
Cercul  (Pe drumuri bătătorite de cuvinte) -  Proză scurtă - Ana-Cristina Popescu 

 

1 



Cercul  (Pe drumuri bătătorite de cuvinte) -  Proză scurtă - Ana-Cristina Popescu 

 

2 

Ana-Cristina Popescu 

 

 

 

 

 

Cercul  (Pe drumuri bătătorite de cuvinte) 

 

 

 

 

 

 

Editura InfoRapArt 

 

Galați - 2021 

 

 



Cercul  (Pe drumuri bătătorite de cuvinte) -  Proză scurtă - Ana-Cristina Popescu 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnoredactare: Ana-Cristina Popescu 

 

 

 

Copyright © 2021 

 

Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate 

autorului. 

 

Editura InfoRapArt 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

Popescu, Ana-Cristina 

Cercul (Pe drumuri bătătorite de cuvinte) / Ana-

Cristina Popescu. – Galați: Editura InfoRapArt, 2021 

 

ISBN 978-606-012-180-0 
 



Cercul  (Pe drumuri bătătorite de cuvinte) -  Proză scurtă - Ana-Cristina Popescu 

 

4 

 

Mama 

 

Era o dimineață 

superbă de aprilie. 

Un soare blând se 

înălțase pe bolta 

cerului și arunca 

lumină peste natura 

ce încerca să se dezmorțească. Nimic rău nu se simțea în 

aer, nici o adiere de vânt, nici un nor prevestitor de 

furtună. Treptat viața legată de glie a început să prindă 

culoare. Câțiva porumbei au împodobit crengile teiului 

abia înfrunzint. Când stolul de porumbei s-a desprins de 

crengile teiului ce se împodobea de primăvară țesându-și 

haine verzi s-a putut observa în urma lor patru puișori ce-

și încercau aripioarele dintr-o creangă în alta, ciugulind 

din când în când câte un muguraș, câte o furnică 

năzdrăvană ce gâdila ramurile teiului, câte o musculiță. 

Erau tare drăgălași puii de porumbel. După un joc de cel 

puțin treizeci de minute, trei dintre puișori și-au luat 

zborul. Probabil se întorceau la cuib sau alergau după 

părinții lor. Doar unul mai micuț nu îndrăznea să 

părăsească crengile teiului. Își 

întindea aripioarele, se dezechilibra, 

se agăța mai puternic de câte o 

creangă. Era mai micuț, mai fricos.  

Între timp mierlele au umplut 

văzduhul cu cântecul lor. S-au 

așezat și ele pe ramurile teiului și-au început să cânte a 
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soare și verdeață. Un stol de vrăbii le-au înconjurat 

printre crengile copacilor. Era un adevărat spectacol. 

Puiul de porumbel a început să se mute și el de pe o 

creangă pe alta. Se bucura de verdeață, de soare, de 

veselia din natură. 

Ceasurile treceau, iar soarele a 

ajuns la amiază. Cântecul păsărilor 

s-a mai domolit. Singurul încurcat 

în ceea ce făcea a rămas doar puiul 

de porumbel. La un moment dat un 

alt puișor de porumbel s-a întors pe 

crengile teiului și s-a apropiat de 

frățiorul sau surioara lui. Avea în cioc un firicel de iarbă, 

probabil și o musculiță. Și-a apropiat ciocul de puișorul 

mai micuț și ca într-o sărutare profundă i-a dat acestuia o 

grăunță. Câtă frumusețe afli în dragostea din sânul 

familiei! Dacă nu a venit un părinte, a venit unul dintre 

frați și i-a întins o mână celui aflat în nevoie. Nimic nu-i 

mai înălțător ca familia. Cine pune mai presus de familie 

diferite interese personale, rău greșește. De multe ori 

când înțelege cât de mult a greșit, e prea târziu. Nu mai 

are cui să se plângă, pe cine să mângâie, nu mai poate la 

rândului lui să fie mângâiat. Lumea micilor vietăți e 

aidoma lumii oamenilor. Făpturile acestea, adesea 

insignifiante pentru om, au atâtea de dăruit, pricepere, 

afecțiune, unitate. Sunt cărți vii din a căror file oamenii 

pot să învețe, să adune înțelepciune, dar pentru acest 

lucru au nevoie de o clipă de liniște, de o pauză față de 

goana zilnică după arginturi trecătoare care o clipă 

strălucesc la soare, pe urmă îți lasă un gol întunecat în 
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suflet. Dragostea din sânul familiei e cea care îți mângâie 

fiecare colțișor al ființei tale chiar și atunci când ești 

undeva departe. Amintirea acelei iubiri nu te lasă să fii 

singur. Ea te ocrotește, fie din lumea celor legați de glie, 

fie din sfera umbrelor. 

* 

 

În copilărie urmăream cu 

mult interes viața unei 

familii de rândunele. Și-au 

făcut cuibul, într-o 

primăvară, în grajdiul casei. 

Ele sunt păsări puțin mai 

harnice. Reușesc să depună ouă de două ori într-un sezon 

de reproducere. După ce cresc primii pui, după ce 

primesc și lecțiile de zbor pentru a se descuraca în viață, 

familia de rândunele  depune al doilea rând de ouă. Cu 

acești din urmă pui, iviți din ouă mai tomnatic, își încep 

călătoria, în toamnă, spre țări mai călduroase, însă cineva 

din familia alungată de frigul toamnei, se întoarce mereu 

în același loc primăvara, locul unde dragostea zâmbește 

mereu, fie și printr-o pană rătăcită în cuib, de la mama 

sau de la unul dintre frații ce i-a fost părtaș bucuriilor din 

primele clipe ale vieții. 

 

* 

 

Când soarele a început să dea înapoi de pe bolta 

cerească, pregătindu-se de drumul lui spre odihnă, niște 

nori negri se întreceau în a desena văzduhul. Toată 
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lumina acelei superbe zile a fost alungată. Porumbelul 

micuț a început să se ascundă lângă trunchiul teiului, 

căutând să fie protejat de acesta, dar i-a venit în ajutor un 

porumbel mai mare, probabil mama, un porumbel ce l-a 

determinat să-și alunge teama și să zboare câțiva metri 

până la cuib. 

* 

 

Vecin cu teiul e un stâlp de 

electricitate. Toată ziua păreau 

să se uite unul în grădina altuia. 

Ce să faci? Așa-i cu vecinul de 

peste drum. Își mai aruncă din 

când în când privirea și în 

ograda ta. Pe stâlpul de 

electricitate își avea cuibul o 

familie de berze. S-au întors cam 

de multișor anul acesta la vechiul cuib. Au mai prins și 

câteva zile cu zăpadă. Toată ziua aceea a lui prier s-au 

bucurat de soare, au bătut cu ciocul în muțenia lor, 

acompaniind cântecul păsărilor. Și-au hrănit puișorii iviți 

din ou și impresionați de tot ceea ce palpită în jurul lor. 

Norii întunecați ce au acoperit tavanul de deasupra 

cuibului i-a adus pe ambii părinți alături de pui. Nu știu 

cât de tineri sau trecuți prin viață erau părinții, dat fiind 

faptul că berzele sunt păsări longevive, trăiesc până la 

treizeci de ani, dar un lucru e cert, își iubeau nespus de 

mult puii. S-au întors la cuib și așteptau. Ce așteptau? 

Nici ele nu știau exact. Poate așteptau furtuna și își 

doreau să se ia cu ea de piept, ca să-și apere puii. Poate 
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așteptau ca soarele să biruiască negura ca Făt Frumos pe 

zmeul din basme. Totuși sunt convinsă că tot ceea ce își 

doreau era ca văzduhul să se limpezească cât mai curând 

și să se bucure de liniște și pace. N-a fost chiar așa de 

simplu. 

Niște stropi mari și grei au căzut cu repeziciune pe 

pământ. S-a făcut liniște. Toată natura aștepta speriată. 

Berzele s-au așezat în cuib peste puii lor ca să-i ferească 

de vitregiile văzduhului. Cuibul lor e făcut să dea piept 

an de an și cu lucruri mai puțin plăcute. El nu e la 

adăpost de vânt și ploi. El salută soarele din prima clipă a 

primăverii, dar biruie și vânturi, ploi sau ninsori. Totuși, 

acea zi de aprilie a avut o finalitate cum nimeni nu și-o 

dorește, pentru familia de berze. După stropii aceia mari 

și reci de ploaie văzduhul s-a dezlănțuit și grindina a 

început să bată cu putere. Erau foarte mari bucățile de 

gheață ce loveau pământul. Parcă cineva și-a pus în gând 

să-l pedepsească prin lovirea cu pietre. Berzele stăteau 

neclintite și-și apărau puii de lovituri. La un moment dat, 

una dintre berze, tatăl puilor, s-a înălțat de pe cuib și a 

alergat într-un loc ferit. Știa că dacă o să rămână în cuib 

viața o să-i fie pusă în pericol. Se gândea probabil că o să 

facă alți pui, că nu-i servește cu nimic sacrificiul. Pierdea 

un an din viață fără pui, dar de rămânea în cuib pierdea o 

viață. Poate se gândea și la altceva, se gândea să-și 

salveze viața, ca în cazul în care perechea lui nu va 

rezista bătăliei cu pietre, să aibă cine să hrănească puii. 

Piatra căzută din cer a lovit năpraznic, dar mama barză 

nu și-a părăsit puii. Îi iubea atât de mult. Viața ei părea să 

nu mai aibă niciun sens fără ei. E ca și cum ar muri și ea, 
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dacă ei ar păți ceva. Și-a întins aripile lungi peste 

întreaga suprafață a cuibului, a suportat toată durerea și a 

așteptat ca urgia să înceteze. A încetat la un moment dat 

urgia. S-a întors la cuib și tatăl. Puii au fost salvați. Se 

iveau zâmbid de sub aripile protectoare ale mamei. 

Mama, înecată în dureri, le zâmbea. Puii ei trăiau. Au 

fost salvați. Nu putea să-și miște aripile. Tatăl s-a 

depărtat de cuib un timp și s-a întors cu ciocul plin de 

mâncare. Puii și-au înălțat căpușorul cu ciocurile 

deschise spre a primi cina. Mama era împăcată. Biruise 

ce a fost mai rău. Cu toată durerea s-a târât spre marginea 

cuibuilui, a mai privit încă o dată spre familia ei, apoi s-a 

lăsat să alunece spre pământ. 

Lângă stâlpul de electricitate o barză stătea cu aripile 

rupte. A venit lângă ea soțul ei, dar nu avea cum să o 

ajute. Noaptea se grăbea să coboare rece și umedă, așa că 

tatăl s-a întors în cuib, lângă puișori. 

A doua zi oamenii au luat de lângă stâlpul încremenit 

o barză moartă ce avea aripile rupte. Durerea o răpuse 

peste noapte, dar a murit împăcată. 

 

* 

 

Despre mamă e cel mai greu să vorbești, căci orice ai 

spune despe ea, niciodată nu poți să spui tot, nu poți 

surprinde nici un procent din ceea ce este mama, acea 

ființă magică i-aș putea spune, care înțelege totul. 

Numele mamă este sinonim cu iubirea. Niciun sinonim 

nu îi mai potrivit cu iubirea ca mama. Ea nu are niciodată 

nevoie de nimic, ea e mulțumită atunci când copiii ei sunt 
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bine, când îi știe în siguranță, când îi află bucuroși. Ea 

trăiește prin zâmbetul copiilor ei. Și, da, chiar și mama e 

asemenea unui copil, atunci când i se promite ceva 

înălțător pentru copiii ei. Ea așteaptă, nu obosește să 

aștepte, să spere că mâine, poimâine, se va împlini 

promisiunea, așa că fiecare copil e dator să muncească 

pentru a-i vedea zâmbetul venit ca urmare a realizărilor 

lui atât în plan familial, cât și profesional. E atât de 

complexă acea persoană ce o numim mamă, încât am 

evitat mereu să vorbesc despre ea în scrierile mele, de 

teamă că necuvintele mele nu se vor ridica niciodată, nici 

măcar la gleznele piciorelor ei. Adesea cuvintele stau 

mute când încercăm să vorbim de ceva mai presus de ele. 

Se învârt ca într-un cerc și nu se hotărăsc care ar fi mai 

potrivite să înceapă dansul în propoziții și fraze. Le e 

greu să înceapă hora când viața și iubirea încearcă să dea 

mâna cu ele. Din iubire, prin cuvânt, a apărut viața în 

acest univers. Ce ar putea spune ele despre ceea ce e 

rădăcina tuturor? Nimic. Ce ar putea spune ele depre 

mamă? Tot nimic. Mama e cea care dă viață, crește, 

îngrijește, protejează, se sacrifică pe sine fără durere, 

simțind doar iubire în tot ceea ce face spre a-și ajuta și 

proteja copiii. 

Multă încredere are o mamă în copiii ei. Și cum nu ar 

avea încredere în ei indiferent de situație, căci de nu ar 

avea încredere în ei ar fi ca și cum nu ar avea încredere în 

ea însăși?  

O mamă nu are nevoie de nimic din cele materiale, 

asta în cazul în care unii copii cred că pot să compenseze 

măcar unu la sută din grija și iubirea ei. O mamă are 
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nevoie să vadă zâmbetul de mulțumire și împlinire de pe 

chipul copiilor ei. Pentru o mamă cel mai mare dar nu e 

atunci când îi cumperi o pâine și fugi la ale tale, ci e 

atunci când un copil îi trece pragul să o vadă. În acel 

moment ea alungă toate neputințele bătrâneții și nu mai 

știe ce bunătăți să-i pună înainte. 

O mamă nu are seamăn pe lume, este acel ceva unic 

ce-ți simte fiecare trăire la începuturile existenței tale și 

trăiește pentru tine, este acel ceva unic ce nu are sfârșit 

chiar și dincolo de prag. De acolo, din umbră, te 

protejează prin rugăciunea ei și îți zâmbește, chiar de tu 

nu o mai poți vedea aievea, ci doar în amintire. 

Am auzit cândva o bătrână spunând fiicei ei trecută cu 

mult de prima tinerețe, atunci când se afla în cumplită 

suferință, pe patul morții „Eu o să plec și tu nu o să mai 

ai mamă, dar nu te teme, că mă voi ruga Bunului 

Dumnezeu să mă lase să te veghez mereu, ca să nu fii 

singură în nicio încercare a vieții!“. 

Bucurați-vă cât timp mama vă este alături, căci 

indiferent de vârstă veți fi tot copii! 

 

* 

 

Barza ce și-a protejat puii cu aripile ei mari și grele, nu 

a mai simțit durerea la un moment dat, a simțit doar o 

dragoste care îi răscolea toată făptura, copiii ei. Cu acest 

gând, cu această umbră de fericire, a adormit pentru 

totdeauna. 
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Semn rău 

 

-  De cine te ascunzi, Fleceo? 

- E, e, e ...! 

- Ce e? 

- E acolo o pisică neagră. 

- Și ți-e frică ție de o pisică? 

- E una neagră. 

- Tot pisică este. Stai pe pace că nu te mușcă, cel mult 

te zgârie, dacă se sperie de tine! 

- E o pisică neagră, e semn rău. Dacă îmi taie calea o 

să am ghinion. 

- Astea-s prosti pentru babe, Fleceo! 

- E semn rău. Pentru mine e semn rău. 

- Hai, ieși afară de după stâlp, că nu-ți taie nicio pisică 

calea! 

- Crezi? 

- Garantat! 

Și Flecea a îndrăznit să facă câțiva pași, a scăpat sacul 

cu iarbă pentru iepuri din spinare, pisica din locul ei unde 

stătea leneșă la soare s-a ridicat în picioare și speriată i-a 

tăiat calea. 

- S-a zis cu mine, o să am ghinion, a început să se 

plângă Flecea. Am presimțit că așa se va întâmpla. 

- Atragi tu singur ghinionul, Fleceo, cu credințele tale 

prostești. 

Flecea era un om trecut de patruzeci de ani. S-a însurat 

târziu, în jurul vârstei de treizeci de ani, fiindcă la anii 

când a fost june a avut nenorocul să spargă o oglindă. De 
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teamă să nu calce cu stângul în viața de familie, a rămas 

șapte ani neînsurat. Când au trecut cei șapte ani de canon 

era deja flăcău tomnatic. L-a luat Florica a lui Păvăluț. 

Era fată săracă, dintr-o familie numeroasă, iar Flecea a 

fost singurul copil al familiei și avea de toate. 

Flecea i-a spus un copil ce bătea mingea pe uliță  într-

o zi, când Bujor Șăndroni s-a întors din drum, că a 

întâlnit-o pe baba Solomia cu o găleată goală mergând 

spre fântâna din capătul satului. 

- Iar mi-ai ieșit cu gol în cale, babă Solomia! Deja am 

flecit tot ce-am avut de-ale guri în bătăcui când ți-am 

văzut vadra. Mi s-a dus ziua de lucru. Mă întorc acasă că-

i semn rău. 

- Uite și la Flecea, bărbat în toată firea, fuge de o 

găleată goală! a început să strige copilul râzând în urma 

lui. 

De atunci Flecea i-a rămas numele. Chiar s-o obișnuit 

cu el. Când îl întrebi de unde i se trage numele de Flecea, 

îți răspunde că i se trage de la o găleată goală. 

 

* 

 

Anul trecut, de Paște, a pățit-o rău Flecea. 

S-a dus cu nevasta la Slujba Învierii și cum afară bătea 

vântul, i se tot stingea lumânarea. Cât timp a ocolit 

biserica, s-a plâns întruna nevestei că o să aibă ghinion 

tot anul, dar aceasta nu l-a luat în seamă. Îi mai spunea 

câteodată să se roage, să fie atent la cuvintele preotului și 

la răspunsurile cantorilor. 
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După ce au intrat în biserică și-a cumpărat o candelă și 

a ținut-o aprinsă pe toată durata Canonului Învierii. La 

finalul slujbei au luat Sfintele Paști și au ieșit pe ușa 

bisericii să meargă spre casă, dar o rafală de vânt sau 

ceara ce a lăsat un lac în urmă în timp ce s-a topit, au 

contribuit la stingerea candelei. 

- Mă duc înapoi în biserică, să aprind candela, i-a 

comunicat Flecea nevestei. 

- Păi, nu e semn rău să te întorci înapoi, Bujoare? 

- Mai rău e să merg acasă de la Înviere fără lumânare 

aprinsă. În niciun an nu am mers acasă fără lumânare 

aprinsă. Lumânarea trebuie să lumineze drumul până 

acasă, să ardă puțin și în casă. 

- Poți să aprinzi lumânarea și de la un alt credincios, 

nu e nevoie să intri în biserică. 

- E mai bine din biserică. 

- Cum dorești, dar să vii repede, că s-a răcorit bine 

afară! 

Numai ce a intrat Flecea în biserică, că nevasata a fost 

chemată de nași în mașină la ei. 

- Haide, că te ducem noi acasă, că s-a făcut tare frig 

afară! 

- Mulțumesc, dar e și Bujor cu mine, să-l așteptăm un 

moment! A intrat din nou în biserică să aprindă 

lumânarea. 

Flecea întârzia să apară și nevasta lui murea de rușine 

în fața nașilor ce stăteau după ei. Să fi plecat fără Flecea, 

nu se putea. Acesta ar fi început să o caute. 

Cu nerăbdare vedea cum Flecea intra și ieșea din 

biserică. Făcea ce făcea și cum călca pragul bisericii 
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hotărât să pornească spre casă, cum se stingea și 

lumânarea. Iarăși se întorcea în sfântul locaș. 

La un moment dat, nevasta acestuia, a deschis ușa 

mașinii și l-a strigat. 

- Bujoare, vino! Așteaptă nașii după noi! 

Grăbit Flecea, cu lumânarea arzând, a pornit spre 

mașină. Mai că îi venea să alerge după ce-a auzit 

chemarea nevestei. De grijă să ajungă cât mai repede și 

cu lumânarea aprinsă, nu a văzut bordura de pe marginea 

șanțului. S-a împiedecat, a căzut și i s-a stins lumânarea 

cu doi metri înainte de a intra în mașină. 

- A căzut, a rostit speriată, nevasta! 

S-a speriat și nașu și au sărit din mașină să îl ajute să 

se ridice, dar acesta se și ridicase deja până să ajungă ei. 

Tot drumul spre casă s-a văitat Flecea de durere. 

- Poate ți-e luxat piciorul, a spus nevasta. 

- Nu, a răspuns Flecea. Mă doare, pentru că am căzut 

rău. 

Când au ajuns acasă nevasta a observat că pantalonii 

buni erau rupți în genunchi, iar Flecea adunase niște 

julituri pe cinste ca atunci când alergai în copilărie și nu 

mai aveai stăvilar până ce-ți înroșeai genunchii. 

- Ai văzut ce ai pățit, dacă te porți ca un copil? l-a 

mustrat nevasta. 

- Din cauza ta am pățit ce am pățit. Nu trebuia să mă 

strigi! Am alergat și parcă mi-a pus cineva piedică și mi 

s-a stins lumânarea. E primul an când ajung acasă cu 

lumânarea stinsă de la Înviere. 

- Din cauza mea? Dacă erai copil ai fi luat două palme 

peste fund și ai fi stat cuminte, dar ești om în toată firea. 
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E ultimul an când mai mergi cu mine la Înviere. N-ai 

decât să mergi singur, dacă vrei. Eu nu o să mai am și 

grija ta. Lasă-mă să-ți pun un plasture, că sângerezi! 

- Nu! 

- De ce nu, omule? 

- Mă ustură, mă doare! 

- Cu atât mai mult trebuie să îți pun un plasture. 

Cu greu a acceptat Flecea plasturele. 

- Acum ai încurcat-o! i-a spus nevasta, după ce i-a 

fixat plasturele pe rană. 

- De ce să o încurc? 

- Ai căzut și ți s-a stins lumina în noaptea de Înviere, e 

semn tare rău! 

- Ce-o fi însemnând? 

- Că o să mori anul acesta. 

- Cum să mor? 

- Așa cum ai căzut și ți s-a stins lumina. 

- O să mor? 

- Așa arată toate semnele. 

- Toate semnele? 

- Numai săptămâna trecută ce ai stat toată dimineața în 

grădină, ca să auzi cucul și să-ți anunțe o viață lungă, dar 

nu l-ai auzit. În schimb l-ai auzit seara la apusul soarelui, 

semn rău, de moarte sau de necaz. 

- Ai dreptate, femeie. 

- O să mori anul acesta, Fleceo, trebuie să te 

obișnuiești cu ideea! 

Era prima dată când și nevasta i-a spus Flecea și de 

atunci tot așa l-a strigat. 
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- Nu vreau să mor, Florico! a început să se plângă 

Flecea, e prea frumoasă viața. 

- Ba o să mori, Fleceo! Și-a făcut și cucuveaua cuib în 

pomul de lângă fereastră și îți cântă noapte de noapte, s-a 

mai stins și lumânarea de la Înviere în urma unei 

căzături. Nu sunt semne bune! 

- Semn rău, a început să se tânguiască Flecea, semn 

tare rău. 

În săptămâna luminată Flecea s-a ales doar cu ouă 

sparte, toți cei ce au ciocnit cu el câte un ou, au ieșit 

biruitori. „Să fie alt semn?“ se întreba în sinea lui Flecea. 

 

* 

 

Cu fiecare zi din anul ce trecea, Flecea era din ce în ce 

mai speriat. Adesea era văzut mergând fără rost pe 

stradă, prin grădină, prin casă și bolborosind niște 

cuvinte care de te străduiai să le înțelegi sunau cam așa 

„Semn rău“. Aștepta ca porcul muchia. 

În Ajunul Anului Nou aproape că a făcut un atac de 

panică. 

- Sunt ultimele clipe din viața mea, Florico! Eu o să 

mor și tu cui rămâi? O să uiți de mine și o să te măriți cu 

altul. Nu mă lăsa să mor, Florico, nu vreau să mor! Ție 

chiar nu-ți pasă de mine? 

- Am treabă, omule! Bate Anul Nou la ușă! 

- Și eu o să mor, Florico, o să mor! 

- Cei care mor nu mai au nicio grijă. 

- Dar eu nu vreau să mor! Mi-e frică de moarte! Hai, 

ține-mă de mână și nu mă lăsa! 
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- Nu ți-am spus că am treabă? 

- Nu ți-e milă de mine? 

- De ce să-mi fie milă, tu ai căutat toată viața semne 

rele și acum ai găsit ceea ce ai căutat. 

- Mor, Florico! Așa să știi că eu mor! 

- Dacă tu asta dorești, nu te oprește nimeni. 

- Mor și ție nu ți-e milă de mine! 

Și așa, tângui Flecea până ce a intrat în Anul cel Nou. 

- Florico, n-am murit! 

- N-ai murit, Fleceo! 

- Sau am murit, dar încă visez că trăiesc? 

- Morții nu visează, Fleceo, ei doar dorm. 

- Fără să viseze? 

- Fără. 

- Atunci trăiesc. 

- Trăiești, Fleceo. 

- Și semnul cel rău? 

- Nu știu, Fleceo, o fi fost semn rău? 

- Nu mai cred în semne rele, Florico! 

- Să te audă Bunul Dumnezeu, Fleceo! 

- M-am lecuit, Florico, m-am lecuit de semnul cel rău. 

- Poate te-ai născut tu sub un semn rău, de-ai fost așa 

șod până acum. 

- Să mă fi născut sub un semn rău? Îmi amintesc că 

îmi povestea bunica din partea tatei că atunci când am 

venit eu pe lume a lovit trăznetul turnul bisericii și a 

trebuit refăcut. Să am eu un semn rău care mă urmărește 

toată viața? 

 

 



Cercul  (Pe drumuri bătătorite de cuvinte) -  Proză scurtă - Ana-Cristina Popescu 

 

19 

 

Flori de salcâm 

 

Totul a început într-o primăvară.  Era mijlocul lunii 

mai. Marian și-a luat șevaletul și a ieșit pe deal. Dorea să 

surprindă salcâmii încoronați de flori și să se îmbete cu 

parfumul podoabelor albe. I-a fost dor să simtă iarăși 

pulsul naturii, să-i privească ochii și să pătrundă dincolo 

de ei, spre mistere nedezlegate încă. A fost plecat opt ani 

din satul lui drag. Părinții l-au trimis la școală la oraș, iar 

acum s-a întors dascăl. Era un copil de paisprezece ani 

când a lăsat în urmă tot ceea ce-i îmbogățea sufletul. A 

crescut, s-a schimbat mult.  Din băiatul pipernicit ce a 

fost odinioară, a devenit un flăcău înalt, binefăcut, cu păr 

castaniu ce în lumina soarelui părea să se îmbujoreze și 

niște ochi adânci și frumoși ca apa cea cristalină, ca 

văzduhul netulburat de nori.  

Când a pus piciorul din nou în sat, nimeni nu-l mai 

cunoștea. Pe urmă au aflat că dascălul cel nou este 

Marian al lor, Marian a lui Ion și al Anicăi Popa. Satul a 

rămas însă la fel. Parcă nici nu a trecut timpul peste el, 

atâta doar că în locul copiilor de altă dată au răsărit alți 

copii, copii pe care Marian îi întâlnise la școală, îi 

studiase și înțelesese că erau tare diferiți de cei de 

odinioară. A fost cu ei într-o zi pe deal și niciunul nu a 

îndrăznit să se descalțe și să simtă cum tălpile picioarelor 

par să prindă rădăcini în pământul ud de rouă și mângâiat 

de soare. Pe copiii de odinioară i-ar fi întâlnit cu 

siguranță pentru prima dată pe ulițele satului alergând și 

pe urmă la școală. Se pare că au cam încetat să alerge 
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copiii. Tehnologia își spunea greșit cuvântul și la sat. Era 

bună până la un punct, doar atât cât să te ajute să 

comunici mai repede, să te informezi mai ușor. Copilul 

însă găsea în ea jocul, o rupere de realitate, de tot ceea ce 

e în jurul lui. Prin urmare era necesar ca ei să înțeleagă 

limitele tehnologiei, să scape de vraja ei, să se elibereze 

din închisoarea virtuală pentru a alerga liber printre 

arbori, ca să se ia la întrecere cu păsările și albinele. De 

ar fi avut el acces la informații online cum au copiii de 

astăzi, ar fi studiat mult mai mult, ar fi adunat cât mai 

multă pricepere, pe urmă ar fi fugit în mijlocul câmpului, 

pe coama dealului, pe malul apei, ca să se înțelepțească și 

de la tot ceea ce-i este frate și părinte. Adevărații prieteni 

și cele mai spectaculoase jocuri nu se ascund într-o lume 

virtuală, ei își au seva în tot ceea ce atingi, adulmeci, 

vezi. 

Străzile satului au fost pustii când Marian a călcat cu 

pasul apăsat pe asfaltul ars de soare și grizonant de 

umbrele caselor spătoase ce păreau că s-au prins într-un 

brâu și încercau ele să facă gălăgie, să cânte, să joace. S-

a îndreptat spre deal cu șevaletul sub braț, însă fiecare 

pas ce îl făcea aducea cu sine nedumerire. Muțenia ce 

guverna totul părea să strige și pretutindeni pietrele, 

casele, copacii, văile, păreau să aștearnă povești. 

Cât de grăitor e fiecare lucru! De privești fața unui 

case părăsite, aceasta pare să-ți vorbească de râsetul 

cristalin al copiilor ce au părăsit cuibul și s-au pierdut 

prin lume. De privești fața pietrelor, acestea îți vorbesc 

de stânci, au adevărate istorii ce curg prin particulele ei. 

Și câte nu grăiesc stâncile în muțenia lor. Par a fi fețe de 
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sfinți zugrăvite în icoane. Cele mai de preț învățături le 

culegi din glasul lucrurilor ce te înconjoară. Totul în jurul 

tău tace. Cuvintele zac în acea muțenie și se rotesc într-

un cerc, iar tu trebuie să găsești punctul cercului și să 

culegi din el adevărata miere. Trebuie să fii ca albina 

care cercetează floarea și pleacă dintre petalele ei ce o 

încercuiesc preț de câteva clipe cu informații noi, pleacă 

cu tainele unui nou univers întipărit în suflet. Cu cât 

cercetează albina mai multe flori, cu atât devine mai 

pricepută, cu cât studiază omul mai multe lucruri ce par 

că zgârie, că strigă, că plâng sau râd în jurul lui, cu atât 

devine mai pregătit a se lua cu viața de piept. 

Ajuns pe deal, Marian și-a fixat șevaletul lângă un 

salcâm bătrân. Era momentul să adune, tot ce păstra mai 

tainic în el arborele, în pictura ce urma să umple pânza, 

cu câteva clipe în urmă albă. De mic a iubit pictura, poate 

și din această cauză a studiat ca să devină profesor de 

desen. Prin pictură putea să adune atâtea momente unice, 

să le lase pe urmă în brațele timpului ca pe niște comori 

atât de mute, dar atât de gălăgioase prin cromatica și 

formele lor. 

În timp ce imortaliza florile de salcâm, i-a trecut prin 

fața ochilor chipul unui fete, cea mai bună prietenă a lui 

din copilărie. Au cules într-o primăvară flori de salcâm 

pentru ceai și i-au luat albinele lui moșul Sandu la 

săgetat. Oare ce-o mai fi făcând Maria s-a întrebat? Era 

cea mai frumoasă fată din sat. Și ce blânde roșii i-au mai 

făcut albinele pe pielea ei albă! Părea personajul Albă ca 

zăpada, dar roșie ca sângele în urma înțepăturilor. Venise 

de câteva luni în sat, dar nu a întâlnit-o sau poate că n-o 
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mai cunoaștea. Poate s-a schimbat prea mult, că ce-i 

drept, a crescut și ea. Și-a amintit că învăța tare bine la 

școală, mai degrabă el o zădărnicea din ale învățăturii. 

Într-o zi a lui cuptor, tatăl Mariei i-a dat fetei ca temă să 

citească până seara o poveste, a lui „Harap Alb“, a 

scriitorului Ion Creangă și cum părinții lui erau plecați 

din sat la niște neamuri ce au avut pe atunci niște 

evenimente în familie, a rămas și el în grija vecinilor de 

peste drum, părinții prietenei sale. Lui i-a dat să citească 

o poveste mai micuță, „Punguța cu doi bani“, a aceluiași 

autor. Erau deja măricei, numai ce au terminat clasa a 

cincea. Și era așa de frumos afară, că numai de citit nu 

aveau chef. Aveau chef să alerge, să se joce. Parcă o 

auzea Marian pe Maria cum îl întreba zâmbind când 

cheful de joacă atinsese limite alarmante ce o să 

povestească spre seară. 

- Și ce o să faci când tatăl meu o să vină de la serviciu 

și trebuie să povestești ce ai citit? 

- Nu povestesc nimic. Ce poate să-mi facă?  Doar tatăl 

tău, nu e al meu. Dar tu ce o să faci? Ai de gând să citeși 

și să pierzi o zi superbă ca asta? 

- Cunosc povestea „Harap Alb“. Mi-a povestit-o chiar 

tatăl meu cu doi ani în urmă. El sigur nu-și mai 

amintește. O să răsfoiesc puțin filele cărții și o să-mi 

amintesc tot. Poate îți mai amintești și tu „Punguța cu doi 

bani“, ne-a povestit-o într-o seară de iarnă când se făcea 

economie la electricitate și stăteam la lumina lumânării. 

Ai venit pe la mine, am mâncat mere coapte și am 

ascultat povești. 

- Îmi amintesc ceva din ea. 
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- Atunci ai ce să-i povestești. 

- Poate că am. 

Toată ziua aceea au alergat. S-au cățărat prin copacii 

din cimitirul din apropiere. Au citit inscripțiile de pe 

cruci în locul poveștilor. Au sărit gardul de la grădina 

oamenilor care locuiau în fața cimitirului și s-au urcat 

într-un dud. Ce dude dulci au mai mâncat ei atunci! Când 

a intrat proprietarul dudului în grădină, au și dat năvală 

spre gardul salvator. 

- V-ați pus să-mi rupeți frăgarul! se auzea glasul 

acestuia în urma copiilor. 

Maria și-a prin rochița în gard. Era un gard cu țepi la 

vârf. Trebuia să fii foarte atent să nu te rănești. Era 

rochița ei preferată, dar de teamă să nu fie prinsă și-a 

smuls o bucată din materialul rochiei ce a rămas ca plată 

pentru dude în gardul omului, iar ea s-a ales cu o haină, 

la care ținea mult, ruptă. 

Spre seară, când tatăl Mariei s-a întors de la serviciu, 

s-au dus împreună cu acesta să adune fânul de pe luncă 

ce se uscase la soare toată ziua. În drum spre marea de 

fân, că așa vedeau ei bucata de pământ ce a fost 

mângâiată de tăișul coasei, Maria a povestit „Harap Alb“, 

iar Marian puțin din „Punguța cu doi bani“, că au ajuns la 

locul unde urmau să trudească adunând fânul și totul s-a 

rezumat la câteva întrebări foarte ușoare. 

- Ce i-a adus cocoșul moșneagului? 

- Cirezi de vite, păsări, galbeni. 

- Se vede că ai citit. Dacă nu citeai, mi-ai fi răspuns că 

a adus o punguță cu doi bani. 



Cercul  (Pe drumuri bătătorite de cuvinte) -  Proză scurtă - Ana-Cristina Popescu 

 

24 

În altă zi, pe atunci erau mai mici, să fi fost prin clasa 

a treia sau a patra, Maria a avut ca temă, de la mama ei, 

să învețe până la amiază poezia „Mama lui Ștefan cel 

Mare“. Maria avea un talent deosebit la memorarea 

poeziilor. Le citea de câteva ori și le reproducea 

întocmai. Cred că era atrasă de poezie. Cochetase ea la 

un moment dat cu arta de a compune versuri. A citit de 

două ori poezia, pe urmă a alergat în liliacul vecinului ce 

avea grădina în spatele grădinii ei. Era vremea când 

liliacul era în floare. S-a urcat pe șoprul găinilor și de 

acolo pe gardul din beton de această dată, pe urmă direct 

pe crengile frăgarului ce au prins să facă coroană peste 

gard și peste șopru. Marian a însoțit-o și primea de lângă 

gard crenguțe parfumate de liliac. La un moment dat a 

avut brațul plin de flori, dar a apărut și Sorica, vecina, 

care a început să o certe pe Maria că putea să-i ceară ei 

flori, nu să urce în copac, ca să cadă, „Doamne ferește!“. 

De spaimă și rușine, încercând să fugă din pom, Maria 

chiar a căzut, dar în grădina Soricăi, în gropanul unde se 

aduna gunoiul din cocina porcilor. Intrase inițial până la 

genunchi în mocirlă, dar cum a încercat să se miște s-a 

afundat și mai mult ca în niște nisipuri mișcătoare. 

Speriată, Sorica a scos-o afară pe Maria din capcana urât 

mirositoare, a dus-o la fântâna din grădină unde a spălat-

o cu apă rece, pe urmă i-a mai turnat și o sticluță de 

parfum pe picioare și a trimis-o acasă. Mirosea cumplit, 

parfumul se îmbinase cu alte mirosuri. Norocul cu brațul 

plin flori de liliac a lui Marian. Părea o consolare pentru 

toată rușinea pățită. Și-a încălzit apă și s-a spălat cum a 

putut până ce a venit mama ei care nici una, nici două, să 
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o asculte poezia. Probabil a fost o poezie mai grea. A 

spus-o Maria, cum a spus-o, dar a avut și unele scăpări, 

fapt pentru care a fost nevoită să învețe poezia înaintea 

oricărei alte activități. 

Cu matematica a fost altfel. Aici Marian o întrecea pe 

Maria. Probabil semăna cu străbunica lui. Nu a făcut 

femeia carte, nu știa nici să scrie, dar la calcule nu o 

întrecea nimeni. Dacă o întrebai cât face un număr 

înmulțit cu un alt numar, calcula în gând de câte ori intră 

numărul respectiv în celălalt și îți spunea imediat 

rezultatul corect. În loc să o ajute Marian pe Maria într-o 

zi să facă niște probleme la matematică, a preferat să o 

îndemne să fugă din fața responsabilității. Au jucat prinsa 

pe ulițele satului cu tatăl Mariei de se minunau babele de 

pe ulițe când îi vedea. Nici acesta nu a avut minte să 

alerge după copii. Seara tot ajungeau ei acasă. În cele din 

urmă, obosiți, au cedat. Și-a luat Maria partea 

neascultării. Coasa până nu o bați, nu taie iarba. 

Când a terminat clasa a opta, Maria s-a dus la școală la 

Moldova Nouă, orașul de care aparținea satul lor drag, 

Moldova Veche, iar el a părăsit Banatul Montan, Caraș 

Severinul și s-a dus în Banatul de câmpie, la pustă, la 

Timișoara, la liceul de arte, pe urmă a urmat și facultatea 

în același oraș. 

În timp ce Marian își amintea de Maria, pânza s-a 

umplut de flori albe de salcâm, iar o cireadă de vite s-a 

apropiat de locul unde el s-a lăsat în voia contemplării. 

Fata ce era cu vacile la păscut era de o frumusețe 

răpitoare și avea ceva din privirea de odinioară a Mariei. 

- Am auzit că ești de câteva luni în sat, a spus văcărița. 
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- Cu cine am onoarea? 

- Nu mă mai cunoști? a întrebat tânăra zâmbind. Sunt, 

eu, Maria, prietena ta din copilărie. 

- Maria! Nu pot să cred! Ce frumoasă te-ai făcut! De 

fapt tu ai fost mereu frumoasă. 

- Mă faci să mă rușinez de la atâtea laude. 

- Ce-ai mai făcut? Nu am mai știut nimic de tine și 

acum te văd păzind vacile oamenilor din sat. 

- Puteai să întrebi de mine, nu era greu să afli, dar tu ai 

devenit domn mare, ești dascăl. 

- Aici ai și tu dreptate. Trebuia să păstrăm legătura. 

Dar ce mai faci? Ești bine? Ai tăi ce mai fac? 

- Eu sunt bine. Ai mei nu mai sunt. Eram în clasa a 

zecea când au avut un accident. Am rămas în grija unei 

mătușe. Am fost nevoită să renunț la a-mi finaliza 

studiile. Ne descurcam greu. După ce am împlinit 

optsepeze ani, mătușa a căzut la pat și toată 

responsabilitatea am preluat-o eu, timp de un an, pe urmă 

m-a părăsit și ea. Pentru că păzesc vacile, câștig un ban. 

Fac cu rândul, cu a lui Tudose, cu Viorel. 

- A, îmi amintesc de el, era prostul clasei. Nu a reușit 

să promoveze nici măcar clasa a opta. 

- Acum e însurat cu o fată de cioban de la Cornereva. 

Are deja și un copil. 

- S-a făcut om și el. Să știi că îmi pare rău că ți-ai 

pierdut pe cei apropiați ție. Apropo de un loc de muncă, e 

un loc liber ca femeie de serviciu la școală. Vetuța și-a 

dat demisia. Spunea că nu are timp să mai lucreze, că are 

prea mult pământ, e prinsă cu agricultura. Aș putea să 

pun o vorbă bună pentru tine. 
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- Mulțumesc frumos! Mi-ar prinde foarte bine acest 

serviciu. 

- Vino mâine dimineață la școală și îți promit că o să 

fii angajată. 

- O să vin. 

- Îți place? arătându-i pictura. 

- Da. Văd că ai rămas la vechea ta dragoste, pictura. 

- Îți fac cadou acest tablou și firesc - se întinsese după 

câteva flori de salcâm - și câteva flori vii! 

- Sunt moarte, numai ce le-ai cules din salcâm. 

- Crezi? 

- De fapt nu cred că sunt moarte. Ele pot să fie animate 

de cel care le dăruiește, de cel care le primește. 

Maria a luat florile de salcâm și le-a ascuns în sân, sub 

cămașă, în timp ce Marian își strângea lucrurile și 

împacheta pictura ca s-o ofere fetei. 

- Mai e fântâna aceea cu apă rece din vale? 

- Mai este. Tocmai spre ea mă îndreptam cu vacile, pe 

urmă o să mă pregătesc să apuc drumul spre sat. 

- Am putea merge împreună. Mai povestim. Bem apă 

rece. 

- Ar fi frumos. 

- Îți aduci aminte câte nădrăvănii mai făceam 

împreună în copilărie? 

- Da, i-a răspuns râzând. Îmi amintesc. Într-o zi am 

vrut să o cununăm pe Lia cu Alin și am deșirat toate 

ghemele din cârpe ale bunicii, le-am dat drumul din pod 

la vale, iar bunica n-a mai avut cu ce să lege părădăisile. 
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- Și i-am dat Liei să mănânce nisip, i-am spus că-i tort. 

Cât era de mică și tot a înțeles că o prostim, că-i dăm 

nisip amestecat cu apă din Dunăre. 

- Frumoase amintiri! 

- Și când alergam printre clănile cu fân și tulei în 

grădină. 

- Și ne făceam colibă în tulei, furam pâinea neagră din 

văilingul vacilor, apoi o mâncam cu poftă în noua noastră 

lociunță. 

Râzând, povestind, s-au apropiat de fântână. Au băut 

apă rece, s-au stropit cu apă ca în copilărie, pe urmă au 

coborât în sat. Maria s-a angajat femeie de serviciu la 

școală și pentru scurt timp a lucrat sub același acoperiș 

cu Marian, căci acesta a fost numit asistent la facultatea 

pe care o terminase începând cu luna octombrie a 

aceluiași an. Lunile cât a stat Marian în sat au fost de 

poveste pentru amândoi prietenii din copilărie. 

 

* 

 

În luna iulie Marian i-a propus Mariei să meargă pe 

Insula Ostrov, insula renumită pentru caii sălbatici ce 

viețuiesc acolo, dar și pentru numeroasele tipuri de 

reptile, familii de vulpi, păsările de tot soiul, cel puțin 

cincizeci de specii diferite și-au făcut cuibul pe insulă 

printre diferitele specii de arbori și plante. Insula Ostrov 

e situată în mijlocul Dunării, în dreptul localității natale a 

Mariei și a lui Marian, Moldova Veche, un loc cu o 

natură virgină ce impresionează pe oricine se aventurează 
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să-l viziteze prin sălbăticia și frumusețea lui. Parcă ar fi 

un copil năzdrăvan pus mereu pe joacă și glume. 

Au vizitat și movila de pământ, locul unde se spune că 

a fost îngropat conducătorul hunilor, Attila. 

Ca să ajungă în acel paradis terestru au făcut o scurtă 

călătorie cu barca pe Dunăre. Au zăbovit câteva zile pe 

insulă, pe urmă au apucat-o pe drumul morilor de apă de 

pe valea râului Gramensca, pe traseul peşterilor, al 

cascadelor de pe râul Moldaviţa, au vizitat Peștera Gaura 

Haiducească. Au crezut inițial că vor pătrunde în 

pântecele întunecat al pământului când s-au decis să intre 

în peșteră și nu vor găsi nimic strălucitor decât dorința de 

a evada cât mai repede din brațele acelea negre și reci, 

dar nu a fost așa. Au traversat masivul muntos ca și cum 

ar fi trecut prin sala cea mare a unei cetăți medievale și 

chiar așa și era. Un pârâu cu apa limpede și rece i-a 

însoțit în peșteră, dar și-a întrerupt cursul când s-a ivit în 

calea lui sala cea mare în care blocuri prăbușite păreau să 

aștepte sunetul muzicii de odinioară și să înceapă dansul. 

Unghiuri, triunghiuri, dreptughiuri, pătrate,  păreau 

blocurile răsturnate haotic. Erau ca o problemă de 

geometrie ce-și aștepta rezolvarea. Aidoma unei ape vii 

din povești, pârâul își continuă cursul, dincolo de sala cea 

mare, până la ieșirea pe poarta cealaltă a masivului. Au 

poposit și printre ruinele Cetății Ladislau din Clisura 

Dunării, locul numit Coronini. Această cetate a rămas din 

timpuri străvechi să vegheze la liniștea țării și a 

oamenilor pe malurile Dunării. Cetatea era așezată într-

un loc mirific cu un aer curat, puternic ionizat de care nu 

putea să nu-ți fie dor odată ce i-ai simțit aroma. Aflată 
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într-un punct strategic parea să vegheze peste natura 

edenică a acelui colț superb de lume. Au fost preț de 

ceasuri bune regele și regina cetății ce străjuiește 

Dunărea. 

 

* 

 

Vara a trecut repede. Părinții lui Marian nu vedeau cu 

ochi buni prietenia cu Maria. Îi tot repetau că nu mai sunt 

copii ca altă dată, că lumea vorbește, că Maria nu e de 

nasul lui, nu are școală, e săracă. Îl îndemnau să 

privească spre Rodica Briceag, fata preotului. 

Cine știe, poate că aveau dreptate și-a spus Marian în 

gândul lui și a început prin luna septembrie să evite a se 

mai întâlni cu Maria. 

Maria a avut într-o seară un vis foarte ciudat. Se afla în 

sala cea mare din Peștera Gaura Haiducească, dar aceasta 

prinsese a se lumina și a se transforma într-o sală de bal a 

Cetății Ladislau. Ea se afla în mijlocul sălii și dansa cu 

Marian. Erau așa de fericiți. Dintr-o dată în sală au 

năvălit o mulțime de oameni. Au fost atât de mulți și de 

năvalnici, încât ea a fost azvârlită la marginea sălii. 

Marian a rămas în mijlocul sălii și niște oameni cu fața 

acoperită au început să-l lovească. Maria a încercat să 

ajungă la el, să-l salveze, dar între ea și el se iveau tot 

mai mulți oameni ca niște piedici de nebiruit. Loviturile 

ce le primea Marian erau din ce în ce mai dese, iar ea nu-

l putea ajuta. Părea că toată lumea s-a pus între ea și el, 

ca să nu-l poată elibera din strâmtorarea în care a căzut. 

Lumea îl bătea și ea nu putea să ajungă să-l salveze la 



Cercul  (Pe drumuri bătătorite de cuvinte) -  Proză scurtă - Ana-Cristina Popescu 

 

31 

timp de rătățile ei. Așa a fost mereu lumea, de la 

începuturile ei. Nimeni nu poate să fie pe placul lumii 

oricât s-ar strădui. Trist este că majoritatea încearcă să 

facă pe plac acestei gloate, dar se îneacă la tot pasul cu 

pelin. Lumea e asemenea unui val ce te urmărește ca o 

buclă în timp. Cu cât alergi mai repede, cu atât el devine 

mai năpraznic și e gata să te înghită. E ca o faptură 

magică ce aleargă pe urmele tale. 

Maria s-a trezit speriată din vis. În vis s-a temut 

cumplit pentru viața lui Marian. Nu l-a putut salva, nu s-a 

putut apropia de el, nu a mai putut comunica cu el. Toată 

ziua ce a urmat visului s-a simțit rău. A aflat câteva zile 

mai târziu cauza răului, rămăsese grea cu Marian. L-a 

iubit mult și a greșit. Când l-a căutat să-i spună a aflat că 

a plecat la Timișoara și că e în vorbă de căsătorie cu o 

colegă de la facultate. 

 

* 

 

- Cu fiecare an ce trece, cu fiecare frunză ce cade 

suntem mai lustruiți de valuri și vânt, dar mai ascuțiți, 

mai ageri și mai tăcuți. E suficient să privești ochii 

stâncilor și să înțelegi cât de multe pot să-ți spună! erau 

cuvintele lui Marian care a obosit să mai locuiască 

printre străini. 

Au trecut încă opt ani de când Marian a părăsit a doua 

oară satul natal. Ros de dorul gliei strămoșești s-a 

transferat ca profesor la Moldova Nouă. A plecat din nou 

pe dealurile satului ca să picteze, dar de această dată îi 

păreau neîngrijite. Oamenii au cam uitat de agricultură și 
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pădurea a început să alerge mai năvalnic ca o viitură. 

Erau numai rugi și tufari prin locuri atât de îngrijite altă 

dată. Câțiva stupi erau ascunși printre salcâmii în floare 

și un băiat cam de șapte, opt ani urmărea zborul 

albinelor. 

- Nu ți-e frică de albine, băiete? l-a întrebat Marian. 

- De ce să-mi fie frică? Uite, se așează pe mâna mea o 

albină și nu mă săgetează. Tot secretul este să fii blând 

cu ele, să nu încerci să te aperi de atingerea lor. Dacă 

încerci să te aperi ele cred că sunt atacate și înțeapă. 

- A cui sunt stupii aceștia? 

Erau ai preotului, dar mi i-a dat mie. Spunea că el nu 

mai vrea să poarte grija albinelor. 

- Și tu poți purta grija lor? 

- Mă ajută mama. 

- Și tatăl tău? 

- Nu l-am cunoscut niciodată. Singurul lucru ce-l am 

de la el sunt niște flori de salcâm, unele presate în cartea 

de rugăciuni a mamei și altele atârnate într-o pictură pe 

perete. Mama spune că tatăl meu ar fi om mare, profesor 

universitar. Pentru mine ar fi om mare, dacă ar veni lângă 

mine și lângă mama. După părerea mea prin desen poți să 

și ucizi frumusețea de altă dată. Ce frumoase or fi fost 

florile de salcâm ale acelei clipe și cu câtă durere a fost 

ucisă frumusețea lor după ce tatăl meu a plecat departe, 

iar ele au fost închise într-un tablou. Ce să mai zic de 

cele care au fost închise într-o carte? 

În fața lui Marian se afla un copil ce nu putea sa treacă 

printr-un loc fără să fie observat. Era o mână de om, dar 

care impresiona prin maturitatea lui. 
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- Cum o cheamă pe mama ta? 

- Maria. 

- Maria! Înțeleg. 

- Ce înțelegeți? 

- Că aș vrea să o cunosc și eu pe mama ta, îmi pare o 

mamă tare puternică, că are grijă de un copil atât de 

cuminte ca tine. 

- Păi eu și așa aveam de gând să plec spre casă. 

- Te însoțesc. 

Când Marian a ajuns în pragul casei Mariei aceasta 

ștergea un tablou de praf, un tablou din care niște flori de 

salcâm zâmbeau și spuneau povestea a doi copii atât de 

nebuni, încât să creadă că toată lumea stătea la picioarele 

iubirii lor. N-a fost așa mult timp, dar s-au regăsit. Florile 

de salcâm au vorbit prin copilul lor și ei s-au reîntâlnit 

pentru a nu se mai despărți niciodată. 
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În gară 

 

* 

 

Forfota a atins limite alarmante. Oameni, cu bagaje de 

mână, se înghesuiau la ghișee pentru a-și cumpăra un 

bilet de călătorie sau a obține informații. Alții și-au găsit 

câte un loc pe băncile din sala de așteptare. Unii se 

plimbau agitați dintr-un loc în altul înaintând cu greu prin 

mulțime. Nici ei nu știau ce doresc, ce caută. Ca 

niciodată, în ziua aceea toate trenurile aveau întârziere. 

Altele au fost anulate. Cei care depindeau de o anumită 

călătorie erau tulburați. Nimeni nu prea înțelegea haosul 

în care au nimerit. 

A plouat mult în acea primăvară și zăpezile de la 

munte s-au topit, râurile nu au mai putut aduna atâta apă 

în albia lor și-au început să colocotească, să se umfle ca 

laptele uitat pe foc și să curgă pe lângă matcă cu putere. 

S-au vărsat care încotro. Unele mai năzdrăvane au reușit 

să rupă terasamentul unor căi ferate. 

Rusalin se afla în acea zi în gară. Își dorea să se 

întoarcă acasă, în satul lui ce l-a abandonat cu mult timp 

în urmă. Stătea pe o bancă și privea agitația din jur. Din 

când în când mai recepționa câte o informație despre câte 

un tren. Trenul ce-l aștepta el a fost anunțat inițial cu o 

întârziere de șaizeci de minute, pe urmă au mai adăugat 

încă treizeci de minute, apoi oamenii ce-l așteptau au fost 

sfătuiți să fie liniștiți, că trenul va ajunge, nu se știe exact 

în cât timp, în zece minute sau poate în cincizeci de 
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minute, căci a intervenit un blocaj pe calea ferată și până 

nu se rezolvă problema nu-și poate continua drumul. Cei 

care așteptau acest tren, printre care și Rusalin, erau 

foarte derutați. Ei așteptau ceva despre care nu se știa 

dacă mai vine sau când vine și când pleacă. Ceva în ei îi 

făcea să aștepte, să nu renunțe la călătoria planificată, dar 

orele treceau și informațiile erau tot mai ambigue. 

Din zori a fost așteptat acest tren și ziua era spre 

asfințit. Despre toate celelalte trenuri s-au obținut 

informații clare, fie că au fost anulate și pasagerii 

îndemnați să călătorească pe rute ocolitoare, fie că 

întârzie maximum o sută douăzeci de minute. Era ceva 

ciudat în toată această așteptare a unui tren ce nu a fost 

declarat anulat, dar despre care nu se știa cât timp mai 

întârzie. Unii pasageri fără să fie îndemnați au optat 

pentru rute ocolitoare. Rusalin aștepta. Nici el nu știe de 

ce s-a încăpățânat să aștepte atât de mult, dar acest lucru 

făcea, aștepta. Pentru prima dată în viața lui avea răbdare 

și încă ce răbdare, părea să fie dispus să aștepte o 

eternitate. La un moment dat, în toată acea încrânceneală, 

a reușit să ațipească. 

Relaxarea ațipirii a adus cu sine un vis. Vărul lui l-a 

rugat să meargă cu el la București unde trebuia să se 

întâlnească în gară cu un renumit om de afaceri care să-l 

ajute în dorința lui de a se privatiza. Era cale lungă până 

să ajungă cu trenul în capitală. O noapte întreagă era 

necesar să fie sacrificată călătoriei. Ajunși în zori în 

capitală au constat că acel om de afaceri se lăsa așteptat. 

L-au așteptat toată ziua. Când soarele s-a aflat la apus 
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Rusalin a fost anunțat de vărul lui că o să contacteze un 

alt om de afaceri, din moment ce a ajuns la București. 

- Să înțeleg că nu-ți era apropiat acel om pentru care 

m-ai adus până aici și m-ai făcut să-mi pierd timpul o zi 

întreagă stând în gară când puteam să fac o mulțime de 

alte lucruri, puteam vizita măcar capitala? a întrebat 

Rusalin pe vărul lui. 

- Firesc că nu-mi era prieten, am încercat și eu, a fost 

răspunsul celui mustrat. 

Supărat Rusalin s-a îndreptat către primul ghișeu 

pentru a-și cumpăra un bilet de tren, ca să se întoarcă 

acasă după o zi pierdută degeaba, după o călătorie inutilă. 

În acel moment în gară a fost anunțat că sosește un tren. 

Rusalin a deschis ochii. A ațipit și a visat. A visat că a 

așteptat toată ziua într-o gară un om de afaceri împreună 

cu vărul lui. Au trecut demult toate. Acum era un om 

realizat profesional. A prins el trenul ce trebuia să-l ducă 

spre un loc foarte bine văzut și plătit în societate. Și totul 

în acele momente de așteptare și visare era așa de 

îndepărtat, parcă nu i-ar mai aparține, parcă au trecut 

veacuri de când a călcat pe peronul gării cu gândul să se 

reîntoarcă pentru scurt timp acasă, în satul lui. 

Trenul anunțat ce l-a trezit din vis, nu era nici pe 

departe cel așteptat de Rusalin. Visul și trenul ce nu a 

fost anunțat nici acum l-au făcut pe Rusalin să simtă un 

fior rece în tot corpul. A așteptat atâta timp. Oare ce a 

așteptat? A așteptat un om de afaceri în vis, într-o gară, și 

acesta nu a venit și s-a făcut seară. A așteptat un tren din 

zori și până-n seară, un tren despre a cărei sosire nu 

existau decât informații neclare. A așteptat să ajungă și el 
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undeva, să cunoască și el pe cineva și uite așa a trecut 

lumina și întunericul a început să-l cuprindă treptat. 

- Doamne, așa trece și viața omului! s-a auzit Rusalin 

șoptind. 

Numai ieri ce Rusalin a fost copil și a alergat prin satul 

lui frumos de munte, dar anii au trecut, el a crescut și-a 

înălțat aripile și a zburat din cuib, s-a dus departe. Simțea 

o dorință în piept care-l ardea și a plecat. Astăzi e trecut 

de prima tinerețe și se regăsește pe sine într-o gară 

aglomerată unde oamenii vin și pleacă, doar el stă și 

așteaptă. E seară. Întunericul a pus stăpânire peste toate. 

Ziua și-a lăsat ochii stinși să cadă.  

- Doamne, a trecut viața pe lângă mine, și-a spus din 

nou Rusalin, iar acum e seară. Moartea pândește din 

umbră, iar eu n-am adunat la sân buchete de zâmbete, 

raze de lumină. Totul e întunecat și un gol se află în toată 

ființa mea. Da, simt un gol, o neîmplinire. Material și 

profesional am tot ce și-ar putea dori cineva și totuși mă 

simt atât de sărac. Parcă un pustiu imens a pus stăpânire 

pe mine și nu pot să-i fac față, să-l biruiesc și să mă satur 

apoi de apa cea vie. Parcă m-am agățat într-o bulă de aer 

pe sub poala unui val și acum mă sufoc. Ceasurile au 

trecut ca anii și eu nu am făcut nimic. Am așteptat. Oare 

ce am așteptat? Ce puteam câștiga așteptând? Din umbră 

mă păzesc niște brațe reci și eu sunt nevoit să mă 

abandonez lor fără amintiri care să-mi însenineze clipa. 

Cât de dureros este să pleci dintr-o gară în care ai stat 

degeaba, ai așteptat ceva, nici tu nu știi ce, nu ai cercetat 

nimic în jur, nu ai avut curajul să scoți capul în orașul ce 

te aștepta să-i guști nectarul! Ți-a fost frică să pleci. Ai 
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îngropat talantul așteptând. Înghețai la gândul că omul 

acela de afaceri vine și tu cutreieri printre raze de soare. 

Tremurai la gândul că trenul așteptat sosește și tu te 

pierdeai cercetând construcții colosale. Te-ai lipit de o 

bancă într-o gară și ai lăsat viața să treacă precum trece o 

furtună caldă de vară. În loc să dansezi în ploaie, te 

ascunzi sub o umbrelă, sub un pervaz și aștepți ca șuvoiul 

să înceteze. N-ai făcut nimic așteptând. Ai risipit timpul 

ce ți-a fost acordat spre a experimenta un dans în ploaie. 

N-ai dansat cât a ținut furtuna vieții tale, ai pierdut tot 

focul ce putea să mistuiască orice patimă, ai pierdut focul 

ce te putea ajuta să-i seci rugul apăsător, ai pierdut focul 

ce-ți dădea putere să rupi cercul ce te țintuia și să guști 

eternitatea. 

- Trenul accelerat 1101 în direcția ... sosește în stație la 

linia 1. 

- În sfârșit, sosește și trenul meu, și-a spus Rusalin 

înfășcând bagajul de mână și pășind spre peronul gării. E 

seară și trenul mă așteaptă să mă ducă acasă. Poate o să 

mai am timp să mă regăsesc pe mine însumi odată ajuns 

pe meleaguri natale. Numai Dumnezeu știe. Mie mi-e 

teamă că am întârziat prea mult. 

Odată urcat în tren și instalat comod într-un 

compartiment Rusalin s-a lăsat purtat de gând cu mulți 

ani în urmă. 

 

* 

 

Vântul adia lin. O fată cu părul împletit în două cosițe 

alerga pe dealul abia înverzit. Era numai în poale și 
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ciupag, dar nu simțea vântul răcoros de primăvară. Și-a 

lăsat cojocelul pe tulpina unui măr gârbovit și se bucura 

de lumina primelor raze de soare ce-a trezit totul în jur. 

Albinele din stupina tatălui ei au ieșit să-și facă zborul de 

curățire. În jur era numai zumzet și joc, era numai lumină 

și culoare. Picioarele fetei încălțate în niște opinci de 

gumă, cusute manual în casă, săltau sprintene printre 

stupii aliniați pe deal și fărbuiți cu albastru, galben și 

verde. 

Rusalin, pe atunci un băiat de cincisprezece ani, ce a 

bătut de zor mingea la poalele dealului împreună cu 

prietenii toată dimineața, căci se pregătea de un 

campionat de fotbal cu satele învecinate a început să urce 

dealul spre a bea apă de la izvorul ce stătea pitit între 

sălcii. Ajuns în dreptul izvorului a observat fata ce 

urmărea zborul albinelor. Era Maria, copila de 

treisprezece ani din capătul satului. Niciodată Rusalin nu 

s-a uitat cu atenție la acestă fată. Era o fată de țărani 

săraci. Părinții ei își câștigau cu greu traiul, doar din 

agricultură și apicultură. El era fiul doctorului din sat. Cu 

băieții din sat se avea bine, indiferent de condiția socială, 

dar cu fetele nu prea sta la povești sau nu se prea prindea 

în jocul lor, de nu erau din familii văzute foarte bine. Cu 

fetele dascălului a râs, a glumit, s-a mai jucat, la fel și cu 

fata primarului, cu a preotului sau a lui Ovidiu, inginerul 

de la uzina dintr-o localitate învecinată. 

Majoritatea oamenilor din sat lucrau pământul, dar 

munceau și la uzină, măcar cineva din casă. Din familia 

Mariei nimeni nu muncea la uzină. Mai vindea tatăl fetei 

câte un kilogram de miere, mai ara pe ogoarele altora sau 
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trântea iarba prin luna lui cuptor cu tăișul coasei și făcea 

câte un ban pentru zile mai grele. 

Rusalin a privit-o cu atenție pe Maria și i s-a părut 

extrardinar de frumoasă. Nicio fată întâlnită de el până 

atunci nu-i putea egala frumusețea. 

- Ce frumoasă era! s-a auzit Rusalin șoptind în timp ce 

stătea relaxat cu capul sprijinit de suportul pentru cap al 

scaunului. Am încercat să schimb o vorbă, două, cu ea. 

Era așa sălbatică și copilăroasă! 

 

* 

 

- Maria! Parcă așa îmi amintesc că te cheamă. 

Fata i-a întors un zâmbet ștrengăresc și s-a grăbit să-i 

răspundă în timp ce s-a angajat a deschide capacul unui 

stup. 

- Poate mă ceamă Maria, poate nu. 

- Și chiar nu vrei să-mi spui cum te cheamă? 

- Are vreo importanță numele meu? Astăzi l-ai putea 

afla și mâine l-ai putea da uitării. Ai alte lucruri mai 

interesante care ți-ar putea capta atenția. Numele unei 

fete de apicultor o să fie prea puțin important, o să fie așa 

ca un ștergar uzat ce la un moment dat trebuie să-l 

arunci, că nu-ți mai folosește. Spune-mi cum vrei! Dacă 

îți place, îmi poți spune Maria. 

Maria a reușit să deschidă stupul și să ridice o ramă. 

Albinele au prins să zboare în jurul ei. 

- Pe mine mă cheamă Rusalin, pe tine? 

- Maria. Nu așa mi-ai spus? 

- Bine, Maria! Ție chiar nu ți-e frică de albine? 
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- Mi-e drag de ele. Astăzi sunt așa de blânde. Nu le 

supără nimic. Nici vântul, nici ploaia. E o zi caldă, o zi 

bună pentru activitate în stupină. Vino să-ți arăt regina! 

Poate îți este de folos. Un copil de medic trebuie să 

cunoască cât mai mult, să cerceteze orice ar putea să fie 

util pentru oameni, iar produsele apicole sunt foarte utile. 

Albina, insecta aceasta mică, e o comoară pentru 

omenire. 

- Chiar nu mă pot apropia. Poate sunt alergic la 

veninul de albine. 

- Dacă nu te agiți, nu dai după ele când se așază pe 

tine, pe mâini, picioare, oriunde s-ar așeza, o să fie bine, 

nu te înțeapă. 

- E totuși riscant. 

- De multe ori e necesar un risc cât de mic pentru un 

scop măreț. Cum crezi că a evoluat omenirea? A evoluat 

stând departe de orice risc și privind cu jind? 

- Bine, fată, dacă spui tu! 

Rusalin s-a apropiat de stupul deschis de copilă. 

Albinele au început să roiască și în jurul lui. Una i s-a 

așezat pe pielea arsă de soare a brațului stâng, dar și-a 

amintit sfatul fetei și nu a deranjat-o, iar aceasta a zăbovit 

o clipă, două, pe locul cel nou, ca și când l-ar fi cercetat, 

pe urmă și-a luat zborul spre pomii înfloriți. 

- Privește! Aceasta este regina! Fără regină nu ar mai 

exista familia de albine. 

- Dacă regina, să zicem, ar muri acum, ce s-ar 

întâmpla cu stupul? 
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- Și-ar alege altă botcă. Uite! În celulele acestea din 

fagure se dezvoltă matca. În cazul în care nu ar fi posibil 

acest lucru, familia de albine s-ar distruge. 

- Foarte interesant. Trebuie să mai trec pe aici să învăț 

și eu albinăritul. 

Și Rusalin a mai trecut de câteva ori, dar în stupină 

lucra tatăl Mariei. Îl mai ajuta și copila câteodată. 

A văzut Rusalin cum hrănește albinele cu turtă și sirop 

și cum arată un podișor. Le-a urmărit cum intră și ies din 

stup prin urdiniș, încărcate de polen și nectar la marile 

culesuri de salcâm și tei și a descăpăcit și el într-o zi 

câțiva faguri împreună cu Maria, pe urmă i-a pus în 

centrifugă și a stors mierea. 

Tot spectacolul acesta frumos ce-l dădeau albinele în 

mijlocul naturii, toată dulceața mierii și aroma polenului 

strâns în colectoare, toată vraja cea dulce de care era 

cuprins în preajma fetei, s-a stins atunci când tatăl lui a 

aflat de la dascălul din sat că băiatul lui nu mai e în 

echipa de fotbal a satului, fiindcă în timpul liber se ocupă 

de albinărit. 

- Nu știam că băiatul meu a ajuns slugă la ultimii 

oameni din sat, l-a mustrat medicul. 

- Nu sunt sluga nimănui, tată! Chiar îmi plac albinele! 

- Dacă îți plac albinele, îți cumpăr eu câțiva stupi și 

poți să stai la tine acasă, pierdut printre ei. 

- Nu ai cum să stai. E mult de muncă într-o stupină. 

Mai trebuie să și înveți cum să ai grijă de stupină inițial. 

- Aha! Așa ai intrat ucenic la cel mai sălbatic om din 

sat? 

- De ce-l numești sălbatic? 
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- Pentru că nu vrea să intre în rândul lumii. De fapt 

refuză să intre în rândul lumii. Și astăzi trăiește cum s-a 

trăit în urmă cu o sută de ani. Ar putea să se angajeze și 

el undeva. Dar el nu face acest lucru. În schimb îi place 

să fie sluga satului. Mucește cu ziua în agricultură pe la 

cine-l solicită și pe urmă se chinuie și la el în gospodărie. 

- Așa a învățat el să trăiască. 

- Și te plătește că mergi pe la el la lucru în stupină? 

Dar de fapt cu ce să te plătească, cu ce câștigă cu ziua 

când merge la sapă sau la coasă? 

- Eu nu merg la lucru în stupina nimănui, am mers să 

cercetez, să învăț. 

- De azi înainte nu mai mergi! Nu mă faci tu de râs în 

sat! 

- De fapt am primit două borcane de miere. Le-am dat 

mamei. 

- Frumos! Bravo, fiule! O afacere grozavă! Te 

credeam mai isteț. 

- Orice ai spune, nu ai dreptate. Oamenii aceia nu sunt 

sălbatici și știu să se gospodărească. Am mers într-o zi cu 

fiica lor la piață. S-a dus să-și facă bani, ca să-și cumpăre 

un atlas zoologic pentru școală. Ea când are nevoie a-și 

cumpăra ceva, își face bani singură. A cules cireșe și a 

mers cu ele la oraș să le vândă. Și-a cumpărat atlas 

zoologic și ne-au rămas bani și pentru o prăjitură. 

- Iar tu ai fost invitatul ei? 

- Suntem prieteni. 

- Ce cavaler! Să-i cumpere fata prăjitură! 

- Și eu i-am cumpărat ei într-o zi o cutie cu bomboane 

de ciocolată. 
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- Nu mai spune! Băiatul meu a crescut atât de mare că 

se uită după fete, iar din toate fetele, nu și-a găsit alta 

decât pe cea îmbrăcată în poale și ciupag. Tu ai văzut 

cum se îmbracă lumea astăzi? Ai văzut fetele dascălului 

ce rochii frumoase au? Până și fetele oamenilor de rând 

din sat se îmbracă modern. Băieții se îmbracă 

„nemțește“, nu în straie ca dascălul tău din stupină. 

- Era doar un gest frumos. Bunul simț m-a îndemnat 

să-i ofer un cadou. 

- Și să aduni cu ea cireșe, să le vinzi, să te plimbi cu ea 

pe la oraș. 

- Nu văd ce-i așa de rău în prietenia mea cu acea fată? 

- Fiul meu e bolnav, nevastă! Am făcut un copil 

bolnav, că nu-i capabil să se uite decât la cei mai inferiori 

oameni și să-i ia drept model! Nu o să fie bun de nimic în 

viață, dacă nu reușește să progreseze, să se 

împrietenească cu cei de seama lui! 

- Dar sunt prieten și cu cei de seama mea, așa cum îi 

numești tu, tată! Și nu văd de ce aș fi bolnav, dacă 

comunic și cu oamenii din alte categorii sociale? 

- Fiecare e asemenea celor ce-i sunt în preajmă. Dacă 

ai fi împreună cu fiul văcarului, înseamnă că atât poți și 

tu, să mergi la păscut cu vacile, dacă ai alerga pe uliță cu 

fiul lui Păvăluț, țiganul, înseamnă că atâta poți, fiule, să 

te ridici la nivelul unui copil de țigan. Oamenii te judecă 

și după cei care te însoțesc. Pe urmă te evită, ca să nu fie 

considerați și ei inferiori. Să nu-ți fie cu mirare, dacă îți 

pierzi prietenii vechi, din cauza celor noi. 

- Înseamnă că nu mi-au fost prieteni. 



Cercul  (Pe drumuri bătătorite de cuvinte) -  Proză scurtă - Ana-Cristina Popescu 

 

45 

- Până să-ți fie prieteni, trăiesc în lume și lumea are și 

ea legile ei. 

- Eu nu mă supun acestor idei greșite. Ceea ce faci 

acum e discriminare. 

- Când o să mai crești, o să mă înțelegi. 

- Sunt suficient de mare. 

- Dar nu ești matur și înțelept. Înțelepciunea vine odată 

cu înaintarea în vârstă, cu experiența de viață. 

- Niciodată nu o să mă supun legilor prostești ale 

lumii. Până la urmă lumii nu-i pasă de mine de bucuriile 

sau problemele mele. 

- Eu nu zic să nu socializezi cu toată lumea, că ai 

nevoie și de văcar, dar și de zidar, eu zic doar să păstrezi 

anumite limite. La dans ieși cu cei ce-ți sunt asemenea, 

dacă poți să înțelegi. Urâtul, de iasă cu cel frumos, se 

înalță, dar cel frumos se coboară pe el în ochii altora, de 

iasă cu cel urât. 

- Bine. Fie așa cum îți dorești. Nu o să mai trec pe la 

ei! 

- Să fie așa, fiule! Pe urmă să știi că nu o să-ți mai ofer 

totul pe tavă, poate așa o să înveți să te descurci singur, 

nu imitând pe alții. 

- Chiar nu imit pe nimeni, poate doar admir anumiți 

oameni de la care poți învăța ceva folositor în viață. 

- Dumnezeule! Ai ajuns să înveți ce? 

- Apicultură! Cum să te descurci în viață făcând bani 

singur! 

- Las că te învăț eu, cum să te descurci în viață! De 

mâine te iau cu mine la cabinet. O să vezi cât e de dulce 

și de amară viața asta! 
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- Și dacă nu-mi doresc să devin medic? Poate nu am 

aptitudini de medic. 

- Poate că ți-ai descoperit aptitudini de apicultor, iar 

fata aceea ... Cum spuneai că o cheamă? A! Da! Maria! 

Ea și-o fi descoperit aptitudini de doctoriță, că tot și-a 

cumpărat atlas zoologic cum puțini copii din școala 

gimnazială o fac la sugestia dascălilor. 

- Nu cunosc ce țeluri are Maria, dar eu știu că nu 

doresc să devin medic. 

- Nu mai spune! Nu știi dorințele prietenei tale, dar 

ești convins că tu nu o să fii medic niciodată. 

- Da, tată, eu o să lucrez în construcții ca bunicul, o să 

devin inginer în arhitectură. 

- De când pasiunea aceasta? 

- De foarte mult timp. 

- Cam de când mai exact? A întrebat din nou, pe un 

ton ironic, tatăl. 

- Ai uitat cine a făcut schița în vederea construirii unui 

coteț pentru găini și cine a ajutat la finalizarea lui 

împeună cu bunicul? 

- Acum chiar mă faci să râd. Tu chiar crezi că a fost 

urmată schița ta punct cu punct? 

- Da. 

- Bine, băiete! O să văd ce o să reușești să faci tu cu 

viața ta peste câțiva ani. 

 

* 

 

Trenul întârzia să plece. La un moment dat, Rusalin, 

și-a aruncat privirile spre cadranul ceasului de pe mâna 
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stângă și a observat că a trecut mai bine de o oră de când 

a urcat în tren, iar acesta nu se obosea să părăsească gara. 

Ce se întâmpla de fapt pe linia acestui tren? Toate 

trenurile veneau și plecau. Lumea urca și cobora. El 

aștepta. Acum a urcat într-un tren ce nu îndrăznește să 

pășească spre necunoscut, îi este teamă să guste aventura 

pe dealuri și câmpii și pare să ruginească acompaniat de 

forfota gării. 

Și el s-a urnit greu în viață, dar cu puțin efort, pe urmă 

cu multă muncă, a ajuns cel mai renumit arhitect din 

capitală. Totuși avea în el un gol, o neîmplinire, o 

neliniște frumoasă abandonată în satul natal. Oare ce s-a 

ales de Maria, de copila aceea îmbrăcată în portul 

tradițional, cu părul împletit în două cosițe aurii și ochii 

albaștri - verzui? 

L-a ascultat atunci pe tatăl său și a rupt orice legătură 

cu ea și familia acesteia, dar nu înainte de a mai schimba 

o ultimă vorbă cu fata și a-i lăsa ceva ca amintire. 

 

* 

 

Ziua următoare s-a dus pe dealul din capătul satului, 

până la locul numit La izvor, loc unde se afla și stupina 

tatălui Mariei. Spera să o întâlnească pe fata cu ochii de 

azur și chiar a întâlnit-o. S-a apropiat de ea, iar aceasta 

și-a întors spre el, ca de fiecare dată, chipul luminos, plin 

de zâmbet. I-a spus că a căutat-o să-i dea ceva la care el 

ține mult și a scos din buzunar o cutie micuță din lemn în 

care a pus un flutur viu colorat, decupat dintr-un 
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almanah. Nu a putut să nu-i observe uimirea când a 

primit acea cutie de lemn. 

- O cutie micuță de lemn? a întrebat uimită, fata. 

- E confecționată de mine, Maria! A fost prima mea 

construcție, prima mea schiță. 

- Da, îmi amintesc, a răspuns râzând fata, spuneai într-

o zi că visul tău este să fii arhitect și că o să ne ajuți, pe 

mine și pe familia mea în confecționarea lăzilor pentru 

albine. 

- Nu doar stupi o să fac, Maria, o să fac construcții 

mari. 

- Mulțumesc! E un dar frumos. Și fluturul din cutie ce 

simbolizează? 

- Fluturul ești tu, Maria! 

- Eu? Un flutur? 

- Fluturul în mitologia greco – romană întruchipează 

pe zeița Psyche, deci simbolizează viața, sufletul. Dacă 

nu cunoști legenda lui Eros și Psyche, pot să ți-o 

povestesc. Ei nu pot să trăiască unul fără altul, se 

completează reciproc, pasiunea și iubirea desăvârșită. 

- Cunosc povestea lor. Am citit și eu „Legendele 

Olimpului“. Îmi place să citesc. 

- Mă bucur că îți place să citești. O să te ajute mult în 

viață acest lucru. 

- De ce sunt eu acest flutur închis într-o cutie? De ce 

nu pot să fiu liberă în gândul tău, căci eu mă văd liberă și 

plină de viață. 

- Nu ai înțeles. 

- Chiar nu am înțeles. 
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- Maria dragă, uite care e înțelesul acestui lucru tainic, 

înțelesul acestui flutur pictat asemenea unui curcubeu și 

închis într-o cutie de lemn, flutur pe care l-am asemuit cu 

tine! Eu văd viața prin tine, prin ochii tăi frumoși și viu 

colorați asemenea azurului. Te-aș putea numi Psyche a 

mea, muza mea, dar acum e prea devreme să las sufletul 

să se îmbete printre culori, așa că l-am închis într-o cutie 

mică de lemn, prima mea realizare profesională. Eu de 

mâine o să muncesc doar pentru a-mi atinge visul de a 

deveni arhitect, iar poimâine, când cutia mică este urmată 

de construcții peste construcții, proiecte, peste proiecte, 

pot să o deschid și să-mi las viața să cânte și sufletul să 

se bucure. Nu știu cum mă vezi tu. Poate ești departe de 

a-mi împărtăși aceste gânduri, dar lasă-mă măcar să mă 

bucur și să sper că poate cândva o să pot să eliberez 

fluturul din cutia de lemn în care l-am închis pentru o 

vreme și să trăiesc adevărata viață. 

- Numai să nu fie prea târziu. 

- Cum prea târziu? 

- Să fie atât de târziu, încât fluturul să nu-și mai poată 

folosi aripile ca să zboare. 

- Niciodată n-o să fie prea târziu. Eu nu voi fi 

asemenea doctorului Emil Codrescu din romanul 

„Adela“ a lui Garabret Ibrăileanu. Nu o să las fericirea să 

treacă pe lângă mine fără să-i pun mâna în piept. 

Toacmai de aceea mă aflu acum aici oferindu-ți acest 

dar. 

- Foarte frumos! Mulțumesc! Eu nu am niciun dar 

pentru tine, nu m-am pregătit pentru a oferi un dar. 
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Totuși ți-aș putea oferi ceva, ceva ca în roamenele de 

dragoste. 

- Ce? 

- O șuviță din părul meu. Am citit cândva că părul 

oferă omului energie, putere. Și în Biblie îl avem ca 

exemplu în acest sens pe Samson. Când dorești te poți 

uita la șuvița de păr ce o să ți-o dăruiesc și să te gândești 

la mine. Așa eu o să te protejez cu gânduri bune oriunde 

o să fii, te voi proteja ca și cum aș fi lângă tine. 

- Foarte interesant. 

Și Maria a luat cuțitul de care s-a folosit să deschidă 

cu puțin timp în urmă un stup mai încăpătânat și a tăiat o 

șuviță din părul ei, pe urmă a tăiat o bucată din brâul 

mult prea lung din jurul taliei și a ascuns-o acolo. Așa, 

împăturită, i-a întins-o băiatului. De atunci nu s-au mai 

văzut, nici măcar din întâmplare pe ulițele satului. 

Rusalin a început în toamnă să studieze la școală la oraș 

și treptat, treptat, s-a tot depărtat de leagănul copilăriei. 

 

* 

 

Cu gândurile departe, Rusalin, s-a căutat în buzunarul 

de sus al hainei și a scos de acolo o bucată veche dintr-un 

brâu țesut la țară. L-a deschis și ochii i-au căzut pe o 

șuviță aurie umplându-se de lacrimi. 

- Oare unde ești tu, Maria dragă? Cine se bucură de 

frumusețea ta, de căldura privirii tale, de seninul 

sufletului tău? Așa este. Nu am socotit prea atent 

cuvintele tale care mi-au spus să am grijă, să nu fie prea 

târziu. Am ajuns și eu vârsta doctorului Emil Codrescu 
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din romanul „Adela“ a lui Garabret Ibrăileanu. M-am 

cam pierdut prin lume. Prea m-a luat lăcomia lumii de a 

urca cât mai sus și nu am observat ce repede zboară anii, 

nu am observat cât de repede pleacă trenurile din gări 

spre alte meleaguri și alte zări cu soare, numai al meu 

staționează. Dar de ce nu mai pleacă trenul acesta? Abia 

de a ajuns, iar acum se lenevește și nu mai pleacă. O să 

cobor pe peron să caut vreo explicație. Încă nu a primit 

semnal să părăsească gara. 

Și-a ascuns șuvița în buzunarul de la piept, și a scos 

capul pe fereastra trenului. A observat că mulți dintre cei 

care se pregătesc să călătorească cu același tren erau pe 

peron agitați, așa că a coborât și el. 

Din vorbă în vorbă a aflat că mai e ceva de lucru pe 

tronsonul căii ferate pe unde avea să treacă trenul ce o să-

l ducă din nou acasă, cam aproximativ o oră. Dacă ar fi 

fost fumător, și-ar fi aprins o țigară, ca să mai omoare 

timpul, dar așa trebuia să caute altceva pentru a-i părea 

staționarea mai scurtă, ca de exemplu să facă câțiva pași 

pe peron, să se cufunde în gânduri pe o bancă în fața 

trenului. Cartea ce a avut-o cu el a finalizat-o. Ziarele le-

a răsfoit deja. Proiectul ce-l avea în lucru pe hârtie l-a 

dus la bun sfârșit. 

A făcut câțiva pași, pe urmă s-a așezat pe o bancă 

poziționată în fața compartimentului unde-și lăsase 

bagajul. Așa putea să mai ia o gură de aer proaspăt. 

În aproipere de el, pe balustrada de ciment a unui pasaj 

subteran ce ducea spre un alt peron, s-a așezat un tânăr ce 

trăgea cu poftă dintr-o țigară și înghițea din când în când 

câte o gură de bere. 
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- Cât s-au schimbat oamenii și vremurile! Nu mai e 

lumea ce a fost odată. Parcă nu mai e lumea, lume, vorba 

unei bătrâne a cărei locuință a renovat-o firma mea, și-a 

spus Rusalin privind spre tânărul care începuse să cam 

vorbească singur sau mai bine spus să vorbească 

trecătorilor ce cutezau a se perinda prin fața lui. 

- Suntem o lume de gunoaie! Totul este un mare 

gunoi! Eu sunt un mare gunoi! Tu cel de colo ești un 

mare gunoi! Toți suntem un mare gunoi! Singurul lucru 

cert ce merită studiat în lumea asta de gunoi este gunoiul! 

striga tânărul acela trecătorilor care nu-l luau în seamă, 

ba poate-și mai spuneau și în gândul lor un „Doamne 

ferește!“ depărtându-se de el cât mai grabnic. 

- Nu suntem buni de nimic! Suntem niște gunoaie! 

Avem impresia că suntem buni de ceva, dar nu-i așa, vă 

spun eu. Cel mai mare adevăr e gunoiul, continua să 

strige. 

- Hei, tu cel de acolo! Tu, cel de pe geamul trenului! 

Tu cel care te uiți la mine! Da! Tu! Tu! Tu ăsta ce pari 

mai țăran! Nu vrei să deschidem o discuție? Hai să 

discutăm despre ceva! Uite! Discutăm despre grădinărit. 

Cum lucrăm pământul, cu ce-l putem lucra, dacă îl mai 

putem lucra. Cum împrăștiem gunoiul ca îngrășământ 

natural, ca să fie cât mai gras pământul și mai roditor 

pentru a fi cât mai mult gunoi. Totul pentru gunoi. Nu 

vrei? Sau ce discuție îți place ție. Poate vrei să vorbim 

despre vreme? Cum se împrăștie gunoiul în funcție de 

vreme. Hai! Chiar nu vrei să vorbim? striga tânărul acela 

guraliv la un trecător. 
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Rusalin trăgea din când în când cu ochiul spre acel 

tânăr ce nu părea un om al străzii, dar cu toate acestea 

avea un comportament deviant. Dacă ai fi fost singur și 

în apropierea acestui om, ți-ar fi fost teamă. Nu știai la ce 

te poți aștepta. Acum lătra asemenea unui câine înfuriat, 

iar în momentul următor putea să te muște. 

Un alt om, de data aceasta un om al străzii, a început 

să deranjeze trecătorii cerând un ban să-și cumpere o 

pâine. 

- Nu-mi dai și mie un ban, să-mi cumpăr o pâine? s-a 

adresat unui student. 

- De unde să-ți dau? Muncește! Văd că ești băut! E 

mai bună băutura decât munca! 

- Îl vezi pe omul de acolo cum strigă! Acum strigă. 

Mai târziu nu se știe. Ce vrei? Să dau în cap pentru un 

ban? Mai bine cer, a spus cerșetorul studentului și s-a 

apropiat de cel ce striga. 

- Vrei o țigară? l-a întrebat guralivul pe cerșetor. 

- Nu. 

- Vrei o gură de bere, asta vrei. 

- Nu. 

- Vrei un ban să-ți cumperi o bere. Îți dau măi, îți dau 

să-ți iei și tu. Ține! 

Și s-a căutat în buzunar, după care i-a întins o bacnotă. 

Cerșetorul a luat-o și a părăsit împleticindu-se peronul. 

Gălăgiosul l-a observat pe băiatul ce vinde ziare și a 

început să strige după el. 

- Ghiță! Măi Ghiță, măi! Vino până aici! Vino să-ți 

dau un leu! 

- Nu-mi trebuie, i-a răspuns Ghiță! 
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- Atunci îți cumpăr un ziar. 

- Ce să faci cu ziarul și așa nu-l citești. 

- Eu îl cumpăr, tu faci un leu. 

- Nu. Altă dată! 

- Stai mă, Ghiță! Unde pleci, că tu-mi înseninezi ziua, 

dacă cânți tu cântecul acela cu Ion. Știi, cel de l-ai cântat 

acum o săptămână. 

- O să ți-l cânt mai pe seară, de mai ești pe aici. 

- Deja mi-ai înseninat ziua, Ghiță! 

- Să fie tânărul acesta gălăgios un om al străzii, a 

început să se întrebe Rusalin. Nu părea inițial, dacă te 

uitai la hainele lui. Mai degrabă un tânăr cu probleme ce 

trebuia să facă ceva terapie pentru a se reintegra în 

societate. Totuși, după discuția cu vânzătorul de ziare, 

pare mai degrabă un locatar al gărilor. 

Rusalin s-a ridicat de pe bancă spunându-și în gând că 

a ajuns tare periculoasă gara din capitală. Se mai întreba 

unde sunt gardienii, de poate să facă cine vrea, ce vrea. 

S-a pregătit să urce scara trenului când s-a trezit apucat 

de haină și tras din nou pe peron. Era gălăgiosul care a 

început să râdă. 

- Nu vrei să vorbești cu mine? Tu pari din cei învățați. 

Știi să vorbești! i s-a adresat râzând fără să-i lase haina. 

- Nu, i-a răspuns Rusalin trăgându-și haina din mâna 

lui. 

În acel moment guralivul a spart sticla în care a fost 

bere de colțul ușii vagonului și l-a tăiat la mâna ce trăgea 

de haină pe Rusalin, pe urmă a luat-o la fugă. 

Rusalin a urcat în tren. Mâna îi sângera. A dat 

geamantanul jos, ca să caute ceva pentru a pansa rana. În 
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timp ce căuta în geamantan o cămașa de care s-ar putea 

lipsi, în compartiment a intrat o femeie tânără, deși, dacă 

o priveai cu atenție, îți dădeai ușor seama că îi era 

apropiată ca vârstă lui Rusalin. 

- Bună ziua! E liber? 

- Bună ziua! a răspuns Rusalin. E liber. 

Femeia tânără a intrat în compartiment. Și-a pus 

bagajul pe un scaun alăturat în timp ce a observat mâna 

sângerândă a călătorului. 

- Sângerați! 

- Un accident. 

- Îmi permiteți să vă ajut! Sunt medic! 

- De ce nu? a răspuns ușurat Rusalin. 

Doctorița și-a scos o trusă medicală din bagaj, a 

curățat rana celui ce avea să-i țină de urât în timpul 

călătoriei, pe urmă a bandajat-o. 

- Mulțumesc frumos! Sunteți medic în capitală? 

- Nu! Am venit în capitală pentru un curs. Sunt medic 

la mine în sat. 

- Ce frumos! Chiar e foarte frumos să ajungi medic în 

satul natal, să poți să ajuți oamenii printre care ai crescut. 

Doctorița în momentul în care și-a făcut loc în 

geamantan, ca să pună trusa medicală, a trântit din 

greșeală o cutie micuță de lemn ce a alunecat până lângă 

picioarele lui Rusalin. Acesta s-a aplecat și a ridicat 

cutia. 

- De unde aveți cutia aceasta? a întrebat-o uimit 

Rusalin. 
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- E de la un prieten din copilărie. Mi-a dat-o s-o 

păstrez până se va întoarce în sat, ca să elibereze fluturul 

din cutie. 

- Fluturul? 

- În cutie e un flutur, i-a răspuns zâmbind doctorița, 

închizând geamantanul și așezându-se comod pe 

banchetă, lângă bagaj și față în față cu tânărul domn. 

- Și bănuiesc că nu s-a mai întors din moment ce 

fluturul e încă acolo. 

- Așa este! Probabil a uitat că a închis în copilărie, 

într-o cutie de lemn, un flutur, iar cutia i-a dat-o unei 

fete. 

- Și se pare că fata aceea a păstrat cutia și o poartă cu 

ea tot timpul. 

- Nu știu. Mă gândeam că poate-l întâlnesc în capitală. 

Așa simțeam. 

- O să mai purtați și acum cutia? 

- Da. M-am obișnuit cu ea. Parcă ar face parte din 

mine. 

- Chiar dacă el v-a uitat? 

- Poate își va aminti cândva. 

- Poate nu. 

- Și asta e drept, poate nu. 

- Sunteți căsătorită sau i-ați rămas doar lui 

credincioasă? 

- Am rămas credincioasă unui vis din copilărie, dar 

nici nu am avut timp. Mi-am dedicat toată viața 

oamenilor care au avut nevoie de ajutor. Înainte ca eu să 

ajung medic în sat, a fost medic tatăl băiatului ce mi-a 

dat cutia. Când eram mică părea să nu mă placă, dar 
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acum mă înțeleg bine cu el, cu soția lui. A avut și niște 

probleme de sănătate, dar s-au rezolvat. 

- L-ați ajutat? 

- Cât mi-a stat în putință. 

- La mine în sat îmi spunea tata că e un medic bun, 

parcă Aurora e numele medicului. 

- Pe mine mă cheamă Aurora, i-a răspuns zâmbind 

doctorița. 

- E un nume frumos! I-a răspuns Rusalin privindu-i cu 

atenție chipul.  

Era aceeași copiliță din trecut, însă puțin mai matură, 

mai puternică, mai hotărâtă ca niciodată. Era ea, Maria 

lui, fata aceea cu ochii de azur, dar fără cosițe de această 

dată și fără portul tradițional. Era îmbrăcată modern, 

după moda timpului, însă sufletul ei avea aceeași puritate 

ca și costumul strămoșesc. Și ce-i mai curios, nu o 

cheamă Maria, ci Aurora. 

- Și? Pe dumneavoastră cum vă cheamă? Sau este 

secret? 

În loc de răspuns Rusalin a scos din buzunarul de la 

piept bucata de brâu în care se ascundea o cosiță aurie și 

i-a întins-o. Femeia a apucat-o cu sfială, pe urmă și-a 

ridicat privirea spre bărbatul din fața ei. 

- Rusalin! Tu! 

- Chiar eu. M-am gândit să mă întorc în satul meu, ca 

să eliberz un flutur uitat demult într-o cutie micuță de 

lemn, dar se pare că m-a găsit el pe mine într-o gară. 

Când eram cel mai dezorientat om de pe pământ, un om 

rătăcit printre trenuri, el mi-a întins o aripă salvatoare. 

- Nici tu nu te-ai căsătorit? 
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- Nu am avut timp, pe urmă nu puteam să uit chipul 

acela bălai ce mi-a furat inima în copilărie, doar că acum 

îl cheamă Aurora, nu Maria. 

- Maria e numele mamei mele. Nici nu știai cum mă 

cheamă în copilărie. Erai filosoful satului considerat 

printre copii. M-am gândit inițial să nu-ți spun, din 

moment ce nici nu te-ai obosit să-i cunoști pe copiii 

considerați a avea un satatut social inferior ție, cum îi 

cheamă, mai apoi ne-am împrietenit și am observat că 

băiatul acela inaccesibil celor săraci, era chiar drăguț, dar 

nu am considerat necesar să-ți mai spun adevăratul meu 

nume. Era ca un joc în care tu trebuia să afli singur 

cândva cum mă cheamă. 

Trenul a fost anunțat că pleacă peste două minute. 

- Într-un final ne lasă și pe noi să părăsim gara aceasta 

și să ne întoarcem acasă, a spus Rusalin, ridicându-se de 

pe banchetă și dechizând brațele ca o chemare spre 

Aurora, Maria lui de odinioară. 

Aurora s-a ridicat de pe banchetă și s-a aruncat în 

brațele bărbatului. Lăcrimau amândoi, dar erau fericiți. 

Chiar dacă anii au trecut și fiecare lucru își are timpul lui, 

pentru ei abia acum începea primăvara. 
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Au înflorit trandafirii, Ionică! 

 

Era o pată mare de cerneală, se întinsese peste colile 

frumos îngrijite. Ionică a muncit degeaba la a caligrafia 

Prohodul Domnului. Mai bine se ducea la oraș. Acolo era 

un aparat numit xerox ce putea să multiplice orice foaie 

scrisă. Și-a multiplicat pentru examenul de bacalaureat 

lecțiile la istorie. Iubea istoria. Mulți au ales sportul la 

disciplina opțională, dar el a ales istoria. A și obținut nota 

zece. A luat examenul de bacalaureat în vara lui 1999, 

dar nu s-a înscris la facultate, deși și-ar fi dorit. Bunica 

lui era bolnavă, părinții erau mai mult plecați la lucru. 

Avea și o mică sursă de venit, căci părintele l-a angajat 

cantor la biserica din sat în locul bătrânului dascăl ce era 

tare bolnav. Ce-i drept, de mic a mers la strană. Pentru el 

mersul la strană era sinonim cu frumusețea. S-ar fi dus să 

dea răspunsurile la Sfintele Slujbe și fără să fie un 

angajat al bisericii. De câteva luni îndruma și niște copii 

spre cântarea la strană în cazul în care ar fi reușit în 

toamnă la facultate, ca să poată avea părintele un sprijin 

pentru perioada când el n-o să mai fie în sat. Pierduse un 

an din viață fără studii. Acum se pregătea să meargă la 

Denia din Vinerea Mare și nu avea textul Prohodului 

Domnului multiplicat, așa cum le-a promis copiilor că o 

să fie. Pe la amiază a fost cu părintele și cu încă trei 

copilași cu mașina la biserica filiei ce aparținea de 

parohia satului pentru a oficia denia. Atunci i-a asigurat 

pe copii că până seara, când se va oficia denia la biserica 

din sat, o să transcrie Prohodul Domnului. Nici el nu a 
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înțeles cum a avut puterea să transcrie atâta text, când 

pisica a reușit să răstoarne dintr-o singură săritură 

călimara cu cerneală. De obicei cuvântul dat pentru el era 

sfânt, dar acum nu avea nicio putere să-și justifice 

stângăcia. O să meargă la biserică, iar unii dintre copii or 

să fie foarte fericiți când se vor întrece în a bate toaca și 

vor mai uita de supărarea că nu au toți textul cântecului 

în față. 

De multe ori nici Ionică nu înțelegea cum avea atâta 

putere să le împace pe toate. La slujbele din Săptămâna 

Mare mergea de două ori într-o zi și la filie, dar și la 

parohie, însă iubea atât de mult să facă acest lucru. Se 

bucura să aducă cântare lui Dumnezeu. Și copiii din sat 

ce erau îndrumați de el spre slujirea la strană erau 

neobosiți. Chipul le era luminos și, dacă ar mai fi trebuit 

să meargă tot la atâtea biserici încă o dată, s-ar fi dus 

bucuroși. 

Între slujbe Ionică vedea de treburile gospodăriei și de 

fiecare dată le ducea pe toate la bună împlinire, atât pe 

cele ale Martei, cât și pe cele ale Mariei, atât cele 

lumești, rânduielile casei, cât și cele ale lui Dumnezeu. 

Adesea, la Sfânta Liturghie din ziua de Paște, se 

întâmpla să aibă o răgușeală în glas, dar cui pe cui se 

scoate, dădea drumul cântecului să curgă și parcă corzile 

vocale își mai reveneau. 

S-au cam necăjit copiii când nu au avut cu toții acces 

la textul cântecului în Vinerea Mare, căci erau pe puțin 

treizeci de copii ce participau activ la slujbele bisericești 

îndrumați de Ionică, dar concursul secret dintre ei la 

bătut toaca i-a mai îmbunat, iar după repetițiile de 
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sâmbătă pentru reprezentația de teatru religios de 

duminică, de după slujba Sfintei Liturghie, au uitat cu 

desăvârșire că s-au necăjit din cauza absenței textului. Au 

primit și premiu, după reprezentația de teatru, câte o carte 

cu învățături moral – religioase. 

Probabil avea o pată undeva încă nedescoperită, s-a 

gândit Ionica, ceva rău ce trebuia să fie îndreptat de s-a 

dus munca la un cântec atât de sfânt pe apa sâmbetei. 

Și satul lui drag e una dintre cele mai vechi așezări din 

Banat. După descoperirile arheologice ale unui istoric, 

așezarea ar data încă din epoca de piatră. A avut diferite 

denumiri de-a lungul timpului. Până prin secolul al V-lea 

s-a numit Vitoliu, după numele unui duce roman, Viteliu. 

Maghiarii i-au dat numele Obeba, pentru faptul că 

așezarea avea o vechime foarte mare, dar prin anul 1330 

ar fi fost distrusă de turci. Podul Raba de la intrarea în 

localitate se spune că ar fi fost construit de turci. 

Așezarea a fost reconstituită în timpul perioadei de 

colonizare a Banatului, prin anul 1760, iar în timpul 

domniei împărătesei Maria Tereza includea și localitatea 

Oroszlamos de astăzi din Voievodina, Serbia, Banatul de 

Nord, ca moșie a unui conte ce a devenit episcop 

romano-catolic al Ardealului. În prezent satul lui drag 

este situat în cel mai vestic punct din țară, Triplex 

Confinium, cu numele de Beba Veche, veche așezare. Se 

spune că oamenii din sat pot auzi cocoșul cântând în trei 

limbi diferite, așezarea fiind la granița cu Ungaria și 

Serbia. De altfel cea mai apropiată localitate de satul lui 

Ionică era Kübekháza din Ungaria, la doar un kilometru 

și jumătate, pe când satul Cherestur din Românie e la 
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șapte kilometri distanță, iar filia Cheglevici, numită prin 

secolul XIX Porumbești, la treisprezece kilometri 

distanță.  

Oamenii din satul lui Ionică erau buni agricultori, 

crescători de animale. Făceau și comerț cu cereale și 

animale. 

Mai avea satul și ceva aparte, o sondă cu apă termală. 

De fapt și orașul cel mai apropiat de localitatea  natală a 

lui Ionică, situat la treizeci și patru de kilometri avea o 

centrală cu apă geotermală ce alimenta blocurile de 

locuințe. 

Erau zile când Ionica lăsa orice altă treabă pe acasă, 

mergea la biserică unde, ajutat de copii, făcea curățenie, 

iar apoi ieșea cu ei la o plimbare. În apropierea sondei cu 

apă caldă, pe câmp, întideau o masă bogată. A luat pâine 

suficientă de la brutăria din sat, Ionică, unt și salam de la 

magazin și le-a îndemnat pe fete să pregătească 

sandviciuri. Nici băieții nu s-au dat îndărăt de la 

pregătiri. A mai luat și napolitate și suc de la magazin și 

s-au pus pe un adevărat ospăț. 

Erau și copii mai năzdrăvani la cor. Într-o zi, unul 

dintre ei, ce avea la el o cutie de chibrituri, a aprins niște 

iarbă uscată din apropierea unei ferme unde baloții de 

paie făceau parcă cu ochiul flăcărilor. Cu crengi uscate, 

bulgări de pământ, abia au reușit să biruiască șarpele de 

foc. În altă zi, un altul, s-a tăiat la picior într-un ciob de 

sticlă de a mai trebuit să ajungă și pe la dispensarul din 

sat. În rest erau copii buni. S-a lipit de sufletul lor viața 

bisericească. Și când și-au înălțat aripile peste ani și ani 
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și au pornit fiecare pe drumul lui, au dus cu ei tot ce au 

cules și învățat la sat, la strană. 

 

* 

 

Orice drum ai apucat în viață e bine să-l începi cu 

Dumnezeu. Îți faci cruce și mergi înainte. Se întâmplă să 

și greșești, să nu apuci pe drumul cel bun, dar fără să 

deznădăjduiești trebuie să scapi din fundătura unde ai 

ajuns, să găsești o cale, să te depărtezi de zidul de piatră 

pășind pe o cale a luminii. 

Niciodată nu-i bine să judeci pe cel care greșește și 

rătăcește pe unele cărări mai puțin ortodoxe ale vieții, că 

niciodată nu știi cum roata se întoarce și unde duc 

proprile drumuri pe care pășești tu. Adesea cel care 

judecă ajunge să cadă în aceeași prăpastie cu cel judecat 

de el. La ce ar mai folosi ca tu să postești, dar să-l judeci 

pe cel ce nu postește? N-ai mai avea niciun câștig din 

toată jertfa ta. Toată sdrăduința ta ar fi zadarnică. Lasă-l 

să mănânce o înghețată vinerea sau o bucată de carne, că 

mai sunt și alte vineri. Tu caută spre curăția sufletului, că 

toate vin treptat pe urmă. 

Nimeni nu știe cum a ajuns cineva într-o greșeală, de 

multe ori ajungi să te întrebi pe tine însuți de greșești, 

cum ai ajuns tu acolo, atunci cum ai putea să-ți dai cu 

părerea despre greșeala altuia privindu-l încă și cu 

superioritate. 

Mereu trebuie să spui când vezi pe cineva într-o 

greșeală „Dumnezeu știe cum o fi ajuns acolo, sărmanul 

om“ și să nu-l condamni în sufletul tău, că nu se știe 
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niciodată cauza sau căderea. De multe ori e suficient o 

clipă de neatenție și să ajungi într-o groapă de parcă ai fi 

fost legat la ochi. Mai se întâmplă să mergi și drept, dar 

să te împingă cineva în prăpastie. 

În viață trebuie să îți vezi de ale tale, să fii cu ochii în 

patru la tot ceea ce trece pe lângă tine, să nu te împiedici 

în nimicuri și să cazi la fiecare pas, dar dacă-i cădea să te 

ridici cu fruntea sus de fiecare dată. 

Fii împăcat cu tine și cu tot ceea ce e în jurul tău. 

Chiar și pe cei ce te dușmănesc privește-i cu îngăduință 

și cu iertare. 

Drumul cel bun este acela care-ți aduce liniște 

interioară, mulțumire, împăcare, puterea să zâmbești 

chiar și atunci când te mai poticnești de ceva. 

 

* 

 

În toamnă Ionică Florea a reușit la facultatea de 

teologie. Era visul lui să devină preot, să-i slujească lui 

Dumnezeu și să-și ajute aproapele așa cum l-ar înțelepți 

Bunul Dumnezeu. Odată ajuns la facultate a avut accesul 

la o bibliotecă vastă. Cu cât studia mai mult din cele ce 

nu i se preda la cursuri, cu atât îndoiala i se strecura în 

suflet. Oscila între credință și tăgadă. Cu cât dorea să se 

apropie mai mult de Dumnezeu, să creadă fără nicio 

ezitare, ceva din cugetul lui îi șoptea „Dar, dacă?“ și îl 

făcea să fie puțin ateu, puțin nesigur. Aluneca și se ridica. 

În cele din urmă biruia credința. Omul fără existența lui 

Dumnezeu ar fi nimic. Era prea multă perfecțiune în tot 

ce înseamnă viață și nu putea să fie pusă această 
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perfecțiune pe seama hazardului sau a evoluției vieții pe 

pământ, că era un loc favorabil vieții.  Tot ce palpita pe 

pământ era bine clădit și avea rostul lui. Totuși un 1 % îl 

măcina. Nu putea să nu cerceteze, să nu gândească, să 

nu-și pună întrebări. Se vedea asemenea apostolului 

Toma, doar că el încerca să găsească semnul cuielor și să 

strige „este“. 

A făcut asemănări între religiile mai multor popoare, 

între tradițiile împământenite din cadrul ritualurilor de 

trecere din viața unui om. Erau atâtea similitudini, dar 

toate par ofilite când înțelegi care este nectarul vieții și 

dibuiești urmele cuielor din palmele Mântuitorului. A 

avut chiar o discuție într-o zi cu un prieten, student la 

filosofie despre câteva similitudini între hinduism și 

creștinism referitoare la nașterea lui Krishna și a 

Mântuitorului Iisus Hristos. Amândoi au fost trimiși din 

rai pe pământ fără unire sexuală, fiind a doua persoană 

din trinitate. Au fost vizitați la naștere de înțelepți, de 

păstori călăuziți de o stea, iar părinții lor au fost avertizați 

în vis că liderul local dorește să ia viața pruncului. Totuși 

în cazul hinduismului sunt legende, povești scrise după 

alte povești, în cazul creștinismului există dovezi ale 

vieții Mântuitorului Iisus Hristos. Au purtat pe urmă 

discuția spre primul capitol din „Vechiul Testament“, 

„Facerea“. Studentul la filosofie l-a rugat pe Ionică să-i 

explice primul verset „La început a făcut Dumnezeu 

cerul și pământul.“ 

- Eu cred așa, i-a răspuns Ionică, cerul e lumea 

nevăzută, îngerii, puterile cerești, iar pământul tot ceea ce 

percepem ca materie. La niciun caz ne e văzduhul 
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albăstrui de deasupra noastră de care se temeau dacii să 

nu le cadă în cap și să-i strivească. 

- Și despre despărțirea luminii de întuneric ce părere 

ai? a continuat discuția Cosmin Pietroi, student la 

filosofie. 

- Eu zic că era necesar să fie despărțită lumina de 

întuneric, cum desparți binele de rău. 

- Dar și întunericul are rolul lui, e numit noapte, e 

timpul odihnei. 

- Dar îți amintește și de moarte, de întunecimea și 

răceala mormântului. 

- Depinde de fiecare cum percepe întunericul. Sunt 

unii care doresc să rămână ascunși în întuneric, Ionică! 

- Eu zic, Cosmine, că cel care reușește să vadă lumina 

și în întuneric, acela reșește să descifreze taina! Să fii 

înconjurat de beznă, dar tu să poți vedea lumina din ea. E 

ca și cum ai putea să găsești ceva bun în orice lucru 

înfiorător. Să iei piatra aruncată că nu e bună și să 

clădești cu ea un palat al luminii. 

- Să zicem că totul e supus interpretării și îți trebuie 

înțelepciune, ca să pricepi acel tot sau ai nevoie de 

călăuzitori învățați, dar ce spui de suferința din jurul 

nostru? 

- E multă suferință în jur, ai dreptate. Unii se luptă cu 

boala, cu durerile, alții cu lipsurile. Se întâmplă ca eu să 

am de toate, în limita concepută de mine a avea din toate, 

dar, când să mă înfrupt din dulceața acelor „toate“, mă 

gândesc că unii plâng după o picătură de apă, după o 

coajă de pâine, după o mângâiere. Și, totuși, cred că tot 

ceea ce se întâmplă în jurul nostru, se întâmplă cu un 
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scop. Și dreptul Iov a fost încercat și a biruit. Poate 

suntem prea slabi, poate în slăbiciunea noastră chemăm 

răul din toate părțile fără să înțelegem. În loc să ne păzim 

de el, cădem pradă acestuia. Uite, eu am plecat de acasă, 

ca să-mi găsesc drumul în viață, dar piedicile stau în 

calea mea la fiecare pas! Rândunelele părăsesc cuibul 

odată cu primele lecții de zbor și-și lasă părinții să aducă 

pe lume alți pui. Odată plecate din cuibul părintesc, încep 

să dea piept cu viața, să observe că nu totul e protecție că 

nu totul e aripa caldă a mamei. Unele biruiesc, altele cad 

biruite. Așa e și cu oamenii. Bunul Dumnezeu stă lângă 

fiecare și ne oferă ajutor și mângâiere, dar câteodată 

înțelegem foarte greu acest fapt sau nu pricem deloc. 

- Am scris câteva poezii despre viață după ce am 

vizitat un prieten foarte bolnav în spital. Le-am publicat 

într-o antologie. Poate o să ți le aduc și ție să le citești. 

M-ar interesa părerea ta. 

- Am citit una din poeziile tale. A publicat-o într-o 

revistă decanul facultății. 

- Și? 

- M-a impresionat. Atâta durere ai surprins în ea și 

totuși atâta frumusețe! Profundă, dură, adevărată! Din 

păcate aceasta este poezia vieții, oricât dorim noi să 

zâmbim și să afirmăm că nu e așa, ne trezim la un 

moment dat dezarmați în fața neputințelor și încet, încet, 

totul împietrește, se depărtează, iar noi rămânem de 

piatră, reci ca și crivățul de afară. 

- Știu ce ai citit „E iarnă în toate“. 

- Când nu mai găsim căldură în noi înșine, suntem 

pierduți, e ca și cum am trece dincolo de poartă. 
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- În poezia mea nu mai găsești căldură. 

- Poate găsești, dar trebuie să privim cu atenție dincolo 

de cuvinte. Acolo unde cuvintele încep să tacă, soarele 

apare și pietrele prind viață, se încălzesc, sângele începe 

să curgă din nou și iarba să răsară. 

- Poate, dar omul a fost oprit a gusta din pomul vieții. 

- Oare? 

- Așa scrie în „Facere“. 

- Vezi! E greu să înțelegi totul. Oare nu Iisus Hristos e 

Pomul Vieții? Nu pentru acest lucru a venit El în lume ca 

toți să gustăm viața cea de veci? Oare nu se jertfește El la 

fiecare Sfântă Liturghie în chipul tainic al pâinii și 

vinului? 

- Să zicem că ai dreptate, așa este, totuși, de ce a fost 

pedepsit omul că a îndrăznit să guste din pomul 

cunoașterii binelui și a răului? 

- Fiindcă s-a dovedit a fi neascultător. Poate că nu era 

încă timpul ca el să guste și a gustat. 

- Acum mă întorc la mitologie când Prometeu a 

încercat să deschidă oamenilor ochii minții, furând focul 

de la zei pentru ei, de exemplu. Ce e rău în a cunoaște? 

Era mai bine dacă rămâneam ca niște ființe vii fără 

rațiune? Poate că și muream cu trupul, dar fiind fără 

rațiune nu prea înțelegeam ce ni se întâmplă. 

- Nu era mai bine să fim iraționali, însă nu era timpul 

potrivit pentru cunoaștere, toate se fac la timpul lor, 

trebuie să ai răbdare. Oricât de mult și-ar dori un pui să 

zboare, până puful nu se transformă în pene, nu poate să 

facă acest lucru. 
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* 

 

În anul al treilea de facultate Ionică s-a apropiat foarte 

mult sufletește de o studentă la medicină. Frumusețea și 

înțelepciunea fetei i-au furat inima. A fost o dragoste 

fulgerătoare. S-a îndrăgostit de ea din prima clipă când a 

văzut-o. Era o zi superbă de octombrie. Natura parcă 

înflorise, se îmbujorase. Era verde – roșiatică, pe alocuri 

pătată cu câte o buclă gălbuie. Ionică împreună cu 

duhovnicul facultății și cu încă un coleg au mers la 

Facultatea de Medicină pentru a oficia o slujbă de 

Tedéum. Era plină Aula Magna de studenți, majoritatea 

în anul I, bobocei. Din mulțimea aceea de studenți, 

Ionică a remarcat chipul unui fete. Nu mai văzuse în 

viața lui o așa frumusețe de fată. E drept că fiecare om se 

ghidează după tiparul lui de frumusețe, dar pentru el acel 

chip era dumnezeiesc. Avea părul castaniu, cârlionțat și 

ochii verzi, o statură potrivită, nu era nici prea înaltă, dar 

nici scundă. Deși era îmbrăcată elegant, și-a ales în așa 

fel ținuta, încât să arate că este o persoană modestă, 

echilibrată. 

Duhovnicul a plecat imediat după slujbă, dar Ionică și 

Eugen Stroie, căci așa îl chema pe celălalt teolog, au 

rămas până la finalul festivității. Ionică o urmărea pe 

ascuns pe acea fată misterioasă care i-a acaparat privirea 

și a cărei imagine încerca să intre fără niciun stăvilar în 

gândurile lui. La finalul festivității Eugen i-a prezentat 

lui Ionică o consăteancă. A observat-o printre mulțimea 

de bobocei și s-a gândit să-i ureze succes în anii 

studenției. Consăteanca nu era altcineva decât fata 
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misterioasă a cărei frumusețe parcă-i furase mințile lui 

Ionică. 

- Colegul meu, Ionică Florea! 

- Încântat! a spus Ionică întinzând mâna fetei radiind 

de încântare, că face cunoștință cu acea minune. 

- Eliana Lungu, s-a prezentat la rândul ei fata. 

Ar fi ținut mâna fetei în mâna lui o veșnicie Ionică, dar 

nu se cădea, așa că a eliberat-o imediat după prima 

atingere. 

- Mi-ar fi plăcut să fim colegi la aceeași facultate, a 

încercat Ionică să poarte o conversație, dar măcar suntem 

studenți în același oraș. Poate ieșim la finalul săptămânii 

cu toții, eu, Eugen, consăteanul tău, în oraș, la un suc sau 

o bere, că tot e Festivalul Berii? 

- Îmi pare rău, nu pot să vin în oraș cu voi, mă duc 

acasă la finalul săptămânii, a răspuns fata. 

- Poate cu altă ocazie, la un film. 

- Poate. 

- Atunci noi îți urăm mult succes în anii studenției și 

poate ne mai vedem prin Timișoara! a intervenit în 

discuție Eugen. 

- Mulțumesc! a răspuns Eliana. 

După ce a părăsit facultatea unde a lăsat în urmă 

chipul acela plăcut ce i-a încântat privirea, Ionică a 

început să-și facă tot felul de scenarii în minte, cum să o 

întâlnească din nou, cum să intre în vorbă cu ea. Parcă nu 

mai avea odihnă, nu mai era el. 

La finalul săptămânii a întâlnit-o în autobuzul ce a 

plecat din Timișoara spre Sânnicolau Mare, Beba Veche. 

Au luat amândoi același autobuz. Fata era de la Lovrin ca 
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și Eugen, normal. Acum se întreba cum de n-a mai văzut-

o niciodată. Poate așa a fost să fie, să o întâlnească în 

acea zi la facultate. 

Nu ar fi observat-o în autobuz. El a urcat târziu, când 

autobuzul se afla pe picior de plecare din stație și a găsit 

un loc în față. Eliana era pe scaunele din spate și a avut 

timp să-l studieze tot drumul. Când a oprit autobuzul la 

Lovrin, Eliana nu a coborât pe ușa din spate, ci a trecut 

pe lângă el și l-a salutat zâmbind. 

- Ce faci, Ionică? Spre casă? 

- Da, a răspuns înmărmurit. Tu erai în autobuz? s-a 

auzit întrebând. 

- Eram, mi-era deja dor de casă. 

- Trebuia să mă strigi, dacă m-ai văzut, a continuat 

băiatul în timp ce fata cobora zâmbind. 

Poate că l-ar fi strigat, căci îi plăcea Elianei să fie 

iubită de cei din jur, dar mai era în autobuz o vecină de-a 

ei, gură de petece și până n-a coborât aceasta din 

autobuz, nu i-a atras atenția băiatului care se pierdea tot 

când dădea cu privirea de ea. 

Săptămâna următoare Ionică s-a trezit dând târcoale 

Facultății de Medicină. A și absentat de la cursuri. Ce-i 

drept, a întâlnit-o pe Eliana. A invitat-o la un suc, dar 

fata a refuzat propunându-i o plimbare prin parc. 

- Eu zic că ar fi mai frumoasă o plimbare prin parc. S-

ar putea să nu mai prindem prea multe zile însorite. Ne 

plimbăm, povestim. 

- Ai dreptate, a confirmat Ionică. 

Era fericit. O să fie doar el cu ea. Fata a refuzat sucul, 

poate nu avea chef să se simtă obligată pentru un suc față 
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de nimeni, poate că își dorea să se plimbe prin parc, să 

povestească, să admire frumusețea toamnei. 

Au mers în Parcul Botanic în acea zi. S-au plimbat, pe 

urmă s-au așezat pe o bancă și au povestit de-ale lor. 

Păreau să se completeze în toate. Abordau tot felul de 

discuții filosofice. Chiar aveau ce discuta unul cu celălalt 

și nu se plictiseau. 

Timpul frumos din acea toamnă a ținut cu ei, căci în 

altă zi au mers în Parcul Copiilor. Parcă s-au întors în 

anii copilăriei. S-au simțit minunat. S-au dat pe leagăne, 

s-au plimbat cu trenulețul, apoi cu vaporașul pe Bega. 

Ionică a avut șansa să o mai țină încă o dată de mână pe 

Eliana când a ajutat-o să coboare de pe vaporaș. La 

urcare a fost mai sprințară. De fapt s-au bucurat de ceea 

ce nu au prea avut parte în copilărie, căci în afară de 

leagăne, prea multe jucării din cele ale parcului, nu au 

avut. 

Zilele treceau una după alta și cei doi tineri se 

înțelegeau din ce în ce mai bine. Ionică a ajuat-o pe 

Eliana să-și găsească un loc de cazare la cămin în 

Complexul Studențesc. Ea își găsise inițial cazare 

împreună cu alte două colege într-o garsonieră, însă 

costurile erau prea mari pentru buzunarul părinților ei. 

Aflată în căminul vecin, Ionică o putea întâlni mai des. 

Au ajuns să se obișnuiască unul cu altul, încât nu 

concepeau să treacă o zi fără să se vadă și să schimbe o 

vorbă. 

În sesiunea din iarnă, când zăpada căzută din 

abundență a acoperit tot ce i-a stat în cale, după un 

examen greu finalizat cu bine, Ionică a reușit să-i fure un 
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prim sărut Elianei. S-au plimbat prin Parcul Rozelor, 

acum încărunțit de prea multă zăpadă, s-au bătut cu 

bulgări, s-au împins în zăpadă până ce buzele lor fierbinți 

s-au atins. Dacă zăpada ar fi simțit flacăra aceea dintre ei, 

ar fi încercat să fugă din drumul lor de teamă că i s-a 

apropiat sfârșitul. Zăpada nu s-a topit, însă ochii lor s-au 

topit unii în alții și buzele li s-au lipit parcă pentru 

eternitate. 

A trecut atât de repede anul acela universitar. Sesiunea 

de vară se apropia de final și cei doi îndrăgostiți urmau să 

se întoarcă fiecare la casa lui. Urmau câteva luni foarte 

lungi de vacanță în care se puteau întâlni foarte rar. Și-au 

promis că își vor scrie în fiecare zi. Eliana i-a dat adresa 

unei căsuțe poștale, fiindcă nu-și permitea să primească 

acasă scrisori de la un băiat. I-a spus lui Ionică că părinții 

ei sunt foarte exigenți și nu-i vor permite să fie tulburată 

de niciun băiat cât timp studiază ca să devină medic. 

Dacă ar fi fost după Ionică, s-ar fi însurat a doua zi. Ar fi 

mers la mitropolie să ceară o parohie și apoi ar fi 

continuat și studiile. Mai avea un an de facultate. 

În luna iulie s-au întâlnit de două ori. Au luat același 

autobuz spre Timișoara, pe urmă au încercat să trăiască 

cât mai intens fiecare moment al zilei. De scris și-au scris 

zilnic. Era vinovată poșta, dacă într-o zi nu ajungea vreo 

scrisoare și ajungeau două scrisori ziua următoare. 

Când s-au întâlnit a doua oară în Timișoara, Eliana l-a 

invitat în apartamentul mătușii ei pecată la muncă peste 

hotare. I-a dat cheile fetei ca în toamnă să se mute acolo 

și să locuiască cineva la ea în apartament cât o să fie 

plecată, căci avea un contract pe jumătate an. Și-a amintit 
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că are și ea nepoată la facultate care ar mai putea avea 

grijă de apartament cât timp o să fie plecată de acasă, 

căci a rămas fără loc de muncă în țară. 

La finalul lui iulie, Ionică a cunoscut-o și altfel pe 

Eliana. Aceasta i s-a dăruit întru totul. Știa că 

păcătuiește, îl durea acest lucru, dar nu se putea împotrivi 

focului din suflet. A fost beat de fericire. Simțea că s-au 

unit pentru totdeauna și nimic nu o să-i mai despartă 

vreodată. 

În luna august Ionică s-a trezit că era singurul care mai 

expediază scrisori. Eliana nu i-a mai răspuns. Nici nu a 

mai venit la întâlnirea stabilită în momentul în care și-au 

luat rămas bun printr-o îmbrățișare în acel final înflăcărat 

de iulie. Se întreba Ionică cu ce i-a greșit. Nu a obligat-o 

la nimic. Chiar ea l-a provocat în acea zi. Până la urmă o 

va lua de soție, nu era nicio tragedie. 

Timpul a trecut greu până ce octombrie a bătut din nou 

la ușă. Ionică era fericit că o s-o întâlnească pe Eliana. Îi 

era tare dor de ea. Își dorea să o strângă în brațe și să nu-i 

mai dea drumul niciodată. De dimineață a urmărit toți 

studenții ce au intrat pe poarta Facultății de Medicină. 

Eliana nu a venit la Festivitatea de deschidere a noului an 

universitar. Dezamăgit, Ionică s-a întors în camera lui de 

cămin. Între timp a sosit și colegul lui de cameră, Eugen. 

- N-ai ajuns astăzi la deschidere? l-a întrebat Eugen. 

- Am avut ceva treabă. 

- Până nu uit, am aici niște scrisori de la tine către 

Eliana. Mi-a dat cheia de la căsuța poștală și m-a rugat 

să-i ridic corespondența și s-o distrug. M-am gândit că 

mai bine o returnez expeditorului. Stai liniștit! Nu am 
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deschis nicio scrisoare. Știu că tu cu Eliana v-ați înțeles 

bine. Trebuie să o uiți. În august s-a căsătorit cu un 

medic cardiolog. Tatăl medicului ar fi fost prieten bun cu 

tatăl Elianei. După căsătorie și-a făcut transferul la 

Facultatea de Medicină din București, căci soțul ei 

profesează ca medic în capitală. 

Uluit, de parcă toată lumea s-ar fi întors cu capul în jos 

și i-ar fi prins pe toți oamenii într-un coșmar 

interminabil, Ionică a întins fără să spună nimic mâna 

după scrisori. 

- Are o soră tare frumoasă. E studentă și ea începând 

cu acest an, la arte. Locuiește în apartamentul mătușii ei. 

- Nu mă interesează, s-a auzit Ionică vorbind. 

- Nici nu te lăsam să fii interesat, căci e prietena mea 

de trei ani. Împreună cu ea am adunat toată vara srisorile 

expediate de tine către Eliana. 

- Mă bucur pentru voi. 

- Eu zic să alungi negura aceea de pe chip și să ieșim 

undeva în oraș. O să-ți prindă bine. Vine și Gheorghe 

Jula. Bem și noi o cafea, mai schimbăm o vorbă. 

- Mergi tu! Eu rămân în cameră. 

- Cum dorești. Eu zic că nu merită să pui la suflet. 

 

* 

 

- De ce mă mai suni? s-a auzit glasul lui Ionică, 

aproape înecat de lacrimi, din ghereta portarului. 

Eliana a făcut rost de numărul de telefon de la cămin 

după ce a stat de vorbă cu Eugen și s-a gândit să-l sune 

pe Ionică, să schimbe două vorbe cu el. 
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- Te rog să mă ierți! Să știi că eu am pus suflet în tot 

ceea ce a fost între noi, dar trebuia să mă căsătoresc. Așa 

au hotărât părinții mei că e mai bine pentru mine. M-am 

gândit să păstrez tăcerea față de tine, poate mă uiți, dar 

mi-a spus Eugen și sora mea că ești foarte îndurerat. 

- Puteai să-mi spui adevărul. 

- Nu puteam. Am dorit să trăiesc fiecare moment cu 

tine, fără să fiu tulburată de ceva inevitabil. 

- Dacă tu așa ai consideart că e mai bine pentru tine. 

- M-am gândit și la tine. Nu cred că te ajuta prea mult 

să știi adevărul, mai mult te-ar fi tulburat și te-ar fi 

îndepărtat de mine. Atunci s-ar fi pierdut toate 

momentele acelea frumoase. 

- Poate. 

- M-aș bucura dacă ai încerca să uiți și să mergi mai 

departe. 

- Să uit? Cum să uit ceva ce mi-a atins inima? Tu ai 

uitat? 

- Nu. Firesc că nu o să uit niciodată, dar trebuie să-mi 

amintesc doar ca de ceva frumos și trecător. 

- Ești fericită? 

- Cred că da. Aș putea spune că am tot ce-mi doresc. 

Soțul mă iubește, sunt pe cale să mă realizez și 

profesional. 

- Chiar mă bucur pentru tine. 

- Tu o să fii bine? 

- O să fiu bine. 

- Atunci te las. O să închid telefonul. 

- Bine. Cum dorești tu. 

- Numai bine îți doresc! 
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- Asemenea! 

 

* 

 

Ionică a finalizat cu bine cursurile facultății, și-a luat și 

licența, dar s-a întors la el în sat, nu și-a căutat parohie, 

nici nu putea, căci nu era însurat și nici nu se grăbea să 

facă acest lucru. Se simțea atât de nevrednic. Cum să 

slujească el la altar? Cum să ajute el oamenii, dacă pe 

sine nu se putea ajuta? A căzut într-o groapă întunecată 

din care nu se putea ridica. A căzut într-o mocirlă, dar nu 

îndrăznea să se dezlipească de acea mizerie și să facă o 

baie pentru a păși mai departe. 

Era ajunul Adormirii Maicii Domnului, hramul 

bisericii. Ionică s-a dus mai devreme la biserică. I-a dat 

părintele o cheie de la sfântul locaș și lui, căci clopotarul 

satului s-a dus la cei mulți și în afară de fostul clopotar și 

de Ionică, nu mai erau alții pricepuți să bată clopotele. 

Nici nu a terminat bine Ionică de bătut clopotele prima 

dată pentru a anunța apropierea vecerniei, că în biserică a 

intrat o domnișoară frumoasă cu un buchet mare de 

trandafiri. S-a apropiat de icoana Maicii Domnului și a 

așezat trandafirii într-o vază. Între timp Ionică s-a 

apropiat și el de tânără, iar când s-a uitat mai atent la 

chipul acesteia și-a dat seama că e Maria. Avea doar 

cincisprezece ani când el a plecat să studieze teologia. 

Era cea mai mare dintre copiii de la cor, ea și Păulina. 

Din câte își amintea și Maria a reușit în acel an la Liceul 

Pedagogic. A crescut și s-a făcut foarte frumoasă. Nu 

avea ochii Elianei, ochii Mariei erau căprui, dar blânzi și 
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luminoși. Părul însă era la fel ca al fetei ce s-a pierdut 

departe. 

- Maria? 

- Da, a răspuns fata îmbujorându-se. 

- Ce frumoasă te-ai făcut! Ai mai mers la strană cât am 

fost eu plecat din sat? 

- Din când în când. Și eu am fost plecată la școală, dar 

ceilalți copii au mers tot timpul. Acum sunt și ei mari. 

Unii au reușit la liceu. Îmi mai povestește Păulina despre 

unul, despre altul. 

- Ea ce mai face? 

- S-a căsătorit cu Mitroi anul trecut. 

- Așa de tânără? 

- Are deja și un copil. Urmează să-l boteze la sfârșitul 

lui august. 

- Dar tu, tu ești bine? 

- Sunt bine. Din toamnă pot să profesez ca educatoare 

în Sânnicolau Mare. Acolo am reușit să găsesc un loc 

liber și să mă titularizez. 

- Mă bucur pentru tine. 

- Tu ai pe cineva? 

- Nu, a răspuns Maria îmbujorându-se din nou de 

parcă trandafirii au început să se reflecte în obrajii ei. 

Au dat răspunsurile la strană împreună în acea seară. 

Au mai venit și alți copii din vechiul cor. 

Ziua următoare, la hora de după Sfânta Liturghie, 

Ionică a invitat-o pe Maria la joc. În timpul jocului i-a 

prins și un boboc trandafir în păr. L-a ținut ascuns în 

buzunarul cămășii, anume pentru ea. 
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- Au înflorit trandafirii, Ionică și pata de cerneală s-a 

uscat demult! și-a spus în gând proaspătul absolvent de 

teologie. 

Știa Ionică că au început să se limpezească apele și 

pentru el. Trandafirii înfloresc mereu în jurul nostru, 

trebuie să avem doar ochi să-i observăm și să alegem 

dintre aceștia cea mai de preț floare care să ne 

îmbodobească întreaga viață. 
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Ana 

 

Totul era scăldat în liniște. Pe fereastră pătrundea un 

aer proaspăt de primăvară. Era în zori. Ana a deschis 

ochii încă tulburi de imaginea unui vis. Cocoșii se 

întreceau în bărbăția glasului, iar păsările și-au început 

concertul în pomii din grădină. De foarte mult timp 

încerca să găsească o portiță pe care să poată ajunge spre 

cele dintâi raze ale dimineții, dar de fiecare dată se 

rătăcea. Un vis însă a purtat-o spre liman în cea mai 

luminoasă noapte din an, Noaptea Învierii Mântuitorului. 

A fost la Slujba Învierii, a trăit bucuria acelei nopți 

luminoase, pe urmă, ajunsă acasă, a simțit nevoia să 

deschidă fereastra ca aerul purificat de o ploaie măruntă 

ce cădea din ochii încercănați ai norilor să pătrundă în 

cameră. S-a așezat pe pat cu gândul să închidă mai apoi 

acea gură de aerisire ce sorbea lacom aer proaspăt ce 

răcorea pereții cerniți ai locuinței, dar somnul a cuprins-o 

imediat. A dormit în jur de patru ore înainte ca cel mai 

tainic vis să-i deschidă un portal spre înțelepciune, spre 

acea lumină demult căutată. 

Era o casă mare cu multe camere, cu multe uși, cu 

multe coridoare. Toate se amestecau, iar cel ce ajungea 

acolo se pierdea căutând o ieșire. Acolo a purtat-o și pe 

Ana o străfulgerare a creierului în timpul somnului. 

Deschizând și închizând uși, trecând dintr-o cameră în 

alta, a ajuns într-o sală mare cu o podea alunecoasă. 

Cineva spălase gresia cu o soluție ce îți punea la 

încercare echilibrul. Parcă te aflai undeva pe gheață, în 
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mijlocul unui lac, iar picioarele nu te mai ascultau și 

alunecau în toate părțile. Călcând pe gresia alunecoasă a 

căzut. A încercat să se ridice, dar nu putea, așa că s-a 

târât până lângă pragul de lemn al ușii ce dădea în sala 

mare, s-a agățat de el și a încercat să se ridice, dar 

podeaua și-a deschis doar în locul unde căzuse Ana un 

pasaj spre mijlocul pământului și astfel a intrat până în 

afundurile întunecate ale acestuia în timp ce se ținea cu 

toată puterea de acel prag. Nu putea evada din acea 

capcană întunecată, mai mult, se temea să nu fie înghițită 

cu totul. La un moment dat în pragul ușii a apărut 

bătrânul ei duhovnic care plecase demult în lumea celor 

drepți și i-a întins mâna. Nu-și amintea că a trecut 

dincolo de prag. Și-l amintea ca atunci când era printre 

cei vii. 

- O să alunecați și dumneavoastră pe gresie și o să 

cădem împreună în prăpastie, i-a spus Ana speriată. 

- Eu nu o să cad, Ana, ai încredere! i-a răspuns 

bătrânul duhovnic încurajând-o să-l prindă de mână. 

- E foarte alunecoasă gresia. Nu cred că o să mă puteți 

ține, ba mai mult greutatea mea vă poate trage în joc. 

Poate e mai bine să vă sprijiniți de pragul ușii înainte de 

a încerca să mă scoateți din abisul ce s-a deschis sub 

picioarele mele. 

Bătrânul duhovnic a făcut doi pași pe gresia 

alunecoasă, pe urmă și-a mișcat picioarele pe același loc 

ca într-un dans. 

- Observi! Eu nu cad! Ai încredere! a spus acesta. 



Cercul  (Pe drumuri bătătorite de cuvinte) -  Proză scurtă - Ana-Cristina Popescu 

 

82 

Cu teamă Ana a întins mâna. Nu a fost nevoie de 

niciun efort să se ridice. Parcă o forță nevăzută a pus-o 

pe picioare. 

- Nu mai înțeleg nimic. Totul a fost așa de ușor, a 

rostit extrem de surprinsă Ana. 

- De ce nu încerci să simți, a îndemnat-o duhovnicul. 

Da. O mână întinsă, niște ochi blânzi, lumină și în jur 

atâta dragoste. Asta a simțit Ana când a lăsat inima să 

citească dincolo de evenimentele petrecute. 

- Acum ai înțeles? a întrebat-o bătrânul duhovnic. 

- Dragostea, ea e cea care este mai presus de orice, a 

spus Ana în timp ce totul s-a năriut în jur și s-a deșteptat 

din somn. 

A visat. Acum a înțeles că dragostea este singura cale 

spre a putea să fii liniștit și fericit în viață. Ea e cea care 

aduce după sine liniște sufletească. 

Vorbea foarte frumos Sfântul Apostol Pavel în 

Corinteni 13, Noul Testament, despre trei mari virtuți, 

credința, nădejdea și dragostea, punând mai presus de 

toate dragostea. 

A cugetat Ana la cele trei mari virtuți, le-a analizat pe 

toate părțile și a înțeles că pot să existe momente extreme 

în care ființa omenească să fie departe de orice credință. 

Experiențele traumatizante pot să-l determine pe om, 

într-un moment plin de beznă, să piardă sâmburele de 

credință de care se agăța, să-l facă să-și piardă  până și 

încrederea în propria ființă, să-l răcească față de tot ceea 

ce reprezenta un crez al său. La fel se poate pierde și 

nădejdea. Sunt momente de rătăcire. Totuși ceva nu se 

pierde niciodată și acel ceva este dragostea, adevărata 
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dragoste. Dacă ești dragoste, este ca și cum ai fi un izvor 

nesecat, ca și cum ai fi o oază edenică, o sămânță a 

eternității. Flacăra dragostei nu se stinge niciodată. Ba 

mai mult, ea reînvie totul, ea reînvie nădejdea și credința. 

Și-a amintit de ultima discuție ce a avut-o cu bătrânul 

duhovnic înainte ca acesta să treacă în lumea celor mulți. 

- Ce mai spui tu, Ană? a întrebat-o duhovnicul când 

împrejurul acestuia era plin de oameni, veniseră să-i 

ceară binecuvântarea, un sfat, căci se auzise că-i foarte 

bolnav și se pregătește să plece dincolo. 

 - Părinte, viața mea e un haos, i-a răspuns aceasta. 

- Ce-i acela haos? Eu nu am auzit de el. Eu am auzit 

doar de rai sau iad, i-a răspuns duhovnicul. 

- Haosul e sinonim cu iadul, părinte. În viața mea e 

atâta dezordine, confuzie, încât nu mai știu să ies la 

liman. 

- O să afli calea, Ana, i-a răspuns duhovniul, 

binecuvântând-o. Trebuie să nu renunți la a încerca să-ți 

limpezești apele învolburate ale sufletului. Cum? O să 

afli singură. De multe ori e nevoie să ajungi în iad, ca să 

poți gusta raiul. Siluan Athonitul spunea „Ține-ți mintea 

în iad și nu deznădăjdui!“ 

- Să mă înec în confuzie și dezordine, ca să pot să fiu 

salvată de lumină? 

- Nu e nevoie să te îneci, doar să găsești în acea 

confuzie sau dezordine despre care vorbești o scânteie, 

acea scânteie ce te poate duce spre adevărata cale a 

luminii. 

- Dar în iad e doar întuneric. 
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- Când ajungi să simți răceala întunericului din iad, o 

să alergi spre căldura raiului. 

 

* 

  

Era demult, când abia învăța ce-i viața și deosebea un 

măr de o pară, când analiza de ce iarba pare mai verde la 

umbră, iar la soare mai luminoasă de parcă și-ar dori să 

se aprindă de dragul astrului ceresc.  Părinții ei s-au 

mutat cu serviciul într-un oraș mare. Ana nu mai avea 

spațiul de joacă din orășelul în care fiecare cunoștea pe 

toată lumea și toți erau prieteni. Dacă ajungeai în acel 

orășel în zori, salutai câțiva oameni, pe la amiază te 

întrebau ce mai faci, iar seara stăteai ca prietenii la un 

pahar de vorbă. În orașul cel nou oamenii nu vorbeau cu 

alți oameni, doar în cazul în care se cunoșteau. A 

observat că părinții ei au salutat pe unii oameni din 

apropierea locuinței celei noi, dar aceștia s-au uitat 

ciudat, nu au răspuns și au trecut mai departe. Ținea de 

bunul simț să răspundă, dar bunul simț părea să fii murit 

demult. Procedând așa păreau tare needucați. Nu 

pierdeau nimic dacă salutau sau răspundeau la salut, ba 

din contră, păreau mai oameni. Cum să treci pe lângă un 

om ca pe lângă o stâncă? Chiar și pe lângă o stâncă nu 

treci nepăsător, îi admiri frumusețea sălbatică, îi asculți 

tăcerea. 

În noua locație, deși foarte mare, totul părea mic 

pentru Ana. Nu mai avea voie să alerge pe străzi, cel 

mult avea voie la joacă în fața casei cu fata vecinilor. 

Vecinii de lângă casă s-au dovedit ceva mai sociabili, că 
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până la urmă nu era rău să te înțelegi bine cu vecinii, mai 

era nevoie de câte o mână de ajutor și atunci la cine să 

apelezi mai repede, decât la vecin. Până să vină 

neamurile sau prietenii, curge cam multă apă pe Dunăre. 

Fata vecinilor avea o minge ce o bătea toată ziua. Ana 

se ruga adesea de ea să o lase și pe ea să bată mingea, dar 

aceasta o lăsa doar când simțea nevoia de un partener de 

joacă. Într-o zi a primit o minge nouă, așa că mingea cea 

veche care mai era și cu mult mai mică, nu prea sălta în 

jocul fetei sau din când în când al fetelor. 

Ana s-a rugat și ea de părinții ei să-i cumpere o minge, 

dar aceștia nu i-au cumpărat. I-au spus că doar băieții bat 

mingea toată ziua și mai sparg pe deasupra și geamurile 

vecinilor. 

Strada din spatele caselor unde locuiau fetele se 

intersecta cu o cale ferată circulată de trenuri. Ce s-au 

gândit într-o zi cele două? Să meargă cu mingea cea 

veche și să o lase pe calea ferată să o calce trenul. 

Ivanca, că așa o chema pe vecina Anei, a poziționat 

mingea pe calea ferată și i-a spus Anei să o anunțe dacă 

vine trenul din direcția opusă privirii ei. Când a trecut 

prima dată trenul peste mingea care trona între șinele de 

cale ferată ca într-un tunel, aceasta a rămas fără o 

zgârietură. Nu a suferit nicio vătămare. 

Văzând acest lucru fetele au socotit să o poziționeze, 

atunci  când trenul se afla în apropiere, lângă una dintre 

șinele de cale ferată, iar Ivanca și-a reluat locul pe minge, 

chiar dacă Ana a rugat-o să o lase și pe ea stea pe acel loc 

privilegiat. Era mingea Ivancăi, iar aceasta era egoistă 
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când venea vorba să împartă ceva ce-i aparține cu 

prietenii. 

Drept răzbunarea Ana a făcut-o de nenumărate ori pe 

Ivanca să se ridice de pe minge degeaba, anunțând-o fals 

că vine trenul. 

Într-un final s-a arătat și trenul mult așteptat. 

- Vine trenul! a anunțat Ana. 

- De data aceasta nu te mai cred, a spus Ivanca. 

- Chiar vine trenul, a spus din nou Ana, încercând să o 

tragă pe Ivanca de pe calea ferată. 

- Sigur că nu te cred, a ripostat Ivanca fără să se miște 

de pe minge sau să privească în urmă, smucindu-se din 

mâna Anei. 

- Vine trenul, a mai spus încă o dată speriată Ana și s-a 

depărtat rapid de calea ferată pentru a nu fi în apropierea 

acestuia și a-i simți suflul. 

Ivanca văzând cum Ana se depărtează rapid de calea 

ferată, citindu-i spaima de pe chip și simțind pericolul, 

într-un salt a sărit peste șine și a căzut într-o groapă din 

apropierea căii ferate în timp ce trenul a trecut cu mare 

viteză peste minge șuierând. 

Și-a văzut moartea cu ochii Ivanca. De teamă nici nu a 

simțit inițial durea căzăturii, dar după ce trenul a trecut 

au început să se audă strigătele fetei care și-a fracturat un 

picior. 

Niște băieți, aflați în trecere, au observat mingea și de 

această dată teafără și nevătămată pe calea ferată. 

Bucuroși de jucăria descoperită și-au însușit-o fără să 

asculte argumentele că n-ar fi mingea lor. 

- Este mingea mea, a spus Ana băieților. 
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- Este mingea noastră, că noi am văzut-o primii pe 

calea ferată. 

- Eu am pus-o acolo, le-a spus din nou Ana. 

- Te-am și crezut, i-a răspuns un băiat. 

- Și dacă ai fi pus-o aici, însemnă că ai dorit să te scapi 

de ea, a completat altul. 

- Acum e mingea noastră, a concluzionat unul dintre 

băieți. 

- Să-mi dați mingea! s-a împotrivit Ana. 

- Mai bine ai avea grijă de prietena ta ce a căzut în 

groapă și care plânge, a spus un alt băiat, după care s-au 

depărtat de fete luând cu ei și mingea. 

- O să merg după tatăl meu, a spus Ana prietenei sale. 

- Nu de tatăl tău am nevoie, ci de al meu, a rostit 

Ivanca printre lacrimi. 

- Și pe el o să-l chem, a spus Ana și a început să alerge 

după ajutor. 

De atunci Ivanca a refuzat să mai comunice cu Ana. I-

a reproșat că putea să moară din cauza ei, după care a 

rupt orice cale de comunicare cu aceasta. 

Anii au trecut. Tinerele vecine nu comunicau una cu 

alta.  

 

* 

 

Era o dimineață rece de aprilie. Pe ușa cabinetului 

medical a intrat un băiat de cincisprezece ani împreună 

cu dirigintele lui. A suferit un accident în curtea școlii. 

Ana ce a ajuns medic între timp s-a grăbit să-i acorde 

primul ajutor. 
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Băiatul a căzut rău. A încercat să sară poarta încuiată 

de la curtea școlii după o minge pierdută și a căzut. S-a 

lovit într-un gard micuț. Și-a tăiat bărbia. Rana trebuia 

dezinfectată și cusută. Era necesar și acordul părinților 

băiatului ce l-au obținut imediat prin telefon, căci aceștia 

erau departe de oraș, aveau un drum de cel puțin 50 de 

minute până să poată ajunge la spital. 

Ana și-a făcut treaba cât se poate mai bine. Când 

părinții băiatului au ajuns la spital, Ana a fost surprinsă 

să o reîntâlnească pe Ivanca. Era mama băiatului, băiat ce 

a crescut neobservat în vecinătatea locuinței Anei. 

Până la urmă Ana era prea ocupată cu studiul. A 

muncit mult pentru a deveni medic, dar să nu-l 

întâlnească deloc pe băiatul vecinilor. 

Poate l-a întâlnit cândva, dar nu a fost atentă, nu l-a 

privit cu luare aminte. 

Supărată Ivanca și-a luat băiatul acasă, fără să asculte 

sfaturile Anei care-i spuneau că băiatul trebuie pansat din 

când în când până se vindecă rana și vor fi scoase firele. 

Ceea ce nu au reușit să facă vecinele, a făcut băiatul. 

S-a dus la Ana pentru a fi pansat. Ana inițial l-a refuzat. 

I-a spus că nu are voie să se ocupe de el fără acordul 

părinților. Nu dorea probleme în carieră din acestă cauză. 

Erau niște reguli care trebuiau respectate. 

- Dacă un om are o problemă gravă de sănătate, a 

întrebat-o băiatul, dar nu aveți voie să vă ocupați de el 

din nenumărate motive, nu are asigurare medicală etc, 

cum ați proceda? 

- Nu m-am gândit la acest lucru, a răspuns Ana, 

aproape absentă, dezinteresată. 
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- L-ați lăsa să moară? a continuat băiatul. 

- Nu. Aș încerca să rezolv partea birocratică, pe urmă 

m-aș ocupa de bolnav. 

- Și dacă e prea târziu? 

- Asta este procedura. 

- Eu credeam că e mai importantă viața omului. Din 

păcate oamenii sunt prea egoiști, se iubesc pe ei înșiși, nu 

acceptă niciun risc, chiar dacă acesta e vital pentru 

semenul său. 

- Ești prea mic. Nu înțelegi multe. O să-ți explice 

părinții tăi că la locul de muncă te supui unor regului ce 

nu ai voie să le calci pentru a nu fi sancționat. 

- Am înțeles tot, a spus băiatul. Mulțumesc! Bună 

ziua! 

- Ai aici trimiterea spre un alt medic! 

- Nu am nevoie de alt medic, a spus băiatul părăsind 

cabinetul medical! 

 

* 

 

Acum totul era limpede. Băiatul Ivancăi avea dreptate. 

Omul e prea egoist. Oferă ajutorul altora în măsura în 

care acesta nu îl afectează pe el. Până la urmă de ce s-a 

făcut medic? S-a făcut medic ca să ajute oamenii. 

În orășelul micuț de unde a plecat ea în copilărie a trăit 

un medic bătrân. Acesta venea în ajutorul oricui avea 

nevoie indiferent de oră. De era zi sau noapte, oricine-i 

bătea la ușă era ajutat. Acesta făcea din suflet totul. Ajuta 

oamenii mulțumindu-se cu zâmbetul lor de ușurare după 

ce erau vindecați. Fără teamă că deranjează sau că vor fi 
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refuzați, oamenii îi băteau la ușă în miez de noapte sau 

ziua la orice oră. Acest lucru înseamnă să fii medic, să te 

dedici oamenilor și să-ți cultivi talantul primit în dar de 

la Dumnezeu. 

Și acum visul, visul acela care a liniștit-o atât de mult. 

Avea atât de multe adunate. Se lovea de tot felul de 

piedici, de reguli. 

Da. Nimic nu e mai mare ca dragostea. Când ai 

dragoste îmblânzești și fiarele sălbatice. Leul își cunoaște 

salvatorul ce i-a scos spinele din lăbuță în copilărie. 

Poate salvatorul nu-l mai recunoaște, se teme, pe urmă 

rămâne impresionat până la lacrimi văzând devotamentul 

crudului animal ce în loc să-l sfâșie se gudură la 

picioarele lui. 

 

* 

 

Ana a ieșit în fața casei unde a zăbovit o bună bucată 

de vreme în speranța că-l va întâlni pe băiatul vecinei 

sale și așteptarea nu a fost zadarnică. L-a chemat la 

cabinet, i-a îngrijit rana până ce aceasta s-a vindecat. 

După ce s-a vindecat i-a propus o micuță operație estetică 

pentru a ascunde orice urmă de cicatrice. 

Între timp a început și Ivanca să mai schimbe câte o 

vorbă cu Ana. A trecut cu greu peste supărarea ei, ba i-a 

mai și amintit de câteva ori întâmplarea din copilărie. 

Toate trec, singurul lucru care nu trece niciodată este 

dragostea. Ea nu poate să treacă nici atunci când totul 

piere în jur, ea doar se transformă, iar Ana a înțeles acest 

lucru. 
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Minciuna 

 

Matei respira greu. Totul în jurul lui devenea din ce în 

ce mai apăsător. Nu înțelegea cum a ajuns în acea cameră 

de sticlă aruncată într-o pădure atât de deasă, încât 

întunericul ei îți provoacă angoasă. Un pat de piatră se 

afla în centrul camerei reci, un pat ce-l țintuia pe Matei, îl 

făcea neputincios, îl făcea greoi. După mult zbucium 

lăuntric a reușit să alunge greutatea ce-i apăsa pieptul și 

să rupă legăturile patului, pe urmă să se apropie de pereții 

de sticlă. I-a atins inițial așa cum ai mângâia o himeră, 

mai apoi i-a lovit cu palmele, cu pumnii, cu picioarele. 

Materialul nu ceda. 

- Ce sticlă e asta, s-a întrebat Matei? 

A privit în jur. Nu avea niciun obiect care să-l ajute. 

Singurul lucru palpabil între acei pereți de sticlă era acel 

pat de piatră ce l-a ținut captiv. Și-a scos pantofii de piele 

și i-a încercat pe sticla apăsătoare. Nicio zgârietură, 

nimic. Era închis într-un glob de sticlă asemenea 

peștișorului auriu primit cadou de la mătușa Aneta. Avea 

patru ani pe atunci. Era ziua lui de naștere și prima dată 

când a cunoscut un chip ce nu l-a mai întâlnit cu niciun 

alt prilej din viața lui, un chip ce s-a pierdut odată cu 

trecerea anilor ca dealurile împădurite lăsate în urmă de 

trenurile ce mărșăluiesc parcă dezorientate de prea multe 

răsărituri și apusuri. 

Mătușa Aneta a venit din Canada să-l vadă și i-a adus 

un peștișor auriu într-un glob de sticlă. Mătușa a plecat, 

dar peștișorul a rămas captiv în globul acela. De multe 
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ori Matei îl privea cu milă, căci ce poate să fie mai trist 

decât singurătatea și absența libertății. A dorit într-o zi 

să-l elibereze, dar globul de sticlă s-a dovedit mai 

puternic, dar cel mai trist, l-a prins bunica în încercarea 

lui de a da o șansă la libertate micuțului pește auriu. 

Bunica i-a explicat că peștele auriu odată eliberat din 

globul de sticlă o să moară. I-a mai spus că micuțul pește 

e fericit acolo, în acel colț de univers, în cercul lui micuț. 

Matei nu s-a lăsat convins de vorbele bunicii și într-o 

zi a reușit să rupă cercul de sticlă din jurul peștișorului de 

argint, dar peștișorul argintiu odată eliberat din globul 

fermecat nu mai înota. L-a luat și l-a pus într-o găleată cu 

apă, dar zadarnic, nu făcea nicio mișcare. Tot ceea ce a 

părut viu în acel glob fermecat s-a transformat într-o 

bucată de plastic fără luciu, fără pic de voiciune. Trist, 

Matei, l-a aruncat în lada cu jucării și din când în când îi 

mai arunca câte o privire. 

El era acum peștișorul auriu din globul de sticlă, însă 

ce era mai tragic, pereții aceia se făceau din ce în ce mai 

puternici sub ploaia de lovituri, atât de puternici, încât 

începeau să se strângă ca un elastic în jurul patului de 

piatră. 

Matei s-a văzut în scurt timp presat de pereții de sticlă. 

S-a cuibărit într-un colț al patului, dar pereții nu cedau. 

Erau din ce în ce mai grei, mai puternici. Abia mai putea 

respira. Deschidea gura să se adape cu mierea aerului, 

dar se lovea de sticla apăsătoare. 

Simțea că se sfârșește. Începuse să-i fie frică și sudori 

reci i-au alunecat pe frunte. Cu ultimele puteri a mai lovit 

zidul acela ce l-a încercuit ca într-o ladă a morții și zidul 
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a crăpat lăsând vegetația să mângâie lespedea ce-i fusese 

pat. Copaci pretutindeni, crengi supărate se agățau în 

părul cârlionțat al tânărului. Peștișorul de argint a rupt 

cercul, dar s-a rătăcit într-o pădure neagră și deasă. 

Aceeași senzație de sufocare a pus stăpânire pe tânăr. 

Arborii bătrâni și înalți păreau să-l privească râzând. 

- Dacă m-aș urca până în vârful unui copac, s-a 

întrebat Matei? Dar ce înalți sunt! Nu aș putea să 

cuceresc nici primele crengi, dar stând aici, jos, crengile 

mă cuceresc pe mine. Ah! Ce neobrăzate au devenit 

crengile rupte de furtună! Se pare că au fost trimise să-mi 

ciufulească părul, să-mi rupă hainele, să-mi pună piedică 

picioarelor. Aici, la rădăcina lor, e atât de greu, aerul e 

irespirabil. Poate, poate, copacul acela ce are o scorbură 

să îmi netezească drumul!  

S-a apropiat de un bătrân arbore și i-a atins ușa 

pântecelui, dar două stele înflăcărate l-au determinat să 

facă un pas în spate. 

- Cu siguranță e sălașul unei sălbăticiuni! a rostit 

Matei speriat. Doamne! Tigrul acela din copilărie! 

A primit în copilărie de la bunicul lui o jucărie mai 

specială, o mașină ce transporta un tigru izolat într-o 

cușcă. Cum mișca acea mașină tigrul scotea răgnete 

înfiorătoare. Matei era îngrozit. Spaima că tigrul acela 

fioros ar putea evada din închisoarea ce nu era alta decât 

remorca cu gratii a mașinii, îl depărta de darul primit. 

Bunicul i-a înțeles teama și i-a explicat că niciodată acel 

tigru nu se va putea elibera, dar Matei nu-l credea și bine 

a făcut să nu-l creadă, căci într-o zi, Tică, vărul lui, ce era 

cu zece ani mai mare, a rupt cușca tigrului și l-a eliberat. 
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Matei a încercat să fugă, dar Tică l-a ajuns din urmă. În 

mâna dreaptă avea animalul eliberat din cușcă și se lăuda 

lui Matei că nu-i este frică de tigru, ba mai mult, îi 

mângâia dinții aflați în gura animalului cu un deget. 

- Ai curajul, Matei, să verifici cât de ascuțiți sunt colții 

tigrului? spunea Tică. Haide! Dă-mi mâna să te ajut eu. 

Nu face nimic, tigrul! E blând. Nu mușcă. 

Matei se trăgea în spate speriat. Cum ar fi putut să 

îndrăznească a mângâia un dinte a acelui fioros tigru. Ce 

i se părea ciudat copilulul era faptul că tigrul parcă se 

îmblânzise. Nu mai răgea. Avea doar gura deschisă cu 

niște colți lungi, fioroși, dar nu mai scotea niciun sunet. 

Când a crescut puțin mai mare a înțeles de ce Tică nu 

avea teamă de tigru, tigrul era o jucărie, ce-i drept, mai 

fioroasă, dar tot jucărie era. Atunci, supărat parcă pe 

neînțelepciunea de odinioară, se juca cu dinții ascuțiți ai 

fiarei spunându-și că și el poate să facă acest lucru, că 

nu-i este teamă de acel animal. 

Probabil în scorbura aceea se ascundea tigrul din 

copilărie. Numai ce a scăpat de camera de sticlă a 

peștelui auriu și s-a întâlnit cu fiorosul tigru ce-l aștepta 

parcă să se răzbune pentru colții ce i-au fost tociți de 

degetele copilului de odinioară. Poate l-a așteptat demult, 

încă din copilărie, iar acum e dornic să-și sfâșie prada. 

Și totuși trebuia să încerce ceva. 

I-ar fi plăcut să poată să zboare ca să ajungă deasupra 

copacilor. Și-a amintit de viselele în care nu mai putea să 

meargă normal, căci mersul se transforma într-un zbor 

desupra tuturor lucrurilor, un zbor ce nu-l putea controla. 

Atât de mult se înălța, încât îl apuca teama și încerca să 
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se agațe de vârfurile copacilor, de acoperișurile clădirilor. 

Era nesigur, speriat că se va pierde în văzduh. 

Mereu i-a fost teamă de ceva. Nu știa să-și controleze 

emoțiile și acestea îl purtau încotro doreau ele. 

Nu putea să biruiască copacii aceia înalți. Nu a putut el 

să biruiască în copilărie nici dealul abrupt când a fost 

după fragi cu bunicul lui. Își amintea spinarea dealului 

cărarea pe care pășea și prăpastia ce stădea cu brațele 

deschise să-l înghită. De teamă s-a așezat pe cărare, a 

început să plângă și a refuzat să mai înainteze. Cu greu a 

reușit bunicul lui să-l facă să pășească mai departe. Până 

la urmă nu putea să rămână acolo ancorat pe o cărare. 

Scorbura aceea poate era totuși soluția salvatoare. 

Poate nu se ascunde în ea niciun animal fioros. Trebuia 

să încerce. Nu știa unde se află și avea nevoie să evadeze 

din situația aceea, să caute orice portiță salvatoare. 

- Dar cele două străluciri ce păreau niște ochi care 

pândeau din întuneric? se întreba în timp ce se apropia 

speriat de gura acesteia. Să încerc totuși! Sper să nu 

ajung hrana niciunui animal sălbatic. 

A pătruns în scorbură. Acolo era cu adevărat cineva, 

căci s-a împiedicat de picioarele cuiva și a dat un țipăt. 

- Taci, s-a auzit un glas! Nu e bine să afle nimeni că 

suntem aici. 

O lanternă a celui ce l-a îndemnat spre tăcere a luminat 

locul. 

- Nu e bine să lăsăm lumina prea mult. Trebuie să ne 

ascundem. 

- Mihai! a fost uimit să constate Matei. 
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- Da, Matei! Sunt eu, Mihai, cel mai bun prieten al tău, 

îți amintești? 

- Ce faci aici? 

- Mă ascund. 

- De cine te ascunzi, Mihai? 

- De ceea ce ai făcut tu, Matei. Îți amintești? 

 

* 

Matei s-a trezit tot ud. A transpirat abundent. A visat. 

Și ce vis ciudat, un vis plin de aminiri, emoții, un vis în 

care se sufoca negăsind o ieșire și care a culminat cu 

prezența prietenului său, Mihai. 

Mihai, visul, senzația de sufocare, toate duc în acelasi 

punct. Da. A gresit. Nu prea a stat să mediteze asupra 

consecințelor acțiunilor sale, nici nu i-a păsat că în 

drumul ce l-a ales zdrobește pe alții si totuși ceva a stat 

treaz în interiorul ființei sale, ceva care a declanșat un vis 

straniu. 

Sufocarea, Mihai, ce ar putea însemna toate? 

 

* 

- Oprește aici, Ioane! 

- Imediat, domnule Mihai, a răspuns  Ion, șoferul. 

Pe marginea drumului, cu un teanc de ziare in brațe,  

se află un tânăr, sa fii avut puțin peste douăzeci de ani. 

- Îl vezi pe tânărul acesta de vinde ziare, Ioane! 

- Îl văd. Abia cred ca face de trei, patru pâini zilnic. 

Nu prea cumpără nimeni ziarul de la el. Are și ziare 

foarte vechi, de două,  trei săptămâni.  Mai dă și câte un 
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astfel de ziar când omul nu este atent, pe urmă nici nu 

recunoaște ce a făcut,  dacă îi spui. 

- Vreau să-l ajut! 

- Dumneavoastră,  domnule Mihai, ați putea să-i 

cumpărați și câteva ziare mai vechi, că vă permiți și așa 

nu i le va mai cumpăra nimeni. Ce contează niște bani 

aruncați degeaba, când poți să ajuți un om! 

- Nu, Ioane, nu așa doresc să-l ajut. Așa nu voi face 

decât să-i prelungesc agonia. Vreau să-l angajez la firma 

mea, să-i ofer o șansă la viață.  

- Nu știu ce să spun, domnule Mihai, din câte cunosc, 

acest tânăr a crescut prin orfelinate,  nici nu cred că știe 

să citească bine. Nu știu la ce ar putea să fie bun. 

- Îl pot angaja paznic. Îi ofer și o locuință de serviciu. 

- Cred că la pază s-ar descurcă, dar nu știu câtă 

încredere ați putea să aveți în el. 

- O să înțeleagă că trebuie să fie responsabil. 

- Cum considerați dumneavoastră,  dar vă asumați un 

mare risc. 

- Când poți să ajuți un om, să-i oferi o șansă la viață,  

merită să îți asumi un oarecare risc. 

- Dumneavoastră sunteți prea bun, domnule, dar lumea 

nu e chiar așa de roz pe cât pare. 

 - Nu este așa de roz, Ioane, că nu vrem noi să o lăsăm 

să fie așa.  Dacă am putea să fim mai omenoși, am putea 

să facem și lucrurile mai puțin roz, roz sau chiar foarte 

roz. 

- Totuși acest tânăr ce este ajutat și el cu niște ziare de 

primărie, nu cred că e prea cinstit din moment ce vinde și 

ziare primite cu mult timp în urmă.  
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- Nu tu spuneai că nu prea știe să citească.   

- Cât să vândă  un ziar, tot știe el. 

- Atunci nu are decât de pierdut. Din moment ce oferă 

lucruri expirate clienților, nu face altceva decât să-i 

alunge. Nu are minimul necesar de cunoștințe pentru a fi 

antreprenor. 

- Ei trăiesc într-o lume diferită, nu vă sfătuiesc să 

interacționați prea mult cu acea lume, căci vă puteți 

rătăci pe drumuri care nu duc nicăieri. 

- Drumuri ce nu duc niciunde? Toate drumurile au o 

finalitate, chiar și acelea înfundate. Dincolo de clădirea, 

muntele, stânca ce le blochează se găsește o altă cale. 

- Dacă nu te învârți cumva în cerc. 

- Asta-i bună. Să mă învârt în cerc? 

- Mereu ne întoarcem în același punct, deși nu 

înțelegem acest lucru. 

- O să-l ajut și o să fie bine. 

- Să nu așteptați să vă mulțumească cândva! 

- Când ajut pe cineva, nu aștept acest lucru. 

- Ați putea suferi pierderi, dacă se va dovedi 

incompetent. Un agent de pază trebuie să fie responsabil. 

- O să fie! 

* 

 

Mihai Codreanu conducea împreună cu Matei Dulan o 

firmă de construcții. Au fost colegi de facultate, s-au 

ajutat unul pe altul și au hotărât să pășească în lumea 

afacerilor împreună. Era o firmă tânără când Mihai a luat 

de pe stradă un tânăr pentru a-i oferi o șansă la o viață 
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decentă. Avea doar cinci ani de când funcționa, dar făcea 

concurență firmelor de construcții cu vechime. 

Tânărul ridicat din mizerie, Muc Florică, a primit o 

locuință de serviciu, un salariu bunicel și șansa de a-și 

continua studiile printr-un program educațional „A doua 

șană.“ Să fi fost prea mult pentru el? Dumnezeu știe! 

Ciudat este faptul că nu a înțeles nimic din șansa  la un 

trai decent ce i-a fost oferită. 

Matei a început să se apropie treptat de Florică, ca un 

prădător de victima sa. În scurt timp Florică a dobândit o 

încredere oarbă în Matei. Ultima dată i-a oferit acestuia o 

sumă infimă. Pentru Florică banii aceia păreau mai de 

preț decât un serviciu ce-ți oferea o stabilitate financiară. 

Acea sumă era prețul trădării. Niște acte false, un proces, 

o minciună întărită de un martor precum Florică Muc, i-

au adus lui Matei cadou toată firma. Mihai a rămas fără 

nimic. A pierdut tot ce avea. Toată munca lui s-a risipit 

într-o clipă. Mai trist este că lovitura i-a pătruns și mai 

adânc în suflet odată cu pierderea Anastasiei, logodnica 

lui pe atunci, dar soția lui Matei după ce acesta a rămas 

cu toți caii de la căruță. 

Florică a ajuns din nou în stradă, și-a reluat vechea 

îndeletnicire de a vinde ziare. A mai încercat el să obțină 

bani de la Matei, dar nu a reușit. A cam înțeles că a 

greșit, dar era prea târziu. Domnul ce-l angajase a rămas 

la rândul lui pe drumuri. 

Mihai s-a ridicat greu de jos, pentru că tot ce a avut 

cândva a investit în firma ce i-a fost furată. Câteva 

minciuni și tot ce a fost a lui s-a risipit ca o furtună 

alungată de soare și vânt. A început prin a lucra cu ziua 
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pe la oameni pe acasă. Treptat a pus ban pe ban și 

deschis o firmă micuță. A uitat de Matei, de Anastasia, 

de traiul de odinioară, dar avea o mare problemă, nu mai 

avea încredere în oameni. Ceea ce a pățit l-a făcut să 

devină individualist, să nu-și mai deschidă sufletul în fața 

nimănui. 

* 

 

După ciudatul vis, Matei l-a căutat pe Mihai. Nu i-a 

fost greu să-l găsească, deoarece conducea o firmă 

micuță de construcții, iar firmele micuțe de construcții, 

cu voia sau fără voia lor, erau subordonate lui, mai puțin 

a lui Mihai, dar acest lucru nu-l afecta deloc. Și cum l-ar 

fi putut afecta cât timp el își desfășura activitatea într-o 

multinațională. Spre surprinderea lui, Mihai nu l-a scos 

pe ușă afară. L-a poftit să ia loc, l-a ascultat, dar la final 

nu a bătut palma cu el. Orice colaborare în plan 

profesional nu se mai putea realiza. 

Minciuna din trecut a avut un ecou puternic. A 

alimentat lăcomia unui om, a rupt prietenii, a mers până 

acolo, încât cineva și-a pierdut încrederea în oameni. 

Nimic nu este mai sufocant ca denaturarea adevărului. 

O minciună e asemenea unei pietre așezată peste o  

comoară ascunsă de ochii soarelui. Cu cât razele bat mai 

puternic fața ascunsă a pietrei, cu atât mai mult piatra se 

întărește, prinde rădăcini, devine cât mai grea, mai 

imposibil de a fi înlăturată din locul în care zace. Unele 

pietre mai sunt urnite cu greu lăsând adevărul ce l-au 

umbrit să lumineze, altele rămân pecetluite până lumea 

își scutură coama și își ia o nouă față. 
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De ce arde candela? 

 

Era o casă mare ce se întindea de-a lungul unei străzi 

înguste, având în vecinătatea sa câteva case pipernicite, 

dar pline de viață, viu colorate, cu trandafiri pe stratul ce 

mărginea trotuarul și care de ani buni nu mai zâmbea, 

geamurile-i fiind ferecate de obloane de lemn. Copiii ce 

alergau toată ziua pe stradă au poreclit-o conacul bântuit. 

Cea mai grea pedeapsă din jocurile copiilor era să 

culeagă câțiva trandafiri sălbăticiți din fața acelei case și 

să-i pună în ușa acesteia. Noaptea cel care executa 

pedeapsa era urmărit de coșmaruri ca de un blestem al 

casei deranjate din hibernarea ei cu frumusețea unor flori 

trecătoare. 

Despre casă circulau tot felul de povești, dar lucrul 

atestat era că în acea casă ar fi locuit un colonel foarte 

bogat, însă bogăția nu i-a adus nici pe departe fericirea. 

De fapt în Sfânta Scriptură există nouă fericiri. Le-a 

rostit Mântuitorul Iisus Hristos în „Predica de pe munte“ 

și niciuna nu spune că cei bogați sunt și fericiți, ba mai 

mult aflăm că sunt fericiți cei săraci cu duhul, cei ce 

plâng, cei milostivi, cei ce însetează și flămânzesc după 

dreptate, cei blânzi, curați la inimă, cei aducători de pace, 

cei prigoniți. Doar aceștia sunt vrednici de mângâiere 

pentru a fi fericiți. Cine crede că bogăția cumpără totul se 

înșală. Bogatul își umple masa de bunătăți, dar nu-i place 

nimic, bucatele par să nu fie gustoase. Bogatul își 

împodobește casa după tiparele vremurilor, dar nu e 

mulțumit, mereu ar mai adăuga câte ceva. Strică lucrul 
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bun, construiește altul în loc, odată finalizat și-ar dori 

altceva și o ia de la început. Se pierde printre nuanțe și nu 

mai vede esența. Bogatul caută dragostea și când crede 

că a găsit-o, după cum el și-a creionat-o, încearcă să o 

cumpere, dar pentru scurt timp, căci dragostea aceea nu 

arde, e o iubire de gheață, neroditoare. Ea se așază ca o 

căpușă și încearcă să se adape cu ce poate și ea, să 

crească tot mai mare. O mai dă pe ușă afară, dar uită să 

smulgă capul căpușei și apare o alta la fel de rece și 

amară. Bogatul încearcă să-și cumpere sănătatea, dar 

unele boli nu pot să fie vindecate oricât de mulți bani ai. 

Bogarul crede că poate deschide toate ușile, dar uită că 

porțile sufletești nu se deschid cu puterea argintului. 

Colonelul ar fi primit casa de la o mătușă de-a lui, fiică 

de boieri, dar care, ajunsă la bătrânețe și nevând pe 

nimeni pe lângă ea, a lăsat toată averea nepotului ce avea 

un mare grad în armată. 

Ultimii ani din viață și i-a petrecut mătușa alături de 

nepotul ei care s-a retras din armată și s-a stabilit la sat. 

De când nepotul s-a mutat la ea acasă, femeia nu a mai 

fost zărită trecând prin sat, stând la povești cu alte 

vecine. Nici la ea în vizită nu mergea nimeni, căci nu 

îndrăzneau să-l deranjeze pe colonel. Într-o zi mohorâtă 

de toamnă s-a zărit o licărire de lumină la unul din 

geamurile din față ale casei. 

- De ce arde candela, Sorico? a întrebat-o Veta pe 

vecina colonelului. 

- Am văzut și eu că arde o candelă încă de aseară, dar 

nu am îndrăznit să bat la poartă, să întreb dacă cei din 

casă sunt bine. 
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- O fi murit bătrâna Mărița? 

- Dumnezeu știe! 

- Las că bat eu la ușă și întreb, a intervenit baba 

Solomia, ce trecea și ea pe acolo, în discuție. 

- Întreabă, tu, Solomia, până la urmă ai fost ca o soră 

cu Mărița. 

- Și parcă tu nu ai fost la fel, Veto? ați fost de-o seamă. 

Da, mătușa colonelului a atrecut la cele veșnice, au 

avut dreptate femeile. Au privegheat-o, au bocit-o, au 

condus-o pe ultimul drum, după care au văzut cum ușa 

casei se închide din nou. 

La câteva luni după moartea Măriței colonelul a adus 

în casă o fetișcană frumoasă, elegantă. El era trecut de 

anii tinereții, dar și-a ales o fată după care ochii fiecărui 

fecior s-ar fi întors. Avea bani frumoși de pe urma 

faptului că a fost colonel în armată, pe urmă i-a rămas și 

toată averea bătrânei, căci se auzea prin sat că ar fi avut 

Mărița oale cu galbeni. Ce să faci? gândeau oamenii, a 

dorit să scape fata de sărăcie și a făcut casă cu un om mai 

bătrân. 

De când fata locuia în casă, obloanele ferestrelor erau 

tot deschise, iar feciorii cam dădeau târcoale de jur 

împrejurul casei. Nu s-au împlinit doi ani în cap de când 

a adus-o colonelul să-i fie tovarășă de viață, că Mălina, 

așa o chema pe fată, a fugit în lume cu Ilie Șandor, dar și 

cu aurul colonelului. A căutat-o colonelul, dar se zvonea 

că ar fi plecat din țară. 

Nu a trecut multă vreme și colonelul, Adam Militaru, 

s-ar fi îmbolnăvit de ficat. A adunat prea multă 

amărăciune și cum era om aspru, ca să nu facă rău 
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nimănui, o consuma în singurătate dând pe gât pahar 

după pahar. 

Într-o zi ar fi deschis o fereastră și ar fi strigat pe 

Vasile a lui Andreescu. Acesta a urcat repede în camera 

colonelului, dar a fost prea târziu. O altă candelă s-a 

aprins la unul din geamurile casei ce părea să guverneze 

strada prin grandoarea ei. 

După ce colonelul a părăsit lumea asta, casa a intrat în 

posesia armatei, dar nimeni nu i-a deschis vreodată 

poarta. Singurii care-i dădeau târcoale, de vreo trei ani, 

de când nu-i mai călcase nimeni pragul, cu o curiozitate 

de nedescris, erau copiii. 

Într-o zi a lui gustar pedeapsa de a aduna trandafiri și 

a-i pune în poarta casei a căzut pe Miță Ilincuț. Era fiul 

fostului primar din localitate. O vreme tatăl lui a fost și 

ministru. Numai lucruri ce n-au fost bune a făcut tatăl lui 

cât a fost ministru. S-a gândit să facă și el zgomot cumva 

cât e ministru, că de nu face zgomot o să-și audă că nu a 

făcut nimic cât a fost ministru și a făcut zgomot, a 

schimbat legi, așa cum l-a tăiat pe el capul, a pus povară 

în plus pe oameni. Până la urmă nu a stat degeaba pe 

fotoliul de ministru, a făcut ce a putut, a încurcat mai rău 

firele ministerului care și așa erau încurcate de alții ce au 

condus înaintea lui. Până și în propria familie a cam 

încurcat toate firele, că la început nu a dorit copii, ca să 

adune cât mai multă avere, pe urmă a umblat cu Florica 

pe la toți doctorii până l-au avut pe Miță. Când Miță a 

primit pedeapsa să pună flori în poarta conacului bântuit 

avea zece ani și era un băiat arogant, îi privea pe ceilalți 

copii de sus în jos. 
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- Eu nu o să pun florile în poartă, eu o să intru cu ele în 

casă și o să le pun la una dintre ferestrele casei, a spus 

Miță. Voi sunteți niște fricoși. E o casă ca toate casele.  

Așa a și făcut. A sărit gardul ce dădea în grădina casei, 

a forțat intrarea din curtea casei, a deschis obloanele de la 

o fereastră și a pus trandafirii. 

- Voi puteți să vă jucați și fără mine! le-a strigat Miță 

celorlalți copii de pe fereastră. Eu rămân să cercetez casa. 

Pare foarte interesantă. 

A rămas Miță să cerceteze casa, vrăjit de frumusețea ei 

stranie și totodată orgolios, că e deasupra tuturor 

celorlalți copii care nu au curajul nici să se apropie prea 

tare de poarta ei. Cotrobăia prin camere, prin dulapuri, 

alerga pe coridoare și i se părea mult mai interesantă 

experiența cercetării conacului bântuit decât cea trăită în 

camera lui, în lumea literelor, atunci când s-a pierdut 

printre cuvintele unei povești cu o casă bântuită. Acolo 

aluneca pe coridoare întortocheate de cuvinte, încerca să 

le înțeleagă, aici însă era totul atât de real, de viu. Or 

dezvolta ele, poveștile, vocabularul, dar când ajungi să 

trăiești ceva asemănător în realitate, depășește cu mult 

orice simțire. 

- De ce arde candela din nou, Veto, la casa cea mare? 

- N-ai auzit, Sorico, ce s-a întâmplat? 

- Nu am auzit.  

- Toată noaptea l-au căutat pe Miță a lui Ilincuț și spre 

dimineață, Toderaș a lui Mihuțescu le-a spus că ar fi 

intrat cu o zi în urmă în casa cea mare. L-au găsit acolo. 

A căzut din podul casei, se fisurase tavanul într-un loc și 
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a căzut în camera unde a stat în trecut colonelul. S-a lovit 

cu capul de colțul ferestrei. 

- Ferească Dumnezeu! Ce necaz! 

- A murit cineva de arde iar candela la casa cea mare? 

s-a apropiat de cele două femei Solomia. 

- Miță a lui Ilincuț, și-a spart capul de fereasta casei 

după ce a căzut din pod. L-au găsit rece de dimineață. 

- Ce blestem! Pe bună dreptate casa asta-i osândită să 

nu adăpostească nimic viu, să nu lase soarele să pătrundă 

prin obloanele ei niciodată. 
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De ce mor oamenii, bunico? 

 

Peste deal de casa bunicilor lui Miclăuș se zăresc niște 

cruci mari de piatră. Era cimitirul cel vechi din fosta 

vatră a satului. Așa, înghițite de iarba cea mare, păreau 

uitate de toți. Din când în când, Miclăuș, nepotul lui 

Pătru și a Călinei Apostolescu, mai alerga pe acolo și se 

împiedeca de muțenia acestora. Crucile acelea mari de 

dincolo de deal păreau niște oameni obosiți, prea tăcuți 

de tot ceea ce însemna cândva viață. Acolo, peste deal, 

sub crucile cele grele, odihneau cei de odinioară. 

Cimitirul cel nou era pe deal și părea să se uite de sus în 

jos spre muțenia din vale. Modeste, aproape rușinate, 

crucile de piatră își ascundeau capetele prin iarba înaltă. 

Au fost și ele cândva un vis pe fața pământului, pe urmă 

au devenit o piatră, iar piatra a devenit poveste. 

- Bunico, de ce oamenii au uitat de crucile din vale, se 

auzea glasul lui Miclăuș după o zi de alergat pe vale. 

- Nu au uitat, dar locul e mai mlăștinos când plouă 

mult și au mutat crucile mai la deal, răspundea bunica. 

- Dar cei ce sunt sub cruce în vale tot acolo au rămas, 

are dreptate copilul, intra în vorbă și bunicul. 

- Taci, Pătrule, Miclăuș e doar un copil. Ce știe el? 

- Știu multe, bunico! 

- Vezi, Călino! Știe multe copilul, poate mai multe 

decât înțelegem noi. 

- Azi îl duce și pe Gheorghiță Buruiană pe deal și-i 

pune o cruce, bunico? 

- Îl duce, Miclăuș. 
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- Baba Safta spunea că a suferit mult Gheorghiță. 

- A suferit. 

- De ce a suferit, bunico? 

- E, așa, s-a îmbolnăvit de bătrânețe și a plecat. 

- A vrut el să plece? 

- Nu știu dacă a vrut. 

- Dar a plecat? 

- A plecat. 

- Baba Safta spunea că a murit. 

- Firesc că a murit, altfel nu l-ar duce pe deal sub 

cruce. 

- De ce mor oamenii, bunico? 

- Că au văzut multe pe lumea asta și lasă loc și altor 

oameni să vadă cât de frumos este pământul lăsat de 

Dumnezeu omului în stăpânire. 

- Dar eu nu mă satur niciodată de văzut lumea. Pot să 

merg în același loc și de fiecare dată îl aflu mai nou, mai 

interesant. 

- Tu ești copil, Miclăuș, o să ai timp să vezi multe în 

viață. 

- Dar eu nu vreau să îmbătrânesc și să ajung pe deal. 

- Toată lumea îmbătrânește, a intervenit bunicul, dar 

fiecare om duce cu el o poveste nouă. Fiecare cruce de 

piatră ce îți pare tăcută are în spatele ei o poveste. 

- Și eu o să am povestea mea? 

- Fiecare om are povestea lui, de când se naște până 

ajunge pe deal. 

- E greu să ajungi pe deal, bunicule? 

- E foarte greu, Miclăuș. Tu acum nu poți să înțelegi, 

că ești prea mic. 
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- Pot să înțeleg multe. 

- Vezi tu, Miclăuș, pentru un om sănătos, viața trece 

fără să o simtă, să o analizeze prea mult pe toate părțile, 

dar pentru un om bătrân sau bolnav fiecare zi e o luptă, 

fiecare zi e o nouă biruință. 

- Cu cine se luptă, bunicule? 

- Cu setea de a mai vedea o rază de soare, de a mai 

trage o gură de aer, de a mai înghiți o picătură de apă. E 

tare greu când ai vrea să alergi și picioarele nu te mai 

ascultă, când ți-s buzele uscate, dar nu mai poți înghiți o 

picătură de apă, când dorești să strigi, dar cuvintele au 

muțit sub povara limbii. Fiecare clipă e atunci așa de 

lungă, e o biruință asupra morții. Vezi, tu, nepoate, dacă 

omul ar prețui cât timp e în putere fiecare clipă, departe 

ar ajunge! Niciodată nu-și pune întrebarea când e în 

putere cât timp mai am. Lupta începe prea târziu, atât de 

târziu, că te milogești de fiecare clipă și fiecare clipă 

devine în momentul agoniei o eternitate. De ar prețui 

omul darul ăsta scump, viața, ce bine i-ar fi! 

- Ar putea muta munții, a intervenit bunica. 

- Depinde ce munți poate muta, a adăugat bunicul, că 

nu toți munții sunt la fel și nu toți aduc după sine 

împlinirea. 

- Bunicule, eu o să prețuiesc fiecare clipă și o să mut și 

munții. 

- Așa să faci, Miclăușul lui bunicu! 

- Și totuși, bunico, de ce mor oamenii? Eu nu vreau să 

moară. 

- Așa le-a fost dat să moară, nepoate, ca să renască la o 

altă viață. 
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- Se nasc din nou? 

- Da, se duc la Dumnezeu în împărăția lui. 

- Și atunci nu mai mor niciodată? 

- Atunci nu mai mor niciodată. 

- Bunico, oamenii de la oraș sunt altfel decât oamenii 

de la sat. 

- Cum altfel, nepoate, tot oameni sunt și ei. 

- Oamenii de la oraș își lasă copiii la școală, așa cum 

mă lasă și pe mine mama și tata, pe urmă aleargă la 

serviciu, își iau copiii de la școală, nu mai știu pe ce să 

pună mâna repede când ajung acasă, iar seara cad istoviți 

în fața televizorului. Oamenii de la sat par să aibă timp 

mai mult. Eu îi admir în vacanțe cât de bine știu să 

trăiască fiecare clipă. Se duc la câmp să muncească, dar 

știu să asculte și glasul naturii, cunosc toate semnele ei, 

de la cântecul fiecărei păsări până la felul în care 

asfințește soarele. Par să citească în natură ca într-o carte. 

Acum înțeleg ce spune bunicul. Crucile acelea de piatră 

au toate o poveste pe care oamenii de la țară pot să o 

citească. 

- Oamenii de la oraș, sunt mai lacomi, a intervenit 

bunicul, vor să adune cât mai multe din cele lumești, dar 

când se vor deștepta vor înțelege că sunt mai săraci ca 

niciodată și au alergat zadarnic, dar nu mai pot să dea 

timpul înapoi. 

- Și atunci de ce mor oamenii, bunico? De ce nu mai 

rămân să dea timpul înapoi? 

- Pentru că trupul devine greu, bătrân și bolnav, e ca o 

mașină care nu mai funcționează după ce ai utilizat-o 

foarte mult. 



Cercul  (Pe drumuri bătătorite de cuvinte) -  Proză scurtă - Ana-Cristina Popescu 

 

111 

- Am înțeles. Acum am înțeles tot. Trebuie să faci totul 

bine la început de drum, căci mașina la final de drum nu 

mai poate să meargă. 

- Mai merge și ea cum poate, nepoate, o mai împingi, 

pornește iarăși, până se oprește de tot și nu mai poate să 

fie reparată, a spus bunica. 

- De ce nu te duci tu să alergi pe afară, nepoate? a spus 

bunicul. 

- Mai e mult până apune soarele! a adăugat bunica. 

- Dar, totuși, de ce mor oamenii, bunico? 

- Ca să se întâlnească cu toții pe lumea de dincolo. 

- În lumea de dincolo se întâlnesc toți oamenii? 

- Da. Acolo fiecare e așteptat de toți ai lui. Cei care 

rămân singuri pe lumea asta se usucă de dorul de a-i 

întâlni pe cei plecați dincolo. 

- Acum înțeleg de ce mor oamenii, bunico, ca să-i 

cunoască și pe cei ce nu i-au cunoscut niciodată. 

- Și pe care-i poartă toată viața în tot ceea ce este el. 

- Cum îi poartă? 

- Copilul seamănă cu părinții lui sau cu părinții 

părinților lui și tot așa șirul continuă. 

- Ce frumos, bunico! Însemnă că ei grăiesc prin noi, 

iar noi când ne întâlnim cu ei le povestim câte am făcut 

împeună. 

- Poate dacă ar înțelege toți acest lucru ar pleca mai 

ușor dincolo, a completat bunicul spusele nepotului. 

- Văd că ai înțeles, dragul bunicii! 

- Mă duc să mă joc până nu apune soarele. 
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Macii 

 

Mirela alerga spre câmpul cu maci. I-a spus Dănuț de 

dimineață că au înflorit macii. Atât de mult iubea macii 

Mirela! Erau atât de frumoși, de îmbujorați, de plăpânzi! 

Parcă erau nișe fete aflate în pragul măritișului, plăpânde, 

netrecute prin viață, rușinoase și de-o frumusețe 

răpitoare, niște rubine pregătite să împodobească viața 

unor prinți.  

Îi plăcea Mirelei să alerge prin lanul cu maci, să-i 

admire, să-i mângâie. Nu îndrăznea să-i culeagă. A făcut-

o o singură dată și a fost uimită de fragilitatea lor. Au 

zâmbit o clipă în mâinile ce le-a curmat viața, pe urmă și-

au scuturat capul și cununile roșiatice au îmbrățișat 

pământul asemenea unor soldați care și-au făcut datoria 

față de țară. Au cucerit momentul, pe urmă și-au lăsat 

sângele să curgă în pământul mamă îmbrățișându-l. 

Era așa de plăcut să alergi prin lanul cu maci, să devi 

una cu acele frumuseți răpitoare, să fii și tu un mac de 

câmpie. Imaginează-ți un lan plin cu maci și pe tine într-

o mare îmbujorată! 

Prima dată, când a văzut Mirela macii, călătorea cu 

trenul, împreună cu bunicul ei, spre o localitate din 

vecinătate, la o mătușă. I-a observat de pe geam. Era un 

copil de șapte ani și nu mai văzuse până atunci o 

asemenea splendoare. Și-ar fi dorit să coboare din tren, 

să-i atingă, să culeagă un buchet, dar nu putea, trenul se 

afla în mișcare. Era o încântare pentru ochiul ei acele 

flori ivite pe câmp în timp ce trenul se zbătea zgomotos 

pe șine. Nu a mai văzut niciodată atâta frumusețe, cum a 
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văzut la acele flori. De când a descoperit câmpul plin cu 

maci din sat, îndrumată de bunicul ei, forile acelea 

sângerii au devenit o încântare și pentru suflet. Adesea se 

simțea una cu ele ca într-o strângere de mână pentru 

eternitate. A arătat locul acela magic și altor tovarăși de 

joacă. Anii au trecut, ea a mai crescut, să fi avut 

cincisprezece ani când Dănuț a anunțat-o, aunci când s-a 

întors de la pescuit că au înflorit macii. 

Ajunsă pe câmpul cu maci, în acel început de cireșar, a 

prins capul îmbujorat a unei flori în palme, pe urmă și-a 

îngropat obrajii între petalele ei. S-a simțit atât de 

încărcată de floare, de câmp, de iarbă, de viață! Bucuria a 

fost scurtă, căci o mașină de teren a risipit liniștea clipei. 

Din mașină a coborât turcul cel bătrân și gras cu niște 

oameni ce lucrau în magazinul lui de la ieșirea din 

localitate. Au apucat copila și au târât-o în mașină. 

 

* 

 

Anii au trecut, să fi trecut în jur de trei, patru ani de 

atunci. Nimeni nu a mai auzit nimic de Mirela. Au 

căutat-o peste tot, părinții, oamenii locului, oamenii legii. 

Dănuț tăcea, nu spunea nimic, nici măcar că a văzut-o pe 

Mirela în ziua dispariției ei de acasă alergând spre 

câmpul cu maci. I-a cumpărat turcul tăcerea cu cine știe 

ce nimicuri. S-a înțeles cu el să o trimită pe Mirela în 

câmp. 

Pusese turcul ochii pe Mirela de când fata era o 

copiliță. Era tare frumoasă și blândă. Firea ei blajină era 

ca o melodie tainică care curge peste toate încălzind totul 
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în jur așa cum razele de soare procedează cu tot ceea ce e 

pe pământ. Până și fiarele sălbatice puteau să devină 

liniștite sub vraja făpturii ei. Își dorea turcul o noră 

precum Mirela pentru fiul lui, așa că a răpit-o din timp, 

înainte de a împlini vârsta potrivită pentru căsătorie și a 

închis-o în palatul lui din altă țară, ca să se obișnuiască 

cu tradițiile și credința de acolo. 

Cu o lună înainte de nunta ei cu fiul turcului, Mirela a 

reușit să fugă din palatul acela ce devenise ca o 

închisoare pentru ea. A alergat pe străzi necunoscute, 

printre oameni străini, s-a rugat de toți cei care se iveau 

în calea ei să o ajute. O ploaie rece s-a pornit din senin și 

a udat-o până la piele. Se și răcorise bine afară, dar ea nu 

a renunțat la drumul către libertate. S-a ascuns câteva zile 

de cei care o căutau, a răbdat frig, a răbdat foame, până 

ce a întâlnit pe cineva care a ajutat-o să se întoarcă acasă, 

un funcționar al ambasadei țării ei de care a fost 

despărțită în urmă cu câțiva ani. 

 

* 

 

Mirela s-a întors acasă de câteva zile. Turcul și-a 

închis magazinul odată cu fuga fetei și s-a făcut nevăzut. 

Dănuț evita să fie zărit de fată, însă Mirela doar grija lui 

Dănuț nu o avea. A luat o foaie și un pix și-a încercat să-

și amintească o poezie despre florile ei preferate, despre 

maci, poezie ce-a scris-o în captivitate. Se vedea 

asemenea unu mac cules de pe câmp și care odată mutat 

într-un palat s-a stins. Nu poți fura frumusețea, ca să o 

muți într-un loc străin. Fiecare luminează în locul în care 
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îi este dat să viețuiască. Imediat ce-l dezrădăcinezi se 

stinge. Și literele ce s-au înlănțuit în poezia captivității ei 

păreau să cânte atât de frumos, atât de înălțător și 

adevărat. Câte cântece nu cunosc literele. Cele mai 

superbe melodii stau în puterea lor. Acum literele s-au 

prins ca într-un cerc și Mirela s-a întors acasă. Tot 

încercând să-și amintească versurile poeziei, îmbrăcată 

cât mai gros, căci tremura de frig, deși afară soarele 

dogorea, și-a amintit de câmpul cu maci. 

- Cred că au înflorit macii, bunicule! 

- Au înflorit, Mirela! 

- Așa m-aș duce să-i văd! Nu vii cu mine? 

- Nu e bine să mergi în câmp, nu te simți bine, 

plămânii tăi au fost foarte afectați din cauza zilelor în 

care ai trăit pe străzi, ca să cauți a ajunge acasă. 

- O să-mi fie bine, bunicule, a spus fata! Doresc numai 

să mai văd o dată macii! 

- Ai tot timpul din lume să-i vezi după ce te faci bine! 

- Tare mult mi-aș dori să-i văd acum! 

Și bunicul a plecat cu nepoata spre câmpul de maci. 

Cu adevărat, macii erau toți numai floare. Mirela, cu fața 

numai zâmbet, a făcut câțiva pași printre florile rubinii, s-

a învârtit în cerc în mijlocul lor, ca o mireasă a câmpului 

în mijlocul horei, a înghenuchiat și a cuprins câteva flori 

cu brațele, pe urmă și-a lăsat capul pe genunchii 

bunicului ce a ajuns lângă ea și a adormit. 

Ce scurtă viață au firavii macii și cât sunt de frumoși! 
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Licuricii 

 

Într-o frumoasă noapte de vară, cândva, pe la sfârșitul 

lui iulie, m-am plimbat prin împrejurimile stațiunii Băile 

Govora. Era o splendoare. Zeci și sute de luminițe 

împodobeau tufarii ce înconjurau cărarea ce șerpuia prin 

pădurea de fag și stejar din zonă. Am uitat pentru o clipă 

de toate, până și de veverița Mariana care cântărea nucile 

la ureche înainte de a le spage spre a vedea dacă merită 

efortul de a-și ascuți dinții în coaja lemnoasă și m-am 

lăsat cuprinsă de magia luminițelor zburătoare. Pentru 

prima oară în viața mea am întâlnit acele insecte magice 

care își produc propria lumină, licuricii. Probabil dansau. 

Licuricii masculi, cei care emit lumină prin abdomen 

pentru a atrage atenția femelelor și care au și aripioare, 

erau foarte dezlănțuiți. 

Spectacolul licuricilor era o splendoare în noapte. Își 

transmiteau o mulțime de semnale luminoase și erau tare 

dezlănțuiți. Pentru ei noaptea aceea părea totul. Trebuiau 

să ardă până la cea din urmă scânteie. Nu puteam să nu-i 

admir. Niște insecte capabile să-și înțeleagă propria 

lumină în așa fel încât să ardă, ba mai mult decât atât, să 

deschidă drum luminos prin întunericul din jur și altora. 

Totuși, splendoarea de o clipă, se poate spulbera atât 

de repede. E atât de lăudabil să-ți găsești lumina 

interioară și să arzi, să arzi nu doar pentru tine, ci și 

pentru cei din jur, să luminezi calea ta, dar și calea altora 

care s-au rătăcit în întuneric, însă ce te faci dacă 

strălucirea ta se pierde odată cu noaptea ce a trecut? 
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Atunci ți-ai pleca ochii triști spre pământ și ai începe să 

cauți în izvorul lacrimilor ce încep să-ți inunde ființa 

scânteia de odinioară, dar acea scânteie a murit demult și 

tu nu mai poți să-i readuci strălucirea de ieri. 

Aproape fără să vreau am ajuns cu gândul undeva 

departe, la anii tinereții când fiecare strălucește asemenea 

unui licurici. Cât de frumoasă e tinerețea! Atunci omul 

crede că toată lumea este a lui și nu se mai gândește la 

ziua de mâine. Sunt pline cluburile de tineri dezlănțuiți. 

Ei sunt frumoși, dansează asemenea licuricilor, dar 

dimineața nu întârzie să apară și spulberă splendoarea 

nopții înecată în alcool și alte lucruri menite să șteargă 

strălucirea atât de vie odinioară. Să ne amintim de fiul cel 

risipitor din Biblie care a licărit cât timp a beneficiat de 

partea lui de avere, pe urmă a alunecat în întuneric, până 

ce s-a întors din nou pe calea cea bună, dar cu urmele 

cuielor în spate, dacă ne amintim și de povestea „Cuiele“ 

a lui Pop Simion și de copilul ce a înlăturat cuiele 

faptelor rele din ușă prin fapte bune, dar urmele tot ca o 

pată au rămas. 

Licurici, strălucire de o clipă, pe urmă te stingi ca și 

cum nu ai existat vreodată. Ce trist! 

Cel care pornește vijelios, pune mâna pe un colț de 

stea și pe urmă obosește, cade și nu mai poate să se 

ridice, e asemenea unei luminițe ce îți fură privirea odată 

cu prima flacără ca pe urmă să aducă dezamăgire pe 

chipul celor din jur care-l zăresc pierdut la început de 

drum. E ca un copil ce pune că știe să rezolve o problemă 

la matematică, începe problema, aduce un zâmbet pe fața 
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celor ce-i observă istețimea ca mai pe urmă să se 

rătăcească pe drum și să nu-i găsească rezolvarea. 

Cel cumpătat nu licărește, nici nu se grăbește să-și 

arate strălucirea. El are răbdare, muncește, face ca toate 

lucrurile să fie bune, să curcă lin pe drumul cel bun, pe 

urmă începe să ardă cu adevărat. 

E o mare diferență între un licurici, o minune de o 

clipă și o flacără ce cunoaște calea luminii. 

Și până la urmă licuricii trăiesc clipa, dansează pe o 

scenă, își spun rolul la un capăt de stradă și se pierd, se 

rătăcesc fără să aprindă flacăra cea vie a eternității. 

Oare omul ce este? Puțini oameni îmbrățișează focul 

cel adevărat. Cei mai mulți zâmbesc o clipă în noapte 

asemenea licuricilor, iar apoi uitarea își culcă chipul 

hidos peste locul unde cândva a licărit o scânteie.  
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Fiecare timp își are povestea lui 

 

* 

 

- Vreau o poveste nouă! a spus Maria. 

- Poveștile, Marie, s-au cam spus toate, demult. Acum 

sunt alte povești. Poveștile se schimbă odată cu 

vremurile. Fiecare timp are povestea lui. 

- Mie îmi plac poveștile cu împărați și împărătese, cu 

zmei și feți frumoși. 

- Domnia împăraților a cam luat sfârșit, Maria, iar 

poveștile au început să curgă pe alte râuri. Toate 

poveștile au timpul lor. 

- E adevărat că fiecare om are povestea lui? 

- E adevărat, Maria! 

- E adevărat că fiecare om e asemenea unui actor ce-și 

joacă propria poveste? 

- Da, Maria! 

- Și blibotecarii trebuie să fie buni actori când prezintă 

învățăturile din cărți oamenilor îndemnându-i să citească. 

- Sunt, Maria! 

- Iar tu ești bibliotecar și cunoști multe povești. 

- Le-ai citit și tu, Maria! 

- Atunci compune-mi o poveste! Adesea publici la ziar 

tot felul de știri. De ce nu ți-ai putea imagina o poveste 

cu împărați și cosânzene pentru mine? 

- O să încerc, Maria! 

- Sper să fie o poveste frumoasă? 

- Și eu sper să-ți placă. 
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- Care e titlul poveștii? Trebuie obligatoriu să aibă un 

titlu. 

- O să-i căutăm un titlu, pe urmă vedem pe ce tărâmuri 

ne duce firul poveștii. 

- Ascult titlul! 

- Păi, titlul ar cam suna în felul următor „Fata cea 

frumoasă a împăratului și păstorul cel înțelept“. 

- Sună promițător. Acum vreau să-mi spui povestea! 

Și bibliotecarul, tatăl Mariei, începea o nouă poveste, 

la cererea fetei.  

  

* 

 

S-a întâmplat demult, pe vremea când poveștile se 

scriau pe pergament cu sânge de balaur și orice așezare, 

oricât de mică era se numea împărăție. Trăia pe atunci un 

împărat blajin, i se spunea Împăratul Blajinilor, iar 

împărăția lui era mică, dar frumoasă. Era atâta armonie în 

împărăția lui cum nu găsești niciunde pe fața pământului. 

Păsările aveau un cântec fermecător. Se piteau printre 

crengile înverzite ale copacilor și începeau să doinească. 

Balaurii cei mari cu câte șapte capete, ce scoteau foc pe 

gură și fum pe nări erau ca niște mielușei, ba se prindeau 

la horă cu florile frumos gătite când auzeau cântecul 

voios al înaripatelor. Zmeii și zmeoaicele trăiau în bună 

rânduială și vecinătate cu feții cei frumoși și cosânzenele. 

Și avea împăratul o fată frumoasă cum nu s-a mai întâlnit 

până atunci pe fața pământului. Părul ei părea cules din 

raze de soare, iar ochii luminau ca două smaralde. Și 

totuși, răul când vine nu te întreabă dacă dorești să-l 
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primești. S-a pus într-o seară să bată un vânt puternic de 

la apus și o pasăre mare a coborât din văzduh, iar aripile 

ei păreau să acopere toată împărăția. Unul dintre zmei a 

izbutit să strige: 

- E Pasărea Furtunii, am mai văzut-o! Unde apare face 

prăpăd! Adăpostiți-vă! 

Fata împăratului era în grădină. Când pasărea a pus 

stăpânire peste împărăție, ea a fost văzută adunând mere 

de aur. 

Și, totuși, pasărea aceea aducătoare de rău, n-a zăbovit 

mult, a luat-o în gheare pe fata cea frumoasă a 

împăratului, și-a înălțat aripile și dusă a fost. 

De când fata împăratului a fost răpită, armonia din 

împărăție s-a risipit. Păsările au uitat să mai cânte și 

florile să se mai gătească. Zmeii și feții cei frumoși se 

uitau dușmănoși unii la alții, pe când cosânzenele s-au 

cam ferecat în casă pentru a nu ispiti vreun zmeu să le 

răpească. Balaurii cei cu șapte capete au început să 

arunce flăcări și să pârjolească totul în jur și nimic nu le 

mai intra în voie. Împăratul, cu inima sfâșiată de durere, 

a promis celui care îl va ajuta să-și găsească fata, singura 

lui mângâiere, după ce împărăteasa a plecat în ceea lume, 

că îi va da cheile împărăției și fata de soție. 

Au încercat mulți feciori de împărat și flăcăi voinici să 

o găsească, dar totul a fost zadarnic, până și zmeii cei 

urâcioși s-au cam întrecut în a găsi neprețuita fată, dar 

fără izbândă.  

S-a întâmplat să treacă într-una din zile prin împărăția 

lui Blajin Împărat un păstor. De când a fost copil a 

deprins tainele oieritului și mergea cu turmele de mioare 
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din loc în loc prin lume. A ajuns și la urechile 

împăratului zvonul că în împărăția lui a pătruns un străin 

fără să-i ceară voie și a pus slujitorii să-l aducă la el. 

- Am auzit că ai venit cu turmele de oi în împrăția mea 

fără să-mi ceri voie, i s-a adresat împăratul. 

- Am venit, împărate, că am auzit că-i un loc cu pășuni 

grase și un împărat blajin care are nevoie de un ajutor în 

a-și găsi fata cea pierdută. 

- Și te încumeți tu a-mi găsi fata? 

- Tocmai de aceea am venit, să las oile la adăpost, pe 

pășuni bune și să vă cer binecuvântarea a merge în 

căutarea fetei. Am găsit oilor bun loc și urma să vin să 

mă înfățișez, Luminăției Voastre, dar slujitorii de la palat 

m-au aflat pe cale și mi-au grăbit drumul. 

- Dacă-i așa precum spui, atunci ai binecuvântarea 

mea să mergi să-mi aduci fata, dar de nu-i așa și umbli a 

mă înșela, turmele tale de oi vor rămâne în împrăția mea, 

iar tu o să plătești cu capul. 

- Așa să fie, Luminate Împărate, totuși aș avea o 

rugăminte. 

- Spune, voinicule, care ți-e voia? 

- Aș avea nevoie de un cal din grajdiurile împărătești, 

căci măgărușii mei ce-mi sunt de ajutor cu turmele pe 

unde călătoresc, acolo unde mă voi duce eu, nu-mi vor 

folosi. 

- Poți să-ți alegi ce cal dorești tu, fiule! 

Și păstorul a intrat în grajdiurile împărătești și a văzut 

o mulțime de cai, care mai de care mai frumoși și mai 

voinici, dar niciun cal nu i s-a părut prea potrivit pentru 
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drumul ce urma să-l facă. Îi trebuia un cal aprig ca acea 

pasăre a furtunii. 

Stând el pe gânduri, a ieșit din ultimul grajdi al 

împărăției în grădină și a început să se plimbe. 

Plimbându-se așa o observat un pui de balaur ce 

șchiopăta. Era un balaur firav, avea o coadă mai scurtă ca 

a altor balauri de vârsta lui și un singur cap. Probabil, de 

când armonia între făpturile din împărăție s-a cam stins, 

puiul a fost respins de toți, prea era neputincios și își 

făcea neamul de râs. Așa cum era, urât sau frumos, 

puternic sau neputincios, era și el o vietate ca toate 

celelalte. Și pe vremea aceea balaurii aveau glas omenesc 

putând să comunice cu oamenii. 

Păstorul a lăsat un moment toate grijile la o parte, s-a 

apropiat de puiul de balaur și i-a îngrijit piciorul. În semn 

de mulțumire balaurul i-a dezvăluit păstorului o taină. 

- Păstor viteaz și milos, eu știu ce cauți, dar ce cauți e 

greu de găsit, i-a spus balaurul. 

- Caut Pasărea Furtunii ce a răpit fata împăratului cea 

frumoasă, dar pentru a ajunge acolo unde apune lumina 

și își are ea sălașul, îmi trebuie și un cal pe măsură. 

- Ai cugetat bine, înțeleptule păstor, fără un cal pe 

măsura acelei păsări, nu vei putea străbate până în acel 

colț îndepărtat de lume. 

- Ce mă sfătuiești să fac? 

- În grădina împăratului este un măr cu mere de aur. 

Fata împăratului culegea mere din acel pom și-i dădea 

calului năzdrăvan să mănânce. După ce Pasărea Furtunii 

a răpit-o, nu s-a mai îngrijit nimeni de acel cal ca și cum 

el ar fi purtat vina că fata s-a aflat atunci în grădină. 
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Adună niște mere de aur și mergi cu ele în mijlocul 

hergheliei. Caii obișnuiți nu se vor putea apropia de ele, 

căci strălucesc ca soarele și li se întunecă vederea, ba mai 

mult, pot să orbească pentru totdeauna dacă îndrăznesc să 

guste acele fructe de care nu sunt vrednici. 

- Mulțumesc, bunule balaur, pentru taina ce mi-ai 

spus. 

- Și eu îți mulțumesc, înțeleptule păstor, pentru grija ce 

mi-ai purtat-o. 

Atunci păstorul cel înțelept a căutat pomul ce făcea 

mere de aur din grădina împăratului și nu i-a fost greu să-

l găsească, că fructele lui luminau ca soarele. Probabil 

din cauza luminii lor, fata împăratului nu a observat 

Pasărea Furtunii. A cules câteva mere și le-a așezat într-

un coș, apoi le-a dus în mijlocul hergheliei și s-a pus pe 

așteptat. Toți caii au început să-și ferească privirile ca de 

foc. Dintr-o dată a observat că se atinge de mere, ca să 

mănânce, puiul de balaur a cărui picior chiar el l-a 

îngrijit. Atunci păstorul s-a apropiat de el și l-a mustrat 

că a mâncat merele. 

- Înțeleg că ești atras de așa fructe unice, dar trebuia să 

mă lași să găsesc calul cel năzdrăvan, după cum tu m-ai 

sfătuit, i-a spus păstorul. Eu o să merg să culeg alte mere, 

iar tu să ai grijă să nu le mai mănânci ca pe acestea! 

Păstorul a cules alte mere, dar puiul de balaur le-a 

mâncat și pe acelea. Când a mâncat a treia oară merele, 

păstorul i-a spus puiului de balaur că din acel moment el 

o să-i fie calul ce o să-l ducă spre locul unde își are 

sălașul Pasărea Furtunii. 
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- Pentru că ai mâncat și ultimul măr de aur copt, tu o 

să-mi fii călăuză spre locul unde își are cuibul Pasărea 

Furtunii! 

Atât a dorit să audă puiul de balaur, că s-a scuturat și 

s-a transformat într-un cal înaripat care putea să sufle foc 

pe gură și să scoată fum pe nări. 

- Înțelept ai ales, păstorule, de acum tu o să-mi fi 

stăpânul! 

Și păstorul a mers la împărat și a arătat calul ce l-a ales 

și care a redevenit puiul de balaur cu un singur cap 

pentru întâlnirea cu împăratul. 

- Acesta pare a semăna mai mult cu un balaur, a spus 

împăratul, pe de-o parte zâmbind, pe de alta 

înspăimântându-se de priceperea păstorului. 

- Luminate Împărate, consider că acesta-i cel mai 

potrivit cal, i-a răspuns păstorul. 

- Atunci al tău să fie! Mergeți sănătoși și să vă 

întoarceți în pace! 

Și au plecat la drum, cale lungă să le-ajungă. Zburau 

printre nori, se întreceau cu păsările, iar când coborau pe 

pământ să odihnească căutau locuri cu izvoare reci și 

câmpuri înflorite. Au auzit ei de la niște corbi că Pasărea 

Furtunii și-ar avea sălașul pe o insulă plină de crabi, 

ascunsă pe o mare. 

Șapte luni și șapte zile au tot mers așa, au străbătut 

mări și țări până ce în a șaptea zi a lunii a opta când au 

ajuns într-un loc ascuns între ape, o insulă cum n-au mai 

văzut în viața lor. Natura era atât de vie, de sălbatică, 

parcă se înfiora la orice atingere și o bătrână le-a ieșit în 

cale. 
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- Ce te aduce pe aceste meleaguri, frumosule fecior? a 

întrebat bătrâna. 

- Am și eu o muncă grea, să găsesc o fată de împărat 

răpită de Pasărea Furtunii și s-o aduc acasă. 

- Atunci mai aveți cale lungă, dar pentru a izbuti, să-

mi aduceți tridentul de pe Insula Trinidad și o să vă ajut. 

A pornit păstorul spre Insula Trinidad însoțit de calul 

său năzdrăvan și când a asfințit soarele a observat că la 

baza celor trei munți ce străluceau ca focul în timpul zilei 

se afla o peșteră. S-au gândit că ar fi bine să poposească 

acolo peste noapte, dar când au pătruns în peșteră i-a 

întâmpinat un balaur cu trei capete. Păstorul și-a scos 

măciuca și a început să se lupte cu balaurul înfricoșător și 

după ce i-a zdrobit și ultimul cap a observat că în partea 

dinspre răsărit a peșterii se afla tridentul căutat. Cu 

siguranță balaurul acela a fost păzitorul tridentului. A 

luat tridentul și nu a mai stat acolo să se odihnească peste 

noapte, s-a întors într-un suflet pe insula unde viețuia 

bătrâna.  

- Acum să mergeți pe Insula Sfânta Lucia și veți afla 

acolo două conuri vulcanice. Când încep ele să 

mocnească, să adunați câțiva bulgări de foc și să-i 

ascundeți în tulpina acestei trestii, pe urmă să vă grăbiți a 

ajunge la mine, a spus din nou bătrâna. 

Iarăși a pornit la drumul păstorul ajutat de calul său 

năzdrăvan și când mijeau zorile au ajuns pe Insula Sfânta 

Lucia. Nici n-au apucat bine să se familiarizeze cu insula 

că cele două conuri vulcanice au și început să fumege și 

să arunce bulgări de foc. A adunat rapid păstorul câțiva 

bulgări de foc și i-a ascuns în tulpina trestiei primită de la 
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bătrână, a urcat pe calul lui ce-l botezase Balaur și s-a 

grăbit să facă cale întoarsă. În urma lor s-a dezlănțuit 

iadul de foc. Conurile scuipau flăcări încercând să-i 

prindă. Abia, abia au reușit să scape și să ajungă pe 

insula bătrânei. 

- Află de la mine, frumosule păstor, că eu te-am 

cunoscut de când erai un copilaș și mergeai la biserică 

duminică de duminică să te rogi. Eu sunt Sfânta 

Duminică, iar insula aceasta se numește Insula 

Duminicii. Ia tridentul acesta și când Pasărea Furtunii îți 

va ieși în față, lovește cu el insula unde își află cuibul, 

atunci apele vor ieși din albie și vor înghiți acea pasăre 

întunecată, pe urmă să scoți bulgării de foc din tulpina 

trestiei și să-i arunci pe insulă, până ce nu o să fie 

înghițită de ape și vei vedea cum apele se vor domoli și 

soarele o să lumineze din nou. 

După ce a mulțumit Sfintei Duminici, păstorul a 

încălecat pe Balaur și a plecat spre insula unde trăia 

Pasărea Furtunii și a făcut cum l-a învățat sfânta. Cum s-

au potolit apele și insula s-a luminat, a văzut la umbra 

unui măr o fată frumoasă ce părea ruptă din soare și a 

înțeles că aceea trebuie să fie fata împăratului. Împreună 

au încălecat pe Balaur și s-au întors la împăratul, tatăl 

fetei, au făcut nuntă mare, iar în împărăție a început să 

domnească din nou liniștea și armonia sub buna cârmuire 

a păstorului de oi ce a început să păstorească și oameni 

cu înțelepciune. 
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* 

 

- Ce frumoasă a fost povestea! a spus Maria. Mâine 

vreau să-mi spui o altă poveste, dar de această dată 

despre lucruri viitoare ce nu s-au întâmplat încă. 

Și bibliotecarul trebuia să inventeze o altă poveste, 

dintr-un alt timp, iar Maria îl asculta cu încântare de 

fiecare dată. 

 

* 

 

Computerul de bord al navei indica ziua a treia din 

luna a șaptea a anului 9999. De trei mii de ani pe pământ 

nu mai exista nicio vietate. A rămas pustiu și gol. Și-a 

pierdut toată frumusețea de odinioară. Câțiva pământeni, 

urmași ai supraviețuitorilor apocalipsei cutreierau 

galaxiile la bordul arcăi stelare Terra ce se alimenta cu 

energie solară. Au încercat să-și găsească adăpost pe alte 

planete, dar popasul a fost de fiecare dată scurt, căci nu 

aflau un mediu prielnic vieții. Pe unde au trecut au lăsat 

stații pentru transmiterea informațiilor, în speranța că 

poate ceva, ceva, va lăsa viața de odinioară să palpite din 

nou. Vlad, comandantul arcăi, a făcut o nouă încercare 

vizavi de planeta Pământ, a trimis o probă de scanare cu 

rezoluție mare să vadă dacă nu cumva, printr-un colț 

rătăcit al planetei, s-a ivit vreun fir de iarbă. 

Câteva lumini violete au început să se deslușească la o 

primă scanare, pe urmă violetul părea să se dizolve în 

roz, iar niște cratere uriașe ce mocneau au început să 
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explodeze rănind și mai mult pielea scorțoasă a 

pământului. La a doua scanare a putut observa la poalele 

unui munte stâncos și rezistent exploziilor, un fir de 

verdeață. Poate era firul salvator. Trebuia să găsească o 

cale de a ajunge pe Terra, planeta strămoșilor lui. Toate 

rutele stelare cunoscute în trecut nu mai puteau să fie 

utilizate de câțiva ani buni, din lipsa sorilor, dar Vlad a 

găsit o rută intersolariană de navigare prin plierea 

spațiului între soarele mamă și planeta Pământ, așa că a 

ajuns imediat la locul indicat de scanare, dar firul de 

verdeață, atât de viu, nu avea rădăcini și totuși de undeva 

a apărut sau ceva l-a ținut atât de verde. 

După câteva clipe de meditație, Vlad, ajutat de Mirely, 

Raul și Vera, a creeat un portal pentru a pătrunde în 

inima muntelui stâncos. Portalul i-a dus spre centrul 

obiectivului care era un coridor lung ce cobora spre 

adâncurile planetei. Au coborât și ei. Acolo, în adâncul 

cel întunecat al pământului au aflat o altă lume, o lume 

ce ducea o viață cunoscută de ei doar din tablourile și 

cărțile de pe arcă. Oameni asemenea lor îngrijeau felurite 

plante. Râuri subterane traversau văile mărginite de 

păduri subpământene. Era o adevărată viață ce s-a mutat 

de la suprafața pămânului în inima acestuia. 

 

* 

 

- Pământul este o planetă vie care are inimă și suferă 

când este rănită? 

- Da, Maria! 
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- Și Vlad, Mirely, Raul și Vera au aflat că încă palpită 

viață în inima lui? 

- Așa este. 

- Și ce au făcut pe urmă? 

- S-au alăturat celor din inima pământului și au 

încercat să aducă verdeața și pe obrajii roși de încercări și 

uscați de lacrimi ai pământului. 

- Și au reușit? 

- Firește că au reușit. 

Și tatăl Mariei, bibliotecarul, reușea de fiecare dată să 

găsească o nouă poveste care să încânte sufletul 

copilului. 
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Trăim într-o lume a esteticului 

 

Editorial 

 

Trăim într-o lume a esteticului în care este plăcut tot 

ceea ce violentează privirea prin grandoare, strălucire, 

forme, culoare. Lucrurile simple au fost aruncate undeva 

și trase peste ele o perdea a uitării, au fost lăsate să 

doarmă sub o pânză albă pe care a început să se aștearnă 

praful. În locul lor se ivesc zi de zi, ca ciupercile după 

ploaie, vile colosale, care mai de care cu moț în frunte. 

Cel mai trist este că într-o lume a măreției nimic nu 

mai e original. Imitația, furtul sunt la loc de cinste. Cel 

care crede că l-a prins pe Dumnezeu de un picior, că i-a 

căzut și lui un ban în buzunar ca ciocoilor de odinioară, 

începe a-și arunca privirea roată și a aduna tot ceea ce 

este sclipitor pentru un moment, tot ceea ce luminează o 

clipă ca un licurici în noapte. Atât de mult pot să se 

mărețească și ei, o clipă dintr-o noapte de vară. Scăldați 

în noaptea nepriceperii, se văd strălucitori, dar tot ce au 

fărbuit se risipește în scurt timp. 

Am văzut oameni care ieri și-au zugrăvit fațada casei 

într-un fel ca astăzi să o zugrăvească după altă imagine 

copiată de nici nu mai știu unde, iar mâine, fără ca fațada 

să necesite o altă intervenție este modificată după o altă 

modă. Așa fac și cu gresia din casă, cu mobilierul, cu tot 

ce le vine la îndemână. Aruncă lucruri noi, pentru altele 

mai cu moț și tot așa până ce la un moment dat când vor 

fi nevoiți să se mulțumească cu un palat de doi metri 
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săpat într-un loc de veci. Oare ce mulțumire sufletească 

au avut acești oameni ce au alergat după fațade colorate? 

Oare ce satisfacție au obținut din lăcomia lor după 

sulimeneală? Oare lucrurile simple nu mai sunt 

frumoase? Oare armonia a dispărut în acestă goană după 

grandoare? Pătrunzi în instituții care se întrec între ele în 

ceea ce privește grandiosul, dar oamenii puși să îndrume 

alți oameni, să ofere un serviciu contra altui serviciu sunt 

reci, necooperanți, plictisiți de toate, atât de plictisiți, 

încât te-ar alunga imediat pe ușa de pe care ai intrat, ca să 

nu le mai tulburi lâncezeala. 

Ne pierdem într-o lume de gheață, o lume mărginită de 

fațade colorate menite să fure o clipă privirea și uităm să 

mai fim oameni, uităm să ardem atunci când vedem 

chipul celui neputincios. Nu avem timp să stăm o clipă și 

să ștergem o lacrimă, căci culorile ne ademenesc, ne 

cheamă să gonim în căutatrea lor, ne oferă paleta cea mai 

impresionantă care să ne depărteze de limpezimea 

izvorului, de adierea vântului, de cântecul păsărilor, de 

mirosul fânului proaspăt cosit, de tot ceea ce este simplu 

și armonios. 

Cel care are cea mai de lux mașină, cel mai scump 

smartphone, cea mai impunătoare vilă, e cel mai apreciat. 

Cel modest care se lasă pe sine pentru alții e bun când 

ajută, dar în clipa imediat următoare este marginalizat, 

căci nu se ridică la nivelul celor ce sunt robii arginților. 

Argintul e împăratul la care se închină omul în goana 

lui nebună. Și mă întreb din nou, de ce face acest lucru? 

Ce plăcere deosebită găsește în farba menită să acopere 

imperfecțiunile? De ce nu pătrunde dincolo de pereții 
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fărbuiți? Oare interiorul e puternic sau e putred? 

Cornițele colorate ce împodobesc exteriorul ca niște 

antene menite să recepționeze tot ceea ce estetic e gata să 

impresioneze privirea, oare nu lasă tot ceea ce este mai 

uman în interior să se stingă? 

Până una, alta, trăim într-o lume a esteticului, în care 

doar ceea ce este plăcut ochilor e bun, restul e ocolit, 

înlăturat, distrus, fără cea mai mică ezitare că ar putea să 

folosească cândva, măcar ca obiect de studiu sau ca o 

amintire a unor tradiții uitate. Câți oameni nu au aruncat 

din gospodării plugul tras cândva de cai sau 

semănătorea? Mai bine le dona unui muzeu al satului, iar 

exemplele ar putea să curgă fără încetare asemenea unei 

ape ieșite din albie. Lucrurile atât de utile celor ce au 

trudit cândva au devenit obiecte inutile, incomode, 

obiecte menite să stânjenească fațada colorată în care ne 

înveșmântăm. 

Lumea se schimbă în fiecare clipă, iar clipa în care 

lumea se rotește astăzi este cea a chipului vopsit menit să 

acopere putregaiul ce sapă adânc în suflete.  
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Cum e posibil așa ceva? 

 

Editorial – martie 2020 

 

Nu doresc să-mi spun opinia despre COVID 19, 

fiindcă nu sunt în măsură să fac acest lucru, nu e de 

competența mea. Cert este că mor oameni care ajung să 

fie victimele acestui virus. Trist este că s-a reușit prin 

diferite mijloace a se crea panică în rândul populației. Eu 

cred că fiecare om este responsabil în măsura în care mai 

are ceva moral în el. Dacă a răcit, că-i primăvară și e 

sezonul optim acestui lucru, să-și interzică singur a se 

apropia de alți oameni, să păstreze distanța față de cei din 

jur, să respecte toate regulile de igienă. Sunt convinsă că 

orice om cu mintea sănătoasă face acest lucru, nu era 

nevoie de panică și măsuri de urgență. 

Oare ce se urmărește de fapt prin izoloarea oamenilor 

în locuințe, prin trimiterea acasă a oamenilor de la 

diferite locuri de muncă, prin închiderea școlilor și 

mutarea lecțiilor în mediul on-line, lecții accesate cu 

siguranță doar de elevii cu rezultate bune la învățătură, 

căci restul elevilor se scaldă fără îndoială în dezinteres? 

Oare să fie doar o încercare de a preveni răspândirea unui 

virus ucigaș sau e mai mult decât atât, se urmărește pe 

cât posibil un control al populației prin frică și panică? 

De ce nu le pasă și de alți bolnavi care stau la coadă, în 

frig, în fața spitalelor, după cum am văzut în mass-media, 

bolnavi de cancer ce așteptau să meargă la tratament? Ei 



Cercul  (Pe drumuri bătătorite de cuvinte) -  Proză scurtă - Ana-Cristina Popescu 

 

135 

nu sunt o prioritate? Ei pot să reziste afară, lângă spital, 

în frig, căci și natura și-a întors fața la început de 

primăvară, parcă scârbită de tot ceea ce vede și-a început 

să verse lacrimi argintii ca-n miez de iarnă. Să 

presupunem, Doamne ferește, că moare un om cardiac 

sau un diabetic și așa mai departe, după ce a fost ținut la 

urgențe câteva ore, căci prioritate au doar cei suspectați 

de COVID 19, prin urmare să te păzească Dumnezeu să 

ai viroză primăvara aceasta sau vreun soi de gripă, că om 

te fac. Ce se întâmplă cu cel trecut la cele veșnice? Nu 

poate avea parte decât de o înmormântare la care au voie 

să participe maximum opt persoane. Și acum mă întreb 

care opt persoane? Să încercăm cât de cât a număra, 

preotul și cantorul (paraclisierul), două persoane, șoferul 

de la firma de servicii funerare, trei persoane, patru 

persoane (bărbați), pentru a putea ridica sicriul și a-l 

așeza în groapă, iar din familia celui decedat nu mai 

poate participa decât o persoană. Oare nu e revoltător? 

Au mai murit oameni în trecut de boli rele, chiar și de 

gripă, cunosc și eu un deces ce s-a datorat gripei. Era o 

bătrână trecută de optzeci de ani, care iarna megea 

desculță pe zăpadă și nu a luat în viața ei un medicament, 

până o gripă, într-o primăvară, cu câțiva ani în urmă, i-a 

venit de hac. Cum credeți că a fost înmormântarea 

bătrânei? A fost ca oricare altă înmormântare 

creștinească, ba s-a mai mers și la sărutarea mortului, 

rămasul bun, cel de pe urmă și n-a mai murit nimeni, nu 

a mai luat nimeni niciun microb. Prea ne-am izolat cu 

toții sub un clop de sticlă, iar de se sparge, se lasă cu 

urgie. 
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Oricine înțelege că această gripă este foarte virulentă 

și se poate finaliza cu decesul celui ce a contactat-o, 

oricine înțelege că e bine să se păzească, atât pe el, cât și 

pe cei din jur, dar nu oricine înțelege de ce e necesară 

atâta panică în rândul populației. 

Au mai fost pandemii, dar munca nu a încetat, oamenii 

nu s-au ascuns după niște pereți care oricum nu te apără, 

pereții de cărămidă ar fi primii care ar cădea. Mergi, 

omule, în natură, dacă ai posibilitatea, la sat, la holdele 

ce așteaptă de ani de zile să fie lucrate, că-i primăvară! 

Ară pământul și seamănă-l, că nu intri în contact cu 

nimeni, ești în natură, iar natura înseamnă viață, nu 

moarte! Virusul nu zboară prin aer purtat de vânt cum te 

sperie alții. Ultima știre interzice bătrânilor de peste 

șaizeci și cinci de ani să mai calce pe afară, dar, dacă vor 

merge cei ce au dat acestă lege la sat, ar observa cât de 

sprinteni muncesc acești oameni în grădină și la câmp, că 

tinerii nu mai au timp și nici nu se mai obosesc cu astfel 

de activități. Au trecut războaie peste oameni, oamenii au 

luat o coajă de pâine și au fugit din case, s-au dus la 

sălaș, în pădure, pe câmp, căci în sat era primejdie. Au 

trecut molime peste oameni. A trecut cândva holera, dar 

oamenii au secerat grâul. 

Toate aceste molime au o cauză care odată depistată, 

duce la remedierea problemei. Sunt convinsă că mulți 

oameni au citit romanul „Ciuma“ a scriitorului Albert 

Camus. Totul are un început. Ciuma a fost anunțată de 

prezența șobolanilor în orașul Oran care încep să moară 

pretutindeni „În dimineaţa lui 16 aprilie, doctorul 

Bernard Rieux iese din cabinetul său şi dă peste un 
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şobolan mort, în mijlocul palierului. “ Prezența 

șobolanului mort i s-a părut ciudată doctorului, în timp ce 

pentru portar era revoltătoare, portar ce va muri din 

cauza epidemiei care a început treptat, azi un om, mâine 

altul. La final epidemia este biruită, dar apare următoarea 

precizare „Ascultând, într-adevăr, strigătele de bucurie 

nestăpânită care urcau dinspre oraş, Rieux îşi amintea că 

bucuria este mereu ameninţată. Căci el ştia un lucru pe 

care această mulţime cuprinsă de bucurie îl ignora şi care 

poate fi citit în cărţi, că bacilul ciumei nu moare şi nici 

nu dispare vreodată, că el poate să stea timp de zeci de 

ani adormit în mobile şi rufărie, că el aşteaptă cu răbdare 

în odăi, în pivniţe, în lăzi, în batiste şi în hârţoage şi că 

poate să vină o zi când, spre nenorocirea şi învăţătura 

oamenilor, ciuma îşi va trezi şobolanii şi-i va trimite să 

moară într-o cetate fericită. “ 

Orice epidemie, orice catastrofă, orice furtună, are un 

sfârșit. Fiecare e responsabil în ceea ce privește finalul. 

Trist este că se ajunge la a controla oamenii prin frică, 

frică ce duce la afectarea stării psihologice a acestora. 

Zilele acestea circula în mediul on-line o știre în care era 

înfățișat un sicriu pregătit să fie incinerat și erau întrebați 

oamenii dacă asta își doresc pentru membrii familiei lor 

sau o înmormântare creștinească în care să fie însoțiți pe 

ultimul drum. 

E bine să înceteze poluarea cu tot felul de știri sau un 

sfat pentru oameni, stați, în casă, în grădină, la câmp, 

informați-vă util, dar nu vă otrăviți cu toate bombele 

senzaționale! 
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Acum ajung la ce doare cel mai tare și nu pot decât să 

mă întreb, să vă întreb cum e posibil așa ceva? E 

adevărat că în Sfânta Scriptură scrie să dai Cezarului ce 

sunt ale Cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui 

Dumnezeu, dar chiar așa? S-a hotărât să se oficieze 

Sfânta Liturghie doar de către preot, parclisier, cantor și 

să fie transmisă on-line oamenilor. Sfânta Liturghie se 

săvârșește pentru oameni. În partea a treia, a Sfintei 

Liturghii, Liturghia credincioșilor, care succede 

Liturghiei catehumenilor, a celor chemați spre cunoaștere 

și Proscomidiei se săvârșește Jertfa Euharistică. Pentru 

credincioși se săvârșește acest miracol viu atât de mult 

discutat. Împărtășania este foc viu, cum să fie moarte. Ea 

e viață. Dacă un copil scapă împărtașania din guriță, din 

neștiință, neputință, de pe jos preotul trebuie să o adune 

cu buzele, iar noi ne împiedicăm într-o linguriță. Cum să 

oficiezi Sfânta Liturghie fără credincioși? Spune-le să se 

îmbrace în combinezoane medicale, cu pantofi de unică 

folosință când intră în locaș, ca să dai Cezarului ce-i al 

Cezarului, dar nu-i opri în Postul Paștelui de la bucuria 

liturgică. Tragedia e că în unele biserici și aici știu cazuri 

concrete, nu s-a mai săvârșit deloc Sfânta Liturghie, 

preotul speriat a încuiat biserica, nu s-au mai tras nici 

clopotele. Clopotele, oameni dragi, au vestit nu doar 

bucurii sau au chemat creștinii la slujbe, dar au anunțat și 

dezastre naturale, războaie, molime. Acum de ce să mai 

bată, au obosit și ele, pot să se odihnească, să doarmă. Și 

uite așa grăbim sfârșitul acestei lumi, căci credința s-a 

răcit și focul de pe altare a încetat să mai ardă. Unde e 

credința aceea cât un grăunte de muștar? Unde e 
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căpitanul corabiei care salvează echipajul, chiar dacă el 

rămâne ultimul pe un vas gata să se scufunde? Oare 

preoții mai pot să fie căpitani de corabie sau încearcă să 

se salveaze primii? Iisus a certat valurile și vântul și a 

întins mâna celui neputincios. În caz de molime, în 

trecut, preoții erau cei ce aduceau alinare. Nu pot decât 

să mă întreb cum de e posibil? Chiar așa să îngrădești 

libertatea omului spre hrană spirituală și nu numai, să-l 

controlezi pas cu pas unde merge, de ce se duce acolo, 

câți tulei a adunat de pe câmp? 

Nici comuniștii n-au reușit ce a reușit un virus să facă. 

Îmi aduc aminte că eram la școala gimnazială și ne 

obliga să cumpărăm bilete, ca să mergem duminica la 

film, în timpul Sfintei Liturghi, dar nu mă duceam 

niciodată, cu toată prezența lor de la ușa 

cinematografului și ca mine mai erau mulți. 

Nu știu care o să fie finalul, Doamne. Acesta o să fie 

cândva, dar sper ca omul să nu fie atunci uscat de 

credință și cu o stare psihologică demnă de toată mila la 

sfârșitul acestei încercări. 
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Încotro?   (Editorial) 

 

E foarte trist ce se întâmplă în prezent în lume, aș 

putea spune că totul se îndreaptă cu pași grăbiți spre 

dramatic. Omul care nu este o ființă solitară a ajuns să se 

retragă în singurătate, să se închidă în sine ca un melc în 

cochilia-i de calcar. 

Omul fuge de oameni și se îndreaptă cu pași grăbiți 

spre dezumanizare. 

Să ne amintim puțin primul capitol din Vechiul 

Testament, mai exact momentul în care se relatează cum 

a fost creat omul „Să facem om după chipul și 

asemănarea noastră ...“ (Facere c. 1, v.26); „Nu e bine să 

fie omul singur ...“ (Facere c. 2, v.18) La creație participă 

toate trei persoanele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul 

Duh. Omului nu-i este dat să trăiască singur, ci în 

comuniune cu alte persoane. Singurătatea l-ar ofili pe 

om, l-ar depărta de propria lui identitate, i-ar întuneca 

rațiunea, l-ar transforma dintr-o ființă sociabilă ce se 

bucura cândva de comuniunea cu semenii săi, într-o 

ființă nesociabilă. 

Acum să ne întoarcem în prezentul zilelor noastre și să 

aruncăm o privire în jur. Oamenii sunt sfătuiți să stea 

departe de alți oameni, iar în apropierea lor să-și ascundă 

chipul. Oare e bine? Oare e rău? Să presupunem că este 

bine până la un punct, se păzesc de anumite boli, viruși, 

bacterii etc. S-au păzit de boli, dar pe de altă parte au 

învățat să fie individualiști, egoiști, cu alte cuvinte să nu-i 

mai intereseze altceva decât propria persoană. 
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Nu trebuie să fii un om religios, un om credincios, ca 

să înțelegi că Sfânta Scriptură este o carte în care pare să 

fie adunată toată înțelepciunea. E suficient să citești un 

psalm sau câteva din proverbele lui Solomon, ori să 

asculți învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos lecturând 

o pildă și dacă tot am amintit de pilde, una dintre ele, 

Pilda Samarineanului Milostiv, ne îndeamnă spre iubirea 

aproapelui. Pe lângă un om ce a căzut în mijlocul 

tâlharilor a trecut un preot și l-a ocolit de teamă să nu fie 

mort, iar el să nu mai poată săvârși slujba, a trecut un 

levit și a procedat asemenea preotului, dar un om străin, 

un samarinean, s-a apropiat, l-a ajutat și i-a salvat viața. 

În vara lui 2020 am fost în stațiunea Eforie Nord, mai 

exact la Ghiol, Băile Reci. Ca în niciun an, s-a întâmplat 

ca apa din lac să fie mai învolburată și o bătrână ce nu 

știa să înoate a intrat și ea până la brâu în apă pentru a se 

curăța de nămol, căci făcuse tratament, și-a pierdut 

echilibrul. Apa sărată a învârtit-o rapid de două ori. 

Femeile ce se aflau mai în apropiere au început să strige 

că se îneacă, dar nimeni nu s-a apropiat s-o ajute. Oare de 

teama virusului ce bântuia prin lume? Dumnezeu știe! 

Eram cu spatele când femeia a fost inițial învârtită de apă 

și mult mai departe de locul cu pricina, dar când să o 

întoarcă a treia oară, atunci când femeia își pierduse orice 

putere, am fost lângă ea, am prins-o și am ridicat-o cu 

capul deasupra apei. A început să mă roage să nu-i dau 

drumul. I-am promis că nu-i dau drumul și o ajut să 

ajungă la mal. Atunci mi-a mai spus să o mai las puțin pe 

loc să-și revină că e amețită și apa sărată ce i-a intrat pe 

gât i-a făcut rău. Așa am făcut, iar apoi am ajutat-o să 
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iasă din apă. Când a ajuns cu picioarele pe pământ 

femeia mi-a prins mâinile să le sărute ca semn de 

mulțumire, am încercat eu să le trag zadarnic. Era un om 

ca și mine, nu eram cu nimic mai presus, ceea ce am 

făcut mi s-a părut foarte normal și nu aveam nevoie de 

atâta respect ca răsplată. M-am simțit atât de mică în fața 

unor oameni cu un suflet atât de mare care te respectă ca 

pe o regină. 

Oare ce reguli peste reguli ne fac să stăm departe de 

aproapele nostru? De multe ori te aperi de foc și tot 

ajungi să te arzi. Mai mult, auzi întrebări de genul „Crezi 

în ...“ și după „Crezi în ...“ se adaugă viruși, vaccinuri 

sau altele asemenea. Păi cum să crezi? Sunt ceva divin să 

crezi? De crezut crezi în Dumnezeu, despre ceea ce ești 

întrebat, nu poți decât să confirmi că ești convins sau 

convinsă că afectează starea de bine a omului, de e vorba 

de boală, de e vorba de un leac, că ai încredere în 

cercetările celor acreditați că acestea ajută omul să 

rămână sănătos. A spune „Cred că“ e ca și cum te-ai 

depărta de credința strămoșească și ai îmbrățișa cine știe 

ce idoli făcuți de mâini omenești. 

Cum să stai departe de cel asemenea ție? Ține un om 

aflat în pragul morții de mână, să vezi cât de ușoară o să-i 

fie trecerea dincolo. În război, când un soldat cădea, iar 

cel de lângă el îl ținea de mână până-și dădea ultima 

suflare, îi aducea un zâmbet de ușurare, de mângâiere. 

Am aruncat zilele acestea o privire pe rețelele de 

socializare, poze peste poze, parcă fiecare își adună ce 

are el mai impresionant și-l aruncă spre apreciere într-o 

lume virtuală, dar trist este faptul că sunt prinși și copiii 
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în jocul acesta. Copiii ce se joacă, ca să le facă adulții 

poze. 

Totul pare robotizat în lumea aceasta, până și jocul 

copiilor e mecanic, se joacă că așa trebuie, pentru că așa 

le-a spus mama sau tata, pentru că li se face și o poză. 

Parcă nu mai citești plăcerea, bucuria jocului pe chipul 

celor mici. Mai făceau încercări asemănătoare și în trecut 

adulții vizavi de copii, îi obliga să ia și ei sapa și să 

muncească în grădină sau măcar să mimeze așa numita 

muncă, ca să-i vadă vecinii cât sunt de harnici, dar acum 

totul este la superlativ datorită mediului online. 

Stau, privesc în jur și mă întreb încotro se îndreaptă 

omul. 

Toate își urmează cursul firesc. Ieri priveam teii din 

fața casei și observam cum frunzulițele încearcau să le 

săgeteze crengile, cum scoteau capetele micuțe și verzi, 

când dintr-o dată, nici nu mi-am dat seama când, parcă 

peste noapte, toate frunzulițele au crecut și i-au țesut deja 

podoabe copacului. 

Și omul imediat trece prin viață, azi e un muguraș și 

mâine o frunzuliță. E bine ca mugurașul să fie pregătit 

pentru viața de frunză, altfel va simți în el doar un gol, o 

nemulțumire, nu-și va afla rostul pe pământ. 

Omul e bine, e mulțumit, doar atunci când își înțelege 

umanitatea. Tot ce-l depărtează de semenii săi, îl 

depărtează și de umanitate. În jur oamenii sunt triști, 

copiii devin niște roboței, dacă se poate fără prea multe 

sentimente, iar eu privesc și mă întreb încotro aleargă 

lumea aceasta și ce așteaptă să dobândească. 
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Un suflet ce aleargă desculț printre 

cuvinte 

 

Opinii / Cronică literară 

 

Am avut bucuria să 

primesc la începutul 

acestui an un volum 

de versuri a scriitoarei 

Lizeta Parța apărut la 

Timișoara în 2019, 

Editura Eurostampa 

care mi-a trezit 

dorința de a-l lectura, 

de a mă cufunda în 

bogăția de trăiri și 

metafore a eului liric, 

imediat ce i-am 

observat titlul. „Suflet 

desculț printre 

cuvinte“ sună titlul 

volumului de versuri. Câtă bogăție stilistică ascunde 

acest titlu! Poeta își lasă sufletul să alerge printre cuvinte 

și să cânte pe strunele lor dureri și doruri, clipe cu soare 

sau nori grei de ploi, dar nu oricum, îl lasă desculț, îl lasă 

fără urmă de scut, îl deschide spre cititori cu toată 

pasiunea ce-o are în a arde cuvintele și a le transforma în 

candele vii care să lumineze peste timp. 
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Hai să facem o trecere prin versurile volumului și să 

medităm la profunzimea cuvintelor ce curg în cascadă 

spre sufletele însetate cunoaștere, spre sufletele dornice 

de a se împărtăși din tainele nepătrunse ale vieții. Este un 

volum ce curge dintr-un suflet spre alte suflete și care 

cuprinde în cercul de suflete tot ce poate fi mai profund, 

focul vieții. 

„Cu tălpile desculțe ale sufletului“ este poezia ce 

deschide acest volum și totodată poezia ce arată punctul 

acela ce a deschis sufletul eului liric spre meditație, 

punctul acela de unde a început să izvorască un fluviu al 

vieții prin dansul cuvintelor. „Un cântec deschide toate 

porțile în mine“ spune poeta. Vă dați seama ce înseamnă 

a deschide toate porțile unui suflet? A deschide toate 

porțile unui suflet și a-l lăsa liber să cânte înseamnă a 

găsi acea apă din care scriitorul Lucian Blaga spunea că 

își bea frumusețea și neființa curcubeul, acea apă a vieții 

veșnice, acea apă care poate face să curgă liberă după 

cum spune poeta „toată iubirea care a ars în ea“, ea fiind 

inima atât de des încercată prin suișurile și coborâșurile 

vieții. 

„Pasărea cu aripi de vis“ este însăși poeta ce aleargă 

printre cuvinte spre a dezlega misterele acestei vieți. Și 

poeta fiind o pasăre ce poate să zboare  cu aripi de vis 

devine pe parcursul călătoriei tot ceea ce înseamnă 

profunzime, cercetare „Sunt albie“, „Sunt două maluri ce 

nu se ating / decât prin valuri“, „Răsar și curg“. 

Curgând printre tainele vieții, cântând iubirea, poeta 

își găsește alinarea în elementele naturii „În floarea de 

castan“, „în bobul de grâu“, „În picătura de rouă“. 
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Și ce frumos vede eul liric tot acest timp pământesc ce 

curge pe lângă noi! „Timpul a trecut prin mine / ca o 

pasăre albă“ spune într-o poezie din acest volum ca pe 

urmă să precizeze că sufletul ce a călătorit pe aripile 

acestei păsări albe i-a fost cărare, i-a fost lumină „Mi-e 

sufletul cărare“, „Mi-e sufletul un cântec“, „Mi-e sufletul 

lumină“. 

Poeta se joacă pe parcursul volumului cu umbre și 

culori, umbrele sunt cele ce sunt biruite de culoare, de 

dragoste, de viață „Atinge-mi sufletul în miez de noapte / 

când umbre și culori se pierd în șoapte“, „iarba-nfășura 

pe glezne / verde crud, cu iz de șoapte“. 

În timp ce „Plouă în mine mărunt“ sufletul rămâne 

desculț și aleargă printre cuvinte, pare să sublinieze poeta 

într-o altă poezie a volumului. 

Eu recomand să ascultați „Vioara din suflet“, din 

sufletul poetei și să călătoriți prin versurile volumului 

spre „inima copacilor“, să alergați pe „câmpia verde“ și 

să trăiți „visul de a păși în nemurire“. 
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Reflecții asupra revistei „Izvoare 

codrene“ 

 

Opinii / Cronică literară 
 

Un număr al revistei „Izvoare 

codrene“, Nr. 21 – 2020, foarte 

bogat, plin de culoare artistică aș 

putea spune. De la folclor, tradiții, 

cultură literară și artistică, la eseu, 

proză, cronică, teatru, până la 

cântecul armonios al versurilor. 

O să fac câteva popasuri printre 

slovele țesute cu măiestrie de artiștii 

cuvintelor în paginile revistei în încercarea de a stoarce 

de sensuri fiecare gând scriitoricesc, căci ce e mai grăitor 

decât cuvântul prin care toate s-au făcut după cum găsim 

mărturie în Sfânta Scriptură. El stă la baza a tot ceea ce 

există și tot el râde cu toate bucuriile lumii, plânge cu 

durerile ei, se împodobește cu toată frumusețea adunată 

de veacuri, cu arta acestei lumi, cu învățătura, cu știința 

ei. 

Să zicem că ne aflăm la baza sau cu alte slove, la 

poalele unei scări, o scară alcătuită din litere și cuvinte și 

începem să urcăm. Fiecare pas pe care-l facem aduce cu 

el ecoul slovelor ce le atingi. Din când în când ecoul lor 

este atât de pătrunzător, încât ești nevoit să te oprești, să 

analizezi cu atenție sunetul și abia apoi să îndrăznești să 

pășești mai departe spre alte sunete din ce în ce mai 
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grăitoare. În acest urcuș, această călătorie printre 

rândurile revistei, am prins de picior, aș putea spune, 

atâția stropi de învățătură pe care încerc să-i îmbrac în 

forme armonioase în acest material. Și ce poate să fie mai 

grăitor ca un omagiu, o odă adusă limbii române de 

scriitorul Vasile Dan Marchiș, manager fondator al 

revistei de cultură, artă, istorie și tradiții „Izvoare 

codrene“? Eu zic că nimic nu poate egala frumusețea 

limbii române, o limbă vocalică, muzicală, armonioasă. 

Din păcate, aș putea spune, această odă intitulată 

„Încercarea cea mai grea“ e foarte apăsătoare, e 

îmbrăcată într-o notă de regret, de tristețe după cum ține 

să anticipeze verbul la gerunziu „rămânând“ urmat de 

melodioasele vocale ale limbii văzute ca niște suspine, 

după cuvinte ce s-au pierdut pe drum, cuvinte ce au ieșit 

din uz „rămânând a fi expuse spre o largă circulație / 

doar suspinele: a, e, i, o, u, ă“. Și cum să nu fie așa când 

limba română a fost infectată cu tot felul de englezisme? 

Am dorit să-mi cumpăr într-o zi o prăjitură. Mă uit în 

vitrină și observ o sumedenie de dulciuri cu denumiri 

ciudate, dar îmi cade ochii pe o prăjitură numită 

cheesecake. Poftim! S-au rătăcit cuvintele limbii române, 

mi-am spus în gând. Nu mai știu să spună frumos 

prăjitură cu brânză. În altă zi, fiind foarte cald, m-am 

gândit să-mi cumpăr o înghețată. Câțiva oameni își 

cumpărau deja înghețată, de la mașina plină cu bunătăți 

ce a făcut un popas spre deliciul trecătorilor, dar cereau 

înghețată albastră, înghețată roz, verde, galbenă etc. Oare 

de ce? Vânzătorii de îngețată au uitat frumusețea 

cuvintelor din limba română. Am cerut și eu o înghețată 
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de căpșuni sau Strawberry ice cream, cum îi era 

denumirea. Exemplele ar fi nenumărate. E suficient să 

intri într-un magazin alimentar și să citești etichetele. 

Parcă comercianții au uitat limba română, iar dragostea, 

ce ne umplea pieptul când era vorba de tot ceea ce e 

românesc, s-a stins. Dar să vedem ce spune poetul Vasile 

Dan Marchiș. „S-a construit un certificat medical al 

Limbii române / Virusul care a dus la scăderea fără 

precedent / a imunității verbelor / a impus și retragerea 

din uz / a unor substantive și atribute“. Foarte trist! Acest 

virus al englezismelor depărtează pe om de tot ceea ce e 

mai pur, mai românesc, mai autentic. Mergi pe stradă și 

vezi tineri ce utilizează telefonul să-și facă autoportretul, 

de fapt iertare, nu autoportrete să-și facă, e demodat acest 

cuvânt, ci selfie. Și cum secolul vitezei, tehnologia sau 

lenevirea în ale învățăturii știrbește ortografia limbii 

române și punctuația, uite ce observă poetul „Cele o sută 

de substantive și verbe / detașate în posturile de 

supraveghere ale gramaticii / greu pot suplini virgula 

dispărută ce a separat pe om de Dumnezeu ... / În locul 

semnelor de punctuație / Gramatica are cearcăne și 

riduri...“. 

Să trecem de la această tristă constatare, această durere 

a sugrumării limbii române cu tot felul de englezisme și 

utilizări incorecte ale slovelor strămoșești spre ceva mai 

cald, spre tradiții și obiceiuri din străbuni, care tare mi-aș 

dori să nu li se piardă urma niciodată, dar, după cum văd 

că evoluează lucrurile în societatea de astăzi, mă abțin să 

anticipez. Norocul cu istoricii, jurnaliștii și culegătorii de 

folclor. Chiar ieri am urmărit un documentar despre cum 
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bunicii și străbunicii noștri cultivau cânepa. Chiar am 

rămas impresionată câtă muncă depuneau ca să își facă 

cele necesare pentru a se îmbrăca. După ce am urmărit 

documentarul am întrebat-o pe mama mea dacă ea a mai 

avut ocazia să vadă această îndeletnicire a oamenilor de 

la sat și mi-a răspuns că da, în copilărie. Bunicii și 

străbunicii mei au trăit în acest fel. Îmi amintesc că 

străbunicul meu a fost îngropat în costum popular țesut 

din cânepă. Eram în clasa a 5-a când a trecut la cele 

veșnice, iar străbunica mea ce a trecut la cele veșnice 

când aveam eu optsprezece ani tot așa a avut costumația, 

poale și ciupag țesut cu mâna ei, din cânepă. Pricepută 

era și bunica mea la acest meșteșug. Cunosc din poveștile 

ei, dar am anticipat și din faptul că de la ea am învățat să 

torc lână, să împletesc un pulover, să cos, mai puțin să 

croșetez, asta am învățat de la mami. S-au pirdut și 

lucrurile acestea. Acum alta e moda vremurilor. Dar să 

mă întorc la câtă muncă aducea după ea cultura de 

cânepă. Se semăna cânepa care și ea era de două feluri, 

de vară și de toamnă, se aduna de pe câmp cu secera, se 

lega în mănunchi, snopi, așa cum legi tuleii. Se puneau 

snopii în baltă, de preferință apa să fie mai caldă. Se 

acopereau cu câte o piatră, se mai întorceau, pe urmă 

erau uscați la soare, apoi erau melițați pentru a se obține 

fuiorul ce era trecut mai apoi printr-o perie, pe urmă tors, 

făcut ghem, ca mai apoi să fie făcute țevi pentru a se 

putea țese la război cu firele obținute și a scoate la 

lumină cămăși, poale, pânză, poneavă etc. Și unde mai 

socotești că munca aceasta grea se făcea printre lucratul 

pământului pentru a avea cele de trebuință în alimentație 
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sau pentru vite. Până și spălarea acestor haine era un 

întreg proces, se spălau cu cenușă în pârlău, pârlău făcut 

dintr-un trunchi de copac scorburos, se băteau cu maiul 

la pârâu și se limpezeau. Ce-i drept și familia era mai 

numeroasă, erau câte patru generații, așa m-am regăsit și 

eu în copilărie, erau copiii, părinții, bunicii, străbunicii. 

Și copiii aveau treburile lor, mai micuțe, dar utile, că cei 

mari nu-și mai pierdeau timpul și cu acele lucruri 

necesare de altfel. Acum familia e răsfirată prin țară sau 

peste hotare. 

Am făcut această intoducere despre cum se cultiva 

cânepa, fiindcă un material din revista Nr. 21 / 2020, 

„Izvoare codrene“ scris de Emil Domuța vorbește despre 

meșteșug artistic al strămoșilor noștri, făuritul lăzilor de 

zestre. Și când stai să te gândești câte nopți nedormite au 

numărat fetele și femeile, ca să țese cămăși din cânepă și 

toate cele de trebuință care să umple lada de zestre. Și tot 

ca o nostalgie a pierderii unor obiceiuri scriitorul 

precizează „Din păcate, astăzi, singurele exemplare de 

lăzi care au fost salvate de la distrugere se păstrează doar 

în colecții muzeistice sau particulare, pentru că suflul 

modernismului a schimbat în totalitate și modul de 

amenajare a interiorului locuinței și rânduiala nunții“.  

Ceea ce mi-a mai captat atenția este faptul că Emil 

Domuța oferă informații până și cele mai mici detalii 

despre confecționarea lăzii de zestre, de la crăpatul 

lemnului de fag, cioplitul cu secerea lată, rindeluitul 

scândurii, până la coloratul lemnului cu baiț de coajă de 

arin și încheiatul lăzilor. 
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Tot în acest număr al revistei este prezentat de Emil 

Domuță și Festivalul interjudețean al folclorului 

codrenesc.  

Și pentru că am făcut prea lungi popasuri în care am 

încercat să trag un semnal de alarmă în ceea ce privește 

importanța păstrării limbii românești cât mai autentică și 

a tradițiilor și obiceiurilor strămoșești care ne definesc ca 

neam, o să fac o trecere cât mai pe scurt prin alte 

materiale publicate în revistă. 

Un buchet de versuri adunat de la colaboratorii revistei 

împodobesc paginile acesteia printre care am găsit niște 

versuri dedicate unor mari poeți români precum Nichita 

Stănescu în poezia „Nichita“ scrisă de Nicolae Vălăreanu 

Sârbu „Dar Nichita rămâne rodul visării / unde sufletul se 

încuvântă apoteotic, / este sămânța din fructul 

universului / din care răsar luceferi“ sau Mihai Eminescu 

în „Cântec pentru Eminescu“ scris de Rodica Fercana 

„Prin dansul fulgilor de nea / Te zăresc venind din lumi 

astrale / Emin, stea cu luciri de peruzea, / Noi, umbre-n 

pașii urmei tale“. Observați ce suntem noi, epigonii, niște 

umbre în fața strălucirii geniului înaintașilor noștri.   

Proza, teatrul, cronica, eseul poartă la rândul lor 

cititorul spre drumuri pline de simboluri și reflecție și nu 

lipsesc din acest număr al revistei și subiecte de 

actualitate ca de pildă „Credeți în coronavirus“, o enigmă 

asupra căreia reflectează o clipă scriitorul și fondatorul 

revistei Vasile Dan Marchiș. 

O revistă este bună, autentică, când adună în paginile 

ei comori ale culturii și literaturii românești, iar revista 

„Izvoare codrene“ se încadrează în acest tipar.“ 
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Un scurt CV literar 

 

Nume: 

Popescu (fostă Mîţu) 

 

Prenume: 
Ana-Cristina  
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Din Oțelu Roșu, Caraș Severin 

 

Contact:  
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Domeniul ocupaţional / Experienţă profesională: 

 

- Profesor titular pe catedra de Limba şi Literatura 

Română, la Şcoala Gimnazială Nr. 3, Oţelu Roşu, judeţul 

Caraş-Severin; 

- Absolventă a Facultăţii de Litere, Filosofie şi Istorie 

din cadrul Universităţii de Vest, Timişoara şi Licenţiată 

în sesiunea iunie 1999. 

- Master  Managementul educaţional, 2007, 

- Gradul I în 2009, Gradul II în sesiunea august 2005, 

Definitivatul în sesiunea august 2001. 

 

ACTIVITATE CULTURAL-LITERARĂ ŞI 

ARTISTICĂ: 

 

- Redactor șef și fondator al revistei „În bătaia 

peniţei“, Caransebeş, în anul 2016, alături de Adrian 

Popescu, Ion Turnea şi Simona Petronela Mîţu. 

 

- Coordonator al Trupei de Teatru „Șeherezada“ 

 

● Volume publicate: 

 

I. Teatru: 
1. Paradigme, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 

2014. 

2. În colivie, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 

2016. 

3. Sinusoide, Editura Hoffman, Caracal, 2016. 

4. Reuniune, Editura InfoRapArt, Galați, 2017.   
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5. Babilonie, Editura InfoRapArt, Galați, 2018.   

6. Percepții, Editura InfoRapArt, Galați, 2019. 

7. Contraste, Editura Uniunii Ziariștilor Profesioniști 

din România, București, 2020. 

II. Roman: 

8. Rătăciri, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 

2014. 

9. Conflicte, Editura InfoRapArt, Galați, 2017.  

10. Chipul din ceață, Editura InfoRapArt, Galați, 2019. 

III. Proză scurtă:  

11. Cercul (Pe drumuri bătătorite de cuvinte), Editura 

InfoRapArt, Galați, 2021. 

III. Publicistică (critică literară, editorial, eseu, proză 

scurtă): 

12. Oameni şi frunze, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 

Brăila, 2015. 

13. Cristal, Editura InfoRapArt, Galați, 2017. 

14. Impresii, Editura InfoRapArt, Galați, 2019. 

15. Din tiparnițele presei, Editura InfoRapArt, Galați, 

2019. 

IV. Poezie: 

16. Destin fără aripi, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 

Brăila, 2014. 

17. Umbre, Ed. Sf.Ierarh Nicolae, Brăila, 2015. 

V. Monografii: 

18. Din dragoste pentru glia strămoșească / Oțelu Roșu 

– Monografie, Editura InfoRapArt, Galați, 2019.   

VI. Auxiliare didactice: 

19.  Mozaic, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2016. 

VII. Antologii: 
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20. Îndrăgostiţi de poezie, Editura Dalami, 

Caransebeş, 2009. 

21. Culegerea de creaţie literară „Colaj“, Editura 

Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014.  

22. Micuţii scriitori din Banatul Montan, Editura 

Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2015.  

23. Gustul pâinii, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 

Brăila, 2015.  

24. In bătaia peniţei, Editura OPANIS, Galați, 2016.   

25. Slove modelate „În bătaia peniței“, Editura 

InfoRapArt, Galați, 2017. 

26. Slove lămurite în bătaia peniței, în anul centenar 

2018, Editura InfoRapArt, Galați, 2019. 

27. Gânduri imortalizate în bătaia peniței Editura 

InfoRapArt, Galați, 2020. 

 

Volume în lucru: 

28. Confuzii (teatru) 

29. Înțelepciune și spiritualitate (eseu) 

 

Membru în Asociații Culturale: 

 

● Jurnalist - Membru al Uniunii Ziariştilor 

Profesionişti din România începând cu 2018. 

● MEMBRU ÎN ASOCIAŢIA CULTURALĂ 

CONSTANTIN BRÂNCUŞI începând cu 2015. 

● Membru în Liga Scriitorilor Români începând cu 

anul 2014. 

 

● Premii și distincții: 
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https://www.facebook.com/uniuneaziaristilorprofesionisti/?__tn__=kC-R&eid=ARBOhF1lC616b8Pd1Y95QVzhlgWtlodbaebl6mhQbDT3X0UCTKOJUdgCb0b9BdXvOAwTl-i6rhmo97QD&hc_ref=ARQiAdPP6DXXUr7b851UhXCYsyQx7Yu2VA_D36ugTgGGDugg24zX6GzDz3aREbxWeVc&__xts__%5B0%5D=68.ARDIg3czJZFEXKIsC-ZLg4K2J0v-CoJ97wNtc1pUtgQNOcnskI-jfUjhULpqQ8WLhAPfv2NZ0Eud9Rol0ITvhrliGwRz0M77zXSPQoW7eMLWx9nndNA318cpcSjGCTgTUdzTV2o5uaF1-Z6uXvmuL5IjC5Bmdg40jb19wvFube9kQervq-wGlrb1xZ7MDdwOOdLx5p7YWOzU8xFuDrNFoabMbbeL99qmnTv5_k5ru7nMdzq37gY9ViTBzzdbVKQFKSDGwY4gMxdyXwP33L35ZONrXX3IwJ9580pq4dw44jutwmi53sTNhQzCOiCLnLJWL6K_wGXtiHJKsUEeshoTPiBwvQ
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- Premiul I la Secţiunea Teatru scurt, Festivalul  

Concurs Naţional de Literatură, Moştenirea Văcăreştilor, 

Târgovişte, 2014, Ediţia XLVI, cu piesa de teatru 

Mesagerul. 

- Premiul „Mircea Horia Simionescu“ al Societăţii 

Scriitorilor Târgovişteni la Secţiunea Proză scurtă, 

Festivalul  Concurs Naţional de Literatură, Moştenirea 

Văcăreştilor, Târgovişte, 2014, Ediţia XLVI. 

- Menţiune, atât la Secţiunea poezie, cât şi la Secţinea 

proză, la Concursul Internaţional STARPRESS, 2014. 

- Premiul I - Dosoftei, 2015 cu  vol. Oameni şi frunze, 

- Premiul II - Dosoftei  2015 cu  vol. Umbre. 

- Premiul I  Labirunturi autumnale, Însemne culturale, 

2015, Secţiunea DRAMATURGIE. 

- Menţiune - Secţiunea Eseu, Festivalul  Concurs 

Naţional de Literatură, Moştenirea Văcăreştilor, 

Târgovişte, 2015, Ediţia XLVII. 

- Premiul Special – volumul de poezie Umbre, Vişeul 

de Sus – concursul Armonii de primăvară, 2016. 

- Premiul pentru „Cartea de teatruˮ a Ligii Scriitorilor 

pentru anul editorial 2016 cu vlumul „Sinosoide“. 

- Premiul I – Casa Corpului Didactic Brăila, auxiliarul 

didactic „Mozaic“, 2016. 

- Diplomă de excelenţă din partea Ligii Scriitorilor 

Filiala Timișoara Banat pentru participarea la proiectul 

european „Tastes of Danube – Gusturile Dunării“ prin 

coordonarea unei antologii naționale „Gustul pâinii“, 

2016. 

- Premiul I - Dosoftei, 2018, volumul Reuniune. 
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- Dipomă de excelență, Trofeul Nomen Predictum 

pentru volumul „Sinusoide“ 2016 și o plachetă în 2018 

pentru contribuția adusă promovării limbii române, 

culturii și spiritualității românești din partea Asociației 

Constantin Brâncuși din Timișoara. 

- Plachetă din partea ASOCIAŢIA CONSTANTIN 

BRÂNCUŞI, Timişoara pentru volumele „Babilonie“ și 

„În bătaia peniţei“, „Impresii“, „Chipul din ceață“, 

„Percepții“, „Din dragoste pentru glia strămoșească, 

Oțelu Roșu - Monografie“, 29 iunie 2019. 

- Distincția „Credință și loialitate” din partea Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști, 28.06.2019, Premiile „Eminescu 

jurnalistul“ 

- Premiul pentru „Cartea de prozăˮ a LSR pentru anul 

editorial 2019 cu romanul „Chipul din ceață“. 

 

● Participare la emisiuni culturale: 

 

- „Între noi rămâne între noi“ la Radio România Reșița 

cu Anca Marilena Bica, invitat Ana-Cristina Popescu, 

despre carieră și volumele publicate / 07.05.2019 / ora 

22-24. 

 

● Publicaţii în culegeri comune: 

 

- Antologia LIMBA NOASTRA CEA ROMÂNĂ, 

STARPRESS, 2014. 

- Antologia literar-artistică „Să ningă peste inimi 

bucurii!“, îngrijită de Voichiţa Pălăcean-Vereş, Editura 

Napoca Nova, 2014. 
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- Antologia literar-artistică „Sinfonie-n verde crud“, 

îngrijită de Voichiţa Pălăcean-Vereş, Editura Napoca 

Nova, 2015. 

- Antologia Roşu-aprins în câmpul de mătase, îngrijită 

de Voichiţa Pălăcean-Vereş, Editura Napoca Nova, 2015. 

- Antologia Pe şevalete ruginiul toamnei, îngrijită de 

Voichiţa Pălăcean-Vereş, Editura Napoca Nova, 2015. 

- Antologia IARNA SCRIITORILOR ROMÂNI, 

STARPRESS şi ANTOLOGIA ROMÂNĂ-SPANIOLĂ, 

STARPRESS, 2015. 

- Antologia Moştenirea Văcăreştilor, 2014. 

- Antologia Moştenirea Văcăreştilor, 2015 

- Antologie, Toamna se culeg prozele, Editura 

Inspierscu, 2015. 

- Antologia, Labirinturi autumnale, Însemne Culturale, 

2015. 

- Anuarul Ligii Scriitorilor, FTB, 2014, Nr. 5. 

- Anuarul Ligii Scriitorilor, Filiala Banat-Timişoara, 

2015, Nr. 6, coordonator al Anuarului Nr. 6. 

- Anuarul Ligii Scriitorilor, Filiala Banat-Timişoara, 

2016, Nr. 7, coordonator al Anuarului Nr. 7. 

- Anuarul Ligii Scriitorilor, Filiala Banat-Timişoara, 

2017, Nr. 8, coordonator al Anuarului Nr. 8. 

● Postfaţă la volumul scriitorului Ion Turnea, 

Albinăritul între pasiune şi afacere, Editura Dalami, 

Caransebeş, 2011. 

● Cuvânt înainte la volumul scriitorului Ion Turnea: 

Cuvinte pentru suflet, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 

Brăila, 2012. 
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● Prefaţă la volumele scriitorului Ion Turnea: Dor de 

rădăcini, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2012 şi 

Monografia localităţii Peştere, judeţul Caraş Severin, 

Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2012. 

● Prefaţă la volumul „Momente“, al scriitoarei 

Andrada Brîndușa Keszeg, 2017. 

 

● Publicații în periodice: 

Publicaţii în revistele: „Literatura de azi“ a Uniunii 

Scriitorilor din România, „Agora Literară“ a Ligii 

Scriitorilor din România, „Vatra Veche“, „Constelaţii 

Diamantine“, „Confluenţe Literare“, „Boema“, „În bătaia 

peniţei“, „Taifas literar“, „Coloana Infinitului“, „Foaia 

Diecezană“ a Episcopiei Caransebeşului, „Ecou de 

timp“,  Oţelu Roşu, „Slova creştină“, „Glas comun“, 

„Slova copiilor“ -  Maramureş, în ziarul „Caraş Severinul 

în şapte zile“ unde sunt şi în colectivul redacţional - 

colaborator, în mai multe culegeri cu ISSN ca urmare a 

paticipării cu lucrări susținute la numeroase simpozioane, 

pe site-ul şi antologia ECREATOR, pe site-ul şi blogul 

personal, Însemne Culturale, www.citatepedia.ro, 

www.poezie.ro, www.versuri-si-creatii.ro.  

 

● Lansări de carte: 

● Lansare de carte, Culegerea de creaţie literară Colaj, 

Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014, 04.08.2014, 

la întâlnirea literară a Ligii Scriitorilor, Filiala Banat-

Timişoara şi prezentarea volumelor Rătăciri, Paradigme 

şi Destin fără aripi în cadrul aceleaşi întâlniri. 

http://www.versuri-si-creatii.ro/
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● Lansare de carte: Rătăciri, Editura Sfântul Ierarh 

Nicolae, Brăila, 2014,  Paradigme, Editura Sfântul Ierarh 

Nicolae, Brăila, 2014, Destin fără aripi, Editura Sfântul 

Ierarh Nicolae, Brăila, 2014, Antologia Micuţii scriitori 

din Banatul Montan, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 

Brăila, 2015 la ASOCIAŢIA CONSTANTIN 

BRÂNCUŞI, Timişoara. 

● Lansare de carte, Oameni şi frunze, Umbre în cadrul 

Întâlnirii Literare a LS, Timişoara, octombrie 2015. 

● Lansare de carte „În colivie“, mai 2016, 

ASOCIAŢIA CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Timişoara. 

● Diplomă de excelenţă din partea ASOCIAŢIEI 

CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Timişoara, 2015 şi 2016. 

● Lansare de carte „Sinusoide“ și „În bătaia peniţei“, 

martie 2017, ASOCIAŢIA CONSTANTIN BRÂNCUŞI, 

Timişoara. 

● Lansare de carte „Conflicte“, „Cristal“ și 

„Reuniune“, mai 2018, ASOCIAŢIA CONSTANTIN 

BRÂNCUŞI, Timişoara. Plachetă și diplomă de 

excelență din partea asociației culturale. 

● Lansare de carte „Babilonie“ și „Reuniune“, iunie 

2018, Casa de Cultură Oțelu Roșu. 

● Lansare de carte „Babilonie“ și „În bătaia peniţei“, 

„Impresii“, „Chipul din ceață“, „Percepții“, „Din 

dragoste pentru glia strămoșească, Oțelu Roșu - 

Monografie“, 29 iunie 2019, ASOCIAŢIA 

CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Timişoara. 

 

● Despre operele mele literare mele au scris: 
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1. Marciana Corici - despre volumul „Îndrăgostiţi de 

poezie“, în revista Reflex 4-6/2009. 

2. Adrian Popescu - despre volumul „Colaj“, în ziarul 

Caraş Severinul în şapte zile, An. VIII, august / 2014. 

3. Antuza Valentina Dârlea despre „Rătăciri“, 

„Paradigme“, antologia Micuţii scriitori din Banatul 

Montan în Confluenţe literare, Ediţia nr. 1643 din 

01.07.2015, Anuarul LSFTBD Nr. 6 / 2015, site-ul 

ecreator  02.07.2015. 

4. Mariana Strungă „Destin fără aripi“, în cadrul 

Întâlnirii Literare a Asociaţiei Constantin Brâncuşi din 30 

mai 2015  lansare de carte. 

5. Doina Drăgan, cronică la volumul „Oameni şi 

frunze“, în ziarul Caraş Severinul în şapte zile, Anul IX, 

22 octombrie - 2015, în Anuarul LSFTBD Nr. 6 - 2015, 

în revista „În bătaia peniţei“ An. 1, Nr. 1, 2016. 

6. Adrian Crânganu, despre volumul Micuţii scriitori 

din Banatul Montan, în ziarul Caraş Severinul în şapte 

zile şi Anuarul LSFTBD Nr. 6. 

7. Bianca Meteş, cronică la volumul Gustul pâinii, în 

ziarul Caraş Severinul în şapte zile, Anul IX, Nr. 365, 4-

10. 

8. Cunoaşterea de sine, Ana-Cristina Popescu, Vatra 

Veche,  Anul VI, Nr. 8 (68) august 2014, despre 

volumele „Rătăciri“, „Paradigme“, „Destin fără aripi“, 

„Colaj“. 

9. Cunoaşterea de sine, Ana-Cristina Popescu, Agora 

literară, septembrie 2014, despre volumele „Rătăciri“, 

„Paradigme“, „Destin fără aripi“, „Colaj“. 
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10. Cronica faptului mărunt, Oameni şi frunze, Ana-

Cristina Popescu, Agora literară, decembrie 2015. 

11. Ioan Romeo Rosiianu, cronică la volumul Gustul 

pâinii, în revista „În bătaia peniţei“ An. 1, Nr. 1, 2016. 

12. Ana Zlibuţ, cronică la volumul Gustul pâinii, în 

revista „În bătaia peniţei“ An. 1, Nr. 1, 2016. 

13. Ion Turnea, despre volumul Micuţii scriitori din 

Banatul Montan în Anuarul LSFTBD Nr. 6  2015; despre 

„Rătăciri“, „Paradigme“, „Destin fără aripi“ în ziarul 

Caraş Severinul în şapte zile, An. VIII, august / 2014, 

despre volumul „În colivie“ – mai 2016. 

14. Despre volumul „În colivie“, 2016: Cezarina 

Adamescu (rev. În bătaia peniței), Ștefan Doru Dăncuș 

(ziarul Caraş Severinul în şapte zile), Mariana Strungă și 

Antuza Dârlea (Cenaclul Asociație Constantin Brâncuși). 

15. Despre volumul „Sinusoide“, 2016, Ion Turnea în 

ziarul Caraş Severinul în şapte zile, ), Mariana Strungă și 

Antuza Dârlea (Cenaclul Asociație Constantin Brâncuși). 

16. Despre volumul „În bătaia peniței“, 2016, 

Mădălina Doman în ziarul Caraş Severinul în şapte zile. 

17. Despre volumul „Reuniune“, Radu Botiș în ziarul 

Caraş Severinul în şapte zile, ziarul „Observatorul“, 

revistele „Cuvânt și iubire“, „Taifasul“, „În bătaia 

peniței“, „Logos și Agape“, „Glas comun“. 

18. Despre volumul „Cristal“, Gelu Dragoș în ziarul 

Caraş Severinul în şapte zile, revistele „Confluențe 

literare“, „Armonii culturale“, „În bătaia peniței“. 

19. Despre volumul „Conflicte“, în ziarul Caraş 

Severinul în şapte zile, revista „În bătaia peniței“, Bianca 

Meteș. 
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20. Despre volumul „Impresii“, în revista „În bătaia 

peniței și ziarul Caraș Severinul în șapte zile, Bianca 

Meteș.  

21. Despre volumul „Chipul din ceață“ în ziarul Caraș 

Severinul în șapte zile, Mădălina Doman și în revista „În 

bătaia peniței“. 

21. Despre volumul „Impresii“ și „Chipul din ceață“, 

scriitorul și jurnalistul pr. Radu Botiș în revista Boema, 

4/2019 

22. Despe „Din dragoste pentru glia strămoșească – 

Oțelu Roșu - Monografie“ Radu Botiș în revista Boema 

5/2019; Uniunea Ziariștilor Profesioniști 01.05.2019; 

Rețeaua literară și Biblioteca Petre Dulfu – Baia Mare. 

23. Despe „Din dragoste pentru glia strămoșească – 

Oțelu Roșu - Monografie“, Ion Turnea, în ziarul Caraş 

Severinul în şapte zile. 

24. Despre volumul „Percepții“, în revista Armonii 

culturale, Ion Turnea, 09.05.2019. 

25. Despre volumul „Percepții“, Radu Botiș - în ziarul 

Observatorul, 09.05.2019. 

26. Despre volumul „Din tiparnițele presei“, Lucia 

Popa - în ziarul Caraş Severinul în şapte zile, revista „În 

bătaia peniței“ 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE: 

 

Programe soft operare: Word 2003, 2007, Corel 12, 

Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, operare pe un 

Web Site, Adobe Photoshop. 
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Cuprins: 

  

Mama ............................................................ pag. 3 

Semn rău ....................................................... pag. 11 

Flori de salcâm .............................................. pag. 18 

În gară ........................................................ .. pag. 33 

Au înflorit trandafirii, Ionică! ............................ pag. 58 

Ana ..................................................................... pag. 79 

Minciuna ............................................................ pag. 90 

De ce arde candela ? .......................................... pag. 100 

De ce mor oamenii, bunico? .............................. pag. 106 

Macii .................................................................. pag. 111 

Licuricii ............................................................. pag. 115 

Fiecare timp își are povestea lui ........................ pag. 118 

Trăim într-o lume a esteticului .......................... pag. 130 

Cum e posibil așa ceva? .................................... pag. 133 

Încotro? .............................................................. pag. 139 

Un suflet ce aleargă desculț printre cuvinte ....... pag. 143 

Reflecții asupra revistei „Izvoare codrene“........ pag. 146 

Un scurt CV literar.......................................... pag. 152 
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