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Cuvânt lămuritor  
 
 

Turnul Goliei, mănăstirile Galata şi Cetăţuia, strada Lăpuş-
neanu, Universitatea, Copoul, Ţicăul, Palatul Culturii, Teiul lui Emi-
nescu, alături de altele, sunt locuri şi monumente care au inspirat 
creaţia multor scriitori români, şi ar fi suficient să-i amintim aici pe 
Costache Negruzzi, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Gane, George Pa-
nu, I.L. Caragiale, Nicolae Iorga, Gala Galaction, Ionel Teodoreanu,  
Mihail Sadoveanu sau Geo Bogza, toţi confirmând spusa istoricului 
că n-ar trebui să fie niciun român care să nu fi fost la Iaşi. 

Poveştile Iaşului este un proiect al Bibliotecii Judeţene „Gh. 
Asachi”, Iaşi, care îşi propune încurajarea creaţiei literare în proză, 
având ca sursă de inspiraţie Iaşul şi împrejurimile sale, proiectul 
adresându-se elevilor de gimnaziu şi de liceu. Prezentul volum este o 
selecţie dintre lucrările participante la concurs. Au răspuns invitaţi-
ei noastre tineri autori din gimnazii şi licee ieşene îndrumaţi de pro-
fesorii lor: Delia Acatrinei (Liceul Teoretic „Al.I. Cuza”, Iaşi), Alina 
Andrei (Liceul „Lascăr Rosetti”, Răducăneni), Roxana Ioana Arhire 
(Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Iaşi şi Colegiul Naţional „Mi-
hai Eminescu”, Iaşi), Monica Coţofan (Liceul Teoretic „Vasile Alec-
sandri”, Iaşi), Costina Creiţă (Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, 
Iaşi), Mihaela Crupenschi (Colegiul Naţional de Artă „Octav Bănci-
lă”, Iaşi), Claudia Fotache (Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu”, 
Podu-Iloaiei), Ruxandra Nechifor (Liceul Teoretic „Vasile Alecsan-
dri”, Iaşi), Ana Iulia Olinici (Şcoala Gimnazială „B.P. Hasdeu”, 
Iaşi), Ileana Savinescu (Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu”, 
Iaşi), Mihaela Vlioncu (Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Iaşi). 
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Juriul concursului a fost alcătuit din Constantin Dram, preşe-
dinte, prof. univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, Florentin Bu-
suioc, editor, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, Iaşi, Livia Iacob, 
lector univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, Gloria Lăcătuşu, 
scriitor, Bogdan Mihai Mandache, redactor Biblioteca Judeţeană 
„Gh. Asachi”, Iaşi. Au fost desemnaţi următorii câştigători: 

Premiul pentru proză, secţiunea elevi gimnaziu: 
Ana Karina VOION, clasa a VII-a, Colegiul Naţional de Artă 

„Octav Băncilă”, Iaşi. 
Premiul pentru proză, secţiunea elevi liceu:  
Călin GUŢU, clasa a X-a, Colegiul Naţional „Mihai Emines-

cu”, Iaşi. 



Clasele V – VIII 
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Bianca Asiei, clasa a VI-a 
Liceul Teoretic Vasile Alecsandri, Iaşi 

Iaşi 

Aşezare de legendă, Iaşul este un nume ce emoţionează 
chiar şi prin simpla rostire a acestui cuvânt şi pentru faptul 
că este un simbol cultural-istoric. La toate acestea, priceperea 
omului a atins de multe ori sublimul prin zidurile înveşmân-
tate în broderii de piatră ale Trei Ierarhilor, Palatului Culturii 
şi Teatrului Naţional, dar şi alte monumente care constituie 
dovada măreţiei Iaşului. Prin trecutul şi prezentul său, Iaşul 
aparţine tuturor românilor. Iaşul nu este o aşezare oarecare, 
este un oraş muzeu, nu numai ca centru universitar, dar mai 
ales prin valorile cultural-istorice pe care le încorporează. Nu 
întâmplator, marele istoric, Nicolae Iorga îşi exprima nedu-
merirea că sunt români care n-au fost niciodată în Iaşi, deşi 
n-ar trebui să fie niciunul, căci cine n-a fost aici nu poate să 
străbată cu înţelegere foile celor mai frumoase cronici. În 
conştiinţa lui naţională ar fi o lipsă dacă el n-ar fi văzut ora-
şul care a fost şi-şi zice încă astăzi, cu mândrie, capitala Mol-
dovei. Aşadar, o prima condiţie a Iaşului este aceea de a fi 
cunoscut de către fiecare român. Şi, se socoteşte că e mai bine 
ca începuturile şi identitatea Iaşului să rămână o frumoasă 
enigmă. Învăluiţi de tumultul cotidian, nu ne dăm seama că 
parcurgem spaţii pe unde au păşit Alexandru cel Bun, Ştefan 
cel Mare, Mihai Vitezul, Alexandru Lapuşneanu, Vasile Lu-
pu, Al. I. Cuza şi mulţi alţi voievozi ai Moldovei. Noi, ieşenii, 
suntem norocoşi să locuim în acest oraş frumos! Dragi ieşeni, 
mândriţi-vă cu oraşul în care locuiţi! 
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Mara Evelina Balan, clasa a VII-a 
Şcoala Gimnazială Ştefan Bârsănescu, Iaşi 

 
 
 
 
 
Toamnă, poveşti şi amintiri pe strada Zlataust 

 
E toamnă. Cu miros amărui de frunze uscate, cu clin-

chet de castane alergate prin copaci de vântul zburdalnic şi 
cu picuri răzleţi de ploaie pe acoperişurile caselor.  

Pe o stradă îngustă din mijlocul Iaşului, printre case 
bătrâneşti şi blocuri aruncate ici şi colo fără nicio noimă, 
parcă de o mână neatentă de copil care se joacă, într-o ogra-
dă împrejmuită cu gărduleţ de fier, stă singuratică o biseri-
că. Biserica Zlataust, de pe străduţa cu acelaşi nume. 

Dacă te îmboldeşte curiozitatea să-i treci pragul, pri-
mul lucru pe care îl observi e liniştea. Toţi sfinţii dorm, iar 
în penumbră pâlpâie flacăra câtorva lumânări. Când, deo-
dată, „zvârrrr”... se aude parcă dinspre turla bisericuţei. 
Mai trec căteva secunde de linişte şi iar „zvârrrrr”. Cum uşa 
care dă spre scară e încuiată, doar gândul poate pleca să de-
scopere ce se întâmplă acolo şi ce făptură îndrăzneşte să fa-
că gălăgie. 

Sus, în podul bisericii, lemnul păstrează încă un strop 
din căldura de astă vară şi miroase a praf, a cărţi vechi (ui-
te-le, aruncate morman într-un colţ!) şi a fum de lumânare. 
Pe podea, un ghemotoc gri cu o coadă lungă, aleargă după 
o nucă. Zvârrrr!!! Dintr-un ungher întunecos, iese agale alt 
ghemotoc, ceva mai mare decât primul, cu mustăţi dese şi 
blăniţa aproape albă, mai ales pe lângă botişor şi urechi, 
sprijinindu-se într-un băţ de chibrit în loc de baston. 
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– Chiţăilă, ştrengarule, de ce-mi tulburi somnul? Nu
vezi că e aproape prânzul? La ora asta şoriceii mici şi cu-
minţi dorm. 

– Bunicule Chiţ, ce bine-mi pare că eşti treaz! Spu-
ne-mi o poveste, ştii că nu pot să dorm fără o poveste! 

– Eiiii, nepoate, tare şmecher mai eşti... Biiine, îţi voi
povesti ceva, dar nu e o poveste ca toate poveştile, e o în-
tâmplare adevărată, de când eram şi eu un şoricel neştiutor 
şi neastâmpărat aşa ca tine. Vino aici, cuibăreşte-te în mă-
nuşa asta îmblănită, închide ochişorii şi ascultă-mă cu ure-
chiuşele ciulite. 

La o aşa invitaţie, şoricelul lăsă nuca să se rostogoleas-
că într-un ungher şi alergă pe lăbuţele mici repede, repede, 
sări drept în mănuşă, se învârti de două ori să se 
culcuşească mai bine, apoi îşi strânse cuminte mustăţile pe 
lângă bot (să nu care cumva să se încâlcească în timpul 
somnului), îşi adună codiţa lângă el şi aşteptă cuminte în-
ceputul poveştii. Bunicul şoarece veni şi el agale, se aşeză 
pe un deget al mănuşii şi, cu glas tremurat, începu să scutu-
re praful de pe firul amintirilor... 

„Demult, tare demult, strada asta pe care locuim noi 
acum, nu era decât o biată uliţă pietruită, străjuită numai de 
case bătrâneşti, pitite în grădini mari, printre copaci înalţi şi 
stufoşi, trandafiri parfumaţi, zorele şi viţă-de-vie. Pe atunci, 
locuiam la numărul şapte, într-o familie aleasă, care avea o 
căsuţă cochetă şi, mai ales, o bibliotecă plină de cărţi numai 
bune de ros.  

Viaţa era mult mai tihnită în copilăria mea: ne jucam 
mult pe afară, ne căţăram în nucii stufoşi din spatele casei, 
ronţăiam capătul câte unui sac din magazie şi furam boabe 
de porumb, iar singura noastră grijă era să ne ferim cât mai 
bine şi mai repede de motanul roşcovan, cu ochi verzi ca 
otrava, care păzea curtea din strada Zlataust. 
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Într-o zi, alături de motan, aduşi de-o trăsură ce tulbu-
rase liniştea uliţei, în ogradă au apărut şi trei băieţi: Alex, 
Ionel şi Puiu. Fraţi pesemne, studiau cu mare atenţie împre-
jurimile, cântărind parcă nenumăratele posibilităţi de joacă 
pe care le oferea livada căsuţei.  

Motanul a dispărut în scurt timp în casă, să-şi facă si-
esta de după-amiază, în odaia mare, pe dulapul din lemn de 
nuc, iar eu m-am putut apropia fără grijă de cei trei băieţi 
care ţineau sfat lângă nucul cel bătrân. Fratele cel mai mare 
părea pus pe pozne, cu un licăr şugubăţ în ochi şi cu un ne-
astâmpăr de mânz în mişcări. Încerca să-i convingă pe cei-
lalţi doi să le joace o farsă bunicilor; „prea sunt serioşi”, 
spunea. Fratele mijlociu, parcă adâncit în visare, părea să se 
împotrivească, iar cel mic, numai cârlionţi aurii, se uita în 
aşteptare când la unul, când la celălalt. 

Până la urmă, cum era şi firesc, cel mare a câştigat lup-
ta cu mijlociul, au fost aduse din magazie o pătură şi nişte 
preşuri mai vechi, a fost construit în mare taină un fort lân-
gă gardul din spate al grădinii, un coşuleţ cu mâncare şi-a 
găsit drumul dinspre bucătărie spre baza de luptă a băieţi-
lor (fireşte, ascuns bine de ochii iscoditori ai bunicii), iar cei 
trei fraţi s-au apucat de plănuit. Eu, după ce m-am asigurat 
că motanul încă sforăie de-i tremurau mustăţile pe dulap, 
m-am strecurat tiptil, tiptil, m-am ascuns în coşul cu mânca-
re şi, ronţăind o bucăţică de brânză, am început să ascult... 

Destul de repede, cei trei au pus la cale un plan atât de 
bine ticluit, încât cafeluţa pe care bunica o bea în fiecare zi 
de marţi împreună cu altă cucoană de neam bun, prietenă 
încă din şcoală, nu avea să mai fie niciodată la fel.  

După împărţirea frăţească a sarcinilor: fratele cel mare 
era comandantul trupei de atac, cel mijlociu aghiotantul, iar 
cel mic executantul, băieţii au plecat repede să pregătească 
frontul de luptă. Prima oprire a fost în bucătărie, unde con-
ţinutul zaharniţei a dispărut ca prin minune într-un oareca-
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re buzunar gol, fiind înlocuit din belşug cu sarea cea mai fi-
nă care se putea găsi la prăvăliile din Iaşi. Apoi, zaharniţa a 
fost aşezată cuminte pe tablaua de cafea, alături de linguri-
ţele din argint ale bunicii. Următorul popas a fost în salona-
şul în care bunica obişnuia să-şi primească prietena, unde, 
cel mic a moşmondit ceva la pernuţa de pe fotoliul preferat 
al musafirei şi la un picior al măsuţei de cafea. În final, cei 
trei năstruşnici au dat o raită şi prin cămară, unde au meşte-
rit din greu la borcanul cu dulceaţa de nuci, păstrat special 
pentru zilele de marţi. Odată misiunea încheiată, fraţii şi-au 
zâmbit plini de mulţumire unul altuia, s-au felicitat pentru 
lucrul bine făcut, şi-au luat câte o prăjitură de pe platoul 
special pregătit de bucătăreasă pentru desert şi s-au pus 
cuminţi pe aşteptat. Am înhăţat şi eu repede câteva firmi-
turi din tavă şi m-am căţărat pe pervazul geamului, ascun-
zând-mă după merele şi gutuiile ce stăteau înşiruite ca nişte 
felinare. Aproape adormisem, când am auzit un zgomot, 
apoi un ţipăt de-a dreptul, din salonaşul de vizite. Ce se în-
tâmplase?! Am aflat abia în seara aceea, când eu mă ascun-
sesem printre cărţile din bibliotecă, iar cei trei poznaşi 
fuseseră chemaţi la „judecată”, în faţa sfinţilor care zâm-
beau blând din icoanele de pe pereţi şi a ochilor încruntaţi – 
ai bunicii şi increţiţi de râs – ai bunicului. 

Se pare că vizita începuse în mod obişnuit; nimic nu 
prevestea ce urma să se întâmple, până când cealalată cu-
coană nu se aşezase şi nu-şi rezemase spatele de pernuţa 
din fotoliu. Înţepată parcă de un roi de albine furioase (per-
nuţa de ace a bunicii), dăduse să se sprijine cu mâna de mă-
suţa de cafea când, surpriză, un picior şubred, neştiut până 
atunci de nimeni, cedase, prăvălindu-i în poale paharul cu 
apă rece din fântână şi farfuriuţa cu linguriţa de dulceaţă. 
Cu rochia de mătase udă şi încleiată de dulceaţă, doamna se 
lăsase cu greu convinsă să bea totuşi cafeluţa pe cerdac, la 
umbră. Când însă şi-a pus zahăr în ceşcuţă, a amestecat bi-
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ne cu linguriţa şi a gustat din licoarea frumos mirositoare, 
stropi fierbinţi au împroşcat faţa albă de masă şi rochia bu-
nicii. Furioasă la culme şi cu rochia compromisă definitiv, 
nu a mai putut fi întoarsă din drum de nicio rugăminte şi 
nicio scuză. 

Acum, fraţii îşi priveau atenţi vârfurile degetelor de la 
picioare, în timp ce bunica se dezlănţuise într-un discurs 
răzbunător, care prevedea, pe rând: trezirea în fiecare dimi-
neaţă la şapte, măturatul cerdacului, udatul zilnic al florilor, 
plus, oroare, câte două ore de exerciţii la gramatică şi ma-
tematică în fiecare zi. Aşa, ca să nu le mai ardă de năzdră-
vănii! 

Eeeii, dragul bunicului, dar văd că ai adormit, iar eu 
vorbesc aici cu liliecii din clopotniţă despre copilăria mea. 
Somn uşor, Chiţăilă! 
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Tudor Barbu, clasa a VII-a 
Şcoala Gimnazială Bogdan Petriceicu Hasdeu, Iaşi 

Povestiri de după şcoală 

E prima zi de octombrie. Străzile Iaşului s-au umplut 
de studenţii veniţi la începerea anului lor şcolar sau, mai 
bine spus, universitar... Am ajuns la şcoală aproape de în-
ceperea orelor. La despărţirea de mama mea, la poarta şco-
lii, am stabilit că va veni după mine bunica Maria. Am aş-
teptat cu nerăbdare întâlnirea cu ea. 

Sunetul clopoţelului de la finalul orelor mi s-a părut 
vesel. Bunica mă aştepta în faţa porţii, cu un zâmbet cald şi 
cu privirea ei blajină: 

– Bună, dragul meu! Cum a fost ziua ta?
Până să răspund, deja ea a început să vorbească iar: 
– Am o idee! Ce ar fi să mergem pe jos acasă? Aşa mai

văd şi eu Iaşul şi mai putem istorisi una, alta... 
Am luat-o agale spre cartierul nostru. Străzile păreau 

mai pline ca niciodată. Copii de toate vârstele, părinţi, ti-
neri, biciclişti, măşini, totul era o forfotă neîncetată. 

După un timp, am simţit cum mâna bunicii mă strân-
ge mai tare decât până atunci. Am ridicat privirea spre ea. 
I-am observat un tremurat al buzelor şi parcă ochii îi erau 
umezi. În acelaşi timp, ea, transpusă parcă în alte vremuri, 
spune: 

– Tudor, chiar aici, acum şaizeci de ani, era casa mea
părintească. 

Ne-am aşezat pe o bancă din apropiere, bunica depă-
na amintiri, copleşită de trecerea vremii. 
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– Ţin minte şi acum căsuţele mici, din lut, cu o prispă
din pietre pe care stăteam lângă tatăl meu care îmi povestea 
despre război. Era un om blând, semăna cu tine, zâmbea 
mult şi ne iubea pe toţi. Îmi amintesc că mi-a povestit 
într-una dintre zile că între Gara Nicolina şi Gara Internaţi-
onală era un teren pe care nemţii au amenajat un lagăr pen-
tru prizonierii capturaţi de pe linia frontului. Mutând 
lagărul la Vaslui, un prizonier a reuşit să fugă şi s-a adăpos-
tit lângă casa noastră. După câteva zile, nemaiputând răbda 
foamea cumplită care îl măcina, a bătut la geam şi le-a cerut 
părinţilor mei ajutor. Fiind adus în casă, părinţii mei i-au 
dat hrană, haine şi l-au adăpostit până în vara anului urmă-
tor, când el a vrut să se reîntoarcă la familia lui. Mama i-a 
pregătit turte şi i le-a pus într-un coş de nuiele împreună cu 
o seceră; l-a învăţat să spună celor cu care se întâlnea că el
merge în satul alăturat unde are pământ de lucrat. 

Peste ani, părinţii mei au aflat că aşa au salvat viaţa 
unui prizonier pe care familia sa îl aştepta cu nădejdea că se 
va întoarce într-o bună zi la cei dragi. 

Claxonul unei maşini ne-a trezit la realitate... din vre-
mea aspră a războiului am revenit în oraşul frumos şi plin 
de viaţă al studenţilor aflaţi în pragul anului lor universitar 
şi, de asemenea, în cetatea marilor oameni de cultură, de la 
care avem atât de multe de învăţat. 

Ne-am ridicat de pe banca din capitala noastră istorică 
şi am pornit spre casă, bunica începând istorisirea unei alte 
poveşti. 
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Maria Ciobotariu, clasa a VI-a 
Liceul Teoretic Vasile Alecsandri, Iaşi 

La pas, prin oraşul copilăriei 

La pas, prin Iaşi. Toamna aceasta promite frunze pes-
triţe, de parcă toată lumina soarelui de peste vară s-ar fi 
prelins încet, pe frunze. Vântul şuieră, legănând crengile 
pomilor. Fiecare suflare vorbeşte: e toamnă! O astfel de 
vreme răcoroasă şi senină îmbie la plimbare. S-o luăm deci 
la pas, prin Iaşi. Şi nici n-am apucat să facem mai mult de 
câţiva paşi, că deja se zăreşte turnul Goliei, de un alb lumi-
nos, cu fiecare cărămidă conturată şi ferestrele în formă de 
arcade, dându-le un aspect elegant. O, dar nu putem să nu 
trecem pe aici! Pe drumul care duce la turn suntem însoţiţi 
pretutindeni de trandafiri roşii ca sângele. Urcând în turn, 
avem parte de un peisaj binecunoscut: o fărâmă din forfota 
zilnică a oraşului. Ah, uite, a şi sosit tramvaiul! Oare n-am 
putea merge în Copou? Călătoria este una scurtă, de mai 
puţin de un sfert de oră. Am şi ajuns. În parcul Copou – La 
lei, cum ziceam pe când eram mititică – „obiectivul princi-
pal” este obeliscul leilor. De o simplitate complicată, de o 
frumuseţe scumpă, obeliscul leilor, obiectiv zilnic se află 
aici de mai bine de 178 de ani. A fost construit între anii 
1834 şi 1841, iar de atunci leii privesc cu ochii lor mari şi 
blânzi zeci de generaţii care ştiu că viaţa-i joc. Înarmân-
du-ne cu un cornet de îngheţată, cu bombonele, putem con-
tinua plimbarea. E foarte plăcut să te plimbi seara în parc, 
devine mai răcoare, iar stâlpii stradali răspândesc o lumină 
roşiatică sub care fiecare pas e o plăcere. Ne-a mai rămas 
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ceva timp şi pentru a arunca o privire la Sfinţii Trei Ierarhi. 
Este superb sculptată, iar acoperişul are o lucire aparte. Al-
bul mănăstirii este unul curat, iar interiorul bisericii este 
pictat cu măiestrie. Trecând pe la pangar, îmi iau o 
metanieră. Întorcându-mă acasă e ploaie, ploaie, ploaie. Ro-
potul ploii seamănă cu bătăile inimi. Totul este spălat de 
ploaie. Peste Iaşi cad stropi dezlănţuiţi de furtună. Şi Iaşul 
întreg dansează în ploaie. 
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Alexis Ioana Gîrbea, clasa a VI-a 
Şcoala Gimnazială Bogdan Petriceicu Hasdeu, Iaşi 

Călătorie în Cetatea Iaşului 

Era o linişte sumbră pe Bulevardul „Ştefan cel Mare” 
din Cetatea românească a celor Şapte Coline. Nici păsările 
nu cântau, nici albinele nu zumzăiau, dar nici oamenii nu 
vorbeau, neexistând pe străzi. 

Era o linişte sumbră, de parcă am fi fost într-un film 
poliţist, cu toată ceaţa argintie ca de cel mai preţios metal, 
ca din cristalul pantofului Cenuşăresei, acum pierdut prin 
locul vizitat mereu când eram doar nişte făpturi cu mintea 
doar la jucării şi prietenii noştri noi de joacă, pe care nu 
aveam să îi mai vedem niciodată în viaţa noastră. 

Dintr-o dată, în zare, s-a putut vedea silueta unei fetiţe 
cu două codiţe abia împletite de mama ei, stând uimită în 
faţa Palatului Culturii. Palatul părea ca scos din poveştile de 
„Noapte bună!” spuse de glasul cald al bunicii. Aşa începe 
aventura fetiţei care explorează, plină de curiozitate, oraşul 
de poveste numit „al celor Şapte Coline”. Palatul înalt avea 
culoarea pielii unei zâne dintr-un basm şi acoperişul impu-
nător era de un albastru ca cerul fără un singur nor într-o zi 
caldă de vară. Parcă doar închizând ochii se vedea prinţesă 
coborând din trăsura trasă de doi cai albi, culoarea purităţii. 
Dar, mai apoi, deschizând ochii, parcă ieşea din transă şi re-
aliza că totul a fost un vis... un vis frumos pe care îl avea de 
fiecare dată când trecea pe lângă clădirea Palatului, în care 
se simţea cea mai frumoasă Prinţesă. 

Aşa a descoperit oraşul: toamna, cetatea este acapara-
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tă de frunze cărămizii ca vechea uniformă şcolară uitată de-
parte, în timp şi spaţiu, galbene ca razele de soare, acum în-
şelătoare; portocaliul îi amintea vag de apusul soarelui din 
zilele de vacanţă, cel mai frumos moment, în care parcă toa-
te grijile dispar. 

Ca printr-un miracol, fetiţa trece pragul iernii în ace-
laşi oraş de poveste: iarna, covorul omătului apare încet, 
bucurând toate sufletele gingaşe ca Floarea de Colţ. Iarna 
trece iute ca o părere şi copila se trezeşte în poala Primăve-
rii... Primăvara, totul prinde viaţă în oraş. Omul devine bu-
curos şi cald, lăsând furia şi tristeţea singurătăţii de iarnă 
deoparte. Natura este însufleţită în Parcul Copou, unde toa-
tă lumea îşi găseşte alinarea după ziua lungă şi după toate 
cele îndurate până în acest moment. Fetiţa admiră tabloul 
oraşului pictat în cele mai frumoase culori: natura se bucură 
de lumină, copiii zburdă, adulţii zâmbesc şi ei ca soarele în 
cea mai frumoasă zi de vară. 

Vara, ei bine, vara... vara lumea dispare încet, încet, ca 
într-un truc de magie la care Magicianul Vreme supune Ceta-
tea Celor Şapte Coline.Toată lumea pleacă, lăsând şi parcul, 
şi palatul condamnate la singurătate... Fetiţa se sperie cum-
plit, văzându-se singură într-o lume ce pare lipsită de viaţă... 

Dar un glas pătrunzător şi un gând salvator îi lumi-
nează sufletul: magicianul Vreme, schimbător ca numele, 
anunţă că vine iar Toamna cea viu colorată şi aceasta în-
deamnă oamenii să se depărteze de realitatea tristă a nopţi-
lor scurte şi a ploilor prea aspre, pentru a se cufunda în 
valul ei de frunze încet, încetişor, încetinel, până ajung în 
transa naturii cu prinţi şi prinţese care îşi trăiesc frumos po-
veştile de aur într-un oraş legendar. 

Şi uite aşa, ajunge într-o transă... una în care noi şi feti-
ţa poveştii noastre ne plimbăm pe străzile Iaşului încet, în-
cetişor, încetinel, la nesfârşit..., admirând frumuseţea cetăţii 
moldave şi triumfând asupra tuturor vicisitudinilor vieţii. 
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Ianis-Andrei Matachi, clasa a V-a 
Liceul Teoretic Vasile Alecsandri, Iaşi 

Oraşul Iaşi 

Oraşul Iaşi este marea capitală istorică a Moldovei. Es-
te cel mai frumos oraş pe care l-am văzut vreodată şi nu-mi 
pot imagina un loc mai frumos. 

Arhitectura caselor şi mănăstirilor de altă dată este 
superbă. Au multe modele frumos aranjate şi combinate 
poetic pentru a întruchipa frumosul. 

Grădina Botanică, parcurile verzi şi locurile cu mulţi 
copaci sunt perfecte pentru plimbări în orice anotimp al 
anului. Dacă nu ai timp să te relaxezi, poţi doar privi fru-
museţile acestui oraş viu, uitând pentru un timp de grijile 
care te macină. 

Pentru cei care sunt pasionaţi de istorie, meşteşuguri 
şi obiceiuri din popor, muzeele sunt amenajate artistic şi 
pline de farmec şi culoare, aşteptând oricând noi vizitatori. 
Poţi afla astfel informaţii inedite despre Iaşul de altădată, 
despre oamenii de seamă care au trăit pe aceste meleaguri 
sau care doar au trecut pe aici, lăsându-se inspiraţi de fru-
museţile locului. 

Iaşul are multe obiective, fiecare având povestea lui, 
istoricul şi legendele pe care le poţi afla dacă-ţi laşi paşii 
purtaţi pe străzile oraşului de la Palat spre Trei Ierarhi, pâ-
nă pe strada Lăpuşneanu şi de-acolo la Teiul lui Eminescu. 
Cele mai multe dintre ele au sute de ani în spate, poveştile 
lor fiind păstrate până în ziua de azi de strămoşii noştri. 
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Cred că toţi avem ceva de învăţat din poveştile oraşului şi 
ale oamenilor care s-au perindat pe-aici. 

Mari scriitori şi-au găsit inspiraţia pe aceste meleaguri 
moldovene şi au lăsat mărturie despre frumuseţile oraşului 
cu şapte coline în operele lor. 

Dar, pe lângă acestea, nu voi uita niciodată că pentru 
mine Iaşul înseamnă acasă... Acasă era şi pentru băiatul pis-
truiat, pe nume Ionuţ, străduţa aceea lăturalnică, pe care-şi 
făcea veacul când l-am cunoscut... Plăcerea mea de a mă 
plimba pe străduţe vechi, înguste şi neumblate ne-a adus 
împreună. Este fantastic cât de multe poţi să-ţi imaginezi 
într-un spaţiu îngust şi singuratic, unde gândurile tale pot 
crea poveşti minunate, şi dacă mai întâlneşti pe cineva cu o 
imaginaţie la fel de bogată... Ionuţ mi-a plăcut din prima 
clipă şi ne-am împrietenit fără prea multe cuvinte. Ne-am 
plimbat o vreme în tăcere, apoi, discutând despre şcoală, 
fotbal şi filme, ne-am dat seama că ajunsesem într-o fundă-
tură. Începea să se însereze şi ne-am hotărât să ne întoar-
cem, fiecare la casele noastre, numai că drumul de întoar-
cere nu mai era de găsit... Străduţa aceea parcă se trans-
formase în una nouă, necunoscută, pe care nu mai trecusem 
niciodată. Era ceva ciudat şi nu înţelegeam cum o stradă pe 
care noul meu prieten se plimba zilnic, îi era acum total 
străină. Căutam un reper şi începusem să mă îngrijorez, 
când, sprijinindu-mă de un indicator spre un obiectiv de ca-
re nu mai auzisem, acesta s-a clătinat. Ne-am speriat amân-
doi când ne-am dat seama că acel indicator a deschis o trapă 
spre o intrare subterană. Ionuţ m-a convins să urmăm calea 
ce ni s-a deschis, dar recunosc că aveam picături de apă pe 
frunte şi mersul tot mai nesigur. Acea cale secretă ne-a dus 
pe mai multe drumuri întortocheate, cu tot felul de semne 
ciudate pe care nu le înţelegeam, era ca un labirint secret 
subteran care parcă nu se mai sfârşea. Nu ştiu cât timp am 
mers, dar mie mi s-a părut o veşnicie. Părea că nu se mai 
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sfârşea şi începeam să cred că nu vom mai ieşi niciodată. 
Nici eu, nici Ionuţ nu mai scoteam niciun cuvânt. Într-un fi-
nal, am ajuns chiar în punctul de unde plecasem. Am ieşit la 
suprafaţă şi trapa s-a închis în urma noastră şi a dispărut ca 
prin farmec. Eram din nou pe aceeaşi străduţă pe care ne în-
tâlnisem... ne-am privit şi am înţeles că străzile oraşului au 
multe poveşti secrete de descoperit. 
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Elena Olteanu, clasa a VII-a 
Şcoala Gimnazială Bogdan Petriceicu Hasdeu, Iaşi 

Jurnal de călătorie 

În culorile arămii ale toamnei, Iaşul meu drag se îm-
bracă de sărbătoare. Cu parfum de crizanteme, printre 
frunzele colorate în nuanţe neaşteptate, uimitoare, pornesc 
în paşi de hoinar, o călătorie prin Iaşi, ca şi cum aş fi un tu-
rist ce a revenit după mulţi ani în „Oraşul celor şapte coli-
ne”. 

Pornesc din Copou, parcul atâtor iubiri, de lângă teiul 
cel vestit şi îi regăsesc pe „ai noştri tineri”, cu plete şi visuri 
eminesciene, admirând de pe skateboard Veronici moderne, 
cu buclele în vânt. 

Găsesc apoi Universitatea „Al.I. Cuza”, mare templu 
de cultură şi civilizaţie, de unde au pornit atâţia oameni 
luminaţi şi unde, astăzi, în Sala Paşilor Pierduţi, în liniştea 
impunătoare, aud sunând câte un telefon în ritmuri de rock 
alternativ. 

Biblioteca Centrală Universitară mă impresionează, a-
mintindu-mi paşii poetului romantic printre aleile cu volu-
me de poezii, poveşti sau opere ştiinţifice. Altfel mă impre-
sionează Pasajul Eminescu, această limbă de foc subterană, 
modernă, care taie Dealul Copoului la poale. 

Revăd cu drag Catedrala Mitropolitană, Teatrul Naţi-
onal „Vasile Alecsandri”, cel care trăieşte aievea istoria artei 
dramatice, Biserica „Trei Ierarhi” şi Palatul Culturii, care 
mă uimesc din nou prin frumuseţea arhitecturală şi cea cul-
turală pe care le emană. 
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Clasicul şi modernul îşi dau mâna pentru a-mi încânta 
privirea. Zona frumosului Palat al Culturii este combinată 
cu modernismul şi grandoarea Complexului „Palas Mall”, 
unde domniţe moderne şi tineri cavaleri îşi deapănă amin-
tiri precum bunicii lor, odinioară, în sălile de bal. 

Râul Bahlui, modernizat şi el astăzi, îmi încântă privi-
rea; pornind de-a lungul splaiului, descopăr seria de facul-
tăţi ale Universităţii „Gh. Asachi” de unde pleacă an de an 
tineri absolvenţi visând că vor inventa cine ştie ce maşinărie 
uimitoare a timpului sau vor construi cine ştie ce clădire so-
fisticată către infinitatea cerului albastru. 

Hoinăresc pe marile bulevarde şi pe străduţele coche-
te ale oraşului meu, redescoperind „vechiul”, savurând par-
fumul florilor de tei, rememorând istoria şi literatura altor 
vremuri şi fiind uimită de „noul” care creşte la fiecare pas 
în acest minunat oraş pe care cu mândrie îl numesc „al 
meu”! 

Acesta este oraşul Iaşi, văzut de mine, un zilnic călător 
imaginar, care iubeşte aceste târg cu tot farmecul poveştilor 
lui, cu toate numele de prim-rang ale literaturii, devenite 
personaje în marele roman al artei cuvântului românesc. 
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Maria Riznic, clasa a VII-a 
Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă, Iaşi 

Aripi pe note 

Eram în drum spre Palatul Culturii, mă grăbeam spre 
un recital de pian şi nu aveam timp să privesc razele soare-
lui care mângâiau pământul sau să ascult vântul care adia 
printre frunzele uscate ale arborilor. Paşii oamenilor pe as-
faltul încins se îmbinau perfect cu sunetul clopotului Mitro-
poliei, creând o cadenţă aproape ireală.  

Din mers, observ doi copii stând la o tarabă, încercând 
să vândă din puţinele figurine cioplite în lemn cu atâta sâr-
guinţă, că păreau create de către un expert. Aceştia priveau 
cu ochi cuminţi şi nerăbdatori ca cineva să treacă şi să cum-
pere o figurină, dar lumea era prea grăbita şi doar paşii lor 
se auzeau apăsat pe drum. M-am apropiat timid de ei şi am 
aruncat o privire asupra puţinelor figurine de pe masă. Pri-
virea mi s-a oprit asupra unei icoane cu incrustraţii elegan-
te. Când am atins icoana, am simţit o furnicătură în vârfu-
rile degetelor, de parcă între mine şi ea s-a creat deja o legă-
tură puternică, iar în ochii copiilor am observat o scânteie 
arzătoare şi m-a cuprins un sentiment de împăcare sufle-
tească. Nu am mai putut rezista şi i-am întrebat pe copii de 
unde au dobândit talentul incredibil de a ciopli astfel de 
minunăţii, dacă au studiat arta cioplitului la vreun curs sau 
atelier specializat. Răspunsul lor m-a surprins şi mai tare. 
Făceau acest lucru deoarece sunt voluntari în cazul unei fe-
tiţe cu dificultăţi de auz. Aceasta nu are destule forţe finan-
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ciare pentru a suporta costul unui aparat auditiv în valoare 
de 10.000 de lei.  

Eram grăbită şi am plecat repede spre concert, deoare-
ce nu voiam să întârzii. În timp ce ascultam piesele, sim-
ţeam că sunetul mă învăluie în mii şi mii de fluturi multi-
colori, şi prin minte mi-a trecut imaginea fetiţei dansând pe 
ritmul muzicii, bucurându-se, dar imediat m-am întristat. 
Ea nu poate auzi sunetul plăcut şi armonios al notelor cân-
tate pe claviatura pianului, nici sunetul aplauzelor din sală, 
nici măcar sunetul vocii mamei ei. Atunci am ştiut că trebu-
ie neapărat să fac ceva. 

A doua zi, la şcoală, le-am povestit colegilor mei de-
spre acest copilaş, iar ei, fiind de asemenea emoţionaţi, au 
sugerat să dăm un concert de orchestră şi pian cu bilete plă-
tite pentru a ajuta acest suflet nevinovat. 

După câteva săptămâni, în care toţi am promovat 
acest concert pe reţelele de socializare, am pus afişe peste 
tot în oraş şi chiar am împărţit broşuri, dar am şi studiat in-
tens, pentru ca totul să iasă perfect, toată şcoala şi foarte 
mulţi oameni ştiau despre ideea noastră. La scurt timp, du-
pă încă nouă zile, urma să cântăm pentru prietena noastră, 
pentru familia ei şi pentru a dărui armonie celor din jur. 

În ziua concertului, emoţia se simţea în atmosferă, iar 
în culise toată lumea se agita. Am încercat, însă, să aflu câţi 
bani s-au strâns, dar nu ajunsese la nimeni această informa-
ţie. 

M-am aşezat la pian. Prietenii mei mi-au urat succes, 
iar tensiunea din aer se putea tăia cu cuţitul. Când cortina 
s-a ridicat, aproape că mi-a venit să plâng. Sala era plină 
până la refuz, capacitatea sălii fiind de 350 de persoane, iar 
în primul rând am văzut imaginea fetiţei împreună cu fami-
lia ei, iar aceasta ţinea un afiş în mână pe care scria: „Primul 
meu concert la care pot să aud! Îţi mulţumesc!” 
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De atunci, mereu când mă gândesc la acest copilaş, 
simt o bucurie şi o stare de împăcare sufletească nemărgini-
tă. Înţeleg mulţumirea din ochii copiilor de lângă Mitropo-
lie, când am cumpărat o iconiţă creată de ei pentru Ioana. 

Suntem atât de ocupaţi, ne grăbim atât de tare, încât 
nu găsim clipa de a ne face şi pe noi fericiţi!  
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Ana Karina Voion, clasa a VII-a 
Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă, Iaşi 

Alături de Creangă, prin Iaşi 

De când am început a înţelege, am fost fascinată de 
năzdrăvăniile lui Nică, cu cireşele, cu pupăza din tei, cu 
scăldatul, cu pluguşorul şi multe alte amintiri din copilărie. 
Am aflat mai târziu că Nică este de fapt marele povestitor 
Ion Creangă şi că s-a născut la Humuleşti, sat mare, cu oa-
meni gospodari. M-am bucurat mult când am auzit că a lo-
cuit undeva, la marginea Iaşului, în cartierul Ţicău. Din acel 
moment, mi-am dorit cu ardoare să vizitez locurile prin ca-
re a trăit Împăratul Poveştilor. De aceea, când doamna diri-
gintă ne-a spus că, în Săptămâna Altfel, vom vizita Boj-
deuca lui Ion Creangă, am sărit în sus de bucurie. 

Acel moment mi-a rămas bine întipărit în minte. 
Am plecat pe la ora 10 din faţa şcolii, asigurându-ne, 

mai întâi, că sunt prezenţi toţi elevii clasei a VII-a A. Pe 
drum, îmi tot imaginam ce voi vedea înăuntrul casei-muzeu. 
Doamna dirigintă ne dirija cu glasul ei blând. Până la Boj-
deucă am făcut cam 20 de minute. Ne-am cumpărat bilet. 
Entuziasmul devenea din ce în ce mai mare. 

Călcam pe aleea de la poartă încet, emoţionată, cople-
şită de gândurile care mă năpădeau... şi parcă auzeam paşii 
marelui povestitor croindu-şi drum cu toiagul lui nelipsit, 
printre bălăriile din faţa casei.  

Înaintam... şi drumul părea cât o poveste. Ne-am po-
menit în faţa căsuţei de basm, în care a locuit marele poves-
titor. Trecând pragul casei-muzeu, am văzut două camere 
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aşezate la stânga şi la dreapta. O încăpere mică, tainică, du-
cea undeva în spate, spre un pridvor. 

Eram în camera din dreapta, unde povestitorul îşi 
primea oaspeţii. Mobila era veche, dar ceva de aici te făcea 
să te simţi ca într-un vis. Am văzut mărturii ale trecerii lui 
prin lume – începând cu anii copilăriei de la Humuleşti, 
şcolile prin care a umblat, sosirea la Iaşi şi hirotonisirea ca 
diacon, vremea când a devenit învăţător, când s-a cunoscut 
cu Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu. Tot aici, 
am aflat despre activitatea de alcătuire şi editare a unor 
manuale foarte căutate de învăţători şi elevi. În celelalte 
camere, respiraţia parcă s-a frânt. Masa de lucru stătea pre-
gătită, cu foile aşezate teanc... aşteptând rândul scris. Totul 
se odihnea detaşat, ceasul era oprit la ora cea rea... 

Lampa care lumina fruntea genialului povestitor, un 
dulăpior, masa cu trei picioare, cufărul şi patul cu scoarţe 
frumos aşezate, toate erau curate şi bine rânduite parcă de 
mâna grijulie a Tincăi Vartic. 

M-am aşezat câteva clipe pe cuptor şi amintirile m-au 
năpădit cu totul. Auzeam şoapte ale zânelor binefăcătoare 
cu cei buni şi drepţi, şuierăturile şi urletele balaurilor, zmei-
lor şi ale tuturor duhurilor rele învinse cu bunătate, cinste şi 
milostenie. De pe lângă vatră, de pe cuptor şi de sub pat, aş-
teptam să apară pisicile, slăbiciunea felină a lui Creangă. 
M-am ridicat de lângă horn şi am pornit prin tindă spre 
pridvorul din spate. Minunea ce se desfăşura în faţa noastra 
m-a impresionat, iar privirile mi-au zburat spre dealurile 
Ciricului şi Şorogarilor. 

Purtându-mi paşii spre ieşire, credeam că Ion Creangă 
s-a dus pe aproape, pe undeva, şi că se va întoarce curând la 
lucrurile lui, la şcoliţa pe care o iubea atât de mult, la gospo-
dăria rămasă aşa, la noi, la multe dintre paginile pe care ar fi 
trebuit să le înnobileze. Ar fi trebuit să se întoarcă şi să ne 
primească, să ne binecuvânteze cu farmecul şi vraja sa. 
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Dar dacă vom lua bine seama, îl vom descoperi în su-
fletul nostru, în casa noastră şi în lucrurile din jur. Ion 
Creangă este prezent peste tot.  
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Ştefana Vornicu, clasa a V-a 
Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Iaşi 

Copacul cuvintelor 

Soarele strălucitor învăluia teiul într-un luciu de nede-
scris. Tânăra veveriţă Tia se plimba grăbită pe crengile sale, 
de sus până jos şi invers. Din când în când, se oprea, rămâ-
nea nemişcată câteva secunde şi asculta murmurul tainic al 
frunzelor. La un moment dat, pe lângă şoaptele copacului, 
se mai auziră nişte paşi în depărtare... 

Încetul cu încetul, sunetul creştea, până când o siluetă 
înaltă se putu întrezări printre crengile teiului. Venea în di-
recţia acestuia cu paşi înceţi, ca ai unui om obosit. Persoana 
necunoscută se apropia din ce în ce mai mult. Totuşi, nu pă-
rea să fie periculoasă. Teiul aştepta şi el să vadă ce se va în-
tâmpla. Totul era cufundat în linişte... Când ajunse aproape, 
inima veveriţei Tia din teiul parcă poleit cu aur începu să 
bată mai repede. Se uita aproape hipnotizată la cel care era 
acum în faţa teiului, examinându-l cu atenţie. 

Deodată, silueta atinse trunchiul copacului. Un clin-
chet cristalin răsună atunci în tot parcul, urmat de o linişte 
deplină. Cu ochii ţintă la ceea ce se petrecea, Tia văzu cum, 
din trunchiul teiului tăcut din tăcutul parc al Iaşului, apăru-
ră, ca printr-o magie, litere. Şi nu litere oarecare, ci dintre 
acelea pe care numai scriitorii cei mari le-ar putea rândui. În 
acel moment tainic, persoana misterioasă îşi scoase pălăria 
care îi acoperea faţa palidă. Şi, spre surprinderea sa, teiul 
bătrân îşi recunoscu prietenul care, demult tare, scrisese po-
ezii sub coroana sa, inspirat de mireasma florilor argintii. 
Da, aţi ghicit! În faţa lui stătea acum, îngenuncheat şi zâm-
bind, sufletul demult pierdut al lui Mihai Eminescu... 



Clasele IX – XII 
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Debora Arnăutu, clasa a XI-a 
Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă, Iaşi 

Elena Doamna 

Elena Doamna... o a doua casă pentru mine; grădina 
altei lumi; o uşă spre alte timpuri şi o uşă către înţelepciune. 

O fetiţă palidă cu un zâmbet larg deschide uşa blocu-
lui 1, a scării A şi urcă tropăind. Ajunge la un apartament, 
sună, iar în prag, apare o crăiasă cu păru-i de argint. Aici a 
fost pentru prima dată mireasă, aici a auzit primele poveşti 
ale lui Ion Creangă şi tot de aici, plecată întâia oară spre 
drumul regalităţii, făcând primii paşi în istoria trecutului. 
Alături de îngerul ce o veghea, călca pe un teritoriu nou şi 
totuşi atât de bătătorit. Blocurile dispăreau, zgomotele ma-
şinilor şi ale tramvaielor se estompau în neant lăsând cale 
tropăitului de cai... 

Era o duminică frumoasă de august, şi ca în fiecare 
lună, fetiţa era în vizită la un castel alături de ceilalţi colegi 
ai ei. „... suntem la reşedinţa actuală a domnului nostru 
Alexandru Ioan Cuza, se auzea vocea învăţătoarei printre 
chicoteli, iar aceasta este Doamna Elena. Copii, salutaţi 
frumos!” Liniştea se instalează brusc. Toţi copiii se întorc, 
iar pe scări zăresc o doamnă cu o expresie severă şi ochi ne-
gri. Cu toţii salută după cum era protocolul, iar Doamna 
Elena îi pofteşte în salon. Zeci de prăjiturele şi alte bunătăţi 
ce fac neastâmpărat cu ochiul; cum să te abţii când îţi sunt 
oferite? Cu toate acestea, o fetiţă stă deoparte, privind sfios 
când la prăjituri, când la masă, neîndrăznind să scoată vre-
un cuvânt. Părea că nimeni nu o observă. Slujitoarele aler-
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gau după ceilalţi copii, iar învăţătoarea încerca să explice 
ceva Doamnei cu gesturi ample şi foarte energic. Însă aceas-
ta o opreşte cu un semn precis şi ridicându-se de la masă, se 
îndreaptă spre un colţ al salonului. 

„De ce nu mănânci, copilă?” Fetiţa ridică privirea şi 
răspunde cu buza-i de jos tremurândă şi cu ochii înlăcri-
maţi: „N-n-nu pot. Mama şi bunica mea a-a-au spus că tre-
buie să mâncăm doar la masă, caaa... să nu facem 
firimituri.” Un zâmbet fin se aşterne în colţul drept al buzei 
doamnei Elena. Îşi mută privirea spre o servitoare care as-
culta conversaţia sa şi îi spune sever să pună o farfurie în 
plus la masă, lângă locul său. Însă această severitate nu du-
rează mult, pentru că imediat se întoarce către fiinţa firavă 
din faţa ei, iar cu o expresie blăndă, binevoitoare, îi şterge 
lacrimile, o ia de mană spunându-i simplu „Hai la masă!”. 
Între timp, după masă, aşezate pe un divan confortabil, din 
vorbă în vorbă, cele două noi prietene încep să povestească 
despre viaţa lor de până acum, punându-şi diferite între-
bări. Bineînţeles că fetiţa era cea care punea cele mai multe 
şi, astfel, a aflat cum a crescut actuala Doamnă Elena, de 
faptul că ştia două limbi străine, că a fost la un pension şi 
chiar de felul cum s-a cunoscut, la Iaşi, cu Măria Sa, Dom-
nul Alexandru Ioan Cuza. 

Era târziu după-amiaza, timpul de plecare. Toţi copiii 
erau adunaţi, în afară de unul. O fetiţă cu păr de castan îşi 
odihnea capul în poala Doamnei. Învăţătoarea şi servitorii 
se agită, însă dumneaei, elegant, face un semn şi rosteşte în 
şoaptă: „O voi duce eu”, după care adăugă, „trebuie să 
merg Iaşi să mă întâlnesc cu Domnul meu...” 

O mână caldă dezmiardă chipul adormit al fetiţei cu 
păr maro. Ea deschide alene ochii pe soloul trăsurii privind 
confuză la fiinţa ce-i deranjase somnul. Nu era o regină sau 
o doamnă, ci crăiasa-i de argint, mult mai mult: bunica. Nu 
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era scârţâitul trăsurii, ci al arcurilor de la patul vechi. Clo-
poţeii nu erau cei al cailor, ci sunetul tramvaiului.  

Acum, pajiştea are străzi, iar curtea maşini... acelaşi 
loc. Fetiţa nu mai aleargă pe scări, deoarece zâna poveştilor 
a plecat în regatul stelelor. 

Mă găsesc privind în gol, privind cu dor la uşa aceea 
de la parterul blocului 1. Câte amintiri, câte sfaturi, câte po-
veşti le ştiu eu şi pereţii lui... Sunt aici. Zâmbesc. Mi-e dor, 
iar o lacrimă rosteşte că toate acestea sunt încă în viaţă. De 
câte ori vin aici, un izvor de cleştar se deschide, iar poveşti-
le curg rând pe rând, îngheţând pe foaie. 
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Daria Babii, clasa a IX-a 
Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Iaşi 

 
 
 
 
 

Toamna literelor 
 
Toamna târzie îşi făcea simţită prezenţa şi pe colinele 

Iaşului. O ploaie măruntă răcorea oraşul după o vară dogo-
ritoare. Teii începuseră să-şi piardă frunzele, iar Copoul era 
aseme-nea unui bulgăre de aramă. 

La gară, tocmai ajunsese trenul de ora două plin de 
studenţi. Printre miile de călători grăbiţi de pe peron se re-
marca o pălărie galbenă. Curând şi proprietara pălăriei şi-a 
făcut apariţia din mulţime. Era o tânără venită să-şi înceapă 
anii studenţiei, care ducea cu greu un geamantan negru. 
Purta o saltopetă de blugi şi o jachetă maronie, iar în mână 
ţinea o umbrelă cu buline. Părea fericită că ajunsese în sfâr-
şit în oraşul de vis al oricărui student, dar nu ştia că urma să 
joace un rol foarte important în povestea noastră. 

Cu umbrela într-o mână şi geamantanul în cealaltă, 
Emma se duse în staţia de tramvai, ca să ajungă la cămin. 
Curând, acesta veni şi ea îşi găsi un loc confortabil la geam. 
Îşi scoase o carte şi începu să citească. Urma să înceapă pri-
mul an la Facultatea de Limbi Străine şi voia să fie pregătită. 
Drumul nu a durat mult, iar jumătate de oră mai târziu se 
afla la etajul al doilea din căminul din Copou, despachetând. 
Şi-a aranjat cărţile pe noptiera de lângă pat, iar hainele le-a 
lăsat în geamantan, pe care la rândul său îl puse sub pat. 

Emma îşi dorea să exploreze noul oraş în care urma să 
stea mult timp de-acum încolo, iar o simplă ploaie nu putea 
să o oprească. Şi-a luat geanta şi a ieşit să se plimbe. 



39 
 

Prima dată a coborât Copoul, iar în faţa ei se ridica din 
coroana copacilor Palatul Culturii, simbol al oraşului şi clă-
dire cu o mare importanţă istorică. A coborât în zona cen-
trală, iar paşii au purtat-o spre Piaţa Unirii, apoi încet-încet 
spre Cuza-Vodă. A trecut pe lângă magazine pline cu rochii 
şi pantofi şi s-a oprit în faţa unui anticariat cu tâmplăria ve-
che. A zâmbit fericită, deoarece se simţea cel mai bine când 
era înconjurată de cărţi. 

Uşa s-a deschis cu un clinchet uşor. Se afla într-o ca-
meră destul de mare, plină cu rafturi şi teancuri de cărţi 
vechi. În aer se simţea un miros de lemn proaspăt, care o 
îmbia să se aventureze prin acel labirint. A petrecut ore bu-
ne citind şi reflectând la semnificaţia cărţilor. Când, în sfâr-
şit, a ieşit cu o sacoşă plină de cărţi, a văzut un afiş 
interesant pe uşa de la intrare. Prezenta un festival literar ce 
avea loc la Iaşi în fiecare an, numit FILIT. Urmau să fie invi-
taţi străini de renume mondial, dar şi scritori români, prin-
tre care şi Mircea Cărtărescu, preferatul ei. 

Emma şi-a zis că nu avea ce să piardă. Avea ocazia să 
se întâlnească cu unul dintre scriitorii ei preferaţi şi, cine 
ştie, poate oferea sfaturi şi pentru scriitori amatori precum 
ea. Întâlnirea avea loc săptămâna viitoare într-o mică şcoală 
de cartier. 

A aşteptat ca pe ace să treacă zilele până la prima acti-
vitate FILIT. În sfârşit, când sosise momentul, Emma era ex-
trem de entuziasmată. A pornit spre şcoala unde se ţinea 
întâlnirea. A găsit cu uşurinţă sala de festivităţi şi s-a aşezat 
în primul rând, pentru a vedea mai bine. 

În aplauzele publicului, pe scenă şi-au făcut apariţia 
Mircea Cărtărescu şi Florin Lăzărescu. Tema discuţiei era 
despre plăcerea de a scrie în rândul tinerei generaţii. Ambii 
scriitori susţineau cu tărie că tinerele talente ar trebui încu-
rajate şi să nu abandoneze lupta după un eşec. 
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De curiozitate, Mircea Cărtărescu a întrebat în sală cui 
îi place să scrie. Mâna Emmei a ţâşnit în aer cu o viteză ului-
toare. Cu o privire blândă, scriitorul a invitat-o să li se ală-
ture pe scenă, în aplauzele publicului. Emma s-a prezentat 
cu glasul emoţionat şi a precizat că scrisul este o pasiune 
foarte mare pentru ea. 

Timp de o oră, Emma a stat între cei doi mari scriitori 
fiind tratată de public ca o a treia scriitoare. Când întâlnirea 
s-a terminat, cei doi au încurajat-o pe Emma să continue să 
scrie şi au felicitat-o pentru curajul de a veni pe scenă. 

A ieşit de acolo plutind şi zâmbind, nevenindu-i să 
creadă ce se întâmplase. În timp ce silueta ei se pierdea prin 
ploaia de frunze ruginii, şi-a promis că nu va renunţa nicio-
dată la visul ei de a scrie, oricât de greu ar fi. 

După întâlnirea cu cei doi scriitori, Emma a fost cu-
prinsă de un sentiment nou pentru ea. O făcea să se simtă 
încrezătoare, invincibilă, iar o mică voce în interiorul ei îi 
spunea că putea face orice şi că trebuia să investească timp 
în lucrurile care contau cu adevărat pentru ea. A realizat că 
îşi câştigase mult aşteptata încredere în sine şi a decis să o 
poarte ca pe cea mai de preţ coroană.  
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Maria Bârliba, clasa a IX-a 
Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Iaşi 

 
 
 
 
 

FILIT 
 

Mă aflu în faţa Teatrului National Iaşi şi mă pregătesc 
să îi iau un interviu unei scriitoare oarecum celebre, Ana, în 
cadrul festivalului FILIT. Odată cu deschiderea uşilor, intru 
şi eu în sală, mai exact în culise, unde fac cunoştinţă cu Ana. 
Era o femeie în vârstă, trecută prin viaţă, văzându-se pe 
chipul ei cât de obosită e. Cu toate acestea, era o fire opti-
mistă şi veselă.  

În scurt timp, a început activitatea. Mă simţeam sigură 
pe mine deoarece puneam întrebările potrivite, la timpul 
potrivit: 

– Vă regăsiţi în personajul principal din ultima carte 
publicată? 

– Nu mă regăsesc neapărat pe mine, însă îmi regăsesc 
prietenii, familia şi toate persoanele care mi-au fost alături 
în copilărie. 

Mă bucuram să aflu fiecare detaliu din viaţa sa, care la 
început părea nesemnificativ, dar după ce stăteam şi anali-
zam puţin situaţia, îmi dădeam seama cât de multă bucurie 
există chiar şi în gesturile mici. Era ca o bunică pentru mine 
şi fiecare lucru spus mă făcea să îmi pun cât mai multe în-
trebări la care doar dumneaei ar fi ştiut să îmi răspundă. 

Însă, după ceva timp, am observat că se comporta din 
ce în ce mai straniu şi parcă deodată s-a plictisit de întregul 
subiect, răspunzându-mi foarte sec la întrebări. Îmi dădea 
de înţeles că ar trebui să închei interviul şi să încep cu secţi-
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unea de întrebări din partea publicului. M-am uitat nedu-
merită la coordonatorul festivalului, el neştiind cum să pro-
cedeze. Văzând că nimeni nu putea să mă ajute în vreun fel, 
am încercat să iau atitudine, adresând o ultimă întrebare: 

– Ne puteţi spune, vă rog, pe scurt, cum vi s-au părut 
aceste zile de festival? 

Dar nici nu am apucat bine să termin propoziţia, că 
am fost întreruptă de un sforăit. Iniţial, am crezut că venea 
din partea publicului, dar m-am înşelat: se auzea chiar de la 
persoana de lângă mine dormea tun. Fiind pusă într-o situa-
ţie neplăcută, am încercat să prezint în continuare progra-
mul serii, având tonul vocii puţin mai ridicat decât de 
obicei, pentru a încerca să o trezesc subtil pe Ana. Văzând 
că nu reuşesc, am atins-o uşor pe umăr, însă totul era în za-
dar. Publicul nu scotea niciun cuvant, iar eu nu ştiam ce 
trebuia să fac. 

Eram speriată şi m-am îndreptat spre ea pentru a-i ve-
rifica pulsul, însă, dintr-odată, un om mai în vârstă din sală 
se ridică în picioare voios, spunându-mi cu mult calm: 

– Stai liniştită, nu te mai îngrijora, aşa face mereu când 
e stresată, se va trezi în câteva minute! 

Având încredere în dumnealui, am aşteptat şi nu du-
pă mult timp, spre mirarea tuturor, Ana a tresăltat din-
tr-odată, trezindu-se din somnul ei adânc. 

Toată lumea a răsuflat liniştită, iar scriitoarea era mai 
voioasă ca niciodată. Ne-am continuat activitatea şi la sfâr-
şit mi-a oferit un exemplar din ultima carte scoasă. Deşi a 
fost o situaţie tensionantă, m-am bucurat enorm că am avut 
ocazia să întâlnesc o astfel de personalitate.  
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Emanuel Enache, clasa a XII-a 
Liceul Lascăr Rosetti, Răducăneni 

 
 
 
 
 

Ţi-ai făcut curat în cameră? 
 
– V-aţi reparat măturile? 
– Da, să trăiţi! 
Curtea interioară a cazărmii răsună într-un glas antre-

nat, curtea însăşi fiind antrenată să audă acelaşi exerciţiu în 
fiecare zi.  

– V-aţi limpezit cârpele? 
– Da, să trăiţi! 
Pietrişul era antrenat să fie călcat de aceleaşi perechi 

de bocanci în fiecare zi, negri şi lucioşi în fiecare întuneric 
de dimineaţă, maronii şi jegoşi la fiecare apus, mereu um-
briţi de aceeaşi absenţă a soarelui. 

– Aţi dat de mâncare la iepe? 
– Da, să trăiţi! 
Poligonul era antrenat să fie ucis în fiecare amiază, 

găurile din peretele de beton purtând dezbateri matinale pe 
subiectul care era mai virilă, cea de nouă milimetri sau cea 
de şapte virgulă nouăzeci şi doi. 

– Curăţaţi terenul! 
Dar inimile jandarmilor nu au mai bătut atât de tare în 

timpul niciunui alt exerciţiu din trecut. Gheorghe prezentă 
arm’, precum colegii săi, îşi pocni bocancii, călcâi de călcâi, 
şi porni în formaţie alergătoare pentru a încăleca „iepele”. 
Cazarma nu mai era tăcută ca odinioară, ofiţerii chinu-
indu-se să adoarmă la loc în timp ce patrula se pregătea 
zgomotos pentru exerciţiu. Ofiţerii acum păzeau vigilenţi 
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patrulele, ceştile de cafea, odinioară etern prezente, erau în-
locuite de pistoalele din dotare, cele din urmă fiind ignorate 
pe masă până acum. Lui Gheorghe nu-i plăcea să-l vadă 
dom’ căprar, sau dom’ căpitan... Mereu se simţea de parcă 
avea cămaşa ruptă la coate sau pantalonii iziţi la margini. 
De ce s-ar mai fi uitat domnii ofiţeri la el dacă nu era aşa? Ei 
oricum erau totdeauna morocănoşi, totdeauna nervoşi pe ei, 
simpli jandarmi. Azi, păreau şi mai nervoşi. Iar asta-l făcea 
pe Gheorghe neliniştit, părul său scurt şi negru transpirând 
în briza dimineţii. 

Aerul începea să-şi prindă nuanţa de vară, nevroza 
din atmosferă neîntârziind să-şi facă resimţită prezenţa. Era 
curios însă faptul că nimeni nu se simţea moleşit. Gheorghe 
apucă să împartă două vorbe cu Vasile al lui Iulică, ăla mare 
şi puternic, cât îşi puneau echipamentul pe ei, iar Vasile pă-
rea la fel de odihnit ca el. Octav al lui Nelu părea şi el odih-
nit, chiar dacă ăsta era pentru el program zilnic, Octav 
adormind devreme în timp ce restul garnizoanei trăgea la 
rachiu sau la dame. Gheorghe nu putea spune că nu ajunse-
se şi el o dată într-un bordel, puţin ţintuit de busuioaca lui 
„Hicler” din Bohotin... Dar cine nu ajunsese, cine nu era? 
Prea puţin îi păsa de asta lui Gheorghe, sau lui Vasile, sau 
lui Octav, „iepele” aşteptându-i cuminţi la porţi, deja porni-
te – Opeluri proaspăt sosite de la nemţi, animale ce se hră-
neau doar cu motorină. Nu că Gheorghe s-ar fi priceput el 
aşa bine la maşini, dar Octav, care era „băiet cetit” încă din 
şcoală, încă de când stăteau în Isaiia, îi spusese că erau veni-
te din Germania. În absenţa vreunei reviste de specialitate 
(în cazarmă nu prea se citea), „George”, aşa cum îl alinta 
dom’ căpitan, îl crezu pe Octav pe cuvânt. Urcând în cami-
on, tânărul ţăran se prinse de nas, căutând să se aşeze lângă 
ieşire, miliţienii prin mâinile cărora treceau maşinile având 
prostul obicei de a transporta animalele primite ca şpagă cu 
acele camioane. În locul „rămăşiţelor” de animale însă, 
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Gheorghe dădu peste o baltă de sânge pe podeaua şi locuri-
le din camion. 

– Haide, Gheorghe, odată, du-te dracu’ de ţăran şi şezi 
mai repede până nu... Vai, ce... mă-sii s-a-ntâmplat aici?! 
Restul jandarmilor repartizaţi acelui camion urcară mai în-
cet decât de obicei, nevrând să-şi murdărească bocancii 
proaspăt curăţaţi. Vasile, urcând ultimul, rămase cu locul 
cel mai pătat de sânge din camion, colegii săi râzând ţără-
neşte când îl văzură. Vasile alese să se sprijine de marginea 
uşii, stând în picioare. 

– Io ştiu că vecinii noştri de la miliţie nu iau vacile 
pentru lapte, dar chiar o trebuit să le taie unde le-o încărcat? 
Porcarul din Leţcani părea confuz. 

– Taci, prostule! I-o bătut pe dracii ăia de aseară de i-o 
prins în cimitir! Săpau groapa jâdanilor, credeau că o să mai 
găsească ceva pe ei după ce miliţienii i-o executat pentru ten-
tativă de omor... nu şi-a văzut capu’ de treabă poliţia zilele 
astea, mai întâi cu jâdanii, apoi cu hoţi ăştia de morminte. 
Costache vorbea ca întotdeauna, relatând ce auzea de la sora 
sa ce lucra pe postul de copistă la radio. Jandarmii răspunse-
ră cu diverse „du-te de aici!” sau înjurături, camionul însuşi 
părând să răspundă cu o pocnitură de motor, fum negru ie-
şind pe ţeava de eşapament şi puţin prin scândurile podelei, 
Vasile înecându-se cu el. 

Gheorghe stătea tăcut în colţ, privind de la coleg la co-
leg. Toţi se înjurau şi se băteau de când se cunoscuseră, ofi-
ţerii punând pariuri pe bătăi atunci când scandalul era mai 
mare. Adhocul cazinou se extindea la întreaga garnizoană, 
toţi jandarmii susţinând gladiatorul ofiţerului; căci, odată ce 
un ofiţer îşi pierdea pariul, furia i se exterioriza, 
aşternându-se nebună asupra grupei de jandarmi aflate sub 
jurisdicţia ofiţerului în cauză, aceasta efectuând flotări, 
alergări cu tot echipamentul din dotare, tot soiul de pro-
bleme pentru jandarmi doar ca ofiţerii să se descarce. De 
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aceea, Gheorghe nu paria niciodată şi nici nu căuta bătaie. 
Bine, o dată pariase şi el, dar doar o dată, pe Vasile (care îşi 
luă şi bătaie atunci). Şi doar o dată se bătu şi el pentru că 
porcarul îl înjură de mamă (tot atunci îşi luă şi el bătaie, 
ochiul rămânându-i atât de negru, încât căpitanul începu 
să-i spună şi „Piratul”). Astăzi însă, nu se ciondăneau ca 
odinioară. Automatele zăceau proaste în poale, cel al lui 
Gheorghe sălăşluind greu pe picioare. Era greu precum un 
miel, încărcătorul şi mânerul fiind două picioare pe care 
acesta le strângea, alintând puiuţul ce scuipa foc. Bronzul 
de pe mâini şi ceafă sclipea de transpiraţie, aromele de sân-
ge, scaun animal şi alte arome neidentificate ameste-
cându-se în tusete şi strănuturi. 

Afară, strada curată dormea liniştită, convoiul de ca-
mioane fiind singurul zgomot din tot Iaşul. Drumul se 
pierdea în pietre, pietrele pierzându-se în pământ, pămân-
tul pierzându-se în noroi; patrula lui Gheorghe trebuia să 
percheziţioneze un cartier sărac de evrei, o mahala decăzută 
din anii ’20. Opelurile opriră, motoarele zăngănind sălbatic, 
oftând precum urşii ce hibernau. Gheorghe se aşeză mai bi-
ne pe locul său, dar ceva îl deranjă la spate, înţepându-l în 
fund. Ridicându-se, observă o formă mică şi subţire, indes-
cifrabilă în întuneric, aşa că puse mâna pe ea şi observă că e 
udă. O ridică la lumina din afară şi o aruncă pe jos de frică, 
sângele rămânându-i pe mână de la acel deget secerat. Se 
şterse de cămaşa maronie şi privi din nou în jos, la înfricoşă-
torul acum-obiect minuscul: era subţire, fin, cu unghia mai 
lungă decât de obicei... era un deget feminin. Gheorghe 
se-ncruntă, strângându-şi automatul mai tare în braţe – de 
ce ar fi bătut poliţiştii o femeie în aşa hal, şi i-ar şi fi tăiat 
măcar un deget? Femeile nu profanau cadavre... nu? 

– De ce tre’ să cărăm rahaturile astea după noi? Sânt 
jâdani, nu ruşi. 
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– Gura, jandarm! ţipă scurt şi ascuţit colonelul. Con-
stantin Lupu, spaima poliţiei ieşene, coborî din Volkswage-
nul civil, încărcându-şi Luger-ul şi pocnindu-l înapoi în 
curea. Ce-ţi pasă ţie, pentru ce îţi porţi arma? Un poliţist, un 
jandarm, un soldat, toţi trebuie să fie gata mereu să îşi ser-
vească ţara, toţi trebuie să fie mereu gata de orice! Înţeles?! 

– Da, dom’ colonel! răsună întregul camion descărcat,
ecoul traversând cartierul şi trezind „inamicul”. Câinii, san-
tinele de încredere, dădură alarma, nu la scurt timp urmând 
gospodinele sărace cu bebeluşii-n spate şi copiii puţin mai 
mari trăgându-le de fuste, toţi urmând forţele de ordine din 
uşi. Cartierul era, pe timpul lui Ferdinand, o capitală mică a 
petrecerilor, populaţia evreiască opulentă des chemând la 
sărbătorile religioase trupe de lăutari veniţi cu şatrele, ţiga-
nii cuminţi cântând drăceşte pentru un ban cinstit. O serie 
de discursuri şi legi au fost tot ce era necesar pentru a nărui 
toate aceste amintiri frumoase, evreii fiind condamnaţi la o 
serie de restricţii ce-i ostracizau, ţiganii fiind forţaţi să pără-
sească Iaşul de frica de a nu fi asociaţi evreilor. Pe de o par-
te, lui Gheorghe îi plăcea acest lucru, căci lui Hicler i se 
confiscă tot vinul de jandarmeria locală, tot satul bând re-
geşte... pentru o zi. Pe de altă parte, nimeni nu a putut să 
cânte la nunta dintre el şi Maria Burete, nişte copii săraci fi-
ind plătiţi să vină cu capra şi cu măştile, chiar dacă nu era 
„anul nou”, ursul lui Mitică fiind furat. De cine, nu s-a aflat 
nici până în 1941, în acel an, dar se suspecta că un copil de 
ţigan îl fură, căci familia lui trecu Prutul către Basarabia la 
scurt timp după. Cert era faptul că Antonescu o dădu în ba-
ră la acest capitol – dar cine putea să se plângă? 

– Aveţi grijă cu puşcuţele astea! Sunt MP-38, cele mai
bune modele pe care Germania le poate oferi până în acest 
moment. Nu vreau să văd nicio zgârietură pe ele şi poate vă 
prind că trageţi în fantome, că o să mâncaţi carcera; m-am 
făcut înţeles?! 
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– Pe dracu’ cele mai bune... Nemţii omoară la parti-
zani sârbi cu ’40-uri de se plictisesc, şi nouă ne dau vechitu-
rile astea. Noi ce mama naibii trebuie să facem când trecem 
Prutul, să aruncăm cu pietre odată ce se strică prostiile astea 
de ’38-uri?!  

Nelu Octav protesta şoptind, în timp ce trase piedica 
de siguranţă, oftând în timp ce-şi adoptă poziţia regulamen-
tară de ţinere a armei. 

– „... care le poate oferi în acest moment” statul nem-
ţesc. Uăi, da’ prost îi aista a lu’ Nelu! Parcă ieri te-o făcut 
mă-ta, mă! Gelu – nativ Iaşului urban, „Roşcatul” era vul-
pea unităţii, luând în derâdere toată unitatea, dar neluân-
du-şi bătaie vreodată de la ea. Ba din contra, erai norocos 
dacă nu ţi-o luaseşi măcar o dată din cauza Roşcatului. Ba te 
pâra la un ofiţer că nu eşti la patrulă, ba da vina pe tine 
când i se strica arma în timpul exerciţiilor; culmea era că 
mereu reuşea să convingă pe „ăi mai mari” că el are drepta-
te. Mustăcioara roşcată contrasta frumos cu pistruii discreţi, 
zvonurile umblând că Gelu nu dădu vreodată un ban pe 
vreo femeie. Mulţi îl implorară să-i înveţe cum să facă; pe 
toţi Gelu îi luă la meditaţii contra cost, nimeni nu învăţă 
nimic. 

Odată ce camioanele au fost descărcate, patrulele se 
închegară aşa cum era obiceiul la exerciţii, Gheorghe in-
trând în grupă cu Gelu şi Nebunul, un legionar din cap pâ-
nă-n picioare ce petrecea nopţile rugându-se la Mesia şi 
zilele trăgând la poligon în comunişti şi în „jidani spurcaţi”. 
Gelu luă ordinul de la căpitan: domiciliul numărul 278. Ge-
lu o luă în faţă, Gheorghe îl flanca, ezitând alături de Ne-
bun. Patrula de trei păşea determinată, pietrele zgâriind 
aerul în timp ce săreau din urma bocancilor duri, soarele 
ridicându-se în ritmul paşilor de armată. Gheorghe mergea 
cu capul în jos, însă acel deget din camion îi făcea încă pie-
lea de găină. Mai tăiase el cocoşi, găini, porci şi miei, însă 
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acel deget era... de om! Era altceva în compoziţia sa, în for-
ma sa, în comparaţie cu o copită sau un rât. De ce ai tăia de-
getul cuiva? Îi faci rău degeaba, mai bine-l baţi de te ţine 
minte o viaţă întreagă. Dar să-i tai degetul... 

– Gelu. 
Gelu continua să păşească fluierând, ignorând chema-

rea lui Gheorghe. Nebunul se întoarse cu capul către cei doi. 
– Gelu? 
Roşcatul îşi continua recitalul fluierat. Nebunul îi trase 

atunci una cu patul ’38-ului în spate, provocându-i un urlet. 
„Ce... mă-sii!” 

– Gelu! 
– Da, mă, ce vrei?! 
Gheorghe se apropie de Roşcat, cumva în încercarea 

de a nu fi auzit de coleg. 
– Zi, mă, odată, ce vrei? 
– Am găsit un deget în camion... era de fată... 
– Şi ce vrei să fac eu acum, să-l pup ca să-i treacă? Ba-

gă-ţi-l în... 
– Nu, mă, prostule, vorbesc serios! Am găsit un deget 

de fată în camion, în camionul în care i-au bătut pe hoţii de 
morminte! 

– Ăla nu e deget de om! E deget de jidan împuţit! în-
trerupse provocat Nebunul, făcându-i pe ceilalţi doi să ofte-
ze obosiţi. Nu era prima dată când îl întărâtau fără să vrea. 

– Hai, mă, Aurele... termin-o cu copilăriile astea. De ce 
ar tăia miliţienii degetul unei biete fete? 

– Din respect pentru ţara asta, morcoveaţă! Ascultă la 
mine, naţia evreiască ne-ar fi dus la moarte dacă nu ar fi fost 
domnul mareşal Antonescu. Un geniu, în toate sensurile 
cuvântului!  

- N-ai ce face cu dânsul, Gheorghe... na, se mai întâm-
plă cu miliţienii ăştia. Poate prin camion aseară era vreunul 
cam ca Aurel. 
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– Nu-mi lua convingerile în râs, Gelule, dacă nu vrei 
să ajungi să ai meserie de evreu. 

Singura meserie pe care o mai puteau practica evreii 
era săparea gropilor din cimitir. Nu trebuia să îi plătească 
nimeni, aceştia muncind asemenea celor pedepsiţi cu mun-
ca în folosul comunităţii. Rar îşi făcea milă de vreun gropar 
o babă ce îl răsplătea cu o cană cu vin în memoria vreunui 
bătrân decedat sau cu un ban pentru a aduce acasă la feme-
ie şi copii. Iar acest fapt se reflecta în locuinţele evreilor, bo-
găţia lor de odinioară fiind acum reprezentată de rugina de 
pe porţi, scorojirea lemnului de la uşi şi ruina pereţilor în 
care se vedea molozul. Numărul 278 nu era cu nimic diferit 
de celelalte case. 

– ... crezi că mai găsim ceva la ăştia, mă? Hai să-i lă-
săm în pace şi să mergem la următorii... 

– S-a raportat suspiciunea cum că s-ar găsi în aceste 
locuinţe muniţie şi arme cu care jidanii plănuiesc un atac 
asupra instituţiilor de stat din Iaşi. Azi e 27 iunie, azi sunt 
percheziţiile, punct! 

– N-ai ce face cu dânsul, Gheorghe... 
La vederea celor trei, mama din uşorul uşii fugi repe-

de înapoi, trântind uşa după ea. Nu voia să fie discretă, ci 
rapidă, de parcă voia să ascundă ceva sau să trezească pe 
cineva. Aurel i-o luă în faţă Roşcatului, trântind la pământ 
poarta slăbită cu un şut, zăngănitul fierului pe beton trezind 
găinile din coteţ. Gelu păşi tacticos peste poartă, încăr-
cându-şi automatul, în timp ce Gheorghe se opri, îşi făcu 
cruce, şi intră. 

Nebunul se apropie de uşă, o lovi de două ori cu patul 
armei şi ţipă: 

– Poliţia! Deschideţi! 
La geam apăru figura unui bărbat de vârstă mijlocie, 

dar sărăcit fizic de greutăţile vieţii; mustaţa sa neagră era 
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lăsată în jos pentru a acoperi buzele uscate. Acesta-şi puse 
mâinile pe chelie la vederea jandarmilor şi răspunse: 

– Ce vreţi de la noi?! Nu avem nimic! Sap gropi cu zo-
rii-n cap, soţia mea abia ne creşte fata, nu v-am făcut nimic! 

Nebunul, de parcă nu-l auzi, îşi continuă propria in-
chiziţie: 

– Poliţia! Deschideţi! Şi lovi uşa de mai multe ori în 
acelaşi loc, spărgând-o uşor. Un bocet de fetiţă mică sări 
peste acoperiş şi ateriză în capul jandarmilor, lui Gelu 
pierindu-i rânjetul pentru prima dată de când Gheorghe îl 
cunoscu. 

– Aurelian, urmează protocolul... 
– Haideţi, domnilor, vă rog eu, vă implor, lăsaţi-ne 

familia în pace, vă dau haina de pe mine dacă trebuie! 
– Poliţia deschideţi odată, nu vă mai spun din nou! 
Fata continuă să plângă, mama ei ţipând la ea să tacă, 

porcii grohăind lacomi la poartă, găinile cotcodăcind speria-
te, cocoşii cântând târziu... Gheorghe închise ochii, înfrico-
şat de decorul infernal. Şi se făcu linişte. 

Linişte. Pentru o secundă magică. 
Pentru orele de iad ce urmau. 
Nebunul ţinti în josul uşii şi trase pe trăgaci, lăsând 

reculul să ridice ţeava armei în sus, secţionând uşa şi orice 
fel de broască sau încuietoare ce ar fi existat. Animalele în-
cepură o cacofonie nespecifică glasului lor de dobitoace, bo-
cetul de fetiţă fiind acoperit de uşa trântită şi urletele 
Nebunului. 

– Unde sunt muniţiile? 
– Nu ştiu despre ce vorbiţi! 
Gelu intră încet, Gheorghe neavând curajul. Roşcatul 

se întoarse la el: 
– Păzeşte curtea! 
– Unde sunt muniţiile? 
– V-am spus, nu ştiu... 
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Lovitură. Mugetele ca de bou ale bărbatului se auziră 
tari, provocând mama să izbucnească în plâns. 

– Lăsaţi-l, vă rog, nu a făcut nimic... 
O serie de lovituri de pat şi de bocanci. Gheorghe nu 

avu curajul să se uite pe fereastră, dar nici atunci când îşi 
băgă degetele în urechi nu putu să nu audă infernul, fie el 
amortizat. 

– Monştrii ce sunteţi, v-am spus că nu v-am... 
O palmă. 
– Unde sunt armele, animale evreieşti?! 
– Nu ştiu! 
Un bocanc. Mugete. 
– Aurel... 
– Unde sunt?! 
– Nu ştiu 
Un pat. Plânsete. 
– Aurel! 
– Unde?! 
– Nu, nu, nu, nu, nu... 
Un glonţ. 
– Aurelian! 
– Mihail, iubitul meu! 
Un urlet înăbuşit de fantomă torturată, blestemată pe 

veci să bocească. Un glonţ. 
– Fir-ar tu să fii de dobitoc ce eşti, ce dracu’ faci?! 
– Curăţ terenul. 
Plânsul fetei îl lovi pe Gheorghe-n cap ca un obuz de 

artilerie, migrenele cuprinzându-l şi lacrimile şiroindu-i pe 
obraji, pe papilele gustative, acestea reciclându-se într-o 
eternă irigare. El nu venise aici pentru un masacru, el venise 
aici pentru o percheziţie, pentru asta se antrenase, „suspec-
ţii” nu îl atacaseră în niciun fel! Fugi de pe scările bordeiu-
lui, sări peste poarta ucisă şi lăsă în urmă ultimul glonţ să 
răsune în aer, să răpună suferinţele şi traumele ce ar fi 



53 
 

acompaniat acea fată pentru restul zilelor sale. Voia să-şi 
arunce arma, voia să-şi rupă uniforma de pe el, voia să-şi 
servească patria, nu s-o ucidă fără neruşinare. Vasile îl prin-
se când îşi trânti ’38-ul de pământ. 

– Georgel, ce mă-sa faci?! 
– Nebunul... mama... a înnebunit... soţul... i-a ucis... fe-

tiţa! 
– Georgel, eşti cu capul? Ia-ţi arma şi fii bărbat! 
– Nu pot, Vasile, vreau acasă... 
Gheorghe fu întrerupt de palma lui Vasile. Îl privi 

printre lacrimi, iar privirea sa se întâlni cu privirea rece, cal-
culată, dar protectoare a lui Vasile 

– Ia-ţi arma! Fă-ţi treaba: curăţă! 
Gheorghe sughiţă precum un copil bătut. Nu putea. El 

nu era un monstru. El era un ţăran ce credea că a fi poliţist 
înseamnă a fi puternic. Acum era mai slăbit şi mai insignifi-
ant decât în orice alt moment din viaţa sa. Îşi luă mielul de 
picioare şi şi-l agăţă pe după gât. Trebuia să termine mai 
repede. 

– Bi-bine... 
Păşi înapoi prin gard, pe scări, intrând în cocioaba 

transformată-n iad. Bărbatul zăcea mort pe podea, sângele 
şiroind din gaura din frunte prin care trecu glonţul, gura 
deschisă şi plină cu dinţii sparţi de bocancul Nebunului. So-
ţia era moartă, îmbrăţişându-l, sângele mânjindu-i părul 
negru, cu fire albe, amestecându-se cu balta soţului. Gheor-
ghe nu îndrăzni să caute copila. Trebuia să termine mai re-
pede 

– Ce naiba ţi-a trecut prin cap, animalule?! 
– Ei sunt animalele, Roşcatule. Eu doar îmi fac datoria. 
– Eşti un cretin! 
– Vei muri la picioarele unui chinezoi din Siberia. 
Gheorghe ignoră cearta dintre cei doi, ba chiar o anihi-

lă, trăgând încă două gloanţe în fiecare cap al cuplului, tre-
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zind stupefacţia colegilor săi. Exerciţiile spuneau că trebuie 
să confirme moartea inamicului. Îi buzunări, rupând lanţul 
de la gâtul femeii şi ceasul de pe braţul bărbatului. Trebuia 
să confirme etnia inamicului, iar doar evreii aveau astfel de 
bijuterii. Încercă să ia verighetele de pe degete însă, pentru 
că nu reuşi, îşi scoase cuţitul şi îngenunche. 

Trebuia să termine mai repede. 
- Gheorghe, ai înnebunit cu totul?! 
Roşcatul continuă să protesteze, nefiind auzit de fostul 

ţăran. Nebunul dădu din umeri şi păşi către fetiţă, slobo-
zind încă un foc. Astfel, patrula, chiar dacă era lipsită de ac-
tivitatea unui membru, începu percheziţia domiciliului. 
Restul patrulelor se opriră din percheziţii, privind confuze 
către numărul 278. Un sergent voia să verifice, însă colone-
lul Lupu îl opri, apucând dispozitivul de recepţie din radi-
oul Volkswagenului.  

„Să cureţi terenul de evrei.” 
Colonelul puse jos receptorul, ordinul mareşalului fi-

ind clar. 
- Încetaţi percheziţiile, începeţi exterminarea şobolani-

lor evrei, acestea sunt ordinele mareşalului Ion Antonescu! 
Curăţaţi terenul! 

Câţiva jandarmi se bucurară, câţiva jandarmi se uitară 
unii la alţii confuzi, majoritatea dădură din cap şi, ezitând, 
păşiră în gospodării şi începură să le cureţe cu măturile 
proaspăt reparate. Ţipete ieşeau însângerate din fiecare locu-
inţă, ridicându-se la ceruri după chemarea neînţeleasă a lui 
Yahwe. De ce le făcea El aceasta lor, poporului ales? Cine 
avea timp să se gândească de ce, când aveau doar secunde de 
a-şi săruta soţiile, de a-şi îmbrăţişa copiii? Jandarmii descăr-
cau încărcătoare întregi în familiile inofensive, inocente, 
curăţându-le casele de toate bunurile de valoare cu motivul 
„obţinerii identităţii suspecţilor”.  
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Un bărbat chiar avea un pistol cumpărat şi trase 
într-un jandarm, punându-l la pământ. O rafală de mitralie-
ră fu necesară pentru a egala o singură detunătură de pistol, 
mitraliera devorând ca un lup din carnea şi sângele săracu-
lui pistolar. Soţia nu fu atât de norocoasă să moară. La celă-
lalt capăt al mahalalei, după ce o babă şi un moşneag au 
fost bătuţi până la nesimţire „pentru a nu consuma muniţia 
degeaba”, jandarmii dădură drumul la porcii nemâncaţi de 
zile întregi. Cât bătrânii erau încă vii. Niciun jandarm nu ar 
fi putut să „cureţe” casa mai bine decât porcii. 

Într-o vilă intrată în disoluţie, păşi un singur jandarm, 
unul ce pică examenul psihiatrului, dar care îşi făcu drum 
prin rândurile poliţiei prin relaţii şi conexiuni. Două sticle 
cu whisky îi zăngăneau în centură. Dând buzna în vilă, jan-
darmul începu să ţipe: „În cine crezi, în cine crezi?!”, arun-
când cu sticlele la picioarele locatarilor. Whisky-ul cu care se 
îmbătau Opelurile izbucni în flăcări, acoperindu-i până la gât 
în flamă. Jandarmul continua să urle: „Acum, în cine crezi, 
acum în cine crezi? Păcătoşi spurcaţi, mânca-v-ar focu’!”, 
niciun membru al poliţiei neîndrăznind să-l oprească. 

Nu trecu mult până ce jandarmii terminară de mătu-
rat, fiecare casă din mahala fiind victima organelor. Fumul 
ieşea din majoritatea, pereţii văruiţi în alb înnegrindu-se de 
fum, la fel cum podelele de fag sau pin se-nroşiseră. După 
ce au fost scoase toate bunurile de valoare, după ce toţi 
evreii au fost „exterminaţi”, după ce toate evreicele au fost 
siluite, nu mai rămăsese nimic de făcut decât ca jandarmii 
să „dea cu cârpa” peste toată murdăria făcută. Fiecare pa-
trulă scoase inelul de la „cârpe” şi, punându-le pe podea, 
aruncară bordeiele însângerate în aer, compromiţând scene-
le crimei. Mirosul de cadavru se răspândi în aer, o suită de 
membre ajungând să zboare din curte-n curte, vara urmând 
să le descompună aşa cum ştia ea mai bine. Fără martori, fă-
ră dovezi. Criminalii perfecţi în uniforme poliţieneşti, pa-
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trulele începură să se întoarcă la camioane, privirile lor 
plângând, jucând în ochi a nebunie, sau fiind lipsite de ex-
presie. Ofiţerii începură să facă recensământul, întrebând fi-
ecare lider de patrulă: 

– Ţi-ai făcut curat în cameră? 
 

* 
 
Opelul opri în Isaiia, zăngănind obosit după patru ani 

de lupte. Cu osiile îngheţate, acesta abia reuşi să facă dru-
mul până dincolo de Iaşi. Din el, ieşi o gloată de douăzeci 
de ţărani în uniforme rupte, prea puţini dintre ei făcând 
parte din primii ce au plecat din sat. Fiecare respiraţie le în-
gheţa plămânii, majoritatea tuşind grotesc, scuipând sânge în 
pumni. Puhoiul se răspândi pe stradă, familiile lor luându-i 
în braţe, restul familiilor aşteptând descumpănite să le vină şi 
lor puişorul acasă. Ultimii ţărani ce se dădură jos din camion 
se uitară în jur, unul dintre ei aprinzându-şi o ţigară, celălalt 
luând o gură din plosca sa neagră, murdară. 

– Ce ziceai că păţi colonelul?  
Octav reîncepu discuţia, cearcănele de la ochi sărind 

în timp ce gura vorbi cu vreo doi dinţi lipsă, expirând liniş-
tit după ce bău. Gura îi puţea a vodkă. 

– Împuşcat. De comunişti.  
Vasile îi răspunse lent, fără nicio grijă, în timp ce trase 

din ţigară. Era slab, aproape suferind de anorexie, nimeni în 
comparaţie cu tânărul din ’41. Barba îi era pătată de nicoti-
nă. La proces, ziceau că el a dat ordinul pogromului... 

– Păi da... Octav oftă, de parcă încă nu îi venea să 
creadă ce spunea. Războiul a fost un iad, bătăliile de pe co-
tul Donului scoţându-i dinţii şi cuminţenia odihnită, însă 
pogromul rămânea începutul, din păcate memorabil, al ace-
lui iad. 

– Nebunul? 
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– O fugit în Grecia, cică. L-o arestat englejii. O omorât 
la evrei, ţigani, homosexuali şi comunişti de zici că era lagăr 
pe două picioare. Medalii, decoraţii, era să-l facă general! 
Dar o refuzat pentru a continua să ucidă nesinchisit. De un-
de să-l identifice britanicii? „Un soldat român normal ce a 
trădat cauza nazistă.” L-o eliberat dintr-o închisoare din 
Atena, cel puţin aşa am auzit. Cine ştie unde-o fi acum... 

– Lua-l-ar dracu’ să-l ia. Poate ajunge înapoi în Româ-
nia. De-aş da ochii cu el numa’... Roşcatul? 

– O murit, Dumnezeu să-l ierte, cu porcarul în Stalin-
grad. Mă rog, poate o ajuns în lagărele din Siberia... 

– Tot acelaşi lucru... 
Cei doi se uitară în jos, lipsiţi de energia vieţii. 
– Gheorghe? 
– Ce-i cu el? 
– Mai trăieşte? 
Vasile trase lung din ţigara sa, expirând un oftat fu-

migen. Dădu din umeri. 
– Am fost cu el în unitate în timpul retragerii. Când 

am ajuns înapoi acasă cu nemţii, ştii că regele a dat ordin să 
întoarcem armele. Fostele divizii fură combinate după Bar-
barossa, astfel că eu şi cu Gheorghe am ajuns în aceeaşi uni-
tate, singurii români de acolo. Dar nemţii ne-o arestat pe 
toţi dacă eram răsfiraţi, aşa că eu şi cu Gheorghe am ajuns 
într-un lagăr prin Germania, naiba ştie cum îi mai zice. 

– Săraca Maria... îl aştepta acasă... 
– Săraca pe dracu’. Gheorghe şi-o găsit o jâdană 

p-acolo, s-o căsătorit într-o bazilică secretă din lagăr, noroc 
de-un popă catolic de pe-acolo. O şi lăsat-o grea. Prost om, 
să faci copil ca să-l nască săraca evreică în lagăr... 

– Păi, dac-o murit Gheorghe, ea ce-o păţit? 
– Mă, de Gheorghe nu ştiu nimic, nici de ea. Mă ştiam 

bine cu un pişpirel din tineretu’ hitlerist care era gardian 
acolo. I-am explicat cum am putut cu nemţeasca mea că 
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vreau să lupt pentru cauza nazistă. Aşa că, din lipsă de tru-
pe şi pentru că eram fost soldat, m-au luat şi m-au dus di-
rect pe front. Ca din glonţ am dezertat la americani. O băgat 
o bătaie în mine soră cu moartea... da’ n-am ajuns la ruşi. 

Octav dădu din cap aprobator. Mulţi nu ştiau ce se în-
tâmpla cu cei ajunşi la ruşi. Cei care au luptat pe frontul de 
est însă, ştiau mult prea bine. De la răstigniri la bătutul 
gloanţelor în cap cu ciocanul, ruşii nu duceau lipsa metode-
lor de tortură. Aliaţii se mulţumeau doar să îi bată pe na-
zişti. 

– Dar din câte am auzit, evreii din lagărul ăla de la 
nemţi s-au răscolit când au auzit că Aliaţii se apropie. Cică 
au şi reuşit. 

– Îţi dai seama însă câţi au murit. Nu cred că Gheor-
ghe a scăpat. 

– Tu nu ai luptat alături de el... 
– Şi ce dacă? N-a murit patru ani. Asta înseamnă doar 

că cele mai mari şanse erau să moară acolo, în lagăr. 
– Patru ani de război ar putea face şi un înger să fie 

drac. 
Neaua cădea pe umerii lor lăsaţi asemenea unei um-

bre pe care o recăpătaseră abia după patru ani de iad. Aceş-
tia oftară, Octav fumând din ţigara lui Vasile, Vasile bând 
din vodka lui Octav, ambii fiind conştienţi de faptul că nu 
puteau reveni la vechiul lor fel de a trăi. S-ar fi dus la 
Hicler, să le facă un împrumut. Chiar ei l-au ucis, alături de 
restul plutonului de execuţie. L-ar fi căutat pe Mitică, el fi-
ind singurul din sat ce se ţinea bine cu ţiganii. Dar nu ace-
laşi sat îi linşară după ani întregi de propagandă? 
Comuniştii încă stăteau cu armata în ţară, nefiind ieşit din 
comun ca un cazac să-ţi intre-n casă şi să ţi-o cotrobăiască 
pentru mâncare, băutură sau bijuterii. Şi abia aşteptau să te 
împotriveşti – poc! Apoi îţi luau tot ce ai. Cine avea să se 
certe cu ei? 
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Era clar pentru orice om, fie el orăşean sau sătean, fap-
tul că socialiştii urmau să vină la putere. Şi aceştia erau tare 
supăraţi pentru patru ani în care fură masacraţi. Ei urmau 
acum să ucidă, ei urmau acum să închidă la închisoare. Ei 
urmau acum să abuzeze orice sărăntoc ce îndrăznea să-i 
calce pe coadă. Păi ce tot spunea Antonescu? „Ordinea tre-
buia menţinută.” Cine erau comuniştii, să pună la îndoială 
convingerile marelui Antonescu?  

Aveau să facă exact ceea ce făcuse el. 
Iarna venise peste Isaiia.Iarna venise peste Iaşi. 
Şi era tare frig... 
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Georgia Gradu, clasa a XII-a 
Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Iaşi 

Ne culcasem sub Tei şi ne iubeam 

Ne culcasem sub Tei şi ne iubeam. Era târziu, tot ora-
şul dormea, însă noi nu. Nu puteam. Sau nu voiam? Nu mai 
conta. Ce conta cu adevărat atunci era că ne aflam acolo, noi 
doi, sub Tei. Ne iubeam. Ne iubeam unul pe altul, împreu-
nă, ne iubeam vocile, privirile, mişcările, versurile, gânduri-
le... tot. Nu aveam să uităm repede cum am creat o poveste, 
de la Palat şi până în Copou. Am creat o poveste despre noi, 
despre muzică şi poezie. Despre arta care ne inspiră şi Iaşi. 
Cum? 

Stelele mi-au fost reflectoare când am scris primul po-
em despre tine. Acolo, îţi spuneam: 

„Iubire, 
cântă-mi uşor 
un cântec ştiut numai de noi. 
Un cântec trist, poate de dor, 
Sau mai bine cântă-mi 
ultimul cântec despre tine... 
Dar fă-l să fie vesel. 

Iubire, 
atinge-mi urechea  
cu o şoaptă cu aromă de cafea.  
Spune-mi cum, în toată viaţa ta, 
o dragoste cunoşti
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sau poate mai multe. 
Dar toate despre mine. 

Iubire,  
dansează lin 
în paşi de vals 
sau poate de tangou... 
Fii-mi partener în dansul ăsta greu 
Iubire,  
fii.” 
Erai. Şi mi-ai spus atunci că iubesc prea dulce, prea 

blând, Dosoftei îţi era martor. Îmi spuneai că, în lumea 
aceasta, cu aşa iubire, nu ai cum să răzbeşti. Mi-ai povestit, 
apoi, cum iubeşti tu, în armonii concrete, simple, în Do ma-
jor sau La minor. Îţi spuneam că eu din zâmbete şi lacrimi 
te compun, îmi răspundeai că numai din cuvinte poţi com-
pune. Lângă cei trei Ierarhi eram când ai început să îmi po-
vesteşti din ce sunt făcute stelele, cum luminează şi de ce 
sunt atât de fascinante perseidele, iar eu, la fel de fascinată, 
te ascultam cu atenţie. Dar iartă-mă, dragule, iartă-mă, căci 
nu eram atentă la Hidrogen şi la Heliu, nici la lipsa de lu-
mină pe care o au stelele, de fapt, ci eram atentă la cum te-ai 
luminat tu când ai început să vorbeşti despre ele. Atunci, 
îmi doream să mă urc pe turnurile Mitropoliei, poate voi fi 
mai aproape de stele, numai să ajung la una dintre ele, să te 
fac cu un gram mai fericit.  

Te-am întrebat de ce ne priveşte Ferdinand I tocmai 
din faţa Palatului Roznovanu, iar de acolo a început meciul 
de cunoştinţe. Eram într-un vârtej de informaţii, de cultură, 
de revelaţii. Fizică, muzică, teatru, literatură, medicină, toa-
te erau numai una. Şi în acel vârtej, am ajuns la Teatru. Aco-
lo, „mă jucam cu palmile în zulufii tăi”, dar ei nu erau 
îndărătnici, iar tu mă băgai în seamă. La Teatru, ţi-am po-
vestit despre Carmen, Figaro şi Tosca şi am văzut în ochii 
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tăi o lumină nouă, poate de la ce povesteam, poate pentru 
cum o făceam, nici astăzi nu ştiu... dar mi-a plăcut.  

În Piaţa Unirii, mi-ai promis că vei dansa cu mine tan-
go. N-ai tu idee, dragule, de liniştea din sufletul meu. Liniş-
te, fericire, recunoştinţă. Tu mi-ai promis atunci că îmi vei fi 
partener în dansul greu, că vei fi. Mi-ai oferit ce îţi ceream 
cu ardoare în primul poem despre tine, iar eu abia atunci 
am aflat că acela nu avea să fie cel din urmă, iar ultimul 
cântec despre tine era deja vesel, nu trebuia să îl faci tu să 
fie. Ce uşurare. Am scris mai departe povestea înspre Mu-
zeul Unirii, protejaţi de umbrelele colorate şi simple, aşa ca 
dragostea ta şi ca gândul meu la tine. Cumva, cu fiecare me-
tru în plus, apărea o nouă metaforă în povestea creată de 
noi. O poveste şi un drum. Drumul. Avea „plimbări de mâ-
nă”, ne avea pe amândoi şi un sărut la orice pas, „drumul 
pe care am râs, drumul pe care am plâns”, drumul pe care 
„l-aş face încă o dată şi încă o dată”. O antiteză total potrivi-
tă, spuneam totul drept, fără ocolişuri, fără prefăcătorii, cu 
Lăpuşneanu lângă noi. 

Ajunsesem la Universitate, cu Luna răsărită curat şi 
angelic pe cer. Un lucru aveam să o întreb: oare se putea „să 
devii dintr-o dată umbra mea, ca să nu mai poţi pleca din 
mintea mea”? Nu am primit răspunsul până acum, nu cu 
subiect şi predicat, dar tu nu ai cum să pleci din mintea 
mea, eşti lipit pe retina mea cu un soi de lipici care face să 
fie imposibil să dispari. 

„O mie şi una de nopţi o să te cânt.” 
Am spus povestea despre noi, despre arta care ne in-

spiră şi Iaşi, tocmai până la Tei. Povestea construită ca o Vi-
ţă-de-Vie, cu inspiraţie adusă de un oximoronic SPAM. Este 
despre Iaşi, căci de el se leagă drumul nostru, iar fără el, noi 
nu am fi. E despre Eminescu, fiindcă fără el, am mai vorbi 
oare în metafore complexe şi romantice? Am scris povestea 
în care mărturisesc ce mă compune, adică muzica, pasiunea 
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şi tu. Am început să născocim prima poveste despre noi, nu 
am terminat-o, dar am ajuns la Tei.  

Cum Stănescu se culcase lângă glasul său şi o iubea, 
noi ne culcasem sub Tei şi ne iubeam. 

„Adormi-vom, troieni-va 
Teiul floarea-i peste noi.” 
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Mara Graur, clasa a IX-a 
Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Iaşi 

 
 
 
 
 

Misterul uşii 
 

– Până în 1955, aici, în această clădire fastuoasă, a fost 
sediul Tribunalului Judeţean, dotat cu mobilier confecţionat 
la „Casa Mable” din Londra, a spus ghidul nostru turistic în 
timp ce ne prezenta biroul luxuriant în care, în trecut, lu-
crau foştii judecători ai Tribunalului. 

Decorată cu rafturi şi un birou din lemn de mahon, în-
căperea era completată de o vopsea crem şi o serie de per-
dele de culoarea ciocolatei. Pe pereţi, tablouri şi diplome 
într-o stare impecabilă, iar într-un colţ, un impunător şemi-
neu de piatră, două sfeşnice aurite de o parte şi de alta. 

– Dacă mă veţi urma... vocea ghidului devenise doar 
un sunet de fundal pentru mintea mea preocupată. Plecând 
din încapere, grupul meu se îndrepta către următoarea des-
tinaţie când, din coada ochiului, am observat unul dintre 
sfeşnice fiind mai înclinat decât celălalt. Uitându-mă în jur, 
nimeni nu a apărut în câmpul meu vizual, aşadar, fără nici-
un fel de ezitare, am îndreptat postativul. Dar nu mă aştep-
tam ca peretele sa se întoarcă la o suta optzeci de grade iar 
eu, buimăcită, să mă găsesc într-un hol cu un aer ameninţă-
tor. 

Deşi am simţit un fior de frică urcându-mi pe şira spi-
nării, inima mea, căutătoare de aventuri, bătea în extaz la 
gândul unei aventuri. Cu o dorinţă pentru cunoaştere, am 
păşit înainte, de-a lungul pereţilor acoperiţi cu tablouri de 
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trei ori înălţimea mea, ale căror imagini întruchipau familia 
regală. 

La finalul coridorului, o uşă făcută dintr-un lemn de 
culoare închisă, mă oprise din drum. Aşa simplă cum arăta, 
broasca-i era de aur. Dând să o deschid, surprinsă am fost 
să o găsesc încuiată, dar ceea ce mi-a atras atenţia a fost 
scrisul de pe perete, acesta de abia vizibil: „Din prezent de 
vrei să ieşi, în istorie vitejie să găseşti.” 

– „În istorie vitejie să găsesc”? m-am întrebat cu voce 
tare, gândurile-mi confuze. 

Atunci, mă lovise. În drumul meu am întâlnit o multi-
tudine de rafturi cu cărţi antice şi cufere de tot felul. Sigur 
acolo erau ascunse cheile. Cu o determinare de fier, m-am 
întors la locul amintit şi, cu mare grijă, am început să caut 
prin cufere, prin cărţi şi în spatele rafturilor. 

După un timp, am căzut la pământ de oboseală. Cău-
tasem prin fiecare carte pentru chei sau măcar un indiciu de 
vreun fel, dar tot ceea ce găsisem au fost poveşti pline de 
praf şi rochii din trecut. Dezamăgită, am făcut cale întoarsă 
către uşa-mister. 

Din nou, trecusem pe lângă grandioasele tablouri, dar 
de data aceasta, m-am oprit, ochii fiindu-mi fixaţi asupra 
unei singure opere, diferită de această dată faţă de înainte. 
O femeie frumoasă, îmbrăcată într-o rochie albastră, cân-
tând la un pian asupra căruia o cheie din aur era aşezată. 
„Regina Elisabeta, soţia Regelui Carol I, cântând Hora Uni-
rii”, tăbliţa de sub tablou suplimentase. 

– O cheie, „Hora Unirii” şi o regină... Ce poate însem-
na?... Cu acest gând în minte, m-am întors la uşa cu broasca 
de aur. 

Stând într-o poziţie turcească, am continuat să mă 
holbez în disperare la uşă, gândurile-mi fiind într-o cursă 
contra timp. 
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– Timp..., am bombănit, uităndu-mă la ora de pe cea-
sul de mână. Aproape ora unu, am spus cu ochii întredes-
chişi. 

În momentul următor, gura mi se închidea şi deschi-
dea de parcă aş fi fost un mim imitând peşte. Cheia nu era 
un obiect, ci melodia cântată de ceasul palatului, Hora Uni-
rii! Fiecare secundă pe care o aşteptam să treacă se simţea 
precum o eternitate, dar, odată ce s-a făcut ora treisprezece, 
am pus mâna pe clanţă, cântecul rezonând în fundal, iar, 
spre fericirea mea, uşa se deschise. 

Uitându-mă la camera în care mă aflam, am realizat că 
acesta era dormitorul Reginei Elisabeta, pianul din portret 
aflându-se în acelaşi loc. 

Întorcându-mă cu spatele la încăpere cu intenţia de a 
închide uşa, am fost surprinsă în locul ei să văd un ceas ale 
cărui detalii erau de aur. 

Uşa... dispăruse? 
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Mălina Elena Grigoriţă, clasa a XII-a 
Liceul Teoretic Al.I. Cuza, Iaşi 

Scurgeri în trecut 

Şi-a pornit radioul vechi, fiindcă îi plăceau antichităţi-
le de valoare, mai ales cărţile vechi; era atât de îndrăgostit 
de mirosul din anticariate, încât într-o zi împreună cu Dora 
au vizitat toate anticariatele din oraş, de la Sophia până la cel 
de pe Strada Lăpuşneanu, care se numeşte ABC, dar Domnul 
Irimia l-a numit Anticariatul Dora, fiindcă era preferatul ei. 

Domnul Irimia a început să plângă deodată. Mi-am 
dat seama atunci că amintirile ei, ale lui D încă îi îngreunau 
mult existenţa, chiar dacă acum era căsătorit. L-am rugat să 
îmi spună toată povestea şi a început să plângă cu lacrimi şi 
mai mari, şi mai sărate, care făceau din faţa lui una şi mai 
bătrână, mai plină de anii unei vieţi grele, dar nu-i păsa. A 
început să-mi povestească în cele din urmă, după vreun 
sfert de oră în care doar s-a uitat într-un punct fix şi lacrimi-
le parcă-i controlau faţa. 

– Îmi pare rău, îmi pare rău, că trebuie să mă vezi în
astfel de stări, nu am vrut să se întâmple, dar uneori, triste-
ţea mă cuprinde cu o putere atât de mare că nu mai am spe-
ranţe să mă opun... Aşa e la vârsta mea. 

– Aşa e şi la vârsta mea, i-am răspuns, iar el a tăcut şi a
schiţat un zâmbet în colţul stâng şi a început să îmi poves-
tească. 

– Eram în vara lui 1960, aveam doar 18 ani când am
văzut-o prima dată pe D, de pe veranda asta mucegăită în 
palmele timpului. 
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Ea era într-o maşină, se cunoştea că venise în vizită la 
doamna Carmen, bucătăreasă la braseria de pe Strada Zori-
lor şi vecina mea din faţă. D purta o rochie albă exact ca pa-
ginile unui roman proaspăt scos de la tipografie şi avea 
mănuşi trei sferturi. Ceea ce-am înţeles, a fost că era o dom-
nişoară cochetă, care... mai degrabă atrăgea eleganţa, prin 
atitudinea sa. Purta o pereche de pantofi roşii, cu un toc pă-
trat, nu foarte înalt, iar în mână ţinea un evantai pe care îl 
scutura deasupra frunţii, din plictiseală mai mult. Părul ei, 
un roşcat pudrat, ce se cunoştea că era abia despletit, îi că-
dea pe umeri şi ochii verzi, făceau din faţa ce abia ieşise din 
maşină , imaginea unei fete prin care respiră îngerii. Am 
simţit din prima privire, parcă, viitorul ce urma. 

A doua zi, eram tot în scaun pe această verandă, ştiam 
că o voi revedea. Doamna Carmen iese împreună cu D, de 
data aceasta îmbrăcată într-o rochie de culoarea liliacului, 
iar în păr avea un fir de romaniţă. Veneau spre mine, eram 
împietrit, ştiam că doamna Carmen îmi va face cunoştinţă 
cu Dora. A fost cea mai caldă atingere a unei mâini pe care 
am simţit-o în toată viaţa, fiecare gest pe care îl făcea îmi 
părea ireal, desprins dintr-un vis sau de prin vreo pagină de 
ficţiune. Am hotărât împreună să mergem în Parcul Copou, 
mâine după ora prânzului, să-i arătăm lui D frumuseţile 
oraşului nostru.  

Mama şi cu doamna Carmen s-au pierdut prin păduri-
le de tei, iar eu cu D stăteam pe o bancă, fără să zică nimeni 
nimic; nici nu mă privea, citea cu mare atenţie un volum de 
poezii de-a lui Maurice Maeterlinck. „Bună alegere”, am zis în 
sinea mea, fără să îndrăznesc să rostesc propoziţia cu voce 
tare.  

– Fumezi, domnule Irimia? aud, deodată, o voce ca de 
nimfă, ce mă priveşte cu stridenţă în ochi. 
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Am rămas încremenit, absorbit întru totul de ochii 
aceia de smarald, şi parcă nu ar fi vrut să mă întrebe de fu-
mat, ci „Mă curtezi, domnule Irimia?” 

– Uneori, când nu e mama prin preajmă.  
I-am răspuns serios, ca şi cum vorbeam cu Diana, sora 

mea, sau Anastasia, mătuşa noastră. 
– Păi, acum nu e nimeni prin preajmă, nu vrei să mă 

asişti, sau laşi o domnişoară ca mine să se descurce singură? 
Am zâmbit larg, m-am scărpinat după ureche şi am 

urmat-o, de parcă am aşteptat, de când am văzut-o prima 
dată, clipa asta. 

A început să-mi povestească despre familia şi originile 
ei. Nu mi-am imaginat că o domnişoară atât de elegantă şi 
atât de frumoasă, la nici 18 ani, să nu fi avut nicio iubire în 
viaţa ei. Mi-a povesti despre un anume Alexandru, mai ma-
re ca ea cu 13 ani, care nu i-a împărtăşit iubirea şi a trebuit 
să se resemneze, căci a fugit cu mama sa. „Nu-i nimic, asta-i 
soarta vieţii mele” mi-a spus şi-a zâmbit de parcă mi-a poves-
tit fericirea vieţii sale. Pe-atunci, nici nu realizasem că mă 
îndrăgostisem. Am aflat mult mai târziu, într-o zi de toam-
nă, când D a venit la mine şi m-a provocat să numărăm toa-
te stelele din seara aceea. Am acceptat. 

Ne-am pus pe veranda din faţă, cu o pătură peste noi 
ce ne-ajuta să ne încălzim. Tremuram, dar nu de frig. Îţi 
mărturisesc sincer că aveam toată vara crescută prin suflet, 
fiindcă eram lângă ea. Nu zicea nimeni nimic, însă D m-a 
pişcat deodată de mână. În acel moment, m-am ridicat, i-am 
luat mâna şi i-am zis: 

– Draga mea D, te iubesc, te ador, eşti întreg sufletul 
meu, respiri în mine! Spune-mi, ce să fac? 

Ştiam că atunci n-am vorbit cu raţiune. Ea nu a zis 
nimic, s-a apropiat de mine şi m-a sărutat. Primul meu să-
rut, iar ulterior am aflat că şi al ei. 
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Toţi au aflat de relaţie şi toţi s-au bucurat, dar noi, noi 
eram cei mai fericiţi dintre toţi oamenii, dintre toţi pămân-
tenii. Am admirat-o din seara aceea de toamna pe D, fiindcă 
nu mi-a spus ce să fac, ci mi-a arătat. De asta o iubesc mai 
mult ca pe mine, iar ea e poarta mea către rai unde merg 
mereu când sunt cu ea. Uneori, îl întrebam pe Dumnezeu 
ce-am făcut de am primit toate astea, pe D şi toate momen-
tele cu ea. Şi aveam obiceiul să-mi răspund singur.  

Au trecut zile, luni, ani, iar eu şi D ne iubeam din ce în 
ce mai mult. În fiecare dimineaţă, îi scriam câte un citat din 
cărţile preferate de ea şi îi lipeam bileţelul pe geam, urmat 
de un Te iubesc, iar ea râdea cu zâmbetul ei de artistă, ce nu 
mă lăsa să mor. Într-o zi, pe când mă ajuta să-mi fac curat în 
bibliotecă, a pornit radioul şi era începută o melodie de la 
trupa ei preferată, Queen – Love Of My Life. Am dansat îm-
brăţişaţi de razele soarelui, cărţile fiindu-ne spectatori muţi. 

Însă după ceva vreme, 1962, Dora mea nu mai dormea 
spre fereastră, cuprinsă de viaţa fiecarei dimineţi ce-i iubea 
răsuflarea. Doamna Carmen mi-a zis că a fost nevoită să se 
întoarcă înapoi, acasă, căci mama ei s-a îmbolnăvit. Dar eu? 
Nu meritam nicio explicaţie?  

După un timp, în care sufletul meu era zbârcit de 
amintirile ei, doamna Carmen îmi aduce un plic, pe care era 
scris Pentrul domnul meu preferat, Irimia. Cu prietenie D. 

De când am citit cuvântul prietenie, mi-am dat seama 
că nu mi-a scris D pe care am cunoscut-o şi am iubit-o eu. 
N-am citit conţinutul, însă Diana mi-a spus că Dora a plecat 
fiindcă mama ei a murit şi ea s-a căsătorit cu Alexandru, 
„te-a rugat să o ierţi, dacă poţi”, mi-a mai spus Diana şi a pus 
scrisoarea pe biroul înghiţit de obscur, în cele din urmă, ci-
tind-o şi eu.  

Nu mi-a mai povestit domnul Irimia ce-a făcut 
de-atunci, însă existenţa sa după ce Dora l-a părăsit e uşor 
de imaginat. A început din nou să lăcrimeze, însă subtil, fi-
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indcă Ana, soţia lui, era prin preajmă. De atunci, domnul 
Irimia, a înţeles că iubirea e o boală ce se manifestă sălbatic. 
Nu va mai iubi o fată la fel ca pe D în nicio viaţă şi se va 
gândi mereu de ce nu a fost de ajuns. 

Peste vreo două săptămâni de la discuţia mea cu 
Domnul Irimia, am primit un telefon de la soţia lui şi mi-a 
zis că l-a găsit spânzurat de unul dintre teii din Parcul Co-
pou. Fără niciun bilet scris, fără nicio explicaţie, doar cu o 
dată – 28.08.1960, scrijelită pe una dintre băncile din parc. 

Am înţeles atunci că iubirea nu moare niciodată şi este 
o boală ce nu o capătă oricine. Trebuie să se manifeste mani-
ac la un moment dat, la fel ca la Heathcliff din La Răscruce de 
Vânturi sau Humbert Humbert din Lolita. Dar în cele din ur-
mă tot iubire e. Am rămas cu multe întrebări... 
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Călin Guţu, clasa a X-a 
Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Iaşi 

 
 
 
 
 

Flacăra vieţii 
 

„Două vorbe concluzive.  
Cine este omul adevărat  
al acestor întâmplări,  
Dan ori Dionis?” 

 
Au venit din nord, pe la mijlocul secolului al XVII-lea. 

Au omorât şi au prădat tot ce au văzut şi acum Iaşul e în 
flăcări, iar tătarii sunt dispăruţi. În spate, dealurile încearcă 
să ascundă flacăra care se măreşte în vale. Oamenii se gră-
besc spre păduri, urcând colinele, fugind de Galata. Unii se 
împiedică, de frică. Mame cu copii în braţe alergând de foc, 
bărbaţi singuri, răniţi, uitându-se în urmă şi plângând după 
neveste, şi bătrâni aşezaţi calm, aşteptându-şi sfârşitul, şti-
ind că nu pot să fugă la nesfârşit de moarte. Ţipă unii la al-
ţii, strigă la foc, totul e învăluit într-o stare generală de haos. 
În oraş, oamenii îngenunchează pe stradă, mistuiţi de flă-
cări roşiatice, rugându-se către cer pentru izbăvire, dar totul 
e în zadar. La marginea oraşului, e o pădurice, iar pe deal, 
se vede o bisericuţă înconjurată de un zid de piatră, stând 
ca pe un tron, apărată de pagubele cauzate de Prometeu. 

Pe câmpul de luptă s-a aşternut liniştea. Galata e tăcu-
tă, calmă, aşteptând ca focul să se răspândească şi aici, pă-
trunzând odată cu ţipetele din cealaltă parte a oraşului. 
Vântul adie, aducând scântei care se prefac în mici lumini 
zburătoare, înconjurând trupurile răpuşilor. Înfipt în pă-
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mânt şade steagul Moldovei, rupt şi vandalizat. Colina e 
plină numai cu muribunzi şi morţi. Cei muribunzi scâncind 
aproape imperceptibil, cei tineri strigând după mamă, iar 
cei bătrâni eşuând amarnic în încercarea de a prinde ultimul 
fir al vieţii din faţa lor. Cei morţi sunt tăcuţi, unii cu zâmbe-
tul pe buze, la fel ca bătrânii din cealaltă parte a oraşului, al-
ţii plânşi, strânşi ghemotoc, de parcă s-ar fi apărat de vreun 
balaur nevăzut. Firele de iarbă, pătate de un roşu sângeros, 
se mişcă încet, paşnic, la atingerea vântului. Săbii, căzute 
din teacă, sunt întinse pe tot câmpul în deşertăciunea eşecu-
lui. Unele, curbate, cu mărci ale tătarilor, sunt înfipte prin 
inimile soldaţilor căzuţi. Unul are o mână pe iatagan, de 
parcă ar fi încercat să-l scoată. Altul înţepenit în genunchi, 
cu sabia străpungându-i mijlocul. Au fost învinşi, au fost 
răpuşi sau, mai rău, s-au predat, iar acum Iaşul e în flăcări. 

Dar dintre sutele de muribunzi, unul a prins ultima 
picătură de viaţă şi se ridică greoi de pe pământ. Păşeşte 
confuz peste cei lipsiţi de viaţa pe care el acum o are. Se pi-
păie şi simte sânge pe toată faţa. Mustaţa sa deasă, tuciurie, 
acum e mânjită cu sânge. Cămaşa odată albă e împroşcată 
de pete roşiatice şi atârnă despicată în dreptul stomacului. E 
rănit grav, dar încă în viaţă, deşi până acum câteva secunde, 
considerat mort. Nu are mai mult de un sfert de veac. 

Băiatul continuă să meargă încet, neştiind unde se du-
ce, dar simţind cu inima că este pe calea cea bună. Se opreş-
te, căzând în genunchi, când vede în sfârşit oraşul, mistuit 
de flăcări portocalii. A eşuat şi el, ca toţi ceilalţi. Lacrimi îi 
curg pe faţă, curăţind-o de sângele acum închegat. Şi totuşi, 
nu simte nimic, decât o ciudată căldură. Plânge pentru că 
ştie că a dat greş, dar cu inima simte altfel: e bine, e călduţ. 
Se simte mai viu, de parcă sufletele celor pierduţi i-au dăru-
it lui şansa de a trăi. Deşi încearcă să-şi ferească privirea, se 
simte atras de decorul mistic: flăcările se ridică la cerul în-
stelat, încălzind atmosfera tăcută a morţii. Tace. Tace şi ad-



74 

miră peisajul. Nu flacăra e protagonista, ci oraşul în sine. Ia-
şul e cel frumos, chiar dacă arde. Umbrele clădirilor se miş-
că grăbit, încercând să fugă de flăcările care se răspândesc, 
dar nu pot şi sunt cuprinse de lumina caldă, fierbinte a fo-
cului. Cele două puteri: umbra, semn al fricii, al unei străzi 
ciudate unde cineva aşteaptă, cu un cuţit în mână, şi lumina 
caldă, primitoare, a unei sobe, unde bunicul stă, cititind un 
basm nepoţilor. Sunt opuse, dar depind atât de mult una de 
alta. Fără umbre, nu ne-am mai putea ascunde, nu ar trebui 
să mai fie secrete între oameni. Totuşi, odată cu dispariţia 
lor, s-ar pierde şi orice urmă de romantism a nopţii înstela-
te. Singura rămasă e luna, care se uită şi ea speriată la focul 
care acum luminează mai puternic decât ea... 

Soldatul se simte răpus, chiar dacă e în viaţă. Nu mai 
are nimic de făcut, nu mai are un scop care să-l împingă îna-
inte: oamenii pe care trebuia să îi protejeze acum ard, iar 
prietenii săi au căzut în luptă. Singura motivaţie ar fi răz-
bunarea, dar nu simte nicio fărâmă de ură împotriva celor 
care le-au curmat viaţa alor lui. Vrea să fugă, să se dăruias-
că şi el focului, întrucât nu merită să trăiască atunci când 
atâţia alţii sunt morţi, dar se opreşte. Nu ştie ce vrea, însă 
crede că Dumnezeu i-a dat încă o şansă la viaţă pentru un 
motiv.  

Simte o durere în abdomen şi îşi pipăie rana. Sânge-
rează. Ochii îi saltă în toate direcţiile, căutând ajutor. Vede 
mănăstirea Galata, acum cu porţile închise, şi se repede că-
tre ea. Fuge. Cade la pământ, în mocirlă. Din dumbrava din 
stânga lui, se aud vuietele animalelor. Ştie deja că trupurile 
ce le-a lăsat în urmă sunt acum sfârtecate de fiarele pădurii, 
iar el va fi următorul. Trebuie să se ridice. E lipsit de vlagă, 
dar e motivat. Deschide ochii, îşi mişcă piciorul, plan-
tându-l bine în pământ, se împinge cu mâinile şi se ridică. 
Urletul lupilor păleşte în comparaţie cu clopotul asurzitor al 
mănăstirii. Cum de nu l-a mai auzit până acum? Bătea de la 
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prima flacără. Îşi pierde echilibrul din nou, simţind cum 
viaţa-i alunecă şi ea, la rândul ei, printre degete, dar e pre-
gătit să facă orice ca să nu moară. Se gândeşte la flacără, la 
emoţia pe care o simţea când se uita la ea, şi porneşte, 
şchiopătând, către porţile grele, ferecate cu mii de lacăte. 
Printr-o minune, acestea se deschid. Dar, din păcate, nu 
pentru el. 

O figură mică şi neagră iese la iveală din umbra porţi-
lor, care se închid imediat la loc. Odată cu ele, dangătul clo-
potului îşi domoleşte zgomotul asurzitor, iar călugărul se 
uită cu un oarecare interes la băiat. Acesta, disperat, se 
apropie de pustnic, apucându-l de tunică şi cerând refugiu. 
Călugărul îl îmbrânceşte, iar băiatul cade iaraşi în mocirlă. 
E neajutorat. Până şi trimisul bisericii îl îndepărtează. Dar 
dacă el e trimisul lui Dumnezeu, n-ar trebui să-l primească 
cu braţele deschise? Călugărul bagă o mână într-un buzu-
nar al tunicii, scoţând la iveala o cruce şi întinzând-o spre 
protagonist. 

„Păgâne!”, se aude în întunericul nopţii, iar figura îm-
brăcată în negru se îndepărtează, repetând cuvântul. Băiatul 
se simte şi mai singuratic, şi mai confuz. Deschide gura, dar 
deja şi-a pierdut suflarea. Stând în picioarele tremurânde, 
înaintează. Figura neagră se loveşte de porţile închise, apoi 
dispare de pe scenă, lăsând la iveală pentru public doar 
mâna întinsă, cu degetul arătător ridicat spre pieptul tână-
rului. 

În acest moment, cortina se pune în mişcare, iar pro-
tagonistul se întoarce spre audienţă, atingând pumnalul în-
fipt în inima sa, împingându-l mai adânc, începând să 
înţeleagă ce se întâmplă cu adevărat. Primul act al piesei se 
termină. Un ropot de aplauze se aude în sală, iar publicul 
neliniştit începe să comenteze cele întâmplate. 

În loja centrală, o mustaţă deasă, tuciurie râde nervos. 
În spatele ei, omul dă frenetic din picioare, aşteptând înce-
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perea actului al doilea. E singur, şi chiar îi pare rău, întrucât 
nu poate să discute despre nimicurile zilei cu nimeni. Îm-
brăcat într-o redingotă neagră, cu o vestă de aceeaşi culoare 
pe dedesubt şi cu o cămaşă subţire de bumbac, Mihail re-
prezintă diplomatul tipic proaspăt reîntors din Franţa seco-
lului al XIX-lea. Vorbeşte cu un vag accent franţuzesc, iar 
mulţi ar spune că este încă un snob bogat. Cu toate acestea, 
licărirea vieţii din ochii lui negri, altădată tineri şi curioşi, 
acum înţelepţi şi pătrunzători, dovedeşte faptul că e trecut 
prin multe şi ştie când să vorbească şi când să tacă. Faţa lui 
e crispată de vreme şi are o cicatrice adâncă pe piept. Con-
sultă ceasornicul cu capace din buzunarul interior al redin-
gotei şi pipăie crucea mică, de lemn, arsă, acum ruptă în 
două din cauza vremii, pe care o ţine alături. Numără ne-
răbdător secundele până ce cortina se mişcă iară. Odată cu 
ridicarea cortinei, îşi face apariţia în lojă tânărul actor ce îl 
înfăţişa pe protagonistul piesei, îmbrăcat cu aceeaşi cămaşă 
pătată şi plină de găuri. Îşi rupe mustaţa, aruncând-o cât co-
lo, în timp ce se apropie de Mihail. Se aşază tacticos pe sca-
unul sângeriu şi pufos din spatele acestuia, fără a spune o 
vorbă. Aruncă o privire la tavanul pictat cu scena izgonirii 
din Eden a cuplului adamic şi îşi spune o rugăciune, încer-
când să se calmeze, mâna dreaptă tremurându-i în timp ce 
mânuieşte pumnalul care era înfipt în pieptul său acum câ-
teva minute. 

„Chiar nu mă aşteptam să fiu omorât de propria-mi creaţie”, 
spune Mihail cu o urmă de ironie în vorbire, făcându-l pe tâ-
năr să tresară, rupt din meditaţie. 

„Dumneavoastră sunteţi... autorul piesei? E o onoare”, în-
gână actorul, neştiind cum să reacţioneze. Vocea îi tremură, 
şi se gândeşte dacă mai are rost să folosească cuţitul. 

„Eu sunt Creatorul, eu sunt Dumnezeul tău şi tu eşti Pro-
meteu, venit aici să-mi furi focul”, îi răspunde prompt bărba-
tul, cu un aer gânditor.  
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„Sunt un simplu mesager, trimis al Celui-de-sus”, mărtu-
riseşte actorul, dar vorba lui este tăiată de vocea răspicată a 
bătrânului. 

„Şi eu am crezut că eram trimisul Lui când eram tânăr şi ui-
te unde am ajuns acum.” Spunând acestea pe un ton calm şi to-
tuşi intimidant, Mihail se ridică de pe scaun, aşezându-se în 
deschizătura lojei, cu spatele la scenă, analizându-şi replica. 
Băiatul este luat prin surprindere, tresare şi totuşi nu îşi 
pierde calmul. Se ridică la rândul său, pregătindu-se de atac. 

„Un duel, presupun?”, îi aruncă Mihail o întrebare iro-
nică în faţă, în timp ce se uită la ceas. „Şi n-am ajuns nici mă-
car la mijlocul actului al II-lea.” 

Acestea fiind spuse, actorul se repezi la gâtul lui Mi-
hail, lăsându-se pe un genunchi în încercarea de a-l sur-
prinde pe bărbat. Eşuează, fiind întâmpinat de o palmă care 
îl face să-şi scape pumnalul pe jos. Se dă în spate, prinzând 
cuţitul iar şi se îndepărtează de om. 

Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, acestea 
sunt cele două lucruri pe care omul şi le doreşte. Să fie tânăr 
pentru totdeauna, lipsit de griji. Iar Mihail ar face absolut 
orice ca să-şi păstreze flacăra vieţii. Chiar dacă asta înseam-
nă dispariţia unui puşti care a fost prins din greşeală într-un 
conflict pe care el nu-l înţelege, la timpul nepotrivit, în locul 
nepotrivit. De când lumea şi pământul, omului i-a fost frică 
de ce nu înţelege. În schimb, Mihail e evoluţia naturală: de-
păşirea fricii, îmbrăţişarea necunoscutului cu scopul de a-l 
folosi pentru sine. Unii ar zice că e narcisist, el, în schimb, 
este practic. Şi de aceea, de la primul călugăr care l-a văzut 
mânuind puterea nemuririi, a devenit un proscris al biseri-
cii. Şi tot de aceea, copilandrul ăsta îl atacă în acest moment. 
Pentru că încă le e frică... le e frică de schimbare, le e frică de 
ce este nou şi diferit. Dar vor învăţa, cum a învăţat şi el 
acum mai bine de două secole, să înţeleagă şi să îl accepte. 
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Băiatul nu stă mult pe gânduri, ci ţine strâns cuţitul, 
aproape de propriul corp şi se aruncă din nou înspre Miha-
il. Publicul suspină adânc. Mihail e la pământ, sângerând, 
iar actul al II-lea se apropie de final. Băiatul se ridică, iar 
pumnalul rămâne înfipt în inima de piatra a nemuritorului. 
Amândoi ştiu că, dacă l-ar scoate, sângele scurs l-ar omorî 
în câteva minute, şi nu ar apuca să vadă finalul propriei 
piese. Mihail se ridică greoi şi se aşază pe scaunul roşiatic, 
adâncindu-i culoarea cu sângele său. Nu spune nimic, ci îşi 
întoarce privirea către scenă, concentrându-se pe actorii ca-
re joacă. Iar tânărul ia loc lângă el, tăcând la rândul său. Ul-
tima dorinţă a bătrânului este aceasta: să moară în pace, 
hrănindu-şi propriul ego. 

Astfel, Ioan îşi ridică iar capul către tavanul pictat, în-
cercând să uite cele tocmai întâmplate. Când se uită atent, 
îşi dă seama că scenariul se schimbă încet, culorile 
amestecându-se unele cu altele, rotindu-se, creând un peisaj 
nou: primul act de sfidare al zeilor: Lucifer, căzând şi el din 
Paradis. Îşi freacă ochii, gândind că e doar o halucinaţie din 
cauza stresului, se uită în jur, şi iar îşi mută privirea către 
tavan. Acelaşi înger arogant, căzând pentru totdeauna. 

„Prima ta greşeală, fiule, a fost să comiţi hybris”, rosteşte 
Mihail, prinzându-l de gât pe tânărul actor. Ioan încearcă să 
respire, să îl lovească înapoi, dar nu mai poate: zeii sunt mai 
puternici decât simpli muritori. 

„Trebuie să îţi mărturesc ceva, părinte”, spune bătrânul, 
mişcându-şi ochii către tavan, acum înfăţişând un tabloul al 
Edenului, cu Atotputernicul în mijloc, într-o togă albă, cu 
barba sa de Moş Crăciun şi zâmbetul călduros, cu mâinile 
deschise, acceptând pe cei care se pocăiesc. Faţa lui Ioan se 
înroşeşte, ochii îi ies din orbite, respiraţia eşuează. Se zbate, 
încercând să scape din scaunul morţii, dar nu reuşeşte. E 
prins, fără vreo urmă de scăpare. 
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„Eu îmi trag puterile din adâncurile Iadului pe care tu l-ai 
creat. Acel foc fără lumină, dar cu prea multă căldură care îi arde 
pe cei care nu s-au căit în faţa ta, îmi dă mie puterea de a trăi. Aşa 
că iartă-mă, părinte, pentru ce o să fac în continuare.” 

Îşi ia mâna de la gâtul băiatului, iar acesta cade în ge-
nunchi, căutând aer. Respiră greu, şi se uită confuz în jurul 
lui. Lumea aplaudă, cortina trăgându-se din nou, acoperind 
scena. Între timp, Mihail, calm, îşi scoate un trabuc, punân-
du-l în gură. Mustaţa deasă, tuciurie, şade ţanţoş pe ţigară, 
iar omul bagă mâna în buzunarul cu crucea ruptă, scoţând 
la iveală o cutie cu chibrituri. Cu un zâmbet, aprinde trabu-
cul, pufăind din el, şi rămâne cu mica flacără în mâna 
dreapta. 

„Ăsta e un trabuc veneţian, Excalibur am impresia că se 
numeşte. E cât se poate de bun!” spune cu un zâmbet, 
uitându-se la scenă, mândru. Se ridică de pe scaun şi se uită 
la chibrit. „Şi când te gândeşti că lucrul ăsta mic este ceea ce mă 
ţine pe mine în viaţă! Să înceapă actul al III-lea!” 

Şi, acestea fiind spuse, îl aruncă peste deschiderea lo-
jei, în stal. Cineva ţipă, iar în câteva secunde un rând de 
scaune este deja în flăcări. Mihail scoate tacticos cuţitul din 
rană, iar sângele nu curge. Cu un rânjet strident, iese pe uşa 
lojei, închizând-o în urma sa. Ioan se târăşte spre uşă, lo-
vind-o puternic şi strigând după ajutor, dar nimeni nu îi 
răspunde. E pierdut, iar focul ajunge, într-un final, şi în loja 
lui. Limbile flăcărilor joacă în jurul său şi îl cuprind. Ţipă, 
dar e în zadar. 

Pe bulevard, un birjar mână caii speriaţi de teatrul în 
flăcări, dar aceştia răstoarnă birja, iar din ea cade o femeie. 
Mihail îi oferă o mână de ajutor şi ea îi zâmbeşte. Se uită în-
apoi la clădirea din care abia a scăpat şi îşi aminteşte de 
acea noapte, în 1650. Aceeaşi căldură lăuntrică îl cuprinde. 
Se simte iarăşi viu, tânăr, iar zâmbetul, altădată crispat, 
acum e gingaş ca al unui copilaş. Admiră flacară ridicată la 
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cerul înstelat, care iar încearcă să se întreacă cu luna în in-
tensitatea luminii. Umbrele clădirii se fac nevăzute, lăsând 
loc puternicii culori portocalii care încinge scena. Mihail îşi 
încheie redingota, dispărând şi el pe străzile înguste ale Ia-
şului.  

Teatrul e în flăcări. 
În noaptea de 17 februarie 1888, clădirea Teatrului Naţio-

nal din Copou ia foc. Clădirea s-a mistuit până la temelii, iar pu-
ţini oameni au scăpat cu viaţă din incendiu. Nicolae Barbu spune 
că au fost salvate doar „arhiva, o mică parte din bibliotecă, ceva 
mobilier şi cei doi arabi cu candelabrele lor (de altfel, păstraţi şi 
azi, cu sfinţenie).” Nimeni nu ştie exact care a fost originea focu-
lui, dar cei mai mulţi dau vina pe sobele prea pline ale fostului pa-
lat domnesc. Unii jurnalişti, în schimb, precum şi câţiva artişti 
care caută motive să scrie cărţi susţin că incendiul fusese provocat 
de cineva anume, cu bună ştiinţă. Deşi nu ştim cu exactitate cine 
a adunat fondurile, construcţia noului Teatru Naţional a fost 
terminată în 1896, la 1 decembrie. Până în prezent, atât Teatrul, 
cât şi Opera Naţională din Iaşi, îşi desfăşoară spectacolele în 
această clădire.  

Pentru moment. 
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Cati Neculau, Delia Ţuţu, clasa a IX-a 
Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Iaşi  

 
 
 
 
 

Capitolul I 
Plecarea  

 
15 iunie, ultima zi de şcoală. Ana şi Carmen termina-

seră clasa a XI-a, iar începutul verii era prilejul perfect pen-
tru a ieşi din monotonia şi plictiseală oraşului. Cam aşa e 
Bistriţa, plină de oameni fericiţi şi talentaţi, dar fără prea 
multe oportunităţi. Însă, Iaşul, capitala tineretului, era locul 
ideal pentru a se distra şi pentru a-şi face muzica cunoscută. 
Cu o ambiţie uriaşă, fară bani şi cu o chitară, fetele au luat 
trenul spre Iaşi, fără să se gândească prea mult.  

Dorinţa lor era împlinită, ajunseseră în Iaşi. Pentru în-
ceput, s-au dus în centru, şi-au scos chitara şi au început să 
cânte. Se simţeau bine, lumea se oprea, le asculta şi le oferea 
bani. La finalul zilei aveau 18 lei, nu cunoşteau pe nimeni, 
nu aveau mâncare sau un loc unde să doarmă, abia acum 
realizaseră cât de greu urma să le fie. Şi-au luat ceva de 
mâncare şi s-au dus în gară, să doarmă. Acolo, l-au întâlnit 
pe Eric, un tip drăguţ ce le-a invitat la el acasă. Povestind, 
au aflat că şi el îşi câştiga existenţa cântând la chitară în pa-
sajul din piaţa Unirii.  

A doua zi, s-au dus în Parcul Copoul pentru a cânta 
împreună. Au avut mare noroc, organizatorul festivalului 
,,Rock’n Iasi” trecea pe acolo şi i-a auzit. Fiind surprins de 
talentul lor, le-a propus să participe şi ei la festival. Având 
nevoie de un toboşar, Eric l-a chemat pe cel mai bun prieten 
al său, Alex, să-l ajute. În urma apariţiei de succes la con-
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cert, au devenit cunoscuţi, fanii cerându-le întemeierea unei 
formaţii. Cei patru s-au mutat împreună în apartamentul lui 
Eric, unde repetau şi scriau piese. Au strâns mai mulţi bani 
în urma concertelor susţinute în fiecare seară pe str. Ştefan 
cel Mare, astfel scoţând un album. 

 
Capitolul II 

Mutarea  
 

După o vară de succes, Alex şi Eric trebuiau să se în-
toarcă în Cluj, iar Ana şi Carmen rămân fără un loc unde să 
stea. Îndrăgostite de Iaşi şi conştiente de posibilitaţile pe ca-
re urmau să le aibă dacă şi-ar fi continuat studiile aici, în-
cercară să-şi convingă părinţii să le înscrie la Colegiul 
Naţional. Încântaţi şi ei de idee, au venit să depună docu-
mentele de înscriere. Văzând că fetele nu mai au unde să 
stea, le-au lăsat rulota cu care au venit, iar ei au plecat îna-
poi cu trenul.  

Totul mergea bine, Ana şi Carmen se întreţineau din 
bursa lor de merit şi deja erau acceptate la Conservator, da-
torită premiilor câştigate la concursurile nationale. Bacul era 
în două luni, iar ele erau pregătite să-l ia cu 10. Cum nu pu-
tea fi totul perfect, într-o seară, din cauza parcării neregu-
lamentare a rulotei, poliţia le-a confiscat-o, rămânând iar 
fără un loc unde să doarmă. Având cheia de la sala de festi-
vităţi a Casei de Cultură a Studenţilor dobândită în urma 
unui concert, fetele s-au dus să doarmă acolo, crezând că nu 
vor avea probleme. Dormeau sub scenă, iar cum programul 
sălii era afişat, ştiau când să plece pentru a nu bănui nimeni 
nimic.  

Într-o dimineaţă, fetele s-au trezit şi au ieşit de sub 
scenă pentru a se pregăti de şcoală, dar din nefericire, sala 
era plină de oameni care urmăreau un spectacol de mimă. 
Acesta nu era trecut în grafic, deoarece era organizat de 
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studenţii de la facultatea de teatru, iar în public erau doar 
profesorii şi părinţii acestora. Stricându-le piesa, paznicul 
instituţiei le-a cerut fetelor nişte explicaţii. Chiar atunci a 
apărut şi soţia lui, care era directoarea şcolii la care învăţau. 
Fără a sta prea mult pe gânduri, femeia le-a exmatriculat. 
Rămânând din nou pe stradă, singure şi fară posibilitatea 
de a mai da bacul, Ana şi Carmen sunt cu moralul la pă-
mânt.  

 
Capitolul III 

Înfiinţarea studioului  
 

Ştiind că dacă s-ar întoarce în Bistriţa şi-ar dezamăgi 
părinţii, cele două surori şi-au luat lucrurile şi au început să 
facă autostopul spre Cluj. Schimbând mai multe maşini, şi 
făcând compromisuri, ajung în sfârşit unde îşi doreau, la 
Alex şi Eric. Le-au povestit acestora toate cele întâmplate, 
iar băieţii au fost de acord să stea cu toţii în acelaşi aparta-
ment, ca în vremurile bune. Cum cei doi trebuiau să meargă 
la facultate, nu puteau să lucreze. Aşa că fetele au fost nevo-
ite să se angajeze, pentru a se putea întreţine toţi patru. Lu-
crau ca chelneriţe la un restaurant de lux, iar seara, cântau 
într-un club.  

Astfel, au reuşit să strângă bani pentru a se muta îna-
poi în Iaşi împreună. Au reuşit să îşi deschidă un studio de 
muzică, unde lucrau cu tinerii pasionaţi, îi sprijineau, ca 
aceştia să nu treacă prin ce au trecut ei. Cu îndrăzneală, sa-
crificiu şi puţin noroc, Ana şi Carmen ne demonstrează că 
orice este realizabil dacă avem multă voinţă. Pornind de la 
zero, în doar un an, s-au făcut cunoscute prin muzică, şi-au 
construit o carieră, şi-au făcut mândri părinţii şi cel mai im-
portant, s-au împlinit pe plan sentimental, amândouă 
găsindu-şi jumătatea. 
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Teodora Petrache, clasa a XII-a 
Liceul Teoretic Vasile Alecsandri, Iaşi 

Vagonul 

Mă plimb de unul singur şi mă întreb de ce exist. 
Merg într-un ritm alert, gândindu-mă că cineva mă 

urmăreşte.  
Stau, privesc, ascult şi îmi dau seama că este de fapt 

umbra mea. Un adevăr trist, din păcate. Simt că nu mi-a 
mai rămas nimic în afară de şevaletul vechi din lemn de 
nuc, pânza de un alb imaculat, ah, albul!... şi tuburile argin-
tii expirate. Să nu uităm de minunatele străduţe ieşene, mi-
zere, încărcate de vegetaţie, în care îmi afund paşii. Este 
extraordinar cum nişte simple materii vegetale mă pot in-
spira. M-am liniştit, şi acum merg încet. Am traversat par-
cul Expoziţiei cu mâinile în buzunare. Uite, parcul ăsta nu 
l-am pictat niciodată. Nu este nimeni pe stradă. Luna mă 
priveşte cu multă ironie şi mă însoţeşte în pustiul nopţii pâ-
nă în strada Lăpuşneanu. Aici explodează un val de lumină, 
schimbându-mi starea iniţială. Majoritatea magazinelor 
sunt închise, doar unele buticuri mai îngăduie câte un cli-
ent. Remarc unul cu o uşă de culoare gri, mată, puţin ciu-
dat. Mă îndrept spre geamurile imense din sticlă proaspăt 
curăţată şi admir tuburile noi de vopsea. Lângă culorile pas-
telate, se află un set de creioane cu mină de cărbune. Intru şi 
observ o doamnă de aproximativ 50 de ani, cu o figură acră 
şi plictisită. Fac un tur vizual al încăperii şi rămân impresi-
onat: un spaţiu mic, dar bine organizat şi echilibrat. Nu ai 
crede că femeia cu o expresie atât de comună poate întreţine 
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un paradis al artiştilor în asemenea mod. Fiecare pânză este 
frumos împăturită alături de impecabilele găleţi cu lac. Nu 
mă pot abţine şi cumpăr ceea ce îmi doream cu atâta ardoa-
re. Entuziasmat, îi mulţumesc vânzătoarei, îmi pun bereta 
gri-spălăcit ce îmi acoperă părul castaniu-închis şi ies cu 
speranţa de a ajunge cât mai repede acasă. Privesc în sus şi 
un strop de apă îmi mângâie obrazul de puţin timp ras şi 
cam iritat. Zâmbesc tot drumul până la Cafeneaua Veche; în 
partea dreaptă se află clădirea în care locuiam. Un bloc mo-
dest, cu patru etaje, care oferă o privelişte grandioasă. Intru 
şi văd că varul de un albastru regal a început să se cojească. 
Urc nepăsător până la etajul al doilea şi deschid uşa apar-
tamentului meu destul de deteriorat. Pisica mă aştepta la 
geam. Vine cu paşi nesiguri spre mine şi, atunci când se ve-
de în braţele ferme care o cuprind, scoate un sunet specific; 
o cuprinde moleşeala. Mă aşez pe fotoliu şi cad în visare cu 
un pahar de vin roşu în mână, adus de fratele meu săptă-
mâna trecută. Are un gust uşor acru, dar mă obişnuiesc re-
pede.  

Mă aflu în camera preferată din acest apartament de 
proporţii reduse. Aici simt că timpul se comprimă pentru 
că, atunci când încep să o pictez pe ea, uit de mine însumi. 
Ce ciudat, nici nu mi-am terminat gândul şi aud uşa care se 
deschide cu un scârţâit abia perceptibil. Este ea, cea care 
mi-a sleit inima. Are nişte ochi de un albastru bizar. Culoa-
rea lor este identică cu a unui munte văzut din depărtare. 
Aceştia sunt umbriţi de nişte gene negre, curbate ca dealuri-
le dolofane pe care le văd la orizont. Privirea sa plină de 
simplitate m-a intrigat încă de la început. Sprâncenele îngri-
jite au o formă arcuită şi buzele îi sunt voluptuoase, roşii şi 
pline de viaţă. Lângă ele se zăresc două riduri micuţe, pro-
vocate de umorul meu bun, sau aşa îmi place să mă gândesc 
că a fost. Descrierea este a Cameliei. De vizitele ei spontane 
abia apuc să mă bucur, cum s-a întâmplat şi azi. Cu sigu-
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ranţă a venit pentru câteva zile pentru atmosfera de mare 
sală de bal a Iaşului. 

– Bonjour, mon cheri, încântat să mă revezi? 
– Ca întotdeauna, ma belle parisienne! Cu ce ocazie? 

Ai o expoziţie nouă? 
– Nu, din păcate. Sunt în trecere. Chiar în seara asta la 

ora 20:30 am tren. Îmi era dor de tine şi m-am gândit că ar fi 
fost prea banal să-ţi las o scrisoare sau să te sun. Putem pe-
trece totuşi câteva ore împreună. 

– Sigur, mi-ar face mare plăcere! 
– Nici nu ştii cât mi-ai lipsit, Anton! New York-ul e un 

oraş ce se scaldă în dramă şi maliţiozitate! 
Mă uit la ceas şi văd ora 15:06. Până să o conduc la ga-

ră, am suficient timp să fac ce mi-am propus. Avea o valiză 
mică, îngustă, pe care a lăsat-o lângă litiera pisicii. Stilul ca-
racteristic artistei, reliefând dezinteresul pentru obiecte şi 
pasiunea pentru natură. M-am gândit că ar fi bine să petre-
cem următoarele ore în localul în care ne-am cunoscut. Pe 
trotuar este un strat fin de apă în care se reflectă luna. Re-
marc că are mâinile albe, reci şi aspre, ceea ce mă linişteşte. 
Ah, albul!...  

Până la Cafeneaua Veche trecem printr-o străduţă în-
gustă, impresionant pictată. Aici ne-am sărutat prima dată. 
Aici i-am pictat chipul pentru prima oară. Tot aici aveam de 
gând să-i cer să fim nedespărţiţi şi să o ţin lângă mine toată 
viaţa. De ce se trezeşte în mine o frică pe care îmi este greu 
să o controlez? Zâmbetul ei frumos mă învăluie în pace. 
M-am oprit şi am apucat-o de mână. Atunci, privirea ei a 
rămas la fel de calmă, lucru la care nu mă aşteptam. Scot 
din paltonul scămoşat inelul personalizat ce conţinea o poză 
cu primul ei tablou la care s-a chinuit un an de zile. I-l pun 
pe inelar şi ea, râzând nervos, îmi spune: „Nu, dragul meu, 
trebuie să fiu liberă, şi tu la fel”. Fiecare cuvânt pronunţat 
făcea ca dezamăgirea să mă sufoce. Tonalitatea vocii ei mă 



87 
 

enerva. Am devenit confuz. Ar fi fost prea simplu ca să ac-
cepte. 

– De ce? 
– De ce nu pot sta toată viaţa cu un om?! Nu ştiu, une-

ori nici eu nu mă înţeleg. Sunt făcută dintr-un material prea 
alunecos ca să mă lipesc de o fiinţă umană. Sunt atrasă în 
schimb de muzică, dans, cultură, obiceiuri, pictură. Vreau 
să văd toate atracţiile lumii singură, poate alături doar de o 
carte şi o cafea. 

Am luat-o cu căldură de mână şi am intrat în cafenea. 
Locul acesta îmi părea atât de familiar... inexplicabil. Era 
special prin faptul că la parter deţinea o galerie cu artă con-
temporană, iar la etaj se afla cafeneaua propriu-zisă. Ne-am 
aşezat la o masuţă rotundă şi cam instabilă, preferata ei, cu 
privirea către oraşul acoperit de praful alb. Ah, Albul!... 
Turnul palatului mă compătimea prin multitudinea lumini-
lor sale şi alunga sentimentul de anxietate. Timp de patru 
ore am vorbit de la ceaiul englezesc servit alaturi de un bis-
cuit cu ciocolată neagră până la inovatorul lift din renumi-
tul Empire State Building. Nu s-a schimbat nimic. Conver-
saţia purtată a fost palpitantă, ca de fiecare dată. Iubirea ce 
i-o purtam însemna şi nevoia de a o avea alături zilnic. Am 
înţeles în sfârşit că ea nu se poate limita la un singur loc şi la 
o singură persoană. Rămânea o enigmă ce trebuie să cu-
noască şi să sece continentele de cunoştinţe. Un mister pe 
care trebuie să-l admir şi să îl accept, cu toate imperfecţiuni-
le sale.  

În drumul spre gară, cât îi căram valiza, n-am putut să 
nu observ entuziasmul din ochii lucitori ce contrastau cu 
cearcănele proeminente. Acea sclipire continuă exprima 
pofta Cameliei pentru artă, lume şi natură; pentru simpla 
existenţă. În acel moment, am avut parte de o dulce revela-
ţie. Conştiinţa mea se lăsa uşor învăluită de sentimentul de 
dragoste necondiţionată. Mai sunt 13 minute până soseşte 
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trenul. Sunt plăcut uimit şi remarc că este cel uzat, cu va-
goane superficial aranjate, care ne-a condus până la Roma, 
una din excursiile noastre. Mă duc şi îi cumpăr o revistă oa-
recare, cu picturi din secolul al XIX-lea. Are o obsesie pen-
tru perioada respectivă, nu înţeleg de ce. Râd şi urc în 
vagon pentru o ultimă privire. Mă aştepta cu nerăbdare. 
Văzând revista, sare de pe scaunul prăfuit şi îmi oferă un 
sărut scurt, însoţit de o îmbraţişare lungă. Pe obrazul um-
brit de marea clădire a gării, se iveşte un diamant ce se ros-
togoleşte până pe eşarfa de un ocru aprins. Culeg ce a mai 
rămas din el cu o mângâiere şi i-l aştern pe buza inferioară. 
Se apropie sfârşitul şi neliniştea îmi bate în geamul murdar 
al vagonului. Mă aşteaptă pe peron insistent albul, ah, al-
bul!... Zâmbesc forţat şi cobor. Trenul s-a pus în mişcare. 
Mă uit la ea. Ea se uită la mine. Conexiunea creată nu am 
putut să o explic niciodată. Îmi pun bereta neglijent pe cap 
şi mă îndrept spre casă. Intru în apartament şi revin la viaţa 
monotonă, înviorată de ce mi-a mai rămas: creioanele din 
cărbunele negru ca sufletul meu. 
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Daria Tanase, clasa a X-a 
Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă, Iaşi 

 
 
 
 
 

Cursa 
 
Dimineaţă. Soare. Energie.  
Bicicleta mă aştepta captivă pe casa scării, aşa că i-am 

îndeplinit speranţa unei evadări pe străzile bătrânului meu 
oraş. Am pus pe mine echipamentul special de biciclist, am 
înhăţat din cuier casca şi mănuşile şi am scos-o pe Cici-bici. 
Afară, spre norocul meu şi al bicicletei mele cochete, nicio 
maşină. Fără trafic, parcă şi aerul se simţea mai uşor şi 
proaspăt. Cu o senzaţie ciudată în piept, mi-am croit drum 
spre pista de biciclete. 

Dintr-o dată, în faţa mea a apărut un om îmbrăcat cu 
vestă reflectorizantă, fluier şi două pancarte, una verde, cea-
laltă roşie. 

– Ce faci aici? mă apostrofează domnul semafor, pe un 
ton nu tocmai prietenos. Înapoi pe traseu! Hai, repede! Ajun-
ge-i din urmă! 

Speriată, m-am retras şi am început să pedalez în di-
recţia indicată de el. De ce ar trebui să mă îndrept spre Pala-
tul Culturii? Ce traseu? 

Rapid, am prins viteză şi am alunecat pe străzi ca vân-
tul şi ca gândul. Aveam o senzaţie de zbor şi nu mai sim-
ţeam roţile, cadrul şi pedalele de sub mine. Numai 
ghidonul ajutându-mă să sparg vântul care îmi biciuia faţa. 

Trecusem de pod şi, de la înălţime, am observat un val 
de oameni care se mişca spre Palat, la 300 de metri de mine. 
Nici nu mi-am dat seama când am ţâşnit de pe trotuar şi am 
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aterizat pe şosea, constatând ce se întâmpla de fapt. Rapid, 
metrii care ne despărţeau au rămas tot mai puţini, până 
când am început să fac slalom printre biciclişti, croindu-mi 
drum spre linia de sosire. Buna mea prietenă, bici, dădea 
semne de oboseală, dar este prea orgolioasă pentru a-mi fa-
ce surprize neplăcute.  

Am rămas cot la cot cu un bărbat pe care, cu încă câ-
teva zvâcniri din picioare şi scârţâituri ambiţioase ale prie-
tenei mele, l-am lăsat în urmă, cu toţi ceilalţi. Am trecut 
linia de sosire prima, cu 84 de km/h. Trecând prin arcada 
Palatului Culturii, am plutit pe deasupra scărilor şi am ate-
rizat cu o bufnitură sonoră şi un cauciuc dezumflat.  

Draga de ea, Cici-bici nu s-a supărat pe mine, ştie că o 
voi duce în cel mai cochet service de biciclete, unde va be-
neficia de un tratament regal. 

Oamenii au năvălit peste mine, înmânându-mi un ma-
re trofeu de argint, o medalie aurită cu rubine încrustate şi o 
diplomă cu înflorituri.  

Îmi plac dimineţile din Iaşul meu, nici nu ştii când 
poţi deveni premiant, doar pentru că ai ieşit la plimbare. 
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Andreea Timiş, clasa a XII-a 
Liceul Tehnologic Haralamb Vasiliu, Podu Iloaiei 

 
 
 
 
 

Căderea unui heruvim 
 
Cândva, acest Univers era în armonie. Binele domnea, 

lumina strălucea, Dumnezeu era în tot şi în toate, apoi a 
apărut Umbra. La început ne-a fost teamă, ne-a fost teamă 
să-i rostim numele, pentru că era o anomalie, care nu avea 
ce căuta printre noi, îngerii. Dumnezeu nu ne spunea nimic, 
nici când încercam să-l evoc; atunci am înţeles, era voia Lui 
ca Umbra să existe. 

Eu eram un înger cu aripi albastre, învăţam continuu 
să fiu lumină, ştiam că al meu Creator era mândru de mine, 
aşa cum era de toţi fraţii şi de surorile mele. Ne întâlneam 
zilnic la şcoală, să învăţăm să ajutăm oamenii, ne ocupam 
strict de planeta Terra, o mică planetă albastră, pierdută în 
Univers, închisoare de maximă securitate şi şcoală pentru 
toate sufletele decăzute. Ştiam că umbra făcuse ravagii deja 
în anumite sectoare universale, dar nu ne gândeam că ar 
putea ajunge şi la noi: noi eram în Rai! 

Fratele nostru Lucifer era atât de frumos, era ceva de 
nedescris. Dumnezeu pusese în el toate darurile şi asta l-a 
făcut să ne privească pe toţi cu superioritate, deşi nimeni nu 
ştia, decât Creatorul meu. Eu aveam o pasiune pentru Lu-
ceafărul dimineţii, frumuseţea lui mă orbea, chiar dacă nici 
eu nu eram mai prejos. Am ajuns la Şcoala de Desăvârşire 
Luciferiană pentru studii aprofundate. A devenit mentorul 
meu, anumite sclipiri ce le avea mă făceau să mă înfior, pen-
tru că nu le recunoşteam, nu ştiam pe atunci ce e Mândria. 
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Nu ştiam ce este cu el, dar îmi plăcea noua latură a sa, pen-
tru că, după cum spuneam, unii îngeri sunt destinaţi să ră-
mână în Rai pentru totdeauna, alţii să cunoască şi 
Întunericul. 

Atunci când vorbeam cu el, deseori îmi spunea că sunt 
diamantul său neşlefuit. Ştiam de ce mi se adresa astfel: 
eram singurul înger cu aripile de culoare albastră care exis-
tă în Rai, ceilalţi le aveau în întregime albe. Nu înţelegeau 
de ce am fost creată aşa, dar Lucifer mi-a spus: „Tu vei face 
lucruri mari într-o zi, eşti destinată pentru măreţie”. Simţeam 
că viaţa în Rai era perfectă, dar simţeam şi că Umbra ce apă-
ruse, nu apăruse degeaba. 

Am terminat Şcoala Luciferiană cu succes, mentorul 
meu era mândru de mine şi mă dădea exemplu celorlalţi 
îngeri. Am învăţat să eman în univers ceea ce eram: lumină 
şi iubire. M-am pregătit să lucrez cu Întunericul, pentru că, 
atunci când nu cunoşti Întunericul, vei spune că nu există şi 
te vei limita singur. Aşa fusese voia Domnului. 

Atunci, am auzit prima oară de Umbră. Am studiat-o 
ca pe ceva metaforic, fără să-i înţeleg adevărata valoare. Şti-
am că Întunericul era lipsa luminii: Dumnezeu şi-a retras 
calităţile sale din anumite sectoare universale, pentru a-i lă-
sa pe oameni să experimenteze lipsa Lui. Pământul a fost 
una dintre planetele din care şi-a retras existenţa. Aşa au 
apărut iadurile, prima sămânţă de slăbiciune. Aşa a încolţit 
în mintea lui Lucifer dorinţa de a conduce înainte de a fi 
pregătit. 

Dumnezeu a ştiut planul lui Lucifer. S-a întâmplat 
într-o zi senină. La noi, fiecare zi era senină, dar aceasta era 
cu mult mai senină decât de obicei. M-am întâlnit cu Lucifer 
în grădina de trandafiri. Părea preocupat, frământat şi mi-a 
spus că a avut o discuţie mai vulcanică cu Mihail, căpetenia 
îngerilor. Am văzut umbra pe faţa lui albă şi m-am speriat. 
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El însă şi-a strâns aripile şi le-a pus ca un scut în faţa noas-
tră. 

– Layra... am ceva să îţi spun. 
– Ascult. 
– E ceva ce o să te sperie, poate, dar sunt sigur că vei 

înţelege. 
– Ce este? 
– Layra, tu înţelegi Umbra. Şi eu am încercat să o des-

cifrez, dar m-am afundat prea mult în Ea, am început să fiu 
una cu Ea. 

– Asta înseamnă că te voi pierde? 
– Nu mă vei pierde niciodată, pentru că totul este în 

voia Lui; ne vom revedea, poate, cândva. Acum, am o arma-
tă de condus. 

– Armată? Lucifer, ce ai făcut? 
– Am făcut ceea ce trebuia făcut. 
Şi şi-a luat zborul, lăsându-mă uluită. Am alergat în 

Sala Tronului. Acolo, sute de îngeri se adunaseră. A apărut 
liderul cetei de îngeri războinici, Mihail, şi imediat toţi au 
încetat şoaptele. 

– Linişte, fraţii mei, vă rog! 
– Ce se întâmplă? se auzeau voci pierite. 
M-am apropiat de el cu paşi uşori, trăgându-l de mâ-

necă. 
– Mihail, pe Lucifer l-a cuprins Umbra. 
El îmi răspunde mental, în aşa fel încât doar noi să au-

zim ce ne spunem. 
– De unde ştii asta? 
– Tocmai ce mi-a spus în grădina de trandafiri. 
– Nu vă temeţi! Nimic nu se petrece fără voia Lui! O 

să rezolv eu această problemă, spuse Mihail cu o voce pu-
ternică. 

A ieşit din sală, iar toată lumea s-a împrăştiat. Eu însă 
l-am pândit printre arbori, sperând să văd unde se duce, 
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deoarece m-am uitat în ochii lui cenuşii, întrebându-mă de 
ce le ascunde adevărul.  

Ne aflam la marginea pădurii, acolo unde se întâlnesc 
două stânci înalte. Cerul începuse să capete o nuanţă plum-
burie ciudată. Mihail stătea cu piciorul lipit de stâncă, cu 
capul în sus. Curând a venit Lucifer în zbor. I-am văzut dis-
cutând aprig. Lucifer îşi ridică frumosul chip într-o expresie 
de profundă mândrie şi totodată de furie. Striga cuvinte du-
re, din care am auzit doar un fragment. 

– Este alegerea mea, frate! Nimeni şi nimic nu mă vor 
împiedica, nici măcar El! 

Şi-a luat zborul, bătând puternic din aripi, iar Mihail 
şi-a îndreptat fruntea palidă spre pământ. 

– Poţi ieşi acum, Layra! 
Am tresărit, ştia că sunt acolo. 
– Ce se întâmplă? am întrebat cu ochii în lacrimi. 
– Ne pregătim de război. 
La apusul soarelui, a început războiul. Lucifer împre-

ună cu o treime din îngeri au încercat să treacă la conduce-
rea Raiului. Mihail şi-a organizat ceata şi i-a alungat pe 
îngerii rebeli pe planeta-închisoare Pământ. 

Însă nimic nu mi-a şters dragostea profundă pe care 
i-o purtam, nici măcar atunci când l-am văzut în lanţuri gre-
le de argint, urlând. Nici măcar atunci când Mihail mi-a 
spus că faţa i se transformase, că chipul îi era de nerecunos-
cut, nici când am aflat că urma să fie deportat în Infernul lo-
calizat în centrul Pământului.  

Am învăţat la Şcoala Luciferiană despre Pământ, însă 
informaţiile au fost destul de limitate. Nu ni se permitea să 
studiem în amănunt despre Umbră şi unde vor ajunge înge-
rii cuprinşi de Ea. Citisem în cărţi despre Poarta Iadului, se 
zvonea că este în zona unui oraş mic, Iasyx. 

Tot ce simţeam era durere. Nimeni nu a ştiut de trans-
formarea lui Lucifer în afară de mine, pentru că eu i-am ză-
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rit chipul. Nici Mihail nu a ştiut că am fost să îl vizitez îna-
inte de deportare. Am furat cheile de la îngerul-gardian al 
porţii şi am intrat. 

Steaua dimineţii, aşa era el supranumit. Chipul său 
cândva frumos era brăzdat de riduri adânci, ochii lui erau 
complet negri, nemaiexistând pupilă şi iris. 

– Ce vrei, Layra? îmi zise cu o voce groasă, necunos-
cută mie. 

– Nimic, doar să înţeleg. 
– Vei înţelege într-o zi. Priveşte, zâmbeşte el, ce mi-a 

făcut fratele meu Mihail! Oare ei sunt mai buni ca mine, 
făcându-mi asta?  

Şi începe să zornăie lanţurile. 
– Ochii tăi de ce sunt aşa de negri? 
El hohoti, dinţii albi i se zăreau printre buze, dar ară-

tau ca nişte colţi. 
– Pleacă, nu vreau să mă vezi aşa! 
– Dar... 
– Pleacă!!! urlă el. 
– Niciodată nu e prea târziu, cere iertare şi vei redeve-

ni ce ai fost. 
– Nu înţelegi? Eu nu vreau să redevin ce am fost! Des-

tul am făcut voia Creatorului, acum sunt Prinţul Întunericu-
lui şi îţi ordon să pleci! 

– Nu o să te las în închisoare, voi veni după tine. 
– Până când tu vei veni, acolo vor trece milenii, râde 

el. 
– O să plec odată cu tine! 
– Layra, o zi aici înseamnă 1000 de ani acolo, până ai 

să ajungi, nu voi mai fi ce sunt acum. 
– Dar ai zis că nu te voi pierde niciodată! 
– Nu, pe mine cel de acum nu ai să mă pierzi, pentru 

că ăsta sunt. Ne vom revedea şi atunci vei regreta că ai ales 
să părăseşti Raiul. 
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– De ce aş regreta? 
– Pentru că dacă ai ajuns pe Pământ, nu mai există ca-

le de întoarcere. Şi pentru că tu eşti înger de lumină, te voi 
face să suferi cum nu ţi-ai imaginat vreodată. 

– Nu-mi pasă! ţip eu, o să îndur orice ca să te pot adu-
ce înapoi. 

– Nu poţi aduce pe cineva înapoi dacă nu doreşte să se 
întoarcă. Sunt un monstru, îşi fereşte el capul. 

– Dar eu nu voi uita niciodată cine eşti! 
– Layra, rămâi aici, să nu faci ceva nesăbuit. 
– Mai nesăbuit ca tine? Şi apoi, nu este scris că ucenicii 

trebuie să îşi depăşească maestrul? 
– Layra!! tună el. Rămâi în Rai, am spus! Acel loc te va 

distruge! 
– Ai uitat de aripile mele? Nu sunt făcută să trăiesc 

numai în Rai! 
– Când voi ajunge pe Pământ, îmi voi crea regatul, voi 

aduce distrugerea în inimile oamenilor, nimeni nu va scăpa. 
– De ce ai face asta? 
– Ca El să vadă că pot şi fără El. Pot şi o voi face. Te 

aştept acolo, să fii regina mea. 
L-am îmbrăţişat strâns, aşa cum nu o făcusem nicioda-

tă. Nu ştia că vor trece 12000 de ani până o să mă vadă din 
nou; pentru mine însă 12 zile. 

În acea noapte, Lucifer a fost deportat pe Terra, însoţit 
de Mihail şi de alţi îngeri războinici. Îmi stăpâneam cu greu 
lacrimile, ca ceilalţi îngeri să nu observe. 

A doua zi, am cerut să plec şi eu pe Terra, pentru a-l 
convinge pe Lucifer să ceară iertare. Mihail m-a luat de mâ-
nă şi ne-am dus în alt sector al Raiului, Sectorul Durerii. 
Acolo, timp de trei zile, voi experimenta păcatele şi greută-
ţile întâlnite pe Terra, având rolul unui test, pentru a vedea 
dacă sunt capabilă să fac faţă. 
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Am cunoscut ce înseamnă durerea, sărăcia, am trecut 
prin toate încercările vieţii unui om. La sfârşitul celor trei zi-
le, frântă de oboseală, printre ochii întredeschişi, l-am zărit 
pe Mihail, care mă lăsase singură în tot acest timp. Am 
zâmbit în colţul gurii, apoi m-am prăbuşit la pământ. Am 
auzit ca din depărtare şoapte de laudă. Mihail îmi şoptea că 
mă voi face bine şi că am reuşit. 

O lumină îmi străbate prin pleoape... Deschid ochii 
uşor şi zăresc fereastra larg deschisă, lăsând razele soarelui 
să intre în cameră. Mihail intră în încăpere zâmbind lumi-
nos şi îmi spune cu glas duios: 

- Ai reuşit! Vei pleca pe Terra! 
– Am reuşit! murmur extenuată.
– Pregăteşte-te, Layra. Peste câteva ore vei pleca.
– Desigur, Mihail! Îmi pot păstra aripile?
– Din păcate, nu! Voi anunţa îngerii să pregătească si-

giliul pentru aripi. Identitatea ta nu trebuie să fie aflată! Te 
vor omorî fără să stea pe gânduri!  

– Am înţeles..., şoptesc tristă.
– O voi trimite pe Temeya să te ajute. Vorbise deja din

pragul uşii. 
Imediat ce părăsi încăperea, zăresc de după uşă doi 

ochi minunaţi, azurii, ce mă priveau duios. Părul lung şi 
negru i se ondula uşor pe umeri şi pe piept în timp ce vor-
bea: 

– Bună! Eu sunt Temeya. Te voi pregăti pentru călăto-
rie. 

Am dat din cap afirmativ, fără să spun nimic. Eram 
destul de obosită şi totul părea un efort în plus pentru mine, 
chiar şi un simplu cuvânt rostit.  

– Vom începe cu baia. Este pregătită; urmează-mă, te
rog! 

M-am dat jos din pat tăcută şi am tresărit la atingerea 
podelei reci de marmură. Am păşit ca pe ace de sticlă până 
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în încăperea alăturată, unde trona o cadă imensă, plină cu 
spumă. Din apă ieşeau aburi ce se înălţau spre tavanul înalt. 
Mi-am dat jos cămaşa îmbibată în sângele provenit de la 
răni şi m-am scufundat în apa fierbinte. Temeya luă o sticlă 
de pe suport, ce conţine un lichid semitransparent, cel mai 
probabil un ulei vindecător, şi turnă jumătate din conţinutul 
ei. O stare de bine şi de relaxare îmi cuprinse corpul.  

– e voi lăsa să te relaxezi şi să se vindece rănile. Revin 
imediat cu haine curate şi un prosop, rosteşte Temeya firav. 

Dau din cap afirmativ şi Temeya părăseşte de îndată 
încăperea.  

Am privit curioasă locul unde mă aflam. 
Nu eram în camera mea, nici în casa lui Lucifer, eram 

în Cetatea Raiului, locul unde se adună cetele de îngeri şi 
vorbesc cu Mihail. Eram într-o anexă unde se tratează înge-
rii bolnavi, un fel de spital. 

– Am revenit, anunţă micul înger cu ochii ca marea.  
Am ieşit tăcută din apa fierbinte, însă fără resentimen-

te. Am mers până în faţă oglinzii imense şi mi-am privit 
corpul uimită... toate rănile au dispărut: în locul lor au ră-
mas doar cicatrici. Temeya mi-a adus o robă lungă, de cu-
loare albă, până în pământ. 

Mihail intră în cameră fără nicio expresie pe faţă şi 
rosteşte apăsat:  

– Vei fi trimisă în fosta capitală.  
– De ce tocmai la Iaşi? 
– De crezi că a fost mutată la Bucureşti? Iaşul este 

Poartă către Iad, Layra. Turcii foloseau magia neagră pentru 
a-i chema pe demoni, oamenii luptau pentru a apăra ceta-
tea. Din acest motiv, localnicii au construit atâtea biserici şi 
mânăstiri, în încercarea de a anihila puterea Porţii. În zadar, 
erau mult mai puternici ca ei. Acum, fără alte întrebări! Să 
mergem!  
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L-am urmat la fel de tăcută ca de obicei, mergând în 
spatele lui şi trăgând cu ochiul în stânga şi în dreapta.  

S-a oprit scurt şi am tresărit puţin. S-a dat la o parte, 
iar înaintea ochilor se întindea o masă mare din piatră. 

– Aşază-te, Layra!  
Am urmat indicaţiile lui fără să scot o vorbă. Temeya 

ţinea în mână o tijă ce părea din argint, cu o pecete în vârf. 
I-o înmânează căpitanului şi se aşază în dreapta mea.  

– Ţine-o,Temeya!  
În secundă următoare, Temeya, ce părea finuţă, mă 

apucă puternic de umeri, imobilizându-mă, iar Mihail îmi 
imprimă între aripi pecetea ce era în formă de înger. O arsu-
ră insuportabilă în spate mă face în zadar să mă trag spre 
înainte, din cauza mâinilor puternice ale îngerului ce mă ţi-
nea hotărât. Tot ce am putut să fac a fost să scot un urlet 
prelung de durere, simţind ca şi cum aripile ar intra prin 
mine, devorându-mă. 

– Gata! rosteşte Mihail. 
Temeya îmi eliberează braţele şi răsuflu uşurată. Şti-

am în ce constă retragerea aripilor, ştiam că doare, dar să o 
trăieşti pe propria piele este îngrozitor. Mi-am revenit încet, 
în timp ce Temeya îmi face semn cu mâna să privesc la 
oglinda din faţa mea. Vedeam uşor în ceaţă, dar după câte-
va minute, privirea mi s-a limpezit. 

– Aripile mele!... au dispărut! exclam uimită. 
– Vor fi mereu cu tine, Layra. Sunt în interiorul trupu-

lui tău. Sigiliul le-a dat puterea să ajungă de dimensiunea 
unei palme, dar sunt în interiorul tău. Sigiliul se va rupe 
doar când voi considera eu că este necesar. Acum, să mer-
gem!  

Am pornit pe o cărare pietruită, până în dreptul unui 
copac înalt, cu flori de un roz pal. 

– Voi deschide un portal! Chiar dacă vei muri, te vei 
întoarce în Rai! Noi te aşteptăm cu braţele deschise. Încear-
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că să îl convingi pe Lucifer să se reîntoarcă. Nu îţi face griji 
pentru locuinţă! Vei locui în Palatul Culturii; are pasaje se-
crete ce duc la tunelele subterane, acolo ai deja pregătită o 
cameră cu strictul necesar.  

– Mulţumesc, Mihail! Îmi voi îndeplini misiunea şi mă 
voi întoarce acasă!  
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Cătălina Petronela Zaharia, clasa a XII-a 
Liceul Tehnologic Haralamb Vasiliu, Podu Iloaiei 

Spinii unui trandafir tânăr 

Preambul 

N-aş fi aflat niciodată cât de minunaţi sunt trandafirii 
şi câte emoţii ţi-ar putea oferi o singură floare neînsemnată! 
Ce e drept, în faţa casei mele din dealul Copoului, aveam 
numai flori pe care le îngrijea Ştefan, cel mai bun povestitor 
al legendelor despre locurile şi oamenii de odinioară.  

Uneori, când părinţii mei erau prea prinşi cu munca la 
birou, mă furişam afară şi îl ajutam să ude trandafirii sau să 
cultive alte soiuri de plante, pe care le comanda mama din 
cele mai exotice locuri ale lumii. Atunci, îl rugam să-mi po-
vestească din nou legenda despre o frumoasă fată care s-ar 
fi îndrăgostit de cel mai puternic rege, menit să-i schimbe 
destinul. Ştefan îmi tot spunea că aici, pe Copou, într-o casă 
misterioasă, s-a produs miracolul îndrăgostirii. Însă, toată 
lumea le era împotrivă. Mai ales Casa regală, care nu putea 
accepta o regină de rang inferior. Mie mi se părea cea mai 
romantică poveste: un rege şi o fată de rând! Şi trandafirul ca-
re însoţea fiecare întâlnire interzisă! Îl ascultam pe Ştefan cu 
imaginaţia zburând peste casele din jur. Eram fascinată de 
tot anormalul pe care eu nu-l puteam vedea şi de care toţi 
erau plictisiţi, considerând că sunt doar poveşti de adormit 
copiii. Dacă mama mi-ar fi citit o asemenea poveste înainte 
de culcare, clar nu aş mai fi dormit până dimineaţă şi cu si-
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guranţă m-aş fi aventurat în marea de necunoscut care se 
vedea perfect de la geamul camerei mele. 

Într-o zi, m-am furişat din nou pe uşa din spate şi am 
ocolit cu mare grijă casa, pentru a ajunge în faţă, la micul 
paradis înflorit, unde Ştefan tocmai cultiva un soi deosebit 
de anemone de Caen. M-am oferit să-l ajut şi fără să mai aş-
tept o confirmare, mi-am băgat mâinile în pământ, gata de a 
săpa o groapă pentru rădăcina care urma să fie pusă acolo. 
În timp ce făceam asta, mi-au atras atenţia trandafirii plan-
taţi în urmă cu câteva luni, şi care tocmai îşi deschiseseră 
petalele albe conturate de un roşu-vişiniu.  

Am sărit entuziasmată din locul meu şi am privit fas-
cinată florile de o alură deosebită. Petalele erau colorate în 
roşu-vişiniu cu alb spre interior, iar aspectul lor catifelat mă 
ispitea să le smulg pentru a le putea frământa în propriile 
palme.  

Ceva m-a făcut ca în acel moment să acţionez cum 
n-am mai făcut-o niciodată şi să cuprind cu mâna tulpina 
trandafirului înflorit în toată splendoarea lui, neţinând cont 
de toţi spinii care mi-au străbătut pielea pentru a apăra 
frumuseţea acestuia.  

În ciuda sângelui care se prelingea pe podul palmei 
mele şi chiar şi a ţipetelor mamei, eram cu totul prinsă de 
imaginea deosebită a celui mai frumos trandafir văzut 
vreodată, dar care murise mult prea devreme din cauza 
mea.  

Atunci, tata l-a concediat pe Ştefan şi toţi trandafirii 
plantaţi au fost tăiaţi la ordinul mamei mele.  

Trandafirul pe care îl am acum în mână este fără nici-
un spin, fiindu-i curăţată cu mare atenţie tulpina care ar 
trebui să apere regele florilor de orice pericol uman. Privesc 
la ceilalţi trandafiri din vaza aflată pe măsuţa de la geam şi 
nu pot să nu observ că acesta pare totuşi ciudat. Petalele din 
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mijloc sunt acoperite de un praf alb, care iniţial oferă impre-
sia unui model de trandafir aparte.  

Ridic privirea din nou spre ceilalţi trandafiri şi desco-
păr că aceştia nu se află în vaza în care se aflau cu câteva 
minute în urmă, ci într-o sticlă asemenea uneia de whisky, 
pe jumătate plină de băutura alcoolică de culoare maro-
niu-gălbuie.  

– În sfârşit, ai observat, Ioana. O pot vedea pe faţa ta, 
scumpo. 

Tresar la auzul vocii lui calde, atât de aproape de ure-
chea mea, şi rămân stană de piatră atunci când mâna lui re-
ce îmi atinge braţul, coborând şi urcând lent, chinuitor, cu 
degetele pe pielea mea amorţită. E o atingere tulburătoare, 
nu ştiu ce să înţeleg din asta; am uitat complet că se află 
aici. Respiraţia lui e atât de evidentă, îmi mângâie obrazul şi 
îmi învăluie tot corpul cu un fior puternic. Îl simt din nou 
calm, dar nu în totalitate prezent pentru mine. 

– Astăzi, îţi voi spune o poveste pe care mâine o vei 
uita. Abia aştept să-ţi văd faţa. Ioana, continuă pe un ton 
mai entuziasmat, prinzându-mă prea brusc de mână.  

Brutalitatea sa neaşteptată mă face să ameţesc mai 
mult decât a făcut-o contactul cu salteaua canapelei de care 
m-a izbit, privirea mea dezorientată căutându-l, căci nu îl 
mai văd nicăieri.  

Simt brusc nişte înţepături puternice în palme şi de la 
liniştea de mai devreme, ajung la o panică uriaşă. Mâinile 
îmi sunt înţepate de spinii bine înfipţi în carnea mea, iar tot 
ce văd e doar sângele, care mă face să retrăiesc momentele 
copilăriei mele bine îngropate.  

– Nu trebuia să mă atingi, Ioana... 
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* 
Problemele care îl înconjoară pe Carol ca un zid de 

protecţie pentru spinii săi devin un impediment în percepe-
rea răului şi binelui din viaţa sa deloc sănătoasă. Diagnosti-
cat cu tulburare afectivă bipolară, comportamentul său 
evident este motivat de consumul de alcool şi de droguri 
din nopţile weekendurilor reuşite.  

La polul total opus, se află Ioana, tânără studentă în 
anul al II-lea la Facultatea de Arhitectură, cu vise măreţe în 
realizarea unui proiect social de viitor. Pentru ea mottoul 
,,imposibilul pentru alţii este posibilul pentru mine”, o ajută 
să fie privită cu admiraţie de toată lumea... mai puţin de Ni-
cholas.  

Povestea de dragoste intensă se transformă în una 
stranie şi greu de conceput pentru mintea unui tânăr neînţe-
les, făcând astfel ca posibilul ei să devină pentru prima dată 
imposibil. 

Plouă cu ghinion 

E ciudat cum azi, din toate zilele existente, a început 
să toarne cu găleata. Urmează să asist la o discuţie foarte 
importantă, privind locuinţele sociale nelocuite pe care 
primăria le-a încredinţat facultăţii noastre şi cred că mă aflu 
printre puţinii care pot fi prezenţi la o asemenea şedinţă.  

Însă, nu ştiu cum voi ajunge la timp, căci taxiul pare 
să întârzie şi el, făcându-mă să mă blestem singură că nu 
am carnet şi că mi-e prea lene să învăţ toate semnele de cir-
culaţie sau să apăs pe cele trei pedale, temătoare că sigur 
le-aş încurca între ele. Abia recunosc care e stânga şi care e 
dreapta fără să-mi ridic o mână pentru a vedea în ce direcţie 
ar trebui să o iau.  

Oricum, am mare noroc că nu sunt creaţă, altfel m-aş 
fi transformat într-un pudel la cât aştept în faţa blocului cu 
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umbrela care nu cred că mai rezistă sub picăturile de ploaie 
puternice şi mari. Cu toate astea, rămân calmă; urmează 
să-mi pot exprima punctul de vedere mult dorit, să fiu luată 
în considerare fără a-mi fi verificat numele înainte şi să iau 
cina cu cea mai buna prietenă a mea care tocmai a sosit în 
oraş.  

Privesc neputincioasă ploaia care începe mai tare, par-
că făcându-mi în ciudă, şi fac imediat un pas de sub acope-
rişul deloc protector al blocului, atunci când văd taxiul 
intrând pe străduţa îngustă a complexului.  

Intru în maşină fără să mai stau pe gânduri vreo clipă, 
spunându-i tipului adresa facultăţii şi udându-i toată ban-
cheta din spate cu umbrela bine îmbibată în apa ghinionistă.  

Mai am doar un sfert de oră până cei mai importanţi 
arhitecţi, profesori ai facultăţii şi primarul vor începe şedin-
ţa la care cu siguranţă voi întârzia. Nu trebuia să pierd 
vremea în faţa oglinzii cu machiajul care abia rezistă pe 
chipul meu în momentul acesta. Singurul lucru la care mă 
mai pot gândi acum e felul în care până şi cămaşa mea a 
ajuns să fie boţită în ultimul hal.  

Azi, clar, nu e o zi norocoasă, nu spun asta doar pen-
tru că în marea parte a timpului mă declar o pesimistă cali-
ficată, dar nici nu cred că voi ajunge vreodată fondatoarea 
propriului meu proiect pe care îl clădesc de câţiva ani.  

Deşi am avut tot ce mi-am dorit, părinţii mei fiind 
proprietarii celui mai luxos lanţ de restaurante din bătrâna 
capitală moldavă, simţeam că toate lucrurile scumpe de ca-
re beneficiez sunt mult prea neînsemnate într-o lume atât 
de împărţită. Aveam jucării pe care nici măcar nu le despa-
chetam din ambalaj, asta doar pentru că părinţii mei n-au 
fost întotdeauna lângă mine pentru a-mi spune ceea ce ar 
trebui să fac numai pentru a mă deosebi de ceilalţi oameni 
de rând.  
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Desigur, am avut şi eu egoismul nelipsit şi probabil 
uneori chiar mi se vedea eticheta de răsfăţată a familiei, 
nepăsându-mi la momentul respectiv de lumea care mă 
privea cu invidie. Bogăţia nu m-a mai definit într-un final, 
mai exact după terminarea liceului. Aveam deja multe schi-
ţe desenate pe tot felul de foi împrăştiate, la fel cum erau şi 
gândurile mele.  

Crescusem aşa cum îmi creşteau şi aşteptările pe care 
am început să le am încă din clasa a X-a, atunci când părin-
ţii mei au decis că ar fi mai bine să mă mut singură într-un 
apartament. Nu pot să le mulţumesc îndeajuns pentru hotă-
rârea înţeleaptă de care au dat dovadă privind maturizarea 
şi găsirea propriului meu drum în viaţă. N-aş avea de ce să 
le port pică vreodată pentru faptul că au muncit din greu 
pentru a ne face cunoscut numele în lume şi nici pentru că, 
datorită absenţei lor, am devenit cine sunt astăzi, chiar dacă 
uneori mai am mici scăpări de nesiguranţă.  

Privesc mult prea visătoare pe geam pentru a observa 
că telefonul îmi sună de câteva secunde bune, iar eu nici 
măcar nu l-am auzit până când taximetristul nu mi-a atras 
atenţia. Răspund imediat cu inima până în gât la vederea 
numelui de pe ecran. 

– Bună ziua, doamnă Ileana! Ajung... 
– Ioana, oamenii sunt deja în sală iar tu eşti singura 

care lipseşte. Unde eşti?  
Tonul din vocea ei nu e deloc cel pe care îl ştiu atunci 

când îmi laudă toate proiectele şi notele din examene, iar as-
ta mă face să cred că sunt într-o mare încurcătură în mo-
mentul acesta şi nici măcar ploaia abundentă nu mai e o 
scuză plauzibilă.  

– Ajung în... 
– Zece minute, domnişoară. Nu pot mai repede de 

atât, spune şoferul cu o voce nevinovată, fără ca măcar să-l 
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fi întrebat ceva în legătură cu timpul buclucaş, făcându-mă 
să-l privesc cu ochii mari. 

Se aud la telefon nişte voci puternice şi pe fundal uşi 
care se închid, iar asta îmi face ritmul bătăilor inimii să 
crească alarmant. Cred că voi sări din maşină.  

– Ioana, mă cheamă rectorul! Şi zece minute e prea
mult! şopteşte aceasta pe un ton acuzator, înainte să-mi în-
chidă grăbită telefonul. 

E clar, e foarte clar faptul că nu mai am ce să fac nici 
dacă aş zbura de aici cu un avion personal sau cu o rachetă, 
numai teleportarea fiind o soluţie, însă, mult prea ireală.  

Oftez frustrată şi privesc din nou pe fereastră mult 
mai îngrijorată de data aceasta. Şoferul îmi aruncă priviri cu 
părere de rău în oglinda retrovizoare şi jur că dacă nu aş fi 
atât de deprimată acum, l-aş strânge de gât pentru că el e 
răspunzător pentru cele nouă minute de întârziere. Mă 
gândesc serios să nu-i dau niciun ban la finalul cursei.  

Atmosfera e atât de tensionată, încât simt cum tran-
spir toată, deşi afară sunt 16 grade Celsius şi plouă în ulti-
mul hal. Şi mie care-mi plăcea ploaia. Dar poate până la 
urmă nu e vina ploii şi e vorba doar de o zi proastă care va 
trece în cele din urmă. Şi totuşi ziua asta proastă era atât de 
importantă, nici că o pot lăsa aşa.  

Când mă văd în faţa facultăţii, scot rapid banii din 
geantă şi ies din maşină fără să fiu conştientă că trebuie să 
iau şi restul de la taximetristul care îmi strigă ,,succes!” în 
loc de ,,ai uitat banii!”.  

Am uitat complet şi de ploaie, şi de umbrelă, şi de ţi-
nuta mea, fiind cu gândul doar la cum aş putea să intru ne-
observată peste şedinţa care a început de minute bune. 
Probabil nu aşa de neobservată, având în vedere cămaşa 
udă până la piele.  

Întru grăbită în clădire şi privesc dezorientată zecile 
de priviri care îşi întorc atenţia spre mine. Sunt sigură că 
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toţi ştiu cât de importante sunt intenţiile mele asupra aces-
tui proiect, care se pare că-mi scapă printre degete. O iau 
imediat către biroul rectorului pe scări, ciocnindu-mă în 
mod neintenţionat de cineva în timp ce urc grăbită treptele. 
Nici nu mai privesc în urmă, nici nu mai aud toate cuvintele 
adresate pe la spatele meu, sunt determinată să ajung în cli-
pa asta în biroul acela chiar dacă ar însemna să mă fac de 
râs ca o pisică plouată.  

Ajung, în sfârşit, pe coridorul cel lung şi îl străbat cu 
inima bătându-mi nebuneşte din cauza miilor de emoţii co-
pleşitoare care cresc cu fiecare pas făcut. Uşa e fix în faţa 
mea, însă înainte să apăs clanţa, mă gândesc. N-aş face de 
râs imaginea facultăţii apărând în halul acesta? Nu ar fi 
dezamăgită doamna Ileana atunci când m-ar vedea dând 
buzna peste o discuţie atât de importantă, privind viitorul 
unor oameni sărmani? Presupun că da, aşa că mă reazem de 
perete, lângă uşă, abţinându-mă cu greu să-mi ţin lacrimile 
sub control.  

– Ioana?! Ce faci aici? De ce nu eşti în sala de conferin-
ţe?  

Îmi întorc privirea către prietena mea, care mă priveş-
te şocată şi surprinsă, necunoscând faptul că am avut cea 
mai proastă zi din viaţa mea. Sau probabil ştie, înfăţişarea 
mea distrusă sugerează acest lucru.  

– Pentru ce să fiu în sala de conferinţe? întreb după ce 
inspir adânc şi mă îndrept de spate pentru a o privi, fără 
a-mi trăda câtuşi de puţin stările emoţionale dezagreabile.  

– Acolo se ţine şedinţa. Mi-a spus Carol că alergai ca o 
nebună pe scări. Ştii şi tu că sala de conferinţe e la parter, îmi 
răspunde aceasta în timp ce mă apucă uşor de mână, 
trăgându-mă după ea, spre scări. O privesc confuză şi încerc 
să diger bine informaţia. Probabil sunt atât de stresată, încât 
am uitat şi în ce încăpere trebuia să ajung. 
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– Las-o baltă, Maria! Deja am pierdut prea mult timp 
şi nici nu pot intra aşa acolo, recunosc total descurajată. 
Poate cu altă ocazie.  

Ea îmi zâmbeşte cu părere de rău, coborând în acelaşi 
timp cu mine scările din marmură albă. Afară încă plouă, 
însă nu atât de tare ca atunci când am plecat de acasă, dar 
tot plouă. Cu ghinion.  

Observ când trec pe lângă geamurile mari, înainte să 
cobor un alt şir de scări, că o persoană înaltă cu un spate 
masiv stă fix în ploaie, fără ca măcar să-l deranjeze că este 
ud din cap până în picioare şi nu mai e nimeni care face as-
ta. Sunt gata să o întreb pe Marie de ce acea ciudăţenie de 
om stă acolo singur şi dacă îl vede şi ea, dar figura doamnei 
Ileana căutând ceva anume mă opreşte din loc.  

– Doamna Ileana? 
Alerg imediat pe scări, abandonând-o pe prietena 

mea, iar atunci când îmi aude vocea, mă priveşte ca şi cum 
ar fi văzut un miracol în faţa ochilor.  

– Ioana! Pentru Dumnezeu, pe unde umbli?! mă ceartă 
aceasta imediat, luându-mă de mână pentru a mă trage du-
pă ea pe ultimele scări rămase de coborât. Mă simt atât de 
jenată că fac asta, continuă ea şoptind mai aproape de mine, 
deoarece privirile celorlalţi studenţi pe lângă care trecem 
prea evident, sunt de neobservat. 

– Să faceţi ce? Nu s-a terminat?  
– Domnul Ferdinand m-a întrebat unde eşti înainte să 

înceapă şedinţa, iar eu i-am spus că întârzii, aşa că a lungit 
vorba doar de dragul tău. Dar să ştii că e foarte supărat!  

Cuvintele ei mă fac să nu mă mai bucur de faptul că 
Dumnezeu tocmai mi-a dat o a doua şansă spre o realizare 
nemaipomenită.  

– Haide, intră! mă îndeamnă doamna Ileana, deschi-
zându-mi uşa sălii pentru a mă opri din a mai adăuga ceva. 
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Opt perechi de ochi mă privesc în primă fază ca pe o 
ciudată pe care doamna profesoară tocmai a găsit-o bântu-
ind pe holurile facultăţii. Sala este spaţioasă, în mijlocul 
acesteia fiind aşezate şase mese lipite două câte două pen-
tru a oferi spaţiu între persoanele de pe o parte şi de alta a 
meselor. Îl privesc imediat pe domnul Ferdinand, rectorul, 
care stă în capătul mesei, cum dă din cap dezaprobator 
atunci când mă observă mai mult ştearsă de pe faţa pămân-
tului, iar tot ce fac e să mimez pe buze un ,,îmi cer scuze!”, 
înainte ca doamna Ileana să mă aşeze pe scaunul de lângă ea.  

– Suntem toţi prezenţi. Eu propun să începem. Dom-
nule primar?  

Vocea răsunătoare a rectorului sparge liniştea pe care 
eu am provocat-o cu sosirea mea neaşteptată. Îmi îndrept 
atenţia spre bărbatul prezentabil, care se ridică de la masă şi 
priveşte restul lumii amabil. 

– Mulţumesc că mi-aţi dat cuvântul de început, dom-
nule Ferdinand, spune acesta adresându-i o privire scurtă 
bărbatului de lângă el, întorcându-şi mai apoi din nou pri-
virea spre noi. Cred că ştiţi cu toţii situaţia imobilelor din 
zona periferiei oraşului. Incendiul a devastat o mare parte 
din blocuri, iar în urmă cu puţin timp, ne-am decis să de-
molăm tot ce se mai află acolo. Împreună cu viceprimarul şi 
cu alţi reprezentanţi ai primăriei, am căzut de acord să pre-
dăm acestei unităţi de învăţământ superior întregul teren, 
cu scopul de a promova tinerele valori din cadrul acesteia. 
Demersurile privind drepturile de proprietate vor începe în 
curând.  

Cu un zâmbet la fel ca cel de la începutul discursului, 
se aşază din nou pe scaun, urmând ca adevărata discuţie să 
se desfăşoare. Mai multe cadre didactice încep discuţia pri-
vind situaţia de dinaintea incendiului, precum şi sursele de 
canalizare care ar trebui să se afle în zonă. Momentan, nu e 
nimic interesant la care ar trebui să adaug ceva, aşa că decid 
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să mă afund în scaunul meu şi să asist paşnică la conversa-
ţia oamenilor mari.  

De lângă mine, doamna Ileana intervine, cerând deta-
liile actelor proprietăţii, însă nu aud nimic despre un viitor 
proiect legat de acel teren. Încep să strâng stresată în mâini 
dosarul imens din carton, pe care l-am ţinut după mine în 
tot acest timp. Tot ce îmi doresc e să-mi înşir pe masă toate 
desenele grafice şi să pot transforma viitorul terenului în 
ceva de interes social. 

Adevăratul ghinion vine când aud întâmplător că 
primarul trebuie să plece din pricina unei probleme perso-
nale, urmat fiind de toţi ceilalţi reprezentanţi ai primăriei. 

– Mi-a părut bine, domnule Ferdinand! spune acesta, 
ridicându-se în timp ce dă mâna cu rectorul care aprobă 
amabil. Arunc priviri disperate în jur pentru că nu aşa era 
planul acestei discuţii şi îl privesc în mod special pe rector.  

– Se pare că trebuie să suspendăm aici discuţia. Sunt 
multe de zis, cum ar fi dorinţa acestei tinere pentru a vă 
prezenta proiectul propriu de imobile sociale modernizate, 
spune în cele din urmă domnul Ferdinand, făcându-mă să 
mă ridic instant la auzul menţionării sale. Privirea încrunta-
tă pe care o primesc de la primar mă face să dau înapoi, cu 
siguranţă nefiind deloc ceva de bine. 

– Imobile sociale modernizate? Oh, nu! Nu aprob aşa 
ceva. Urma să deschid acest subiect înainte să primesc ape-
lul, răspunde acesta întocmai bănuielii mele, toţi profesorii 
mei privindu-se între ei la auzul acestei veşti. Îmi pare rău, 
domnişoară! Sunt sigur că intenţiile tale erau bune.  

Cu asta mă lasă stană de piatră şi pleacă în cele din 
urmă împreună cu echipa sa.  

– Nu mă aşteptam la asta, aud vocea disperată a 
doamnei Ileana lângă mine, care pare la fel de surprinsă 
precum sunt eu. Nu pot să cred că eşti udă leoarcă doar 
pentru refuzul acesta!  
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Corect spus. Nici eu nu pot să cred asta. 
– Poate dacă n-ai fi întârziat, aflam şi noi asta mai de-

vreme, domnişoară Ioana, mi se adresează în treacăt dom-
nul Ştefan, unul dintre profesorii mei.  

– Consideră discuţia suspendată, Ioana. Nu dispera,
pentru că nu ţi-a văzut încă desenele, mă consolează femeia 
de lângă mine, punându-şi amical mâna pe umăr.  

Ies şi eu la scurt timp din sală, după câteva încurajări 
false din partea rectorului, pornind cu paşi apăsaţi pe holul 
pustiu. Nu plâng. Nu e ca şi cum proiectul meu de câţiva 
ani e aruncat la gunoi. E total în regulă să te mai loveşti în 
viaţă şi de refuzuri şi de nereuşite. Doar că asta pare să fie 
prea neaşteptat. La fel ca şi ploaia nenorocită, care nu s-a 
oprit nici acum. La fel ca şi persoana ciudată din ploaie, ca-
re acum stă pe bancă total neacoperită, fără nicio umbrelă 
care să-l protejeze de apa rece care cade din cer.  

Îmi desfac eu umbrela însă şi pornesc prin ploaie, în 
direcţia băiatului care zâmbeşte visător, cu ochii închişi şi 
cu faţa uşor înclinată într-o parte. Părul şaten îi este ud în 
totalitate, la fel şi hainele bine lipite de corpul său masiv. 
Pentru o secundă, ezit în faţa lui, gândindu-mă dacă ar tre-
bui să fac stânga împrejur şi să mulţumesc faptului că are 
ochii închişi şi nu m-a observat, dar decid să stau locului 
pentru a face pe amabila.  

– Scuză-mă, te simţi bine? îl întreb curioasă, dar cu o
nesiguranţă evidentă în voce, făcându-l să îşi deschidă ochii 
şi să mă privească fix. Zâmbetul de pe buzele sale dispare 
instant la vederea chipului meu, făcându-mă să mă întreb 
dacă nu cumva mă cunoaşte, căci reacţia lui e mult prea 
răscolitoare. 

– Da, sunt bine, răspunde cu un glas răguşit şi se ridi-
că brusc în faţa mea, fiind necesar să dau puţin umbrela mai 
în spate pentru a mă putea uita de jos la el. Acum sunt bine. 
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Am ştiut că ne vom mai întâlni. Că timpul nostru va veni din 
nou! 

Mă ocoleşte în secunda următoare, făcându-se dispă-
rut prin ploaia care e mai puternică dintr-o dată, lăsân-
du-mă total confuză şi zbuciumată pe interior. 
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