Era o zi toridă de august când la ţară fiind,mă striga bunica cu tărie de parcă se sfârşea
lumea,întorcându- mă din cămară,mai aud o voce pe lângă cea a bunicii,era o voce de fecioară,copila
vecinei bunicilor mei pe nume Ana,bunica voia ca să-mi facă cunoştinţă cu acea fată,dar eu din fire
extrem de timid,chiar aş spune cu riscul de-a forţa nota,autist,dacă nu total,măcar cu un început, am
luat-o înapoi spre cămară cu viteza luminii şi primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă urc în pod
prefăcându-mă că caut ceva foarte important şi necesar,după multe parlamentări şi vociferări dându-şi
seama de timiditatea mea,Ana a plecat acasă şi într-un târziu vocea răguşită a bunicii răsuna în toată
casa: -Emanuel,poţi să cobori,că Ana tocmai a plecat.Şi aşa a început prima mea aventură amoroasă
cu o tergiversare.
Înăuntrul meu a fost prima mare bătălie între sentimente,prima mare contradicţie,pe undeva aş fi
vrut ca să cobor şi s-o îmbrăţişez pe Ana ,dar parcă ceva ,mă ţinea pe loc spunându-mi că pentru
moment e mai bine aşa.
Poate că şi religiozitatea mea dusă la extrem a contibuit din plin,comuna în care se află bunicii
mei este la şase kilometri de Iaşi,în direcţia Copoului,unde prin definiţie habotnicismul este la el acasă.
De multe ori am auzit-o pe bunica care fiind întrebată cu cine merge la câmp,răspunzând:
-Cu Dumnezeu şi Maica Domnului.Eu sunt mult prea mic la doar douăsprezece ani,pentru a
înţelege una ca aceasta,dar simt deja o puternică chemare spre tainele teologiei şi a filosofiei totodată.
Nu-mi amintesc vreo dimineaţă sau seară fără ca bunicii mei împreună cu mine să nu ne fi
rugat,în Iaşi acasă la părinţii mei mai sunt şi zile fără momente de înălţare,dar aici acestea n-au existat
niciodată.Şi nu doar bunicii mergeau împreună cu Dumnezeu peste tot,ci toată comunitatea de la
generaţii la generaţii,creştinismul s-a transmis inexorabil şi totodată inevitabil,seara după o zi
extenuantă la câmp sau la grădină,bunicii se spălau şi se îmbrăcau frumos pentru a fi prezenţi la
Paraclisul Maicii Domnului,care se ţine cu ocazia postului în apropierea Sfintei Maria,aşa că eram şi eu
bineînţeles prezent la biserică alături de ei,Paraclisul fiiind in august,iarcum şcoala incepe doar în
septembrie,pot spune că seară de seară îmi făceam apariţia la biserică.
Cu ocazia Sfintei Maria,la noi în comună se ţine un târg de suveniruri,îmi amintesc mereu că
bunicii îmi cumpărau câte o jucărie,ba uneori câte un fluier,cu care deranjam seara vecinii,câteodată o
pereche de ochelari,în luna august se purtau destul de mult,acele tarabe erau de-a dreptul luate cu asalt
de către toţi copiii comunei,vânzătorii erau de regulă din cealaltă parte a ţării,de prin Bucureşti ,Craiova
sau Brăila,ei făceau şi câte douăsprezece ore pe drum,dar la sfârşitul zilei se merita pentru că vânzarile
erau enorme,practic plecau acasă fără marfă,dar cu un sac de bani.
Uneori lumea strângea bani pentru această ocazie,încă de la finele sărbătorilor Pascale,adică de
vreo patru luni,iar în două zile de sărbătoare îi cheltuiau pentru plăcerile celor mici,care cum era şi
normal savurau fiecare clipă.Se spune că Sfânta Maria este protectoarea tuturor,şi că ea este cea mai
bună călăuză în viaţă,iar tot ce se întâmplă la noi în comună în prejma sărbătorii nu face decât să
confirme biblia,pentru că de regulă în această perioadă a anului nu se îmbolnăveşte nimeni şi nimeni nu
moare.
Înăuntrul bisericii mereu am fost fascinat de bolta şi picturile din interiorul acesteia,după
literatură, pictura a fost cea de-a doua mare iubire a mea,în concluzie după visul de a deveni un mare
scriitor,pictura îmi dădea mereu târcoale în alegerea drumului pe care orişicine trebuie să-l urmeze în
viaţă.Dintotdeauna vitraliile au fost marea mea admiraţie pentru pictură şi inclusic în biserici,dacă
doreşti să admiri un vitraliu în ziua de azi îl poţi face doar la o biserică sau la vreo mare mănăstire sau
mitropolie,aşa cum spre norocul meu există în Iaşi.
Pe lângă vitralii,într-un lăcaş de cult mă mai frapează picturile pe pânză,care înconjoară
interiorul încăperilor,apoi felul în care sunt pictaţi pereţii de jur împrejur dau un aer divin oricărui lăcaş
de cult.Dacă lumea pleca imediat după terminarea slujbei religioase,eu eram cuprins de-o metafizică
contiună,cu greu păşeam scărilela coborârea din scoruş,probabil că şi clopotniţa aflată deasupra mea
îmi impunea o stare de melancolie când sunetul clopotelor răsuna peste întreaga comună,eu fiind la
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doar doi metri deasupra lor şi auzind zgomotul lanţurilor de care se trăgea cu o forţă uriaşă.pur şi
simplu mi se făcea pielea de găină,aşa cum se spune în popor.
La întoarcere spre casă,mai întotdeauna admiram grădinile sătenilor aşezate în faţa caselor cu
foarte mult tact,unele erau pline de trandafiri,altele cu lalele,dar majoritatea conţineau o combinaţie
vastă de flori începând de la garoafe şi terminând cu crini sălbatici care dădeau un ornament de zile
mari.Tot în drum spre casă,seara la lumina lunii tinerii din comună se adunau în curtea şcolii
gimnaziale de altfel singura din comună,şi de regulă doar o astel de şcoală se afla şi-n restul comunelor
din împrejurul Iaşului,liceele,facultăţile,toate fiind situate în Iaşi,tinerii din comună cu toţii frecventau
şcolile superioare la Iaşi,dar să revin la curtea şcolii gimnaziale,unde tinerii adunaţi în cerc povesteau
aproape totul despre nimic,mereu la finalul serii se lasă cu un râs foarte apăsat din partea lor.
Eu fiind prea mic nu prea înţelegeam recenzia povestirilor,doar aşa aleatoriu mai prindeam şi
eu câte o glumă din mers, acolo unde erau şi fete în cerc de jur împrejur,fete foarte frumoase de
altfel,fiind mezinul grupului nu prea eram luat în seamă de către acestea, îmi aduc perfect aminte cum
acolo se formau perechi care în anume momente de intimitate se sărutau cu o pasiune ieşită din comun
pe treptele şcolii sau uneori într-o sală de clasă.
Dorinţa sau himera efemeră din capul meu pe vremea aceea,era ca eu şi Ana frumoasa mea
vecină,care de altfel mă simpatiza,să fim în locul unora dintre acele cupluri care se sărutau cu pasiune
pe scările sau în incinta şcolii.Dar ea cum avusese parte de-o educaţie dură şi severă,mama ei fiind
puţin mai laxă cu ea,dar în schimb tatăl ei cadru militar fiind,o ţinea cât se putea din scurt.Ana n-avea
voie să părăsească incinta curţii,seara după orele douăzeci decât însoţită şi atunci doar la biserică sau în
vizită la câteva rudenii mai apropiate,chiar şi ziua avea parte de foarte puţină libertate,doar până la
cooperativa comunei sau în vizită la cineva apropiat,dar niciodată nu pleca fără ca în prealabil să-şi
anunţe părinţii.
De regulă în zilele toride ale verii majoritatea tinerilor plecau la scăldat în toiul zilei la râul care
stăbate comuna,când un verişor mai mare venea să mă ceară de la bunica şi aceasta se afla într-o zi
bună şi-mi dădea acceptul,mergeam şi eu bucuros,ca să mă scald la râu,dar pot spune cu mâna pe inimă
că ori de câte ori m-am uitat îndelung după Ana n-am văzut-o niciodată.Probabil mirajul costumului de
baie feminin mă împingea să fac asta,şi aşa orice fată pe care o vedeam la râu în costum de baie,îmi
făcea transferul la Ana.
Uneori când veneam acasă o vedeam în curte făcând câte ceva,casele noastre erau vizavi şi
instantaneu mi-o imaginam la râu în costum de baie,câteodată aveam impresia,poate o mai am şi astăzi
cum că imaginaţia subiectului poate fi mai presus decât obiectul însuşi.Şi aşa se scurgeau zilele în luna
lui august cu mari speranţe şi mici realizări dar mereu cu o brumă de optimism în suflet.
Seara când bunicii mei şi părinţii ei stăteau pe banca din faţa casei la o mică poveste,în speţă
mai mereu o recenzie a zilei aflată pe sfârşit ,de câteva ori s-a nimerit ca să fim alături,eu stăteam pe jos
pe covorul frumos de iarbă verde,iar Ana majoritatea timpului stătea pe bancă,dar n-am îndrăznit
niciodată să-i spun ceea ce simt,dar în sinea mea nu mă gândeam decât la ea şi instantaneu mă
cuprindea o stare de metafizică aproape inexorabilă.Ea mereu veselă,cu zămbetul pe
buze,vorbăreaţă,dar eu atât timp cât ea era de faţă la discuţii,luasem poziţia ghiocelului.
Din când în când ea mă întreba câte ceva,dar mai întotdeauna răspunsurile mele erau
laconice,ceea ce nu făcea altceva decât să taie din faşă orice fel de continuare a discuţiei,dând timpul
înapoi realizez că a fost o mare insolenţă din partea mea,dar pur şi simplu prezenţa ei mă lăsa fără
cuvinte.Când ea nu-şi făcea apariţia,deşi eu eram cel mai mic din grup ,aveam o gură spartă şi vorbeam
mai mult ca toţi,eram de neoprit,câteodată omul vorbeşte şi fără de el.
Câteodată o zi de vară poate fi echivalentă cu un secol sau poate chiar cu un milenium,în special
în mediul rural unde toată lumea se trezeşte vara la orele patru,maxim cinci,când deja afară există o
brumă de lumină,de pe la orele cinci se începe munca pe câmp şi se contiună până la orele amiezii,când
soarele pătrunzător provoacă o osteneală de nedescris,chiar şi pentru cei mai devotaţi mucitori ai
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câmpului,care iau o pauză binemeritată de altfel,dar după ce trec orele amiezii caniculare,tăranii îşi
reiau muncile agricole până aproape de lăsarea serii,când dacă este cazul şi acum este,fac o baie rapidă
îşi schimbă hainele de câmp cu cele de duminică,şi merg cu toţii la biserică pentru a asista la slujba de
seară,după care cei care mai au energie şi nu sunt morţi de osteneală după efortul depus peste zi,mai
stau la o poveste pe banca mereu răbdătoare şi ascultătoare de poveşti din faţa casei.
Stau uneori şi mă gândesc cum că omul are şi a avut energii nebănuite pe care le scoate la iveală
când este vorba de vreo voluptate sau vanitate de-al lui,chiar dacă el pare la capătul puterilor.Odată cu
trecerea sărbătorii de Sfânta Maria,mereu începeam să mă gândesc la şcoală şi implicit la lucrurile care
sunt necesare pentru începerea ei,rechizite,haine de calitate,pantofi de calitate,deşi de la locuinţa
noastră din Iaşi şi până la şcoala generală unde îmi tocesc coatele,fie vorba între noi există o anumită
distanţă,dar niciodată n-am folosit un mijloc de transport în comun,deşi în faţa blocului este amplasată
o staţie pentru mijloacele în comun,de aceea pantofi trebuie să fie de calitate,apoi dar nu cele din urmă
rechizitele care sunt vitale în viaţa unui elev,la rândul şi ele trbuie să fie de calitate extra.Dintr-o dată
gândindu-mă la toate acestea,m-a cuprins o stare de nostalgie care de regulă ţine până la venirea mea la
Iaşi,aşadar zilele mele la ţară erau numărate pentru acea vacanţă şi inclusiv opentru acel an în curs
probabil,urma să mă întorc doar pentru câteva zile în vacanţa de iarnă dintre Crăciun şi Sfântul Ioan,dar
acele zile se scurgeau atât de repede întrucât nici măcar nu-ţi dădeai seama de importanţa şi
semnificaţia lor.De aceea în ultimele zile de vacanţă la ţară am încercat să fac tot posibilul ca să mă
simt bine şi într-un final să combin utilul cu plăcutul,mergeam la pescuit la râu şi mereu încercam să nu
vin acasă cu mâna goală,un ultim joc de fotbal în curtea şcolii generale, care la sfârşit se lăsa cu o
strângere cordială de mână şi cu o ultimă poveste nocturnă în incinta aceleaşi şcoli şi nu în ultimul rând
cu o ultimă filă întoarsă şi cu sfârşitul unei cărţi pe care am devorat-o în ultimele două săptămâni
petrecute aici.O ultimă privire aruncată peste drum,în curtea casei vecinului,pentru a vedea-o pe Ana şi
chipul ei fermecător care îmi rămâne pentru mult timp în memorie,chiar şi după începerea şcolii şi cu
noile colege de clasă, frumoase şi ele de altfel,dar gândul îmi era tot la Ana,deşi spre ruşinea mea
emoţia şi-a spus cuvântul şi în ultima seară de vacanţă la ţară când buniciii mei şi părinţii ei au stat la o
poveste pe banca din faţa casei,bancă pe care a fost prezentă şi Ana,dar eu văzând-o m-a cuprins o
complexitate de gânduri instantaneu şi am preferat de citit cartea,în comparaţie cu un rămas bun adresat
cordial ei.
Rămas bun pe care l-am adresat puţin mai devreme tuturor tovarăşilor de joacă,care mi-au ţinut
companie pe durata întregii vacanţe.
Totodată ultima seară petrecută aici am ţinut să fie una specială,din prisma rugăciunilor de
seară,de aceea am luat cartea de rugăciuni a bunicii şi am început să citesc din ea,bunica fiind afară pe
bancă,la un moment dat am găsit un trifoi cu patru foi aşezat cu tact pe pagină,peste câteva pagini am
găsit încă unul asemănător,moment în care m-a cuprins o stare de fericire,dar în sinea mea mă gândeam
la fericirea bunicii mele care sunt ferm convins că are amintiri frumoase legate de aceste
însemnări,orice însemnare reprezintă o amintire,iar amintirea nu are rolul doar de a conserva ci şi de a
amplifica semnificaţia unui moment,a unei trăiri,a unui entuziasm.
În fiecare seară ca şi în fiecare dimineaţă de altfel,bunica mea îmi pieptăna vreo zece minute
părul,dacă seara nu era întotdeauna necesar,dimineaţa după trezire chiar că necesita aşa ceva,la noi în
comună nu există frizerie,cea mai apropiată era la Iaşi,în speţă la şaşe kilometri,iar părinţii când mă
duceau pentru un sfârşit de săptămână acasă pentru a-mi schimba hainele,şi a le spăla profesional pe
cele vechi,de regulă frizeriile erau închise,sâmbăta au un program foarte scurt doar trei ore
dimineaţa,iar duminica sunt toate închise şi aşa peste vacanţă aveam părul puţin cam mare,iar o
aranjare frumoasă a lui era o prioritate pentru bunica mea în fiecare dimineaţă şi seara în special când
participam la slujba de seară la biserica deosebit de frumoasă din centrul comunei.
Dimineaţa m-am trezit cu o stare de regret în suflet,pentru că timp de un an de zile n-am să mai
gust din fructul libertăţii şi a plăcerii care este vacanţa de vară cu toate aventurile ei,iluziile ei şi uneori
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deziluziile ei,cu simplul fapt că odată ieşit din bloc şi uitându-mă în zare n-am s-o mai văd pe Ana,ci
doar necunoscuţi grăbiţi,doar feţe palide care inexorabil tind să se transforme în cadavre vii,dacă aici în
comună tot omul îţi dă un bună ziua,indiferent că te cunoaşte sau nu,la Iaşi oamenii trec indiferenţi
privind doar drept fără ca să schiţeze cel mai mic gest chiar şi un salut mişcând puţin capul în jos,este
prea mult pentru unii,de aceea viaţa la ţară poate fi palpitantă,în schimb la oraş viaţa poate fi
considerată o fadă de zile mari.
Gara din comună nu se află la mare depărtare faţă de casa bunicilor cred maxim patrusute de
metri şi asta cu exagerare,de la gară şi până acasă e o linie dreaptă în concluzie am viziune directă cu
gara şi pot vedea cine vine şi cine pleacă într-acolo.Tot aşa în adâncul sufletului speram ca într-acea
dimineaţă ca printr-o minune,mama să fi pierdut trenul să se fi trezit prea târziu,să se fi defectat
trenul,şi să nu poată veni după mine,spun mama pentru că la rândul şi ea era în vacanţă,fiind profesoară
intra şi ea în acea vacanţa de vară,tatăl fiind economist era mai mereu aferat şi nu prea avea timp şi
pentru mine,de aceea mama era mai întotdeauna cea care venea după mine cum e şi cazul acum,sau cu
mine când mă aducea la începutul vacanţei.
În momentul când am auzit trenul garând,am ieşit în stradă privind îndelugul străzii,în primul
grup de oameni n-am zărit-o pe mama,dar pe undeva ştiam că ea are pasul mai mic şi că urmează ca să
apară mai la urmă,alături de alte două trei doamne,aşa a şi fost,în al doilea grup,grupul doamnelor ca să
zic aşa,am văzut-o având în mâna dreaptă o valiză pe role,unde urma ca eu să-mi pun toate lucrurile
care s-au adunat pe parcursul vacanţei.În acel moment deşi afară era senin,am simţit că mi se întunecă
vederea şi încet dar sigur cerul coboară peste mine,fluturii în stomac şi-au făcut şi ei simţită
prezenţa,toate acestea pentru că în sinea mea mai doream puţină libertate,puţină distracţie lucruri care
la Iaşi erau doar simple utopii.
Bagajele îmi erau pregătite din ziua precedentă,mamei nu-i rămânea altceva de făcut decât să le
verifice pentru ca nu cumva să fi uitat ceva esenţial pe dinafară şi să ne luăm rămas bun de la
bunici,pentru ca mai apoi să ne întoarcem cu următorul tren,care era doar la o oră distanţă plecare de
cel cu care venise mama la noi.După ce mi-am sărutat cu pasiune bunicii,mi-am luat adio de la căţeluşa
noastră Linda,am aruncat cu disperare o ultimă privire spre casa vecină în speranţa că o voi vedea
măcar acum pe Ana,dar n-a fost să fie,probabil fiind şi dimineaţă Ana avea şi alte treburi prin casă,şi
încă nu era prezentă în curte,drumul până la gară deşi distanţa este mică,l-am parcurs foarte
anevoios,de obicei când părăseşti un loc drag ţie,o mulţime de amintiri şi regrete se abat asupra ta şi
parcă o parte din tine rămâne acolo,aidoma s-a întâmplat şi în cazul meu,când parcă cineva mi-a turnat
cu găleata plumb în picioare,îmi aduc perfect aminte cu mama mă întreba mereu...dacă mă simt bine,şi
Emanuel grăbeşte-te puţin te rog,altfel pierdem cu siguranţă trenul!
Sunt convins că mama vorbea doar pentru ea,mintea mea era regresată în amintiri,iar vorbele
mamei erau superfluu.Ajuns acasă ,am constatat că întreg universul din jurul meu s-a schimbat
radical,parcă şi aerul inclusiv este cu mult schimbat faţă de cel de la ţară,singurul lucru pozitiv e că în
scurt timp începe şcoala şi o să-mi revăd cu mari emoţii colegii de clasă şi sunt ferm convins că ne vom
povesti la nesfârşit aventuri de vacanţă.
Dintre toate colegele de clasă,nici una nu seamănă cu Ana,poate aşa luată din depărtare una pe
nume Raluca,care are banca de clasă la două rânduri în faţa mea,dacă nu mă înşeală memoria,dar
toutuşi chipul Anei pare mai luminat,ce este izbitor de asemănător este că familia mea se cunoaşte
foarte bine cu familia Ralucăi,sunt prieteni foarte apropiaţi,chiar se vizitează reciproc,ce este drept mai
rar de vreo două -trei ori anual,dar totuşi o fac,la fel ca în cazul Anei când bunicii şi părinţii ei se
vizitau reciproc.
Eu fiind o fire mai retrasă,am încercat să stau deoparte,în scurtele vizite pe care părinţii le
făceau lor,dar la intarea părinţilor în casa Ralucăi aceasta din urmă îi întrebau mereu de prezenţa
mea,iar ai mei mai întotdeauna se scuzau cum puteau de absenţa mea acolo,adevărul este că niciodată
n-am fost interesat de o asemenea vizită.Întotdeauna o întrevedere după vacanţa mare cu toţi colegii nu
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poate reprezenta decât un moment de bucurie.Dacă băieţii nu s-au schimbat foarte mult,noi creştem
mult mai lent decât fetele,care fete au crescut în trei luni cât băieţii în trei ani,pur şi simplu câteva
dintre ele sunt foarte greu de recunoscut,pe lângă înălţime au luat foarte mult şi în gabarit cum se zice
pe la noi,au cu toate fund în pantaloni,pe deasupra cred că a venit timpul şi pentru sutien.
Uneori stau şi mă gândesc cum că o fată nu creşte,ci se naşte matură gata dezvoltată,din toate
punctele de vedere,pregătită pentru viaţă,inclusiv pentru căsătorie,toate dar absolut toate,nu fac măcar o
excepţie,au simţul matern foarte dezvoltat şi bineînţeles că acest simţ este unul nativ.
În prima zi de şcoală,deşi sunt în clasa a patra,emoţiile au fost la fel ca prima oră când am păşit
voios şi plin de entuziasm treptele şcolii generale,mama a insistat să mă însoţeasca,probabil dintr-o
fobie ca nu cumva să deteriorez buchetul imens şi frumos de altfel,de flori,dedicat doamnei învăţătoare
şi posibil pentru o dicuţie cu aceasta legată de programa şcolară în curs de dezvoltare,cum şi mama este
în domeniu au ţinut un lung discurs legat de această temă,după care mama s-a urcat direct în maşină şi
cu viteza luminii s-a deplasat la şcoala ei unde îşi exercitează profesia,acolo este şi ea învăţătoare,iar
simplul motiv pentru care eu n-am urmat-o acolo cu studiile este că şcoala unde studiez în prezent este
cea mai apropiată de casă,iar şcoala unde profesează mama este cu mult mai îndepărtată decât cea
prezentă,şi mă scuteşte de un drum foarte obositor sau la fel de un timp foarte îndelungat dacă ar fi ca
s-o aştept pe mama până la finalul orelor de curs,pe urmă să vin cu ea cu maşina,asta ar însemna ca eu
la douăsprezece după ce termin propiile cursuri să mai aştept încă două ore până la orele
patrusprezece,când termină şi ea cursurile,după care să venim înpreună acasă,ar fi fost mult prea
absurd.
De aceea am ales şcoala mai apropiată,deşi mama susţine că şcoala unde profesează ea este mult
mai bună,se învaţă mult mai bine decât unde sunt eu în prezent,dar asta e ,câteodată în viaţă destinul şi
hazardul sunt incontrolabile,pot îndrăzni a merge mai departe şi a susţine că-n viaţa fiecăruia dintre noi
există o doză,o brumă de dadaism,cum probabil este şi normal să fie.Cum ar fi dacă am ştii cu toţii
când vom muri,ce se va întâmpla mâine sau poimâine,ar fi complet fad,n-ar mai exista pic de
tensiune,n-ar mai fi nicio controversă,iar din toate acestea la un loc ar rezulta o mare demitizare şi
astfel progresul ar fi ţinut pe loc,iar viaţa ar deveni una cât se poate de anostă.Oricum timpul nu mai
poate fi retrospectiv,mi-am asumat responsabilitatea pentru drumul ales în viaţă,inclusiv şcoala şi întrun final sunt ferm convins că n-am să regret alegerea făcută,măcar din prisma faptului că sunt într-o
clasă cu foarte multe colege frumoase şi asta nu e puţin lucru,ţinând cont că în ziua de azi frumuseţea
este foarte rară.
Momentan sunt fericit şi asta e tot ce contează,şcoala a început cu greu pentru mine gândul îmi
era tot la zilele cu soare de vacanţă,dar una e una şi alta e alta,acum trebuie să mă adun şi să depăşesc
momentul de visare şi euforie şi să mă concentrez asupra lecturii pe care o aprofundez din toată inima.
Dintre toate materile şcolare la care eu iau parte,literatura mă atrage cel mai mult,în special
gramatica şi lingvistica pe care personal le consider esenţiale în viaţa fiecăruia dintre noi,nu poţi ca să
ţii un dialog cu o persoană incultă,fără o dialectică bună,pur şi simplu te zgârie la urechi,o asemenea
persoană te lasă într-o metafizică continuă,de aceea limba şi liteatura română este cursul meu
preferat,pot spune cu mâna pe inimă că alături de istorie ,este motivul pentru care eu sunt prezent
aici,de mic copil mi-am dorit ca să devin un mare scriitor,nu ştiu dacă visul se va transforma în realitate
dar momentan eu sunt în devenire,iar prin definiţie devenirea reprezintă o perioadă de nelinişte,de
căutări,de controverse,dar toate acestea adunate la final sunt ferm convins că vor duce la un progres,la
o consacrare.După cum spuneam alături de literatură,istoria reprezintă o materie foarte
importantă,pentru că ea redă mereu noţiunea timpului şi a spaţiului,ea prin definiţie nu lasă lucrurile să
treacă în nefiinţă,în absolut,istoria le aduce mereu la suprafaţă,indiferent de împrejurări ea le aşează cu
grijă pe tipar aşa cum au fost,cu plusuri cu minusuri,pozitive,negative,istoria nu minte niciodată,de
aceea o ador la nesfârşit.
Pe lângă toate aceste argumente,ora de istorie ne este predată de cea mai frumoasă profesoară pe
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care ochii mei au văzut-o vreodată,dacă ar participa la Miss Univers,sunt sigur că ar câştiga
concursul,pur şi simplu când îşi face apariţia în sala de clasă instantaneu se aşterne liniştea,şi toţii copiii
îşi îndreaptă privirea înspre ea.Cred că şi complexul lui Oedip îşi joacă rolul aici,eu în nume personal o
compar cu Zeiţa Venus,care nu s-a născut şi a crescut la fel ca toate,ci a apărut direct din mare la
treizeci de ani ca fiind direct cea mai frumoasă femeie din lume,poate că şi acesta a fost un argument
pentru care m-am îndrăgostit de istorie.
Zilele trec total diferit,de când sunt în plenitudinea cursurilor totul este schimbat în grila mea de
program,şi-a făcut apariţia limita,lucruri pe care am voie să le fac,lucruri care acum îmi sunt
interzise,sau mă rog îmi sunt limitate,cum ar fi joaca sau o poveste într-o curte de şcoală,acum cartea a
devenit prioritară în grila mea de program,la şcoală carte,la bibliotecă aidoma,acasă carte,dar aşa se
întâmplă când eşti în devenire,în creştere,trebuie ca să acumulezi mereu noi cunoştinţe,ca pe urmă să te
foloseşti de ele mai târziu în viaţă,de aceea trebuie să ne plângem mai puţin.Prin definiţie perioada de
devenire corespunde unei perioade agitate de contadicţii,când părinţii trebuie să fie constant lângă
copiii lor,făcându-le acestora un program,ca pe urmă când această perioadă ia sfârşit totul devine mult
mai clar,mult mai limpede şi mult mai relaxant,cu ceea ce am fost încărcaţi în perioada infantilă cu
aceea vom merge toată viaţa,în concluzie nu doresc să fiu chiar ultimul ratat,de aceea trag puţin de
mine,ca să nu regret definitiv mai târziu,când o să-mi apară responsabilitatea şi conştiinţa de sine.
Biblioteca centrală din Iaşi,e una dintre puţinele construcţii ridicate cu cap în ultimul timp,s-au
ridicat o sumedenie de clădiri în ultima vreme,dar mai toate sunt fără gust,doar de dragul de a construi
ceva,doar de dragul timpului pierdut ca să mă exprim mai bine s-au făcut aceste clădiri.Majoritatea sunt
cu sticlă albastră,ceea ce face ca clădirea să pară şi mai ternă,acele clădiri din cărămidă arsă făcută
manual au dispărut.iar în locul lor a apărut sticla.La bibliotecă mă simt în largul meu,sunt înconjurat de
mii,zeci de mii de cărţi,pe lângă toate acestea personalul care îşi duce activitatea în bibliotecă este unul
de mare bun simţ,am observat la ei o răbdare ieşită din comun,toţi copiii sunt trataţi regeşte,ceea ce nu
face altceva decât să-mi sporească atracţia spre bibliotecă,unde săptămânal asta mi-am propus eu,să
împrumut şi să citesc bineînţeles măcar o carte.Pe lângă materia şcolară destul de aglomerată,este
drept,mai studiz acasă şi câte o carte de filosofie,filologie sau istorie,ceea ce mă face să mă cred parţial
autodidact.Zilele trecute îndreptându-mă spre casă venind de la şcoală,am privit aleatoriu la un etaj
superior al unui bloc pe lângă care treceam şi am zărit o fată frumoasă la una dintre ferestrele
apartamentului în care locuia şi fata sunt sigur că m-a observat şi ea la rândul şi-a retras privirea o dată
cu întreg corpul şi instantaneu s-a lăsat în jos.
Am observat-o totuşi ca fiind puţin ruşinată de situaţia de faţă,înainte ca ea să se lase în jos,dar
cred până la urmă că este o reacţie normală de adolescentă aflată în căutări,şi totodată la bariera dintre
sensibil şi finit,dar având într-un final inima mişcată de această haioasă întâmplare care mi-a marcat
ziua.După ce mi-am terminat temele,recunosc că pe tot restul zilei mintea mi-a fost într-acolo,meditând
la ce se gândeşte o adolescentă în asemenea situaţie.oare se gândeşte şi ea la mine..posibil.
Se spune că odată ce o fată îţi zâmbeşte,reprezintă că cel puţin pentru moment,ea te acceptă la
sentimentul ei şi totodată lasă o portiţă deschisă pentru întrevederile ce pot urma,de un singur lucru
sunt sigur însă,o asemenea situaţie,un asemenea zâmbet,iarna poate costa foarte scump sau mai rău e
imposibil de primit,aşa că trebuie apreciat ca atare.Niciodată nimeni nu va avea tulburări spirituale şi
de conştiinţă atâta vreme cât se va gândi la un lucru plăcut,iar eu acum mă gândesc doar la acel chip
frumos,pe care l-am văzut zilele trecute.Venind de la şcoală,tot la orele amiezii ca de obicei,instantaneu
privirea mi-a fugit fără voinţa mea interioară la acel etaj unde am văzut fata care aducea cu frumuseţea
unei nopţi de vară,dar de data aceast nici urmă de ea,draperia era trasă,fără lumină înăuntru şi oricum
cred că privirea mea era de prisos,pentru că acel geam aparţine camerei mari,unde sunt sigur că
locuiesc părinţii ei şi camera mică unde probabil locuieşte ea n-are geam decât la balcon,ceea ce scade
posibilitatea de a vedea-o în curând la acel fermecat geam,mai degrabă la bucătărie,când ea s-ar afla
acolo pentru a consuma ceva.La şcoală m-am uitat atent după ea,când te îndrăgosteşti lulea de
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cineva,oriunde parcă îţi apare în cale,aşa şi cu mine în curte sau pe coridor,toate fetele pe care le
zăream îmi aduceau cu ea la chip dar fireşte că în realitate n-am mai văzut-o pe mica prinţesă niciodată
de atunci.
Singurul lucru pozitiv din toată căutarea aceasta vecină cu disperarea sau cu marota,constă că
această căutare îmi ţine flacăra vie,aprinsă gata să explodeze în orice moment,e nestinsă şi asta îmi face
numai bine ţinându-mă treaz în faţa realităţii.
Orice himeră,chiar fie ea şi efemeră aduce cu ea şi puţină adrenalină!
Nu la dapărtare de şcoală se află în construcţie o biserică,fundaţia şi o parte din construcţie e
terminată,să zic jumătate din proiect,slujbele se ţin la subsol,care este amenajat provizoriu pentru aşa
ceva,tot aici se şi spovedeşte,asta am urmărit cu atenţie pentru că în zilele care vin doresc şi eu ca să mă
curăţ de păcate atâtea câte sunt.Afară este expus undeva în faţa uşii proiectul de construcţie a
bisericii,care se estimează a fi gata în cinci -şase ani de acum înainte,biserica va avea două turnuri
măreţe şi o clopotniţă uriaşă,de asemenea bolta va fi una foarte frumoasă,vor ieşi în relief picturile de
pe ea şi vitraliile care mă vor lăsa mască la intrarea în biserică.Dar cum am spus,până atunci slujba se
va ţine la subsol,iar primul pas în cunoaşterea bisericii îl voi face chiar astăzi în răspăr cu orele de
curs,mă voi duce la liturghie chiar în pauza mare,cu riscul de a întârzia la ora următoare îmi urmez
voinţa care vine de la interior şi mă îndrumă într-acolo.
Deşi e mijlocul săptămânii,subsolul bisericii aproape că s-a umplut,aproximativ o jumătate de
oră cât am fost eu prezent acolo am simţit un grad ridicat de spiritualism,chiar şi aşa într-o
improvizaţie,ce este adevărat foarte frumos amenajată,cu tablouri,sfeşnice şi mătăsuri,toate pe temă
religioasă,aranjate cu foarte mult tact fac ca rugăciunea să fie bine primită.Tot la interiorul bisericii se
află o staţie audio profesională având două boxe amplasate afară,toate acestea pentru credincioşii care
la marile sărbători nu mai au loc la subsolul improvizat,iar dacă geamurile clasei sunt larg
deschise,atunci slujba se poate auzi chiar din sala de clasă,un prilej de bucurie în plus pentru mine.
Seara,după încheierea activităţilor de peste zi,urmează pentru mine acel moment
solemn,rugăciunea de seară,dacă dimineaţa sufletul este odihnit şi curat pregătit pentru o nouă zi,seara
este exact pe dos,sufletul este neliniştit,încărcat cu toate şi cu bune şi cu rele,în acel moment intim cu
noi înşine trebuie să ne lepădăm de toate cele necurate,de toate frământările acumulate peste zi care
trebuie să se piardă în abis şi să rămână doar ataraxia pe care o lasă un asemenea moment de rugăciune.
Dacă bunicii sunt mari habotnici chiar uneori mai catolici decât Papa cum se spune,părinţii mei
deşi sunt fiii acestor habotnici,paradoxal nu prea au moştenit credinţa de la ei sau în orice caz nu prea
mult,aşa că eu sunt cel care aranjează câte un obiect sfânt religios în casă.Poate că totuşi îi judec prea
dur,viaţa uneori ne aşează într-o postură mai ingrată,problemele de zi cu zi sunt cele care predomină
viaţa unui adult şi atunci curăţenia spirituală este dată uitării,pe undeva caut să înţeleg toate lucrurile
acestea ,dar vine un moment seara când acea conştiinţă de sine,cunoaştere pe sine ar trebui ca să-şi
spună cuvântul.
Deşi sunt doar un adolescent timid încerc totuşi să desluşesc căile vieţii aşa cum se văd în ochii
unuia care este în devenire,şi simt fără însă a putea oferi o concluzie fermă că viaţa spirituală este cu
mult peste cea materială,cel puţin la etatea adolescenţei aşa se vede.Era un sfârşit de toamnă foarte
plăcut,cu un soare mult prea arzător pentru ceea ce reprezintă noiembrie,când în sinea mea mi-am
propus să-i fac o vizită mamei la şcoală.Câteodată vorbesc cu mine însumi şi încerc să-mi imaginez
cum învaţă şi alţi copii pe la alte şcoli,iar cum mama este în domeniul,este cel mai bun pretext pentru a
afla întreaga tevatură.Ideea principală este că eu sunt prea întrovertit,chiar şi în faţa mamei,până şi a
deranja-o la cancelarie reprezintă o provocare mult prea mare pentru mine aşa că mai mereu vin cu
alibiul acesta cum că o caut pe mama,dacă portarul de la intrarea în şcoală mă întreabă ceva,deşi cred
că deja mă cunoaşte şi ştie unde doreşte să ajung.Dar cum fac mai mereu evit cancelaria şi fac o
sacadare între cele două nivele ale şcolii,pentru a lua pulsul activităţii în şcoală,aici trebuie să recunosc
că elevii sunt mai disciplinaţi decât la şcoala mea,poate totodată sunt mai bine îmbrăcaţi,dar ceea ce pot
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să spun cu mâna pe inimă e că au fete cu mult sub ceea ce avem noi la capitolul frumuseţe am zărit icicolo două- trei adolescente mai răsărite,restul par terne faţă de ale noastre.
La un moment dat în pauză,undeva pe la mijlocul coridorului,mi s-a părut c-o zăresc pa
mama,moment în care am schimbat direcţia de mers spre altă aripă,tocmai pentru a evita-o,nu doream
în acel moment să-i dau vreo explicaţie despre prezenţa mea acolo,în plus mă invita în cancelarie sunt
ferm convins de asta şi acolo eram sub tirul de întrebări ale colegelor ei,ceea ce-mi provoca o mare
umilinţă,cel puţin din punctul meu de vedere,Eschivarea,câteodată are şi ea rolul ei pozitiv în viaţă.
Pe când am dat să iau colţul pentru a coborî scările şi a veni acasă privirea,mintea şi întreg
corpul s-au oprit instantaneu,nu-mi venea să-mi cred ceea ce văd în faţa ochilor,era acea fată frumoasă
cu chipul de îngeraş care mi se arăta tocmai la şcoala unde profesează mama,şi unde eu am refuzat-o ca
s-o urmez,tocmai acolo visele mele au devenit realitate,tocmai acolo toate gândurile mele s-au adunat
într-unul singur,toate imaginaţiile s-au transformat în aievea şi acum în faţa mea o aveam pe mult dorita
adolescentă şi mult visata cenuşereasă.Pe loc m-a cuprins o emfază greu de imaginat,greu de ţinut în
frâu,pur şi simplu mi-a venit ca s-o iau în braţe şi să o pup toată de fericire,deşi nu pot ca să-i dau vreo
definiţie fericirii,în acel moment am fost pe culmile ei.Când ai o persoană care te interesează în faţa
ta,primul lucru pe care-l faci e să te uiţi direct în ochii ei,uitându-mă cu atenţie am observat doi ochi
plini de emoţie,strălicitori care de la distanţă se putea observa că emană dragoste.
La faţă a devenit brusc cărămizie,culoare specifică de regulă fecioarelor,iar la vârsta ei nu putea
fi deloc altfel,voiam cu tot dinadinsul să-i spun ceva,indiferent ce,dar metafizica şi-a pus din nou
amprenta,şi pe când m-am hotărât am auzit o voce matură din clasă,probabil de la catedră..Diana intră
în clasă te rog! Şi fata a închis repede uşa.Euforia mea a continuat aproape inexorabil şi la mult timp
după acea întâlnire,aveam acum câteva argumente irefutabile..ştiam unde învaţă,etaj,clasă,cum o
cheamă şi pe deasupra am întâlnit un vecin de bloc care învaţă la aceeaşi şcoală şi pe acelaşi palier cu
Diana.Acum pentru mine prioritatea numărul unu era să mă întâlnesc cu acel vecin,probabil la sfârşit
de săptămână,când ambii suntem mai liberi şi să-l întreb câteva amănunte legate de Diana,dacă
bineînţeles are vreo conexiune cu ea,destinul mi-a fost din nou favorabil şi n-a fost nevoie de mult timp
pentru a-l întâlni pe acel băiat,tocmai terminasem de citit o carte romantică şi m-am decis ca s-o
înapoiez bibliotecii de unde o împrumutasem cu două săptămâni în urmă,acolo mare surpriză,l-am zărit
tocmai pe acel băiat împrumutând de data aceasta o carte,şi mare mi-a fost bucuria la vederea lui.Dar
totuşi trebuia să găsesc o introducere cu tact în discuţia noastră la adresa Dianei,asta pe de-o parte,pe de
cealaltă nu voiam nici în ruptul capului ca timpul să se scurgă la întoarcerea spre casă,ca eu să nu aflu
nimic cu privire la Diana.
Băiatul a fost mult mai deschis decât mi-am putut imagina,şi mi-a spus tot ce ştia în legătură cu
ea,cu că o cheamă Dan Diana,a fost născută în America în Houston ,statul Texas din părinţi plecaţi din
Iaşi iar acum singurul motiv pentru care ei s-au întors,este acela că mama tatălui ei este grav bolnavă
sau este pe patul de moarte cu alte cuvinte,şi că ei locuiesc într-o zonă rezidenţială a Iaşului,iar acolo
unde am văzut-o eu la fereastră locuieşte bunica ei,şi ea mai trece pe acolo doar ca s-o vadă şi eventual
ca să mai aranjeze un lucru sau altul,bunica ei are mereu la dispoziţie o infirmieră plătită de către tatăl
Dianei ,cum era şi firesc.Marea dilemă pentru mine acum este cum pot s-o abordez pe Diana,cunoscând
acum întrega situaţie,ea pe la bunica ei vine doar aleatoriu,atât şcoala cât şi locuinţa ei sunt ambele la
mare depărtare de mine şi nu prea avem cum să ne intersectăm,singura soluţie pentru moment rămâne
băiatul din vecini şi totodată colegul ei de şcoală.Atât la şcoală cât mai ales acasă puterea de
concentrare a scăzut mult,acum toate gândurile mele se îndreptă spre ea şi asta nu-mi face bine
deloc,sunt în plin semestru şcolar şi nu-mi pot permite să ratez lecţie după lecţie în special la gramatică
şi istorie,unde în mod normal sunt doar ochi şi urechi.Trebuie imediat să găsesc o soluţie în această
afacere a inimii cu Diana,norocul meu dacă pot spune aşa e că se apropie 6 decembrie când toată lumea
ştie că se împart cadouri pentgru cei dragi,iar pentru asta am cumpărat o casetă audio şi un poster mare
cu un cântăreţ de muzică pop ,aflat pe culmile carierei,la cum am văzut-o eu pe Diana,părea o fire
8

romantică,în concluzie trebuie ca să-i placă acest gen de muzică.
Cadoul am să i-l înmânez prin vecinul meu,şi tot de la el am să aştept veşti despre entuziasmul
ei ,dacă a fost vorba de aşa ceva.Odată cadoul înmânat ,piatra de pe inimă mi-a fost luată şi acum sunt
mult mai liniştit,în ceea ce priveşte meditaţia atât cea şcolară cât şi cea spirituală.
Sfântul Nicolae a picat într-o zi de vineri,când la cursuri fiind am auzit clopotele bisericii
răsunând la orele dimineţii mai tare ca niciodată,moment în care mi-am spus mie însumi că în pauza
mare trebuie să fiu şi eu prezent la biserică ,chiar şi pentru o jumătate de oră,pauza mare a venit şi cu
paşi mari m-am îndreptat spre biserică,sau mai bine zis spre subsolul ei,lucrările la ea sunt în toi,dar de
data aceasta totul a fost diferit ,era un început de decembrie foarte răcoros poate prea frig pentru 6
decembrie,în sălile de clasă exista deja căldură,în timp ce în biserică m-a cuprins brusc un frig şi un
aer rece la intrare echivalent cu un aer de munte,aici instalaţia de încălzire lipseşte pentru moment,este
în curs de construire,doar părintele lângă altar avea un radiator care emana o brumă de căldură,în rest
un frig pătrunzător până la oase,în aceste condiţii ştiam că nu voi rezista nici măcar acele treizeci de
minute şi după doar un moment de rugăciune şi două lumânări aprinse,una pentru cei vii,alta pentru cei
morţi,m-am reântors în sala de clasă parcă cu un regret în suflet că n-am rezsitat mai mult la
slujbă,câteodată mă cert pe mine însumi cum că mereu trebuie ca să fiu mai persuasiv şi mult mai
hotărât în viaţă,dar mereu apare problema timpului,care niciodată nu mai poate fi retroactiv.
La întoarcere în drum spre casă îl zăresc pe Mihai ,colegul de şcoală al Dianei celui căruia i-am
înmânat cadoul ei,observ cum că mâinile îi erau ocupate cu o pungă de cadouri,gândul mi-a mers direct
la Diana,aşa a şi fost,după cadoul primit la rândul mi-a făcut şi ea unul de data aceasta dublu faţă de
cadoul primit,în speţă ea mi-a trimis prin Mihai două postere şi două casete cu două formaţii pe val în
acest moment,totodată Mihai mi-a relatat cu lux de amănunte bucuria şi în acelaşi timp surprinderea cu
care Diana a desfăcut cadoul ,ea este o mare fană a acelui cântăreţ pop şi pentru asta fericirea ei a fost
la pătrat,Mihai susţine c-ar fi ţopăit de fericire nu alta,şi pentru asta îmi trimite un infinit de pupici de
ziua fericită pe care i-am făcut-o.La fel şi eu îi transmit multe mulţumiri pentru cadoul primit şi sunt
absolut ferm convins că după sărbătorile de iarnă ne vom vedea şi vom putea discuta mai profund,acum
în prejma sărbătorilor de iarnă lumea este foarte agitată ,grăbită şi eu foarte probabil de sărbători voi fi
prezent la bunici,aşa că am căzut de acord ca să facem schimb de numere de telefon şi să ne întâlnim
doar după sărbători ,când totodată reâncepe şi şcoala şi lucrurile revin la normal,până atunci cu
siguranţă ne vom gândi unul la celălalt aproape fără preget,ce nu face dragostea..
Şcoala am terminat-o cu bine,cel puţin trimestrul întâi,odată cu terminarea acestuia a sosit
vacanţa de iarnă,cu toate că este scurtă de numai două săptămâni este una plină de peripeţii,în care
lucrurile se preced cu o repeziciune ieşită din comun.Când eşti copil nimic nu se compară cu o vacanţă
de iarnă la ţară,acolo unde tradiţiile se mai păstrează la fel ca religia,unele sunt seculare altele de câteva
decenii,dar primordial este că acestea s-au conservat până în ziua de azi,gen colindatul,pluguşorul sau
Steaua sus răsare şi Viflaimul.Revederea cu unii apropiaţi mie de aici a fost una emoţionantă ca de
obicei,dacă vara curtea şcolii ne găzduia până dimineaţa,acum frigul şi-a spus cuvântul şi casa fiecăruia
reprezintă locul de întâlnire cu persoana apropiată.
Totuşi chiar în această perioadă fără cursuri,şcoala îşi are rolul ei în viaţa satului,acum aici vin
copiii pentru a susţine repetiţii cu privire la seara de ajun,când cu toţii vom colinda uliţele satului dintrun capăt în altul,iar colinda noastră va prinde viaţă încetul cu încetul la fel ca Sfintele Sărbători.Steaua
va răsări ca în Sfânta Biblie şi tot satul va fi cuprins de un entuziasm fără preget în această perioadă.
După mai bine de opt poate nouă luni pe câmp,oamenii satului merită din plin o bunăstare ca
aceasta în perioada sărbătorilor de iarnă,de pe la sfârşitul lunii februarie şi până în noiembrie bunul
gospodar va fi iarăşi pe câmpul mult iubit,pe care-l va lucra fără întrerupere de dimineaţa bună şi până
seara la lăsarea întunericului.Dacă vara jocurile adolescenţei sunt destul de complexe,iarna condiţiile
meteo nu ne oferă prea des asemenea privilegii,dar totuşi avem un joc preferat în această periodă în
speţă hokeiul pe care-l jucăm pe balta îngheţată din spatele bisericii,vara pe aceeaşi baltă practicăm
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pescuitul ,un alt sport drag mie şi care la sat este unul foarte popular aş zice.
Timpul tace şi trece,şi încet vacanţa se apropie de final ,iar mie gândul îmi este la Diana care îşi
petrece vacanţa la oraş...dar nu pot fi ipocrit şi să susţin că vecina de peste drum Ana ,nu mă mai
interesează deloc şi că îmi este total indiferentă,de aceea am mai aruncat şi câte o privire în curtea
vecinului sperând s-o pot vedea şi chiar pentru puţin timp,dar n-am văzut-o niciodată,decât de puţine
ori pe tatăl ei care pregătea casa părintească pentru Sfintele Sărbători de iarnă,dar mereu se pare că ea
şi mama ei rămân la oraş pentru aceste sărbători,şi vin la ţară doar pentru concediul de vară când timpul
le permite ca să lucreze în grădină şi să stea la plajă eventual,când timpul afară devine canicular
Cum toată lumea ştie zona rurală,nu este una avansată în tehnologie,iar când jucam hokey .în
prealabil ne făceam singuri crose din lemnul bunicii pe care-l ciopleam cu multă atenţie până devenea
ceva asemănător crosei pe care o vedeam la televizor,pukul era cel mai uşor de confecţionat fiind
realizat dintr-o bucată mică de lemn.Unii puţin mai înstăriţi de acasă aveau patine în picioare,iar alţii
mai modeşti jucau în bocanci,eu numărându-mă printre cei norocoşi având patine.Mereu jocul era
foarte disputat,rezultatul mereu strâns,după un asemenea joc în frig pe câmp deschis nu-ţi mai ardea de
nimic decât să vii acasă şi să intri imediat sub plapumă,care era confecţionată din puf de raţă sau gâscă
şi ţinea enorm de cald,plus o cană de lapte fierbinte cu două linguriţe de cacao şi două felii de pâine
prăjită mă făceau să mă simt ca nou,după care adormeam instantaneu ca un bebeluş nou -născut.
Seara pe lângă o lectură bună ,televizorul îmi ţinea acompanie de câte o oră- două,pe durata
şederii mele aici,Ţestoasele Ninja şi serialul maghiar Linda erau preferatele mele,ca de altfel al oricărui
adolescent pasionat de televizor.În Sfânta zi de Crăciun,bucatele au fost sfinţite la fel ca de Sfintele
Paşti,şi nimeni nu s-a atins de ele decât după sfânta liturghie,până atunci s-a ţinut post
negru,majoritatea îl respectă cu stricteţe neconsumând nici măcar apă,ceea ce n-a fost şi cazul meu,de
mic apa a fost principalul mau aliat,după mâncare nu m-am prea dat în vânt,în schimb dulciurile fac
deliciul sfârşitului de zi,în calitate de desert. Clopotniţa a răsunat aproape inexorabil în toată ziua de
Crăciun,fiind două liturghii,una de dimineaţă iar cealaltă seara la ora optusprezece,la ambele biserica a
fost practic neâncăpătoare,deşi afară a fost un ger năpraznic uşa bisericii n-a fost închisă şi cei care
stăteau la intrare pe trepte au putut auzi cu mare voluptate Sfânta liturghie.
Locul meu a fost ca de obicei în scoruş,alături de alţi tineri,de acolo am parte de-o vozibilitate
maximă asupra întregii biserici,şi de unde clopotele bisericii răsună cel mai frumos.Sărbătorile de iarnă
sunt extrem de frumoase,doar că trec pe nesimţite aidoma unui băţ de chribit,şi încet îmi pregătesc
bagajul pentru mâine dimineaţă,când mama vine să mă ia cu primul tren de la Iaşi,aici m-am simţit în
largul meu având un program mai lejer,dar în care n-am neglijat deloc lectura,cel puţin două ore pe zi
mi le-am dedicat cititului,dar până la urmă bateriile mi le-am încărcat printr-o conduită spirituală
exemplară oferită de către bunici,parcă aici rugăciunile capătă proporţii cosmice şi se-nalţă uşor dar
sigur spre cerul azur care la atrage ca un magnet şi te îndeamnă la noi şi noi momente de reculegere.
Când vin de la Iaşi la ţară,simt că nu las multe lucruri în urma mea,dar când fac drumul invers
de la ţară la Iaşi,parcă se prăbuşeşte cerul peste mine,un infinit de regrete vin peste mine ca un tăvălug
şi mă strivesc într-atât de tare încât două trei zile după venirea la Iaşi nu mai deţin nicio putere,aşa s-a
întâmplat şi acum,şi am impresia că aşa va fi mereu,sau cel puţin mult timp de acum-ncolo.O ultimă
privire ,ca mai de fiecare dată în curtea vecinului,într-o vagă speranţă de a zări-o pe Ana,dar fără
rezultat,după care am urmat acelaşi drum drept care duce spre gară,singurul aspect pozitiv,dacă pot
spune aşa în metafizica în care mă aflu la plecarea spre Iaşi,e că-mi place la nebunie ca să călătoresc cu
trenul.
Pentru mine călătoria cu trenul este predestinată visătorilor şi mărinimoşilor sau persoanelor
puţin naive,care aşezându-se încet pe locul de lângă geam,eu consider că e unicul loc unde aş putea sta
călătorind într-un tren,încep să viseze uitându-se pe fereastră şi concomitent visul lor începe să
corespundă cu peisajul văzut din tren,mai nostalgic de atât nu există şi nu va exista vreodată un vis mai
mare ca acesta.Dar după câte ştiu eu uneori visele devin realitate,pentru că ele reprezintă o dorinţă
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neâmplinită şi cineva de acolo de sus ,când şi când ne mai îndeplineşte câte o dorinţă,şi în concluzie nu
toate rămân himere efemere,uneori realitatea bate filmul şi acesta este un aspect pozitiv al vieţii.
Acasă la Iaşi gândul mi-a zburat imediat spre Diana,multe întrebări fără răspuns pe moment şiau făcut loc în adâncul sufletului şi nu mi-a rămas nimic altceva decât să le aştern pe hârtie ca la sfârşit
toate acestea să formeze o scrisoare,care să atingă la citirea ei o coardă emoţională greu de derscris în
cuvinte.Scrisorile au fost şi vor fi un pas înainte foarte important în tentativa noastră de a le impresiona
pe adolescente.Factorul pozitiv dintr-o scrisoare,este că partea cealaltă nu te poate vedea şi totodată îşi
poate da drumul la emoţii şi sentimente fără a fi conturbată de cineva sau chiar de către privirea
cuiva,se ştie că lacrimile adevărate ard cu adevărat în singurătate ,acolo unde prefăcătoria sau teatrul
nu-şi au rostul.Şi aşa fata rămâne singură cu visele ei ,şi poate cântări bine vorbele autorului scrisorii şi
aşa va avea tot timpul din lume ca s-o facă şi să dea un răspuns.,pe măsura sentimentului ei.
Nu cred să existe pe lumea aceasta o mai mare suferinţă decât cea din dragoste,practic e o
suferinţă fără preget,inima noastră le aparţine lor şi vice-versa,dragostea te descompune într-atât de tare
întrucât îţi vine să ţipi de durere,asta dacă mai ai putere ca s-o faci.
Dragă Diana,după lungi frământări şi dezbateri cu mine însumi,m-am hotărât să-ţi scriu această
scrisoare sperând că ea îţi va limpezi puţin gândurile tale,în primul rând doresc să te informez că odată
ce m-am aşezat la masa de scris,aceasta brusc a început să tripideze de la emoţia care m-a cuprins,doar
gândindu-mă la tine,pot să-mi imaginez de pe acum un zâmbet scurt de-al tău la citirea primelor
rânduri din această scrisoare.Eu în viaţă Diana,nu doresc nimic din ce nu-mi este oferit la liber,fără prea
mari condiţii,şi-n continuare eu nu pot să judec o persoană indiferent de cine ar fi ea pentru simplul fapt
ca n-are sau are sentiment faţă de mine,în concluzie eu n-am să-ţi forţez mâna ,dacă pot spune aşa decât
consensual.A intra în inima ta este o artă,asta să ţii minte de la mine,iar eu sunt un mare admirator al
artei şi voi face tot posibilul ca să realizez această frescă,ochii tăi albaştri la fel ca două smaralde m-au
vrăjit întratât de puternic încât n-am să-i pot da uitării nicioadată ,să ştii ,indiferent ce se va întâmpla
între noi.Doresc din tot sufletul să te cunosc cât îmi vei permite de bine,de-o intimitate vecină cu
dragostea,şi dacă se va putea să rămânem strâns uniţi ca miezul de coajă.Pesimiştii susţin că o
adolescentă,o fecioară nu poate iubi decât o singură dată,Diana,înţelegi...sincer eu nu cred asta chiar
întru totul,eu cred că o femeie va avea mereu resurse de sentiment undeva ascunse în adâncul inimii,în
abisul ei,dar dacă este aşa ,aş fi în culmea fericirii să ştiu că Dan Diana m-a iubit tocmai pe mine şi că
eu am fost primul în inima ei.Cu acestea spuse ,îţi doresc un an nou fericit,plin de împliniri şi fie ca
toate dorinţele tale să devină realitate.
Cu simpatie Emanuel.
Având acum conştiinţa împăcată că pasul prim şi cel mai important l-am făcut eu ,pot să-mi văd
liniştit de studii,în special de literatură şi critica literară,unde este foarte mult de meditat.
Nu trece o zi ,cu excepţia duminicii când este închisă,ca să nu-i păşesc pragul frumoasei
biblioteci Judeţene din Iaşi,văzând acolo mulţi copii stând pe fotolii şi lecturând câte ceva ,parcă mă
ambiţionez şi mai tare,zilele trecute numai,mama a stat îngrijorată pentru că n-am fost încă acasă la
orele cinei,la noi în familie asta reprezintă ora nouăsprezece,iar eu am părăsit biblioteca la ora
doăuzeci odată cu ora închiderii,altfel probabil că mai stăteam până la orele douăzeci şi patru,când am
ajuns acasă am primit o lecţie dură de etică din partea mamei,ea spunându-mi că orice familie
organizată care se respectă,seara se adună împreună în jurul mesei pentru a lua cina.Când faci ceva cu
voluptate în viaţă,parcă şi timpul zboară şi uiţi de toţi şi de toate,chiar şi foamea marea cucoană,alături
de lene,uită să te mai caute,aşa s-a întâmplat şi cu mine,în afară de o foame de lectură,n-am avut voinţă
pentru nimic altceva şi parcă cu atât cina a fost mai delicioasă,cu cât am luat-o după o zi încărcată de
lectură.
Lucru îmbucurător pentru mine la bibliotecă a fost când în incinta ei am zărit persoane de vârsta
a treia,ceea ce reprezintă că lectura n-a murit definitiv,aşa cum cred unii ,ea chiar există,este cât se
poate de vie şi se va transmite ca Biblia din generaţii în generaţii,atâta timp cât lumea va mai continua
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să existe,nouă nu ne rămâne altceva decât să ne contemplăm la maxim de situaţia dată şi într-un final să
transformăm subiectul în istorie nu în material cum fac majoritatea,care în cele din urmă se vor pierde
cu uşurinţă în timp şi spaţiu.
În scurt timp am primit o scrisoare de mulţumire de la Diana,având în ea numărul ei de telefon
şi acceptul de a deveni prieteni,cine ştie poate intimi,şi că aşteaptă nerăbdătoare prima întâlnire cu
mine.Dintotdeauna am considerat că prima întâlnire şi primul sărut sunt esenţiale în continuitatea unei
relaţii,sărutul cel puţin,este cu siguranţă cel mai dulce,dintre toate.Toată ziua am meditat asupra locului
de întâlnire,şi delurarea ei,în cele din urmă am ales teatrul,pentru că în opinia mea el reprezintă o
evadare din singurătate şi cu siguranţă pentru moment mă simt mult prea singur,doar eu cu gândurile
mele,este totuşi mult prea puţin pentru ceea ce reprezintă o relativitate astăzi,şi totodată sunt sigur că va
fi o aventură frumoasă ,plină de viaţă care la rândul ne va ţine şi pe noi în viaţă.
Avantajul scenei şi a teatrului însuşi e că pare fascinant prin contactul său direct cu publicul,o
vom simţi şi noi pe pielea noastră,această chestiune.Ca la orice primă întâlnire,am adus flori şi aşa am
întâmpinat-o pe Diana ,cu un buchet frumos de trandafiri roşii,după care cu paşi mărunţi dar siguri neam îndreptat spre Teatrul Municipal din localitate,aici puţină lume la casa de bilete,în răspăr cu
spectacolul de pe afiş,care este la primă audiţie,în sală se aflau ceva spectatori intraţi înaintea noastră
iar până la începerea spectacolului au mai sosit ceva,sunt undeva la jumătate peste capacitatea sălii.
Spectacolul a fost unul extraordinar,actorii au făcut tot ce le-au stat în putinţă pentru a mulţumi
întreaga audienţă şi pe întreg cuvânt că au şi reuşit.În mijlocul piesei,frumuseţea Dianei a scos la iveală
erotismul din mine,pasiunea înflăcărată a unui bărbat,şi pur şi simplu n-am reuşit să mă abţin ca să n-o
sărut,într-adevăr primul sărut a fost mai dulce decât puteam eu ca să-mi închipui vreodată.
După finalul piesei am condus-o pe Diana până în faţa blocului ei,mai precis în faţa scării,şi am
acompaniat-o cu privirea până ce aceasta a deschis uşa casei şi totodată mi-a aruncat o ultimă privire de
mulţumire şi dragoste pentru seara frumoasă oferită.În drum spre casă m-am simţit şi eu pentru prima
dată în viaţa mea cu adevărat bărbat având o responsabilitate pentru o relaţie înfăptuită în adâncul
sufletului care fără îndoială este primul segment al vieţii.Acasă mi-am urmat rugăciunile de seară,după
care a urmat somnul parcă mai dulce ca niciodată,aidoma sărutului prim oferit.
La şcoală ,în pauza mare,noi adică eu şi câtiva colegi apropiaţi,avem o tradiţie de a ne povesti
lucrurile interesante petrecute la sfârşit de săptămână,printre noi avem două-trei colege mai de
gaşcă,care uneori cu poveşti foarte interesante ne umple pauza,printre ele se află şi Raluca,pe departe
premianta clasei,dar de data aceasta eu am fost cel care a spus povestea zilei,şi cu toţii au rămas frapaţi
de propaganda făcută de către mine teatrului,şi cum teatrul poate lega suflete,într-o poveste de iubire,
atât de adânc m-am implicat în relatare,şi ei au ascultat atât de cuminţi întrucât am întârziat la ora de
curs următoare,fără însă la intrarea în clasă să putem oferi vreo explicaţie domnului profesor pentru
întârzierea noastră,pur şi simplu am intrat,am salutat şi ne-am aşezat fiecare la locul lui.
Pentru mine,unele ore de curs devin tracasate,îmi pierd prea repede interesul faţă de
materie,abia aştept anii de liceu şi cei de facultate unde unele dintre materii se mai reduc,şi aşa toată
atenţia pentru mine va putea fi captată de literatură şi de istorie,acolo unde mă simt ca peştele în
apă,dar pentru moment trebuie să fac faţă situaţiei încă doi ani de generală,după care voi constata pe
propria piele ce schimbări va aduce liceul în filosofia mea.În orice caz dacă ar fi să pariez pe vreo
confirmare a unuia dintre noi,fără să am vreo brumă de platitudine,aceea cu siguranţă ar fi Raluca,se
vede de pe acum că are o foarte mare voinţă spre tot ceea ce înseamnă
cunoastere,filosofie,antropologie,sau cel puţin eu aşa o văd,mergând spre unul dintre aceste segmente
umaniste.
Duminică am invitat-o pe Diana la o plimbare prin centrul vechi al oraşului,într-o zonă agrestă
care îmi provoacă mari nostalgii,gândindu-mă la vacanţa mare de vară şi la casele cu grădini vii
colorate din inima satului.Aici mă simt în largul meu, parcă primesc o inspiraţie divină când mă aflu
într-o zonă sau într-un local unde lemnul îşi face apariţia şi schimbă total arhitectura zonei,asta doar
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aici în centrul vechi,în schimb în inima oraşului şi-a făcut apariţia sticla albastră,care câştigă teren de la
o zi la alta,doar că pentru mine această sticlă albastră nu reprezintă absolut nimic,ea nu te poate inspira
cu nimic,ba contrar e de-a dreptul respingătoare,la fel ca şi cei care-şi au activitatea înăuntrul acestor
clădiri,prin ceva birouri ,oamenii care activează acolo sunt prea fixaţi,ei ştiu una şi bună...acea mască
profesională după care potopul,sunt cinici din calea afară,tocmai de aceea nu mă văd pe mine urmând
această cale.În circuitul centrului vechi se află şi o frumoasă catedrală,veche şi ea de mai bine de un
secol,bineînţeles între timp a mai fost şi recondiţionată,aici ne-am oprit pentru un moment de
reculegere,am aprins câteva lumânări pentru cei vii şi cei morţi,după care am continuat plimbarea
având o discuţie spirituală,încercând să savurăm din plin clipa,acel moment în care parcă totul
dispare,rămâne în urmă, şi secunda supremă a dragostei declanşează extazul pe feţele noastre,nimic nu
se mai poate compara cu un aemenea moment.
Pentru ca o relaţie să dureze ea trebuie ca să fie mereu într-un proiect cu rezultat,chiar dacă pe
parcursul lui mai apar şi obtuzităţi,inimile noastre trebuie date peste cap de dragoste,şi emoţia trebuie
să fie şi ea prin preajmă,numai aşa o relaţie se poate consolida.Inima Dianei în acest moment este
bulversată de dragostea pe care din toată inima încerc să i-o arăt în toate felurile şi chipurile posibile,pe
când ne plimbam cu entuziasm prin centrul vechi,instantaneu au apărut primele semne de dragoste pe
chipul ei şi nu numai ,întreg corpul trăda semnul iubirii,se înroşi la faţă,ochii dilataţi,deveni brusc
melancolică,emoţiile îi fâsticeau glasul ,cu greu îşi găsea cuvintele potrivite,avea mersul
legănat,privirea mai mereu în pământ,din toate acestea am tras concluzia că e îndrăgostită lulea ,acum
totul depinde numai de mine şi da capacităţile mele de a menţine această flacără aprinsă pentru mult
timp.Băiatul cere,fata oferă,dar această idee poate fi vandabilă numai în cazul în care băiatul se ridică
la aşteptările fetei,în caz contrar frumuseţea ei se poate întoarce împotriva lui.
Mergând un timp şi ţinând-o de mână am simţit cum curge prin vene sângele iubirii,am simţit
acea scânteie care menţine sentimentul viu ,odată ce aceasta apune relaţia devine superfluu.Eu am
obiceiul ca mereu săptămânal să aduc flori acasă şi bineînţeles ca să i le ofer mamei,care cu zâmbetul
pe buze le aşează grijuliu într-o vază care în prealabil a fost ştearsă bine,de aceea am căutat cu
insistenţă o florărie,ştiam că trebuie să existe una aici,era imposibil ca-n centrul vechi al Iaşului să nu
existe aşa ceva,alegerea n-a fost grea,un buchet de garoafe şi zâmbetul de pe chipul Dianei s-a luminat
asemenea lunei noaptea.Florile vestesc şi degajă sentimente,fiecare floare îşi are povestea ei,şi totodată
ele reprezintă un semn al bucuriei şi al trecerii de la metafizică la sensibilitate.
Oricine oferă flori unei femei va avea garanţia unui sentiment imediat din partea acesteia,asta
mi s-a întâmplat şi mie şi pe loc am primit un pupic cât s-a putut de tandru şi o mulţumire adusă din
adâncul inimii,a fost una dintre cele mai emoţionante zi din viaţa mea,pe lângă afectivitatea
Dianiei,acest peisaj rustic n-a făcut altceva decât să amplifice scânteia dragostei noastre.La întoarcere
am ţinut-o mereu de mână până în faţa casei,acolo la depărţire am primit un pupic cât se poate de
dulce,şi fiecare dintre noi parcă regretând momentul despărţirii ne-am urmat drumul,ea cu mersul puţin
legănat în casă ,eu fericit la culme spre casă,dar coborând marele bulevard care duce spre locuinţa mea
am dat peste o florărie deschisă peste program,şi atunci mi-am spus mie în sine că nu pot să mă prezint
în faţa mamei fără un buchet de flori.Dacă Dianei i-am cumpărat un buchet de garoafe,mamei i-am
cumpărat unul de crini,pot spune că a fost cel mai impresionant buchet de flori existent în florărie la
acea oră,buchet care i-a făcut seara fericită mamei,imediat ce l-a văzut l-a aşezat într-o vază nouă
cumpărată recent,şi ochii nu i-a mai dezlipit de la vază aproape întreaga seară.Între timp eu mi-am
urmat ritualul de seară,cu o igienă bucală,după care momentele de rugăciuni de dinaintea culcării, toate
acestea pentru a avea o noapte liniştită.
Se apropie întâi martie,şi după cum se ştie trebuie să fim grijulii cu doamnele,exceptând pe
mama şi pe Diana,mă simt obligat la o mică atenţie şi în faţa Ralucăi.E cea mai apropiată
sentimental,colegă de persoana mea,îndrăznesc să susţin că suntem buni amici,conversăm mult în
pauze,ne spunem unul celuilalt lucruri care aparţin de intimitatea fiecăruia,uneori facem schimb de
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casete audio,şi chiar mă simt cumva să apar la şcoală în faţa ei cu nimic.De aceea m-am gândit că pe
lângă necesarul buchet de flori ar mai fi nevoie de încă ceva,şi ce cadou poate fi mai reprezentativ
decât o carte.
Un roman de dragoste s-ar încadra perfect la sentimentul ei şi acesta a fost primul lucru pe care
l-am făcut după terminarea orelor de curs,am colindat câteva librării din zonă pentru a găsi cartea
propriu-zisă,la intrare am avut câteva titluri în gând de carte,după care la final voiam să obţin o
triere,iar care cred eu că corespunde cerinţelor să rămână.Singurul impediment a fost că acele romane
cerute de mine s-au epuizat de mult,dar nu din cauza clienţilor,ci din cauza returului,ele stând pe raft
mult timp,câţiva ani buni fără a fi însă cumpărate de către nimeni,în concluzei librarul a fost nevoit ca
să le returneze editurilor.
Drumul pentru mine se arăta mult mai lung decât în aria casei,am luat calea centrului,acolo
unde se află librăria mare a Iaşului,acolo poţi găsi aproape orice carte,aşa a şi fost ,toate cărţile dorite
de mine erau pe stoc,după lungi dezbateri cu mine însumi am ales un roman de dragoste care sunt ferm
convins că va fi devorat cu voluptate de către Raluca.De remarcat faptul că în mai toate librăriile am
fost singur,doar cu personalul angajat,poate că-n trecut se citea şi la lumina lampei sau a lumânării,dar
astăzi pentru majoritatea cartea e superfluu,dintr-un motiv sau altul,lumea nu mai citeşte,dar totuşi
principalul motiv rămâne însă analfabetismul,care şi în ziua de azi este încurajat de către tocmai
timonierii acestei ţări.
Parcă lucrul acesta cu librăriile goale m-a ambiţionat şi mai tare,şi după ce am ajuns acasă,mam aşezat la masa de lucru şi am citit şi scris până la ora unu dimineaţă,cu o pauză de douăzeci de
minute pentru cină,în ce foame de cultură m-am aflat mai putea citi până dimineaţă când totodată
trebuia să merg la şcoală,însă numai somnul care şi-a pus amprenta,m-a determinat să mă opresc din
activitate.În următoarea zi la şcoală ,i-am înmânat cadoul Ralucăi,şi am primit multe mulţumiri în
schimb,plus un pupic pe obraji,în pauza mare când timpul este mai darnic cu noi i-am explicat Ralucăi
cum că în librării clienţii sunt atât de mulţi ca oamenii pe stradă într-o zi cu vijelie sau furtună
puternică.Şi ea la rândul a remarcat faptul acesta,dar în sinea ei speră ca noi adică noua generaţie să
putem schimba lucrul acesta,şi nu numai,într-unul nobil,sincer sunt sceptic,dar timpul este cel care va
decide şi farul cu luminiţa e la o distanţă considerabilă de România,din nefericire,şi nu văd o apropiere
în scurt timp.Apreciez la ea filosofia ei mereu optimistă indiferent de situaţia dată.
A sosit şi momentul mult aşteptat întâi martie,şi firesc un cadou pe măsură pentru dragostea
mea Diana,am stat mult şi am meditat asupra temei,şi într-un final m-am decis asupra unuia în care pot
combina utilul cu plăcutul şi gingăşia cu educaţia,am ales un buchet imens de trandafiri format din
cinsprezece fire,tot cincisprezece dar de data aceasta cărţi,şi tot atâtea titluri din care romanul poliţist
va face diferenţa,suspansul persistă de la un capăt la altul ,bineînţeles un roman de dragoste nu putea
lipsi,apoi ceva dramă,ficţiune şi filosofie îşi fac şi ele simţită prezenţa în lectură.Pentru ca atenţia să fie
completă am cutreierat Iaşul,ca un om bolnav după un medicament prin farmacii,după un ursuleţ de
pluş,dar totuşi am emis nişte pretenţii,decât să cumpăr orice lucru slab calitativ,să fie doar
cantitativ,mai bine nu-l cumpăr sau cel puţin aceasta este raţiunea mea,în special acum când este o
ocazie specială,nu doream în ruptul capului ca să mă prezint în faţa Dianei cu orice,de aceea am căutat
o firmă anume specializată în producerea jucăriilor din pluş,şi abia în centrul vechi undeva după un
corner,într-un labirint de magazine,acolo am reuşit ca să găsesc acea marcă de ursuleţ,cu zâmbetul pe
buze l-am achitat la casă şi acum am cadoul întreg,şi totodată mă pot prezenta cu inima împăcată în faţa
ei.
Buchetul de trandafiri a fost împachetat exemplar de către florăreasă de pur şi simplu toţi ochii
de pe stradă au fost aruncaţi asupra lui,cărţile nu puţin la număr cincisprezece, au fost şi ele
împachetate cu hârtie roşie şi pe deasupra legate cu o fondă albă,iar ursuleţul destul de mare şi el
aproximativ cincizeci de centimetri înălţime,a fost şi el de asemenea împachetat în hârtie roşie.
Emoţiile au atins cote insuportabile de data aceasta,deoarece pentru prima oră o vizitam pe
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Diana acasă şi implicit făceam cunoştinţă cu părinţii ei,plus totodată era prima întâlnire de acest gen
din viaţa mea. De la locul unde m-a lăsat taxiul şi până la locuinţa Dianei cred că sunt zece maxim
cincisprezece metri,dar această distanţă a devenit brusc infinită datorită emoţiilor care persistau la
interiorul meu,aflat în faţa uşii am ezitat puţin,gândindu-mă încă o dată şi încă o dată la introducerea pe
care am s-o fac la prezentarea părinţiilor.Am sunat şi parcă în acel moment la auzul soneriei ,emoţiile sau mai risipit,tatăl ei a fost cel care m-a deschis,exact cum îmi doream mai puţin,m-a poftit politicos
înăuntru,mi-a luat haina şi a aşezat-o cu tact pe cuier,după care au început prezentările şi înmânarea
cadourilor din parte mea şi multe mulţumiri din parte lor,în special din parte Dianei,de la care am
primit şi un sărut cât se poate de dulce.
Se pare că mi-am făcut multe griji degeaba,pentru că aşezându-ne la masă şi deschizând discuţii
despre absolut orice,şcoală,adolescenţă,cinema,teatru,dragoste,mi-am dat seama că sunt nişte oameni
erudiţi cu mult bun simţ,de care m-am ataşat foarte repede,de parcă ne cunoşteam de-o viaţă,nu
degeaba au trăit douăzeci de ani în America,îmi făceam planuri înainte de plecare cum că o să mă
reântorc la ora cinei acasă,dar aici situaţia s-a schimbat radical,mama Dianei pur şi simplu nici n-a dorit
să audă de vreo plecare de-a mea până când nu servim cina împreună,doamna Bianca a pregătit pentru
asta somon roşu la cuptor alături de-o garnitură de orez plus un sos de specialitate,iar ca desert un tort
cu banane cere încă de la vederea lui îţi rămânea gura apă.
A fost o seară frumoasă,e puţin spus ,dar la plecare am mai avut parte de-o surpriză din partea
lor,în America când este vreo onomastică,sărbătoritul primeşte cum e şi normal cadouri,dar surpriza
vine la final unde sărbătoritul trebuie să şi ofere un cadou la fiecare invitat,aşa s-a întâmplat şi acum
când doamna Bianca mi-a oferit un joc imens de fotbal cu manete care se poate juca în minim doi
jucători şi în maxim şase.Părinţii Dianei ştiau de la ea că sunt un împătimit al fotbalului de aceea
surpriza a fost şi mai mare şi mai binevenită..Cum era imposibil ca să parcurg distanţa până acasă
având jocul în mână,tatăl ei s-a oferit ca să mă aducă cu maşina până în faţa locuinţei.
Luându-mi la revedere şi mulţumind frumos pentru întreaga ospitalitate de care am avut
parte,am pornit cu tatăl Dianei domnul Dan spre casă,având gândul mereu la joc,care avea aceeaşi
înălţime ca mine,lucru care m-a frapat de la bun început.La sosirea în faţa scării l-am invitat pe domnul
Dan înăuntru ,dar acesta m-a refuzat politicos pe motivul că e mult prea târziu pentru o astfel de
vizită,aşa că nu mi-a rămas nimic de făcut decât să aduc jocul în casă şi să mulţumesc lui Dumnezeu
pentru ziua oferită,acum e mult prea târziu pentru a încerca să desluşesc tainele jocului,dar în zilele ce
vor urma,voi fi călare pe el,încercând să mă simt cât mai bine delectându-mă cu el.
Drept mulţumire,pentru ziua frumoasă pe care am petrecut-o împreună,am invitat-o pe Diana în
oraş şi unde altundeva puteam merge decât la teatru,acolo unde spectacolul şi iubirea merg mână în
mână,la fel ca viaţa şi moartea,ca să poţi muri mai întâi trebuie să te fi născut,iar dacă doreşti să asişti
la un spectacol,trebuie mai întâi să iubeşti.Dacă de prima dată sala nu era plină,acum spre surprinderea
noastră s-a umplut,şi spectacolul a fost unul pe măsură,o poveste spectaculoasă de dragoste cu o intrigă
la mijloc,în care un băiat dorind ca să ajungă dintr-un oraş în altul la nişte rudenii în vizită se
îndrăgosteşte pe peronul gării de -o domnişoară foarte frumoasă,şi-n cugetul lui nebunesc,coboară din
tren alături de ea cu două staţii mai devreme decât oraşul de destinaţie,aici începe întreaga
tevatură,când el încearcă din răsputeri să-i cucerească inima ,ea îl primeşte într-un gest disperat în
casă,acolo unde ia naştere întreaga controversă,ea îl acceptă dar numai condiţionat,el doreşte dragoste
cu orice preţ şi aşa se naşte antinomia,care într-un final este bună la determinarea progresului,tot aşa cei
doi îndrăgostiţi şi-au progresat propria lor dragoste,până ce au ajuns la concluzia finală că sunt făcuţi
unul pentru celălalt.
Păcat că autorul piesei un prozator mare al vremii respective a murit într-un anonimat total,ba
mai mult piesele lui de teatru au fost interzise cu desăvârşire de către vechiul regim,şi el a fost nevoit ca
să-şi semneze lucrările cu un alt pseudonim,dar istoria e cea care nu uită şi consemnează absolut
totul,nimic nu va putea fi şters sau tăinuit pe vecie,istoria va aduce fapta la suprafaţă.La finalul
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