chiar dacă
zilele sunt mai reci şi mai întunecoase. Am timp aşa, când Irina adoarme, să
mă gândesc la ale mele: ce mai am de făcut, ce mai trebuie să scriu, ce mi-aş
dori, ce frumos a fost atunci când… Mai citesc şi câte o pagină, două din cartea
pe care am început-o acum şase luni. N-am semn de carte şi tot uit unde am
rămas şi recitesc aceleaşi pagini de două - trei ori, dar nu-i bai… La colţul
blocului nostru e o clădire lunguiaţă pe al cărei zid au scris cu maro: o cafea? O
ciocolată? Ei… cum să refuzi, mai ales că e singurul loc mai ferit de trafic, mai
ales că fetele alea drăguţe scot uneori special pentru mine o masă şi un scaun
şi pentru o infimă consumaţie de 15.000 ( o cafea filtru, dar mai chioară) mă
tolerează acolo, într-un colţ, cât doarme păpuşa, după zbânţuiala din parc.
Dacă aş avea un laptop aş fi tare fericită, atâtea sferturi de oră la dispoziţie în
care să mai scrii un rând, să mai pui la cale un interviu, să mai trimiţi un mail,
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să mai corectezi o pagină. Dar deh, tehnica e scumpă, lasă, hai să-i cumpărăm
fetei leagăn de agăţat la uşă.
Ieri am ajuns acasă şi mi-am lăsat geanta la cuier, mi-am turnat restul de
cafea din ibric într-o cană specială şi duse am fost în parc toate trei: eu, Irina
şi Gabica, bunica supersonică a Irinei, aşa de îndrăgostită de nepoată că se
desprinde cu greu de ea în fiecare zi. De obicei o păcălesc că o conducem până
la autobuz. Ea se preface că ne crede şi merge cu noi spre parc unde mai
zăboveşte vreo 45 de minute, să o mai dea puţin pe Iri în leagăn, să o mai
vadă încă o dată hlizindu-se şi bălăngănindu-şi picioruţele…
Irina a început să dea semne de independenţă. Nu numai că se răsuceşte cu
viteza luminii prin patul mare, nu numai că de-acum se aşează singurică în
fund şi îşi alege jucăriile dintre cele pe care i le laşi la îndemână. Mai nou nici
în leagănul de copii mici nu-i mai place. Profitam şi eu de ocazie, o luam în
braţe, ne aşezam în leagănul pentru copii mari şi ne legănam aşa, cuminţi ca
două pisici, sporovăind cu alte mămici şi alţi bebeluşi, numărând incisivii şi
kilogramele, schimbând reţete sau pur şi simplu uitându-ne noi în sus la frunze
şi la nori. Gata. S-a terminat. Irina nu mai vrea în braţe. Vrea să stea singură
în leagănul mare, cel fără de spătar, se agaţă cu amândouă mânuţele de
barele de fier oricât de reci ar fi, le strânge până i se albesc degetele, se trage
mai spre margine şi dă din picioare, şi ferească Sfântul să o dai jos sau să vrei
să o iei de acolo!
A fost o zi grozavă. Am stat în parc trei ore. Irina a luat masa în oraş – iaurt cu
biscuiţi şi cereale, ne-am dat şi în leagănul de copii mici şi în cel de copii mari,
şi pe învârtitoare şi pe tobogan. Pe urmă ne-am ţinut de mânuţe şi am stat în
picioare pe o bancă şi ne-am tras de păr şi ne-am împărţit biscuiţii cu Vlad, un
tip mai în vârstă (un an şi patru luni) pe care l-am agăţat sub cupola de la
tobogan. Vlad ştia ce vrea: încă un biscuite, “dai, dai”… Până la urmă, ca în
orice film, a intervenit concurenţa: o fetiţă care ştia să urce şi trepte şi să stea
în picioare, mult mai interesantă decât păpuşa mea, încă nesigură în ghetele ei
cele roz. Apoi un ceai verde la colţul blocului, o jumătate de capitol din “Lumea
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Fluviului” şi în sfârşit, acasă, la căldurică, la păpuşile cele vorbitoare şi
nevorbitoare.
De două săptămâni, Irina are o
păpuşă nouă, pe care o iubeşte
foarte tare, deşi aceasta nici nu
cântă, nici nu vorbeşte. O
cheamă Cosmina pe păpuşă, e
moale şi numai bună de luat în
braţe, are codiţe legate cu
panglici şi zâmbeşte frumos. Pe
prima păpuşă, cea de la care a
învăţat să spună lucruri o
cheamă “Lala”. Refrenul
preferat al Irinei e “lali-lali-lali”.
Mai nou stă în genunchi lângă
marginea patului şi îşi trage mai
aproape zornăitoarele care o
interesează. A, şi mai are un
hobby: roade masa din
bucătărie, capacul cutiei de
cremă de gălbenele, pachetul
de şerveţele umede, mâna
mamei, mâna bunicii, cutiuţa de
zaharină şi orice altceva îi cade
la îndemână, mai puţin jucăriile
speciale pentru dinţi pe care le
aruncă pe jos privindu-le
satisfăcută cum cad.
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Săptămâna trecută, de ziua lui Valu am avut invitaţi doi prieteni buni. A trebuit
să pregătesc câte ceva şi am pus-o pe scăunelul ei, convinsă fiind că o va
interesa să mă urmărească învârtind obiecte nemaivăzute şi arome
necunoscute. S-a plictisit repede, a preferat să îmi dea de înţeles că-i e somn
şi a petrecut cu păpuşile, singurică, mai bine de o oră, în pătuţ, cuminte ca şi
cum nici n-ar fi fost acolo. Parcă ar fi ştiut că mami are puţină treabă şi nu
poate să nu o facă. Mi-am spus: ce copil sensibil şi bun şi înţelept. Probabil în
realitate ea doar stătea mai comod în pătuţ.
Zilele astea de când nu am mai scris am descoperit că locul meu preferat s-a
schimbat. Înainte locul meu preferat din lumea asta, era la biroul din
sufragerie, cu cafeaua şi computerul, cu pisicul mişunând prin preajmă şi
celelalte persoane dragi mie în apropiere. Am mai crescut. Acum acel loc s-a
mutat în camera Irinei, în balansoarul de lângă pătuţul ei. Acolo, dimineaţa şi
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seara, după baie, Irina îşi bea lăpticul. Nu-i mai place să o ţin culcată, aşa că
stă în braţele mele ca într-un fotoliu. De obicei e întuneric şi linişte şi cald, ea
miroase frumos şi mănâncă repede, repede, îi place combinaţia de cereale şi
fructe cu lapte, termină un biberon în 15 minute… Dar acele 15 minute sunt
de-ajuns ca să-mi încarce bateriile pentru ziua ce-mi stă în faţă sau să-mi trag
sufletul după serviciu şi parc, cumpărături şi gătit, spălat şi plimbat. E timpul
nostru de drag şi de apropiere, de mângâiere şi de rugăciune, de zâmbet şi de
nevinovăţie. Atât cât va mai dura… pentru că deja vrea să-şi ţină singură
biberonul. Deja ştie prea multe, deja creşte prea repede. Bebeluşul meu se
pregăteşte să facă primii paşi fără mama şi mă bucur dar mi-e şi greu să mă
obişnuiesc cu gândul ăsta. Cum spunea Poetul acela? Copila mea nu e a mea,
este fiica Vieţii, nu-mi aparţine. Nu-mi rămâne decât să încerc să fiu ca ea şi să
sper că într-o zi îi va plăcea să fie ca mine.
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Blestemul mamei
22.10.2005
pentru Tata, cu drag, de ziua lui.
- Ăsta e doar blestemul maică-mii.
- Ce blestem?
-„Lasă că ai să fii şi tu tată”
E supărat. Îl doare măseaua şi au trecut deja două ore de când încearcă să
intre în graţiile Irinei. Fetiţei îi ies dinţii de sus şi asta o doare foarte tare, aşa
că plânge mult şi în permanenţă are impresia că dacă închizi uşa camerei ei,
n-ai să te mai întorci niciodată. O găsesc în picioare, cu mânuţele încleştate pe
marginea patului, plângând cu lacrimi mari cât bobul de rouă. Draga mamei,
mi-e tare milă de ea şi când nici măcar luatul în braţe ori legănatul n-o mai
alină, atunci mă înfurii. Pe neputinţa mea de a-i citi gândurile ca să ştiu exact
ce o doare. Pe lipsa mea de talent de a-i distrage atenţia...
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„Dacă simţiţi nevoia să vă
loviţi bebeluşul, puneţi-l
încet în pătuţ, închideţi uşa,
puneţi mâna pe telefon şi
sunaţi pentru ajutor. Apoi
aşteptaţi, cineva va veni la
dumneavoastră în cel mai
scurt timp.” Am citit fraza
asta pe un site american şi
m-am gândit, ce oameni
domnule, auzi la ei, dacă
simţiţi nevoia să vă loviţi
bebeluşul... Nu simt nevoia
să o lovesc, mi se mai
întâmplă câteodată şi mie
să obosesc şi atunci chiar o
pun cu grijă în pătuţ şi ies
din camera ei, mă duc în
altă cameră şi-mi pun
muzică, 10 - 15 minute,
apoi mă întorc la Irina şi o
luăm de la început. Dar de
când o găsesc plângând
aşa, cu toată jalea, mi-e şi
mai greu să o las să plângă.
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Irina este un copil bun, nu face mofturi, nu e urâcioasă, are cât de cât un
program de masă şi somn, că nu ţine de fiecare dată, asta e altă poveste. E
veselă şi curioasă, progresele ei sunt uimitor de rapide, de la o zi la alta este
altă persoană. N-ai cum să te plictiseşti şi nici nu poţi să te enervezi până la
capăt, pentru că exact când eşti pe punctul de a scoate fum pe urechi, trage
un zâmbet sau gângureşte pe limba ei, ca şi cum ar zice „crezi că mie îmi
convine, tu nu vezi că mă doare ceva dar cum să-ţi mai spun ca să pricepi”. Şi
gata, eşti dezarmat. Valu a plecat din camera ei râzând, deşi îl durea măseaua,
deşi era nedormit, deşi copila era la fel de vehementă. Da, a avut dreptate,
acesta este blestemul părinţilor: ai să fii şi tu tată, ai să ai şi tu copii... Şi până
nu îi ai, nu poţi înţelege de ce „babacii” sunt aşa şi pe dincolo, panicarzi, prea
precauţi, prea suflând tot timpul şi-n iaurt, prea curioşi, prea băgăreţi, vor ei
să ştie tot...
În urmă cu câteva seri, la baie, după ce Irina ne stropise din cap până în
picioare, Valu mi-a spus:
- Cred că nu e zi în care să nu-mi spun că n-am ştiut în ce mă bag.
- De ce?
- Pentru că după ce ţi se naşte copilul, totul se schimbă. Nu mai poţi să laşi
totul baltă şi să-ţi iei câmpii, trebuie tot timpul să te gândeşti că ai un copil şi
că asta e mai important decât orice.
- Aiurea... Sigur că poţi să-ţi iei câmpii. Trebuie doar să ieşi pe uşă.
- Nu poţi. Nu mai poţi.
De fapt voia să spună că nu ar putea el. Sunt o grămadă cei care pot. Şi mame
şi taţi. Mama mea a putut. Tatăl lui a putut. Poate de asta nici eu, nici el nu am
putea. Mi s-a părut întotdeauna că doar copiii sunt cei îndreptăţiţi să-şi judece
părinţii. Pentru că hotărârile părinţilor îi afectează şi pe ei, într-un moment în
care cei mari au de ales, cei mici nu au încotro. Încă mai cred asta, dar nu mai
judec. E inutil. Sper doar că noi nu ne vom lua câmpii, nici unul.
Valu îşi iubeşte fetiţa foarte mult. Se joacă în fiecare zi cu ea, mai frumos
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decât sunt eu în stare. El ştie să facă ursul cel brun să meargă ca Irina, cu un
picior la apus şi unul la răsărit. Ştie să-l facă s-o îmbrăţişeze sau s-o gâdile.
Poate s-o dea în leagăn ţinând-o pe braţe, poate s-o arunce în sus şi s-o prindă
la timp, ştie să se strâmbe şi să se prostească şi încearcă tot timpul să îl
împrietenească pe Mitz cu Mica Sirenă.

El este responsabil cu îmbrăţişările, de câte ori vine acasă trebuie să ne ia pe
toţi trei în braţe, dacă s-ar putea simultan, ca să nu se supere nici Irina, nici
Mitz, nici subsemnata. Ieri tatăl Tatianei i-a montat Irinei un leagăn în casă.
Pentru vreme rea. Pentru iarnă, când va fi prea frig să ieşim afară.
- Eu în locul vostru i-aş pune şi o oglindă în faţă, să vedeţi voi că n-o mai daţi
jos din leagăn. O să şi doarmă acolo. Tatiana avea 6 ani când i-am făcut un
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leagăn şi nu ne mai înţelegeam cu ea... Dar pe vremea aia nu erau atâtea ca în
ziua de azi, cine aducea de afară era boier. Ei i-am făcut eu leagănul cu mâna
mea.
I-am pus şi oglindă. Maimuţica era foarte fericită, stătea în leagăn şi se hlizea
în oglindă, mai rodea butonul cel roşu, mai trăgea un chiot. Dar mai fericiţi
decât ea eram noi, eram fericiţi de râsul şi de bucuria ei.
- Trebuie să punem nişte perne pe jos. Mă tot gândesc dacă leagănul ăsta se
poate răsturna... Ia, ia-o în braţe să-i mai strâng nodurile astea.
- Vai de mine dar dacă se desfac, parcă nu erau aşa nodurile...
- Vezi ăsta e un nod de asigurare dinamică, e nod de alpinism... cu cât tragi
mai tare de el cu atât se strânge mai tare. De fapt ştiu ce am să fac, am să
cumpăr o cordelină mai lungă şi o să atârn leagănul de o singură frânghie.
A făcut vreo cinci feluri de noduri, nici acum nu e mulţumit, dar asta e, va
cumpăra o cordelină mai lungă...
Stăteam cu Tatiana şi cu tatăl ei în bucătărie şi ne uitam la cei doi care se
jucau în hol. Irina şi Valu, acelaşi zâmbet. Valu, iubitul meu, transformat
definitiv în tatăl ei. M-am gândit la tata şi mi s-a făcut dor. Sunt convinsă că
atunci când eram mică şi el a avut astfel de momente cu mine. Doar că nu mi
le amintesc pe toate pentru că nu a avut cine sa mi le scrie ori să mi le
povestească. Îmi amintesc unul însă. Într-o după amiază, pe când aveam şase
ani şi încerca să mă adoarmă, mi-a luat ceremonios mâna şi mi-a sărutat-o, ca
în filme.
"- Şi când ai să fii mare, uite-aşa or să-ţi sărute băieţii mâna.
- De ce?
- Pentru că aşa e frumos şi dacă nu, am să-i cotonogesc eu pe toţi"
N-a fost cazul. Nu a cotonogit pe nimeni. Pot spune însă cu certitudine că tata
mă iubeşte. La fel de mult, dacă nu mai mult decât o iubeşte Valu pe Irina. Dar
Valu deja exagerează.
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- O iei pe Irina şi vă duceţi de urgenţă la doctor.
- De ce?
- Am văzut că o durea urechea. Mi-a spus mie Flori că ăştia mici răcesc foarte
uşor şi tot timpul au probleme, fie cu gâtul, fie cu urechile. Dacă a răcit...
- N-a răcit dragă, stai liniştit.
Seara, acasă, încerc să-l liniştesc şi-l rog să nu mai intre în panică aşa de uşor,
copilul e bine. Urechea o durea pentru că i s-a agăţat cercelul în jachetă.
- Dar ce e cu tine iubitule, de ce eşti aşa de îngrijorat?
- Nu ştiu... Eu deja sunt în faza aia în care mă gândesc că ne chinuim s-o
creştem şi vine unul şi ne-o ia.
- A-ha. Ăsta era blestemul tatălui meu.
- Care?
- "Lasă că ai să fii şi tu socru!"

Ada Demirgian

Primele o mie şi una de nopţi
113/164

Îngerul a strigat
05.11.2005
- Hai iubitule, trezeşte-te.
- Miorlau. Maaau, mi se
alătură şi Mitz în încercarea
de a-mi trezi soţul.
E linişte în casă, neobişnuit
de linişte. Trag pătura de pe
domnul soţ, haide, Garfield,
dă-te jos, e târziu, mai stau
cinci minute, miorlaaaau... Şi
în cele din urmă, din camera
Irinei se aud câteva ţipete
deznădăjduite.
- Mă cheamă Irina...
- Îngerul a strigat! zice Valu
şi se întoarce pe partea
cealaltă.
Au avut dreptate babele.
Dinţii de sus sunt o pacoste
mai mare decât cei de jos.
Doamne, cu ce lacrimi a
plâns copilul meu de zece zile încoace! Doamne, ce febră a făcut! Ce strigăte
de durere combinată cu furie, ce muşcături din telecomandă şi din marginea
patului, ce mirosuri groaznice în pamperşi… Şi degeaba. Dinţii de sus tot nu se
văd.
E greu sa îţi vezi copilul plângând aşa, să ştii că orice ai face nu ai cum să-l
ajuţi, să te uiţi neputincios cum urlă şi să nu poţi decât să-i ştergi lacrimile şi
să spui, da ştiu că te doare, puiule, ce să-ţi fac….
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Trăim cu saridonul la cap. Irina poate striga cu adevărat tare. După câteva zile
îţi cam vine să îţi iei câmpii dar cum s-o laşi? Ce vină are bietul prunc? Noroc
că nu ne amintim de durerile astea la maturitate, altfel am avea coşmaruri
repetate.
Altfel, când nu o chinuiesc durerile astea teribile, infanta atacă pisica. A învăţat
să meargă ţinându-se de marginea canapelei, se deplasează din ce în ce mai
repede şi mai sigură pe ea. E dulce, când merge aşa, uşor într-o parte. Pe
frigurile astea din ultimele zile, mi-a făcut şi un pic de febră, spre disperarea
mea. Dacă s-ar fi îmbolnăvit de-adevărat doar eu eram de vină, că n-am ştiut
să o îmbrac mai gros ori că i-am pus prea multe haine şi am supus-o la prea
multe variaţii de temperatură, de la cald la rece iar la cald, iar la rece….
Nu-i mai place în cărucior. Vrea să stea în picioare. Vrea să meargă. Vrea să
pună mâna pe pisică, să se agaţe de crengile salciei din faţa blocului, să rupă
frunzele copăcelului pe care îl cresc de când era mic, vrea să se cocoaţe pe
braţul canapelei şi dacă îndrăzneşti să dispari din raza ei vizuală, apăi atât îi
trebuie, că imediat te aduce la ordine.
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Şi tot aşa, între râs şi plâns, draga mamei a împlinit 9 luni şi a ajuns în sfârşit
la doar 300 de grame în minus faţă de greutatea medie a unui copil de vârsta
ei.
“Arată bine doamnă, nu vă faceţi probleme. A crescut frumos, a recuperat
foarte bine, mai are doar 300 de grame de pus…”
300 de grame! Enorm. Atunci când înghit odată cu ea fiecare vârf de linguriţă
de mâncare, atunci când arunc restul de lapte rămas în biberon, atunci când
strâmbă din nas că nu-i place combinaţia de piersici cu maracuja, atunci când
dă cu biscuiţii de pământ şi mă ceartă, aşadar, cam din 4 în 4 ore în fiecare zi…
atunci 300 de grame în minus înseamnă enorm. Dar ce să-i faci, îi dai cât vrea
şi când nu mai vrea, o laşi în pace.
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Mare confuzie cu ora de toamnă. Cum îi explici copilului că ora 4 a devenit ora
3? La ce oră să-l pui la culcare, şi cum să-i dai biberonul de seară la doar o oră
şi jumătate de la iaurtul de ora 18, când vezi că i se închid ochii de somn şi ştii
că dacă refuză laptele, vor trece mai bine de 12 ore până la următoarea
masă…
De unde obsesia asta cu mâncarea, o să întrebaţi…
“Copiii trebuie să asimileze o anumită cantitate de proteine, vitamine, glucide
şi lipide. Dacă sunt insuficiente, oricare dintre acestea ar lipsi, asta îi
influenţează creşterea pe termen lung, cu consecinţe grave asupra dezvoltării.”
Şi cu aceste cuvinte în minte am început să mă plimb cu iaurtul prin casă după
Irina, deşi jurasem că nu am să fac asta.
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“În a noua lună de viaţă copiii sunt capabili să înţeleagă noţiunea de
interdicţie. Dacă îi daţi bebeluşului două cuburi de pluş, le va putea pune unul
peste celălalt. De asemenea, la această vârstă, copiilor le place să pună
obiecte mici în cutii mari şi să le scoată de acolo şi iar să le pună la loc”
600.000 de lei pentru un cub de pluş cu forme decupate detaşabile şi un
cilindru pe care să poată băga nişte cercuri tot de pluş, speciale pentru

Ada Demirgian

Primele o mie şi una de nopţi
118/164

bebeluşi de la 9 luni în sus. Achitat, adus acasă cu un aer triumfător, arătat
copilului. Mica Einstein rodea în tihnă capacul de la crema de gălbenele. S-a
uitat la jucăriile cele noi. S-a întors spre mine şi a început să urle după
telecomandă. Apreciază foarte tare cărţile de plastic pe care le poate molfăi dar
nu refuză nici pliantele de la Carrefour, cele lucioase. Presupun că au gust bun.
Atunci când un părinte de condiţie medie îşi face socotelile lunare, pe lista
necesităţilor, pe primul loc, înainte de apa minerală şi hârtia igienică trece
pamperşi şi lapte praf. Cea mai mare victorie a mea din săptămâna trecută a
fost că am reuşit să cumpăr un bax nou de pampers şi încă o cutie de lapte,
exact în ziua în care aruncam la coş ultimele bucăţi din pachetul vechi de
pampers şi măsuram în avans cupele de lapte praf ca să văd dacă îmi mai
ajung pentru încă un biberon. Aceasta este la ora actuală grija mea cea mai
mare: să nu rămân fără bani pentru pampers, lapte, biscuiţi, fructe, carne,
legume, iaurt şi apă. Pentru Irina. Restul (eu, soţul meu, motanul,
administratorul, Electrica, Apa Nova, Astralul) pot să rabde sau să mai aştepte.
Teama asta a mea este iraţională, nu s-a întâmplat niciodată să îi lipsească
Irinei fie şi pentru o jumătate de oră, ceva din cele enumerate mai sus. Dar ce
mă fac dacă … nu, n-are să se întâmple.
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Sunt puţin obosită. Nu mă plâng. Va fi bine. De i-ar ieşi dinţii de sus, să n-o
mai aud plângând…
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Tată de fată…
12.11.2005
De când e tată de fată, cu iubitul meu se întâmplă ceva. A căpătat simţuri
paranormale, un soi de antene nevăzute care i s-au lipit de senzori pe care
nu-i bănuia: acestea citesc în permanenţă mediul înconjurător şi fac ca el să
ştie următoarele lucruri esenţiale:
- când îi e fetei cald
- când are picioarele reci
- când s-a săturat de mâncat
- când i-a apărut al treilea dinte
- ce nu-i place
- ce-i place
- ce nu ştie că îi place dar în mod sigur îi va plăcea la un moment dat
- ce trebuie şi ce nu trebuie să deprindă copila în cel mai scurt timp, pentru a
se putea apăra singură de potenţialii inamici (care nu e aşa, sunt peste tot şi
trebuie striviţi).
Într-o seară, pe când era mai micuţă Irina, am anunţat că eu nu mai pot, că
mă duc la culcare şi dacă se trezeşte peste noapte, îl rog pe tatăl domniţei să
aibe grijă de dânsa: să-i dea puţină apă, să o învelească… La 7 dimineaţa,
când era somnul mai dulce mă trezesc cu domnul soţ că se prăbuşeşte lângă
mine şi zice:
- Gata… preia tu, eu trebuie să dorm.
- Ce să preiau?
- Fata.
- Păi ce să-i fac?
- Nu ştiu, du-te tu la ea că eu am stat şi am păzit-o până acum.
- Cum adică ai păzit-o? ce-ai făcut?
- Am stat la ea în cameră şi m-am uitat la ea.
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-

Şi ea ce făcea?
Dormea.
Păi şi tu de ce ai păzit-o?
N-ai zis tu să am grijă de ea?
Ba am zis, dar n-am zis s-o păzeşti. Şi cât ai stat s-o păzeşti?
De pe la 3…

M-a înduioşat. M-a pufnit râsul, dar mi-a şi încălzit sufletul. Înseamnă că o
iubeşte, mi-am zis, dacă a stat să o păzească atâtea ore. Bine, nu are logică
dar dragostea nu presupune neapărat o logică. Mi se mai întâmplă să mă
trezesc cu ei în dormitor la 4-5 dimineaţa.
- Vino tu, ca eu nu mai ştiu ce să fac. Am schimbat-o, i-am dat apă, am
legănat-o dar tot plânge.
- Ai legănat-o?
- Da.
- De ce?
- Ca să tacă.
- Să nu mai faci. Dă-o încoace.
Mă dau jos din pat buimacă, o iau din braţele soţului siderat, o duc la ea în
cameră, o pun în pătuţ, o învelesc, o mângâi pe frunte şi plec, fără să scot nici
o vorbă.
- Ce i-ai făcut?
- Nimic. Am pus-o în pat şi am plecat.
- Şi cum de tace?
- Nu ştiu. S-o fi prins că e noapte.
A doua zi, şedinţă.
- ... şi ia zi-mi… când plânge îi aprinzi lumina?
- Da
- De ce?
- Păi poate e udă şi trebuie să văd să o schimb…
- Te rog nu mai aprinde lumina.
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- Bine, nu mai aprind.
- Te rog n-o mai legăna.
- Bine, n-o mai legăn.
- Tu o înveţi că dacă urlă noaptea, vine cineva şi o leagănă. Să n-o mai legeni.
La ora asta nu mâncăm, nu ne jucăm, nu ne legănăm, dormim.
- Şi dacă plânge, eu ce-i fac?
- O schimbi. Îi dai apă. O înveleşti. Pleci.
- Şi dacă plânge în continuare?
- O laşi să plângă.
Irinei i-a apărut al treilea dinte. Am tot încercat eu să mă dumiresc, se vede au
ba, mai pe pipăite, mai strâmbându-mă, doar, doar o deschide gura şi m-o
lăsa să văd dacă s-a petrecut evenimentul pentru care am plătit cu lacrimi
vreme de 2 săptămâni. Copila nu se lăsa şi pace. Marţi dimineaţă Gabica o tot
spăla pe dinţi (da, există periuţe ca nişte degetare de silicon pe care le
foloseşti spre a deprinde micile făpturi cu acest obicei sănătos. Irinei îi place să
se spele pe dinţi, mai ales că această acţiune implică şi admiratul în oglindă, o
altă activitate amuzantă pentru bebeluşi).
- Hai mămico să spălăm dinţişorii ăia doi…
- Sunt trei, s-a auzit vocea Tatălui, din camera de zi
Când m-am întors de la serviciu am apelat la măsuri extreme: am întors-o cu
capul în jos, ea a început să se hlizească şi să chiuie şi aşa am putut
într-adevăr constata că al treilea dinte şi primul de sus există, a străpuns
gingia şi de acum nu ne va mai da bătăi de cap. Seara, pe când o spălam în
cădiţa ei cea portocalie am încercat să aflu amănunte.
- Cum ai ştiut de al treilea dinte?
- Eu ştiu lucruri.
- Hai nu, acum serios… l-ai văzut tu?
- Nu, pur şi simplu simt chestiile astea.
- Ahaaaa… intuiţia ta feminină probabil…
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M-a stropit din cap până în picioare, nu-i place să-i pomenesc de latura lui
feminină, de-aia o şi fac ori de câte ori am ocazia. Irina a început şi ea să
pliciuiască şi uite-aşa, nici n-a mai fost nevoie să fac duş. Copilei îi place să
roadă o răţuşcă în vreme ce noi o săpunim, iar spuma de baie o fascinează,
dar din păcate şi pe aceea încearcă să o mănânce aşa că o folosim mai rar. Dar
când dăm drumul la duş, ce bucurie…
se apleacă peste marginea căzii (pe
care o mai şi roade din când în când)
foarte atentă la ce face tata…
încearcă să atingă şi ea robinetele
sau măcar furtunul cel argintiu al
duşului, ba o dată chiar a încercat să
se sprijine pe jeturile de apă cele
subţiri … Nu-i place să o spălăm pe
cap. Se sufocă, se zbate, e sălbatică.
- Las-o că s-a speriat. Da Irina, sunt
aici…
Apoi o înfăşoară în prosop şi o mai
lasă să-şi pună gheruţele pe oglindă
înainte să iasă din camera de baie.
De-acum trebuie să fim amândoi la
îmbrăcat. Pentru că zvârluga nu mai
are răbdare şi se suceşte pe toate părţile, trebuie să ajungă ea la margine, să
vadă ce e în sertar, să roadă stinghiuţa albă a mesei de înfăşat. Valu o
păcăleşte mai uşor. Comunică ei într-un fel care mie îmi e străin. Pe el îl
recunoaşte drept autoritate, eu sunt doar doamna aia drăguţă pe care putem
să o tragem de coadă.
De câteva zile, ori de câte ori o iau în braţe, dacă am părul strâns în coadă se
apleacă peste umărul meu, ca un pui de maimuţă care-şi purică mama.
Probabil a păstrat instinctul ăsta care-i spune: ”prinde-te de blană, să nu cazi”.
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Noroc că are de ce să se prindă, draga mamei, ce mai contează că îmi smulge
firele de păr (au bebeluşii ăştia o forţă în mâini, ceva de spaimă) şi că în
permanenţă trebuie să i le descolăcesc dintre degete.
De când cu ora de iarnă, Irina şi-a modificat programul de somn. De pe la ora
19.00 (care pentru mintiuca ei e tot 20) începe să se frece la ochi. Semn că îi e
somn şi ar trebui să o lăsăm să doarmă. Şi doarme cuminte, de la 19.30 până
spre ora 6 a următoarei zile. Şi pentru că am avut o perioadă mai grea, soţului
meu i s-a făcut milă de mine: m-a lăsat să dorm dimineaţa mai mult. Aşa că
micul dejun i l-a servit el. Irina mănâncă tot şi cu mare plăcere când îi
pregăteşte tati biberonul. Poate că el agită laptele mai viguros decât mine şi se
dizolvă mai bine… poate că pur şi simplu îi e mai foame la 6 dimineaţa decât la
7 seara…
- Eu pregătesc laptele cu dragoste, zice el. La tine deja e rutina.
S-ar putea să aibă dreptate.
- Să vezi ce mi s-a întâmplat ieri dimineaţă… stăteam cu ea în braţe aici în
balansoar, era întuneric, era linişte… şi cum trăgea aşa din biberon, monoton,
am aţipit… Şi-odată a zvâcnit din cap, că nu mai curgea laptele, probabil mai
trebuia ridicată niţel sticla să ajungă lapte în tetină. M-am trezit instantaneu.
- Dar de unde ştii că nu se săturase?
- Ah nu… E altfel când se satură. Ştiu eu când se satură, n-ai tu teamă.
- De unde ştii?
- Simt.
Şi aş putea continua cu alte exemple: Nu-i pune căciula pe cap că nu-i place.
Nu-i da bluza aia că nu o suportă. N-a mâncat pentru că nu i-aţi pus deloc
carne în mâncare. Biscuiţii ăştia nu-s buni pentru ea. Dar de unde ştii tu, mă!
Îmi mai sare câteodată ţandăra din cauza tonului categoric pe care îl foloseşte
când îmi comunică aceste informaţii.
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- Ştiu pur şi simplu.
Azi dimineaţă îmi beam cafeaua. Irina ciripea veselă în leagănul ei cel galben
adevărată întruchipare a lui Tweety, cu albul Silvester încercând să-i atingă
picioruţele pe care le bălăngăne fără să obosească. Valu se uita la fiică-sa.
- Nu pot să cred, cât de sociabilă e fiică-mea. Dacă va fi la fel de veselă ca
tine, va fi greu de trăit cu amândouă în casă.
- Păi ce voiai, să fie posacă?
- Păi nu mi-ajunge că eşti tu expansivă, trebuia şi fiica-mea să fie la fel?
- Ce-ai să te faci? N-ai decât să-ţi iei motanul şi să vă duceţi în hruba voastră.
Motanului îi e frig. Mai nou se cuibăreşte în căruciorul Irinei, stă acolo pitit, nici
nu mai simţim că avem pisic. Am vrut să-l gonesc dar mi-au sărit în cap
apărătorii mâţelor (de când o am pe Irina, Mitz nu îmi mai e la fel de simpatic,
mă tem să n-o muşte, să n-o zgârie, să nu îi plutească vreun fir de păr, să nu
sară la ea….): lasă-l mamă, că suferă de frig, săracul…
L-am lăsat, ce puteam să-i fac?
Între timp Irina a învăţat să se deplaseze
cu paşi mici, de la un capăt la celălalt al
pătuţului ei: se ţine de marginea de lemn
şi privindu-mă fix în ochi şi zâmbind şi
chiuind vine spre mine… Când ajunge în
dreptul meu întinde mânuţele să o iau în
braţe. “Mamamama” zice într-una, nu
ştiu dacă s-a prins că eu sunt mama…
- S-a prins, mă asigură Valu. Că dacă
intru eu în cameră zice “cheche”. Eu sunt
cheche.
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Tu ştii povestea cu răţuşca cea urâtă?
19.11.2005
“Tu ştii povestea cu răţuşca cea urâtă? Ce faci, uită-te la mine, că îţi spun o
poveste. A fost odată ca niciodată un pui de raţă foarte urât, pe care l-a prins
vânătorul şi l-a mâncat. Aşa să ştii, că aşa e povestea, nu cum vi se spune
vouă…”
În vreme ce îi încheie capsele la pijama, tati spune poveşti de groază, doar de
dragul de a ţine infanta pe loc. Altfel, zvârluga e capabilă să ajungă pe jos, în
doi timpi şi trei mişcări.
Ieri Irina a împlinit 10 luni. În
doar câteva zile a învăţat o
mulţime de lucruri: ştie acum
să aplaude dacă îi spui “bravo,
Irina”, merge din ce în ce mai
sigură pe picioruţele ei, ştie să
pună degeţelul pe nas şi pe
ochişorii ursului dacă o întrebi
“care-i nasul”, “care-s ochişorii”
… Gabi a învăţat-o să stingă şi
să aprindă lumina, aşa că acum
una din activităţile zilnice e
turul întrerupătoarelor casei, pe
care ea pune o pălmuţă cu
degeţele răşchiate şi apasă la
noroc, mai sus sau mai jos,
doar, doar s-o întâmpla ceva… Şi dacă te apropii de pat, întinde imediat
mânuţele să o iei în braţe.
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Persoana care are cel mai mult de suferit în urma progreselor Irinei este
domnul Mitz. Se mai întâmplă să fie amândoi pe aceeaşi canapea şi se mai
întâmplă ca fetiţei să îi vină ideea de a pune mâna pe dânsul. Deşi e tuns
soldăţeşte, acum i-a mai crescut puţin blana, suficient cât să-l apuce zdravăn
şi să tragă de el ca de o carpetă. Mai grav e când îl apucă de coadă. Irina încă
nu cunoaşte noţiunea de milă. Nu ştie să facă diferenţa între încet şi tare, între
uşor şi cu toată puterea. Şi putere are, har Domnului, mai multă decât te-ai
aştepta din partea unui bebeluş. Iar Mitz nu ştie exact cum să reacţioneze: să
o muşte ori să o zgârie e cam periculos, că e cu mama ei. Să o lase în pace ar
însemna să suporte el durerea… Aşa că alege să plece, mieunând jalnic şi
uitându-se trist spre locurile peste care odată, singur domnea.
Joi după-amiază îi serveam iaurtul cu fructe şi biscuiţi pe canapeaua din
camera de zi. A înghiţit ce-a înghiţit şi în cele din urmă a hotărât să pună mâna
pe linguriţă, mi-a smuls-o pur şi simplu dintre degete şi foarte relaxată a pus-o
în căniţă şi apoi mi-a dus-o la gură. Nu o dată ci de mai multe ori, aşa cum
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văzuse ea că face şi mami.
- Bravo, Irina, îi dai mamei să pape?
M-am bucurat şi mai tare când ieri a dus linguriţa spre guriţa ei, ca şi cum ar fi
spus gata, de-acum mănânc singurică. Cresc copiii, aşa îţi dai seama, după
câte ştiu să facă de unii singuri şi cât de vehement îşi reclamă independenţa.
De câteva zile o chinuieşte al patrulea dinte care stă să-i spargă gingia. Aşa că
iar plânge ca un alsacian uitat în debara, iar se
uită în ochii noştri şi se vaită, iar ne rupe sufletul
că nu prea avem ce-i face. Dar vor trece şi zilele
astea.
Mai am o singură dilemă de rezolvat. Încerc să
înţeleg de ce îşi aruncă jucăriile pe jos. Le ia din
mâna mea, uneori nici nu se uită la ele, şi le lasă
să cadă, aşa, ca şi cum ar fi agasată, iar îmi dai
jucăria asta, dă-mi alta, pe asta am mai văzut-o.
I-am cumpărat culori, creioane cerate şi un bloc
de desen… Prea devreme. Roade creioanele şi dă
să zornăie cu blocul de desen, când vede că nu se
aude nici un zgomot, îl aruncă pe jos. I-am adus
un puzzle special pentru bebeluşi: o planşetă de
lemn din care sunt decupate câteva bucăţele pe
care sunt desenate animăluţe… fiecare bucată are
un ţumburuş de care să poată fi apucate. Le gustă
şi pe acestea cu mare plăcere. Apoi le aruncă. Mai
încercăm. Jucăria preferată a Irinei pare să fie
căţelul de pluş cu care şi doarme. Mai nou, când oboseşte şi ar vrea să
doarmă, scotoceşte prin pătuţ după căţel şi mi-l aduce foarte veselă. Pe ăsta
nu-l aruncă, nici nu mi-l dă, doar mi-l arată şi apoi îl strânge la piept. Îi mai
place şi de păpuşa Cosmina pe care o îmbrăţişează cu multă afecţiune dar,
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hélas… Cosmina nu se bucură de privilegiile căţelului de pluş, şi-ajunge pe jos
lângă celelalte jucării. Apoi Irina aplaudă: bravooo…
Am revăzut un filmuleţ cu Irina la o lună… Tare s-a schimbat, uitasem deja o
mulţime dintre gesturile pe care le făceam pe când era moale ca o păpuşă de
cârpe şi nici să plângă nu ştia… Se trezea din somn destul de lent, dura o
vreme până îşi amintea unde e. O mângâiam pe obraz uşor, uşor şi când
dădea să plângă îi spuneam: nu, nu, nu plânge fetiţa, de ce să plângă…
Parcă au trecut 20 de ani nu doar 9 luni. Minunea mea îşi împarte gustarea cu
mine. Ca mâine am s-o aud, strigându-mi din bucătărie: mami, trei linguriţe de
cafea şi două de zahăr sau cum?
Acum Irina doarme cuminte. Abia aştept să se trezească, să o scot afară.
Astăzi Irina va vedea primii fulgi de zăpadă din viaţa ei de bebeluş conştient pe
ce lume trăieşte. Abia aştept...
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Paşi de uriaş
26.11.2005
Irina-balerina s-a transformat peste noapte în
Irina-primadona. Stă în leagăn şi triluieşte cât e
ziua de lungă. Draga mamei e aşa de haioasă, cu
domnul Mitz la picioarele dânsei încercând în van
să îi atingă picioruţele (care nu stau o clipă
locului), încât reeditarea desenului animat e
aproape perfectă.
Marţi m-am început ziua cum nu se poate mai
frumos. Pe la ora opt (dimineţile noastre încep pe
la 5-6), când deja se terminase şi cu legănatul şi
cu sesiunea de puzzle, căutând noi o activitate
care să mai umple timpul până vine Gabica, am
descoperit cât de devreme îşi intră fetiţele în rolul
de mamă. Irina ştie deja să-şi hrănească
păpuşa-bebeluş (cea care a învăţat-o să spună
“tata”) cu biberonul din dotare. Are doar 10 luni şi
ştie.
Atât de scumpă mi s-a părut copila în ipostaza
asta neaşteptată încât am preferat să întârzii zece
minute la birou ca să pot lua fotografiile ei cu mine. Am avut prezenţa de spirit
să o fotografiez, iar ea, absorbită de noutatea zgomotelor scoase de păpuşă
când reuşea să îi bage corect biberonul în gură, s-a lăsat imortalizată. De
obicei întinde mâinile către aparat, dar acum era mai interesantă păpuşa.
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Aşa mi-am dat seama ce important e jocul cu păpuşile, toţi anii în care am
îmbrăcat/dezbrăcat păpuşi, toate oalele mici pe care au călcat părinţii mei în
copilărie pe când treceau prin camera mea, căruciorul cumpărat de tatăl
mamei pe când aveam doar vreo trei ani, toate cântecele de la grădiniţă, toate
poeziile în limba engleză din primii ani de şcoală, toate astea m-au pregătit
pentru aceste zile, pe care abia acum, la 30 de ani, le trăiesc.
În fond şi acum gătesc în crăticioare mici, doar că în loc de frunze folosesc
chiar legume de-adevărat… hainele Irinei sunt încă haine de păpuşă. De cântat
îi cânt versuri pe care mi le amintesc de pe vremea când mergeam la grădi sau
cele pe care mi le cânta mie mama… Una din puţinele
mele amintiri cu mama, din copilăria foarte mică, e
legată de unul din cântecele pe care acum le
interpretez zilnic. Îmi amintesc vocea ei, felul în care
rostea cuvintele astea … “în
pă-du-rea-cu-a-lu-ne-lo-cu-iau-cei-doi-pitici”…
Probabil pe măsură ce fetiţa mea va înainta în vârstă,
şi alte amintiri vor ieşi la suprafaţă.
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Irina şi-a descoperit deja cutia ei verde, cea despre care povesteam în urmă cu
doar un an, pe când habar nu aveam ce minuni urma să trăiesc. Nu e verde, e
argintie. Nu e pictată frumos dar are
înăuntru o oglindă. Am avut grijă să pun în
ea cele câteva şiraguri de mărgele pe care
le-am primit de la una din mătuşile soţului
meu, căreia Gabica i-a povestit despre
obsesia mea cu mărgelele colorate. Irina le
scoate din valijoara argintie, le înşiră pe pat
şi le adună, iar le pune în cutie, iar le
scoate… E în stare să facă asta minute
bune, ceea ce e o minune pentru un bebeluş
atât de activ cum e ea.
Am fost şi în vizită la Sabina. E minunată.
Dansează, se mişcă prin toată casa în
premergător, zâmbeşte frumos… are şi un
obicei destul de nesuferit pentru cei ce vor
să o ia în braţe: închide ochii, strânge
pleoapele, şi loveşte cu capul, cu toată
puterea. Irina a fost timidă la început, nu
i-a priit călătoria cu maşina, dar după ce a
scăpat de jumătate din iaurt (pe care l-a
depus gingaşă pe covorul Sabinei)şi-a revenit şi a înflorit în braţele Cristinei şi
ale Cosminei. Abia acolo, în sufrageria familiei Câmpeanu am înţeles cât de
important este ca un copil să fie înconjurat de oameni şi dacă se poate, de alţi
copii, fie ei şi mai mari, dar copii. Irina a văzut-o pe Sabina (declarată
verişoară neoficială) stând în fund pe covor şi cântându-şi singură melodia pe
care fratele ei i-o tot fredonează: bate vântul frunzele… Abia după ce a văzut-o
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pe Sabina cântând a avut curajul să îşi dea şi ea drumul la lălăit. Nu îndrăznesc
să mă gândesc la un al doilea copil, însă e adevărat că este o mare diferenţă
între Sabina cea care vede în permanenţă o mulţime de persoane şi Irina, al
cărei univers de cunoştinţe apropiate se rezumă la 3-4 persoane. E însă un
argument bun pentru grădiniţă. Dar mai avem de aşteptat până la grădi.
“Ce mare este Irina” a fost reacţia tuturor celor cărora le-am arătat fotografiile
cu păpuşa. Mă bucur că a crescut, parcă iar îmi vine să zic că e puţin cam
repede, I-am cumpărat oliţă – o piatră de hotar importantă în creşterea unui
copil. Nana spune că o ţin pe loc, ea e deja atât de avansată şi eu mă
încăpăţânez să o ţin cu pampers. Dar îmi pare încă prea mică să înţeleagă ce
are de făcut pe tronul cel verde. Am aşa o strângere de inimă ori de câte ori
încerc să îi explic… dincolo de logică, doar pe vremea noastră nu existau
pamperşi şi mamele erau mai mult decât hotărâte să scape cât mai curând de
scutecele ce trebuiau fierte şi călcate zilnic. "Tu eşti mamă de-aia crampon"
zice Nana, "vrei să rămână mică".
Nu vreau să rămână mică, mă încântă că învaţă uimitor de repede (uimitor
pentru mine) în fiecare zi altceva. Deja spune foarte clar “apa”, Gabica a
învăţat-o să ceară apă când îi e sete. Ia singură biberonul în mânuţe, nu ştie
încă să-l ridice destul de sus ca să şi curgă… Probabil e momentul să trecem la
căniţa cu pai. În dimineaţa asta a mers pe picioarele ei de la intrarea în
magazin până la standul de unde cumpărăm cereale şi lapte. Doamna care ne
este şi consilieră nu doar furnizor de produse a fost surprinsă…”Mă priveau doi
ochi mari de undeva de jos şi nu reuşeam să îmi dau seama ce se întâmplă de
fapt.” mi-a spus, şi ea mirându-se ce repede trece timpul… “Uite ce paşi de
uriaş face” s-a pomenit vorbind o altă cumpărătoare.
Ca orice copil pentru mama lui, Irina este miracolul meu zilnic. Pentru asta îi
mulţumesc lui Dumnezeu, că ne-a dăruit-o nouă pe ea şi că ne îngăduie să ne
bucurăm în tihnă de paşii ei de uriaş.
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Alianţe pisiceşti
03.12.2005
- Eu cred că ăştia s-au vorbit...
- Ce-au mai făcut?
- Copila nu mai vrea în căruţ, vrea doar pe jos iar pisica nu mai stă pe jos,
doarme în căruţ. Anarhie totală...
- Ce ştii tu ce schimb au făcut ei?
- Da, uite la asta nu m-am gândit, or fi făcut schimb.

De când a învăţat să păşească, trăim la 45 de grade, tot timpul aplecaţi să o
susţinem. Au trecut vremurile frumoase când o propteam între pături în
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cărucior şi cât trăgea dânsa un pui de somn îmi puteam bea cafeaua la
cafeneaua din colţ. Acum e o adevărată aventură până ne îmbrăcăm, până
reuşesc să îi pun ghetele, până ajungem să ieşim din casă. Dar merită efortul
pentru că pe drumul nostru (deşi mai scurt decât altă dată) e presărat cu mai
multe mici bucurii... Înainte să iasă din casă Irina face pa. Nu contează că
uneori nu o vede decât motanul, ea strânge degeţelele şi le desface, aşa a
înţeles ea că e politicos, când pleci spui pa. Apoi chemăm liftul. Ea pune
degetul pe buton, eu o mai ajut puţin să-l apese şi se aprind luminiţele şi fetiţa
se bucură. Intrăm în lift, apasă pe butonul pentru parter şi când măgăoaia se
pune în mişcare, bate din palme fericită să-şi vadă propria reflexie în geamurile
uşilor.
Holul cel lung până la ieşirea din bloc e prima provocare. Avem de mers cale
de vreo 50 de paşi mici. Ne oprim şi împingem cu greu uşa de metal. O treaptă
şi încă una şi gataaa. Am ajuns în patria căţeilor vagabonzi şi a bolizilor de fier
cu ochi de plastic. Bucurie mare. Irina triluieşte şi merge repede, repede,
aproape târându-mă după ea, ba spre stopurile colorate ale vreunei maşini
parcate, ba spre gărduleţul pe care câinii vecinilor mai fac din când în când
pipi, ba spre Fetiţa, căţeaua gri care vai, iar va face pui în iarna asta... Cum
să-i explici unui bebeluş de 10 luni şi jumătate că nu toţi câinii sunt de pluş şi
nu toate gardurile sunt bune să te sprijini pe ele...
Nu putem sta mult pe afară, trebuie să evităm contactul cu alţi copii şi cu alţi
părinţi, nu mai avem voie să mergem împreună la cumpărături.
- Doamnă, păstraţi distanţa regulamentară... s-a răţoit Gabica la o trecătoare,
care vrăjită de Irina cea înfofolită, venea întinsă să o mângâie. Dumneavoastră
nu ştiţi că e epidemie de rujeolă? 5 paşi vă rog. Că se ia prin aer.
E rea Gabica, dar dacă se pricopseşte infanta cu viruşi, ăia suntem... că
vaccinul anti rujeolă, rubeolă şi oreion (mai cunoscut sub titulatura de ROR) se
face de-abia la un an. Noi nu mai avem imunitatea maternă, nu avem nici
anticorpi...
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- Dacă moare copilul regretele tale nu îmi ajută la nimic, ia mai bine staţi în
casă, a decretat foarte responsabil tatăl micuţei, furios.
Gabi trecuse strada să cumpere banane de la o tarabă, cu Irina în braţe. Cum
să stai în casă pe aşa vreme frumoasă. 8 grade la Bucureşti în plin
Decembrie... Dar e periculos aşa că am ajuns la acest compromis. Ieşim
dimineaţa devreme, evităm contactele cu alte persoane, stăm doar pe lângă
casă, nu ne mai avântăm la plimbări lungi... De-acum, cum ne-o fi norocul.
Seara trecem în revistă aventurile zilnice. Inutil să menţionez că Irina se
pocneşte relativ des cu capul de tăblia patului dar deja a devenit o chestie
obişnuită, dacă eu nu intru în panică nici nu se mai oboseşte să plângă deci,
raport zilnic:
- Irina a fost tare cuminte, a păpat tot, ne-am jucat, ne-am dat în leagăn, l-am
fugărit pe Mitz...
- Să-mi lăsaţi motanul în pace!
- ... S-a hlizit în oglindă, mi l-a adus pe Sylvester când i l-am cerut...
- Exagerezi!
- Nu exagerez. Sylvester plutea la celălalt capăt al patului, eu stăteam pe
balansoar şi mi-era lene să mă ridic aşa că am zis Iri, adu-l pe Sylvester. S-a
ridicat cu chiu cu vai, dar până a ajuns sus a uitat de ce se ridicase, iar s-a
aşezat... Am crezut că nu a înţeles ce vreau aşa că am zis o dată, hai Iri, dă-i-l
mamei pe Sylvester, trage-l de sfoară... Şi iar s-a ridicat, e aşa caraghioasă
cum se opinteşte din toate puterile să ajungă la bara de sus... L-a apucat pe
Sylvester de sfoară şi mi l-a adus...
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Sylvester, rebotezat de Gabica „Sebastian”, e un balon în formă de motanul cu
pricina, umflat cu heliu... Are ditamai nasul roşu şi ochii mari, ceea ce o
încântă pe bondoacă...
e încă la faza în care arată cu degeţelul ochii, nasul, guriţa... Îşi hrăneşte în
continuare păpuşa, şi bate din palme când nimereşte guriţa bebeluşului de
plastic.
- Trebuie să cumpărăm premergător, că
mă omoară fiică-ta, tot timpul trebuie
să meargă.
- Nici nu mă gândesc, toţi doctorii au
spus că nu e bine.
- Măi omule, am să rămân strâmbă...
Nu mergi tu cocoşat cu ea prin casă, eu
şi Gabica mergem.
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- Mai vedem.
- Plus că a început să se ridice în picioare când o pun pe scaunul de masă şi e
periculos, dacă pică de acolo n-o mai scoli. Azi am ţipat la ea „stai jos!” şi s-a
aşezat bietul copil... dar ferească Dumnezeu...
- Vezi... pe tine te ştie de frică. Pe mine mă adoră.
Am rămas cu gura căscată, privindu-mi soţul, cel care e într-adevăr, personajul
pozitiv în toată povestea asta. Eu sunt jandarmul universal, el e clovnul
prietenos. Eu sunt aia cu stai jos, nu e voie, pleacă de acolo, lasă-l în pace, nu
mai da, nu te rostogoli... El e „cheche”, e mare, e cald, miroase altfel decât
mami, o dă uţa pe braţe, o aruncă în aer, o învârte şi face maimuţe. Se
luminează toată când îl vede. Evident că îl adora... Şi să te pună Necuratul să-l
contrazici că imediat se îmbufnează domnul soţ.
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- Vrei să spui că nu e aşa...?!?
- Ba da, ba da, aşa e, pe tine te adoră... cu Mitz face schimburi...
- Şi-ai face bine să nu te mai amesteci în treburile ei, în fond fata aproape că e
pe propriile ei picioare.

Râdem, evident mai e mult până când va fi pe picioarele ei, în sensul metaforic
al expresiei... Dar e drept că uneori stă pe propriile ei picioare, în special când
o las prea mult timp în pătuţ şi deschid uşa, o găsesc proptită de marginea
pătuţului, cu degetele strângând albite bara de lemn, aproape ţopăind de
nerăbdare şi de necaz că n-o iau mai repede în braţe. Parcă o aud: „În braţe,
în braţe, să îţi simt mirosul, căldura, pielea, să ştiu că eşti aici tu, mama mea,
cea în care am trăit o vreme, pe când nu existau nici Sylvester nici domnul
Mitz ci doar legănările blânde şi vocea ta venind de departe”.
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10 luni şi jumătate... Anul trecut pe vremea asta nu prea mai dormeam, de
emoţie şi de grijă, de dureri de oase şi de coloană, de frică să nu mi se rupă
apa în somn, de nerăbdare, să o pot ţine în braţe... Eram uriaşă şi nu-mi
găseam locul. Habar nu aveam câtă bucurie, câtă lumină va aduce Irina în
viaţa mea, ce întoarceri spre propria mea fiinţă mă va obliga să fac, habar nu
aveam atunci în ce mă va transforma copilul meu.
Sunt astăzi expertă în creme anti-bube şi ceaiuri, în texturi de materiale şi în
reţete pentru copii, în cântece şi în poezii cu căţei şi pisici. Ştiu o mulţime de
lucruri despre care n-aş fi bănuit vreodată că m-ar interesa. Şi mai ştiu că încă
n-am învăţat nici măcar 1% din tot ce mă va învăţa, într-un fel sau altul, Irina.
Clubul prietenilor:
- Catrina, de ce faci prostii?
- De kiki.
Catrina are un an şi 6 luni. E blondă cu ochi albaştri, îi plac puzzle-urile dar
hobby-ul ei este să-i aducă lui tati hainele pentru serviciu: pantalonii, tricoul,
şosetele... le pune pe pat, să le aibă tati la îndemână. De obicei dimineaţa la
ora 8. Catrina încă nu ştie ce înseamnă „Sâmbătă”
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A avut un înger bun
10.12.2005
Listă pentru băgăjelul Irinei care petrece week-end-ul la bunica
plăpumioară
prosop
body
salopetă
botoşei
vestă
cărţi
kermit
ursuleţul cântător
mixer
pampers
lapte
biberoane!!!!
pernuţe
păpuşi
Uitasem cum e să dormi până la 9, să te trezeşti şi să te opreşti direct în cana
de cafea, pe urmă să te îmbraci frumos şi să pleci brambura prin oraş, fără
ţintă, fără oră de întoarcere acasă, fără grija că un suflet mic te aşteaptă
tropotind din picioruşe, să vii mai repede, să iei în braţe, să dai să pape şi să
adormi frumos.
Azi am fost iar singuri acasă, după vreo trei luni în care Irina n-a mai fost luată
de bunica în căsuţa din Cetate. A fost frumos, mai ales că am hotărât să ne
facem de cap, fiecare să facă azi ce nu a mai făcut de mult... Aşa că
dis-de-dimineaţă, ca să evit aglomeraţia, am tras o fugă până la Bricostore, să
caut un brăduţ ca în desene animate, pentru primul Crăciun al puiului meu. A
durat cam 20 de minute în care am ezitat între brazii naturali, frumoşi, nu zic
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nu... şi cel pe care l-am cumpărat, micuţ şi înfoiat, ca în reviste. Apoi, mamă
nebună, am sunat la uşa soacră-mii, sub pretextul că şi-a uitat telefonul mobil
la mine pe birou. De fapt venisem să îmi iau comoara în braţe. Cum să treacă
o zi în care să nu o văd?
I-am dus şi Gabicăi un brăduţ mic. Puiul celui pe care l-am cumpărat pentru
acasă. L-am împodobit pe masa din bucătărie, cu globuri de pe timpul lui Valu,
păstrate cu sfinţenie, într-un mic acvariu. Nu sunt ele la fel de lucitoare ca
astea noi, din comerţ, dar sunt perfecte pentru bradul-pui, care va sta pe
pervazul ferestrei din camera mică.
- Astea-s de pe vremea lui Ceauşescu, când nu se găseau pe nicăieri... erau
marfă de contrabandă... Cât ne rugam de unul şi de altul să ne facă rost,
povesteşte Gabica, despletind beteala din aceleaşi timpuri. Bine că nu aţi prins
vremurile alea...
Când s-a trezit după somnul de dimineaţă, copila mea m-a primit ca şi cum
nimic nu s-ar fi întâmplat. Ca şi cum acolo trăia de când lumea, cu jucăriile şi
pernuţele ei, cărate de bunica-furnică, în fiecare zi câte puţin. Ca şi cum
camera tatălui ei era de fapt a ei. E drept că nu-i lipseşte nimic, am încercat să
luăm tot ce se putea în dublu exemplar, ca să îi facem trecerile de la o casă la
alta mai uşoare, ca să nu simtă că nu e acasă la ea.
Gabica a făcut casa pahar... E caldă şi luminoasă, pe hol a pus mochetă nouă
şi groasă ca să poată merge infanta şi de-a buşilea de-o vrea, plus oglinjoara
pe uşă, şi un abzibield cu Tweety pe şifonier, ca să aibă Irina ce rupe. Ce
veselie pe domnişoara, care a mers de la mine la Gabi cu paşi mici şi repeziţi,
împletindu-i bunicii mâinile în întoarceri bruşte, pentru că vrea acolo, ba nu, nu
acolo, înapoi la mami, mami aşezată pe jos, prefăcându-se că o prinde... Şi
toate cursele terminate cu o îmbrăţişare şi un pupic, în dimineaţa asta târzie,
din casa Gabicăi. Ce chiote, ce triluri, ce ochişori luminoşi, ce bucurie să o văd,
să o iau în braţe şi să o strâng la piept.
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Am mai sorbit o gură din cafea şi-am plecat ... mai veselă decât am venit, mai
liniştită şi cu inima împăcată. Bunica şi nepoata au o relaţie perfectă. Pot să îmi
văd de ale mele. După ce mi-am terminat plimbările prin oraş, cu o carte pe
care demult o doream în braţe, am deschis uşa camerei Irinei. Mirosul de
bebeluş, cel pe care nu-l mai sesizez în viaţa de zi cu zi m-a îmbrăţişat într-o
clipă. Nu mai intrasem acolo de ieri şi m-am bucurat să-l simt. M-am ghemuit
în patul pe care de obicei tronează păpuşile şi jucăriile Irinei. Am citit câteva
pagini şi am adormit, fericită.
Miercuri, mergând spre policlinica unde urma să-i facem vaccinul antirujeolă,
un Tico a intrat în taxiul nostru, într-o intersecţie. Irina era cu Valu, în faţă. O
luase în braţe să o liniştească, deşi eu protestasem, vai de mine, dacă se
întâmplă ceva sunteţi amândoi pe locul mortului, nu e bine, iubitule, vino cu ea
în spate... La trei minute după ce mi-a luat-o din braţe, s-a întâmplat
potenţiala nenorocire. Am avut noroc. Şoferul nostru a accelerat şi aşa se face
că Tico a intrat în roata maşinii. Ne-am învârtit pe loc şi am patinat puţin,
ne-am oprit într-o bordură, nu înainte să mai lovim câteva maşini parcate. Valu
pornise întins, să îl strângă de gât pe celălalt şofer. L-am întors din drum. Doar
el a putut să o potolească pe Irina din plâns.
A fost un accident uşor, îmi spune toată lumea. Nimeni nu a păţit nimic, doar
tabla maşinilor s-a îndoit. Am rămas cu gândul că am trecut pe lângă moarte şi
că acel şofer inconştient, care nu ne-a cedat trecerea deşi venea pe drum fără
prioritate, ar fi putut fi ucigaşul copilului meu. Irina a avut un înger bun... dacă
ar fi fost la mine în braţe, probabil s-ar fi lovit. Cei ce erau pe acea stradă şi au
văzut accidentul, ne-au înconjurat imediat. Şoferul vinovat nu a îndrăznit să
scoată nici un sunet. Martorii erau gata să îl linşeze dacă ar fi îndrăznit să
spună ceva. Taximetristul nostru, un tânăr cu reflexe extraordinare, are
recunoştinţa mea veşnică, pentru felul în care a stăpânit maşina. Nu ştiu cum îl
cheamă, îi ştiu doar indicativul. 102 de la Taxi As. Dacă îl întâlniţi, să ştiţi că
sunteţi pe mâini bune.
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Cum au intrat în familia noastră Jerry şoricelu`, Gelu Căţelu` şi Luţu
căluţu`
17.12.2005
Motto: “Garfield, look, a mouse!” “Master, look, a mouse!”
În casa noastră biscuiţii se împart la trei: Irina îi mănâncă la ora 10, cu mere
rase şi la ora 18 cu iaurt, Valu îi roade la cafea şi mi se mai lipeşte şi mie câte
unul de degete, când sunt în trecere prin bucătărie. Aşa se face că sunt
nelipsiţi din cămară, din bucătărie, din sufragerie, mai ajung şi pe jos, ori pe
canapele. Ce să mai, e regatul biscuiţilor…
- Să ştii că aveţi un şoricel în cămară, m-a anunţat Gabi săptămâna trecută.
- Cum să avem şoareci la bloc şi cu ditamai pisicul în casă?
- Îţi jur, l-am văzut cu ochii mei… uită-te şi tu, a ros biscuiţii…. zice şi îmi
întinde proba numărul 1: un pachet de petit beurre, abia desfăcut, din care
primii biscuiţi păreau să fi fost răzuiţi cu cuţitul.
Ha! Totul până la biscuiţii copilului. Sunt dezolată. Dihania asta păroasă care se
pretinde a fi motan, ce păzeşte? Îl iau de ceafă şi îl postez în cămară, apoi îi
închid în nas uşile:
- Acolo să stai până îl prinzi pe nemernic
- Lasă-l, mamă, că mâine vă aduc eu cursă de şoareci, nu mai chinui motanul.
- Nici o cursă… avem pisică. Mai mare ruşinea… Nimic nu mai primeşti de
mâncare până nu îl prinzi.
- Ăsta e nobil, nu prinde şoareci.
- Ba să facă bine să prindă
“se pare că avem un şoricel” îi transmit soţului pe messenger.
“ah, şi îi spusesem mamei să nu îţi zică”
“ce ne facem? Ăla se face şobolan!”
“Cum să se facă şobolan din şoricel?”
“Dar cum vroiai să zic, şobolănel? Puii de şoareci se transformă în şobolani,
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dacă muşcă fata??”
“După logica asta, pui de şoareci se transformă în şobolani, aşa cum puii de
şopârlă se transformă în crocodili”
“Lasă teoria, zi ce facem?”
“Ce să facem, transmite-i lui Mitz că avem un şoarece…”
“Da, şi el o să zică: stăpâne, uite, un şoarece…”

*****
Mitz doarme liniştit pe scaunul din bucătărie (cel cu pernuţă, proptit lângă
calorifer, să aibă spătarul cald). Habar nu are el de şoareci, probabil visează la
lasagna, ca şi fratele său portocaliu mai cunoscut sub numele de Garfield.
Câteva ore mai târziu, Mara, o fetiţă de cinci ani îmi transmite prin mama ei
motivele pentru care motanului meu îi lipseşte instinctul de prădător: Pisicile
aristocrate nu prind şoricei… Ele îşi împart mâncărica şi stau de vorbă cu ei.
Simplu şi la obiect, Mitz e alb, persan, motan regal, nici vorbă de prins şoareci.
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În această nouă lumină înţeleg că în curând motanul îl va invita la cină pe
prietenul său şi ni-l va prezenta: El e Jerry, amicul meu, daţi-i un biscuite.
A doua zi, Gabica se înfiinţează cu o strachină de lut şi câteva nuci, îmi
confiscă tava de cuptor şi amenajează o capcană: atras de jumătatea de nucă,
Jerry va vrea să o roadă şi pentru asta va trebui să intre sub strachină. Când
va încerca să îşi înfigă dinţişorii în nucă, strachina va cădea peste el şi pe urmă
cu tot cu tavă îl luăm şi îi dăm drumul afară, că doar nu o să căsăpim bietul
şoarec. Admit în cele din urmă că e posibil ca Jerry să existe şi încep să mă
frământ, oare pe unde a intrat în casă? Două zile mai târziu, Mitz îşi recapătă
valoarea în ochii mei când îmi arată aşa cum se pricepe, pe unde pătrunsese
Jerry în bucătăria mea presărată cu biscuiţi sfărâmaţi de papuci neatenţi: lângă
ţeava de gaze sunt două găuri destul de mari, pe unde se pot strecura Jerry şi
familia lui flămândă. La fel, în cămară, chiar lângă tocul uşii o altă gaură mi-a
fost prezentată ceremonios şi cu mirolăituri pline de reproş “Adică tu chiar ai
crezut că eu nu-s bun de nimic, vino să vezi ce am descoperit”…
A trecut o săptămână de când cursa lui Gabi îmi blochează (inutil) accesul în
cămară, iar motanul pândeşte cu ochi sticloşi spaţiile de sub aragaz şi
chiuvetă. Nici urmă de vinovat…
- Mi-e aşa de milă de el, zice Gabi, îţi dai seama că e terorizat de frică… parcă
îl văd înghesuit într-un colţ, cu inimioara bătându-i repede, repede….
Gala Desenelor Animate… Bietul Jerry… Toţi ticăloşii ăştia sunt mici şi
înduioşători dar când cresc… dacă muşcă? Totul e conform planului, motanul
şi-a recăpătat statutul de animal de pradă, eu sunt mai atentă pe unde las
biscuiţii, vom reveni cu amănunte când acest război al nervilor se va termina,
sper anul ăsta.
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*****
Pe Gelu l-am găsit tolănit pe o canapea care nici nu se mai vedea prea bine,
atât de mare e căţelandrul.
Contemplam raftul cu păpuşi, căutând una care să o înveţe pe Irina cum vine
treaba cu oliţa. Erau şi mai ieftine şi mai scumpe şi mai frumoase şi mai urâte
şi mai deştepte şi mai simpluţe. Pe care să o luăm ca dar de Moş? Valu se
rătăcise pe undeva prin spate printre diverse animale de pluş. Nici nu mă
aşteptam să-mi facă semn de la celălalt capăt al raftului.
- Vino să îţi arăt ceva.
- Stai omule, că trebuie să iau o decizie, mai bine ai veni încoace să vedem ce
cumpărăm…
- Păi nu, că am văzut ceva frumos şi cred că o să-l luăm dacă îţi place şi ţie.
- Ce?
- Nu-ţi spun, vino să vezi. Ia ce păpuşă vrei tu.
- Bine uite, o luăm pe asta, dar mă mai gândesc… poate găsim altceva mai
frumos.
Pe urmă l-am văzut pe Gelu. Cum să nu-l iubeşti?
- Uite ce lăboanţe are, uite ce moacă, hai că e frumos, zi tu, nu e frumos?
- Ba da, e superb dar nu e prea mare?
- E mare dar poate să-l călărească Irina…
- Bine, hai să-l luăm. Întreabă-i pe ăştia cât costă că văd că n-are preţ…
- Dacă e sub un milion îl luăm, dacă nu, nu, decretează capul familiei
- Două milioane cinci sute, spune vânzătoarea relaxată.
- Sorry, baby… Tu ai zis…
- Nu, e prea mult, e exagerat, e frumos, dar mult prea scump. Hai să luăm
păpuşa.
După încă trei ture de magazin, tot spunându-ne unul altuia cât de scump era
căţelul ăla (şi la propriu şi la figurat), raţionalul soţ se opreşte pe loc şi zice…
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- Îl luăm. Fac eu rost de bani după aia.
Stânga împrejur, înapoi la canapele, luăm animalul îl punem pe căruţ şi plecăm
mai departe, mai bucuroşi noi decât anticipam că va fi Irina, priviţi cu invidie şi
admiraţie de toţi cei ce treceau pe lângă dihania de pluş. La casă avem bucuria
să aflăm că nu costă două milioane cinci sute ci doar un milion opt sute.
Evident că nu ni-l putem permite, deja am intrat pe minus pe card dar e primul
Crăciun al Irinei şi în definitiv şi eu am avut un urs polar uriaş când eram mică
…
- Vezi, eu nu am avut… şi mi-am dorit aşa ceva dintotdeauna. De-aia zic: îl
luăm, recunoaşte Valu cinstit.
- Ne-am luat câine, aveam să-i spun lui tata la telefon peste câteva ore. E un
Mastiff uriaş, l-am luat pentru Iri.
- Voi aţi înnebunit? Câine vă trebuia? Cu pisica în casă şi cu un copil mic, cine-l
îngrijeşte?
- E de pluş.
- Aaaaa….
Irina n-a fost impresionată de Gelu. Cred că nici nu ştie ea prea bine ce e aia
pluş, darămite ce e aia mastiff de pluş, uriaş. Pentru că nu mai are loc în
camera Irinei, Gelu doarme pe mocheta din dormitor (!), la mâna lui Mitz, care
nu ratează nici o ocazie de a-i ţopăi direct pe creştetul lat. Dar e frumos şi
drăguţ şi ştiţi ce, aseară Irina m-a lăsat să o fotografiez cu Gelu şi apoi şi-a
lipit căpşorul de pluşul moale, fascinată de nasul uriaş şi catifelat, pe care nu îl
poate cuprinde cu toată mânuţa ei. Cred că totuşi a fost o investiţie bună.
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*****
- Nu vrei un cal? mă întreabă Liliana mai acum vreo două săptămâni.
- Ce fel de cal?
- Un balansoar în formă de cal, are şi roţi, poţi să-l şi tragi după tine prin
casă….
- Ba da, vreau, de ce nu?
- Ţi-l fac cadou că ai mei nu se mai joacă de vreun an cu el şi nu mai am loc în
debara …
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- Iubitule, în seara asta ne vine calul, i-am spus senină aseară, înainte să
băgăm copila în cadă.
- Ce cal, ai înnebunit? Unde-l mai pui şi pe ăla?
- Lasă-l ca e bun… e balansoar, are şi roţi, e haios.
- Dar să fie clar, tu îi dai de mâncare şi tu îi cureţi grajdul.
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*****
Aşadar, la un recensământ rapid notăm în ordinea apariţiei: motan, copil,
şoricel (ilegal), căţel (de pluş), cal (de plastic)… ne mai lipseşte un acvariu,
despre canar neputând fi vorba în veci (se astenizează motanul). Şi luna
cadourilor încă nu s-a terminat. Am cumpărat deja atât de multe cadouri mici
pentru Irina, de fiecare dată spunându-mi: dar pe ăsta i-l dau de Crăciun. Nu
ne-am putut abţine, i le-am dat pe toate, oricum nu pricepe ea cum e cu Moşul
anul ăsta. Calul intenţionam să îl ascund, dar i l-am arătat lui Gabi în
dimineaţa asta aşa că presupun că deja au făcut câteva ture şi cu calul. Am
dosit o cărticică, poate pe aia reuşesc să nu o scot din pungă până la Crăciun.
Poate îi iau şi păpuşa… Sărbători fericite!
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Irina de Crăciun
25.12.2005
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Taifunul Irina
31.12.2005
De vreo două săptămâni, Irina noastră s-a transformat în taifun. Gabi a
învăţat-o să meargă de-a buşilea, aşa că atunci când te aştepţi mai puţin, auzi
un soi de lipăit – semn că deja trebuie să fii atent pe unde calci. Uneori am
confundat-o cu Mitz, aşa de uşor se strecoară printre mobile şi printre
picioroangele celor mari. Noroc că încă
mai avem linoleum pe hol: când Irina
evadează din camera ei, mânuţele fac
“lip-lip” şi se mai aude şi un târşâit uşor…
Toate lucruşoarele ei sunt deja la stadiul
de cârpă de şters pe jos şi trebuie să
avem mare grijă să protejăm pisica.
Uneori Mitz năvăleşte înaintea Irinei în
camera unde sunt, mieunând ultragiat. I
se pare că Irina îl atacă şi pentru că ştie
că nu are voie să o gheruiască, preferă să
vină la mine să se refugieze de mica
prădătoare. Apoi apare şi prinţesa care
mi se agaţă de picioare şi dă să se ridice.
N-a făcut prea multe prostii, a spart doar un castronel de apă al pisicii (din
serviciul primit ca zestre de la Gabi) pe care intenţiona să şi-l pună în cap.
Când am strigat Irina, nu! de emoţie copilul a scăpat castronul pe jos. La
impact, s-a desfăcut în trei bucăţi, ca o floare. A mai rupt antena unui radio
vechi care oricum nu mai mergea aşa că nici de ăsta nu am făcut mare caz. A
trecut apoi la antena de cameră a televizorului din camera ei, de care trage cu
perseverenţă deşi ştie că nu are voie. Irina, nu! a devenit refrenul zilelor
noastre. Ea râde, face şi ea semnul internaţional al interdicţiei şi apoi,
tacticoasă pune mâna exact unde nu ar trebui.

Ada Demirgian

Primele o mie şi una de nopţi
154/164

Colecţia mea de casete, cea din biblioteca frumos aranjată pe vremuri, e
de-acum doar o amintire din tinereţe. În fiecare zi, Irina se înfiinţează la raft şi
le trage pe jos, apoi le scutură şi le lasă oarecum împrăştiate. În jocul ăsta,
rolul meu e să le pun la loc, la sfârşitul
zilei. O mai fascinează ledurile verzi de la
calculatorul lui tati, de a cărui carcasă se
sprijină pentru a se ridica în picioare. Din
nefericire apasă uneori pe butonul care
deschide cd-rom-ul şi se sperie, cade în
fund şi iar se ridică… Ţinta cea mai de
sus e mousepad-ul, ce e drept, viu
colorat şi cu imagini în 3d, care îi place
tare mult. Dă cu unghiuţele pe el şi apoi
îl roade de câteva ori, după care îşi
pierde interesul. Sertarele o sperie. Se
mai agaţă de mânerul câte unuia şi când
dă să se ridice, sertarul se deschide şi ea
face ochii maaari maaaari şi zice repede,
repede “ata, ata” semn că se întâmplă ceva ce nu poate să controleze. Încă nu
a descoperit că în sertare sunt o mulţime de lucruri ce pot fi scoase şi trântite
pe covor dar bănuiesc că asta este o chestiune de câteva zile…
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Ajunul Crăciunului, prima şi a doua zi de Crăciun le-am petrecut păzindu-i un
dinte care pare să nu mai iasă niciodată. O doare şi plânge mititica, se bucură
când vede cutia de Eferalgan, ştie deja să o deschidă singurică… pentru că are
o linguriţă şmecheră din care soarbe cu plăcere paracetamolul dulce. Adevărul
dureros este însă că gelurile pentru dinţi şi siropurile acestea uşor adormitoare
sunt menite de fapt să-i calmeze pe părinţi, să le ofere celor mari iluzia că au
făcut ceva pentru prichindelul îndurerat. Trebuie răbdare. Cuvântul care mi-a
devenit nesuferit de când Irina a
intrat în viaţa noastră (pe la trei
săptămâni de la concepţie, deja
ştiam că o să avem un copil şi
trepidam de nerăbdare). Cum să
ai răbdare când pe copilul tău îl
doare?
Am pregătit masa de Crăciun cu
mare atenţie, nu aveam decât un
singur invitat, pe Gabi, care deşi e
în casa noastră aproape în fiecare
zi, era de data asta guest star.
Am vrut să îi spunem şi aşa că
ştim cât de preţios este ajutorul
ei. De gătit am gătit amândouă, în
ambele case. Gabi a făcut mai
multe drumuri ba cu sarmalele ba cu caltaboşul şi celelalte preparate
tradiţionale care mie îmi sunt oarecum străine ca reţetă… Eu şi Valu am
pregătit friptura, salata de boeuf, plăcinta cu mere şi celelalte aperitive, calde
şi reci. Am muncit destul de mult toţi trei, ca să putem în ziua de Crăciun să
pretindem că suntem la o masă de mare gală. Brăduţul era împodobit, casa era
curată, fetiţa hrănită şi pusă la somnul de după-amiază, aşa că la ora 14 când
Gabi a sosit, ne pregăteam de o masă liniştită. Dar nu a fost să fie. În clipa în
care a intrat pe uşă, radarele Irinei au reperat-o şi s-a trezit brusc şi irevocabil,
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cu un chiot de luptă al indienilor comanşi. Micuţa s-a înfiinţat în braţele bunicii
la masa noastră de mare gală şi a început să arate cu degeţelul din ce ar dori
să guste. “Ata, ata, ata” a arătat pe rând către toate bucatele de pe masă.
După ce şi-a luat porţia de mâncăruri (exotice pentru ea) a continuat să
mişune pe sub masă, pe canapele, peste tot pe unde putea, spulberându-ne
iluzia după-amiezei liniştite pe care o plănuisem. Am ieşit în cele din urmă la
plimbare prin oraşul ploios, regretând încă o dată că nu a nins. A doua zi de
Crăciun, ca să-i mai luăm gândul de la dinţii dureroşi am dus-o în Cişmigiu şi
am dat-o în leagăn, i-am arătat brazii luminaţi şi bulevardul împodobit. O
fascinează luminiţele colorate, se bucură când le vede şi le numeşte: “ete, ata,
ata, ata”. Pentru că întinde degeţelul către tot mai multe lucruri pe care pare
că le recunoaşte şi le spune “ata”, noi credem că e foarte deşteaptă şi ni se
mai umflă puţin organul orgoliului părintesc. Judecând la rece ne dăm seama
că totuşi e doar un copiluţ care creşte în etape normale şi care, har Domnului,
pare să se dezvolte frumos.
Ce a mai învăţat Irina între timp: ştie că beţele cu capătul înfăşurat în vată
sunt pentru urechi, aşa că dacă îi dai unul în mână, întâi se preface că îşi
curăţă urechile, apoi revine la obiceiuri mai vechi şi începe să îl roadă. Ştie să
arate biberonul de apă când îi e sete, ba mai mult, întinde mâna şi se serveşte
singură dacă ajunge la el. Deja la masa de dimineaţă şi de seară îşi ţine ea
biberonul de lapte, din care bea cu sete, se mai opreşte din când în când să
privească ursuleţul desenat pe sticluţa ei de plastic şi să mi-l arate mie, “ete”,
“ata”. Îşi îmbrăţişează cu drag jucăriile, în special păpuşa cea mare şi căţeluşul
de pluş cu care doarme. Unul din jocurile ei preferate este să îţi dea o jucărie
pe care tu i-o dai înapoi şi ea ţi-o înmânează iar şi tot aşa minute bune, până
se plictiseşte şi o aruncă pe acea jucărie cât colo… Îi mai place foarte tare
felicitarea muzicală primită de la tata şi de la Tracey, care îi cântă Twinkle,
Twinkle little star: stă mai mult cu ea în mână, a cam îndoit-o şi cerneala cu
care bunicii i-au scris s-a cam întins dar ea este încântată să o deschidă încă o
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dată şi încă o dată şi încă o dată…. Pe unul din cd-urile primite în dar tot de la
bunici e un cântecel pe care l-am învăţat deja pentru că îi place să danseze de
câte ori îl aude: There were ten in the bed and the little one said/ roll over, roll
over…/So they all roled over and one of them fell/ There were nine in the bed
and the little one said roll over… şi tot aşa până când cel mic rămâne singurel
în pat şi descoperă că e trist. Domnişoara ţopăie şi pe “wheels of the bus go
round and round all day long”.
Când ieşim afară, face câţiva paşi apoi dă să se aşeze direct pe jos, aşa că
trebuie să o prinzi repede, până nu apucă să stea pe asfaltul rece. Când o pun
lângă gărduţul metalic care înconjoară “grădina” blocului, se ţine cu o mânuţă
şi se întoarce spre mine, cu degeţelul întins. Ne atingem vârful degetelor, apoi
schimbă mâna cu care se ţine de gărduţ şi întinde celălalt degeţel spre tati. De
Crăciun, după ce am condus-o pe Gabi, Irina a mers pe stradă între noi,
ţinându-ne pe fiecare de câte o mână şi privind în sus, încântată de importanţa
pe care o căpătase dintr-o dată. Aşa am ştiut că bebeluşul nostru a crescut, de
vreme ce deja ne plimbăm de mânuţe.
Joi la prânz am mutat-o la bunica, în Cetate. A plâns mult după ce am plecat,
semn că deja conştientizează despărţirile. Ieri, înainte de ultima emisiune din
an (poate cea mai frumoasă din câte am realizat anul ăsta) m-am dus să o
văd. S-a bucurat să mă vadă şi mi-a tot apăsat vârful nasului, parcă să verifice
că sunt eu şi după cât de prompt făceam “trrrrr” când mă atingea.
Gabi era extenuată, o călărise micuţa şi la propriu şi la figurat, îi făcuse toate
poftele, “E musafir în casa mea şi trebuie să i se acorde atenţie” spune Gabi,
încântată că Irina a “vorbit” toată ziua şi şi-a cântat şi s-a jucat singurică în pat
cu jucăriile aduse de Moş la buna, clownul ei preferat (ajuns deja la al treilea
exemplar) un ursuleţ care cântă un cântec cu care o adormeam când era mai
mică şi un lighenaş de plastic în care pune şi din care scoate lucruşoare. O
fascinează scoicile cele mari din vitrină, deşi ştie că nu are voie se duce şi-şi
lipeşte mânuţele de geam, îngânând deja previzibilul “ata, ata”. Gabi îmi

Ada Demirgian

Primele o mie şi una de nopţi
158/164

povestea toate amănuntele astea ca şi cum s-ar fi întâmplat în ultimele trei
săptămâni…
“Acum te înţeleg de ce nu ai vrut să o laşi la mine şi să o iei doar în week-end.
Sunt atât de preţioase amănuntele astea, nu ţi le dă nimeni înapoi… E obositor,
dar uiţi de oboseală când o vezi cât e de drăgălaşă şi câte ştie deja.”
Am zâmbit şi mi-am mai zis o dată în gând că totuşi am avut noroc cu Gabi.
Putea să nu înţeleagă “mofturile” nurorii…
Am scos-o puţin la plimbare şi ca să nu mai plângă când am plecat, n-am mai
dus-o până sus. Ne-am despărţit în faţa teatrului Masca, eu ascunsă după un
copac, ea privind în urmă până nu a mai putut desluşi nimic în întuneric. Astăzi
o luăm acasă. Am emoţii cu artificiile şi pocnitorile de la miezul nopţii. Pe cele
din zilele astea Irina nu pare să le fi conştientizat, ori nu o deranjează
zgomotul, nu-l percepe ca pe ceva de speriat. Frumoasa noastră fiică
împlineşte în curând un an… Ne pregătim pentru Sfântul Ioan apoi pentru
ceremonia turtei şi a tăvii, ne pregătim pentru primii paşi nesusţinuţi şi pentru
celelalte minuni cotidiene.
A fost un an greu. Poate cel mai greu şi cel mai frumos din viaţa noastră. N-am
fost niciodată atât de disperată şi atât de fericită în acelaşi timp, ca anul ăsta.
Suntem împreună, suntem sănătoşi, Irina e bine. Îmi lipseşte tata. Îmi lipseşte
mama. Dar distanţele sunt deja chestii relative, câtă vreme avem ce ne spune
Vă urez “La mulţi ani” tuturor. Şi aşa cum spuneam şi aseară celor ce au avut
bunăvoinţa să ne asculte emisiunea, vă spun şi vouă celor ce citiţi cronica
Irinei: Să vă dea Dumnezeu Sănătate şi bucuria de a vă privi copiii dormind
liniştiţi şi împăcaţi. Orice altceva se rezolvă! Sărbătorile cu bine!
Ada Demirgian
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In love with my daughter
21.01.2006
Nu vorbeşte nimeni (sau cel puţin eu nu am întâlnit mărturii scrise) despre
neplăcerile maternităţii. O fac acum, la un an după naşterea Irinei, pornind de
la ideea că dacă le voi aşterne pe hârtie voi putea apoi să îmi iau gândul de la
ele. Nu mă refer aici la sarcină şi la clasicele greţuri, vărsături, dureri de cap,
dureri de oase, dureri de spate, durerile facerii. Pe astea le ştie toată lumea,
umblă din gură în gură, din soacră în noră şi din mamă în fiică. Mă refer la ce ţi
se întâmplă după ce preţioasa povară îşi face drum cu coatele spre lumina
lumii. Când toată atenţia se îndreaptă spre Perfecţiunea Sa, bebeluşul, când
puţini mai au chef să întrebe: şi tu ce mai faci, când toţi sunt doctori în
neonatologie şi pediatrie. Mă refer la zilele şi nopţile de după, când parcă
dispari din ochii tuturor. Prea orbiţi de frumuseţea noii vieţi, devin amnezici şi
parcă inconştienţi, uită că toţi bebeluşii se transformă mai întâi în adolescenţii
rebeli/indolenţi/superbi/infantili/de nestăpânit şi apoi în adulţii hâzi sau
frumoşi, de invidiat sau demni de ridicol, de care ne lovim la tot pasul.
Cel mai mare regret al meu în privinţa Irinei este că nu am fost conştientă în
secunda venirii ei pe lume. Pentru mine naşterea a fost doar un episod de
blackout – o gaură în propria mea existenţă, o lipsă în timp. Eram acolo dar nu
eram. Nu i-am auzit primul strigăt, nu am fost în stare să o îmbrăţişez aşa udă
şi murdară cum trebuie să fi fost când au scos-o din culcuşul ei. Când am
văzut-o eram mai mult moartă decât vie, şi cu toate astea am plâns de
emoţie: “ghemul meu, ghemul meu…” aşa i-am spus, printre lacrimile de după
anestezie. Fotografia primei noastre priviri îmi face rău. Ar trebui să fie
frumoasă dar mie mi se taie picioarele când văd cât eram de răvăşită: eram
bătrână şi obosită în poza aceea, deşi nu făcusem nici un efort. Ea era
perfectă. Ce nu li se spune mamelor ce optează pentru cezariană de frica
naşterii naturale este cât de grea e recuperarea de după: anestezia generală
presupune un tub introdus pe gât, care după ce e scos, lasă urme dureroase:
câteva zile mi-a fost frică să tuşesc sau să strănut, pentru că orice implica
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solicitarea traheei durea până la lacrimi. Anestezia epidurală, ridicată în slăvi
pe site-urile de specialitate, recomandată de medici şi apreciată “pe
nevăzutelea” de gravide înseamnă un ac înfipt în coloană prin care în trup îţi
picură morfină preţ de câteva ore şi apoi, se poate întâmpla să rămâi cu acul
ăla în spinare noaptea întreagă, şi cu un punct dureros pentru restul vieţii.
Sonda urinară (pentru care I-am mulţumit lui Dumnezeu în primele 24 de ore
de la naştere) poate şi ea crea pagube permanente dacă e mai mare decât
trebuie.
În cazul naşterilor naturale, statul în fund poate fi o problemă, viaţa sexuală se
poate transforma într-o glumă sinistră pentru o vreme (un soţ l-a rugat pe
ginecologul care îi asista soţia la naştere să o coasă bine, să fie puţin mai
strâmtă…) Perioada de lehuzie înseamnă câteva luni în care nu ştii ce te doare
mai tare: cusătura operaţiei, hemoroizii, unghiile încarnate, spatele, braţele,
sfârcurile, sânii, capul, pieptul, bazinul, oasele, muşchii, coloana… Mersul la
toaletă, duşul, câţiva paşi prin casă ţinându-te de pereţi, oboseala – toate par
probleme foarte mari şi de ne-escaladat.
Alăptatul poate fi un coşmar. Copiii muşcă, trag prea tare sau prea încet, sug
prea mult timp sau prea puţin, apar fisuri în mamelon, febra (sau furia) laptelui
înseamnă că sânii îţi împietresc pur şi simplu şi înnebuneşti de durere.
Înţărcarea copilului este alt vis urât cu implicaţii extreme pentru psihicul
mamei şi al copilului. Prima oră departe de copil este îngrozitor de lungă,
prima noapte fără să-i auzi respiraţia pare să nu se mai termine niciodată.
Colicii sunt de departe cea mai mare tragedie în viaţa unei familii în care
tocmai a apărut un bebeluş. N-ai putere psihică să îl laşi să plângă şi devii
sclavul purtatului în braţe sau al legănatului. Sau ai puterea şi eşti acuzată de
sadism şi bănuită de denaturare. Diversificarea este altă problemă teribilă,
mult timp înghiţi o dată cu copilul fiecare linguriţă de suc/supa/piure/cereale
pe care încerci să i-o bagi pe gât. Primii paşi ai copilului înseamnă că petreci o
lună, două sau chiar mai multe aplecată de spate, împrumutându-i copilului
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câte un deget de la fiecare mână ca să poată merge şi îndreptându-ţi apoi cu
greu coloana. Dinţii copiilor sunt un alt capitol terifiant pentru că pentru fiecare
dinte, copiii şi părinţii lor plătesc cu nopţi nedormite şi vini imaginare asumate
inutil.
Un bebeluş este un test amar pe care nu toate cuplurile îl trec. Sunt atât de
multe probleme într-un timp atât de scurt şi totuşi aparent infinit, toate pe un
fond extrem de zgomotos şi însoţite de paranoia şi de disperare cum doar
mamele pot simţi când e vorba de copiii lor. În ziua de azi, bărbaţii dau bir cu
fugiţii mai des decât suntem în stare să admitem. În ziua de azi cuplurile se
despart după ce un copil apare, pentru că iubiţii noştri nu-s în stare tot timpul
să se mire de ochi albaştri şi remarcă mai degrabă mirosul neplăcut de
cacapipi care le provoacă greaţă ori plânsul care le deranjează
somnul/hobby-urile. Taţii sunt greu încercaţi când un copil intră în viaţa
femeilor lor pentru că ei nu înţeleg cum avem atâta răbdare cu boţurile astea
chiuitoare, nu înţeleg de ce bebeluşii au tot timpul mai multă nevoie de noi şi
deci, capătă şi prioritate maximă pe lista noastră de lucruri de făcut.
Taţii suferă când îşi pierd pe termen lung iubitele, când viaţa intimă devine
complicată şi întotdeauna delicată, când sânii noi ai soţiilor mustesc de un
lapte ce nu le este menit lor, când trupurile de care s-au îndrăgostit nu mai
revin la forma iniţială, când li se interzice să mai fumeze în casă ori să intre
încălţaţi ori să asculte muzica tare, ori să trântească uşi ori să vorbească pe
ton ridicat. Problemele pe care un copil le creează într-un cuplu al zilelor
noastre sunt multe şi din păcate nu prea se discută despre ele.
Spun “într-un cuplu al zilelor noastre” pentru că îmi imaginez că pe vremuri nu
erau toate atât de complicate şi atât de împovărate de o mie de sensuri ca azi.
Sau cel puţin aşa îmi place să cred, că la începuturile lumii nu trebuia să mergi
cale de cinci staţii de tramvai ca să găseşti morcovi neturceşti şi fructe
autohtone, lapte de vacă autentic şi carne nemodificată genetic, ca să ai apoi
ce arunca pentru că minunii nu îi place gustul, consistenţa sau pur şi simplu nu
are chef să mănânce.
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Şi cu toate astea, o privesc uneori pe fiica mea cea de care m-am îndrăgostit
înainte să se nască. Mă uit la ea şi mă mir că eu am fost în stare să creez ceva
atât de frumos, atât de perfect, atât de fragil şi atât de preţios. Şi ca mine fac
toate mamele, îndrăgostite de pruncii lor.
Acum când scriu, Irina are un an şi o zi, n-a mâncat nimic de 6 ore (a refuzat
laptele de la ora 19 şi tocmai nu l-a vrut nici pe cel de la ora 22) şi a făcut
febră 39 (de la vaccin), de o săptămână plânge cu lacrimi amare din cauza
dinţilor şi de câte ori mă vede întinde mâinile să o iau în braţe. Când dispar din
raza vederii ei, urlă, la propriu, de parcă dintr-o dată un nou cordon ombilical,
prea întins între mine şi ea, o împiedică să respire sau să se hrănească. Am
câteva sute de poze cu Irina, multe neclare pe care nu mă lasă inima să le
şterg, aşa ceţoase cum sunt, mi se par importante şi preţioase. Am ţinut-o
acasă poate din egoism, cum mi se spune uneori. Am considerat că locul ei e
lângă noi, oricât zgomot/fum/praf ar fi în casa asta în care trăim, oricât de
neînţelegători vecinii care pun muzică la ore nepotrivite, oricât de costisitoare
întreţinerea şi bona, oricât de incomod alergatul între serviciu şi casă.
Indiferent ce s-ar întâmpla trebuie să fim împreună.
Sunt îndrăgostită de fiica mea. Ca şi mine, tatăl ei crede ca a noastră e cea
mai frumoasă din lume. Ca şi mine, vede semne de inteligenţă precoce
(naturale de altfel, fiind ea, Irina fiica mea şi a lui). Ca şi mine, se miră că e
perfectă în lumea asta strâmbă şi murdară, ca şi mine se teme pentru ce o
aşteaptă în viaţă, ca şi mine, nu se poate stăpâni să nu cheltuie prea mult ori
aiurea pentru fetiţă, ca şi mine, e în stare să facă moarte de om pentru puiul
lui. Şi ca noi sunt toţi ceilalţi părinţi, disperaţi de frumosul pe care inconştient
poate, l-au creat.
Nimic nu poate uni doi oameni mai mult decât un copil. Nimic nu-i poate
despărţi mai dureros decât un copil. Copiii noştri ne fac mai buni. Sau nu. Ei
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sunt măsura puterilor noastre, a limitelor noastre, ei sunt adevărata noastră
imagine în oglinda vieţii. Este adevărat că venim pe lume puri şi buni. Văd asta
în fiecare zi în ochii fetiţei mele. Şi mă rog ca Dumnezeu să îmi dea puterea şi
înţelepciunea de a o întări pentru viaţă, fără să-i distrug fărâma de divinitate
cu care mi-a fost dăruită.

La mulţi ani, Irina Ioana!
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