
Sunt o fiinţă obişnuită, nu sunt perfectă, nu sunt geniu şi nici sfântă, ca orice 
om, greşesc. Sunt o persoană sufletistă, răbdătoare, însă uneori pot fi şi dură. Nu îmi 
plac certurile, neînţelegerile sau violenţele, sunt o fire calmă, paşnică şi căreia îi plac 
pacea şi liniştea. Nu îmi plac deloc nedreptăţile, însă, ca orice alt om, ştiu că viaţa nu 
e mereu dreaptă... trec peste toate. Îmi place să citesc, să mă perfecţionez tot timpul.

Principala mea pasiune este scrisul. Cuvintele vindecă. Iubesc scrisul! Aş scrie ore 
întregi - despre lume, despre mine, despre alţii, despre frumos, despre urât, despre 
copilul meu… Scriu PENTRU MINE în primul rând! Uneori, scriu şi pentru alţii. Sau 
despre alţii.

M-aş descrie ca o idealistă, uneori visătoare, alteori prea cu picioarele pe pământ. 
Am tendinţa să analizez o problemă sau o situaţie pe toate părţile. Am şi o caracteris-
tică a mea, care mă determină să fiu plină de compasiune cu persoanele care suferă şi 
sunt umilite, dar pot fi necruţătoare cu cele tupeiste şi arogante. O pot considera un 
defect, dacă e să ne luăm după ultima parte, sau o pot considera o calitate dacă luăm 
în considerare prima parte. 

Sunt o fire veselă. Fac haz de necaz, pentru că aşa reuşesc să trec peste tot ce mi 
se pare greu. Îmi place să râd cu tot sufletul şi, atunci când reuşesc să fac asta, mă 
umplu de energie pentru o bună bucată de vreme, mai ales dacă şi cei de lângă mine 
sunt la fel de veseli. Cel mai frumos compliment: „Eşti un balsam pentru suflet”.

Sunt de părere că de cele mai multe ori, noi oamenii, avem o mare influenţă asupra 
vieţii noastre. Nu-mi place imoralitatea în relaţiile sociale, iar dacă observ că cineva 
are tendinţa să fie imoral, mă retrag şi prefer să nu mai am de-a face cu acea persoa-
nă. Sunt de părere că dacă lăsăm întâmplările bune din viaţa noastră să ne modeleze, 
putem deveni oameni deosebiţi. Ador combinaţia dintre maturitate şi copilărie! Şi, 
până la urma urmei,… sunt doar un om...

Viorica Nicolescu


