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oţul ideal este acela care se simte atât de sigur de sine încât nu mă va privi niciodată
ca pe rivalul său, ci, dimpotrivă, vom trăi amândoi, pentru totdeauna, ca tovarăşi leali
angajaţi într-o cauză comună. Un astfel de soţ va şti să creeze un spaţiu de libertate
care să-mi permită să mă exprim cu transparenţă, un spaţiu în care să nu ezit să-i spun tot ce
am pe suflet de teamă că se va simţi jignit. Un astfel de soţ este în stare să elimine pietrele
din cale aşa încât împreună să putem merge sub soare cu aceeaşi bucurie pe care o simt copiii
când construiesc castele de nisip pe plajă.
Soţul ideal e acela care este conştient de toate punctele mele tari, ca şi de cele slabe, fără să-i
treacă vreodată prin minte să profite de ele. Braţele lui îmi vor fi refugiu în momentele mele
de tulburare, şi puterea mea îi va sta la dispoziţie în luptele lui.
Un soţ care ştie că nu se pot prinde furtunile cu plasa, şi că vom fi liberi atunci când ne vom
petrece zilele şi nopţile fără mânie, căci în acea zi vom fi asemenea unui turn care se ridică în
vârful unui munte înalt.
Un soţ care ştie să-mi respecte calităţile personale şi sistemul meu de valori, pentru ca, pe
acestea, să construim împreună visul nostru de demult.
Soţul ideal este acela căruia nu-i este frică să se înduioşeze, care nu se teme să se arate slab,
nici nu se ruşinează să-mi ceară ajutorul în lupta de zi cu zi.
Un soţ care nu ia iubirea drept slăbiciune: care, pentru că mă iubeşte, se gândeşte că eu sunt
un învingător, sau care, dimpotrivă, pentru faptul că eu îl iubesc, se simte mai bun.
Un soţ care îmi cunoaşte greşelile: le acceptă fără reproşuri şi mă susţine ca să le corectez.
Un soţ care ştie că iubirea va cânta mereu, fără să aibă nevoie de explicaţii.
Soţul ideal este acela care ştie că viaţa noastră în doi este ca un ocean fără margini iar noi
suntem doi marinari care, zi de zi, ies în larg pentru a descoperi noi lumi în mări necunoscute.
Ştie că, pentru a afla adevărul, e nevoie de două persoane: una care să-l spună, şi alta care
să-l asculte.
Şi mai ştie că atunci când întoarcem spatele soarelui (adică soţului), nu mai vedem decât
umbre.
Soţul ideal, îmbrăcat în armura tăriei sufleteşti, rămâne neschimbat în faţa greutăţilor şi nu se
lasă abătut de eşecuri, ci transformă împrejurările potrivnice în stimuli pentru a creşte, păşind
iar şi iar peste cenuşa orgoliului.
Din cartea Căsnicia fericită - Soluţii pentru ca iubirea să răsară în fiecare zi cu un chip mereu proaspăt,
de Ignacio Larrañaga, Editura Pauline, 2006.

„Pentru totdeauna” este format din mulţi „acum”.
Emily Dickinson

