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Cuvânt lămuritor 

 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 invi-
taţiei noastre tineri autori din gimnazii şi licee ieşene îndrumaţi de 
profesorii lor: Roxana Ioana Arhire (Colegiul Naţional „Emil Racovi-
ţă” Iaşi şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi), Mihaela Chiri-
bău (Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi), Mihaela Cob-
zaru (Colegiul Naţional Iaşi), Costina Creiţa (Colegiul Naţional „Mi-
hai Eminescu” Iaşi), Claudia Fotache (Liceul Tehnologic „Haralamb 
Vasiliu” Podu-Iloaiei), Mărioara Gaia (Şcoala Gimnazială „Otilia Ca-
zimir” Iaşi), Mariana Hogaş (Liceul Teoretic „Al.I. Cuza Iaşi), Ru-
xandra Nechifor (Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi), Ana Iulia 
Olinici (Şcoala Gimnazială „B.P. Hasdeu” Iaşi), Alina-Alexandra 
Vaipan (Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi). 

Juriul concursului a fost alcătuit din: Constantin Dram, 
preşedinte, prof. univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Florentin 
Busuioc, editor, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi, Gloria Lă-
cătuşu, scriitor, Bogdan Mihai Mandache, redactor, Biblioteca Jude-
ţeană „Gh. Asachi” Iaşi. Au fost desemnaţi următorii câştigători: 

Secţiunea gimnaziu: 
Alexia Andonesei, clasa a V-a, Liceul Teoretic „Vasile Alec-

sandri” Iaşi 
Daria-Elena Arhire, clasa a V-a, Colegiul Naţional „Emil Ra-

coviţă” Iaşi 
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Secţiunea liceu: 
Călin Guţu, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Mihai Emines-

cu” Iaşi 
Mira Zaharia, clasa a X-a, Colegiul Naţional Iaşi. 



Clasele V-VIII 
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Alexia ANDONESEI, clasa a V-a 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi 

Aleea secretă 

Aveam doar şase ani când s-au întâmplat aceste lu-
cruri, însă amintirile mi-au rămas întipărite în minte ca cer-
neala pe hârtie. Adesea, îmi apar în vise, uneori înlăcrimate 
cu tristeţea evenimentelor petrecute, alteori îmbălsămate cu 
gândul că eu, dintre toţi copiii, am fost aleasă să primesc 
darul unei astfel de trăiri. M-am gândit să folosesc această 
şansă de a vă povesti şi vouă, dragi cititori, despre ziua în 
care mi s-a schimbat viaţa. 

Era o zi de duminică, în primăvara primului meu an 
de şcoală. Soarele strălucea ademenitor, poleind cu aur stră-
zile Iaşului, oraşul în care locuiesc de când m-am născut. 
Părinţii mei, bucuroşi de vremea plăcută, au decis să mer-
gem la plimbare în Grădina Botanică, pentru a admira flori-
le, copacii şi celelalte plante aduse de frumosul anotimp al 
renaşterii. 

Cu această dorinţă, am pornit către destinaţie şi în 20 
de minute am ajuns. În mod surprinzător, nu era aglomerat, 
ci erau doar câţiva oameni, familii formate din părinţi, copii 
şi bunici, care aşteptau răbdători să cumpere bilete de la că-
suţa aflată de când lumea la intrarea în grădină. Şi părinţii 
mei au stat la coadă câteva momente care atunci îmi păreau 
nesfârşite, în ciuda rapidităţii cu care se mişcau persoanele 
de acolo. Aşa merge timpul, încetinit de plictiseală când n-ai 
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nicio grijă, însă grăbit fără iertare când viaţa te pune la în-
cercare... 

Astfel am cumpărat şi biletele de intrare şi am păşit în 
lumea ghioceilor, lalelelor, freziilor şi zambilelor. Aceste 
flori stăteau mândre în ghivece pestriţe, bucurându-se pen-
tru câteva săptămâni de lumina „reflectoarelor” de sus. Sub 
ele şi sub alte plante necunoscute, ca nişte rude îndepărtate, 
abia ştiute de cineva, invitate la petrecere, erau tăbliţe cu 
nume ştiinţifice complicate şi detalii despre originea lor, 
prea puţin importante pentru mine, care încă nu ştiam cât 
de folositor e să ai în cultura generală şi cele mai mici deta-
lii, ele găsindu-şi rostul în cele mai încurcate situaţii. 

Unii copii de acolo aveau trotinete, biciclete sau alte 
jucării, iar alţii se bizuiau pe scurtele lor mâini şi picioare 
pentru câteva clipe de joacă sub privirea părinţilor. Însă, eu 
nu aveam jucării, iar mâinile se agitau prin aer nepăsător, în 
ritm cu paşii mei mici. Mă bizuiam pe mireasma dulce a 
trandafirilor, pe privirea din ochii copacilor falnici şi pe cân-
tecul vesel al păsărelelor proaspăt întoarse din ţările calde. 
Doar cu ele mă distram cu adevărat în zilele copilăriei mele, 
căci nicio jucărie nu putea egala frumuseţea lor. 

Şi-aşa de bine m-am bizuit eu, de m-am pierdut de pă-
rinţi şi de restul persoanelor din grădină. Ajunsesem într-o 
alee necunoscută, pe care n-o mai vizitasem vreodată, izola-
tă de celelalte străduţe înflorate. M-am panicat şi, cu vocea 
subţiată, i-am strigat pe părinţii mei, o dată, de două ori, de 
trei ori, singurul răspuns fiind o tăcere de moarte. Îmi venea 
să plâng, s-alerg prin toate părţile fără oprire, când o lumi-
nă puternică mi-a atras atenţia. 

Neştiind ce să mai fac, mi-am lăsat picioarele să mă 
poarte către acea lumină, până am ajuns aproape de ea. A-
tunci, mi-am dat seama că nu era doar una, ci o întreagă 
clădire, luminată de sute de felinare multicolore sub care 
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zeci de oameni dansau în ritm cu melodia unui pian, cerul 
fiind negru ca smoala, cu o lună umbrită într-un colţ, parcă 
aruncată de cineva. 

Peisajul oferit de acei oameni era unul straniu. Cânte-
cul pianului era şi el neobişnuit, nici trist, nici vesel, dar nici 
monton. Totul se amesteca şi se despărţea într-un ciudat 
ritm ce era imposibil de găsit în viaţa obişnuită, mânat par-
că de o forţă superioară înţelegerii umane. Oameni cu ochi 
trişti, dar zâmbete largi şi viceversa, doamne cu rochii scum-
pe, dar cu pălării rupte şi murdare, bărbaţi cu faţa tânără, 
dar cu pielea de pe corp zbârcită, copii mai înalţi decât 
adulţii, toţi se mişcau ţinându-se de mâini, parcă fără noi-
mă, la fel ca muzica ce îi conducea prin aceste figuri de 
dans. 

Privindu-i, am uitat de necazul pierderii de părinţi şi 
am observat că şi eu mă transformam într-un astfel de om, 
cu înfăţişare ciudată şi trăsături care nu se potriveau. Creş-
team în înălţime, părul mi se încărunţea, dar faţa îmi rămâ-
nea tot mică, cu ochii mari, ca de copil. Hainele mi se 
schimbau şi ele, rochiţa mea cu flori era acum o lungă man-
tie argintie, cu pamblici roşii ca focul, iar în picioare, îmi 
apăreau ghete de un roz ţipător, prea mari pentru mine, cu 
un aspect ridicol. 

Nici acum nu înţeleg ce s-a întâmplat cu adevărat, sau 
cum, dar îmi amintesc bine că şi eu, fără ezitare, am intrat în 
straniul dans al acelor persoane. Pur şi simplu, am luat 
strâns două mâini şi am început să mă mişc, în ritmul me-
lodiei. 

În acel moment, totul din jur a devenit negru. Eram 
doar eu, plutind într-o beznă nesfârşită. Nu se auzea nimic, 
nu se simţea nimic, nu exista nimic în afară de mine. Totul 
se rezuma la beznă. 
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Dar bezna nu a durat până la nesfârşit. Ea a fost doar 
o „pregătire” pentru ceea ce a urmat, iar ceea ce a fost după
întuneric poate fi descris printr-un singur cuvânt: amintiri. 
Sute de evenimente petrecute, sute de gânduri pierdute şi 
mii de emoţii şi sentimente. Oamenii care dansau nu erau 
decât bucăţi de amintiri, bucăţi din vieţile unor persoane ca-
re vizitaseră şi ele Grădina Botanică într-un anume punct al 
vieţilor lor. Doamne care o vizitaseră când încă era în pregă-
tire, copii care veniseră cu părinţii în vremurile în care pă-
rinţii noştri erau bebeluşi. Adulţi care reveniseră cu nostalgie 
la locul copilăriei lor. 

Tot ce vedeam era minunat şi groaznic în acelaşi timp. 
Îmi vedeam propriul oraş sub altă lumină, sub alte gânduri, 
sub alte idei. Simţeam ceea ce simţeau şi cei ce-au trăit îna-
inte ca eu să fiu măcar născută. Clădirile ce acum sunt doar 
ruine erau atunci conace luxoase în care trăiau nobili. Maşi-
nile, pe care acum toată lumea le cunoaşte, care acum sunt 
peste tot în lume, erau atunci doar un gând trecător în min-
tea unui copilaş ce vedea o trăsură, un gând fără claritate, o 
idee stupidă. Vedeam cum fiecare îşi trăia propria poveste, 
uneori tristă, plină de personaje negative, unde răul câştigă, 
alteori veselă, care se termina cu o moarte fără durere şi su-
ferinţă. 

Cei care dansau nu erau decât nişte păpuşi, nişte ma-
rionete îmbrăcate la repezeală de amestecul copleşitor de 
amintiri şi sentimente. Erau nişte marionete ascunse într-un 
loc ferit, care poate că nici nu exista cu adevărat, dar care 
făcea totuşi parte din această lume. Aşa, dansând cu acele 
marionete, îmi lăsam şi eu o parte din mine acolo. Cineva 
sculpta o păpuşă dansatoare, care să poarte şi gândurile me-
le. 

Dar, dacă eu eram păpuşa care dansa, ce se întâmpla 
cu mine cu adevărat? 
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Din nou, întuneric. Pluteam fără să aud, fără să simt, 
doar existând. Aici se termina călătoria mea, aici era sfârşi-
tul. Dar oare cum aveam să mă întorc? Cum aveam să-mi 
găsesc părinţii? Eram pierdută. Oare aveam să mă mai în-
torc? 

Şi-atunci m-am trezit în pat, la mine acasă. Era dumi-
nică dimineaţa, soarele strălucea ca în ziua în care am vizi-
tat Grădina Botanică. Părinţii mei erau la televizor şi 
urmăreau ştirile, uşor plictisiţi. Totul fusese doar un vis, aşa 
părea. Asta însemna, oare, că nimic nu se întâmplase cu 
adevărat? 

Bineînţeles că eu n-am crezut aşa ceva. Era imposibil, 
totul fusese atât de intens şi atât de magic! Însă, ştiam că nu 
puteam spune nimănui, indiferent dacă era vis sau realitate. 
Am ales să cred şi să păstrez totul pentru mine, până în 
acest punct, în care am relatat totul. 

Poate că unii mă vor crede nebună, alţii vor spune că 
şi ei au avut o astfel de experienţă, iar alţii nici nu-i vor da 
atenţie. Iar eu voi privi la ce am învăţat: fiecare loc de pe 
această planetă îşi are propriile amintiri, fie ele triste, fie ve-
sele sau fără emoţie. Fiecare îşi lasă amintirile în mai multe 
locuri, fiecare îşi are propria poveste care, oricum ar fi, tre-
buie preţuită. 
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Daria-Elena ARHIRE, clasa a V-a 
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi 

Jocul copilăriei 

A venit în sfârşit vara. Afară este cald, iar norii au pus 
stăpânire pe cer. Nu a durat mult până a început să plouă. 
Stropii de apă făceau diverse întreceri pe fereastra camerei 
mele. Unii îşi puneau fustiţe elegante şi începeau să danseze 
ca nişte mici balerine de apă.  

I-am lăsat să-şi facă numărul şi mi-am luat cartea de 
pe birou, apoi m-am aşezt pe pat în căutarea unei poziţii cât 
mai comode şi am început să citesc. Am citit despre copilă-
rie şi gândul mi-a alunecat la primii ani ai copilăriei mele, 
petrecuţi la bunicii din Iaşi. Mi-am amintit lungile primbări 
pe colinele încărcate de istorie, vizitele dese la Trei Ierarhi şi 
la Palatul Culturii, paşii mei călcând timid alături de paşii 
siguri ai bunicii... Gândul mi-a zburat brusc la o întâmplare 
al cărei personaj eram chiar eu.  

Într-o zi, în timp ce mă plimbam prin casa veche a bu-
nicului, am observat un ceas de buzunar stricat. L-am luat, 
cu gândul să-l duc la o ceasornicărie să i-l repar. Ceasorni-
căria era la doar câtiva paşi distanţă, pe Bulevardul Stefan 
cel Mare, aşa că nu mi-a luat mult să ajung. Înăuntru era un 
domn bătrân, înconjurat de ceasuri vechi şi noi, defecte sau 
funcţionale, mici şi mari, de buzunar sau de mână etc. Toţi 
pereţii erau acoperiţi de ceasuri. 
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Ceasornicarul avea ochii verzi şi privirea blândă ca a 
unei pisici bătrâne. Semăna leit cu o pisică în căutarea unor 
şoricei obraznici, doar că el vâna ceasuri defecte pentru a le 
repara şi în cele din urmă a le returna proprietarului. M-am 
uitat atentă la ceasuri. Indicau ora greşită. 

— Ora pe care o indică ceasurile nu este corectă, am 
zis, mai mult pentru mine. 

— Aşa este, mi-a răspuns bătrânul ceasornicar. Sunt 
ceasuri fermecate cu ajutorul lor poţi călători în timp. 

Cât timp nu era atent, m-am strecurat într-unul dintre 
ceasuri, fără a-l lua şi pe al bunicului, deoarece îl lăsasem la 
reparat. Doream să aflu cum de s-a defectat, aşa că am călă-
torit în timp. Am aflat mai întâi că a fost creat de un magici-
an care i l-a dăriut străbunicului pentru a i-l oferi bunicului, 
copil pe atunci, când va fi mare. Magicianul nu i-a spus însă 
străbunicului de puterile ceasului, iar acesta nu i-a dat prea 
mare importanţă. Trăsura cu care se întorcea acasă a fost 
atacată şi ceasul s-a defectat. Bunicul l-a păstrat totuşi, pen-
tru frumuseţea detaliilor gravurii, dar nu l-a mai putut re-
para. 

M-am întors uimită în prezent, în ceasornicărie, şi am 
observat că bătrânul ceasornicar reparase ceasul.  

— Dar am crezut că nu... m-am bâlbâit eu. 
M-am uitat la ceasornicar ca trăsnită. 
— Eu sunt cel care l-a construit, deci eu sunt cel care îl 

poate repara, a venit răspunsul. 
Am luat ceasul, i-am mulţumit şi am alergat spre casă, 

fără să scot vreun sunet...  
În gând, am definit copilăria, gingaşă ca o floare, fină 

ca o brânduşă, o joacă nesfârşită.  
Chiar aşa este: o joacă nesfârşită. Însăşi viaţa este un 

joc, un joc complicat ce nu poate fi dezlegat de nimeni şi 
nimic, căci rişti să te alegi cu o mare durere de cap dacă faci 
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o asemenea nebunie. Jocurile ne fac să fim copilăroşi. În lu-
mea asta, totul trebuie luat ca un joc. Chiar şi ploaia e un joc. 
Unul dansator, fiindcă trebuie să te fereşti de stropi, iar asta 
te determină să inventezi un dans caraghios şi distractiv. 
Cât timp am fost furată de gânduri, ploaia a încetat. Soarele 
stătea ascuns după un nor şi se uita la lume, de parcă ar fi 
spus. „Acum, nu vă mai uitaţi la mine! Nu vedeţi că mă 
schimb în pijama?” Dacă ar fi putut vorbi şi ar fi dat glas 
acestor spuse, toată lumea ar fi râs. Nu de el, ci de faptul că 
este drăguţ, ca un copil care nu primeşte intimitate.  

Totul este un joc, un joc complicat, iar dacă noi, oame-
nii, încercăm să-l dezlegăm, îl facem şi mai complicat. Acest 
jos este copilăria şi niciodată nu-şi va schimba numele. 
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Oana-Elisa CĂRĂBUŞ, clasa a V-a A 
Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi 

O iubire fără sfârşit 

Era o zi de vară călduroasă. Soarele strălucea cu pute-
re, iar eu stăteam închisă în camera mea din casa maicii 
Fevronia Sârbu. Nu am mai ieşit din curtea mănăstirii de 
când am venit prima oară. În fiecare zi, mă gândesc cum ar 
fi fost viaţa mea împreună cu Emin (Mihai Eminescu). Mă 
simt atât de singură fără el, parcă viaţă mea nu mai are 
niciun rost. 

Fetele mele, Virginia şi Valeria, mă vizitează în fiecare 
zi, dar din păcate grija lor nu poate umple golul din sufletul 
meu lăsat de dispariţia lui Mihai. 

În fiecare seară, când soarele coboară pe treptele ce-
reşti, îi recitesc scrisorile trimise. Nu mă pot abţine şi încep 
să plâng, amitindu-mi de clipele frumoase petrecute cu el. 
Îmi amintesc cu dor locurile unde mergeam împreună, mai 
ales acel minunat tei din Copou. 

M-am săturat să îmi petrec nopţile plângând... şi să 
îmi amintesc de fiecare clipă din viaţa mea trecută. 

Trebuie să fac ceva... 
Să mă îndrăgostesc din nou? Nu, în niciun caz! Simt 

că sufletul meu nu va mai putea îndura o altă suferinţă de 
felul acesta... 
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Ştiu ce trebuie să fac! La miezul nopţii, va trebui să mă 
trezesc şi să beau o sticluţă de arsenic. Doar aşa îmi voi re-
vedea iubirea vieţii mele. 

Virginia, Valeria, dacă citiţi acest text, vreau să ştiţi că 
vă iubesc şi că mereu o să vă veghez. 

 
   



21 
 

Andra CORBAN, clasa a VI-a A, 
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi 

 
 
 
 
 
 

 Rândunica toamnei  
 
 
Fiecare anotimp este fascinant, însă nimic nu se com-

pară cu spectacolul magic al toamnei. Lacrimile reci de sep-
tembrie udă pământul, iar zorii albaştri ai dimineţii îşi 
ridică vălul diafan. Prin foşnetul surd al frunzelor, trece o 
caleaşcă aurită. Este caleaşca Zânei Toamnei. Totul este scu-
fundat în mister, muzică şi culoare. Mirosul crizantemelor 
ciufulite ne anunţă şi el că vara s-a sfârşit. 

Aceste imagini m-au îndemnat să merg împreună cu 
părinţii mei în Parcul Copou din Iaşi. În timp ce mergeam şi 
admiram peisajul, deodată aud un ciripit de rândunică 
dintr-un tufiş. Mă uit mai bine şi era o rândunică care avea 
aripa ruptă. M-am gândit să o iau acasă şi să o îngrijesc. 

După o lună, s-a vindecat, aşa că am decis să o ducem 
înapoi, în Parcul Copou. Când am lăsat-o jos din mâna, ea 
şi-a luat zborul către părinţii ei. Acele clipe au fost cele mai 
emoţionante momente pe care le-am trăit vreodată. Încă şi 
acum sunt foarte bucuroasă că am întâlnit-o într-un loc aşa 
frumos, pentru că i-am salvat viaţa şi am putut-o înapoia 
părinţilor ei. 

Decorul auriu învinge şi totul rămâne ca un vis colo-
rat, parfumat şi darnic.
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Ilaria LIPŞA, clasa a V-a C 
Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi 

Prinţesa Anastasia 

Presupun că ai fost măcar o singură dată la Grădina 
Botanică „Anastasie Fătu” din Iaşi. Dar ştii cum s-a format 
aceasta magnifică grădină sau de ce este sub acest nume? Şi 
eu, la rândul meu, am întrebat de un înţelept om pe nume 
Ivan Mario, dar te asigur că este şi vrăjitor... unul dintre cei 
mai mari din lume! Dar pentru a afla, te sfătuiesc să citeşti 
în continuare compunerea mea. Cam aşa începe:  

Acum trei ani, răsfoiam curioase, eu şi surioarele me-
le, Bianca şi Karina, albumul de la grădiniţa la care am învă-
ţat. Cum depănam amintirile, am ajuns, din câte ţin minte, 
la pagina 24, unde se aflau poze dintr-o excursie cu colegii 
şi doamna educatoare într-un loc minunat, dar necunoscut 
la acel moment. Uitându-ne la toate cele şapte fotografii fă-
cute în excursie, pe ultima, a opta la număr, scria „Grădina 
Botanică «Anastasie Fătu», Iaşi 2013”. Eu, entuziasmată, am 
întrebat-o pe bunica mea dacă putem merge acolo, iar ea, 
ştiind dinainte ce voiam a întreba, zice duios dintr-o răsu-
flare:  

— Desigur, fetelor! 
Şi, sărind în sus de bucurie şi entuziasm, i-am propus 

ca în ziua de duminică, pentru că se anunţa foarte bună vre-
mea atunci, să ieşim la plimbare. 
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Cu o zi înainte de a pleca, sâmbătă, noi fiind curioase, 
dăm o căutare pe Google cuvinţel cu cuvinţel la ce era scris 
pe fotografie. Am găsit mai multe informaţii, dar mi-au atras 
atenţia imaginile colorate în toate culorile din paleta mea de 
pictură. Multe flori în culori vii şi locuri fantastice, cum ar fi 
lacul sclipitor cu buchete de stuf pe margini. Erau locuri 
numai bune pentru a scăpa de toate grijile. 

După multe aşteptări şi speranţe, iată că a venit cu 
greu şi duminica. Ajungând, ne dăm seama că noi mai fuse-
sem demult acolo. Dar acum, nu ne mai gândim la nimic. O 
luăm pe o cărăruşă şi suntem atrase de un minunat păun 
confecţionat numai din flori nemaiîntâlnite, ce ţin minte că 
semănau cu varza. Mergând şi tot mergând mai departe, 
admiram şi galeria de trandafiri, serele, copacii, păsările şi 
foişoarele în care puteam să stăm pentru odihnă şi relaxare. 
Vizităm şi Lacul. Imortalizăm toate locurile cu aparatul nos-
tru de fotografiat şi cu telefoane pentru a rămâne amintiri 
frumoase. 

Trecem şi de splendidul lac şi ajungem la o altă expo-
ziţie de flori unde era un simpatic bătrânel. Era o lumină 
puternică. Când mă uit mai atent, observ că acel bătrânel 
pur şi simplu cu mişcarea mâinilor sale drepte o dată în sus, 
de două ori in jos, de trei ori la stânga şi la dreapta, fără să 
aibă nimic în mânecă, a ridicat la cer flori, care acum un mi-
nut erau ofilite.  

— Uite! spun eu către bunica şi surorile mele. Şi ele 
uimite au scos repede telefonul şi filmau, spunând în acelaşi 
timp: „Wow! Ce tare! Wow!”  

Mario se întoarce şi zice: 
— Bună, dragilor! Apropiaţi-vă! Haideţi să o cunoaş-

teţi pe regină, preamărita Anastasia.  
Ne-am apropiat temătoare dar, fascinate în acelaşi 

timp. Mario avea lângă el o creatură ce semăna cu o vulpiţă, 
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însă avea chip de zână, cu păr blond şi faţa radioasă. Zâna 
Anastasia ne-a înconjurat de trei ori după care ne-am po-
menit în faţa unui strat cu flori atât de minunate cum nu 
mai văzuse nici măcar bunica în toată viaţa ei. Alergam 
printre ele şi le miroseam, le pozam şi ne pozam şi noi, feri-
cite că descoperisem asemenea loc minunat.  

După ceva timp, ne-am aşezat pe o bancă, cred că am 
aţipit câteva minute.  

Dintr-odată, o doamnă poliţist însoţită de responsabi-
lul Grădinii Botanice ne trezeşte din somn, iar noi ne pome-
nim în miezul nopţii, în mijlocul grădinii, fără nimeni în jur, 
în afară de cei doi care ne sfătuiau să părăsim cât mai repe-
de locul. Altfel, ar fi venit asistenţii sociali să o ia la rost pe 
bunica pentru faptul că ne ţine în natură în miez de noapte.  

Am plecat grăbite de acolo, luând un taxi până acasă. 
Ne-a fost frică să povestim cuiva această întâmplare, însă eu 
tare mi-aş dori să o pot revedea pe regina Anastasia. 

Cine ştie, poate într-o zi...  
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Radu NECHITA, clasa a VI-a A   

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi 
  
 
 
 
 

 Pasiunea pentru muzee 
  

 
„Oare ce poveste ascunde fiecare exponat?”, este în-

trebarea pe care mi-o pun de fiecare dată când trec pragul 
unui muzeu. 

 Eu sunt un mare iubitor al muzeelor, iar datorită fap-
tului că în Iaşi, oraşul meu natal, există multe muzee, încerc 
să le vizitez pe toate. Primul muzeu vizitat a fost Palatul 
Culturii, numit şi Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, 
ce cuprinde patru muzee de renume. La începutul vizitei, 
alături de verişorii mei, am decis să mergem la Ceasul din 
Turnul Palatului. Aveam de trecut printr-un lift foarte în-
gust. Într-un final, am ajuns sus, unde am văzut acel ceas 
mare, parcă dezmembrat. Atât eu, cât şi verişorii mei am 
rămas uimiţi, când ceasul a bătut ora 12. Atunci mi-am dat 
seama că impactul pe care l-a avut sunetul ceasului a fost 
unul dintre cele mai fascinante lucruri. După două minute 
de ascultat bătăile continue, ceasul s-a oprit brusc. Am pri-
ceput că atât a fost! Dacă voiam să mai auzim din nou tre-
buia să mai aşteptăm o oră. Am coborât şi am continuat cu 
vizitarea celor patru muzee rămase. Acolo, am descoperit 
vechimea anumitor lucruri, cum ar fi casetofoanele, televi-
zoarele, radiourile, costumele naţionale, dar mai mult ne-a 
plăcut ceasul pe care tocmai îl vizitasem.  
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Îmi voi aminti de acest moment unic, de fiecare dată 
când voi auzi bătăile ceasului, şi nu voi uita niciodată emo-
ţia simţită acolo... 
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Adelina-Maria POPA, clasa a V-a A  
Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi  

  
 
 
 
 

Iaşi – tărâm de vis 
 
 
Iaşul este un oraş frumos, cu locuri uimitoare, ce pot fi 

vizitatate alături de familie sau cu prietenii. Astăzi, o să vă 
scriu, aşadar, despre câteva locuri populare din Iaşi.  

Palatul Culturii din Iaşi este o clădire emblematică, 
construită în perioada 1906-1925, în perimetrul fostei curţi 
domneşti medievale moldoveneşti, pe locul fostului palat 
domnesc. Astăzi, acesta este situat pe Bulevardul Ştefan cel 
Mare şi Sfant, nr. 1.  

Parcul Copou este cel mai vechi parc din Iaşi, situat pe 
dealul Copou, fiind cel mai mare parc urban din zona cen-
trală şi de nord a oraşului. Aici mai găsim şi Teiul lui Emi-
nescu, fiind un tei argintiu cu vârsta de aproximativ 540 de 
ani. Arborele, asociat istoric cu poetul Mihai Eminescu, re-
prezintă unul dintre cei mai importanţi arbori-monument 
din România şi constituie un simbol pentru oraşul Iaşi. 

Grădina Botanică din Iaşi este cea mai veche grădină 
botanică din România. În această grădină, găsim cele mai 
vii şi colorate modele de flori şi arbori verzi ca smaraldul, 
iar în arbori mai vezi câte o veveriţă vioaie care sare din 
creangă în creangă. Tot în Iaşi, avem Bojdeuca lui Ion 
Creangă, unde a locuit renumitul scriitor român. Casa aces-
tuia este situată în cartierul Ţicău. 
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Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” din Iaşi este un 
muzeu municipal, secţie a Muzeului Literaturii Române din 
Iaşi. Muzeul este amplasat în casa în care a locuit scriitorul 
Mihail Sadoveanu, situată pe Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 
12. Biserica „Sţintii Apostoli Petru şi Pavel” Bărboi este o bi-
serică creştin-ortodoxă din municipiul Iaşi, care a fost con-
struită în anii 1841-1844, pe locul unei biserici ridicate de 
vornicul Ursu Bărboi, în perioada 1613-1615. 

Mănăstirea Galata din Iaşi este o mănăstire de maici, 
ctitorită la sfârşitul secolului al XVI-lea, de către domnitorul 
Petru Schiopul, în partea de vest a oraşului. Ea se află pe un 
platou de pe dealul Galata, putând fi observată din diferite 
locaţii ale Iaşului. 

Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi este un mo-
nument de arhitectură de valoare din România, fiind situată 
în centrul tradiţional al Iaşului, pe Bulevardul Ştefan cel 
Mare şi Sfânt. 

Şi, nu în ultimul rând, avem Muzeul de Artă din Iaşi, 
amplasat în Piaţa „Ştefan cel Mare şi Sfânt” nr. 1, în incinta 
Palatului Culturii. 

În Iaşi, sunt mult mai multe locuri artistice, istorice şi 
de cultură generală, însă astăzi, am decis să vă prezint doar 
câteva. Iaşul este un oraş vesel, din care nu aş vrea să mai 
plec niciodată. 

În cele ce urmează, vă voi relata o mică poveste, strâns 
legată de aceste locuri. 

Andrei este un băiat în clasa a III-a, care urmează să 
dea test la istorie despre câteva locuri din Iaşi, însă el nu a 
citit nimic pentru a se informa şi deja e târziu să mai caute. 
Mama lui intră în cameră şi îi zice: 

— Dragul meu, culcă-te căci e târziu, iar în legătură cu 
testul nu îţi face griji, ştiu că te vei descurca! 

— Mulţumesc, mama... Noapte bună! 
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— Noapte bună, dragule! 
 El se urcă în pat, însă nu poate să adoarmă. Se ridică 

din pat şi vrea să plece după un pahar cu lapte cald, cre-
zând ca îl va ajuta să se pună înapoi la somn, însă când iese 
pe uşă, ajunge dintr-odată în Palatul Culturii. Amintindu-şi 
de test, începe să citească de pe panourile afişate despre is-
toria acestuia şi alte lucruri care îl vor ajuta. După ce termi-
nă de citit, iese înapoi pe uşă, crezând că va ajunge înapoi 
acasă, dar, spre mirarea lui, ajunge în măreţul Parc Copou. 
După ce a citit şi de aici informaţii, vrea să se întoarcă pe 
uşă, însă uşa a dispărut. Mai merge un pic neştiind prea bi-
ne ce să facă şi ajunge chiar în faţa măreţului Tei al lui Emi-
nescu. Ca şi la celelate locaţii, citeşte de pe panouri, iar în 
spatele lui apare o lumină puternică ce în câteva clipe se 
transformă în uşă. Andrei, fericit că a găsit uşa, intră pe ea, 
dar ajunge în Grădina Botanică unde este înconjurat de mii 
de flori, fiecare mai colorată decât alta, care parcă dansează 
alături de el pe glasul melodic al păsărilor. Mai întâlneşte, 
desigur, şi arbori verzi ca smaraldul de crezi că eşti într-un 
basm. După ce citeşte repejor de pe afişe, se întoarce pe uşă 
şi ajunge chiar în Casa Memorială „Mihail Sadoveanu”. Fa-
ce un tur rapid, citeşte de pe panourile afişate pe pereţii 
muzeului şi iese pe uşă la fel de repede cum a intrat. După 
aceea, el se trezeşte pe un câmp unde apar chiar Biserica 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Bărboi, Mănăstirea Galata 
şi Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi”. După câteva clipe de 
uimire, în faţa lui, apar trei panouri unde pe fiecare scrie in-
formaţii necesare despre biserică şi cele două mănăstiri. 
După ce termină de citit, Andrei se întoarce pe uşă, crezând 
că a terminat călătoria, însă el se trezeşte în Muzeul de Artă 
din Iaşi. Ca de fiecare dată, începe să se documenteze, însă 
după câteva clipe, apare un pictor ce îl provoacă să picteze 
împreună, dar îi zice în acelaşi timp ceva neobişnuit: 
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— Trezeşte-te, e timpul să mergi la şcoală! 
Andrei, nedumerit, clipeşte de două ori şi se trezeşte 

înapoi în pat. Se ridică puţin ameţit, se duce să se pregă-
tească pentru a pleca la şcoală şi se gândeşte: „Oare chiar 
am călătorit atât într-o singură noapte?” 

A ajuns la şcoală şi prima oră avea chiar istoria, iar 
doamna profesoară deja le împărţea testele. De la test, deja 
trecuseră două zile şi Andrei aştepta cu nerăbdare rezulta-
tele. Au venit în sfârşit, iar Andrei a luat notă maximă. Aca-
să, mama lui i-a spus: 

— Ştiam că vei reuşi!  
Băiatul zâmbi şi îşi aduse aminte de vis. 
— Şi eu! 
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Ştefana Alexandra ROMAN, clasa a V-a  
Colegiul Naţional de Artă „Octav Bancilă” Iaşi 

 
 
 
 
 

Palatul din Curtea Domnească 
 
 
Palatul Culturii, simbol al Iaşului, capitala Moldovei, 

te uimeşte din exterior prin grandoarea şi frumuseţea con-
strucţiei, care îmbină în mod fericit mai multe stiluri arhi-
tecturale. Ocupă locul al doilea în topul celor mai frumoase 
construcţii din ţară, după Muzeul Peleş, fiind inclusă pe lis-
ta Monumentelor Istorice.  

Legenda spune că Palatul Culturii are 365 de camere, 
câte una pentru fiecare zi a anului. Originea legendei se află 
în descrierea Palatului Domnesc atribuită lui Dimitrie Ban-
tiş-Kameski, care, în 1808, nota că „palatul acesta este inte-
resant prin faptul că are tot atâtea ferestre câte zile are anul 
şi tot atâtea uşi câte săptămâni sunt într-un an”. Impresio-
nant este şi Turnul cu ceas, decorat cu mici vitralii ce repre-
zintă cele douăsprezece zodii şi care, din oră în oră, redă 
acordurile melodiei Hora Unirii. 

Am vizitat de mai multe ori Palatul Culturii şi mereu 
am găsit ceva care să mă fascineze, în fiecare dintre cele pa-
tru muzee: de Istorie, de Etnografie, de Artă şi de Ştiinţă şi 
Tehnică. Mi se pare impresionant faptul că Palatul Culturii 
se află pe ruinele Curţii Domneşti, ridicată de-a lungul seco-
lelor, începând de la Alexandru cel Bun, apoi Ştefan cel Ma-
re, Alexandru Lăpuşneanu, Vasile Lupu, Alexandru Moru-
zzi. Reşedinţa de la Iaşi a Domniei este menţionată docu-
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mentar la 8 octombrie 1434, dar a fost construită spre sfârşi-
tul domniei lui Alexandru cel Bun (1431). Ruinele Curţii 
Domneşti au ieşit la iveală în 1907, cu prilejul construirii ac-
tualului Palat, dar arheologia era atunci o disciplină prea 
tânără pentru a fructifica momentul. 

Când intri în Muzeul de Istorie păşeşti cu sfială şi 
evlavie pe o podea din sticlă transparentă care separă 500 
de ani de istorie, de vremurile noastre. Zidurile groase de 
trei metri care se văd sub sticlă adăposteau cazarma doro-
banţilor, diferite dependinţe, temniţa, visteria, o biserică, ca-
mera ceasornicului.  

În ograda mică, unde domnul putea pătrunde călare, 
existau două „palate” de dimensiuni modeste. În palatul 
domnitorului, se afla sala Sfatului Domnesc („Divanul”), sa-
la tronului („Spătăria”), dar şi locuinţa voievodului. Acce-
sul la nivelul superior se făcea pe o scară exterioară, cu 
şapte trepte. Pentru soţia Domnitorului, exista o clădire mai 
mică, având două caturi, numită din veacul al XVIII-lea şi 
„Harem”, după moda otomană.  

Privind exponatele Muzeului de Istorie, ne putem 
doar imagina cum se desfăşurau luptele pentru apărarea ce-
tăţii şi a neamului sau cum era viaţa la curte. Armele de lup-
tă, precum tunuri, săbii cu mânere de fildeş, pumnale, cahle 
cu reprezentarea stemei Moldovei, buzdugane şi securi de 
luptă, alăturate harnaşamentelor cailor, stau mărturie a ero-
ismului şi a curajului oştenilor moldoveni.  

Cele mai multe informaţii privind viaţa la curtea de la 
Iaşi sunt oferite de călătorii străini, cei care au venit aici cu 
diferite rosturi: diplomatice, comerciale sau spirituale. Se 
adaugă mărturiile cronicarilor vremii, adesea laconice, sur-
prinzând unele lucrări de la curte, elemente de ceremonial 
sau evenimente de seamă. 
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Viaţa domnitorului se desfăşura într-o atmosferă spe-
cific orientală. De îngrijirea lui şi de treburile curţii se ocupa 
casa civilă, alcătuită din boieri de rangul al III-lea. De dimi-
neaţă, îndată ce se îmbrăca, domnul îşi fuma ciubucul şi îşi 
bea cafeaua. După ce participa la slujba de la biserica dom-
nească, lua parte la şedinţele Divanului sau făcea primiri 
oficiale în sala mare în care se afla tronul. Petrecerile şi vâ-
nătoarea constituiau principalul mod de ocupare a timpului 
în afara treburilor politice. La aceste petreceri, erau întot-
deauna prezenţi rapsozi şi cântăreţi, iar mai târziu, lăutarii 
aleşi îndeosebi din rândul ţiganilor robi.  

Cu mare fast aveau loc nunţile boieresti. Descrierea 
unei astfel de nunţi ne-o oferă nobilul Ioan Kemény, o per-
sonalitate a Transilvaniei, fascinat de abundenţa ceremoni-
ei. Domnitorului îi plăcea fastul în viaţa personală şi 
cheltuia sume enorme de bani pe veşmintele sale, pe cele 
ale doamnei şi ale domniţelor. Universul feminin, alcătuit 
din ţinutele elegante ale doamnelor, bijuterii şi casete pen-
tru farduri şi bijuterii, ne duce cu gândul la viaţa de Serai. O 
lume apusă despre care noi citim în cărţi sau o regăsim în 
vestigiile expuse în muzeu ne aminteşte că fiecare generaţie 
lasă o urmă vizibilă şi inconfundabilă. 

Tehnica şi tehnologia pe care noi o folosim acum (cal-
culatoare, laptopuri, smartphone) sau hainele noastre mo-
derne se vor regăsi peste alte 500 de ani într-un alt muzeu, 
dintr-un alt palat.  

Avem datoria să ne amintim că suntem aici petru că 
străbunii noştri au luptat pentru acest lucru. Şi noi, la rân-
dul nostru, trebuie să contribuim la îmbogăţirea patrimo-
niului cultural şi spiritual, pentru ca viitoarele generatii să 
poată spune despre noi că „aceşti oameni au sfinţit locul”. 
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Mihai SPRINCEANU, clasa a VI-a 

Şcoala Gimnazială „B.P. Hasdeu” Iaşi 
 
 
 
 
 

Fărâmă de copilărie pe tărâmuri ieşene 
 
 
Era ora 8 dimineaţa, mă trezeşte mama şi îmi spune: 

„Hai odată că e deja ora 8!” Era ziua „cea mare”. Eram trist 
că îmi pierd atâtea amintiri frumoase, fapte trăite şi oameni 
care mă legau de sătucul meu drag, în care am locuit atâta 
timp – toţi prietenii, toţi vecinii, toţi profesorii; eram foarte 
trist, dar trebuia să am o viaţă nouă, urma să ne mutăm în 
Iaşi, un oraş mare, situat lângă satul meu. 

Nu îmi plăcea, urma să stăm la bloc, eu fiind obişnuit 
să locuiesc la casă, să mă bucur de libertate... Era un apar-
tament micuţ, situat în marele oraş Iaşi; de fapt, nici apar-
tament nu era, era o garsonieră. Când despachetam, îmi 
aminteam toate clipele frumoase din sătucul meu, pe care îl 
lăsam în urmă; trebuia să încep o viaţă nouă într-un oraş ca-
re mă speria prin dimensiune, prin necunoscutul la care nici 
nu îndrăzneam să mă gândesc. 

Urma prima zi de şcoală în Iaşi, „la oraş”; nu voiam să 
merg, îmi era frică de faptul că toată lumea mă va judeca, 
dar mi-am dat seama că voi trece în clasa a V-a şi nu pu-
team lipsi din prima mea zi de şcoală ca elev de gimnaziu. 

Prima zi de şcoală a fost dificilă, mi se părea că toată 
lumea de aici, din oraşul mare şi străin, era altfel, nici nu 
ştiu cum să o descriu – nimeni nu avea timp pentru mine, 
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uliţa copilăriei mele nu mă condusese în lumea aceasta no-
uă, nici nu mă pregătise de această călătorie...  

Nimeni nu mi-a acordat atenţie în afară de un băiat 
simplu şi timid, îl chema Alex, era singur în bancă, aşa că 
m-am dus să stau cu el. Era de treabă, dar nu era aşa de 
vorbăreţ. Profesorii foarte bine dispuşi mi-au făcut ziua mai 
frumoasă; am îndrăgit-o repede pe doamna dirigintă pentru 
calmul şi generozitatea de care a dat dovadă. 

Seara mi-a descoperit o altă faţă a oraşului Iaşi de care 
iniţial îmi fusese teamă; am mers cu bunicii mei în centrul 
capitalei moldave; peisajul urban era foarte frumos, îţi dă-
dea o senzaţie de bine Palatul Culturii; edificiul strălucea 
din toate părţile şi sufletul meu de copil timid îşi găsea bu-
curia de a se simţi călător în lumea de basm a tărâmului 
primitor... 

Timpul curge repede... Era deja luna noiembrie, mi-am 
făcut încă un prieten în clasa mea, în şcoala nouă în care pă-
şisem cu atâta emoţie în acea toamnă de neuitat; prietenul 
meu Ionuţ, acesta este numele lui, stătea lângă mine la ora 
de sport şi aşa ne-am împrietenit. Este foarte vorbăret şi 
foarte vesel tot timpul, el mi-a fost ghid în oraşul frumos în 
care trăiesc şi pe care îl descopăr treptat, cu bucurie şi cu 
emoţie, ori de câte ori păşesc pe străzile lui pline de istorii 
ştiute şi neştiute... 

Mai erau doar trei zile până la vacanţa de Crăciun, 
doamna dirigintă a decis să facem un bal mascat, tematica 
fiind cea a Crăciunului. Deşi eu nu voiam să merg, la insis-
tenţa bunicii mele, care mi-a făcut un costum, pentru că nu 
aveam bani să-mi cumpăr unul nou, am devenit participan-
tul mascat la marele bal organizat de Crăciun... la Palat. 
Eram foarte caraghios cu un costum de Moş Crăciun im-
provizat de bunica mea, dar mi-am dat seama că eram foar-
te mulţumit şi mândru în acelaşi timp de bunica, deoarece 
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m-a ajutat fiind alături de mine, de oraşul meu care îşi des-
chidea larg porţile pentru mine, de balul la Palat care mă 
transpunea în pielea unui personaj pe care îl mai întâlnisem 
doar în poveştile citite de mama la culcare sau studiate la 
şcoală, în fărâma mea de copilărie fericită... 

Trecuse vacanţa de Crăciun cu o viteză uluitoare, 
aceasta mi-a rămas vie în suflet pentru că am revenit în să-
tucul meu mult iubit, a fost foarte bine, mi-am revăzut prie-
tenii şi colegii. Am colindat cu ei dealurile în goana săniuţei 
acum parcă prea mici pentru mine, am redescoperit bucuria 
jocului în care ne-am bătut cu bulgări de zăpadă şi am dat 
viaţă oamenilor de zăpadă. Aşa l-am înţeles mai bine pe Ni-
că, aşa am redescoperit adevărul de dincolo de cuvintele 
nemuritoare – „Şi, Doamne, frumos mai era pe vremea ace-
ea...!” 

Începusem să mă împrietenesc cu toţi elevii din clasa 
mea, chiar îmi plăcea acum şcoala „din oraş” şi veneam cu 
drag să învăţ; mai aveam o lună de zile şi urma să trec în 
clasa a VI-a. Timpul trecea iute pe lângă mine şi eu desco-
peream oraşul care îmi devenea din ce în ce mai drag şi care 
devenea astfel „casa” mea. 

Venise şi mult aşteptata vacanţă de vară; mi-o doream 
dar, în acelaşi timp, regretam că a venit, pentru că într-a-
devăr îmi plăcea la şcoală, mă înţelegeam cu toată lumea şi 
eram foarte fericit, îmi plăcea drumul spre şi dinspre şcoală 
pe parcursul căruia povesteam despre noi şi despre şotiile 
noastre coplăreşti, pe tărâmuri ieşene... 

Totodată, vacanţa era fericitul prilej de a hoinări pe 
aleile oraşului devenit „al meu”; am ajuns să îndrăgesc foar-
te mult oraşul Iaşi, cel mai mult îmi plăcea să mă plimb sea-
ra cu bunicii mei, pe Bulevardul „Ştefan cel Mare” şi să le 
ascult poveştile din alte vremuri, trăite aievea în oraşul 
acesta fascinant, plin de istorie, de cultură şi de suflet! 



40 
 

 Mi-a părut rău că timpul a trecut aşa de repede, mă 
întorc mereu cu paşii şi cu sufletul în sătucul meu natal, în 
care ochii mei au început să cunoască lumea, într-o fărâmă 
de copilărie. Acum însă, sunt mai bogat sufleteşte, întrucât 
oraşul acesta mare, parcă prea mare pentru copilul plecat 
de pe uliţele satului, mi-a devenit casă, şi aceasta nu este o 
casă oarecare, ci una frumoasă şi foarte, foarte primitoare! 
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Teodora TUDOSE, clasa a V-a C 
Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi 

 
 
 
 

Iaşul – file de poveste 
 
 
Iaşul este oraşul unde istoria este prezentă la orice 

pas, unde fiecare piatră vorbeşte despre trecut prin numă-
rul mare de mănăstiri, muzee, monumente, este considerat 
un veritabil muzeu naţional al României. 

Este oraşul marilor idei, al marii uniuni, al celui mai 
vechi centru universitar, al primului spectacol de teatru, al 
primului muzeu memorial literar – Bojdeuca din Ţicău, 
prima şcoală şi tipografie înfiinţate de către Vasile Lupu.  

Tot la Iaşi s-au născut şi s-au dezvoltat numeroase 
personalităţi marcante ale poporului nostru: Grigore Ure-
che, Miron Costin, Ion Creangă, Mihai Eminescu, chiar şi 
singurul român premiat cu Premiul Nobel, George Emil Pa-
lade. 

Aşa cum istoria şi cultura au pus o puternică ampren-
tă asupra oraşului, aşa şi numeroasele poveşti ale bătrânilor 
au inspirat pe mulţi istorici. Pe când eram mai mică, bunica 
mi-a spus povestea numelui oraşului nostru.  

Bătrânii din acele timpuri ştiau o poveste despre o 
plantă binefăcătoare. 

Pe locul unde astăzi este oraşul modern, pe vremuri, 
era o pădure care parcă avea puteri miraculoase, în mijlocul 
căreia se afla casa unui pădurar care avea trei fete. Soţia pă-
durarului creştea plante medicinale, din care făcea tot felul 
de tincturi tămăduitoare, iar printre aceste plante, se numă-
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ra şi leşiniţa. Aceasta era o plantă lunguiaţă cu nişte flori al-
be cu pufuleţ în mijlocul ei. Pasiunea mamei pentru plante 
şi flori a fost insuflată şi fetelor. Ele au început să iubească 
această preocupare şi adeseori o ajutau pe mama lor la în-
grijirea plantelor. 

Pentru ele, cea mai împortantă plantă era leşiniţa, că-
reia fetele îi cântau şi îi spuneau tot felul de povesti, inclu-
siv despre eroi şi războaie. 

Într-o zi, mama fetelor s-a îmbolnăvit şi fetele mai 
mari rămăseseră să aiba grija de mama lor, iar mezina să ai-
bă grija de leşiniţă, ca în fiecare zi. Când mama fetelor a 
murit, leşiniţa s-a uscat: avea o culoare întunecată şi ciuda-
tă, nu mai arăta ca în vremurile bune. 

După această întâmplare nefericită, fetele cele mari au 
plecat fiecare pe drumul ei, doar mezina a rămas la casa pă-
rintească cu speranţa că va reuşi să readucă din nou la viaţă 
biata plantă, aşa cum a fost odată. Cu timpul, planta a înce-
put să îşi revină şi devenise din nou cea mai apreciată plan-
tă din gradină. Din dragoste pentru plante şi în special 
pentru leşiniţa, ea a devenit un mare cercetător în biologie, 
descoperind cu ajutorul leşiniţei un tratament pentru com-
baterea bolii de care a murit mama ei. Astfel, fata a transmis 
mai departe din generaţie în generaţie tot ceea ce descoperi-
se ea despre leşiniţa. 

Mai târziu, surorile s-au gândit să numească pădurea 
dupa numele plantei şi astfel i-au dat numele Iaşi, deoarece 
aici era singurul loc unde crescuse vreodată această plantă... 
nu puteai să o găseşti în altă parte. Povestea pădurii şi a 
leşiniţei a ajuns la urechile conducătorului din acea vreme, 
istorioară ce l-a impresionat în mod deosebit. În semn de 
recunoştinţă, atât pentru fete, cât şi pentru beneficiile aduse 
de această plantă, el s-a gândit să denumească întreg terito-
riul după numele plantei şi astfel totul a devenit oficial. 
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Cu timpul, pădurea a început să fie tot mai locuită, iar 
încetul cu încetul, s-a transformat în oraşul din zilele noas-
tre. Bunica a spus că această povestea nu este foarte cunos-
cută, de aceea istoricii sunt în dilemă dacă să o creadă sau 
nu. 

Indiferent ce spun bătrânii sau marii istorici, oraşul 
nostru este unul deosebit din toate punctele de vedere, care 
merită să fie vizitat măcar odată în viaţă de fiecare român. 

  





45 
 

Măriuca VASILUŢĂ, clasa a V-a C 
Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi  

 
 
 
 
 

Vrăjitorul 
 
 
În anul 1880, în Târgu Ieşilor, a ajuns un vrăjitor cu 

puteri nemaiîntâlnite. El se putea transforma în oricine şi 
orice doar cu o baghetă din lemn de cireş şi fir subţire de 
unicorn. 

El a călătorit în timp, în anul 1918, încercând să cum-
pere vestita bojdeucă a lui Ion Creangă, însă nu reuşi. Des-
cumpănit, s-a întors în „zilele sale”, adică în anul 1880, şi a 
încercat să cumpere casa chiar de la proprietarul său, Ion 
Creangă. Au negociat şi au vorbit ei cât au vorbit, însă ma-
estrul Creangă nu voia cu niciun chip să îşi dea casa nici pe 
toţi banii din lume. Văzând aşa, Vrăjitorul s-a înfuriat şi l-a 
vrăjit pe bietul Ion. Sfârşitul acestuia era deja prescris. El 
avea să moară după numai nouă ani de la despărţirea de 
Vrăjitor. Vraja se adeveri, aşa încât, pe 31 decembrie 1889 Ion 
Creangă făcu un atac de epilepsie şi muri.  

Necăjit din cauza eşecului său, Vrăjitorul plecă spre 
Palatul Culturii din Iaşi pentru a vinde un tablou vechi, foar-
te valoros, pe care îl avea de la bunica sa. Spre marea lui mi-
rare, Palatul era închis. Acest lucru îl înfurie din nou peste 
măsură. Decise pe loc să se transforme într-un dragon roşu 
ca focul, cu aripi mari şi groase. A dat foc Palatului până 
când n-a mai rămas decât un imens munte de cenuşă, ca o 
pătură groasă, ce acoperea aceste locuri. Chiar dacă pompi-
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erii din acele vremuri au reuşit să stingă focul şi nimeni nu 
a fost rănit, pierderea a fost mare şi Vrăjitorul nostru a tre-
buit să plătească scump furia sa, mai exact vreo zece ani de 
detenţie, care i-au adus tot felul de remuşcări şi regrete.  

În timp, Palatul a fost însă reconstruit, între anii 1880 
şi 1883.  

Prin anii 1890, Vrăjitorul, albit de singurătate şi slăbit 
de puteri, a fost eliberat şi se plimba agale prin Târgu 
Ieşilor. Oamenii erau parcă diferiţi acum, mai grăbiţi şi nea-
tenţi la cei din jurul lor... Nimeni nu mai era interesat de 
micile lui trucuri ce îi aduseseră faima cândva. Colegii lui 
artişti ce cântau cândva la răspântii de drumuri nu mai erau 
de găsit. Dacă se întâmpla în vreuna din zile să adune câţi-
va oameni şi copii în jurul său prin farmecele sale, cu obiec-
te ce apăreau şi dispăreau, se pomenea în scurt timp cu un 
om al legii care îl lua la rost şi îi împrăştia publicul.  

Zi de zi, Vrăjitorul era tot mai trist, şi libertatea sa de-
venea tot mai amară şi inutilă. Într-o bună zi, se plimba ale-
ne pe una din colinele Ieşilor, ce mai târziu avea să devină 
celebrul parc Copou. Doi copii se se jucau supravegheaţi de 
bunicul lor, veniră la el să-i ceară fluierele din lemn pe care 
le avea, curioşi de asemenea jucării nemaivăzute. Vrăjitorul 
le spuse că îi lasă să se joace cu toate obiectele pe care le are 
în desaga sa. Singura condiţie era aceea ca în minutele ur-
mătoare să aibă ei grijă de aceste lucruri, căci el avea de re-
zolvat o chestiune urgentă şi trebuia să lase toate aceste 
obiecte aici pentru ceva timp. Copiii primiră cu mare bucu-
rie această sarcină şi, până ce bunicul lor se dezmetici de ce-
le întâmplate, Vrăjitorul se şi făcu nevăzut printre copacii 
deşi. O luă la pas grăbit către o zonă cu multe specii de flori 
şi plante nemaîntâlnite, zonă care peste un veac avea să de-
vină cea mai impresionantă grădină botanică din inima 
Moldovei. A ajuns la o băncuţă de lemn din centrul acestei 
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zone. Mai mulţi ieşeni se plimbau relaxaţi în locul acesta 
plin de viaţă şi de frumuseţe. Vrăjitorul s-a aşezat pe băncu-
ţă şi părea tare, tare ostenit. Pe măsură ce minutele treceau, 
vrăjitorul devenea tot mai mic, ajungând cât un rucsac, în 
hainele sale care păreau că îmbracă un om aproape invizi-
bil.  

După zece minute, iată că ajung la această băncuţă 
bunicul şi cei doi nepoţi, târâind desaga plină cu obiectele 
Vrăjitorului. Bucuroşi de faptul că l-au găsit, au alergat ve-
seli să se aşeze lângă dânsul, însă, dintr-odată, au rămas doar 
hainele acestuia. Incredibil! Vrăjitorul dispăruse fără urmă. 
Degeaba au umblat tot parcul şi grădina pentru a da de ur-
ma sa. Vrăjitorul a rămas doar o amintire, prin hainele ce se 
aflau pe băncuţă, de care nimeni n-a mai vrut să se atingă o 
bună perioadă de timp.  

Aşa a reuşit Vrăjitorul să scape de singurătatea, triste-
ţea şi durerea vieţii pământeşti. Localnicii mai povestesc şi 
azi cum se mai poate observa, din când în când, un bătrânel 
cu haine ponosite care se plimbă agale prin Copou, încer-
când să intre în vorbă cu prichindeii ce sunt scîpaţi din ochi 
pentru scurt timp de către părinţii sau bunicii lor. Însă ni-
meni nu a reuşit vreodată să îi facă o poză pentru a demon-
stra că acesta chiar e real. A existat oare acest Vrăjitor 
vreodată? Se pare că nu vom afla prea curând răspunsul... 





Clasele IX-XII 
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Mirela DOBAN, clasa a X-a C  
Colegiul Naţional „Emi Racoviţă” Iaşi 

 
 
 
 
 

Iaşi – un tărâm fermecat 
 
 
A fost odată ca niciodată, un tărâm magic, plin de lo-

curi fantastice, cu oameni buni la suflet, harnici şi mereu 
dornici să îi ajute pe cei din jur. Vestitul teritoriu purta nu-
mele de Iaşi. Toată lumea de peste hotare auzise măcar o 
dată de el, deoarece era renumit datorită peisajelor minuna-
te, monumentelor istorice impresionante, locurilor superbe 
de vizitat şi mai ales din pricina bunătăţii oamenilor. 

Se spune din moşi strămoşi că numele tărâmului Iaşi 
îşi are originea în Evul mediu timpuriu, de la poporul ala-
nic al Iaşilor, dar istoricii protocronişti au altă teorie referi-
toare la originea numelui „Iaşi”. Ei afirmă că numele pro-
vine de la un trib sarmat mult mai vechi: iazigii din 
Antichitate. 

Iaşul se află în partea de est a Moldovei, în prea fru-
moasa Câmpie a Moldovei, fiind aşezat în calea vechilor 
drumuri comerciale care legau nordul şi vestul Europei de 
sud-estul continental şi de Orientul Apropiat. Se spune că 
tărâmul fermecat era împărţit în două lumi diferite: lumea 
zânelor şi lumea muritorilor, care se aflau în conflict de la 
început, din cauza diferenţelor dintre cele două specii. 

Partea zânelor cuprindea cartierul Copou, unde se 
aflau Grădina Botanică, lumea florilor, în care totul era po-
sibil şi se poate realiza datorită magiei naturii, Universitatea 
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regală de culturalizare a micuţelor prinţese cu puteri supra-
naturale, arena „Emil Alexandrescu“ pentru pregătirea în 
caz de război. Lumea fantastică era condusă de regina 
Kiara, care deţinea sceptrul magic cu care reuşea să înde-
plinească dorinţelor oricui şi putea schimba destinele tutu-
ror. 

Regatul muritorilor era un tărâm lipsit de magie, însă 
plin de speranţe, care cuprindea cartierele Podu Roş, Nico-
lina, Cug. Baza militară, Palatul Regal al Culturii şi se afla 
în centrul Iaşului. În cadrul acestuia, se pregăteau zilnic vii-
torii soldaţi pentru lupte. Palatul cuprindea centre comerci-
ale, biblioteci şi spaţii în aer liber pentru instruirea copiilor, 
pieţe alimentare şi magazine vestimentare la dispoziţia tu-
turor oamenilor. Minunatul regat era condus de suveranul, 
Mihail Deget Scurt, un domn pitic, care, în ciuda aspectului, 
avea un suflet mare şi o ambiţie de nedescris. 

Se spune că celelalte ţinuturi erau invidioase pe bogă-
ţiile Iaşului şi nu înţelegeau motivul conflictului dintre cele 
părţi. Din gelozie şi răutate, împăratul Ucrainei, Mark Vlă-
descu, trimise un ţăran să răspândească un virus catastrofal 
denumit „Virusul Coroanelor“. Din cauza acestuia, fiinţele 
magice îşi pierdeau abilităţile fantastice, iar oamenii, fiind 
mai vulnerabili, puteau muri sau puteau să paralizeze.  

După ce a primit instruiri de la medicii din Ucraina, 
bărbatul a plecat la drum. Ajuns în Iaşi, acesta a fost întâm-
pinat de către zâne, care l-au cazat la una dintre pensiunile 
lor. Ţăranul a fost fascinat de bunătatea acestora şi de prive-
liştile care îl înconjurau. 

Următoarea zi, dis-de-dimineaţă, intrusul plecase să 
răspândească virusul. Doctorii din Ucraina i-au zis să pună 
poţiunea otrăvitoare la baza teiului lui Eminescu, deoarece 
acolo era singurul loc în care zânele şi muritorii se întâl-
neau. 
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Când a ajuns, acesta a turnat la rădăcinile copacului 
elixirul, fără să fie văzut. Ca să nu ia virusul, el a luat o gură 
dintr-o băutură dată de medicii din Ucraina. Deodată, în 
spatele acestuia, apare regina Kiara. El s-a speriat, neştiind 
cum să reacţioneze, s-a făcut că nu o vede şi a plecat. Regina 
şi-a dat seama că ceva nu era în regulă cu el şi observă sub 
crengile teiului o sticluţă plină cu un lichid albastru, care 
avea un miros foarte puternic. 

Speriată, zboară către centrul de cercetare din Copou, 
să vadă ce e cu acea poţiune. Când a ajuns, ea observase di-
ficultăţi ale zânelor în treburile lor şi constată că magia lor 
începea să se stingă. Din cauza problemelor, uitase de sti-
cluţa gasită şi de motivul venirii la centrul de cercetare. 
Imediat, îi trimise o scrisoare regelui din partea cealaltă, în 
care dorea să afle dacă situaţia muritorilor este la fel de gra-
vă. 

Nici în celălalt regat, lucrurile nu erau foarte bune. 
Oamenii începuse să se simtă din ce în ce mai rău, să îşi 
piardă din puteri, unii ajungând să moară. Situaţia devenise 
dificilă pentru ambele regate. 

Într-o seară, reginei Kiara îi apăruse în vis oracolul 
Delphi, care îi spusese că Iaşul este atacat de un virus pu-
ternic, iar singura cale de scăpare era să îşi unească puterile 
cu muritorii. Bătrânul Delphi îi amintise şi de ţăranul cu ca-
re s-a întâlnit la teiul lui Eminescu. 

Dimineaţa, regina, ajungând la capătul puterilor, as-
cultă sfatul lui Delphi şi zboară către regele Mihail Deget 
Scurt. După o discuţie îndelungată, cei doi au căzut de co-
mun acord, făcându-şi apoi planul de atac.  

Imediat, regina a dat de ştire că cele două lumi se vor 
unii, pentru a salva Iaşul. Cele două lumi devenise prietene 
şi îşi folosise ultimele puteri pentru ca toată lumea să fie bi-
ne şi totul să revină la normal. Cei doi conducători aduseră 
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cei mai buni medici din lume pentru a-i trata pe oameni şi 
zâne. Dar doctorii nu ştiau ce să le facă pentru a-i vindeca. 
Toată lumea era panicată, mulţi muritori muriseră şi multe 
fiinţe fantastice îşi pierduseră magia, iar leacul încă nu era 
găsit. 

Regina Kiara îşi amintise de licoarea găsită, iar cu aju-
torul sceptrului reuşise să afle ce conţinea. Băutura era făcu-
tă din cele mai rare plante din lumea întreagă. Noroc că 
Grădina Botanică era plină de astfel de flori medicinale 
aduse din Italia. Singura cale de a scăpa de acest virus era 
această băutură. Singurii care nu s-au infectat au fost cei doi 
conducători.  

Regina l-a chemat pe Mihail şi i-a arătat leacul vinde-
cării. Ambii au lucrat cu drag şi spor, până când au avut 
destulă licoare pentru toţi. Apoi, au mers din casă în casă, 
pentru a salva locuitorii Iaşului.  

Se spune că leacul a avut succes şi toată lumea şi-a re-
venit. Zâna Kiara s-a îndrăgostit de regele Mihail Deget 
Scurt. Între cei doi, s-a creat o conexiune puternică, ulterior, 
aceştia făcând o nuntă mare, în cinstea iubirii lor şi a salvă-
rii Iaşului. În urma sentimentelor lor puternice, s-au născut 
3 zâne şi 3 muritori.  

Iaşul a rămas şi acum cel mai puternic şi impresionant 
tărâm fantastic.  

Şi-am încălecat pe o şa şi v-am spus povestea aşa! 
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Mălina Elena GRIGORIŢĂ, clasa a XII-a  
Liceul Teoretic „Al.I. Cuza” Iaşi 

 
 
 

Paradis 
 

„Iubesc pămânutul de sub picioarele tale 
şi aerul de deasupra capului tău,  
şi orice obiect pe care îl atingi,  
şi fiecare vorbă pe care o rosteşti.  
Iubesc toate privirile tale, 
toate faptele şi toată făptura, 
aşa cum eşti.” 

Emily Bronte 
  
 
Despre iubire, eu nu ştiu foarte multe, dar ştiu sigur 

că Mara Stamate nu simţea pentru Alexandru clişeica iubire 
ce-o zăresc astăzi pe străzile înăbuşite de patetica moderni-
tate a timpului. Fiindcă iubirea este despre a acţiona, nu de-
spre a spune. Iubirea răspunde la multe întrebări, dar pe 
Mara, iubirea o făcea să descopere noi întrebări cărora nu le 
găsea sorţi de izbândă. Locurile din Iaşi ştiu deja despre toate 
astea. Când avea vreme, Mara se oprea adesea pe o bancă 
de prin Copou şi le povestea copacilor despre el, uneori 
mergea noaptea pe băncile din faţa Palatului Culturii şi făcea 
la fel, denumea toate stelele pe care le zărea, însă de fiecare 
dată numele lui îi aparţinea lunii. Alteori, când făcea curat 
printre cărţile din anticariatul la care lucra, cel de pe strada 
Cuza Vodă, nota numele lui alături de un Mon amour scris la 
finalul fiecărei cărţi pe care punea mâna şi zâmbea, zâmbea 
de parcă el ştia despre toate astea.  
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 Era 15 decembrie, aproape ora 18:00; Mara Stamate se 
pregătea să plece la o petrecere pe cât de simplă, pe atât de 
importantă, la unul dintre restaurantele din apropierea cen-
trului oraşului, Paradis, acolo unde urma să îl întâlnească pe 
Alexandru. Avea în sfârşit prilejul să-i destăinuie faţă în fa-
ţă tot ceea ce a simţit şi încă simte. Era aproape gata, ochii 
creionaţi cu negru de jur-împrejur, obrajii pudraţi cu roz şi 
cu sclipici, buzele date cu un ruj roşu stins, pantofii negri de 
catifea cu toc şi salopeta cu paiete argintii reuşeau să acope-
re timiditatea Marei şi să-i confere, câtuşi de puţin, atitudi-
nea ei reală, de fată stăpână pe sine, care ştie ce vrea şi ce 
face. Nesiguranţele şi fricile le-a înghesuit pe undeva prin 
dulap, să nu mai ştie de ele, şi le-a uitat acolo. Maşina a 
pornit şi în conştiinţa Marei se proiectau diferite posibilităţi 
ale viitorului. Fiinţa ei începea să se umple de emoţii, spe-
ranţe şi sentimente omnipotente de iubire pe care încerca să 
le scrie, la fel cum cerul se umple treptat de stele într-o 
noapte senină de primăvară timpurie.  

 
* 

 
 Iaşul, acest oraş al marilor iubiri absolute şi nemuri-

toare, răsădeşte la un moment dat în fiinţa oricărui călător 
pe-aceste meleaguri, starea de înălţare. Eternitatea şi iubirea 
nu se scriu, doar se redau, astfel de trăiri îşi găsesc doar re-
flexia în cuvinte, dar nu şi epicentrul care generează totul. 
Şi-a deschis, astfel, notiţele telefonului şi a început să con-
semneze trăirea prezentului: 

Ora 18:09. M-am urcat în maşină şi am plecat spre lo-
cal. Sper să fie bine. Mă gândesc doar la Alex şi ce va crede 
despre mine când mă va vedea. 

18:57. Sunt într-o staţie de la un supermarket din Bule-
vardul Chimiei, mai am un pic şi ajung la restaurant, simt că 
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el nu este acolo. M-am gândit să-i propun să facem o plim-
bare. 

19:21. Am ajuns. El nu e aici, după cum bănuiam. Ar-
hitectura locului este într-un stil clasic, pereţii exteriori par-
că plâng, dar sunt doar ţurţurii de gheaţă ce stau atârnaţi de 
streaşina acoperişului, gata din secundă în secundă să-şi 
pună capăt zilelor. E un frig ce-mi amorţeşte şi gândirea. 
Când am intrat înăuntru, am zărit bradul împodobit cu 
ghirlande şi luminiţe, căci era apoape ziua Crăciunului, dar 
nu simţeam că ar veni. Silvia mă aştepta la o masă din capă-
tul sălii, acum stă în stânga mea, iar în dreapta, o am pe Iri-
na. M-au încurajat amândouă să mă port lucid, ştiind că 
atunci când e el prin preajmă, eu mă transform într-un pa-
roxism. Dar oare e posibil aşa ceva? E posibil să fii în esenţa 
ta acelaşi om, atunci când urmează să te întâlneşti cu marea 
ta iubire şi să-i spui, pentru prima dată în această viaţă ( că 
cine ştie în altele), tot ce simţi?  

20:20. A ajuns acum şase minute. Doamne! Simt cum 
sufletul meu e în rai şi patinează pe rime. Sala s-a transfor-
mat cât ai clipi într-un art déco unde el este piesa de muzeu 
principală. Am apucat-o instant pe Silvia de mână şi am în-
cercat să îmi stăpânesc emoţiile, de teamă să nu se concen-
treze într-o singură cameră din inima mea şi să explodeze. 
Totul a devenit alb-negru în jurul meu şi doar el îşi mai păs-
tra nuanţele pe care le respiram în fiecare privire. Mă simt 
de parcă mă înec într-o apă învolburată care mă trage în 
adânc, iar el e bula mea de aer, care mă ţine în viaţă, cu tot 
haosul din jurul meu.  

E cu ochii lui decupaţi din universul obscur, în care 
pupilele de cărbune îi sticlesc ca şi cum ar fi acoperite cu 
bule de săpun. Are o îmbrăcăminte simplă, în totală opozi-
ţie cu întreg sufletul său: o cămaşă albastru-deschis, fără gu-
ler, încheiată până la ultimul nasture, cu mânecile suflecate 
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până sub coate şi o pereche de blugi, iar în picioare are nişte 
papuci gri. Nici cravată, nici costum, aşa e Alex pe care îl 
iubesc, un om simplu. Nu pot să mă rezum la limite, mai 
ales în cuvinte, când vine vorba de el, echivoc în caracter, 
dar dominat de tăsătura morală a unei inteligenţe greu de 
perceput în gândirea unei persoane ameţite de dragoste, 
precum sunt eu. Sunt impresionată de faptul că pot fi în 
aceeaşi încăpere cu el şi pot să îi admir fiecare moment de 
respiraţie. Simetria feţei lui îmi pare de necrezut, într-o con-
cordanţă perfectă cu tot trupul, iar degetele sale lungi şi 
subţiri completează arhitectura fiinţei sale. În timp ce scriu, 
îmi aud gândurile şuşotind între ele: Ce fiinţă!  

21:20. Au început să danseze toţi... şi el, ţine în mână o 
sticlă de Coca-Cola, din care mai ia câteva sorbituri. Încerc 
să nu mă uit foarte insistent, dar ochii mei împietresc de fie-
care dată când îi văd chipul, asemeni unui iubitor de artă 
când vede cea mai spectaculoasă piesă dintr-un muzeu, uni-
că şi preţioasă. Aşa este şi acum.  

21:26. E în faţa mea, dansează, iar când îl văd, conşti-
entizez din nou ceea ce ştiu deja. Îl iubesc mult, mult mai 
mult decât îţi poţi imagina tu, cititorule.  

23:05. Am stat afară şi l-am admirat pe furiş pe Alex. 
Mi-aş dori să aflu ce se ascunde în spatele fumatului său, fi-
indcă nimeni nu fumează din vreo fericire absolută. 

23:30. E în faţa mea, mănâncă. 
00:34. Nu se întâmplă nimic, el e la masă cu băieţii. 
02:02. Am ajuns acasă. I-am spus tot ce am simţit!  
 

* 
 

 Marei i s-a părut o fracţiune de secundă, însă totul a 
durat mult mai mult, căci mirajul iubirii e covârşitor şi de-
seori transformă realitatea. A încercat de foarte multe ori să 
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îşi găsesească cuvintele pentru a vorbi cu el, dar în mintea 
ei se inventase un alt alfabet. Când l-a văzut venind, a în-
chis ochii strâns, zicându-şi: „Nu poţi face asta! Nu poţi face 
asta!”, dar totul s-a întâmplat invers crezului pe care şi-l re-
peta obsesiv (pare-mi-se că trage multe concluzii pripite în 
legătură cu sine, când de fapt, e în stare de orice!). Totul a 
început straniu; după o conversaţie puerilă şi frivolă, Mara 
a pus o întrebare care a generat întreaga discuţie. 

Mara: Hmm... îţi mai aminteşti când ne-am cunoscut? 
Alexandru stă pe gânduri şi răspunde: În a X-a, da, par-

că da.  
Mara: Pot să-ţi spun ceva? 
Îi răspunde, după câteva secunde în care a avut un 

clipit al ochilor lung, cu un simplu da, iar Mara se apropie 
de el, îl apucă de umăr şi îi spune cu sufletul cuprins de 
greutatea unei nopţi de doliu, după un timp în care a privit 
în gol: Uite... mie îmi place de tine, îmi place de tine de când 
te-am văzut prima dată.  

El avea o poziţie solidă şi îi răspunde, în timp ce ea îl 
privea în ochi: Nu ştiu ce să zic, hai să vorbim altă dată.  

Mara: Spune-mi doar adevărul! 
Alexandru: Scuze, dar sentimentul nu cred că e reci-

proc. (A spus „sentiment” de parcă era doar unul, habar nu 
avea că ea simţea în acel moment un întreg univers, simţea 
ceva mult mai puternic decât toată iubirea îndrăgostiţilor la 
un loc, nu doar un sentiment.)  

Mara: Cum adică? Şi lacrimile au început să i se scur-
gă din ochi fără să o întrebe măcar dacă au voie, topind as-
faltul îngheţat.  

El s-a apropiat de Mara şi a îmbrăţişat-o, spunându-i 
blând: Gata, linişteşte-te.  

Această replică a fost ca şi cum i-ar fi spus mării să se 
liniştească în mijlocul unei furtuni. În următoarele secunde, 



60 
 

Alexandru spune (nici măcar nu ştiu dacă ei sau lui însuşi): 
Of!... n-am mai fost niciodată în situaţia asta!... 

Mara: Ştii cu ce mă ocup eu? îl întreabă, încercând să 
menţină contactul vizual. Scriu! Scriu poezii despre tine... fi-
indcă eşti inspiraţia mea zilnică. 

Alexandru: Hmm... ce să zic, asta înseamnă că-s o mu-
ză bună. (Şi exact asta e!...)  

După o vreme, a luat-o de mână şi a rugat-o să se în-
depărteze, iar ea l-a urmat. Se simţea ca un copil care şi-a 
dorit foarte mult de Crăciun o anumită jucărie şi, în sfârşit, 
o primeşte, doar că e defectă.  

Mara: Nu îmi vine să cred că e real, te rog, dă-mi o 
palmă! Ciupeşte-mă de mână! Să fiu convinsă că nu e doar 
imaginaţia mea! 

El a ciupit-o ironic, dar ei i s-a confirmat: era totul re-
al! 

Şi-a făcut curaj şi l-a sărutat pe obraz. O acţiune făcută 
cu inconştienţă, dar şi cu sinceritate şi cu o durere ce o cu-
prindea din ce în ce mai mult pe Mara.  

Ea îi repeta privindu-l în ochi şi îmbrăţişându-l din ce 
în ce mai strâns: Sunt foarte îndrăgostită de tine cum nu am 
fost de nimeni! Sunt foarte îndrăgostită de tine cum nu am 
fost de nimeni! Sunt foarte îndrăgostită de tine cum nu am 
fost de nimeni! I-a amintit de trei ori în acelaşi minut, dar el 
face o mişcare fugitivă, se uită în jos şi îşi pune mâinile în 
cap vreme de câteva secunde.  

Mara: Faptul că nu mă priveşti în ochi, ar trebui să îmi 
spună ceva... 

Alexandru: Da! Ar trebui, cred că ar trebui să renunţi! 
Trebuie să renunţi şi să treci peste. 

Mara: Deci băiatul visurilor mele îmi spune să re-
nunţ?... 

Alexandru: Da! Renunţă la mine!  
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Mara: Apreciez sinceritatea ta... eşti mult mai matur 
decât mă aşteptam!  

Alexandru: Ştiu, ştiu că sunt mai matur decât par. Ui-
te, acum gândeşti cu inima, dar trebuie să înveţi să fii egois-
tă.  

Mara: Da, probabil că asta este marea mea problemă. 
Îmi şi imaginez numai ce poezii am să scriu după această 
seară!...  

 Afară erau -2°C, Mara nu simţea nimic, dar lui îi era 
frig şi i-a propus să intre. Cu fiecare pas pe care îl făcea în 
spatele lui, simţea cum, în urma ei, totul se distruge, iar 
forma suferinţei o ajunge din urmă, fiind bucuroasă că a 
prins încă un suflet din care să se hrănească.  

Ajunşi înăuntru, muzica îi lovea violent în timpane, 
nu ştiau încotro să o apuce şi au ajuns în baie, unde oglinda 
de o voluptate imensă i-a reamintit Marei cine este. Au stat 
într-o îmbrăţişare profundă vreme de un minut-două, fără 
să-i mai spună nimic. Ştia că e momentul plecării sale, iar 
atunci, Mara i-a spus pentru ultima oară: Te iubesc, te iu-
besc mult!...  

Dar el i-a răspus pe un ton imperativ: Mara, nuuu!  
 

* 
 
E straniu cum iubirea, atunci când nu e împărtăşită, 

modifică fiinţa umană. Ultimele sale cuvinte au fost pentru 
Mara ca o bătaie ce i-au lăsat sufeltul plin de vânătăi şi răni 
cărora le trebuie mult timp de-acum înainte se să vindece şi 
nici măcar nu are garanţia supravieţuirii. Toate problemele, 
necazurile şi tristeţile au timpul lor şi ele mor precum noi, 
oamenii, fiindcă totul e doar un moment, mereu, aşa va fi… 
am doar două constatări certe şi veşnice confirmate în lu-
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mea asta: moartea tuturor fiinţelor şi iubirea Marei Stamate 
pentru Alexandru.  

După ce a ajuns acasă şi a încercat să dea sentimentelor 
sale forma cuvintelor, toate vorbele lui Alexandru îi zvâc-
neau în tâmple, strecurându-se până-n suflet, acolo unde 
făceau ecou în golul din interiorul său. Era singură, şi-a pus 
să răsune melodia lui Elliott Smith - Between the bars în toată 
încăperea şi a început să fie cuprinsă cu violenţă de lacrimi, 
care-i ardeau obrajii. Şi-a întins tot machiajul de pe faţă şi se 
uita în oglindă, lacrimile făcându-şi cărare din suflet până 
în chiuveta care părea că în ea a fost botezată iubirea după 
numele lui. Durerea o cuprindea, exact cum viaţa cuprinde 
un nou-născut şi moartea, un bolnav. Cine ar mai fi rămas 
pe pământ şi l-ar mai fi iubit, cine? Atât de mult precum ea? 
A decis să îşi trăiască existenţa sugrumată de această iubire, 
sperând la o vindecare. Alexandru va fi mereu în sufletul 
Marei, făcând din el un Infern şi, totodată, un Paradis.  
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Călin GUŢU, clasa a XI-a 
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi 

 
 
 
 
 

Post-mortem 
 
 
Deceneu ţipă cât îl ţineau plămânii. În mâna lui, ţinea 

un craniu curăţat de carne, cu nişte globuri de sticlă în loc 
de ochi. Lângă Deceneu, Zerpe îşi rulează tutunul uscat pe 
o chitanţă plină de praf. Zerpe, ca un lider de haită adevă-
rat, nu îi dă niciun pic de atenţie celui de lângă el. Deceneu 
se înfurie, izbeşte craniul de pământ, şi o ia la fuga către sta-
tuia unui călăreţ, armat şi cu coroană – regele. Deceneu îşi 
aruncă propriul său creier de marmura piedestalului, şi sta-
tuia se clatină vag, dar buzduganul îi rămâne în mână. Din-
tre sprâncene i se prelinge un şiroi fin de sânge şi Zerpe 
aprobă, aprinzându-şi creaţia. 

Mă dezmeticesc. Eu sunt Deceneu, îmi spun. Nu celă-
lalt din capul meu, care acum strigă să fie lăsat la volan, ci 
eu. Primind aprobarea lui Zerpe, bestia din mine simte ne-
voia unui stăpân, ca un câine docil lăsat fără lesă. Ceea ce 
nu ştie Câinele este că omul de lângă mine, mai micuţ de 
statură şi cam slab, este un conducător rău. Mă rotesc, 
nemaispunând vreun cuvânt, şi-mi şterg sângele de pe faţă. 
Privirea îmi cade pe gaura lăsată de cap, dar mă apropii de 
statuie, încercând să desluşesc literele.  

— Ş... t... e... f... a... n... 
— Deceneu, lasă cititu’! N-avem timp de prostii din-

astea, hai că tre să mergem, să trecem Prutul azi, mi se răs-
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teşte Zerpe, care mă trage spre convoiul nostru, făcându-mi 
semn să iau o traistă masivă, croită să îndure cele mai rele 
vremuri, anume toxicitatea din Carpaţi, precum şi Zona 
Portocalie.  

În spatele castelului, se află câţiva nori, undeva la de-
părtare, de un oranj palid, hidos, prevestind furtuna. În câ-
teva zile, oraşul va fi lovit de încă un val de praf şi stropi 
portocalii, care o să macine prin orice bucată de carne lăsată 
pe afară. Îl ridic, aşteptându-mă să fie mai uşor, şi-l scap cu 
un zgomot metalic pe jos. Şeful se uită urât la mine, dar to-
tul pare în regulă. 

Zerpe îi face semn lui Deceneu, şi Deceneu aprobă fe-
ricit, trăgând de nasturi: înauntru se află o chestie de oţel, 
cilindrică, oarecum croită să fie ca un mugure. În partea de 
sus, are câteva bucăţi identice, care par să se deschidă, dar 
are şi niste fire roşii care duc către aceste petale de metal. 
Deceneu se apropie să o atingă, să îi simtă energia, şi Zerpe 
îi dă o palma. 

— Rău, Deceneu! Iei ghiozdanu’ ăsta, şi te duci până 
la clădirea aia mare din Piaţa Unirii, şi o să te aştepte acolo 
cineva, da? M-ai înţeles? 

Deceneu, extaziat că are o misiune, dă din cap aproba-
tor. 

— Bun băiat. Acuma, hai, nu mai sta degeaba, şi ia-o 
la pas alert, că n-avem mult timp. Nu vrem să ne prindă fur-
tuna, că dup-aia nu mai scăpăm niciodată. 

Ridic ghiozdanul şi-l dau pe Câine de la volan. Apăs 
pedala de acceleraţie şi-l înjur şi pe el, şi pe Zerpe. În spate-
le meu, ruinele castelului strălucesc acum, de parcă şi-a re-
căpătat gloria de altădată. Înconjurat în ambele părţi de 
copaci înalţi şi de ierburi, există o potecă de asfalt pe centru, 
unde se află statuia acelui Stefan. Pe mijloc, turnul cel mai 
înalt se ridică la cer, terminându-se cu patru turle mai mici. 
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Pe el, este montat un ceas masiv, decorat cu tot felul de 
simboluri, care a încetat de mult să mai ticăie. Clădirea ar fi 
impozantă, dacă nu ar avea o gaură masivă pe laterală, ca şi 
cum cineva a tăiat o bucată ca să o mănânce. Dacă stai în 
unghiul potrivit, poţi vedea prin spaţiul lăsat liber, pe lângă 
pereţii interiori, şi câteva furnale, undeva în depărtare, folo-
site la încălzirea oraşului. Acestea sunt, din câte am obser-
vat, singurele construcţii care au rezistat timpului şi dezas-
trului. Verdele nu a reuşit niciodată să se urce pe ele, din 
cauza gradului înalt de toxicitate. Peste tot, prin complexul 
comercial din spatele castelului, prin hoteluri, biserici, cate-
drale, stăpâneşte vegetaţia, blocând chiar străzi întregi ca 
mătasea unui păianjen, dar nu şi în acele furnale. 

Dacă întârzii să apar odată ce soarele ajunge la mijlo-
cul boltei, Zerpe o să-şi ia catrafusele, motocicletele şi sclavii 
şi o să mă lase aici, singur. Calculez, din minte, greutatea 
obiectului din spatele meu. Mă întreb ce ar putea fi, întrucât 
n-am mai văzut în viaţa mea aşa ceva. E o maşinărie avan-
sată tehnologic, şi sigur e stricată, întrucât trebuie să mă în-
tâlnesc cu unu’ trecut de prima tinereţe, cu mutră de me-
canic, plină de praf şi fum. Trecând de intersecţie, ajung pe 
bulevardul pietruit, străjuit de două linii paralele de copaci 
înalti, cu flori frumos mirositoare. Pe centru, carcase de ma-
şini staţionează, plantate în căbănuţele dintr-un lemn artifi-
cial. Tot oraşul e plin de maşini părăsite, golite de nomazi 
ca noi sau alte triburi asemănătoare. Când veneam aici, din-
spre est, a trebuit să ocolim autostrada, înţesată cu rânduri 
şi rânduri de vehicule, aşteptând de câteva sute de ani să in-
tre în oraş. Evit centrul bulevardului, preferând să fiu mai 
precaut. În drumul meu, un stâlp vopsit în negru zace că-
zut, cu nume pe el. Dibuiesc „Bld.”, şi mă opresc pentru un 
moment, încercând să citesc şi restul. Zerpe nu e aici, nu mă 
mai poate opri. 
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Ştefan c... e... Deceneu se ridică, plictisit de a citi por-
cării. Vocea lui Zerpe i-a dat ordine clare, îi răsună în minte, 
iar Deceneu le va urma.  

O ia la pas alert, lovind cu ghetele metalice în buruie-
nile crescute dintre cuburile întretăiate lipite în pământ. 
Deodată, aude un sunet, de parcă cineva ar scormoni. Vede 
o uşă deschisă la una dintre căbănuţe. Deceneu lasă ghioz-
danul jos şi-şi scoate încet de la brâu toporişca-fierăstrău. 
Mereu a iubit invenţia asta a lu’ Zerpe: un motoraş care ro-
teşte constant un disc ascuţit de fierăstrău, lipit de un băţ. 
Intră în căbănuţă şi vede spatele unui puşti scormonind 
prin cutii de carton. Mai face câţiva paşi, apoi apasă pe bu-
ton şi motorişca scoate un zgomot infernal, iar copilul se fe-
reşte, aruncând cu globuri de sticlă în Deceneu. Acestea se 
sparg, dar sticla nu intră prin pielea lui Deceneu, luptătorul 
cel mai dihai dintre toţi nomazii. Puştiul, vizibil speriat, se 
fofilează printre picioarele lui, spre bulevard. Deceneu zâm-
beşte, lăsându-şi prada să scape. Prostul se duce direct către 
Zerpe. Probabil e o Cârtiţă, oamenii ăia care locuiesc în par-
cările subterane ale complexului comercial, speriind noma-
zii doar prin cunoştinţele lor legate de tunelurile clădirilor. 

Într-una dintre zilele astea, o să rămânem fără volan, îi 
reproşez Câinelui.  

Decide să-mi răspundă prin a râgâi, şi mă aplec. Ridic 
ghiozdanul, îl prind bine. Paşii mei greoi străbat bulevardul 
şi aud nişte împuşcături din spate, de la palat. Săracul puşti. 
„Eşti fericit acum, câine de om? Nu-mi răspunde nimeni, e 
în sfârşit linişte în capul meu. Îmi continui drumul şi pot 
vedea în faţă, printre clădiri, un turn înalt, mai mult alb, 
vopsit odinioară crem, purtând nişte litere pe acoperişul 
său: „Hotel”, urmat de patru stele solide, roşii. „Acolo tre-
buie să ajung, îmi spun, încercand să-mi adun forţele. Sunt 
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obosit, mai ales că n-am apucat să dorm ieri, pentru că 
Zerpe l-a pus pe drumuri pe Câine. 

Mă uit în jur, admirând verdeaţa de pe clădiri. Oare 
care este povestea acestui oraş? Cine l-a rănit, de este aşa de 
distrus? De fiecare dată când ajungem într-o comunitate 
nouă, îngenunchez, lipindu-mi urechea de pământ. Bătrânii 
spun că pot auzi poveştile morţilor, a celor de dinainte. 
Când am ajuns prima oară aici, n-am simţit nimic, de parcă 
nici cei de jos nu voiau să-mi mai vorbească. Acum, când 
încerc să-l aud pe Ştefan, murmurul unei mulţimi mă încon-
joară, fiecare dornic să-mi spună povestea lui. Vreau să le 
ofer un fel de consolare acestor suflete, dar nu pot decât să 
ascult durerile lor, regretele. Un lucru e clar şi toţi sunt de 
acord: au fost protejaţi de pericolele de afară, degeaba însă 
dacă înauntru era haos şi dezbinare, iar oraşul a căzut nu 
mult după. Înauntrul meu, simt că trebuie să-i ajut cumva, 
cum pot. Vreau să iau un bandaj masiv, să-l lipesc pe rana 
însângerată a oraşului. 

Ce folos are o alarma dacă nimeni nu îi ştie semnifica-
ţia? Cerul gri, precum şi soarele puţin stins, nu-mi dau nici-
un răspuns. Câinele îmi latră flămând în creier. Îmi 
amintesc cu dezgust canibalismul de câteva seri în urmă, şi-
mi vine să vomit. Ajung în faţa altei statui, montată în faţa 
altui palat. Narcisismul celor puternici a dus oare la... asta? 
La ce avem acum? Găsesc alt stâlp cu inscripţii: „Parcul Tea-
trului”. În faţa mea, o potecă duce direct în buruieni înalte 
de doi metri, înconjurate în toate părţile de copaci şi de 
plante căţărătoare, care se bat între ele. Unde era odinioară 
teatrul, a rămas doar o pădurice, un ecosistem stabil care a 
mâncat totul, continuând să se devoreze pe sine. Peste tot în 
oraşul ăsta, peticele de iarbă bine întreţinute de altădată s-
au transformat în adevărate jungle. Zerpe ar vrea să ne 
aventurăm pe Dealul Verde, cu parcurile lor imense, căci 
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tribul de acolo are tehnologii avansate şi toţi am vrea să pu-
nem mâna pe aşa ceva. 

Merg pe bulevard, printre alte rânduri de maşini opri-
te în loc şi în timp. Între acum şi atunci, într-un moment, 
oasele pasagerilor au fost bătute de vânt, făcându-se fărâme 
pe stradă. Au rămas doar cârpe din hainele purtate de şofe-
rii încremeniţi la volan. Tuşesc. Din spatele meu, norul se 
apropie de oraş din ce în ce mai tare. Nu mai am mult până 
la hotel, mă gândesc. Admir blocurile înalte, separând 
această parte de bulevard de orice altceva. Par zidurile unei 
cetăţi, deşi au dezavantaje clare: dacă atârni o scară, te poţi 
urca pe ele imediat. Pun ghiozdanul jos şi, încet, scot obiec-
tul. Îmi ajunge până la gât, stând în picioare, şi are inscripţii 
pe care nu le pot citi prea clar pe laterale. Totuşi, are o cifră: 
„7”. S-ar putea ca Zerpe să aibă mai multe sau poate sunt 
pierdute prin oraş. Observ, la o privire mai atentă, că struc-
tura de mugure a părţii de sus are un obiectiv cert: un tunel, 
din miezul obiectului, ca şi cum ceva ar urma să fie propul-
sat afară, către cer. Întrebarea este: ce? 

Zerpe i-a interzis lui Deceneu să se uite în ghiozdan. 
Deceneu n-ar trebui să-şi arunce privirea sa de muribund 
pe chestia de valoare a unui zeu ca Zerpe. Deceneu o pune 
la loc în ghiozdan şi o ia aproape la fugă către clădirea înal-
tă. E nevoie să ajungă cu orice preţ acolo, să se întâlnească 
cu doctorul-mecanic, să îi repare chestia. Trebuie să-l facă 
pe Zerpe fericit, ca să nu îl lase pe Deceneu aici. Deceneu es-
te fericit doar dacă Zerpe este fericit. 

Ajung la o altă intersecţie şi văd şine de cale ferată pe 
mijlocul străzii. Am mai întâlnit trenuri, unii nomazi folo-
sesc exclusiv aceste vehicule, dar niciodată nu le-am văzut 
trecând prin oraşe. Am auzit de la unul din grupul nostru 
că în oraşele de sud există întregi sisteme subterane de tre-
nuri, ducând în toate direcţiile. Îngenunchez iar, şi-mi pun 
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urechea pe metal, încercând să simt vibraţiile vehiculelor 
care trec pe aici. Din unghiul meu, pot vedea că unele şine 
urcă direct către Dealul Verde, şi aud vag râsete şi muzică. 

— Eşti bine, băiete? răsună vocea unui om din faţa 
mea. 

Mă ridic brusc şi spatele-mi trosneşte sub greutatea 
maşinăriei. Bărbatul observă şi scoate un zâmbet larg. Şor-
ţul lui de măcelar, pătat în unele locuri de sânge, flutură în 
vânt. Îmi întinde mâna. 

— Să presupun că tu eşti curierul care-mi dă generato-
rul?  

Privirea i se duce către ghiozdanul meu şi dau din 
cap, aprobator. Nu dau mâna cu el, ci mă rezum la a-mi în-
drepta coloana. Sunt cu un cap mai înalt decât acest meca-
nic şi cu două decât Zerpe, iar statura mea îi intimidează pe 
ambii. 

— Înainte să-ţi dau chestia asta, o să vrem nişte răs-
punsuri, mă răstesc, vocea mea semănând cu o bufnitură 
metalică, ce zgârâie urechile. 

— Noi? Zerpe are întrebări? Mă mir, că am avut o în-
ţelegere cu el. 

— Nu Zerpe. Eu, Deceneu. 
— Da, eu Alaric, omul cavernelor, răspunde, bătându-se 

în piept ca o maimuţă. Îmi pare rău, dar curierii nu pun în-
trebări. Dă-mi generatorul şi Zerpe şi-a îndeplinit misiunea, 
de aici continui eu. Poţi să te duci înapoi la el şi să scormo-
niţi Iaşul după mâncare şi benzină. Am auzit că unul dintre 
supermarketuri n-a fost atins deloc... 

Îl simt pe Câine cum vrea să iasă la suprafaţă, să preia 
controlul din mâinile mele şi să-i dea pur şi simplu ghioz-
danul acestui om. Transpiraţia îmi topeşte faţa înroşită şi 
mâna mea se strânge într-un pumn. Venele toate îmi pul-
sează cu furie. Fără nicio jena, îl apuc de gulerul şorţului, ca 
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apoi să-i pun ambele mâini pe faţă, strângându-l tare. Între 
braţele mele, capul lui pare un balon uşor de spart, atât de 
fragil. 

— O singură dată întreb. Ce dracu’ ţi-am adus? 
Figura i se transformă imediat şi miros frica din vor-

bele sale. Nu vrea să se pună cu Deceneu. 
— Un generator de scut. Chestiile astea-s scumpe rău, 

te rog, nu mă omorî... 
Înainte să pot face altceva, faţa i se înroşeşte şi lui, gu-

ra îi rămâne larg deschisă, îşi pune mâna la inimă, şi rămâ-
ne acolo. Îi dau drumul, şi corpul lui cade pe jos, prins în 
convulsii. Îmi pun braţele pe pieptul său şi încep să împing 
cât pot de tare. Îl înjur, încercând să-l ţin cu privirea la mi-
ne. Ochii lui îmi şoptesc un singur cuvânt, în această linişte 
covârşitoare: „moarte”. Capul îi alunecă la pământ şi zace aco-
lo, cu privirea aţintită la mine, vorbindu-mi, torturându-mă. 
„Cum ai putut să mă laşi să mor, Deceneu? Ce fel de erou 
eşti, băiete?” 

Deceneu vrea să plângă, dar uită un detaliu: Deceneu 
nu plânge niciodată. De undeva, de sus, ceva se desprinde 
şi vine cu viteză către piaţa cu bucăţi de mozaic. Deceneu se 
fereşte, rostogolindu-se, şi între el şi doctor cade o stea ma-
sivă, rosie, înfingându-se între bucăţile de marmură. Dece-
neu se ridică şi trece de stea, înapoi la doctor. Îşi pune o 
dorinţă stelei. Deceneu îl adulmecă, simte că doctorul as-
cunde ceva. Pune mâna într-unul dintre buzunarele omului, 
scotând din el un pachet înfăşurat în hârtie galbenă. „Gral”, 
scrie pe ea, mai jos, este numele Zerpe. Deceneu desface re-
pede pachetul, scoţând din el o sferă de sticlă, complet in-
tactă şi curată. În interiorul ei, o mică pată de culoare se 
mişcă zglobie, ducându-se în toate direcţiile. Deceneu duce 
mâna la maşinărie, trage de o clăpiţă şi ascunde bila acolo, 
închizând la loc. 
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Îmi revin, am mâna pe mugure, şi Câinele mă în-
deamnă să apăs pe unul dintre butoane. Rămân fără cuvin-
te, dându-mi seama că uneori el mă scoate din ochii lui 
Deceneu, lăsându-mă undeva în creier, fără a putea vedea 
ce se întâmplă. Cine ştie în câte misiuni l-a trimis Zerpe fără 
să ştiu? Câinele este mai puternic decât mine, îmi spun, şi îi 
mulţumesc telepatic, apăsând pe buton. Mugurele se des-
chide, lăsând loc unui tun care ţinteşte către cer, dar se aude 
un ţiuit, şi o lumină roşie se aprinde. Îmi dau seama, destul 
de uşor, că acest generator de scut are nevoie de un genera-
tor de electricitate. Apăs din nou pe buton, şi-l îndes în 
ghiozdan. Îl ridic pe doctor, aşezându-l în părculeţul din 
apropiere. Verdele va avea grijă de el, oferindu-i un loc în 
eternitate. 

Pornesc înapoi către Palat şi mă apasă gândurile: de ce 
avea nevoie oraşul ăsta de scuturi? De ce este lumea pe care 
o bântuiesc atât de... moartă? Nu-mi amintesc ultima dată 
când am fost fericit, dar îmi amintesc foarte bine când Zerpe 
m-a biciuit pentru că nu am îndeplinit o misiune. Am cica-
trici pe spate mai rău decât sclavii pe care îi ducem dintr-un 
oraş în altul. Fiecare comunitate în care am pătruns, fie sat, 
fie oraş, avea un ecosistem fragil datorită căruia funcţiona. 
Uneori, era comerţul, alteori, agricultura. Iaşul, în schimb, 
este mereu atât de gol, atât de lipsit de inimă. Oare oamenii 
îi dădeau energia? 

Deasupra, norul portocaliu vesteşte un dezastru imi-
nent, şi aud motocicletele cum îşi turează motoarele, pregă-
tindu-se de plecare. Ajung în faţa Palatului, în mijlocul in-
tersectiei, şi ridic mâna, sperând ca vreun nomad să mă 
bage în seamă. Câine latră fericit când îl vede chiar pe Zerpe 
aruncându-şi privirea la mine, dar ceva îmi spune că nici el 
nu mai are atât de multă încredere în banditul ăsta. Zerpe 
ne asteaptă să ne apropriem, bătându-mă pe umăr. 
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— L-ai adus înapoi, mă? tună vocea sa. 
Dau din cap aprobator, şi Zerpe îmi dictează deja ur-

mătoarea misiune: să mă îndrept către unul dintre cele şap-
te poduri, să mă caţăr pe el şi să montez obiectul din ghioz-
dan. Odată ce voi reuşi, oraşul va fi al nostru, îmi spune. 
Făcându-mă că nu ştiu ce e, îl întreb motivul pentru care mă 
trimite fix pe mine. 

— Nomazii nu pun întrebări şefului haitei, Câine. Hai 
mai repede, până nu te las aici să te mănânce Cârtiţele. 

Înainte să pot comenta, deja mi-a întors spatele. Ră-
mân cu ghiozdanul pe un umăr, deşi este foarte dureros, şi 
mă cuprinde un sentiment de furie, de forţă brută, să arunc 
cu ce dracu’ oi avea în ghiozdan în capul lui Zerpe şi să 
termin toată povestea asta pentru totdeauna. Totuşi, Câine 
deja îmi mârâie în cap şi nu ştiu dacă aş avea destul timp 
să-l omor înainte ca el să se aşeze la volan. Oftez, pornind 
către pod. 

Ocolind ruinele palatului, trec pe lângă un turn ros de 
vreme, la fel de înalt ca statuia lui Ştefan. Continui pe pote-
că, înconjurat din toate părţile de Verde: vegetaţia şi-a făcut 
de cap, punând stăpânire pe fiecare bucăţică de ciment, in-
trând prin orice scobitură. Calc pe o bucată de muşchi şi 
aud un glas. Mă aflu într-o dumbravă, şi vuietul pădurii vi-
ne din toate direcţiile, gonindu-mă. Dacă aş pune urechea 
pe verde, aş auzi, probabil, toate fărădelegile mele, recitate 
ca într-un dicţionar. Îmi croiesc drum printre arbuşti, ieşind 
înapoi, la lumină. Sunt înconjurat de alte ruine, mai moder-
ne, dedicate unui rege: banul. Evit să trec prin aceste clădiri, 
numărând în minte câţiva oameni mişunând după mine, 
urmărindu-mi fiecare mişcare, şi ocolesc pe lângă o altă clă-
dire masivă, ce se înalţă către nori: „Internaţional”. În faţa 
mea, dintr-o pădurice identică celei din care am ieşit, se 
iveşte o hampă la fel de înaltă ca hotelul. Pe aceasta este 
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prinsă o flamură, decolorată şi găurită. Stâlpul pe care flu-
tură scârţâie ruginit, pregătit în orice moment să se prăbu-
şească cu un sunet izbitor la pământ. Îmi continui călătoria 
prin alt ambuteiaj, ajungând pe un pod roşiatic, cu pete de 
rugină. Văd, în centrul său, o gaură perfect circulara şi, în 
aceasta, un hău fără sfârşit. Destinaţia mea este în stânga: 
un pod piramidal. Sub aceste construcţii, malurile consoli-
date cu ciment adăposteau odată un râu, de mult secat.  

Încă un pic, îmi şoptesc. Câine deja devine agitat, ar 
vrea să alerge cu generatorul, chiar dacă ne-ar rupe spatele. 
Îi promit că o să scoatem toate lucrurile la capăt. Ajuns la 
pod, structura lui e neobişnuit de bizară, şi observ cum toa-
te părţile îi sunt pline de inscripţii cu roz, mov şi verde, de-
sene şi diagrame ciudate, fără nicio noimă. Văd, pe podul 
roşu, un convoi, înaintând către ieşirea din oraş. Recunosc 
steagurile noastre fluturând pe maşini şi nu ştiu cum să re-
acţionez – îngheţ, şi simt cum viaţa îmi părăseşte trupul. 

Deceneu o ia la fugă către convoi, care se ridică pe un 
alt pod, mai înalt decât celălalt. Deceneu aleargă mai repede 
decât o motocicletă, deşi spatele îi trosneşte sub greutatea 
obiectului, şuierând către Zerpe, sperând să-i atragă atenţia. 
Tot ce primeşte Deceneu în schimb este o rafală de gloanţe 
în direcţia sa. Deceneu se fereşte, punându-se la pământ, 
ghemuindu-se ca un copil. 

Îmi vine să plâng de ciudă. Vreau să dau cu pumnii 
într-un perete de furie. Ne-au părăsit. Singurii oameni pe 
care i-am cunoscut cu adevărat, prietenii mei, sunt plecaţi, 
dispăruţi pentru totdeauna. Nu le pasă absolut deloc de 
camaradul lor. Sunt singur pe lume şi, cel mai probabil, sin-
gurul om care nu este nebun din oraşul ăsta. În curând, o să 
fiu devorat în parcările subterane sau spânzurat pe Dealul 
Verde. Cu nebunii ăştia, s-ar putea întâmpla orice. Noi, 
nomazii, eram singura fărâmă de normalitate din partea as-
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ta uitată a lumii. De ce m-au lăsat? De ce mă pune Zerpe să 
alerg ca un martir pentru cauza lui? El este destul de deş-
tept, dar ce face cu inteligenţa lui – poate voia să pună scu-
tul din nou. De ce nu m-au omorât, dacă sunt o problemă în 
plus? Pentru că sunt prea puternic, sunt un luptător feroce – 
Zerpe ştia de la bun început că îl urăsc, că aş face orice să 
scap, şi acum mi-a oferit libertate, în felul său ciudat. 

Cu o ultimă sforţare, mă întorc înapoi la pod. Poate 
Zerpe m-a părăsit, dar Câine încă vrea să-şi ducă la capăt 
misiunea. Poate mecanicul avea cine ştie ce plan. Îl rog pe 
Câine să mă ajute să pun chestia asta sus, în timp ce eu mă 
aşez pe scaunul pasagerului, gândindu-mă cum aş putea să 
bag curent în generator. Mă caţăr pe una dintre laturile pi-
ramidei şi, cu greu, ajung în vârf, unde dau peste o vietate 
mică, albă, cu o rămurică în cioc. Când mă vede, se uită cu-
rioasă la mine şi la ghiozdanul meu şi fâlfâie din aripi. 
Văzându-mă hotărât să mă caţăr pe locul său, îşi ia zborul, 
rotindu-se în jurul podului, aşteptându-mă parcă să montez 
generatorul. Câine îl scoate din ghiozdan, aşezându-l cu gri-
jă pe această fâşie subţire de ciment. Odată instalat, apasă 
pe buton şi se aruncă de pe muchia podului, ajungând ia-
răşi la pământ, cu doar câteva zgârieturi. Porumbelul o ia 
tot către nord. Mă întorc şi văd de ce fuge: norul portocaliu 
deja a ajuns. Fulgere lovesc clădirile şi picăturile oranj ca 
nişte cuţite invizibile, mănâncă prin cărămizi, lăsând locuri 
libere. În curând, o să rămân doar praf şi pulbere, dar, până 
atunci, îmi rup o bucată de haină şi mi-o pun la nas.  

Ce-o fi, o fi. Fix acum, îmi trăsneşte o idee în cap. Mă 
uit către furtună şi ţip cât pot de tare, îi amintesc de familia 
mea, de nomazi, îi spun despre cât de mult îl urăsc pe Zerpe 
şi cât de mult aş vrea să fiu liber, să trăiesc cu un scop mai 
bun decât atacând oraşe şi oameni nevinovaţi. Câine latră şi 
el, descotorosindu-se de păcate. Furtuna parcă-mi ascultă 
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suspinele, şi un fulger mă orbeşte pentru o secundă, lovind 
podul ruginit. Din el, brusc, zboară către cer o lumină pu-
ternică, albă, o undă continuă, asemeni unei raze de lumină. 
Tunetele continuă şi fulgerele îşi croiesc drum direct către 
podul pe care stau. În cealaltă parte, văd cum norii se des-
pică, continuând să urmărească direcţia canalului, şi cum 
fulgerele ţintesc într-un alt pod, de unde o rază de lumină 
se ridică iar şi iar. Îmi ridic mâinile la cer, şi-mi las părul să 
fie cotropit de vânt. Mă dau cu totul furtunii şi sunt recom-
pensat. Tuşesc, picăturile portocalii îmi intră în piele, 
perforându-mi carnea, dar fulgerul a tras direct în capul pi-
ramidei şi, deodată, aceeaşi lumină albă, edenică, ţinteşte 
direct în sus, către cer. Trupul îmi cedează de la nesomn şi 
durere profundă şi suspin uşor, în timp ce aud motoraşele 
electrice, semn că totul merge. Şapte poduri, şapte lumini, 
şapte îngeri. 

Deceneu a adormit. Câine vrea să doarmă de aseme-
nea, dar nu vrea să rateze momentul colosal. Se ridică, ui-
tându-se în zare. Vede pe cer nişte forme ciudate, ca nişte 
hexagoane mici, perfect simetrice, unite unele în altele, con-
struind treptat o boltă care cade uşor pe oraş, ca un glob de 
sticlă, unind pământul cu cerul. Deceneu zâmbeşte, deşi toa-
te mădularele îl dor, şi ultimul lucru pe care reuşeşte să-l facă 
este să strige obscenităţi către Zerpe, care e de mult plecat. 
Scutul este alimentat de şapte linii perfect drepte de lumină. 
Deceneu cade, învins de fericire. 

Când mă trezesc, văd un cer diferit: deşi are hexagoa-
ne pe el, totul este pentru prima dată de culoarea unei... nici 
nu ştiu cum să o descriu, n-am mai văzut niciodată ceva 
atât de frumos – un albastru curat, scos din izvor parcă, cu 
nori pufoşi ca nişte pene, plutind în văzduh. Soarele mă or-
beşte când mă uit la el, ceva nou pentru mine, şi mă ridic 
uşor de pe pod, coborând pe malurile cimentate ale canalu-
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lui. Pe aici, deşi prea puţin ca să te apleci să bei, curge acum 
o apă albăstruie, perfectă. Păşesc prin ea şi mă aplec să as-
cult vocile. Gemetele au încetat şi vocile parcă îmi mulţu-
mesc, ieşind din ascunzătorile lor. Le-am dat pacea pe care 
o căutau. Alunec în apă, lăsându-mă inundat de emoţii. Fa-
ţa mi se schimonoseşte, plâng, iar apa îmi spală sângele în-
chegat pe pielea murdară. Printre lacrimi, râd, de parcă 
totul ar fi un vis prea bun ca să fie adevărat. Mă trag de ure-
che şi totul rămâne la fel, durerea e tot acută, şi oraşul e tot 
frumos. Deasupra mea, montat pe pod, generatorul rămâne 
activat, creând acest minunat scut. Nu este singurul, ci fie-
care pod, cred, are unul. Am reuşit, îmi şoptesc. 

Eu sunt Deceneu, eroul neîndoit al Iaşilor. Eu l-am 
scos din întuneric, l-am condus către drumul spre lumină. 
Acum, ce va face el, dacă va urma această cale luminoasă, 
sau se va întoarce iar la epoca întunecată, nu este decizia 
mea, ci a lor. A oamenilor de aici care trăiesc, mănâncă şi 
respiră Iaşul. Ce a fost? Un oraş frumos, distrus din afară, 
de un război global, de un dezastru de mărimi inimaginabi-
le, forţat să cadă într-o stare latentă de autodistrugere, de 
„ochi pentru ochi”. Ce este? Locul unei noi speranţe, a unui 
reînceput, a unei lumi mai bune. Ce va fi, de abia aştept să 
văd. Viitorul este luminos. 

Deceneu rânjeşte iar, uitându-se către cer. Îi capturăm mo-
mentul de glorie, de pură, totală ignoranţă. Drona se ridică fără 
sunet şi, fără îndoială, experimentul a fost un succes. Deceneu se 
crede zeu venit pe Pământ, ceea ce îl va costa imens, întrucât nu 
ştie cine sunt zeii adevăraţi – noi. Altitudinea camerei video creş-
te şi putem viziona acum tot oraşul, în plina sa splendoare: câţiva 
dintre cei din Catacombe au ieşit afară pentru prima dată în viaţa 
lor, minunându-se de culorile nemaivăzute de pe cer. Cei de pe 
Dealul Verde fac ritualuri. Pe străzi, puţinii oameni rămaşi ovaţi-
onează, se felicită unii pe alţii, se îmbrăţişează. Fiecare dintre 
aceste triburi, un specimen unic şi care trebuie păstrat intact. 
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Clădirile încă au găuri, construcţiile încă sunt lăsate în paragină, 
fundaţiile încă sunt pregătite să cadă în orice secundă. Deceneu, 
în schimb, nu vede niciuna dintre aceste probleme, el vede doar 
soluţii – soluţii care vor da rezultate doar dacă noi le considerăm 
destul de „entertaining”. 

Drona iese în sfârşit din acest colţ de rai – „la umbra unui 
crin, în Paradis”. Hexagoanele luminoase colorează totul în albas-
tru. Părăsind bula, intrăm înapoi în lumea reală: drona captează 
imagini cu triburi de nomazi care înconjoară fortăreaţa Iaşului, 
făcându-şi planuri de atac – în această lume, toată lumea e egală, 
iar cine e mai egal decât alţii, va fi furat de prietenii săi în egală 
măsură. Dar Iaşul este un oraş rezistent – a trecut prin atâtea 
asedii. Să sperăm doar că Deceneu, în ignoranţa sa, va putea să-l 
salveze dacă nu de sine, măcar de foştii lui prieteni. 
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Ioana MOLDOVEANU, clasa a IX-a 
Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei 

 
 
 
 
 

Viaţa mea în pagini de natură 
 
 
Povestea mea a început în urmă cu 14 ani... 
Când m-am născut, părinţii mei au fost foarte fericiţi. 

Aveau deja un băiat. O fată (adică eu!) era tot le lipsea pen-
tru ca viaţa lor să fie pe deplin împlinită. Vă închipuiţi, aşa-
dar, că anii copilăriei mele au fost frumoşi, deşi acum îmi 
dau seama că nu au fost cu mult diferiţi de cei ai oricărui 
copil crescut la marginea oraşului. La Ciric, la vremea ace-
ea, viaţa la curte era cumva ca la sat: încă de mici, noi trebu-
ie să învăţăm să fim responsabili, pentru că părinţii au ne-
voie de ajutor; la fel şi fraţii mai mici. La noi, fiecare depinde 
de fiecare. Şi apoi, cu atâtea păduri şi lacuri, Ciricul poate fi 
o provocare pentru un copil al altor locuri, pentru un copil 
neantrenat. Dar nu şi pentru mine! Ciricul şi propriile-mi 
buzunare au tot atâtea necunoscute.  

În această existenţă, care nouă ni se părea fără cusur, 
nu pot uita momentele trăite alături de fratele meu în poie-
niţele parfumate vara şi pe derdeluşul prelungit pâââână pe 
lacul cel mare iarna... şi azi mă văd în barca bunicului, vâs-
lind voiniceşte, însoţiţi de strigătele furioase ale bunicii, ca-
re nu avea ochi să ne vadă pe apă. Mai am şi acum în urechi 
ecoul hohotelor încântate ale bunicului, mândru că a reuşit 
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din nou să ne smulgă o clipă de sub aripile de cloşcă protec-
toare ale bunicii.  

Toate amintirile mele au rămas întipărite în suflet. Pri-
măvara, când ieşeau bobocii, abia îi scotea bunica din mâi-
nile noastre, ale mele şi ale fratelui meu; altfel, le rupeam gâ-
tul şi voiam să-i mâncăm, fiindcă aşa văzuserăm noi că face 
un câine mare şi fioros din vecini. 

 Şi totuşi, în această existenţă, din când în când, trecea 
câte o umbră... ca un avertisment asupra a ceea ce presupu-
ne viaţa de om mare.  

Aveam şapte ani când mi-am pierdut îngerii! Din toa-
te poveştile pe care mi le spunea bunica la culcare, eu învă-
ţasem că îngerii nu se pierd, ei te însoţesc în permanenţă. Şi 
nu înţelegeam şi nu ştiam pe unde să-i mai caut, fiindcă fără 
ei, viaţa nu mai era viaţă! Acum, ştiu că doar eu nu-i mai 
văd, ei mă urmăresc de sus şi sunt fericiţi pentru toate reali-
zările nepoatei lor. 

Într-o dimineaţă, aparent ca oricare alta, mamei i se 
făcuse foarte rău... nimeni nu ştia de ce ameţea aşa de tare, 
de ce nu mai stă la poveşti cu noi, de ce..., de ce... După do-
uă zile în care mama s-a simţit la fel de rău, în care cheful 
de joacă dispăruse şi ţepii fricii ne împungeau, am primit 
vestea că vom avea un bebeluş! Pentru că voi mai avea un 
frate, eram puţin tristă. Îmi doream o surioară, să mă joc cu 
ea în loc de păpuşă şi să o trag de codiţe de câte ori ieşea 
din vorba mea de soră mai mare! 

Îmi aduc aminte că mama mă lăsa în toiul iernii cu fra-
tele meu mai mic şi mergea în treburile ei. Parcă nu mai 
eram chiar aşa de fericită... Şi asta se repeta din ce în ce mai 
des... 

Într-o vară, în august, fratele meu a fost lăsat acasă, 
din nou în grija mea. Mama a plecat la o vecină. Eu am luat 
telefonul – bucuria mea că mama mi l-a lăsat, ca să poată să 
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ne controleze! – şi am uitat complet de Edi, fratele meu! Am 
uitat şi că mama îmi spusese ca, după 40 de minute, să-mi 
iau fratele şi să mergem la magazin. Aveam să ne întâlnim 
acolo, pentru nişte cumpărături de început de an şcolar.  

— Hai, Edi, am întârziat deja! Mama se va supăra!... 
Edi, nu-i vreme să mă rog de tine... şi nici să jucăm v-aţi as-
cunselea! 

Edi – nicăieri! Strigam din toate puterile şi alergam 
spre toate ascunzişurile noastre – în poiană, în cotiturile la-
cului –, dar Edi era de negăsit. Am alergat la o prietenă, să-i 
cer ajutor la căutare. Tanti Viorica, vecina, mi-a ieşit în cale 
şi, cum faţa mea i-a stârnit îngrijorare, m-a întrebat ce caut. 
Când i-am spus că fratele meu a dispărut, s-a cutremurat şi, 
bătându-se peste frunte, cu o voce îngrozită, abia îngaimă: 

— L-am văzut la iazul de lângă tăpşan. Am crezut că 
maică-ta este aplecată peste găleata fântânii de sub salcie de 
nu o văd.... Şi dispare! 

Eu am ameţit... de panică, nici să ţip nu mai puteam... 
am înconjurat malul iazului, am pândit luciul apei, m-am 
târât la fântână, m-am aplecat peste margine. Şi mi s-a părut 
aşa, că toată apa bolboroseşte, că fierbe!!!  

Într-un ţipăt, cu călcâiele scufundate în pământ, am 
alergat la un vecin să-i cer ajutorul. El a dat alarma pe toată 
valea Ciricului! Toată lumea era speriată. Mama, chemată în 
grabă, a leşinat. Tanti Miluţa, verişoara mamei, ne spunea 
tuturor să renunţăm, să nu mai căutăm, fiindcă băiatul este 
în fântână sau pe fundul iazului... Aşa se lipesc de unele 
femei numai veştile proaste şi întâmplările triste!... 

Eu eram complet pierdută...  
Şi totuşi, în vremea celei mai negre disperări, s-a năs-

cut şi cel mai frumos moment al vieţii mele: Edi a apărut 
senin, târâind o sanie, cu câinele legat de ea, în plină vară! 
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Elena Alexandra SÂRGHIE, clasa a XII-a D 
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi 

 
 
 
 
 

Vânătoarea de iubire 
 

Capitolul 1. Întâlnirea 
 
După mai multe eşecuri în dragoste în sfârşit am cre-

zut că a venit momentul meu să strălucesc. Era o după-
amiază de vară, stăteam în faţa Palatului Culturii din Iaşi, 
îmi aşteptam prietena să vină pentru a-l vizita împreună. 
Eu îl mai vizitasem de zeci de ori înainte, însă pentru ea era 
prima dată în acest oraş şi am vrut să îi arăt unul dintre lo-
curile mele preferate din pitoreasca localitate. Am ales acest 
loc şi datorită reperelor excepţionale pe care le puteam ve-
dea la el, în special statuia lui Ştefan cel Mare lângă care mă 
simţeam învăluită de o vrajă tainică atunci când evocam 
acel obiectiv. Mă-ndrăgostisem cu adevărat de acel loc şi 
acea imagine şi voiam să împărtăşesc acest lucru şi cu ea. În 
timp ce stăteam şi mă uitam la statuie, lucru pe care îl fac de 
fiecare dată când trec pe acolo, deoarece mă trimite către o 
altă lume în care simt că un călăreţ viteaz va intra şi în viaţa 
mea, acela era momentul, un băiat înalt cu părul brunet m-a 
văzut admirând statuia şi probabil umit de adâncimea cu 
care o priveam, m-a întrebat dacă nu aş vrea să mă înso-
ţească în timp ce vizitez palatul. Era unul dintre cei mai 
frumosi băieţi pe care i-am văzut vreodată. Şarmul şi modul 
elegant cu care îmi vorbea îmi trimiteau un sentiment de 
dorinţă profundă de a vrea să accept acea invitaţie. Inima a 
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început să îmi bată cu putere, simţeam cum obrajii mi se în-
roşeau de fiecare dată când aducea ceva nou în discuţie, 
simteam cum vrea să continue conversaţia cu mine. Nu ştiu 
ce era acest sentiment puternic care m-a cuprins în acel 
moment. Să fie oare vorba de dragoste la prima vedere? Pot 
oare să mă îndrăgostesc de un strain? Pot iubi acei ochi care 
se uită la mine în modul acela? Oare şi el simte acelaşi lu-
cru? Toate gândurile îmi treceau prin minte în acel moment 
şi încercam să îmi dau seama ce sunt toate aceste stări pe 
care mi le provocă băiatul ivit pe neaşteptate. Nu ştiam în 
acel moment ce este aceea trăire intensă, astfel că la invitaţia 
pe care mi-a făcut-o, i-am răspuns într-un mod politicos 
spunându-i că eu îmi aştept prietena cu care urma să fac tu-
rul palatului. El, la fel de galant, mi-a răspuns că ne va aş-
tepta înăuntru dacă vom dori să ne însoţească. În acel 
moment, nu mai ştiam ce să fac. Simţeam în tot corpul că el 
înseamna ceva, simţeam că vreau să mai vorbesc cu el. Am 
aprobat acea invitaţie, sperând că în interiorul palatului îl 
voi revedea şi voi putea afla şi numele acestuia şi multe alte 
lucruri despre acest baiat misterios, care simţeam că încetul 
cu încetul, că îmi fură inima. Când a venit prietena mea am 
intrat să vizităm palatul, însă gândul îmi statea numai la 
acel băiat şi la faptul că ştiam că îl voi revedea imediat ce 
voi intra în clădire. De fiecare dată când voiam să mă apro-
pii să vorbesc cu el, cineva mereu se ducea înaintea mea. 
Stăteam şi îl priveam din depărtare cum vorbeşte cu atâta 
pasiune cu toţi oamenii. Uneori, încercam să mă apropii să 
aud şi despre ce vorbesc. Astfel, am prins o frântură din 
conversaţia pe care o avea un un alt om şi mi-am dat seama 
imediat că vorbeau despre istorie şi despre locurile şi lucru-
rile din acest palat. Vorbea cu atâta pasiune şi dragoste, în-
cât ne făcea şi pe noi să devenim captivate de acest loc 
minunat, de care eram deja îndragostită. Totul mă făcea să 
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mă gândesc numai la el şi la cine este, dacă şi el a simţit 
acea scânteie dintre noi sau dacă vom reuşi să vorbim în 
aceea zi. Mi-am dat seama că îi plac istoria şi locurile turis-
tice din modul minunat cu care vorbea cu ceilalţi. Acest lu-
cru mă făceau să doresc să îl cunosc mai bine, simţeam că în 
sfârşit cineva vede istoria aşa cum o văd şi eu. Voiam să vor-
besc din ce în ce mai mult cu el, însă nu am apucat să prind 
nici măcar un moment, deşi vedeam că în unele clipe şi el 
vrea să vină spre mine, dar era întrerupt de oamenii din jur. 
Nu înţelegeam atunci de ce toţi doresc să vorbească cu el. 
Uneori ne trimiteam câte o privire gingaşă şi nevinovată, 
dar nimic mai mult. Totul era ca o joacă. Acea zi a fost o zi 
de neuitat, nu am putut uita băiatul acela cu ochi căprui, ca-
re mă priveau atât de pround şi care, la sfârşitul vizitei, mi-a 
lăsat un bilet printr-o doamnă ce stătea mereu la intrarea în 
palat. Biletul era unul neaşteptat, în care scria: „Minunăţiile 
locului acestuia văzute prin ochii mei nu se compară cu modul în 
care se vedeau prin ochii tăi. Aş vrea să ne vedem şi mâine, dacă 
ai putea, pe la ora 16. Robert.” Atunci am aflat numele băiatu-
lui care mi-a furat respiraţia şi că totul nu era doar în capul 
meu. Simţeam prin acest bilet că şi el are o oarecare doză de 
apreciere faţă de mine. Aşteptam cu nerăbdare următoarea 
zi. 

Ajunsă a doua zi în faţa palatului, aveam un senti-
ment neplăcut: era ora la care trebuia să ne vedem, însă bă-
iatul misterios nu a venit. Nu ştiam ce să mai cred, dar cu 
toate acestea, am aşteptat câteva ore, însă el nu a apărut. 
Atunci, am simţit o altă dezamăgire în dragoste. Dar cu toa-
te acestea, ceva era diferit, simţeam că nu s-a sfârşit totul. 
Am plecat acasă, dar gândul îmi stătea numai la acel băiat. 
Aveam întrebări fără răspuns, care mă frământau în fiecare 
minut. De ce nu a venit, doar el m-a chemat? Să fi fost doar 
o glumă proastă? De ce a lăsat acel bilet?... Toate acestea ră-
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sunau în capul meu ca într-o cameră goală cu ecou. Nu mai 
ştiam ce să fac. De ce un simplu băiat mi-a furat toată aten-
ţia şi de ce acum? 

 
Capitolul 2. În căutarea iubirii 

 
Zile întregi m-am întrebat acelaşi lucru, până când mi-

am amintit de o zicală de-a lui René Descartes „Gândesc de-
spre gândire, deci sunt om” care în cap la mine s-a transformat 
într-o nouă zicală ce m-a determinat să reflectez şi mai 
mult: Gândesc despre iubire, deci iubesc? Era o altă întreba-
re ce îmi măcina gândurile şi nu mă lăsa să dorm. Voiam 
din ce în ce mai mult să aflu răspunsurile la aceste întrebări 
şi să îl revăd pe Robert, dacă acesta era într-adevăr numele 
lui. Astfel, după ce mi-am mobilizat gândurile şi datorită ci-
tatului care la mine în cap s-a modificat cu scopul de a-mi 
arăta probabil că iubesc cu adevărat, m-am hotărât să por-
nesc în căutarea iubirii. 

Poate nu se numeşte o căutare propriu-zisă, eu cău-
tam ceva, dar acel ceva nu ştia că este căutat sau poate şi el 
mă cauta pe mine, mă gândeam uneori înainte de culcare. 
Astfel, am hotărât să îl caut din nou la Palatul Culturii, dar 
fără niciun rezultat. Robert era de negăsit. Am decis să caut 
piste de locuri unde aş crede că ar merge, astfel am ajuns la 
concluzia că el trebuie să fie la unul dintre obiectivele istori-
ce şi de turism din oraşul Iaşi. Am început imediat o căutare 
amănunţită prin cele mai populare şi magnifice locuri din 
oraşul meu. Am început căutarea pornind în fiecare zi de la 
Palatul Culturii, a doua destinaţie pe care am ales-o, cre-
zând că îl pasioneză, a fost Muzeul Unirii, care a fost o peri-
oadă de timp reşedinţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza 
şi a regelui Ferdinand. Astfel, am ajuns să vizitez din nou 
un alt loc drag inimii mele, plin de fapte şi obiecte istorice 
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care atestă o evoluţie remarcabilă a poporului român. Ajun-
să la Muzeul Unirii, am făcut timp de câteva ore turul aces-
tei clădirii, apoi am mai stat în exterior ascultând muzica ce 
se auzea de la un muzicant ambulant. Muzica se auzea ca 
un minunat fundal şi transforma aceea stradă ca într-un mag-
nific scenariu dintr-un film romantic, de unde lipsea perso-
najul masculin. Cu cât nu îl găseam mai repede cu atât 
dorinţa de a-l revedea devenea una şi mai puternică. Odată 
cu clipele care treceau, realizam că acel băiat pe care l-am 
văzut doar câteva ore m-a marcat pentru toată viaţa. Oare 
chiar mă-ndrăgostisem de el? Sau era doar dorinţa de a fi 
îndrăgostită? Dar nu astea erau în centrul cercurilor mele de 
întrebări infinite. Cea care nu îmi dădea pace era o întrebare 
la care nu puteam afla nici dacă voiam răspunsul. Oare şi el 
mă caută pe mine? Suntem amândoi într-o goană după iu-
bire sau e doar în capul meu?  

Aceste întrebări răsunau din ce în ce mai tare la mine 
în cap, dar dorinţa de a-l revedea pe Robert era mai mare 
decât orice şi totodată un citat de-al lui William James îmi 
facea voinţa să fie una foarte puternică: „Realizarea esenţială 
a voinţei este să acorde atenţie unui subiect dificil.” Şi deoarece 
pentru mine această căutare era una dificilă şi foarte impor-
tantă, am hotărât să nu renunţ aşa uşor. În următoarea zi, 
am mers la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, un loc care îmi 
conferea o credinţă şi o putere să merg mai departe, în cău-
tarea iubirii. Nici în acest loc nu l-am găsit pe băiatul miste-
rios pe care nu mi-l mai puteam scoate din minte. Însă, în 
acest loc, pentru o secundă, am uitat de el. Plimbându-mă 
prin curtea catedralei şi admirând arhitectura acesteia, m-au 
făcut, pentru o secundă, să uit de Robert şi de faptul că pe el 
îl căutam. Am admirat frumuseţea catedralei, am văzut şi 
alţi turişti care o vizitau la fel de minunaţi de ea ca şi mine. 
Atunci, mi-am dat seama că oamenii iubesc cu adevărat is-
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toria şi locurile care o atestă. Revenind la istorie, mi-am 
amintit de ce eram eu acolo şi, dezamăgită, dar cu speranţă 
în suflet am continuat căutarea şi m-am îndreptat către un 
alt obiectiv care era pe lista mea de locuri în care putea să 
fie el. Am hotărât astfel să îl caut şi la teiul lui Eminescu. 
Dar din nou fără nicio victorie, băiatul pe care îl căutam nu 
era de găsit. Nu mai ştiam unde să îl mai caut şi am hotărât 
să iau o pauză şi să vizitez Grădina Botanică, deoarece 
atunci era momentul din an care îmi făcea plăcere cel mai 
mult să o vizitez. Nu renunţasem cu adevărat la căutare, 
pentru că undeva în interiorul meu, voiam ca el, poate, din 
întâmplare, să fie acolo.  

 La Grădina Botanică din Iaşi am admirat ca în fiecare 
an în timpul verii diversele şi liniştitoarele culori care îmi 
aduceau căldură în viaţă. De această dată însă, nu am mai 
stat mult să admir florile şi celelalte specii de plante, deoa-
rece acum eram mai preocupată de căutarea băiatului, decât 
de admirarea lor. Dar cu toate acestea, pentru câteva minu-
te, am putut opri timpul pentru a le admira. 

 În următoarele zile, am căutat şi vizitat şi celelalte ob-
iective din Iaşi, crezând că poate îl voi găsi. Am trecut pe la 
Parcul Copou, Mănăstirea Golia, Palatul Roznovanu şi cele-
lalte atracţii turistice, dar nimic. Băiatul cu bileţel nu era ni-
căieri. Nu renunţasem încă la a face vizite zilnice la Palatul 
Culturii, pentru a vedea dacă nu cumva a venit din nou. 
Dar începusem să renunţ în a-l mai căuta peste tot, prin 
oraş. Toată această căutarea mă obosise şi aveam nevoie de 
o mică vacanţă. Exact atunci când mă gândeam să mă liniş-
tesc pentru a lua o pauză, un pliant cu o excursie către Boj-
deuca lui Ion Creangă mi-a aterizat la picioare. L-am ridicat 
şi interesată de această excursie şi cu dorinţa de a mă linişti, 
am hotărât să îmi rezerv şi eu un loc. 
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Capitolul 3. La Bojdeuca lui Ion Creangă 

  
 Hotărâsem oficial să renunţ în a-l mai căuta pe băiatul 

misterios, întrucât simţeam că nu o să îl găsesc. Poate nu am 
ales bine reperele unde ar putea fi. Am ales astfel să merg în 
excursia către Bojdeuca lui Ion Creangă pentru a lua o pau-
ză de la toate aceste evenimente care mă marcase emoţional. 
Excursia era în câteva zile, iar eu tot nu puteam să mi-l scot 
din minte pe Robert, dar gândul de a-l mai căuta mă epuiza 
complet. Nu mai voiam să îmi fac speranţe degeaba... Oare 
chiar am renunţat? Pot să îl uit pe acel băiat ivit pe neaştep-
tate? Toate aceste întrebări mă măcinau noaptea înaintea de 
culcare, dar gândul că poate în excursie îl voi uita mă ajuta 
să adorm. Nu mai voiam să mă consum pentru cineva pe 
care nu ştiam dacă îl voi revedea, voiam să devin din nou 
eu cea pozitivă care visează către iubire şi speranţă şi care 
nu era tristă înainte de culcare. Astfel, hotărâsem să renunţ 
măcar pentru o clipă. Era o căutare de comori, dar fară har-
tă, şi asta era cea mai grea parte pentru mine. Niciun citat 
motivaţional nu mă mai ajuta acum. Renunţasem oficial. 

 În ziua excursiei, am lăsat casa în grija prietenei mele 
şi am plecat împăcată cu gândul că mă voi relaxa. Era ora 8 
când a sosit autocarul excursiei, m-am urcat în el şi m-am 
aşezat pe un scaun, când, deodată, o voce bărbătească mi se 
părea familiară. Nu ştiam de unde să o iau şi nu vedeam în-
că de unde vine acea voce. Atunci mi-am amintit că era vo-
cea lui Robert. Chiar dacă vorbisem doar o singură dată cu 
el, vocea lui îmi rămăsese întipărită în minte. Când m-am 
întors să văd de unde vine această voce, l-am văzut. Stătea 
drept în faţa autocarului şi vorbea cu cei care urcau în el. 
Când l-am văzut, nu mi-a venit a crede. Nu ştiam ce să fac. 
Oare îşi amintea de mine? Ştia cine sunt? De ce tocmai a-
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cum l-am întâlnit? Îmi răsunau întrebări infinite fără răs-
puns. M-am dus către el cu speranţă şi curaj pentru a-l în-
treba şi a afla aceste răspunsurile. Când m-a văzut, a rămas 
uimit, se vedea expresia veselă de pe faţa lui atunci când m-a 
privit. Fără a spune ceva, a venit el singur la mine. Şi-a ce-
rut scuze că nu a putut veni atunci la întâlnire, a vrut o a 
doua şansă şi mi-a explicat că el era ghidul turistic al acestei 
excursii şi că tot el avea un grup de turişti şi atunci, la Pala-
tul Culturii. Nu îmi venea să cred ceea ce auzeam. El nu a 
venit pentru că nu a mai putut, nu pentru că mă păcălise. 
Mi-a spus că ar vrea să petrecem excursia împreună şi că i-ar 
face plăcere dacă aş sta lângă el. Am acceptat. Eram atât de 
fericită. În sfârşit, l-am găsit.  

 Pe drum către Bojdeuca lui Ion Creangă, i-am spus că 
l-am căutat, ruşinată, dar acesta a fost fericit să audă că nu 
doar el a întrebat de mine. Atunci, am aflat că şi el mă cău-
tase în alte zile la Palatul Culturii şi că a fost foarte uimit că 
m-a găsit aici, astăzi. Ziua de la Bojdeuca lui Ion Creangă a 
fost una dintre cele mai frumoase zile din viaţa mea. Era ca 
la o primă întâlnire, deşi uneori eram întrerupţi de cei din 
excursie, care erau interesaţi de povestea casei lui Ion Crean-
gă şi de viaţa scriitorului. Datorită faptului că el era ghidul, 
nu putea să refuze oamenii şi sincer nici nu voiam să o facă, 
îmi plăcea la nebunie să îl ascult cum povesteşte misterele 
locului acela şi tot ceea ce mi-a povestit şi în drum spre ca-
să. La finalul excursiei, m-a invitat la o întâlnire adevărată, 
unde puteam să ne cunoaştem mai bine. De atunci, suntem 
împreună şi suntem foarte fericiţi. Se pare că, deşi eram stră-
ini, prima impresie a fost de ajuns pentru a ne îndrăgosti. 
Au trecut mulţi ani de atunci şi totuşi simţim acelaşi lucru 
unul pentru celălalt. Tindem să credem că aceea a fost dra-
goste la prima vedere, o dragoste de neuitat. Din toate aces-
te experienţe pe care le-am trăit, am avut şi de învăţat 
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amândoi. Am ajuns la concluzia pe care mulţi o aveau 
atunci când pierdeau ceva şi nu găseau decât când nu îl mai 
căutau şi aceea că dacă cauţi un lucru nu îl găseşti, dar dacă 
nu îl cauţi acel lucru va veni singur la tine, la momentul po-
trivit. 
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Alexandra-Gabriela UNGUREANU, clasa a XI-a 
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” 

 
 
 
 
 

Haosul din stele 
 
 
 Se spune că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dum-

nezeu, nici măcar ziua de mâine. Iaşul are o poveste puţin 
diferită. El a reînviat dintr-o lacrimă de artist, căci tot ce se 
găseşte în acest oraş nu este altceva decât artă pură. 

 Era odată ca într-un vis fără sfârşit, când crezi că te-ai 
trezit, dar de fapt ai ajuns captiv în propria minte, când to-
tul pare real, dar nimic nu e, o fată. Nu era frumoasă, graţi-
oasă, nici măcar nu avea o talie subţire. Era doar o ea la 
nivel cosmic şi terestru, o victimă a obiectivului. Doar un 
lucru era special la această fată; avea atât de mult haos în 
suflet, încât putea da naştere la toate stelele de pe cer. Zeii 
au încercat să o gâdile. A râs, dar stele nu au vrut să iasă. 
Atunci, au hotărât să-i trimită un prinţ. În timp ce dormea, 
acesta s-a furişat, crezând că e moartă şi a încercat să o săru-
te. Fata l-a gonit, speriată. 

 „Să o trimitem la Iaşi”, a spus Athena. „Este un ţinut 
atât de pustiu, încât haosul din ea va trezi toate stelele.” 

 Zeus a pocnit din degete. Fata s-a trezit într-un deşert 
plin de oameni.  

 Cititorule, sunt sigură că acest „deşert plin de oa-
meni” îţi sună a clişeu, dar nu este aşa. Cei ce se află în acest 
oraş sunt fără vlagă. Se identifică drept nişte spirite care ţi-
pă în interior, dar par atât de fericiţi când le priveşti chipu-
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rile... Sunt doar nişte alienaţi ai vremii, prinşi în carcasa 
unui scafandru ce vrea să se elibereze pentru a mai gusta 
încă o dată aerul fără de care nu se poate trăi, o maladie ce 
pare fără antidot. 

„Unde mă aflu?”, se gândea fata. 
„Te afli în Iaşi. Unul dintre oraşele prinse sub vraja 

mea. Acum îmi aparţii!” 
Fata s-a speriat. A început să ţipe, iar toate stelele din 

ea au prins viaţă. Odată cu ele a ieşit şi speranţa. Speranţa 
că această maladie va dispărea, iar alienaţii se vor vindeca. 

Las finalul deschis, deoarece nimeni nu ştie dacă ma-
ladia a dispărut sau dacă alienaţii s-au vindecat. Ştim doar 
că acum carcasa de scafandru a primit un nou tub cu aer. 
Acum Iaşul poate respira. 
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Cătălina ZAHARIA, clasa a XII-a 
Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei 

 
 
 
 
 

Poveste de viaţă 
 
 
— Ninge, ninge atât de frumos! Superb! strigă entuzi-

asmată. 
O priveam atent, analizând-o: avea un zâmbet larg şi 

ochii sclipitori. Eram fericită că dorinţa de a ninge de Cră-
ciun i s-a împlinit.  

Seara s-a lăsat cu chicoteli şi o petrecere în pijamale, ca 
între surori. La miezul nopţii, a venit vremea să ne dăm ca-
dourile mult aşteptate. I-am întins cutia învelită în hârtie co-
lorată şi aşteptam nerăbdătoare să o deschidă mai repede. 
Desfăcea cu mâinile tremurânde panglica roşie, confecţiona-
tă cu propriile mâini şi, în sfârşit, ambalajul, ce parcă se în-
căpăţâna să se nu se desprindă de misterioasa cutie, a cedat.  

— Sunt superbe! exclamă încântată. Nu am văzut pa-
tine mai frumoase ca acestea! 

Încă de mică, îşi dorea o pereche de patine doar ale ei, 
să le îngrijească personal cu mânuţele firave, să atingă cu de-
getele lungi şi subţiri tăişul lamei. A mai participat la câteva 
concursuri de patinaj, însă echipamentul era fie închiriat, fie 
îngrijit de altcineva. Patinajul a fost mereu o pasiune a ei. 
Mergeam vara să hrănim porumbeii din Piaţa Unirii şi din 
împrejurimi, dar de fiecare dată ajungeam să admirăm vi-
trinele magazinelor cu echipamente sportive. Însă, doar unul 
mi-a atras atenţia. Sara pusese ochii pe o pereche minunată, 
care, ce-i drept, şi mie îmi făcea cu ochiul. Norocul meu, nu 
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am mai fost nevoită să pierd ore în şir în căutarea cadoului 
perfect.  

Am intrat cu speranţă în bine cunoscutul mall şi le-am 
văzut: erau acolo, aşezate în spatele magazinului de data 
aceasta, parcă ferite de ochii celorlalţi. Le-am luat grăbită, 
fără ca măcar să mă mai uit la preţ, şi am întins cardul vân-
zătoarei din mers. Pe drum, am avut grijă să mă opresc la o 
papetărie să mai iau cele necesare. Am umplut o cutie de 
carton cu puf alb şi am aşezat patinele negre cu franjuri au-
rii în cutia frumos ambalată. Am vrut să fie un cadou de 
neuitat, acum, că a împlinit frumoasa vârstă de 18 ani, dar şi 
pentru că este cea mai importantă zi din an, Crăciunul. Mi-a 
întins cadoul ei, care era de dimensiuni mai mici, şi l-am 
desfăcut cu grijă. Am ridicat capacul cutiei de catifea vişinie 
şi am privit fascinată spre micul lănţişor din argint cu ini-
mioară. Ne-am strâns în braţe cu lacrimi în ochi, mulţumite 
de cadourile primite.  

— Sara, nu pot să respir!  
Mi-a dat drumul şi am izbucnit amândouă în râs.  
— Hai să testăm patinele! 
— E târziu acum, să lăsăm pe mâine. Acum trebuie să 

dormim! 
— Să mergem acum... Te roog! 
— Bine, îmbracă-te gros!  
A plecat ca un fulger, aproape să se împiedice de 

scări, dar nu i-a păsat, a urcat cu şi mai mult avânt treptele, 
fredonând o melodie. 

Mi-am luat un palton lung şi gros agăţat în cuier şi 
ghete lungi până peste genunchi. Nici nu am apucat să în-
chei fermoarul, că micuţa Sara era gata de plecare. 

Am luat cheile de pe masă din mers şi mi-am afundat 
nasul în fularul gros. 

Drumul către cel mai apropiat lac a fost presărat cu 
fredonări de colinde duioase, pentru ca, în final, să fie tăcut 
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şi încărcat de emoţie. Am oprit în dreptul unei păduri des-
tul de dese, cu arbori înalţi, de unde se zărea sclipirea pati-
noarului improvizat de micii localnici pe timpul zilei. Luna 
se reflecta feeric în apa îngheţată a lacului, dându-i un aer 
de scenă pentru spectacol.  

— Nu vom sta mult, Sara, este destul de frig; ceea ce 
este bine, lacul este sigur. Acum, pe gheaţă, micuţa mea ba-
lerină!  

Am păşit uşor pe gheaţa rece până în mijlocul lacului, 
pentru a ne dezmorţi încheieturile. Sara face o plecăciune şi 
îşi începe numărul. Era unul dintre preferate ei, câştigase 
locul întâi la multinaţionale la doar 10 ani. La prima vedere, 
Sara era o fetiţă firavă, ce nu putea face niciun pas singură. 
Însă ea era puternică, sigură pe sine, dezinvoltă şi indepen-
dentă din toate punctele de vedere. O analizam din cap pâ-
nă în tăişul încălţărilor: părul lung şi blond îi trecea de 
mijlocul spatelui, zâmbetul şi ochii îi erau desprinşi din po-
veştile cu prinţese frumoase, cu chip angelic. Era o mogâl-
deaţă de copil pe care nu aveai cum să nu o iubeşti. Chiar 
dacă nu avea mai mult de un metru şi jumătate, ştia să se 
impună în societate şi să se facă înţeleasă. Totodată, era gra-
ţioasă şi mereu cu zâmbetul pe buze. Nu cunoscuse dure-
rea, foamea sau grijile, fusese crescută departe de defectele 
omenirii, într-un loc frumos, cu oameni inimoşi, la o margi-
ne de oraş. Graţia şi puritatea ei se vedeau în uşurinţa cu 
care executa piruetele cele mai complicate.  

Cuprinsă de vraja Sarei, timpul parcă s-a oprit în loc... 
M-am trezit ca din visare şi m-am uitat în jurul meu cu un 
presentiment ciudat. Am zărit printre copaci farurile maşi-
nii aprinse, deşi sunt sigură că le-am stins, pentru a nu atra-
ge atenţia vieţuitoarelor sălbatice. M-am ridicat încet, ca să 
nu remarce Sara, şi am plecat în fugă spre marginea pădurii.  

Totul părea în regulă; am deschis maşina şi am stins 
farurile. Nu îmi permit să rămân fără baterie în mijlocul pă-
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durii. Am apropiat cheia de portieră bâjbâind şi am simţit 
cum am atins un lichid rece şi uşor vâscos. Retrag mâna cu 
repezeală şi încerc să îmi dau seama ce este. Un miros meta-
lic îmi inundă nările şi încep să caut din instinct şerveţelele 
din buzunar. Hârtia de un alb imaculat îmi curăţă sângele 
negricios de pe mâini. Încep să caut o explicaţie logică: nu 
am văzut niciun animal rănit, niciun om, nicio pasăre. Curăţ 
maşina şi reuşesc de această dată să o încui. Un zgomot 
dinspre tufişuri îmi atrage atenţia şi mă îndrept într-acolo 
precaută, cu o creangă găsită pe jos. Feresc frunzarul uscat 
cu grijă şi zăresc tremurând un pui de căprioară. Era rănit şi 
părea să fie ud. Am alergat fără să stau pe gânduri şi am lu-
at o pătură, l-am acoperit şi am reuşit să îl ridic din zăpada 
rece şi bătucită. Părea foarte speriat şi respira greoi. 

L-am aşezat încet în portbagajul maşinii şi am alergat 
printre copaci spre lac.  

— Sara, trebuie să mergem, am găsit un animal rănit! 
— Ce fel de animal este? întreabă ea în timp ce patinea-

ză grăbită spre mal. 
— Un pui de căprioară; am reuşit să îl pun în maşină, 

la adăpost.  
— Haide, să mergem! 
După câteva momente, maşina se lasă brusc într-o par-

te şi refuză să plece de pe loc.  
— Sara, cred că am făcut pană!  
— Asta ne mai lipsea... ştii să schimbi o roată?  
Dau afirmativ din cap şi coborâm din maşină. 
— Cauciucul din faţă este spart, mă duc la portbagaj, 

să caut roata de rezervă! 
După câteva minute, mă întorc cu faţa lungă spre mi-

ca patinatoare umbrită de razele lunii. 
 — Nu avem roată de rezervă... 
— Ce vrei să spui? Sunt sigură că era săptămâna tre-

cută, când am participat la slujba de la Mitropolie.  
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— Nu e... chiar nu îmi explic. Voi suna pe cineva să ne 
ajute.  

— Ai semnal aici, pe câmp?  
— Nu... 
— Suntem blocate aici. Căprioara e bine?  
— Da, am acoperit-o bine, acum doarme. Hai şi noi în 

maşină, este frig.  
— Să aşteptăm să treacă cineva care ne poate ajuta.  
— Sara, este trecut de miezul nopţii, nu cred că avem 

vreo şansă! Dar să nu ne pierdem speranţa. Încearcă să 
dormi. Stau eu de pază. 

Noaptea trece greu, nu văd nicio rază de lumină, nici-
un om... privesc spre bord şi observ că este abia ora 3. 

Cred că aţipisem fără să vreau pentru câteva clipe..., 
când simt printre pleoape o lumină ce urcă spre cer. Iniţial, 
am crezut că răsare soarele, însă era o maşină ce venea spre 
noi de după deal. Mă ridic amorţită şi fac semn să oprească. 
Un bunic în jur de 60 şi ceva de ani, acompaniat de o bătrâ-
nică, se apropie şi mă salută călduros. 

— Bună, copilă! Ce faci în mijlocul pustietăţii la ora 
aceasta?  

— Am venit împreună cu sora mea să patinăm... am 
făcut pană în drum spre casă. 

Un zgomot înfundat ne întrerupe discuţia. 
— Ce s-a auzit? 
— Am găsit un pui de căprioară în pădure, este în port-

bagaj, are nevoie de un medic.  
— Aveţi noroc, eu sunt veterinar, răspunde bunicuţa 

cu un zâmbet larg. Să îl ducem la noi în maşină, să îl pot în-
griji cât timp mergem.  

Mutăm animalul în siguranţă şi încerc să ignor priviri-
le suspicioase ale bătrânului care mă măsoară din cap până 
în picioare. 
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— Sunt Angela, iar el este soţul meu, Robert. Tu cum 
te numeşti?  

— Eu sunt Andreea, am grijă de sora mea, Sara. 
— Din păcate, Andreea, noi mergem în direcţia opusă, 

la casa de la ţară. Vreţi să veniţi cu noi? Puteţi sta cât doriţi, 
sărbătorim Crăciunul împreună.  

— Mulţumim din suflet! Bateria maşinii nu mai rezis-
tă mult, nu putem aştepta, venim!  

Şi uite aşa, ne pomenim la drum, amândouă, departe 
de casa noastră.  

Bătrânelul conducea de o oră deja, era liniştite şi 
cald... ochii au început să mi se închidă... Eram obosită şi 
sleită de toate puterile.  

— Părinţii voştri ştiu unde sunteţi? întreabă apăsat bă-
trânul. 

— Ssstt, ai trezit-o! se răţoi Angela. 
— Nu este nicio problemă... Noi nu avem părinţi, au 

murit când aveam 18 ani.  
— Îmi pare rău să aud asta. Ce s-a întâmplat?  
— Au avut un accident de maşină. Mama s-a simţit 

rău în seara de Crăciun... se pare că Sara se grăbea să vină! 
răspund cu glas stins. 

— Adică voi... 
— Suntem abia la jumătatea drumului, de ce ne-am 

oprit, Robert?  
— Drumul este închis. Dar nu e nicio problemă, ştiu 

un drum ocolitor.  
— Nu vreau să mergem pe acolo! răspunde Angela 

repezit.  
— Dar nu putem sta aici, avem şi un animal rănit cu 

noi.  
— Ai dreptate... Să sperăm că va fi bine.  
— Vom merge prin Lungani... Această zonă se spune 

că este blestemată. Despre un loc, se numeşte Dealul Lun-
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ganilor, mai mulţi localnici s-au plâns că au văzut stafii ce 
cutreieră câmpurile şi drumurile în căutarea liniştii veşnice.  

— De ce au rămas blocaţi aici?  
— E vorba de răniţi în timpul celor două războaie mon-

diale. Au murit singuri. O parte dintre trupurile lor au fost 
găsite în acest câmp, în urma unor săpături. Osemintele lor 
au fost reîngropate creştineşte. Alţii însă au rămas în gropi-
le comune. Dacă ar fi doar asta, era bine! Umblă vorbă din 
străbuni că s-a încercat construirea unei biserici, însă ziduri-
le ei se dărâmau. Un localnic care lucra ziua acolo a fost sur-
prins în drum spre casă de duhuri necurate; l-au ameninţat şi 
au băgat spaima în el. A mai trăit doar 6 luni, ultimele sale 
clipe de viaţă sfârşindu-se într-un spital de nebuni. Locuitorii 
spun că aud voci mişeleşti şi cuvinte jignitoare... ei cred că 
însuşi Necuratul s-a abătut pe meleagurile lor.  

Ascultând povestea bunicii, genele mi-au căzut grele 
şi întunericul a luat locul sclipirii din ochii moşului, care mă 
analiza fără inhibiţii... 

Mai departe, nu pot să vă spun. Îmi amintesc vag că 
m-am trezit în mijlocul drumului, îngheţată aproape de frig, 
cu mulţi oameni în jurul meu.  

Am căutat mult timp după aceea vreo urmă de la sora 
mea, Sara. Nu am găsit nici astăzi aşa-zisa casă a soţilor 
Angela şi Robert... absolut nimic, parcă i-a înghiţit pămân-
tul. Acum, stau pe podeaua rece şi sumbră a celulei mele 
din penitenciar. Am fost acuzată pentru dispariţia surorii 
mele, ce încă sper să fie în viaţă. Deschid ochii în fiecare 
dimineaţă cu gândul că a fost doar un vis urât şi că mă voi 
trezi în acea maşină, ţinând puiul rănit pe braţe... 
 
(Poveste bazată pe fapte şi întâmplări reale) 
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Mira ZAHARIA, clasa a X-a 
Colegiul Naţional Iaşi 

 
 

 

 

Sindipii filosofului 
 

Motto: „Cine poate scrie toate de-amănuntul, 
Că ştiută este ţara-n tot pământul!” 

 
Anul Domnului 1668. 
La masa scundă de nuc, deasupra foilor îngălbenite de 

manuscrise vechi şi gânduri noi, stă în umila sa casă Mitro-
politul, pe un scaun împletit, şi scrie. Instrumentul rudimen-
tar chiar şi pentru timpurile sale, o pană înmuiată la refuz 
în cerneala de tipar negricioasă care pătează degetele Prea-
fericitului, se mişcă frenetic peste albul obosit al hârtiei. 
Bărbatului i se pare aproape că este învelit de o lumină dum-
nezeiască, o stare pe care o trăia de fiecare dată când săvâr-
şea Tainele sfinte. Dar nu era aceasta. Cu o noapte în urmă, 
rugându-se în chilia sa, ignorând, cufundat în sine, sunetele 
târgului Ieşilor, căzuse cu ochii în pământ, rugându-se fier-
binte să fie ajutat. Şi cerea ajutor preabine. Pornit, citind 
psalmii polonezi, să înfăptuiască şi dânsul asemenea lucra-
re, scrisese vreme de deja cinci ani împliniţi traducerea în 
rânduri lungi a frumoaselor învăţături ale Împăratului Da-
vid. I se păruse că lucrase vrednic, rugându-se oriunde sim-
ţea neputinţa de a reda latinescul în simpla limbă a mamei 
sale. Şi totuşi ieri, în creierii nopţii, recitindu-şi ordonatele 
litere chirilice, pregătit cu propria-i mână să tipărească cu-
vintele sfinte pentru oraşul pe care îl cârmuia duhovniceşte 
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cu multă bucurie, îşi dădu seama ce singur se simţea. Ni-
meni nu avea să îi poată pătrunde cuvintele grele, aproape 
înceţoşate chiar şi pentru un cărturar meşter în artele limbii. 
Dosoftei, căci acesta era numele Mitropolitului, oftase înde-
lung, nemulţumit de neputinţa sa. La urechile sale, răsuna-
seră laudele adresate scurtelor rânduri cu rime între ele care 
povesteau limpede Psalmii scrise de Jan Kochanowski şi îşi 
dorea fierbinte să facă propria-i limbă să răsune în astfel de 
mod. Când tocmai îşi făcea ultimele plecăciuni smerite, cu 
poalele hainei încurcân-du-se în boabele împletite ale mătă-
niilor, i se păru că prin ferestrele atât de mici că nu se vedea 
nici raza răsăritului că pătrund aripi lungi de arhangheli. În 
inima sa se adunase toată cunoaşterea de care avea nevoie 
şi, mai târziu, cum avea să povestească el însuşi, auzise gla-
suri de sus spunându-i ce să facă, lăsând pereţii groşi să se 
cutremure de astfel de întâmplare. Viziune sau nu, Dosoftei 
se aşeză la masă şi începu să scrie... minune! Cu Psaltirea 
tradusă lângă mâna care se mişca necontenit, scria pe o foa-
ie nouă ceea ce, mai târziu, avea să numească „Psaltirea în 
versuri”. Rândurile ieşeau scurte, mlădioase, uşor de înţeles 
duhovniceşte...  

„Ferice de omul ce n-a merge 
În sfatul celor fără de lege 
Şi cu răii nu va sta în cărare, 
Nici a şedea-n scaun de pierzare...” 

I se părea Preacucernicului că toate aceste versuri 
dulci, atât de noi în poezia nescrisă românească, nu veneau 
de la el, ci de altundeva, minunându-se de toate acestea şi 
uitând cu desăvârşire de invidia pornită de scrierile polone-
ze. Noaptea trecu cu lungi rugăciuni de mulţumire adresate 
Celui de sus. Când târgoveţii Ieşilor îşi anunţau începerea 
zilei de trudă, Mitropolitul deja terminase o bună parte din 
manuscris. 
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Odată cu luminarea zilei, o lumânare de ceară curată 
se stinse în locul umil de muncă al bătrânului şi pereţii găl-
bui ai casei sale se albiră şi lucrurile dobândiră contur. Ti-
parniţa ocupa solemn aproape tot spaţiul, ca un tron de fier, 
încununat de literele colorate în diverse tuşuri pe care şi le 
adusese Dosoftei din Uvliev. „Ei bine, cu ajutorul Domnu-
lui, om săvârşi şi aceste munci..”, gândi mulţumit Dosoftei 
şi ridică primele pagini scrise pentru a le oferi lumina tipa-
rului. Deasupra tiparniţei, aşezată cu smerenie, era o icoană 
a Maicii Domnului cu pruncul strâns la piept în mod ocroti-
tor, făcută în culori dulci, pământii, o copie destul de reuşită 
a Podromiţei. După o clipă de tăcere în care păru că mitro-
politul se uita în ochii blânzi, cafenii deschis pictaţi ai Mai-
cii, acesta îşi începu lucrarea cea lasată de ceruri. 

De mic ştiuse Dosoftei, pe atunci strigat cu numele 
Dimitrie Barila, că va scrie şi va propovădui un Cuvânt mai 
presus de el sau de gândirea sa şi a urmaşilor săi şi se bucu-
rase în sine că îşi ascultase menirea. Lucrând, se simţea pu-
ternic, departe de ispitele întâlnite la fiecare pas în cetatea 
Sucevei şi presiunile domnitorilor care adesea îl făceau să se 
simtă stingherit în cunoaşterile sale. La Iaşi, un loc atât de 
departe de plaiurile unde se născuse, simţea tămâioasa feri-
cire a liniştii, ca un copil ţinut strâns în braţele protectoare 
ale mamei. Nu e vorba, târgoveţii aveau spaimă de el, căci 
se spunea că e cunoscător a toate limbile şi graurile şi că nu 
era de acord cu jocurile diavoleşti ale sburătorului sau pa-
parudelor. Într-adevăr, Dosoftei, macedonean din familie 
bună, nu vedea cu ochi buni încrederea în cuvântul „des-
tin”, dar era smerit şi blând la faptă, puţin aspru cu mai mi-
cii săi. Vodă de atunci nu îl iubea, căutând chiar să îl piardă, 
deoarece lui Dosoftei îi erau dragi şi plaiurile poloneze, un-
de îşi găsea trai o parte de familie, un lucru neobişnuit în 
Moldova. Totuşi, trebuise să rămână timp lung într-un exil 
în Mănăstirea Sfântul Sava din târgul Ieşilor, un exil încăpă-
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ţânat, dar până la urmă un prilej de bucurie, căci aici se 
gândise prima dată, cu suflare de la Domnul, să traducă 
Psalmii, fiindcă ştia greceşte, latineşte, ruseşte, ebraica şi 
slavona. 

Astfel gândind despre trecut mitropolitul Sucevei, 
termină de tipărit catismele lui David pe la nămiezi şi of-
tând fericit, se mai închină o dată înspre răsărit şi în faţa 
Maicii Domnului de pe perete şi ieşi pe uşa din spate, să se 
ducă la Biserica Sfinţii Trei Ierarhi, unde trebuia să se îngri-
jească de dascălii preoţi şi de învăţătura evanghelicească pe 
care o primeau copiii Ieşilor. 

Noaptea, la lumina candelei şi a tămâiei, săvârşind ti-
părirea psalmului o sută cincizeci al celui de-al douăzecilea 
volum pe care avea să i-l ofere unui prieten drag, un mitro-
polit rus şi împătimit vizitator al târgului Ieşilor, o slugă 
credincioasă îl anunţă speriată că sufletul său era în mare 
primejdie şi că trebuia numaidecât să se retragă în Stryj, la 
rudele sale de acolo, căci domnul se lupta iar cu duşmanii 
săi. Cât era adevăr şi cât era vicleşug, asta nu ar fi putut şti 
atunci Dosoftei, însă cu dor de familie şi ştiindu-şi preţul 
vieţii, se încumetă până la urmă să îşi strângă puţinele lu-
cruri, mai mult cărţile sale cele mai de preţ, şi să îl urmeze 
pe slujitorul mincinos. În drumul său lung spre plaiul polo-
nez, cu nelipsita-i hârtie îngălbenită, se apucă să îi scrie o 
carte lungă prietenului său, pentru a-i cere ajutor... 

„Eu, Dosothei, episcop Românski, 
Te caut, fratele meu întru Hristosu, să îmi oferi ajuto-

rul tău. Plecat-a grabnic din casa mea din Ieşi, călăuzit de 
oameni puţini în drumul meu spre Uvliev. Rogu-te să îmi 
oferi grabnic drumaş şi o chilie aproape de a ta...” 

Dosoftei nu ştia că aceea va fi ultima dată când mer-
gea pe drumurile uscate şi drepte ale Moldovei şi totuşi 
simţea în sufletul său că urma să se lase încredinţat numai 
de judecata Domnului. Unii spun că Dosoftei muri în „mare 
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lipsă şi scârbă”, dar până la urmă, nimeni nu ştie ce a simţit 
Precuratul când, pe patul din chilioara sa, în anul 1693, reci-
tise psaltirile sale, atât de atent migălite în profundul mo-
ment descris mai sus. Poate nici nu îşi dăduse seama, dar 
tocmai devenise primul poet român, a cărui muncă a încol-
ţit minunat la Iaşi.  
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