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Florin Iaru 

► Cuvânt înainte 

Nu cred că e vreun secret pentru nimeni că limba și litera-
tura română e cea mai grea, cea mai nesuferită materie din 
școală. Asta și explică, de altfel, de ce în România nu se citește 
și de ce statisticile spun, vai!, că aproape jumătate dintre ab-
solvenți sunt analfabeți funcțional. Cauzele sunt multe și nu e 
rolul meu să despic firu-n patru. Singurul lucru important e 
acela că elevii au un soi de neîncredere mistică față de textele 
beletristice. Un soi de dezinteres, nițel disprețuitor, întot-
deauna temător. 

Ceea ce am urmărit cu aceste cursuri (care, între timp, au 
început să facă pui, ca dovadă că și în județul Arad s-au pornit 
inițiative asemănătoare) a fost să reîmprietenesc elevii cu 
„compunerea liberă”. Tinerii nu mai au obiceiul de a judeca 
o situație, o amintire, o întâmplare cu propriul cap, nu o văd 
cu propriii ochi și nu o pot descrie cu propriile cuvinte. Ape-
lează, aproape fără excepție, la formule, la scheme, ca la ma-
tematică sau chimie, cu speranța că vor scăpa mai repede de 
o corvoadă. Or, eu am încercat să văd lumea prin ochii lor larg 
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 deschiși, să le  cunosc micile descoperiri, mirări, surprize, 
pățanii și să-i fac să le povestească simplu. Simplu… Ah! acest 
cuvânt dă mari dureri de cap. Simplu e echivalent, în ochii 
multora, cu „prost”, „neglijabil”, „facil”, lucru nu numai ne-
adevărat, dar și periculos pentru gândirea creatoare. Am în-
cercat așadar să elimin șabloanele, expresiile învechite, me-
taforele răsuflate, expresiile frumoase și toată cohorta de 
zorzoane care parazitează un text. 

Lecțiile din Tabăra de scriere creativă pentru elevi de la Topli -
ța (organizată cu sprijinul Bibliotecii Municipale George 
Sbârcea) asta au urmărit: să-i elibereze de prejudecăți și să 
reînvețe tinerii cu plăcerea povestitului, a „bârfitului”. Să dea 
sens întâmplărilor, să trezească interesul celorlalți, să de-
prindă fires cul exprimării libere. Cartea de față arată un 
lucru: este posibil. Mai ușor, mai greu, mai împiedicat, mai 
confuz, dar sincer, prezentul lor fizic și imaginar se regăsește 
în această carte. Nu sunt „scriitori”, nu, dar sunt sinceri, di-
recți, naivi (trăiască naivitatea!) și se străduiesc să constru-
iască o poveste care să merite să fie citită. Iar de aici până la 
a citi și cărțile altora, de plăcere, din curiozitate sau cu pa-
siune nu e decât un pas. 

Am împărțit volumul în două. Prima parte cuprinde po-
vești de viață, a doua e în imperiul fanteziei. 

Cine știe? Poate dintre preadolescenții și adolescenții de 
aici va rămâne mâine un nume adunat pe o carte…
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► Zile și nopţi



Maria Lazăr 

► Un ser, două seruri 

Singura amintire care îmi vine în minte e cea din februa-
rie, când, după o grămadă de timp, am reușit să vorbesc cu 
băiatul cu care îmi dorisem să vorbesc. 

Prima oară l-am întâlnit în Bulgaria, când am mers cu 
dansurile populare la un festival folcloric unde a venit și el cu 
trupa lui de dansuri din Slovacia. De vorbit am vorbit doar în 
ultima zi, pentru că doar atunci mi-am făcut curaj să îi zic 
ceva, dar în rest l-am spionat zilnic. Tot ce trebuie să știți de -
spre el este că e foarte greu să dai de el, cu tot cu tehnologia 
asta. Și că e luat de mine. 

Astfel, când în sfârșit am dat de contul lui (inactiv), i-am 
scris, dar, cum nu a răspuns, am șters și i-am mai scris încă 
odată în februarie.  

Într-o zi, Antonia, sora mea mai mică, a răcit, iar mama 
m-a trimis să iau un ser de la farmacie. Am mers frumos la 
una, am achiziționat serul de 28 de lei, l-am băgat în buzunar, 
și mi-am deschis telefonul din obișnuință. Am văzut ca mi-a 
răspuns slovacul. Am luat-o la fugă, gândindu-mă doar la el 
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și la cât de fericită sunt, la cum ne va fi nunta și ce familie fru-
moasă o să avem. Am ajuns acasă. Intru și bag mâna în bu-
zunar, să scot serul, dar ia-l de unde nu-i. Înainte să își dea 
mama seama că am venit, ies tiptil și merg să îl caut în ză-
padă. Fără spor. Jenată, merg să iau altul, de la altă farma cie, 
de data aceasta, că mi-era rușine să merg la aceeași și să iau 
același produs. Plătesc din banii mei, de data asta 30 de lei, 
și plec acasă. Merg cât merg și, nu departe de scară, găsesc 
primul ser. În ciuda banilor cheltuiți de pomană, acasă revin 
la starea mea de euforie. 

Am vorbit câte ceva cu el, două zile am fost în extaz, dar 
mi-a zis că renunță la social-media (din nou), fapt care m-a 
întristat nespus. Atâta așteptasem să vorbesc cu el, dar, după 
cum se știe „tot ce e frumos trece repede’’. Singurul lucru pe 
care mi-l mai doresc e să mai dau de el, dar să nu fie căsătorit 
până atunci. n
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Alexia Ioana Stoian Pop 

► Schioarea fără noroc 

 
Era o minunată dimineață de iarnă, 2 ianuarie, ca să fiu 

mai exactă și, pentru că cu o zi înainte am mers la pârtie, 
mi-am spus „Ce poate merge prost?!” Sinceră să fiu, de acum 
încolo nu o să-mi mai pun această întrebare. 

 
Eram în aceeași formație ca și pe data de întâi, doi ger-

mani și eu, singura lor cale de comunicare cu această țară. 
Aici am exagerat puțin pentru că așa era doar pe pârtie, însă, 
în restul timpului, unchiul meu era traducătorul, musafiri 
fiind iubita sa și băiatul acesteia. (Nu știu să le scriu numele 
așa că o să le scriu cum se aud: Itcka și Gheric) 

Am ajuns la pârtie la prima oră, ne-am luat adio de la 
unchi și am coborât la cabină pentru cartelele de urcare. În 
acel moment am realizat că eu nu primisem bani pentru asta. 
Aveam foarte puțini în buzunar, având în vedere că trebuia 
să cumpăr două abonamente și zece urcări. M-am panicat, 
că nu știam cum să le explic oamenilor pe care „îi aveam în 
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grijă” ce se întâmplă, însă într-un final cu puțină engleză vor-
bită cu Gheric am cumpărat trei cartele cu două urcări, ur-
mând să ajung în capul pârtiei și să cer banii necesari. Părea 
ceva simplu. Dar părea numai. 

Nefiind schioare profesionistă, nu am schiuri acasă, așa 
că am fost nevoită să le împrumut de la pârtie, iar când am 
rezolvat prima problemă și am vrut să schiez pentru a ajunge 
la a doua pârtie care avea teleschiul nu la fel de aglomerat ca 
și prima, am realizat că am schiul drept stricat și nu îl mai 
puteam prinde de clăpar. „Ce te faci, Alexia? Ai de mers cam 
100 de metri pe jos, cu schiurile în brațe sau în spate.” Mă 
bucur că am avut ocazia ca măcar aceasta să fie decizia mea, 
însă nu am fost nevoită să le duc eu, fiindcă Gheric s-a oferit 
să le ducă și să mă însoțească și îi mulțumesc, pentru că altfel 
și azi aș mai fi fost pe drumul dintre pârtii. 

Am ajuns la locul din care se închiriază schiuri cu doar 
două căzături la activ și am aflat că singurul lucru pe care îl 
poate face este să îmi repare schiurile, însă nu-mi pot da al-
tele pentru că acelea sunt din vârful pârtiei, și nu ar ieși la in-
ventar numărul. Pe mine numai inventarul lor nu mă interesa 
și, în timp ce așteptam să mi se repare schiurile, am realizat, 
cireașă de pe tort, că mi-am pierdut și o mănușă. Totul era 
un haos și simțeam că nu mai pot să fac față. Când, în sfârșit 
am primit schiurile și am mers pe teleschi, m-am îngrozit că 
ar putea să mi se desfacă din nou schiul și aș fi căzut pe o pâr-
tie nu foarte prietenoasă, sau aș fi luat-o la vale, pe spate, 
printre oameni. Din fericire, după multe rugăciuni, schiul a 
căzut doar când mai aveam un metru până la finalul tele -
schiului și un bărbat mi l-a dat înapoi. 
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Ajunsă în vârful pârtiei i-am povestit totul unchiului meu, 
care a rezolvat cu abonamentele. Am mers să îmi schimb bie-
tele schiuri. Restul zilei a fost fără alte peripeții. n
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Ciprian Onu Szocs 

► Week-end 

 
Gura îmi era uscată, dar îmi era mult prea lene să mă ridic 

să iau niște apă. M-am uitat pe geam, era noapte; am decis 
să mai dorm până plec la școală. M-am întors pe o parte și 
am simțit o durere infernală în zona coastelor. Mă lovise 
Costi în somn. În momentul acela m-am deșteptat și am des-
chis telefonul: ora 2:48, azi era luni, aveam test la fizică și nu 
eram la Gălăuțaș, eram la Pitra, la aproape 200 de kilometri 
de liceu. Să fi aflat părinții mei, aș fi pus-o. Dacă îl trezesc pe 
Giani, ajung măcar până în Tulgheș, de acolo, probabil cu au-
tobuzul.  

— … Îmi trebuia mie weekend, îmi trebuia mie să fac 150 
de kilometri când abia ce am ajuns acasă, pentru că vreți 
party… în timp ce mă plângeam, am început să îl caut pe 
Giani; în dormitor – nimeni, în baie – doar Cristina și An-
dreea dormind în cadă, da’ Giani nu, în bucătărie – dormeau 
Emi, Alex, Luiza, Cristina și cu Ovidiu. Începusem să disper, 
crezând că Giani a plecat deja și m-a uitat la dracu la Roznov, 
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când mi-am adus aminte că nu am verificat în camera de zi; 
m-am dus și nu erau decât Alessandra, Gabi, Ana și… Giani, 
care dormea acoperit cu fotoliul. M-am dus la el și l-am trezit 
cât de ușor am putut:  

— Scoală-te, măi, tentativă de cocalar, că eu trebuie să fiu 
la 7 la liceu. HAI ODATĂ, că nu am chef să am probleme la 
școală și cu părinții.  

— Ime… nu a apucat să termine cuvântul că am turnat ju-
mătate de pahar cu ceea ce cred că era Stalinskaya pe el. Cred 
că s-a supărat puțin, dar, dacă ar fi spus ceva cred că l-aș fi 
bătut, la cât de nervos eram. Eram desculț, și am realizat că 
nu aveam nici tricoul, nici hanoracul pe mine. „Le caut eu, 
după ce mă spăl.” 

— Te schimbi și îl suni pe tatăl tău să vină după noi; și nu 
fă pe supărăciosul, că dacă plecăm ieri noapte, cum am plă-
nuit, acum nu miroseai a bar. Mă duc să mă ușurez cât tu 
suni și, te rog, găsește-mi și tu hanoracul ăla gri. 

— Ăla în care o… 
— Ăla în care o dormit Alessandra vineri seară. 
— … ok… 
— Scuze, mă, Giani, dar sunt puțin supărat și, na, înțelegi 

tu că ești băiat deștept. No, mă duc la baie. Acolo mi-am găsit 
șosetele legate de mâinile lui Ovidiu; le-am desfăcut fără să 
îl trezesc și mi le-am tras în picioarele ce îmi erau la fel de 
reci că paharul cu iaurt de piersici pe care îl voi mânca după 
ce plec de aici. În baie, mi-am văzut tricoul pe Andreea. Mă 
jur, dacă puteam să îmi iau tricoul înapoi fără să o trezesc, o 
făceam, da’, așa, trebuia să o trezesc. 

— Andreea, te trezești puțin? Andreea… Andreea, îmi dai 
tricoul? Se trezește și îmi zice să mă duc în dormitor, să îi 
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aduc bluza aia de un roșu aprins, ca să îmi dea tricoul. Când 
am venit înapoi cu bluza, îmi spune că e roz, nu roșie. 

— Îi prea întuneric să îmi dau seama. Îmi dai tricoul? o 
întreb. Și-a dat tricoul meu jos, iar după ce l-am luat pe mine 
mi-a aruncat bluza în față și mi-a spus să o aduc pe cealaltă. 
Zis și făcut. 

— Uite, asta e roșu aprins! îmi spune. Pleci? 
— Păi, nu vreau să am probleme, sigur că plec. Auzi, mă, 

la ea, nu-i ajung 3 zile cu mine, mai vrea, am spus mai în 
glumă, mai în serios și am ieșit din baie. M-am dus la intrare 
să mă încalț, apoi m-am dus să văd dacă Giani e gata. 

— Vezi că dormea Costi cu el, mi-a zis și mi-a aruncat ha-
noracul. 

— Merci, mă, Giani. Am ieșit din casă și ne-am dus la dru-
mul unde tatăl lui Giani ne aștepta. Se vedea că e puțin obosit, 
dar n-aveam ce face. Am plecat. Era aproape 3 și jumătate. 
Dacă nu intervenea nicio problemă ajungeam la timp. Am 
făcut o oprire, ca Giani să vină pe bancheta din spate, să 
doarmă. M-am dus pe locul din dreapta. Am povestit puțin 
cu Bobi, asta era porecla tatălui lui Giani, despre ce am făcut 
la Gabi. Când am ajuns în Poiana Teiului, era aproape 6 di-
mineață și i-am spus lui Bobi că poate să meargă mai încet, 
să nu se mai grăbească, că și așa nu mai ajung la autobuz, la 
ora 6 fără un sfert pleca din Tulgheș. Bobi s-a uitat la mine și 
mi-a spus, fără reținere: 

— Păi, atunci te duc până la Toplița, nu cred că e vreo pro-
blemă dacă ajungi puțin mai repede. 

— Merci, Bobi, rămân dator!, i-am răspuns, fericit și uscat 
ca o stafidă. Pe Creangă, Giani s-a trezit din cauza curbelor. 
I-am zis că Bobi mă duce până la Toplița din cauza „CUIVA” 
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care nu a vrut să plece duminică noaptea, când ar fi trebuit. 
Am ajuns în Toplița aproape de primărie, Bobi a oprit ma-
șina, am coborât, mi-am luat la revedere de la Giani și de la 
Bobi și am pornit spre liceu, cât de repede am putut. M-am 
dus până la Profi să îmi iau un iaurt cu piersici, apoi m-am 
dus la școală. Am întrebat un coleg dacă se simte vreun miros 
ciudat dinspre mine. Mi-a zis: 

— Nu-mi pasă că miroși a fum sau alcool, da’ măcar ți-ai 
dat barba aia jos, în sfârșit. n
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Alexia Ioana Stoian Pop 

► Șlapul 

 
(din motive de confidențialitate, numele personajelor nu cores-

pund cu ale celor care au trecut prin această întâmplare) 
— Prima la duș!  
— Bine, Irina, dacă așa vrei… a spus Ilinca în timp ce a 

aprins becul mult prea luminos pentru aceea oră târzie. 
Atunci, ceva ca o umbră a trecut prin fața fetelor.  

— Ce nai… 
— UN LILIAC! 
— Poftim? Întrebă Irina. 
— A intrat un liliac în cameră!  
Și așa și era. La amiază Irina și Ilinca lăsaseră geamul des-

chis ca să se aerisească. Apoi au mers la activitățile din tabără. 
Nu au mai intrat în camera lor, deoarece au petrecut toată 
după-amiaza în camera Iasminei și Iuliei, care nu aveau pri-
veliște la pădurea de lângă pensiune. 

— Îl mai vezi?? spune Ilinca cu vocea mai subțire decât de 
obicei, aplecată ca nu cumva domnul Liliac să o ia la fugă și 
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să se împleticească în părul ei, lucru care se întâmplă numai 
în filme, din câte știu eu. 

— Nu… Unde naiba o fi? 
— Pe perdea!! 
Liliacul stătea fără nicio grijă pe perdeaua groasă și roșie, 

în timp ce fetele se opriseră în tocul ușii, înmărmurite. 
— Ce facem acum? Irina a spus aruncând o privire neli-

niștită. 
— Șlapul, îi răspunse Ilinca încet. 
— Ce? Fața Irinei s-a încruntat, neînțelegând mesajul e -

nig matic al Ilincăi. 
— Șlapul!  
Ilinca a luat încălțămintea roz în mână și s-a îndreptat 

către geam. La vederea acestei fete firave și amenințătoare, 
liliacul nu a stat pe gânduri și zburat spre pădurice. 

— Bravo!! a felicitat-o Irina. 
— De acum nu mai lăsăm geamul deschis! 
— Bună idee… 
Fetele au închis geamul și și-au continuat restul serii fă-

când duș, în ordinea de la începutul textului și au jonglat între 
singurele trei programe de televiziune, până au adormit. n 
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Georgiana Pop 

► Al șaselea deget  
de la mâna stângă 

Să începem cu începutul. Știam că Monei îi plăcea un 
băiat, așa că am pus mâna frumos pe telefon și am sunat-o 
să-i zic să îi trimită mesaj. Se cunoșteau doar din vedere, 
deci, practic, asta ar fi fost prima lui impresie despre ea. Până 
la urmă am convins-o să îi scrie „hey” și, după, urmează o 
serie de mesaje cu impact emoțional. Pe el o să îl numim 
Făt-Frumos. 

 
Se salută, se întreabă ce fac și începe beleaua: 
Mona: „Mă plictiseam și am zis să fac puțină conversație” 
Făt-Frumos: „Despre ce?” 
Mona: „Nu știu, dacă vrei, eu nu oblig pe nimeni nimic. 

În afară că o oblig pe mama să mă suporte.” 
Făt-Frumos: Îi clar, păi nu știu, acum sunt puțin ocupat.” 
Mona îmi trimitea screenshoturi disperată pentru că credea 

că s-a supărat pe ea și că nu vor mai vorbi. A zis că ea nu îi 
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mai scrie prima, că îl lasă pe el ca să vadă dacă mai vrea să 
vorbească. 

Bineînțeles că nu i-a scris, așa că după câteva ore o fac din 
nou să îl întrebe dacă știe ceva seriale interesante pentru că 
ea le-a terminat cam pe toate în carantină. Mă și gândeam 
ce conversație frumoasă o să iasă de acolo și ce bine o să se 
înțeleagă. Da de unde, că domnișoara Mona nu și-a dat 
seama că nu toți îi înțeleg umorul. 

Făt-frumos: „…și The 100, eu zic că ăsta e cel mai fain.” 
Mona: „Mai știu eu pe cineva care vrea să mă uit la The 100 

dar eu m-am opus.” 
… 
Făt-Frumos: „Apăi no, eu ți l-am recomandat numai.” 
Mona: „O să mă uit. Promit pe al 6-lea deget de la mâna 

stângă.” 
Făt-frumos: „Apăi așa, mai bine lasă.” 
Mona: „Da, și mie îmi place de el… Mai bine îl păstrez.” 
Făt-Frumos: „Asta zic și eu.” 
După o întreabă de unde este, iar ea răspunde: 
Mona: „Stau în oraș. Adresă, număr la casă vrei? Scuze nu 

mi-am dat seama că prin mesaje nu se înțelege că sunt sar-
castică.” 

Făt-Frumos: „Nu, ajunge.” 
După vorbesc despre școală și el spune că nu a găsit-o în 

lista de la școală, la care ea răspunde: 
„Având în vedere că multă lume mă caută tu ești o rari-

tate.” 
„Io ?De ce?” 
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„Pentru că toată lumea știe unde sunt și mă cunoaște toată 
lumea (da, sunt foarte populară în caz că te întrebai, și știu 
că o făceai) și tu nu știai.”– Mona. 

„Mno, nu știam.” 
„Par arogantă?” 
„La prima vedere nu.” 
„La a 2-a?” 
„Păi nu știu, vedem când ne mai cunoaștem.” 
Ghiciți ce, nu s-au mai cunoscut, pentru că nu și-au mai 

adresat nici măcar un cuvânt de atunci și nici măcar nu s-au 
salutat. n 
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Lia Teodora Zbanca 

► Prietenia  

Stau tolănită pe canapeaua din sufragerie și încerc, cel 
puțin teoretic, să învăț la mate. Practic, știu deja cum va de-
curge sesiunea de învățat: jumătate din timp pierdut bom-
bănind și cealaltă jumătate uitându-mă pe pereți. 

Deci, trigonometrie… 
ȚRRRRRRRRRR 
Cine naiba mă sună??… Ana… N-am chef de ea. 
ȚRRRRRRRRRRRR 
O să mă prefac că n-am auzit nimic, asta și cu Raluca, 

două disperate. 
ȚRRRRRRRR 
 Asta nu mai tace, tușesc de două ori și răspund cu cea mai 

falsă voce prietenoasă pe care mi-am auzit-o vreodată.  
— Aloo, ce mai faci, Ana, de când voiam să te aud! 
— Prostii fac… 
— Ce? Ce-ai, dragă? 
— Deci să vezi, îl mai știi pe Bogdan? Din 11 E? 
— (Aoleoooo, iară-mi zice de băieți) Da, tu, iubitu’ tău? 
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— Nu ălaa, celălalt, brunetu’! 
— (Dracu-i mai știe la câți ai avut) Aa, da, scuze, ce-i cu el? 
— Deeci mi-am făcut un cont fals de insta. Am pus acolo 

niște poze cu o tipă faină, câteva story-uri, jurai că-i real. Așa, 
bun, și m-am apucat să îi scriu… 

— (Dacă mai zice o dată, înnebunesc) Și? 
— Și mergea totu’ bine… până m-am hotărât să-i zic că-l 

cunoșteam de dinainte, că știu unde stă, cine-i gagică-sa… 
— Poftim? 
— Mda… după mă pune sa-i dau număru’ meu de tele fon, 

să mă sune, s-a speriat săracu’ om de m-a apucat mila… 
— (asta-i nebună) Și?  
— Nu știu ce să fac, mă sună de 10 minute încontinuu cu 

video, dacă se prinde cine sunt, am pus-o! 
Tăcere. După câteva secunde, realizez cine era băiatul, de 

fapt. 
— Auzi tu, hai că-ți dau eu un număr vechi, o să-i răs-

pundă vreun necunoscut, cred… 
— Vaaai, deci ești cea mai tare! 
Îi dau numărul și mă întorc la ale mele. Așa, funcția 

sinus… 
ȚRRRRRRRRR 
De data asta, răspund zâmbind: 
— Alo, salut, Raluca! 
— Salut! N-o să îți vină să crezi ce am pățit… Îl mai știi pe 

Bogdan? Cel de care îmi plăcea mie? Tocmai m-a sunat! 
— Du-te, tu, nu-mi vine să cred!… n
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Valentina Marc-Țăran 

► Un personal, vă rog 

Mi-am luat un bilet și am stat pe peron pentru că urma să 
ajungă trenul și abia așteptam să ajung acasă. Eram foarte 
obosită de canicula de peste zi, dar și foarte bucuroasă pentru 
că luasem sala din prima și pentru că mă reîntâlnisem cu un 
prieten foarte drag cu care nu mai vorbisem de foarte mult 
timp. Am văzut că în gară apar mai multe trenuri ce mergeau 
spre direcția în care mă îndreptam și eu. Am stat puțin să aud 
dacă o să se anunțe care e trenul meu, dar fără succes, mai 
erau 3 minute până la plecare, iar eu încă nu știam în care să 
mă urc, până când mi-am zis că altfel o să dorm în gară, dacă 
o să continui să mă uit la trenuri exact ca la avioane. Am intrat 
în primul tren. Ajung la primul compartiment și văd un bă-
trânel simpatic de vreo 70-80 de ani. Îi zâmbesc și îl întreb 
puțin jenată de situație dacă trenul ăsta merge spre Toplița. 
Mi-a zâmbit înapoi și a zis că da, apoi m-a poftit să stau lângă 
el căci e singur și i-ar prinde bine puțina companie. I-am 
mulțumit și m-am pus pe scaunul din fața lui. Am început 
ușor, ușor să vorbim. Mi-a povestit de copiii lui, unul dintre 
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ei plecat în străinătate. În țară nu mai venise de mult, s-a sta-
bilit acolo și are o familie frumoasă, celălalt locuiește într-un 
oraș mare din țară și nici ăla nu prea îl vizitează. După puțin 
timp m-a întrebat dacă îmi plac florile și am dat din cap. 
Atunci și-a scos telefonul, s-a ridicat și s-a pus pe scaunul de 
lângă mine și mi-a arătat sute de poze cu trandafirii lui din 
grădină. Mi-a spus că în fiecare zi îi udă, îi curăță, le vorbește 
și le cântă. Văzându-mă fascinată de frumusețea și simpli-
tatea trandafirilor, mi-a spus că soției îi plac foarte mult și 
i-a plantat împreună cu ea. Mi-a spus că prima floare pe care 
i-a dărut-o soției a fost un trandafir. Curioasă, l-am întrebat 
de ce nu a adus-o și pe dânsa cu el, că aș fi vrut s-o felicit pen-
tru grădină. Atunci și-a lăsat capul în pământ și mi-a zis că 
soția lui e decedată de câțiva ani, iar de atunci nu prea îl mai 
caută copiii. Am tăcut, cred că m-am făcut albă la față și 
m-am uitat ca proasta la pantofi… Mi-am cerut scuze pentru 
întrebare, dar el mi-a răspuns zâmbind că nu aveam de unde 
să știu asta. La finalul călătoriei, după multe povești cu soția 
și multe aventuri din armată și cu antenele ce prindeau bul-
garii, mă pregăteam să îmi iau lucrurile și să îmi iau rămas 
bun de la bătrânel. Am dat să mă ridic, s-a ridicat și dânsul, 
mi-a întins mâna, mi-a sărutat-o și mi-a spus că semăn mult 
cu soția lui în tinerețe și că i-am făcut ziua mai frumoasă.  

Când am ajuns pe peronul gării, am aruncat o privire spre 
tren și l-am văzut pe bătrânel făcându-mi cu mâna și zâm-
bindu-mi prietenos. Am făcut și eu acest gest și am rămas în 
gară până la plecarea trenului. n 
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Maria Lazăr 

► Mesaj nou: 

— Bună.    22:10 
Bă, da’ acum îmi scrie ăsta când sunt în compe. Totuși am 

zis să văd dacă merită sau nu să răspund. Acum, sincer să fiu, 
nu era model, era okay am zis să fiu drăguț. 

— Bună.    22:20 
M-am pus iar la joc până răspunde: 
— Ce faci?  22:22 
Citesc mesajul din notificări. Stau puțin să nu par obsedat 

dar tot acolo mă gândesc. 
— Mă joc.    22:29 
— Uuu, ce te joci?  22:30 
La naiba, am rămas pe conversație, trebuie să-i răspund 

acum. 
— cs.    22:37 
Închid repede, să pot vedea din notificări. Și mă bag iar la 

joc. 
— Și cum e?  22:38 
— Fain.    22:45 



Aici, ea nu mai are ce să zică, așa că voi salva eu conversa-
ția. 

— tu ce faci?    22:46 
— Mă uitam la un film.    22:30 
Acum cred că e rândul meu să o întreb la ce film se uită. 
— la ce film?    22:39 
Sincer să fiu, mă așteptam să zică un film din ăla cu dra-

goste ca After sau la ce se mai uită fetele. 
— Scarface: ))))).    22:40 
Uau… nu mă așteptam 
— serios? E unul din preferatele mele: ))))).    22:40 
— vaaaaiii e foarte fain filmul.    22:42 
— să stii, e genial totul, l-am revăzut de 5 ori pe puțin.  

22:42 
— te-ai uitat la good fellas? Genial si ala (tot eu).    22:42 
— daaaa, unul din preferatele mele.    22:43 
De aici nu mai țin minte ce am vorbit, dar tot nu m-a lăsat 

în seen. n
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► Pista de încercare a imaginaţiei



Valentina Marc Țăran 

► Pitagora 

….și atunci, o umbră neagră apare în spatele studentei, 
punându-i mâna pe umăr, tipa se întoarce sperând să fie fru-
mosul ei iubit și răsuflă ușurată că mortăciunea a pierdut-o 
din urmă, dar când ajunge față în față cu Făt Frumos, care 
era cu vreo trei capete mai înalt decât ea, ridică privirea ino -
centă spre capul umbrei, iar când ochii lor se întâlnesc, țipă 
ca din gură de șarpe, iar umbra o prinde de gât și o sugrumă 
până îi dau lacrimile, studenta se zbate și dă din mâini, spe-
rănd că o să găsească ceva care o să o ajute, o vază, un tablou, 
ceva – dar atunci o funie apare ca de nicăieri în jurul gâtului 
și o trage cu putere înapoi… iar fata cade leși na tă pe podeaua 
umedă și rece…. 

Continui să îmi mănânc floricelele în timp ce filmul se de-
rulează. Aștept să se termine. Cristian și Alice m-au convins 
să vin cu ei, deși n-am vrut. Au zis că stau prea mult în casă 
și mai trebuie să schimb și eu puțin aerul. Alice stă în brațele 
lui Cristian cu mâinile la ochi, în timp ce eu încă îmi mănânc 
floricelele, plictisită.  
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….studenta și iubitul ei se pare că au băgat cumva mortă-
ciunea înapoi în groapă, legată bine, aruncă sare pe ea și îi 
dau foc, asta se zbate și țipă asurzitor, iar la final din groapă 
iese un nor de fum negru, ce are forma unui craniu…. 

— Ooooo… ce film tareeeeee! Genial!  
— A fost… super… cred… spune Alice. Cristian a vrut nea -

părat să venim la filmul ăsta, adoră filmele de groază, în timp 
ce pe Alice o sperie. Două nopți nu o să doarmă de frică, iar 
pe mine… mă rog, mă plictisesc, nu le văd rostul. 

— De ce ai învia o mortăciune, să o bagi înapoi în groapă, 
să o mai faci și saramură, iar apoi să o afumi? zic eu con-
tinuând să mănânc floricelele rămase. 

— Pentru că e tare. Simți adrenalina aia, apare și dorința 
de a supraviețui și…. 

— Hai să te ducem printre canibali sau hai să te încuiem 
într-un spital abandonat. 

— Sau haideți să mergem în cimitirul vechi de lângă pă-
dure, la mormântul lui Pitagora.  

— Eu… eu cred că o să… o să merg acasă. Mergeți doar 
voi… 

— Hai, Alice! Nu vrei să ne distrăm și noi puțin?  
— Dar… dar nu cred că ar fi OK să mergem tocmai la ora 

asta acolo, mai ales că e întuneric și… 
— Hai, Alice. Nu mă lăsa singură cu nebunul ăsta. O să 

îmi facă capul calendar încercând să mă convingă că există 
bau-bau. 

— Oof, bine. Vin, vin cu voi, dar nu stăm mult… 
— Pe cine faci tu nebun?! țipă Cristian, dar nici una dintre 

noi nu îl bagă în seamă. 
— Mersi, Alice. 
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Ajungem în fața porții cimitirului vechi. Se aude croncă-
nitul câtorva ciori. Începe să picure și să bată vântul. Dintr-o 
dată, se aude un scârțâit puternic. Ne îndreptăm capetele 
spre zona din care s-a auzit sunetul. Era de la cealaltă poartă 
a cimitirului.  

— Doamnele primele… zice Cristian, parcă regretând fap-
tul că a venit cu ideea asta magnifică.  

— Ăăă… cred că o să…. o să merg acasă… 
— Alice… ai promis că stai pentru mine… Cristian, având 

în vedere faptul că suntem două, te sacrificăm pe tine. Fără 
comentarii. Minoritatea se supune majorității. 

Cristian își ia inima în dinți și intră în cimitir. Intrăm și 
noi după el. Continuăm să mergem printre mormintele 
vechi. O ceață deasă și verzuie se lasă. Se face din ce în ce mai 
frig. Pe jos deja s-a format noroi, căci îl auzim sub papucii 
noștri. 

— Văd ceva… ceva în față… spune Cristian, puțin agitat. 
E… e o umbră… cred că a înviat Pitagora… a simțit că vrem să 
îi facem o vizită… 

— Iar eu cred că e doar bătrânul Samuel, îngrijitorul ci-
mitirului. De ce taman Pitagora? S-a sinucis acum câțiva ani. 
Nu ar avea de ce să învie, dacă a vrut să moară. Hai să o luăm 
logic. 

Pitagora era răposatul nostru profesor de matematică, 
nu-i știa nimeni numele real. Nu se prezenta niciodată noilor 
generații. Doar le spunea: „Și azi începem cu teorema lui Pi-
tagora”. Atât. Niciun nume. Nicio prezentare. S-a sinucis. O 
supradoză de somnifere și, după, somn de voie.  

— Hai, nu îți bate joc de mine… crezi că și oamenii ăștia nu 
regretă ce au făcut? zise Cristian întorcându-se către mine. 
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— Nu mai bine ne întoarcem? 
— Alice, înțelege. Nu ne întoarcem încă, zicem într-un 

glas, eu si Cristian. Doar că în spatele lui Cristian apare o 
umbră mare. Pare a fi Pitagora.  

Eu și Alice rămânem tăcute, în timp ce Cristian își con-
tinuă discursul despre răposați. Umbra își pune mâna pe 
umărul băiatului. Acesta se uită spre mână continuând să tu-
ruie. Începe să râdă. 

— Hahaha… e mâna lui Pitagora, așa-i? Stai așa… se în-
toarce și îl vede pe prof. 

Pitagora poartă o salopetă ruptă, peticită, plină de pământ 
și de scaieți. Pe cap are o pălărie veche din paie. Iar în cealaltă 
mână are o lopată. Sigur cu aia s-a dezgropat. Pe față i se ci-
tește și plictiseala, dar și setea de a ne ucide și de a ne băga 
în mormânt după el. Are ochii mari și roșii, iar sub ei are câ-
teva zgârieturi. Dă să zică ceva, dar țipătul lui Alice îl oprește 
și scapă lopata. În acel moment Cristian mă împinge în 
groapă. O ia de mână pe Alice și fug cât îi tin picioarele, în 
timp ce eu cad.  

Am rămas singură cu Pitagora. Simt că nu mă pot mișca, 
dar Pitagora îmi întinde mâna să mă ridic. 

— Mersi că m-ai ajutat, Samuel. Am reușit să îl speriem 
bine pe Cristian. Acum sigur nu mai intră noaptea în cimi-
tir. 

— Fie cum spui. Dar data viitoare fă-l să nu mai fie așa de 
interesat de moartea fratelui meu geamăn. n 
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Victoria Pantea 

► Nuvelă cu bucluc 

… 
 
În ciuda vieții dezordonate pe care o are, Mihail știe mereu ce 

simte. Poate nu are ordine în apartament(și nu are), astfel adesea se 
găsesc doze de suc sau de energizant, goale, pe masa de sticlă din su-
fragerie, pe covorul alb pata de cafea , pe care promite de 2 săptămâni 
că o va curăța, este vizibilă de la distanță, iar pe birou… oh my… de 
la jucării antistres, dosare și poze legate de crime, postit-uri cu numere 
de telefon, cd-uri cu muzica lui Vivaldi care îl ajută să se relaxeze, 
până la cartea „Arta războiului”, pe care o au toți cei ca el, pe care o 
ridică doar când șterge praful, găsim orice. Dar cu toate acestea, 
gândește metodic, treptat, fapt care îl face un detective foarte util. 

 
… 

 
Turbulențele m-au făcut să tresar 
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— Uite! Aterizăm! Am spus eu extaziată în timp ce-i strân-
geam brațul. Până să-mi dau seama că:  

a. eu nu sunt într-un avion și  
b. persoana de lângă mine nu-mi este nicidecum cunos-

cută, eu deja o făcusem de oaie. 
 
Ca să o zic pe aia dreaptă, eu eram la o cafenea. Știi mo-

mentul ăla în care ochii parcă îți sunt injectași, corpul nu mai 
rezită și îți riști toată cariera pentru o oră de somn? Ei bine, 
se pare că și eu am trecut prin asta.  

Somnul mi-a pus capac în timp ce scriam și îmi așteptam 
prietena, iar chelnerul mi-a adus băutura. În toată frenezia 
visului meu (care între noi fie vorba, era splendid. Urma să 
ajung în New York și să devin una dintre cele mai frumoase 
modele. Ce pana mea, chiar și o fată grăsună poate spera, 
nu?), l-am apucat de braț. 

Evident, ca o persoană care este expertă în a se face de râs, 
am vărsat totul pe laptop. În timp ce apa se prelingea pe dis-
pozitiv până în interior și auzeam sunetul circuitelor arse, 
am realizat că textul meu polițist nu va fi niciodată gata în 
ritmul ăsta.  

Am întors privirea spre drum doar ca să o văd pe tipesa 
menționată mai sus zâmbind cu gura până la urechi.  

— Am o idee genial pentru nuvel…, s-a oprit un moment 
când mi-a văzut pocinogul, după care a izbucnit în râs. n
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Andreea Stoian 

► Fotografia 

— Bine, bine, haideți așezați-vă. Vă voi spune acum po-
vestea, zâmbi bătrânelul. 

— Oh, bunicule John, în sfârșit! Am așteptat de atâta timp! 
— Totul a început când pe aleea străzii May a sosit o ma-

șină nouă, necunoscută localnicilor. Bay Area era un oraș des-
tul de mic pentru acele vremuri: fără mașini, fără magazine… 
și fără atâția oameni, drept care cei care locuiau acolo se sim-
țeau ca o familie. În acea familie se regăsea un băiat pe nume 
Tim, care, dacă nu mă-nșel, era un pic mai măricel decât voi. 
înalt, cu părul castaniu și cu ochi de culoarea pământului, 
care se deosebea față de ceilalți. Pe când majoritatea adoles-
cenților de vârsta lui proveneau din familii mari și bogate, 
care ieșeau oricând la cinema sau restaurant, se comportau 
urât cu ospătarii și oamenii în vârstă, el trata omul străzii ca 
fiind unul de-al lui, mereu oferind ceva, dar niciodată pri-
mind îna poi. Tim era cunoscut pentru statutul pe care-l 
ocupa, un sărac din sud, dar un mic geniu. Era cel mai inte-
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ligent din clasă, nu se confrunta cu problemele dificile de la 
matematică, până când cineva i-a „furat” locul. June K. Ea era 
cea care tocmai se mutaseră vizavi de Tim, pe strada May. 
Mașina era un Javelin SST din 72, era nou scoasă pe piață. Era 
singura mașina parcată pe toată aleea. Familia lui Tim nu își 
permitea mașină, nu își permitea perdele noi sau hainele la 
modă. Cum spusesem, era sudul. Așa că Tim care tocmai își 
ajuta tatăl în grădină, a observat doi vârstnici, probabil bu-
nicii lui June, care încercau să mute cu grijă multele cutii și 
pachete în casa imensă. Atunci a văzut-o prima dată pe June. 
Părul auriu, împletit, îl scotea în evidență ochii albaștri, pro-
funzi ca oceanul. Purta o rochie de vară și era cea mai fru-
moasă rochie pe care Tim credea că o văzuse până atunci. 
Și-a dat o șuviță de pe frunte, încercând să vadă mai bine 
drumul și fata. A scăpat cutia. June K. a început să zâm beas -
că, apoisă râdă, ceea ce l-a făcut pe băiat să creadă că e nițel 
nebună, dar în același timp, cum să vă spun, și specială, și di-
ferită. L-a văzut pe bunicul fetei chinuindu-se cu o cutie mare 
și i-a cerut voie tatălui să meargă să îl ajute. A aruncat mă-
nușile de grădinărit pe jos, printre trandafirii proaspăt plan-
tați și s-a apropiat de mașină. A salutat cuvincios din cap și a 
întins mâna bunicului nou venit, în semn de bun-ve nit, pro-
babil. Bătrânelul l-a oferit un zâmbet simpatic care a venit la 
pachet cu o cutie pe care scria enunțat, cu roșu FRAGIL. 
„Domnul K. Îmi poți spune Domnul K. Mulțumesc pentru 
ajutor. Le poți lăsa la ușă; June le va lua de acolo”. Interiorul 
casei cuprindea portrete vechi, ce păreau a fi din secolul pre-
cedent. Pereții aveau o nuanță închisă, oarecum sumbră. Tim 
nu s-a lăsat pe tânjeală până când mașina nu a rămas complet 
goală, doarcu câteva hârtii abandonate pe bancheta din 
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spate. Păreau a fi desene de-ale Iul June. „Ce-ar fi să rămâi 
pentru cină?” s-a auzit o voce din bucătărie. Era doamna K. 
Singurul defect al lui Tim era că se intimida în fața oamenilor 
necunoscuți. A roșit. Nu-i mai văzuse niciodată, dar se sim-
țise bine când i-a ajutat. Tăcerea a fost un răspuns, asta cre-
dea domnul K., așa că l-a chemat ziua următoare să îl ajute 
să planteze niște lalele. Îl observase în ajun,  pe când își ajuta 
tatăl în grădină. A acceptat invitația, ca, apoi, în ziua urmă-
toare, era într-o sâmbătă, Bay Area să nu-l mal vadă nicio-
dată. Vedeți voi, în timp ce îl ajuta pe domnul K la plantat, 
acesta l-a rugat să facă o plimbare până în beci să mai aducă 
un sac de îngrășământ. „Stai, Tim! Zâmbește!” Era June, 
care-și folosea aparul foto nou achiziționat. „O poză nu strică 
nimănui, nu-i așa?”, zise aceasta zâmbind. Tim era copleșit. 
în drum spre beci, June i-a strecurat poza instant în buzuna-
rul din spate al salopetei pe care o purta. În timp ce cobora 
scările minuscule, Tim a dat peste o altfel de ușă. Era de două 
ori mai mare decât el. Pe ea, se regăsea un simbol, de care 
Tim mai dăduse odată, în timp ce studia o carte de la biblio-
tecă: „Călătoria neașteptată”. Era povvestea unei fetițe care 
reușea să călătorească în timp și să-și întâlnească mama pe 
când era copilă. I s-a părut ciudat și a atins simbolul. Atunci 
s-a schimbat totul. Timmy, pe care toți îl îndrăgeau, a dispă-
rut, sâmbătă, 27 august 1972. 

— Dar bunicule John, cum adică a dispărut? Nu se poate!  
— Dar ce s-a întâmplat cu Tim? 
— El bine, dragilor, a ajuns în altă lume, o altă dimensiune, 

unde ai același corp dar o viață diferită. Veți învăța despre ea 
mai încolo, când veți fi mai mari. Acum haideți să mâncăm. 
Sunt sigur că sunteți lihniți, râse bunicul. Bunicul își strânse 
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lucrurile de lângă șemineu și așeză jurnalul de pe birou pe cel 
mai îndepărtat raft din bibliotecă, ferit de vreo privire cu-
rioasă, în umbra întunecată. 

Abia când toată lumea a părăsit încăperea, o poză minus-
culă a scăpat dintre foile jurnalului: un băiat într-o salopetă 
de blugi, murdar pe față și luat prin surprindere.  

„Tim 1972”. n
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Casiana Radut Seliște 

► Dans 

(fragmente) 
 
EL: Dansam….. un pas înainte, doi înapoi și salt! Hop doi 

trei, un doi trei, piruetă. Amintiri, sclipiri, ochi luminoși ce 
mă urmăreau, lumina reflectoarelor asupra mea. Eram îm-
brăcat într-un palton alb, luminos, ce emana căldură și feri-
cire. Hop! Pas înainte, înapoi, și dansul se repetă. Picior 
drept, picior stâng, ochii pe audiență. Toți mă aplaudau. Ce 
încântare! Picioarele mele dezgolite lăsau urme de fericire și 
extaz, iar mâinile mele presărau petale de mărgăritare pe 
podea. Salt! Un pas înainte, unul înapoi. Piruetă! Ce magnific 
era dansul meu! Purtam un palton alb, cusut din fire de aur, 
iar cămașa mea albă îmi dezgolea jumătate din piept, peste 
care se încolăcea un colier de aur, cu un trandafir de diamant 
ca pandantiv. Un, doi, trei, și! Eram singura sursă de lumină 
din sală, pe lângă reflectoarele din ochii publicului. Fața mea 
era ca de prinț, cu buzele roșii ca focul , tenul de un alb ima -
culat, cu trei ochi de culoarea oceanului. Părul cârlionțat, 
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auriu, sălta în șuvițe jucăușe odată cu salturile mele. Totul 
era într-o armonie perfectă, cum lucrurile ar trebui să fie me -
reu. Apoi… 

EA: Dansul meu a început. Un dans haotic, urât, fără sens. 
Mi-am ridicat un picior în sus, făcând un salt enorm, iar ast-
fel am ajuns pe scenă aterizând în partea dreaptă a lui 
„Făt-Fru mos”. Îl urăsc pe tipul acela! Mi-am reluat dansul 
haotic, în fericirea mea. Când ajungeam în fața unui grup de 
persoane din public, acestea îșî stingeau lumina din ochi. Ha, 
ce proști! 

 
EL: Ești nebună! 
EA: Tu ești cel care a început! 
EL: Salt! Sunt departe de ea acum. Oh, vai, audiența! Un, 

doi, trei, patru. 
EA: Dar… L-am înjunghiat… Ah…  
 
EL: Mai bine! Salt, un, doi trei, hop! Ce se întâmplă? De ce 

este așa frig aici? Ah, fata! Stă pe podea. Este … tristă. 
EA: De ce vine spre mine? Of, nu mai contează, m-a în-

vins. 
Dintr-odată apare un porumbel în sală, cu o ramură de măslin 

în cioc. Se așează pe părul fetei, cade la pământ și moare. Ramura 
de măslin se rostogolește până la picioarele fetei, apoi, atingându-se 
de acestea, se usucă. 

EA: Oh, vai, ce-am făcut! 
EL: Doamne! Salt, un, doi trei. 
EA: Ajută-mă! 
EL: Încerc. 
EL ia porumbelul în mână, iar acesta învie. 
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EA: Sunt… sunt un monstru! 
EL: Nu, nu ești, draga mea. Un monstru ar fi lăsat porum-

belul să moară, însă tu ai strigat după ajutor. 
EA: Nu înțelegi! Asta mi-e menirea. Să iau viața celor din 

jurul meu… 
EL: … 
EA: … 
EL: Atunci hai!  
EA: Hai… ce? 
EL: Dansează cu mine! 
EA: Dar… Dar te voi răni… din nou…  
EL: Nu contează! 
EA: Păi și audiența? 
EL: Aceasta e legea! 
Și au devenit Ei, și au dansat, și dansează, și vor dansa. Un, doi, 

trei, piruetă. Și… Salt! n 
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Teodora Urzică 

► Întâmplare alunecoasă 

Gălăgia din stomac mi-a dat de știre că îmi era foame, ast-
fel mi-am început vânătoarea în căutarea hranei. Pentru un 
animal ca mine, prada este ușor de manipulat, însă fiecare 
șarpe trebuie să aibă răbdare și să știe când să acționeze. Pe 
parcursul căutării, precum un șarpe filozof ce sunt, m-am 
întrebat de ce se tem oamenii de specia noastră? Întrebarea 
era grea și m-am tot adâncit în gânduri, până a fost alunga -
tă de imaginea unei persoane care, ce să vezi?, mă analiza. În 
acel moment m-am eliberat de toată filozofia și m-am pre-
gătit de luptă. Nedumerirea m-a cuprins în momentul în care 
omul nu s-a speriat de mine, ci a început să râdă. Mai apoi, 
aceeași persoană mi-a fotografiat culorile corpului și drept 
recompensă mi-a dat de mâncare. Misiunea fundamentală, 
aceea de a-mi căuta mâncare, se încheiase, așa că mai pu-
team petrece oarece timp cu această ființă. Următoarea ac-
tivitate a fost să ne jucăm: am sâsâit împreună, am alergat 
unul după celălalt, având reciproc încredere chiar daca pu-
team sa-l mușc in orice moment.  
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În final, omul s-a despărțit de mine și a plecat. A fost o zi 
memorabilă și total ireală pentru orice șarpe. Niciun prieten 
nu mă crede. 

M-am hotărât să îl aștept. n
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Maria Lazăr 

► La pescuit 

M-am lăsat de gâște. Nu-mi mai plac. De când cu furca și 
cu copoii, am zis să trec la altceva, că nu se merită efortul. 

Astfel, am zis să trec pe pești, până mi se oferă o alterna-
tivă mai bună. Așa că am mers într-o zi, nu știu exact ce zi, 
dar era frumos afară, până la râu, să prind ceva, să mă mai 
îngraș, că prea am slăbit în ultimul timp. Și pe cine credeți 
că am văzut acolo? My best friend, ursul. Când m-a văzut și-a 
dat ochii peste cap și s-a prefăcut că nu mă vede, al dracului 
urs. La început am zis să fac și eu la fel dar nu m-am putut 
abține. 

— Ce faci, ursulețule? Ai ieșit la căldurică? E frumos afară, 
așa? 

El continua să păzească peștii fără să-mi acorde niciun un 
gram de atenție. 

— Hai, mă, încă ești supărat? Să știi că am renunțat la ve-
chile obiceiuri păcătoase. Uite, am venit să pescuiesc și eu. 
Hai, vorbește cu mine, nu mai fă pe interesantul, că te las și 
fă ră ureche. 
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Se întoarce la mine, se uită de sus și dă să mă muște. 
— Ești nebun? Nu îți permiți tu blană ca a mea, ratatule! 

Fii atent la el, ce barosan se crede, nici nu știu de ce îmi pierd 
timpul, al naibii animal drăcit! Și-așa nu faci nimic toată 
iarna, numa’ stai, acum ai prins și figuri. 

Drăguțul de el nu se satură și iar vrea să mă muște. Mi-am 
zis să nu-mi bat capul cu el, ca e frustrat, dar uite că se apucă 
să mă fugărească. Fug și fuge, da’ el oricum de-abia fuge, fug 
mai repede oricum, el nu se lasă. 
Și dă-i, și dă-i, și aud o voce de mistreț „cine să sâcâie se 

iubește’’. Atât i-a fost, îi sparg pe amândoi. Dumnezeul lui de 
mistreț păcătos! Am și uitat de urs, direct în spatele mistre-
țului am fost. Și ursul, prost, hai și hai, ce să te uiți unde fugi? 
Direct în mistreț, și el, și noi toți, în râu. 

M-am lăsat și de pești. Țin post negru. n
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Valentina Marc-Țăran 

► Miraj 

În fundal se aud colinde, în timp ce stau pitită pe un scaun 
în colțul gol al camerei cu o agendă în mâna dreaptă și cu o 
lanternă în mâna stângă. Încerc să descifrez scrisul neîngrijit 
din agenda misterioasă pe care am găsit-o în urmă cu cinci 
minute pe scaunul pe care stau. 

*cu câteva minute în urmă* 
Chiar mă întreb unde pisici se află soră-mea, de 15 minute 

o caut prin toată casa, iar toți sunt la masă deja și tot eu o să… 
*buuuuuuuuuuf* Ce a fost asta?… S-a auzit de la etaj… Ar tre-
bui să verific… Probabil e Tina, care se ascunde iar în dulap, 
pentru că nu vrea să guste turta dulce făcută de Toni și de 
mama. Aici o înțeleg perfect. Urc pe scări. Văd că ușa veche 
de la camera Tinei e întredeschisă. Hai că mă îndrept încet 
spre cameră. Se pare că s-a ascuns din nou în dulap. Când 
eram de vârsta ei, și mie îmi plăcea să mă ascund în dulap, 
dar mereu, când închideam ușa, nu reușeam să o fac într-un 
mod silențios, mama mă găsea mereu. Acum e rândul meu 
să o caut pe Tina, cu toate că nu suntem foarte diferite și o 
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s-o găsesc ușor. Ajung lângă ușă, o împing puțin cât să îmi 
încapă mâna până la întrerupător. Cu toate că am 17 ani, încă 
am o reținere să intru singură într-o cameră întunecoasă. Nu 
se știe dacă în întunericul cela groaznic se află nenea Slender 
sau lelea Samara sau cine știe ce ucigaș în serie scăpat din 
Azkaban. Nu risc nimic. Nu vreau ca povestea morții mele să 
fie sursa de inspirație pentru sute de filme. Ating peretele și 
încep să caut întrerupătorul și se pare că îl găsesc foarte re-
pede.*clic* Încă întuneric. Îl apăs din nou. *clic* Și încă e în-
tuneric. Ce naiba s-a întâmplat cu întrerupătorul ăsta? Oare 
s-a ars becul? Încerc din nou. *clic* Cred că s-a ars… sper… 
sig… sigur s-a… ar… ars… Îmi scot telefonul din buzunar, iar 
cu lumina slabă a ecranului telefonului încerc să îmi croiesc 
drum prin camera plină de jucării de pluș către dulap. Ridic 
lumina de pe podea și o îndrept ușor către locul în care se află 
dulapul… sau mai bine zis, o ridic spre locul în care se afla du-
lapul în care acum e un scaun… Super, un scaun… Cred că du-
lapul ăsta se crede în Transformers sau ceva de genu’ sau poate 
Tina a făcut o vrajă și l-a transformat întru-un sca…. stai așa… 
dulapul nu e, atunci Tina unde se ascunde? TINAAA, UNDE 
EȘTI? HAI NU TE MAI ASCUNDE!! NU E AMUZANT!… Mă 
învârt prin cameră și încerc să o caut pe asta mică, dar ia-o 
de unde nu-i. Mă duc la dul… scaunul din locul dulapului pe 
care se află o agendă neagră, puțin prăfuită iar lângă agendă 
se află o lanternă. 

*prezent* 
Colindele încă se aud pe fundal, iar eu încă încerc să des-

cifrez scrisul. Foile agendei sunt puțin murdare, parcă a văr-
sat cineva cafea pe ele, iar literele încă se luptă în treilea răz-
boi mondial. Inima vrea să îmi sară din piept și în locul 
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stomacului se află un nod. Mâna îmi tremură foarte tare, de 
parcă am văzut o fantomă, nu un scaun în locul unui dulap, 
cu toate că, dacă aș fi văzut o fantomă, nu tremuram așa. 
Oare unde au dispărut Tina și dulapul? Cine a pus scaunul 
aici? Probabil totul e în imaginația mea… Se aude un scârțâit 
puternic și din reflex îmi îndrept privirea spre ușă și observ 
o umbră familiară.  

— Ce cauți în camera asta pe întuneric? Toți te așteaptă 
jos și… nu-mi spune că fix acum vrei să citești…  

E Toni, prietenul meu cel mai bun. Nu trebuie să îmi fac 
griji.  

— O caut pe Tina și nu o găsesc. De obicei se ascunde în 
dulapul din camera asta, dar nici ea și nici dulapul nu sunt 
aici… Uite ce am găsit în locul lor… Și îi întind agenda. 

Se uită plictisit la mine de parcă e normal să găsești niște 
obiecte în locul dulapului. Îmi ia agenda din mână, și îmi în-
tinde cealaltă mână. Din reflex îl prind și mă ridic puțin in-
dignată. Mă simt ca ultima fraieră și nu știu de ce. Are mâna 
caldă. Mă uit în ochii lui. Îi zâmbesc involuntar. Se apleacă și 
mă pupă pe frunte. Are buzele reci. Capul meu e foarte 
aproape de pieptul lui. Inima îi bate foarte tare, cu toate că 
pare foarte calm. Îl iau în brațe și mă cuibăresc acolo. Simt 
cum îmi mângâie părul. Îmi ridic capul ușor și mă uit în ochii 
lui. Simt că nu are ce să mi se întâmple cât timp sunt cu el. 

— Hai să mergem jos. Toți ne așteaptă. 
Mă ia de mână și dăm să pornim. 
— Stai… 
Mă întorc către locul în care era scaunul… dar în… locul lui 

e dulapul… Cum?  
— Unde… unde e scaunul?… 
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— Nu a fost niciun scaun acolo… Boala ta avansează pe zi 
ce trece… Uiți și vezi lucruri…  

Mă uit la el ca la un perete. Ce zice omul ăsta? Stai… cine e 
omul ăsta? Îmi pare cunoscut… Simt cum rămân fără aer și 
privirea mi se încețoșează… Aud o voce ce strigă un nume… 
Tina… un nume frumos. Simt cum picioarele se desprind de 
pe podea, iar totul de face negru. n
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Teodora Urzică 

► Șoapte, spirite… 

Conduceam liniștită spre casă, când, deodată, a apărut în 
fața mașinii un trup de copil însângerat. În acel moment am 
tras maxim de volan și am ieșit de pe șosea, clipă în care am 
pierdut controlul și am intrat într-un copac. Disperată, am 
luat lanterna din mașină și am alergat spre șosea dar orice fi-
ință dispăruse. Raționamentul începea a se distruge bucățică 
cu bucățică iar unicul meu ajutor, telefonul, a rămas fără ba-
terie. În acele clipe auzeam șoapte ce mă chemau înspre pă-
dure. Deși era mai sigur dacă rămâneam pe marginea șose-
lei, am pornit spre pădure, dependentă de vocile pe care le 
auzeam din ce în ce mai bine. Pășeam cu frică, îmi simțeam 
pulsul în întregul corp, dar continuam. Din momentul în care 
lanterna nu a mai luminat, totul a luat-o razna: copacii din 
jur erau în flăcări, șoaptele s-au transformat în urlete, um-
brele pe care nu puteam distinge s-au transformat în siluete 
uriașe. Fugeam și plângeam, plângeam și fugeam. NU 
ȘTIAM CE SĂ FAC! M-am oprit lângă un copac să mă odih-
nesc, sperând că am scăpat de orice pericol, dar gigantul cu 
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privire mortală și zâmbet strâmb s-a apropiat de mine și 
într-o secundă m-a înghițit. Stomacul lui imens mi-a permis 
să alerg prin interiorul lui până am descoperit o altă ființă ce 
tremura cu un cuțit în mână. Fericită că nu sunt singură am 
înșfăcat cuțitul și l-am aruncat cu toată forța mea în peretele 
din piele. Am reușit să ies din interiorul gigantului și am fugit 
spre șoseaua protectoare.  

Din acea seară vedeam mereu umbre care mă urmăreau 
și auzeam cum așteaptă momentul potrivit să mă atace din 
nou. n
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Ciprian Onu Szocs 

► Teoria 

Salut. Numele meu aste Bla, Bla, Bla; nu sunt tipul de 
persoană care să se introducă! … am fost… chiar eram tipul 
de persoană care se introducea, măcar îmi spuneam nu-
mele – asta până să aud această teorie – Teoria MEA… 
C-Cred că aș putea să îți spun cum m-am împiedicat de ea.  

Ei bine, era ca oricare vineri, pe data de 13 ianuarie 2026; 
Iumenta, cățelușa, îmi stătea cu capul pe o parte în poala 
mea, eu, cu laptopul pe cealaltă parte, iar din televizorul din 
cealaltă parte a camerei auzindu-se muzică pe fundal. (până 
acum sună foarte normal) 

Dintr-o dată telefonul mobil a început să sune, așa că 
l-am luat și m-am uitat la ecran să văd cine sună; scria 
’Număr invalid’… poftim? am refuzat apelul. Observând că 
tot sună din nou, l-am închis și l-am aruncat pe măsuța din 
stânga patului. După câteva minute telefonul fix a început 
să sune și el (locuiesc singur într-o garsonieră cu cățelușa 
mea; o garsonieră care are probleme cu apa de vreo două 
zile). Încerc să mă întind după telefonul de pe noptiera din 
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dreapta patului.. Au am spus, expirând. Ignor telefonul care 
sună și îmi retrag mâna să văd  

— O tăietură. Cum m-am tăiat așa? Mă întreb știind că ni -
meni nu îmi va răspunde. Am pus mâna să văd cât de grav e.  

— …au-au-au… ei bine, e grav, nu mai pun mâna, am spus 
chicotind puțin, uitându-mă la tăietură, înainte de a mă 
uita la cățelușa care dormea. 

Am mutat laptopul pe măsuță și mi-am trezit cățelușa 
în acest proces. „Scuze, fetițo”, i-am spus, înainte să mă ridic 
și să mă duc la baie după un plasture. Am căutat puțin până 
să găsesc unul. Ies din baie și o aud pe Iumenta lătrând la 
televizor. „Probabile e doar un anunț la mezeluri”, m-am 
gândit, ducându-mă în bucătărie după o sticlă cu apă ca să 
îmi spăl rana. Am văzut că tăietura era de la încheietură 
până la cot și adâncă de aproape 1,5 centimetri așa că am 
decis că poate nu va fi nevoie să merg la spital. „Câinele încă 
latră!” m-am gândit înainte de a intra înapoi în dormitor. 
Prima dată m-am uitat la Iumenta cât lătra și i-am urmărit 
privirea să văd la ce latră mai exact. Muzica de la televizor 
se oprise iar ecranul avea purici și numerel 6 5 2 3 apăreau 
pe ecran. „65 23…de ce sună așa de familiar?” M-am gândit 
să mă duc să îmi iau telefonul ca să îi fac o poză ecranului. 
După ce am făcut poza m-am gândit să opresc televizorul, 
dar telecomanda nu mergea; așa că m-am dus la el pentru 
a-l opri, dar atunci am auzit ceva – nu, pe cineva șoptind 
Vladimir… Vlad, tu ai făcut asta! Televizorul s-a oprit brusc. 
L-am ignorat, gândindu-mă că prietenii mei mi-au jucat o 
farsă, deoarece nu ar fi pentru prima dată; dar, după ce am 
stat și m-am gândit la asta, am realizat că „Am doar un prie-
ten care îmi știe numele complet dar… dar el a murit într-un 
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accident, doar eu am scăpat”. Acum m-am întristat, așa că 
Iumeta încerca să mă consoleze.  

Au trecut câteva săptămâni de atunci. 
— Da Iumeta, în sfârșit înțeleg… dar mai este mult… a 

murit pe data de 23 decembrie anul trecut. 
Au mai trecut câteva luni de la vinerea aceea, din data de 

13 ianuarie 2026. Nu am mai ieșit deloc din casă. 
— HaHa… Am reușit! În sfârșit mi-am găsit teoria – TEO-

RIA MEA! I-am spus corpului Iumetei care putrezea pe 
podea. Dar atunci cineva a bătut la ușă. Am auzit o învăl-
mășeală de voci. Erau proprietarul garsonierei și prietenii 
mei. „Ha ha, de ce sunt ei aici?” m-am întrebat în sinea mea; 
„Venim înăuntru!!!” au strigat, înainte ca proprietarul să 
deschidă ușa. „AAAH”, am spus înainte de a fugi într-un 
colț întunecat. „Bleee, ce naiba miroase așa?”, a întrebat un 
prieten „Uite-l, acolo e!” a spus proprietarul înainte ca toți 
să alerge spre mine „Uită-te la tăietura de pe mână, este in-
fectată!!!” Apoi am leșinat din cauza luminii prea puternice. 
Ani mai târziu, de la vinerea aia de pe data de 13 ianuarie 
2026, sunt într-un azil de nebuni, spunând familiei și prie-
tenilor ce s-a întâmplat în noaptea aceea, dar se pare că ni-
meni nu mă crede. Nimeni nu crede povestea despre tăie-
tura mea, nici despre Teoria pe care am găsit-o atunci scrisă 
pe ecran – Teoria MEA. Nu voi uita vreodată ce am găsit în 
ziua ceea și ce era scris pe ecran – „… tu ai făcut-o și tot tu… tu 
ți-ai făcut asta.” n
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Alexia Ioana Stoian Pop 

► Zbor la etaj 

… parcă două la stânga, una la dreapta… sau era: trei la 
dreapta și una la stânga… sau poate două și două, dar nu mai 
țin minte ordinea.  

Oricum nu pot să am încredere deplină în Nică, cu toate 
că ceva îndrumare ar fi de ajutor. 

Ieri, spre dimineață, Nică, prietenul meu de două anotim-
puri, mi-a spus că ar fi văzut lumină la casa aceea cu două 
etaje pe care eu o vizitam foarte rar, de aia nici acum nu știu 
traseul. Oricum, cine are nevoie de două etaje? Pentru ce, 
dacă trăiesc doar două persoane? Eu nu am văzut pe nimeni 
să stea vreodată la etaj, deși mai stă lumea pe terasa din față, 
probabil musafiri. Adică ei au casă cu două etaje, și ce mai 
etaje!… și eu mă mulțumesc cu un copac cu crengile zdrave -
ne, ca să pot sta cu Nică pe o creangă. Asta se numește selecție 
naturală, lilieci buni…  

Ar trebui să fiu atent la drum și să nu mă mai gândesc la 
prostii, și așa merg acolo pe ghicite și din curiozitate. „Mis-
terul celui de-al doilea etaj”, ăsta, da, titlu de carte. 
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Ah, uite-o, The Great Gatsby!! 
Acum să alegem… Ce să alegi? Nicio cameră nu are lu-

mină. Am zis eu că glumește Nică… măcar să verific geamu-
rile, poate o fi unul deschis. Al treilea pare… Ah da! În sfârșit 
m-am infiltrat la etaj. Hm… nimic interesant. Analizez tot și 
sunt cam dezamăgit. Poate ar trebui să mă întorc.  

Gălăgie? Sigur trebuie să plec. Îmi iau zborul spre fereas-
tră, dar între timp se deschide ușa. Ce fac? Mă pun pe perdea 
și mă rog la Tatăl Liliac să nu mă fac văzut. Strigă? Cineva 
strigă?! Apoi aud șușoteli și cineva vine spre mine. Îmi în-
drept privirea către sunet și văd o siluetă care ține ceva pare 
periculos în mână și, sincer să fiu, nu îmi permit să îmi asum 
riscul. Zbor pe fereastră și mă îndepărtez de casă fără să mă 
mai uit în spate, cu promisiunea că nu o să mai zbor la etaj 
cât trăiesc eu. n
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Oana Maria Coja 

► Când mi-am lăsat stăpânii  
în urmă 

M-am trezit în culcușul cu blană ciudată și aspră pe care 
stăpânii mei au pus-o să nu-mi fi rece peste noapte. Se sim-
țea mirosul de două-picioare, însă mă obișnuisem cu el. 
Când mi-am deschis ochii am văzut cum primele raze ale di-
mineții intrau printre crăpăturile podului. Mi-am întins 
capul și m-am așezat cu botul pe marginea cutiei de lemn, 
iar apoi mi-am încovoiat spatele și am căscat prelung. 

Am sărit din cutie, urcând pe acoperișul locuinței stăpâ-
nilor. Acolo, sus, era răcoare, iar vântul îmi bătea în blana 
groasă și puteam să văd răsăritul soarelui. Lumina lui era rece 
și făcea ca roua să sclipească. 

Nu după mult timp am coborât și m-am dus la ușă. Le-am 
atras atenția stăpânilor că îmi este foame, am lovit lemnul cu 
capul. Când ușile s-au deschis, două-picioare mi-a pus în bol 
niște boabe, însă mâncarea aceea era uscată și fără gust. Ce 
bine ar fi să-mi prind mâncare singur… Poate un șoarece sau… 
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După ce am luat câteva îmbucături, am sărit cu ușurință 
gardul înalt și m-am întins pe iarba încă umedă să-mi curăț 
blana aurie. 

Deodată, aud un sunet dintr-o tufă mare și verde, cu flori 
mici și albe d-abia deschise. Îmi îndrept privirea și stau spe-
riat câteva secunde, până când văd că, de după frunze apare 
Bubu, un motan alb, cu pete maro pe bot și pe lăbuțe. Piciorul 
din spate, cel rănit, îl deranja și, șchiopătând, s-a apropiat de 
mine. M-a salutat cu coada, iar apoi s-a lăsat să cadă pe spate, 
la nicio coadă depărtare de mine. Mieună scurt, își ridică pri-
virea asupra casei mele și își mișcă botul, adulmecând miro-
sul mâncării de pe terasa din fața ușii. Vru, apoi, să se ridice, 
dar piciorul din spate îl durea prea tare. 

În timp ce îmi curățam cu atenție urechile, mă gândeam, 
din nou, cum ar fi să îmi prind singur mâncarea. I-am spus 
asta și lui Bubu, dar el m-a privit cu ochii lui mari și albaștri, 
indignat. Am început să lovesc pământul cu coada, dându-i 
de gândit că nu e imposibil. Mi-am amintit cum am prins 
acel șoarece uriaș, cu câteva luni pline în urmă, și pe care l-am 
lăsat drept trofeu stăpânilor. Ei m-au răsplătit cu carne deli-
cioasă de pui. El nu a crezut niciun mieunat și a început să 
toarcă, amuzat. M-am ridicat, enervat. 

L-am lăsat în urmă pe Bubu și am pornit spre locul despre 
care auzisem multe povești, în special de la Negriciosul și 
Pată Albă. Se lăudau mereu că au văzut pisici sălbatice uriașe, 
care se luptau cu vulpile și își prindeau singure peștii din lac. 
Legenda era cunoscută de toate pisicile din zonă și toți le spu-
neau acelei adunături „Clanul Râului de Apus”. Uitându-mă 
înapoi, la casa stăpânilor mei, mă gândeam dacă mă voi mai 
întoarce vreodată… 

Tabăra de scriere creativă pentru elevi ► 59



Nu mi-a trebuit mult până când am ajuns la Marele Munte 
de Piatră. De acolo puteam să văd dealurile, apa râului învol-
burat și locuințele uriașe pe care două-picioare le-au con-
struit dincolo de orizont. Am traversat cu grijă, iar când am 
ajuns pe iarba rece, blana mi s-a zbârlit. Sutele de mirosuri 
mi se amestecau în nări și nu știam de unde vin. Am început 
să cobor printre tufișurile încă verzi. Unele plante cu țepi îmi 
agățau blana și simțeam cum las în urmă smocuri mici de 
păr. În scurt timp iarba s-a răsfirat, iar sub labe simțeam pă-
mântul umed. Deja plantele erau mai înalte decât mine, și 
puteam să aud cum curge apa.  

În toată acea liniște, un zgomot neașteptat de crenguțe 
rupte și frunze uscate m-a făcut să tresar. Am rămas nemiș-
cat, privind în jur. Oare eu am făcut acest zgomot?  

O creatură mare a sâsâit, făcându-și loc printre tufișuri. 
Apoi, din spate, au mai apărut și altele, la fel de mari. Legenda 
era adevărată. Toate erau așa-zise „pisici sălbatice”, uriașe, 
înfricoșătoare, fiecare având o cicatrice ce arăta puterea lor. 
M-am ghemuit, în timp ce blana de pe coada și spate se ri-
dica. Văzându-mă speriat, pisicile războinice s-au calmat. 
Mi-au făcut semn să le urmez. Oare să am încredere în ele? 

Le-am urmat, curios, printre tufișuri. Când am ajuns 
aproa pe de mal, ele au început să traverseze, liniștite, râul. 
Pe celălalt mal era casa lor. Locurile în care își aveau culcușu-
rile, erau făcute din frunze moi, iar lângă o piatră rotundă, 
câteva pisici mâncau un pește mare, argintiu. Toate celelalte 
feline se uitau ciudat la mine. 

Motanul mare, de culoarea pământului, cu o cicatrice 
mare pe bot, s-a întors către mine și a făcut un semn cu 
coada. 
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„Bine ai venit în clan, Grâuleț!” a mieunat.  
 
Și atunci a fost momentul în care mi-am lăsat stăpânii în urmă… 
 

În memoria pisicilor mele, plecate în clanurile ascunse prin-
tre stele: Grâuleț (motan de culoarea razelor de soare, deli-
cat și timid), Garfield (motan gras și pofticios, portocaliu), 
Tutankamon (motan tigrat, cenușiu), Pița (mama lor), 
Bubu (pisica vecinilor, dar care era mai mult a mea). n
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Teodora Urzică 

► Petrecerea perfectă 

Totul se învârtea în jurul meu. Am reușit să mă târăsc spre 
o canapea și din acel moment nu mi-am mai amintit nimic. 

Sâmbătă seara, chef la Alin acasă, distracție maximă!! 
Doar asta îmi era în cap. Sâmbătă, de dimineață, m-am în-
dreptat cu câțiva prieteni spre casa lui Alin ca să îl ajutăm cu 
pregătirile pentru petrecere. David și Răzvan s-au ocupat de 
decor, Andrei a verificat toate cablurile boxelor, iar eu evident 
că m-am asigurat dacă era destulă băutură. După ce ne-am 
convins că totul era așa cum trebuia să fie am așteptam ca 
toți prietenii noștri să sosească. Încetul cu încetul petrecerea 
se apropia de aceea pe care ne-am imaginat-o. Lumea dansa, 
se simțea bine, iar cel mai important era faptul că încă eram 
treaz. Am realizat că sunt puțin amețit, când am pierdut nu-
mărătoarea shot-urilor pe care le-am dat pe gât. Dar asta nu 
conta fiindcă puteam să dansez și să mă simt bine. Pe urmă 
mi-a venit ideea de a provoca unul dintre acei tipi la un con-
curs de băut. Nici primele cinci pahare nu le-am terminat că 
mie îmi venea să vărs tot ce era în mine. Când am reușit să 
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îmi revin câtuși de cât, tipul se odihnea bucuros că a mai în-
vins încă o persoană. Deși prietenii mei se distrau eu am 
adormit în mijlocul mulțimii. David a observat că am dispă-
rut și m-a căutat ceva vreme, până m-a găsit întins pe podea.  

Noroc cu prietenii cară au filmat ce s-a întâmplat în seara 
aceea și am reușit și eu să-mi dau seama cum s-a desfășurat 
petrecerea de la care, să fiu sincer, am cam lipsit. n 
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