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I. Concursul Judeţean de proză
scurtă şi poezie „reStart literar”
Ediţia a-IV-a

Proiectul „reStart literar” este un concurs judeţean de literatură şi ateliere
de scriere creativă care s-au desfăşurat online, în licee şi colegii din judeţul
Arad.
Din juriu au făcut parte:
Florin Iaru
Dan Mircea Cipariu
Ioan Matiuţ
Eugen Rogojan
În urma deliberării, juriul a selectat autorii care îndeplinesc condiţiile
pentru a fi publicaţi în antologie. S-a considerat că nu se impune o
departajare valorică între concurenţii declaraţi câştigători, toţi având şanse
egale să confirme în viitor.
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Cum adolescentul arădean s-a născut prozator
Grație entuziastului scriitor și prieten Ioan Matiuț, sunt
alături de Florin Iaru pentru a patra oară jurat și invitat al proiectului
,,reStart literar”, un proiect cultural inițiat și susținut financiar de
către Centrul Cultural Județean Arad, în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar al județului Arad, desfășurat în perioada 1 septembrie – 30
octombrie 2021.
Elevi de gimnaziu sau de liceu, grupați în două categorii de
vârstă (sub 14 ani și între 14 și 20 de ani) au dat cu toții samă de
sensibilitățile și potrivirile de idei și de cuvinte ale unei generații aflată
tot mai mult între constrângerile pandemiei Covid și viața pe zoom.
Am fost atenți nu la inerente stângăcii stilistice ori chiar
gramaticale, ci la felul în care toți cei pe care i-am selectat au reușit
să parieze pe propria lor ficțiune, pe propria lor autenticitate. Nu
frumosul și compunerile moralizatoare cerute de competențele
lingvistice ne-au interesat, ci felul în care fiecare dintre ei își caută o
voce interioară și o modalitate de a reconstrui o lume mai degrabă
visată decât trăită.
Surpriza acestei ediții este că am primit mai multă proză,
poezia ascunzându-se, e adevărat, printre povestiri și nostalgii.
Atelierele de scriere creativă ale lui Don Florin Iaru din anii
trecuți, dar și cele ținute pe zoom la sfârșitul lunii octombrie 2021,
au explodat cu fire narative, cu personaje și dialoguri savuroase,
parcă-parcă să ne convingă de realitatea că adolescentul arădean s-a
născut prozator, nu poet.
A ieșit o antologie din care, sunt convins, vom avea și talente
care vor fi confirmate peste mode și timp, și certe delicii de lectură.
Dan Mircea Cipariu
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Categoria sub 14 ani
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Melisa Naomi Balint
M-am născut în anul 2005.
Sunt elevă la Colegiul de Artă, ,,Sabin
Drăgoi”, Specialitatea Muzică. De
un an urmez cursurile Cercului de
Jurnalism de la Palatul Copiilor
Arad, sub îndrumarea prof. Manuela
Codrean. Aici am găsit un grup de
tineri pasionați de scris și poezie. Am
redescoperit bucuria de a-mi așterne
gândurile pe hârtie. Si m-am înscris la
Concursul reStart literar. Pasiunile care
mă fac fericită și împlinită, respectiv
literatura - dramaturgia, proza, poezia
– se împletesc cu arhitectura, desenul
și pictura, în fiecare zi. La acestea se
adaugă studiul la pian și pasiunea
pentru fotografii, în special peisaje, dar
și învățarea unor limbi străine, precum
franceza sau italiana. Idealurile mele
se rezumă la anumite lucruri simple,
spre exemplu dorința de a fi mândră de
mine, de a fi apreciată de cei din jur,
de a mă bucura de fiecare clipă alături
de familie. Vreau să avansez, în toate
domeniile în care sunt implicată, să
ajut la realizarea unei lumi mai bune
și mult mai sincere, iar, nu în ultimul
rând, să urmez Facultatea de Litere și să
devin profesoară de limba și literatura
română.
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Ne vom revedea când mă întorc
Ne vom revedea când mă întorc
Cu alte realizări, alte dorințe, alte vise
Cu multe alte lupte câștigate.
În cadrul unui război, al unor suferințe și plăceri
Al unor vieți pierdute
Ne vom revedea când mă întorc
Să recâștigăm amintirile de demult.
Îmbrățișările călduroase pe care ni le dăruiam
Unul altuia...
Promisiunile pe care știam că nu le vom putea realiza
Care acum sunt reflexii ale unui trecut.
Ne vom revedea când mă întorc
Să te pot striga pe nume, din nou.
Să îți mai spun multe lucruri, pe care probabil nu ți le-am spus.
Care probabil nu vor mai conta...
Ne vom revedea când mă întorc,
Să revăd toate lucrurile care se află în casa noastră
Toate amintirile... tot ceea ce ține
De noi...

Melisa Naomi Balint
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Restanțe
Restanța ta de ieri, de mâine, cea de astăzi
Cea din trecut sau viitor...
Restanțe ale unui suflet zbuciumat sau sfărâmat
Ale unui trecut ce trăiește prin prisma unei dorințe absurde de a-l
schimba
Sau chiar îmbunătăți...
Restanțe în iubire, în dorințe și în vise.
În plățile facturilor pe care le are un om matur
În lacrimile inocente ale unui copil... care abia mai știe ce înseamnă
acea tristețe adevărată.
Tristețea adevărată a unui copil inofensiv
Restanțe ale unui biet om sau copil...
Numai restanțe....
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Labirint paradoxal
Sunt prinsă între pereții acestui labirint
Prinsă într-o mare de dezamăgiri și bucurii
Pierdută în paradoxul labirintului
Pierdută în propriile dorințe și vise...
Având idei și trăiri încurcate în zigzagurile labirintului.
Anomalii pe care mintea umană nu le înțelege
Mintea mea este uitată printre pereții emoțiilor
Pereții amintirilor, ale acestui labirint,
Făcându-mă să îmi doresc să uit totul
Dorind să uit paradoxul prin care sufletul meu trece
Un paradox care de fiecare dată doare la fel.
Labirint paradoxal al mai multor oameni
Te simți pierdut, ești încurcat între zidurile minții tale
Sufletul tău, al meu este paradoxul acestor ziduri și pereți.
Trăiești cu sentimente cu care normal nu ar trebui să trăiești
Sunt prinsă între pereții acestui labirint...
Mă aflu sub vraja acestui labirint paradoxal...
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Dominick Hosszu
Sunt elev în clasa a VI-a la Colegiul
Național ,,Elena Ghiba Birta” din
Arad. Pasiunile mele sunt tenisul
și cititul. Când am ocazia, practic
schiul. Sunt și iubitor de animale,
având multe pisici pe care le îndrăgesc
îndeosebi. Pe mine mă interesează mai
mult cărțile SF și de aventură, citind
mai multe cărți din aceste categorii și
folosind aceste teme în scrierile mele.
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Flerken
Flerken este o entitate cosmică, sub forma unei pisici. El este
și pisicul meu de vis. Flerken este un pisic normal, dar acesta, când
se transformă, are tentacule de caracatiță care ies din gura lui. Este
pisicul meu de vis, deoarece poate face multe lucruri interesante și are
abilități extraordinare.
Flerkenul are origini necunoscute, dar se spune că este un
monstru cosmic, dominator, antic și măreț. Acesta a luat forma unui
pisic și a ajuns pe Pământ în circumstanțe tainice. Este animalul meu
de vis deoarece, dacă am hoți în casă, Flerkenul îi poate mânca.
Pisicul Flerken poate face multe lucruri extraordinare, ca de
exemplu să mănânce oamenii răi, dar el nu este în stare să mănânce
oameni, întotdeauna. Mie mi-ar face plăcere să am așa o protecție
lângă mine. Flerkenul, chiar dacă este un monstru cosmic înfricoșător,
s-a deghizat perfect pe Pământ, pentru mine mai ales, luând forma
unei pisici.
Flerken este întâlnit în filmul ,,Captain Marvel’’ și pare o
pisică blondă, normală, chiar iubitoare până la revelația monstruoasă
a tentaculelor de caracatiță mâncătoare de oameni. Cu datele pe care
le am, am descoperit că el se întâlnește pe Pământ cel mai des. Datele
ne mai arată că el este pașnic, și nu aduce violență.
Acesta are și o slăbiciune, toate puterile lui vin din gură, așa
că doar trebuie să îi pui o botniță. El, dacă nu este pus la încercare
de cineva, nu se comportă negativ, dar dacă este provocat, nu va avea
milă cu acela. În general, el nu trebuie să ia așa măsuri, deoarece
și-a dat seama că nu toți oamenii sunt răi. Acesta mai are din cauza
tentaculelor, un mecanism de apărare sofisticat, fiind eficient atunci
când se luptă.

Dominick Hosszu
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Creatura trăiește în zone populate de oameni, comportânduse ca o pisică domestică, șireată și lingușitoare. În cea mai mare parte
a timpului lenevind ori dormitând. El este însă mai inteligent decât
o pisică normală, deoarece înțelege, spre deosebire de celelalte pisici,
ce vorbesc oamenii. Flerkenul, este cel mai descurcăreț animal, când
este vorba de înțelegerea naturii umane și a relațiilor dintre aceștia.
Eu, când am aflat de Flerken, imediat am știut că este
animalul perfect pentru mine, deoarece acesta este o pisică, animalul
meu preferat și are puteri supranaturale. El mai vine și din cosmos,
așa că cine știe ce minunății a văzut pe parcursul vieții și a drumului
spre Pământ, putând să-mi împărtășească aceste lucruri.
După toate aceste descoperiri nemaivăzute, Flerkenul tot
rămâne animalul meu preferat și pisoiul meu de vis.
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Jurnal de nuntă
Vineri, 20 septembrie 2021
Dragă jurnalule,
Mâine, sâmbătă, 21 septembrie, este o zi mare în familia
noastră. Diana, mătușa mea, sora mamei, se căsătorește. Evenimentul
este așteptat cu nerăbdare de toți membrii familiei, în special de
mine, fiindcă Diana este mătușa mea preferată. La această nuntă am
rol de domnișor de onoare, la mine aflându-se verighetele mirilor.
Eu sunt destul de speriat, știind că în orice moment le pot scăpa din
cauza emoției.
Pregătirile pentru marele eveniment sunt în toi. Agitația se
poate citi pe chipurile tuturor. Fiecare își dorește ca evenimentul să
fie cât mai reușit și Diana cât mai fericită.
Ea și-a organizat din timp nunta. Și-a ales ca dată a nunții o
zi de toamnă, deoarece iubește tonurile galben-roșcat ale toamnei.
Locația unde va avea loc evenimentul este o grădină superbă, vremea
frumoasă se pare că ține cu ea, afară sunt douăzeci și cinci de grade și
mâine prognoza arată o vreme asemănătoare.
Buchetul de mireasă, Diana și-l dorește realizat din floarea
soarelui, floarea ei preferată. Ele sunt și preferatele mamei, înflorind
an de an în grădina noastră. Această floare este un alt motiv pentru
care nunta va avea loc în această perioadă a anului.
Diana a împărțit sarcini tuturor membrilor familiei, rolul
meu, acela de deținător al verighetelor, mi-a fost comunicat cu mult
timp înainte. Verighetele sunt puse într-o cutie de catifea roșie, eu
trebuind să le înmânez mirilor la sfârșitul ceremoniei religioase. Va
trebui să fiu atent, să nu ratez acel moment și, totodată, să nu le scap.

Dominick Hosszu
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Tot eu am fost consultantul Dianei la alegerea meniului de
nuntă. Am testat împreună cu ea diferite feluri de mâncare și miam spus părerea față de felurile alese. Ele au fost numeroase, noi doi
distrându-ne pe cinste când le-am gustat.
Atunci când a venit vorba despre tort, Diana nu a ezitat să
comande tort de ciocolată, preferatul meu. Eu fiind încântat de
faptul că Diana dorește să îmi facă și mie pe plac, arătându-mi cât de
mult mă iubește și ea.
Am mai ajutat-o să tipărească cartonașele cu numele invitaților
pe care urmează să le pună pe mese, pentru ca aceștia să-și găsească
locurile cu ușurință. Cartonașele sunt și ele vesele, multicolore,
aidoma întregului eveniment.
La sfârșitul nunții, invitații vor primi un cadou / amintire
o poză împreună cu mirii, eu fiind cel care le împarte invitaților,
astfel că trebuie să supraveghez ca toți invitații să-și facă o fotografie
împreună cu mirii.
Ziua de mâine se întrevede a fi înfiorător de plină pentru
mine, iar gândurile care mă preocupă nu mă lăsa să adorm. Acest
eveniment este foarte important pentru Diana și nu aș vrea să-l stric
în niciun fel.
O să încerc să nu uit să mă și distrez, să mă bucur de aceste
clipe. Dar o să revin cu detalii, dragă jurnalule, în zilele următoare.
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ROMA ILLE
M-am născut în anul 2010 și sunt elevă
la Școala Gimnazială ,,Sabin Manuilă”
din Sâmbăteni.
Activitatea mea preferată este lectura.
Nu am citit mereu cu bucurie, iar titlul
care mi-a deschis poarta spre lumea
cărților a fost ,,Flora și Ulise”, de Kate
DiCamillo. De atunci, cititul a devenit
special. Când nu citesc, mai scriu sau
fac drumeții, ascult muzică, mă plimb
cu rolele sau cu bicicleta și gătesc (dar
îmi place să mănânc şi dulciuri). Iubesc
vacanțele cu părinții, la mare sau la
munte. Îmi place mult să mă joc ,,dea școala” cu fratele meu, Amadeus.
Toamna mă încântă prin culorile ei
sau aerul rece care mă trezește când îl
inspir, iar adunatul frunzelor și apoi
săritul pe grămada de frunze îmi aduc
multă bucurie.
Mi-ar plăcea să am o meserie, precum
cea de psiholog sau profesor de limba
română, dar visul meu este să devin
o scriitoare renumită. Mi-aș dori
tare mult ca fratele meu, Seth să îmi
ilustreze cărțile pentru că este foarte
talentat la desen.
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Achim
Ulise avea 11 ani și era foarte trist. Motivul tristeții lui nu era
vârsta de curând împlinită, ci porecla Roșcovanu’, pe care o auzea
în fiecare zi de la colegi. Până la urmă părul roșu nu fusese alegerea
lui și, fie vorba între noi, cărui băiat roșcat îi place să fie strigat
,,Roșcovanu''?
,,În sfârșit, vine vacanța”, se gândea el în timpul ultimei ore
de franceză. Clopoțelul sună și prin învălmășeala de pe holuri Ulise
îl căuta cu privirea pe cel mai bun prieten al său. Iată că zări buclele
lui negre și mișcătoare deasupra celorlalte capete de pe holurile școlii.
- Hei, Pavel, aici!
Buclele negre și mișcătoare avansau prin marea de copii, ce se
revărsa spre ieșirea dinspre curte.
- Uf, ce greu e să îți faci loc prin atâta lume, spuse Pavel când
ajunse în dreptul lui Ulise.
- Te cred! E groaznic când îți și pun porecle! Le urăsc!
- Și eu, răspunse Pavel. Hai să schimbăm subiectul! Vine
vacanțaaaa și vom merge împreună cu familiile noastre timp de două
săptămâni în…
- Apuseni! Cu rulotele! Abia aștept.
…
Cu bagajele puse în mașină, cele două familii au pornit spre
Casa de piatră, un cătun frumos din Rezervația Naturală Munții
Apuseni. Drumul a fost lung și obositor, dar băieții erau împreună
și au savurat călătoria, dar și o înghețată răcoritoare, atunci când
au făcut o oprire. Pentru fiecare zi de vacanță ei planificaseră câte
o drumeție. În prima zi au mers la Izbucul Tăuz, iar ghizi le-au fost
Achim, un băiat de 12 ani și fratele lui mai mic. În drum spre Izbuc,

Roma Ille
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Achim i-a întrebat, curios, pe cei doi prieteni despre cum e viața lor
de elevi ai unei școli de oraș.
- E ok. Mai greu e atunci când te hărțuiesc colegii din cauza
părului tău, răspunse trist Ulise.
- Oh, îmi pare rău pentru tine. Eu mă bucur că suntem 25 de
copii în școala noastră și astfel vin profesori de la oraș ca să predea.
Niciunul dintre noi nu mai bagă în seamă culoarea părului celorlalți
sau înălțimea lor și nici măcar nu observăm când vin cu câte o haină
ce le-a rămas mică. Ne bucurăm că putem merge la școală. Știți, visul
meu este să devin un speolog renumit, precum Emil Racoviță. Așa că
îmi dau toată silința să învăț cât pot de mult, deși nu avem acces la
suficiente manule sau cărți de studiu.
- Eu vleau să mă fac pompiel și să sting focul, strigă hotărât
Rareș, fratele lui Achim.
Râsetele copiilor se auziră până departe.
- Atenție, începem să coborâm pe o potecă îngustă, cu denivelări.
Poteca e udă și e nevoie de mai multă grijă ca să nu alunecăm.
- Achim, ești un ghid turistic minunat, remarcă Pavel care a
observat că Achim nu avea încălțăminte potrivită pentru acel traseu.
După puțin timp de coborâre, copiii au văzut firul de apă
ce venea de la Izbuc și au înțeles că se apropie de destinație. Achim
le povestea istoria locului și diverse detalii despre roci, peșterile din
zonă și alte întâmplări captivante. Le-a descris cum Izbucul Tăuz
comunică cu două peșteri aflate la mică distanță de el. De fapt, apa
din Izbuc vine dintr-una din peșteri, o traversează pe cea de a doua și
printr-un sistem de sifoane și galerii, iese la suprafață pe sub munte,
în Izbuc.
- În cât timp credeți că iese apa din peșteră, la suprafață? îi
întrebă Achim
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- Nu am nici o idee, dar sunt foarte curios să aflu, zise Ulise.
- Aploape 2 zile, veni răspunsul lui Rareș.
Ajunși la Izbuc, Rareș, fiind primul din grup a observat
că, acolo se aflau niște oameni îmbrăcați ciudat. Era o echipă de
scafandri ce tocmai se pregătea să intre în apă. Pavel și Ulise au fost
foarte impresionați de această întâlnire pentru că nu mai văzuseră
niciodată scafandri sau echipament de scufundare. Au petrecut acolo
vreo două ore și au privit fascinați și echipa, dar și peisajul.
La întoarcere, au povestit despre cele văzute și abia așteptau
să ajungă la părinți ca să le spună despre aventura ce au avut-o. Zilele
de vacanță au trecut prea repede. Băieții s-au împrietenit cu Achim și
Rareș și au făcut schimb de adrese.
După această întâlnire, Pavel și Ulise și-au propus să treacă
peste supărarea pe care colegii le-o provocau și să-i mobilizeze pe
aceștia pentru a-i ajuta pe Achim și colegii lui de școală. Își doreau să
le doneze o bibliotecă plină de cărți din multe domenii, rechizite și
alte lucruri de care aveau nevoie. De fapt, își doreau să îl încurajeze
pe Achim să își urmeze visul de a deveni speolog.

Roma Ille
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Pisica și șoarecele
A fost odată ca niciodată, dar nu prea de demult, o pisică și
un șoricel. După cum știți, șoriceii nu prea se înțeleg cu pisicile, însă
aici e cu totul altă poveste pentru că cei doi sunt prieteni adevărați,
nedespărțiți. Ei trăiau la minunata fermă a lui Alberto, un om generos
și iubitor.
Într-o zi, pe la vremea prânzului, șoricelul a văzut bucata de
cașcaval al cărui miros tocmai îl simțise pisica. Uitându-se unul la
celălalt, cei doi au rostit:
- Hai să o împărțim!
Bucuria mesei mult așteptate s-a risipit repede pentru că exact
în acel moment Pufus, câinele cel mare și morocănos, nou venit la
fermă, a ieșit din bucătăria de vară cu bucata de cașcaval în gură.
Ce a urmat a fost și mai și. Când fermierul a intrat în
bucătărie și a observat lipsa cașcavalului a fost convins că făptașii
sunt cei doi prieteni neobișnuiți, adică șoarecele și pisica, așa că le-a
tras o muștruluială grozavă. Cei doi au plecat capetele, tăcuți și șiau văzut întristați, dar nu prea tare, de viețile lor liniștite. La fermă
venise toamna, toată suflarea era ocupată cu adunatul recoltelor, așa
că nu îi deranja nimeni cât era ziua de lungă. Chiar și morocănosul
Pufus se făcuse nevăzut de ceva timp.
După câteva săptămâni, fermierul Alberto i-a chemat la el pe
șoricel și pe pisică. Care să fie motivul, oare? Ei bine, ca să le ceară
iertare!
- Iertați-mă, vă rog, pentru nedreptatea mea! Am meditat
mult timp la cele petrecute și am urmărit cu mai multă atenție ce se
petrece aici, la fermă. Am descoperit hoțul bucății de cașcaval. Știu că
nu sunteți voi doi. Făptașul este...o făptașă! Este Pufina!
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- Poftiiiiiim? rostiră în cor șoricelul și pisica.
- Da, știu că pare ciudat dar vă explic imediat. Pufus este de
fapt Pufina, adică o femelă care tocmai a născut niște puiuți mici,
mici de tot cărora le ducea mâncare. Noi trebuie să fim o echipă și să
o ajutăm. Ce ziceți?
- Daaaa, răspunseră cei doi, ferm și foarte bucuroși.
Astfel, toamna cea bogată le-a adus celor doi prieteni
neobișnuiți de la fermă, un nou membru în echipă – pe Pufina,
mămica celor mai drăgălași căței.
Așadar, dragi prieteni mari și mici, nu judecați înainte să
investigați!
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Categoria 14-18 ani
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Anelise Maria Albac
Am 15 ani și sunt din Arad. Sunt elevă
în clasa a 9-a la Colegiul National
,,Moise Nicoară” profil matematicăinformatică, am absolvit gimnaziul și
școala generală la Colegiul Național
,,Vasile Goldiș”.
Dintotdeauna m-a pasionat lectura, mai
exact romanele polițiste și cele SF, îmi
place să pătrund în imaginația autoriilor
și să le analizez modul de exprimare,
atât din punct de vedere literar cât și
gramatical, mă trezesc uneori abordând
anumite stiluri în compunerile mele
aparținând diferiţilor autori.
De asemenea mă pasionează pictura
și desenul, mare parte din timpul
liber petrecându-mi-l pictând și am
participat la diferite concursuri.
Îmi doresc să fac din pasiunea pentru
desen o carieră, deoarece vreau să am
o ocupație ce-mi va aduce zâmbetul
pe buze în fiecare dimineață, așa că
am decis că slujba de arhitect mi s-ar
potrivi cel mai bine, dar mi-aș dori să
scriu o carte cu ilustrații pentru copii
în încercarea de a combina cele două
pasiuni.

reStart

30

Mireasa fugară
Galopând pe un câmp în noapte, fără a arunca vreun furiș
de privire în urmă, o siluetă suplă, pe o șa de cal potcovit pe lună
plină, se conturează în peisaj. Peisaj ale cărui culori reci te încălzesc,
peisaj delimitat de un codru tăcut și întunecat, ce adăpostește priviri
ascuțite ca auzul, care te vânează asigurându-ți protecția, deoarece și
tu și ele știți că nu-și vor abandona confortul adăpostului.
Iarba, acum udă de roua ce se așează, pregătindu-se pentru
a întâmpina zorile dimineții, este zdrobită sub copitele negre
ale mârțoagei, mârțoagă bătută de soartă, ce ar face orice să-și
mulțumească noul stăpân, care i-a curmat suferințele. Picioarele
slabe, ușor tremurânde, susțin cu greu albul corp străbătut de umbre,
create de conturul coastelor mârțoagei. Petele ce-i colorează slab
corpul se întrevăd de dedesuptul albului rochiei femeii.
Părul pădure al femeii îi curge negru ca un izvor rece ce-i
încălzește umerii, cârlionții amestecându-se în bătaia vântului, cu
voalul de un alb transparent, ce îi acoperă fața ascunzându-i ochii
negri, grei, ochii dulci de baclava, acum triști. Timpanul de oameni
vii, o ține atentă și precaută la fiecare pas al mârțoagei. O rochie
albă îi acoperă tânărul corp de o nuanță măslinie, complimentându-i
formele, forme pe care invidiază orice femeie și provoacă orice bărbat.
Luminile focului se văd de departe, încălzind peisajul, jocul
luminilor și al culorilor aprind o scânteie ce luminează ochii femeii și
o lacrimă arzând de dor îi îneacă obrazul nepătat de vârstă. Motivația
femeii crește odată cu luminile focului, viteza calului crescând și ea la
îndemnurile stăpânului.
Siluete conturate de întuneric și fețe aprinse de lumina focului
arzând rece cu culori calde, întâmpină femeia, în aer simțindu-se
miros de iubire și de dor, dor de copil și iubire de părinte.
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Strigăte de bucurie, urlete de veselie, bătăi de palme, fuste
învârtindu-se în jurul focului mânate de mâinile închise la culoare,
ce strâng materialul moale cu modele alcătuite din culori strigătoare,
cântece acompaniate de instrumente improvizate au animat
întunericul și singurătatea nopții, până-n zori.
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Bunica și codrul
Curg lacrimile bunicii, ca zăpada de pe brazi, ea privind cu
bucurie acest mândru peisaj, codrul verde luminat, ai cărui străjeri
se-nalță tineri într-un concurs în care, încearcă să se apropie de soare.
Soarele de primăvară străpunge mândra pădure și-și face cale
către căsuță, orbind berzele ce-și au cuibul pe acoperiș, încălzind
pământul proaspăt săpat ce adăpostește puii unei recolte bogate și
mângâind obrazul bunicii ce privește răsăritul de pe băncuța din
fața casei. Palmele aspre, obosite de îndeletnicirile zilnice, apropie
degetele, deja pătate de față pentru a-și duce părul, ce-i deranjează
ochii îngreunați cu riduri, după ureche. Părul rar al bătrânei îi acoperă
firav umerii, ce poartă povara timpului, făcându-i grei, și i se prelinge
alb până la șoldurile șubrede, ce-i dau probleme în momentele cele
mai dificile.
Și, plângea, plângea bunica, de dor și de supărare că se-ncinge
iar natura și ea, timp, nu mai are. Ce-ar mai da să mai vadă încă un
răsărit de soare, sau un apus plin de culoare, încă o noapte cu lună
plină ce ține loc de soare și ce umple noaptea de lumină orbitoare,
să mai poată atinge gingașul obraz al micului ei nepoțel, cu buzele să
sărute fruntea pruncilor ei, cu mâinile să le cupridă palmele și să-și
exprime dragostea pentru ultima dată, dar știa cu întristare că lumina
din ea moare, întunecându-i privirea și stingându-i gândurile.
Casa bătrâneții ei, de o modestie rară, cu pereți din lemn
aspru de brad peticiți cu chirpici, cu ferestre mici și multe, ce
lasă căldura soarelui în casă, cu lumini de lumânare ce-n noapte
luminează golul lăsat de soare, cu un pat înalt de brad, ce ia în brațe
bătrâna în fiecare noapte, va pierde caldură în fiecare zi după ce
bunica nu va mai fi.
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Iar bunica așezată pe băncuța, ale cărei picioare zdrobesc iarba
crudă din fața casei, privește cu o ultimă suflare natura încojurătoare,
ce pare mai frumosă și mai plină de culoare, codrul ce pare mai înalt și
mai verde, mai tăcut și-ngândurat, brazii mai tineri ce-i aduc aminte
de vremuri de mult apuse, vremuri mai bucuroase, mai ușoare.
Codrul, ce i-a fost cea mai apropiată rudă, acum o mângâie
cu murmure dulci și calme, iar de mâna bătrână o va strânge până
la ultima suflare, vântul șoptindu-i vorbe de încurajare îi suflă părul
cărunt, dându-i fiori reci.
Și bunica, ce ascultă vorbele de încurajare, pășește curajos,
fără a arunca priviri timide în urmă, spre lumina orbitoare ale cărei
cristale instaurează liniște în inima femeii, ce-și dă ultima suflare.
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Ashanty Adela Andrieș
Mă numesc Ashanty Adela Andrieș și
am șaisprezece ani. Sunt elevă în clasa a
X-a la Colegiul Național ,,Elena Ghiba
Birta”, recent mutată din Spania. Îmi
place să călătoresc, să vizionez filme mai
vechi și câteodată să citesc. O parte din
timpul meu liber îl petrec cu prietenii
mei, ca orice alt adolescent. Sunt
creștină și o persoană deschisă, dornică
de a încerca lucruri noi. Încă nu știu ce
vreau să fac pe viitor, așa că încerc să
profit de fiecare oportunitate care îmi
este oferită, pentru a mă descoperi pe
mine însămi.
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Prea târziu
Adeline era sătulă să nu iasă niciodată afară din casă. De
aceea, când a plecat mama ei la serviciu, s-a furișat, cu succes, de data
aceasta, pe lângă domnul Smith, cel care avea grijă de ea și, cu mare
atenție, să nu fie văzută de camerele de supraveghere, a ieșit pe porțile
masive din vila în care locuia.
Nu putea să creadă ce făcuse. S-a uitat în jurul ei, rămânând
uimită de ceea ce vedea: casele vecinilor, mașinile lor, grădinile, erau
total diferite față de cum ea și le imaginase. A început să alerge cât
de repede putea. Vântul îi atingea fața gingașă, și, asta, îi plăcea la
nebunie. Era pentru prima dată, când se afla afară și se simțea liberă,
stăpână pe viața ei ca și cum nimeni și nimic nu o va putea împiedica,
invincibilă. În sufletul ei a apărut un sentiment neobișnuit pe care nu
l-a mai simțit niciodată și îl adora, era adrenalina. Dorința flămândă
de a se aventura în necunoscut o intriga, însă totodată un sentiment
de neliniște o apăsa.
Dintr-odată, a simțit o durere în piept, pe care nu a mai
avut-o până atunci. S-a oprit în fața unei case din cartier și a decis să
ceară ajutor. S-a apropiat, încet, și a bătut la ușă. A bătut încă o dată
și încă o dată, dar nimic. Se gândea că poate proprietarii erau plecați,
așa că a decis să bată la următoarea casă și la următoarea, ajungând
să colinde toate locuințele din cartier, fără ca cineva să răspundă și
să o ajute. Nu înțelegea ce se întâmpla. Cu părere de rău, a hotărât
să se întoarcă de unde evadase, dar în drum spre casă, avea impresia
că cineva se uita la ea, și-a întors capul și chiar așa era. Un tânăr îi
urmărea fiecare mișcare, dintr-o cameră de la etaj. Adeline s-a gândit
că poate el ar fi dispus să o ajute. A bătut la ușa acestuia, dar fără
răspuns. A bătut și mai tare, dar se pare că tânărul nu era dornic de
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a se sinchisi să deschidă ușa tinerei. Neavând alternativă, Adeline a
decis să-și continue drumul. Îi părea foarte rău că nu a reușit să-și
împlinească visul, pe care l-a avut toată viața, de a evada dintre pereții
care o ferecau. I se părea foarte bizar faptul că nimeni din cartier
nu era acasă ca să o ajute, cu excepția tânărului nepoliticos. Cu cât
avansa, durerea se amplifica. Făcu câțiva pași și dintr-odată negru…
Adeline deschise ochii și nu recunoscu nimic din încăperea
în care se afla. Nu înțelegea cum a ajuns din stradă în camera
aceasta, care avea un singur pat în mijlocul camerei. Totul era gri.
Nedumerirea își făcuse loc în sufletul ei, împreună cu frica. Stătea
întinsă în pat, neștiind ce să facă, dar până să decidă ea, ușa camerei
se deschise și cineva intră în încăpere, ținând în mână o tavă. Era
tânărul neobișnuit care o urmărea de la fereastră. Acesta s-a așezat
lângă ea.
- Uite, ți-am adus ceva de mâncare, spuse el, întinzându-i un
bol cu ceva ce nu mai văzuse până atunci.
Tânărul era înalt, zvelt și cu un părul castaniu. Ochii lui erau
ca o pădure în care Adeline se pierdea, privindu-i. Pe încheietura
dreaptă a mâinii, avea ceva desenat. Ea nu mai văzuse niciodată
,,oameni pictați” și i se părea fascinant acel semn pe care-l avea.
- Nu mi-e foame, spuse ea într-un mod ferm și rece. Chiar
dacă frumusețea lui o tulbură, nu putea să aibă încredere în cineva pe
care nu-l cunoștea.
- Trebuie să mănânci ceva. Nu poți să stai nemâncată, în
condiția ta actuală.
- Condiția mea actuală?! zise pe un ton răutăcios, înroșinduse de furie.
Cine se crede el să-i spună ce să facă? Întreaga ei viață era
condusă de oamenii din jurul ei, toți păreau a ști ce este mai bine

38

reStart

pentru ea, însă nimeni nu se sinchisea să o întrebe ce își dorește ea,
care sunt visele ei. Era captivă în planurile celor din jur iar, băiatul
din fața ei nu părea diferit.
Adeline aruncă bolul cu mâncare și țâșni din pat, căutând
o ieșire din camera cenușie. Inima îi bătea cu putere, picioarele o
conduceau doar spre pereți reci. Camera părea că se lărgește continuu
și disperarea o cuprindea... trebuia să găsească o cale de scăpare,
înainte de a deveni captivă între alți noi pereți. Deodată văzuse o
ușă. O ușurare îi cuprinse sufletul, o deschise și făcu un pas rapid,
însă înainte de a-și da seama, plutea în abis.
Ochii Adelinei se deschiseseră, răsufla repede și inima îi bătea
atât de tare încât o putea auzi. Adeline se uitase în jurul ei și o lumină
puternică îi pătrundea privirea. Realizase că fusese un vis, dar era prea
târziu pentru a face ceva, doctorul Forbes începuse deja operația.
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Ușa mov
În vacanța de iarnă, Luisa s-a trezit mai târziu decât de
obicei. Această zi era specială deoarece fetița împlinea zece ani, iar
entuziasmul nu se putea dezlipi de ea. Fulgii cădeau, iar Luisa aștepta
cu nerăbdare sosirea invitaților. S-a spălat pe dinți și s-a îmbrăcat cu
rochia ei roșie preferată. A coborât scările, iar mama Luisei se afla în
bucătărie. Tatăl a plecat pentru a aduce tortul fetiței. Mama gătea, iar
Luisei îi era foarte greu să nu guste din prăjitura frumos aranjată pe
farfurie. Ea a realizat că cineva lipsea. Era sora ei, Lily.
Ea a decis să meargă să vadă ce face și de ce nu cobora. A urcat
scările și a bătut la ușa surorii ei mai mari, Lily. Ea nu răspundea. Luisa
se gândea că poate doarme, așa că a deschis încet ușa, să vadă dacă
era adevărat, dar Lily nu era în cameră. Întotdeauna i se părea foarte
ciudată camera ei, pereții negri cu niște abțibilduri gigantice, un covor
de culoare verde închis și marele acvariu cu pești. Luisa coborî, în
grabă, scările și o anunță pe mama ei. Au urcat amândouă în camera
tinerei, dar micuța avea dreptate. Lily nu era în camera ei. Mama a
deschis dulapul, cu speranța că Lily s-ar fi ascuns acolo. Ea era foarte
timidă, așa că, de obicei, când venea cineva în vizită, se ascundea acolo.
Avea un comportament diferit față de cei care nu făceau parte din
familia ei. Fata de treisprezece ani, nu se ascundea în locul ei obișnuit,
dar mama a găsit telefonul mobil al feței. Clinc! O notificare a apărut
pe ecranul dispozitivului. Era un mesaj de la un număr necunoscut.
Mama a rămas șocată, dar în timp ce citea mesajul, un puternic
sentiment de frică a pus stăpânire pe femeia de treizeci și opt de ani,
dezechilibrându-se, dar a reușit să se sprijine de acvariu.
Luisa nu înțelegea ce se întâmpla cu mama ei. A luat telefonul
în mână, dar fără niciun folos, pentru că nu știa să citească. Mama a
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coborât în grabă scările, iar Luisa nu s-a dezlipit de ea. Ea se plimba
prin toată casa. Nu înțelegea de ce e așa de agitată. A luat cutiuța
magică, dar nu a răspuns nimeni. Apoi, s-a uitat pe fereastră. Luisa
făcea la fel, dar nu-l zărea pe tata care trebuia să vină. Fața mamei
era palidă, și, pentru câteva secunde, a crezut că s-a transformat
într-o statuie de piatră. Mama continua să se uite pe geam, dar Luisa
s-a plictisit. Așa că, în timp ce mama nu era atentă, Luisa a luat o
prăjitură de pe farfurie. Îi plăcea așa de mult și nu mâncase toată ziua.
Burtica ei îi cerea de mâncare. În timp ce ea își savura micul dejun
neobișnuit, mama a încetat să mai privească imaginea de iarnă și se
îndreptă spre baie. A deschis dulapul cel mai înalt, unde ea și sora
ei nu puteau să ajungă și a înghițit niște biluțe mici albe. Apoi, s-a
încălțat și s-a apropiat de fetiță.
- Luisa, mama trebuie să meargă până în grădină, spuse
femeia. Tu stai în casă și așteaptă-l pe tata.
Luisa a făcut exact cum i se spusese. Mama a ieșit din casă,
iar fata se uita pe fereastră în așteptarea tatălui, dar a auzit ceva. S-a
îndreptat glonț către ușa care ducea spre grădină, dar și-a adus aminte
de spusele mamei. Așa că a luat un scaun, s-a suit pe el și s-a uitat
pe geam. Fetița vedea cum picioarele mamei ei nu mai erau legate de
pământ și că avea mâinile acoperite cu gheață, dar nu era singură. Un
bărbat care nu atingea pământul și care avea mâinile negre, o ținea
pe Lily în brațe. Evrika! El trebuia să fie cel care a trimis mesajul.
Acest om plutitor o avea pe Lily! Dar ea nu se mișca. Parcă dormea în
brațele lui. Luisa a vrut să-și ajute sora și mama, așa că a alergat spre
ei și s-a oprit în dreptul mamei ei.
- Luisa, pleacă acum! a strigat mama.
- Nu! Pot să te ajut! spuse Luisa hotărâtă.
- Se pare că se va alătura încă o persoană călătoriei noastre,
zise bărbatul.
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- Nici să nu te gândești! Nimeni nu va merge cu tine!
Mama a întins mâinile și l-a lovit pe bărbatul amenințător cu
gheață. Wow! Pentru Luisa, totul era un spectacol, dar ea nu realiza
că era la mijloc viața lui Lily și a ei. Aceștia se luptau în aer, până
când bărbatul a pus-o pe mama la pământ și a apucat-o pe Luisa. Ea
a adormit instant în brațele omului.
- Dacă nu vrei să vii cu mine, atunci vor veni ele, zise el
îndreptându-se spre o ușă mov din spatele grădinii.
A ajuns în fața ușii și spera ca femeia să se răzgândească, dar
dintr-odată s-a auzit boom. Era chiar tata care a tras cu pistolul, dar
nu a reușit să-l rănească pe omul plutitor.
- Se pare că încă nu am scăpat de tine, monstrule, zise tata.
- Păi dacă vrei să scapi de mine, vei scăpa și de fetele tale,
spusese bărbatul.
Atunci tata a încercat, în continuare, să îl împuște, dar
bărbatul s-a ferit cu succes de fiecare dată. Boom! Acesta a fost sunetul
ultimului glonț. Atunci, omul s-a apropiat de tata și l-a ridicat.
- Niciodată nu veți scăpa de mine!
Îl aruncă cu putere în geamul bucătăriei. Tata încerca să se
ridice, dar avea pieptul străpuns de o bucată imensă de sticlă.
- Acum va trebui să alegi, soțul tău sau fetele tale, spusese el,
îndreptându-se spre ușa mov.
Femeia a rămas nedumerită. Nu știa ce să facă. Încerca să
se gândească la un scenariu unde toți membrii familiei erau în
siguranță, dar nu reușea. Trebuia să aleagă între fetele ei, care stăteau
inconștiente în brațul monstrului și soțul ei care era pe punctul de a
muri, dacă nu se ducea să-l salveze. Soarta familiei era în mâinile ei.
Spera să nu regrete alegerea făcută. Mama s-a întors și a zburat către
bucătărie ca să-l ajute pe tata.
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- Deci, tot pe el îl alegi ?! spuse bărbatul, deschizând ușa și a
dispărut cu cele două fete.
- Ce faci aici? Du-te după fete! spuse tata.
- Trebuie să te salvez. După ce te ajut, le vom aduce împreună
acasă. Îți promit!
Atunci, mama și-a ridicat mâinile asupra rănii și a vindecat-o.
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Viviana Andrieș
Sunt elevă în clasa a IX-a la Liceul
Teoretic „Josef Gregor Tajovsky”, din
Nădlac. Pasiunea mea sunt cărțile și, în
general, tot ceea ce ține de literatură,
iar visul meu, încă din copilărie, este ca
într-o zi să devin și eu la rândul meu
o scriitoare faimoasă. Ador să scriu
proză pentru că mă regăsesc în fiecare
personaj și pentru că pot călători
oriunde îmi doresc. Literatura nu are
limite și acest lucru mă fascinează!
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Cincizeci și trei...
Legenda spune că, de fiecare dată când zilele sunt calde, copii
se adună în fața blocurilor în cârduri numeroase ca să se joace de-a
v-ați ascunselea printre mașini și tomberoane abandonate. Legendele
au mereu un sâmbure de adevăr așa că, mă pregătesc sufletește să trec
cât mai repede pe lângă ei, încercând să nu fiu băgat în seamă.
Cobor în grabă scara blocului. Când ies afară, o fetiță blondă,
care nu avea mai mult de zece ani, sare de după Dacia albastră a lui
tanti Mița și strigă atât de tare, încât mă face să mă opresc:
- Îmi place părul tău!
N-am apucat nici să clipesc că, în jurul nostru s-au mai
adunat încă vreo șapte-opt ființe cu haine boțite și obraji roșii, care se
uitau la mine ca la un extraterestru. Un băiat pistruiat se înghesuie în
fața grupului:
- De ce ai părul verde? întreabă el.
- Ai ochii pictați, spune o voce de undeva din stânga.
- De ce porți pantalonii rupți? Ești bătrân?
Îmi dau ochii peste cap de exasperare și într-un final le
răspund:
- Inima mea e tânără. Ce contează anii ? Nu îmi pasă ce spun
alții despre mine!
Păreau șocați de răspunsul meu, dar m-au lăsat să trec mai
departe fără să mai comenteze ceva, nici măcar despre zgarda cu țepi,
care a fost criticată exagerat de mult în ultimul timp. Vârsta e doar un
număr, îmi spun eu, copiii sunt răi, iar părinții lor înguști la minte.
Și ce dacă mâine împlinesc 53? Pot să mă îmbrac ca la 21 dacă îmi
poftește mie sufletul și cu asta basta! În concluzie, pot spune că nu
prea îmi plac copiii, cel puțin unii copii... Mă străduiesc totuși să îi
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tolerez pe cât se poate. În fine, e mometul să trec peste și să nu mă
mai obosesc cu explicațiile și nici măcar cu frustrările. Îmi trăiesc
viața și atât!
Dau colțul și merg mai departe, savurând căldura zilei, până
când ajung la o cofetărie. Intru, îmi comand o felie de chec și o
limonadă cu mentă și mă așez într-un colț, lângă o fereastră mare,
care dă înspre bulevard. Mă las pe spate, adâncit în gânduri. Oja
neagră cu care mi-am dat ieri unghiile începe să se cojească. Mă uit
mai atent și realizez că am uitat să îmi pun inelele. Dacă Mia ar fi aici
mi-ar zice că sunt cu capul în nori.
Mintea îmi zboară acum la Mia mea. Parcă a trecut o eternitate
de când n-am mai văzut-o. Îmi propun să o sun când ajung acasă,
să-i aduc aminte că bătrânul ei soț îi duce dorul și are nevoie de ea...
Am lăsat resturile de chec în farfurie și mi-am terminat
limonada, după care am ieșit din cofetărie și m-am îndreptat spre
casă. Magazinul de lângă blocuri era încă deschis, așa că mi-am
cumpărat un sandviș și o sticlă de vin ieftin. Copiii nu mai erau
nicăieri, dar, lângă o bancă pe jumătate distrusă, stătea tolănit un
câine lățos, bătrân. Părea îngrijit, dar nu era nimeni în jur, așa că
m-am așezat eu pe bancă, să ne ținem companie unul altuia. Am
împărțit sandvișul în două, iar când m-am aplecat să îi dau jumătate,
m-am uitat în ochii lui și am realizat că erau diferiți. Unul albastru și
unul căprui. Părea fericit acum, molfăind bucăți de pâine și salam, iar
eu, în sfârșit, mă bucuram de compania cuiva căruia nu îi pasă cum
arăt sau de unde vin.
N-am apucat, însă, să savurez liniștea mult dorită, că o
femeie îmbrăcată într-un hanorac roșu, coboară în stradă, căutânduși câinele care i-a scăpat. Animalul, când aude vocea stăpânei, mă
părăsește în grabă, cu sandvișul încă în gură, dar fără să se mai uite
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înapoi nici măcar o secundă. L-am privit cum își îndrăgea stăpâna,
dând din coadă fericit și lăsându-și urechile pe spate, manifestând
afecțiune și iubire.
Am urcat și eu apoi în apartament. Mi-a venit o idee
incredibilă pentru romanul la care lucrez, așa că, după ce mi-am
turnat un pahar de vin, am început să tastez de zor o poveste despre
un câine bătrân, cu ochi diferiți și despre o femeie căreia îi place să
se îmbrace în roșu...
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Trăiască idioții!
Pe câmp e liniște. În fine, era liniște înainte ca noi să dăm
muzica la maxim în boxă.
Ca de obicei, ascultăm rock.
Telefonul îmi sună încontinuu, dar îl ignor. Știu că mă caută
mama.Trebuia să fiu acasă de mult.
Alex se întoarce spre mine și zâmbește.
-Vine ploaia.
Are dreptate. Nori negri răsar parcă de nicăieri și vântul se
întețește din ce în ce mai tare.
- De ce ar fi ăsta un lucru bun?
- Habar n-am, Viviana. Tu să-mi spui.
Râde. Râd și eu.
- O să te omoare maică-ta când ajungi acasă.
- Știu.
Un strop de ploaie îmi aterizează direct pe nas. Mă uit la Alex,
după care grăbim pasul. Degeaba, însă. Ploaia cade torențial acum.
Graba noastră se transformă în fugă. Fugim de vânt, ca și cum l-am
putea întrece, fugim de tunet și de ploaie de parcă am fi mai rapizi.
Fugim până când alunec și cad direct într-o baltă.
Strig cât să acopăr gălăgia furtunii iar Alex se oprește lângă
mine.
- Felicitări, fraiero! Poți să uiți de blugii ăia.
- Ar fi frumos din partea ta dacă m-ai ajuta să mă ridic.
Se uită la mine ca la o glumă bună dar, până la urmă tot îmi
dă mâna și mă ajută să mă ridic.
- Nesimțit.
- Ce?
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Mă uit urât la el după care mă ridic și încerc să-mi scutur
noroiul de pe haine.
- N-are rost.
- Mi-am dat și eu seama.
- Te-ai supărat?
- De ce m-aș supăra?
- Nu știu, femeie; de obicei te superi din orice.
Îmi dau ochii peste cap.
- Nu m-am supărat. În fine, hai acasă.
- Crezi că mai ajungem undeva pe ploaia asta?
- N-aveai tu cumva o vorbă?
Rânjește cu gura până la urechi.
- Trăiască idioții, atunci! Hai să mergem!
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Natalia Brădean
Am 16 ani, sunt elevă în clasa a X-a la
Colegiul Național ,,Elena Ghiba Birta’’
din Arad și de mică am fost încurajată
de doamna învățătoare să scriu. Scrisul
este o parte importantă din viața
mea și iubesc să-mi preschimb toate
gândurile, trăirile și stările în cuvinte
pe hârtie. Îmi plac de asemenea cărțile
bune, plimbările lungi în frig, toamna,
conversațiile captivante și desenatul de
portrete. Găsesc frumusețe în tot ce
mă înconjoară, în special în locuri și
lucruri neobișnuite.
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Orașul inimii mele
Visând la jungle urbane unde nimeni nu doarme și niciun
suflet nu are parte de odihnă, mă plimb pe străzile amorțite din inima
orășelului meu apatic. Cunosc toate aleile stinghere cu al felinarelor
pâlpâit sincronizat și toate grădinile asuprite de ziduri gri, înalte și
degradate. Le cunosc așa de bine, și, ținându-le grijuliu în palme, mă
năpustesc cu ochii închiși, colindându-le orbește, ca să îmi derulez
pe retina sufletului un film despre metropole contaminate de lumini
psihedelice, stații goale de metrou și baruri pline de străini care îmi
zâmbesc. Mi-am cumpărat bilet la ,,Sentimente adevărate 4D’’ ca
să pot naviga prostește șase zile și șase nopți, fără destinație, făcând
juruințe că te voi iubi mereu în lipsa mea și nu voi minți frumos
niciun străin.
Deschid ochii, sperând că voi găsi vreo gaură de șarpe în care
nu mă afundasem până acum, dar zadarnic, deoarece degetele mele
au simțit atingerea fiecărei crăpături. Mi-aș dori ca un domn cu ochi
blânzi să-mi arate o nouă cale atipică, sau o doamnă enigmatică să
îmi deschidă o ușă al cărei mâner trebuie lustruit de mâneca bluzei
mele spălăcite, altădată de un roșu aprins. Însă, în acest oraș nimeni
nu-mi zâmbește, nici nu-mi vorbește. Toată lumea caută, dar nimeni
nu găsește.
Fantasmele difuze ale sufletelor șterse care încălzeau cu ale
lor cuvinte, altădată, scheletele scărilor spiralate din blocurile triste și
abandonate sunt singura mea companie. Nu sufăr serile monotone
de noiembrie în care adorm gândindu-mă la o zi de mâine al cărei
gust s-ar putea să îmi placă deoarece e ambalată în speranțe ale pașilor
mei, suprapunând ipotetic pașii celui îngreunat cu aceleași întrebări
răscolitoare, lăsând amprente pe același pământ bătătorit. Poate.
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Poate când se sting și luna și soarele, asta dacă nu îți vei lua zborul și
mă vei părăsi și tu, fără să îmi spui numele tău, fără să îți împărtășesc
un gând și fără să pătrund în mintea ta ca să înțeleg ce te ține legat
de acest micuț și prăfuit oraș și încă nu ai gustat din orașul inimii
noastre.
În orașul inimii noastre diminețile mereu însorite încep în
apartamentul meu îngrămădit de la etajul șase clătinat de bubuitul
ritmurilor minimale ale bulevardului saturat complet de oameni vii.
Îmbrăcată în ochelari de soare cu rame groase, lăsându-mi umerii și
genunchii goi să îmi fie dezmierdați, îmbrățișez copacii și cânt cântul
păsărilor care zboară strâmb. Mă plimb pe străzi late, luminoase,
ghidată de impulsuri, intuiția brută care îmi șoptește ce mă va aștepta
la răsucirea capului spre stânga, clădiri impunătoare care se înalță,
mărginindu-mi calea. O agitație de un confort aparte mă ghidează
spre o gelaterie colorată cu geamuri mari. Savurez o înghețată care mi
se topește pe degete minute în șir. Ziua se încheie cu apusul sfâșietor
deasupra tuturor, crezând că o iau de la capăt. Dar noaptea aici constă
în adrenalină, fugă după senzații, mulțimi de oameni hipnotizați cu
capete forjate în difuzoare, pe care îi simți tot mai aproape, luând
parte la aceeași transă ciclică, în aerul limitat al ambientului cinic,
nocturn. Mă trezesc buimacă dorind să scrijelesc pe tăblița sufletului
meu și pe o pagină albă de jurnal: ,,Aici sunt acasă”.
Dar pe mine ce mă ține legată? Nu cumva frica de acest
oraș fără nume, cu linii subțiri în loc de granițe puternic definite?
Visez așa de mult la orașul acesta anonim, crezând că îl pot cuprinde
deja, ajungându-mi pe o măsea spartă. O frică înrădăcinată în zilele
mohorâte, iarba care nu e suficient de verde și oamenii egoiști de aici
mă țin cu respirația tăiată, crezând că o firimitură sau un petic din
ce voi vedea acolo va oglindi ce am văzut odată și va trebui să îmi
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caut un nou acasă. E frica mea de necunoscut. Frica de o singurătate
familiară pe care vreau să o alung de la mine și să nu o mai întâlnesc
vreodată în nopțile în care mă zvârcolesc în pat, deoarece inima îmi
bate prea tare iar sunetul sângelui care îmi curge prin vene e asurzitor.
Să rămân e greu, dar să plec în vânătoarea unei amăgiri de odinioară,
nu aș putea să mi-o iert.
Fac o pauză și îmi strâng fricile la piept pentru o secundă
infernală, ca pe niște pisoi a căror gheare zgârie, dar nu suficient încât
să te rănească. Câte superficialități anoste. Câte gânduri veninoase
care mă paralizează. Ce dacă pun un punct pe hartă, iar apoi un
punct pe hartă, iar apoi încă un punct pe hartă? Căutarea poate să
dureze șase zile și șase nopți, deoarece pe paginile cu colțuri îndoite
ale jurnalului meu scrie „M-aș întoarce acasă, căci aici nu mai e casa
mea demult”.
În paharul de whisky îmi torn sucul de portocale care e mai
mult gheață. Mă gândesc cât de ușor mă pot devora singură din
interior spre exterior și de câte zeci de ori o voi mai face dacă mai
poposesc vreo secundă.
Cu ochii închiși, colindând orbește, îmi derulez pe retina
sufletului drumul înspre metropola care să mă primească. Năvălesc
fără destinație, dar lucidă și cu un scop al unei fericiri în decorul
urban care îmi astupă toate golurile. De data aceasta nu caut, ci
găsesc.
Mă trezesc in apartamentul meu îngrămădit de la etajul șase,
într-o dimineață însorită de noiembrie…
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Ana-Maria Chiorescu
Am 15 ani, sunt elevă în clasa a IX-a la
Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”
din Arad și în timpul liber îmi place
să scriu și să citesc. Sunt de părere că
scrisul este o foarte bună modalitate de
a mă cunoaște mai bine pe mine însămi
și de mă dezvolta ca persoană, din
toate punctele de vedere. Cât despre
citit, prefer literatura română de secol
XX datorită descrierilor complexe de
personaje și a descrierilor de decor.
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Noapte de vară
Într-o noapte melancolică de vară pătrund firav stele, stele
abstracte, ce se împletesc cu apusul cald de vară și cu rozurile și
purpuriurile pline și dulci ale trandafirilor fantastici. Și, în lumina
blândă a stelelor, se simte mireasma unui cireș enigmatic, cel
care aduce bucuria copilăriei pe buzele tuturor, în noaptea cu vis
parfumat de vară. Iar pe cer, mândră și iubită în sclipirea sa divină,
luna argintie, gătită ca o mireasă frumoasă a nopții, se oglindește
într-o poveste: poveste ce curge lin și ușor la vale, poveste în care
se adună toate fericirile și nefericirile unor bieți muritori, și anume
ferchezuitul râu-mire. Pe cât și poezia și iubirea ne curg în valuri,
astfel vara, amețindu-ne pe noi toți cu visul feeric al lunii și cu
povestea trandafirilor rumenii.
Cum visele se aliniază în aerul revigorant și exuberant în
epicul total al verii gânditoare, în surâsul violet al soarelui extaziat de
voci de oameni mari și copii, și animale ce se încântă la rândul lor de
soare, de vise și flori mai mult ca niciodată, vara. Se adună crâmpeie
de povești din toată lumea, seara, la o discuție rurală, cu iz degajat, în
nopțile de vară într-un sătuc de munte, dătător de simțiri blajine, când
se strâng oameni de toate vârstele pe o colină cu miros de brazi și fagi,
ce spulberă monotonia unei zile dărâmate.Ei își împărtășesc fel de
fel de întâmplări și trăiri arcuite-n dungi efemere de mister și șoapte
de cristalin al naturii pitorești cu aer comunal în zgomote urbane
se scriu povești de tramvaie vechi și amețite de tinerețea radiantă a
tinerilor, tineri îndrăgostiți sau îngândurați. Fumegă străzile asfaltate,
nu doar de fumul propriu zis al mașinilor și fabricilor poluante ce
omoară încet, câte puțin, mama natură ocrotitoare a tuturor ființelor
din această lume, dar mai ales, de un fum figurat de poezie înecat în
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lacrimi și râsete scrise de sufletele unor oameni curajoși, pentru că
sunt îndrăzneți și încearcă să fie cineva, cineva care nu se construiește
prea ușor, ci de multe ori cu greutăți amare.
Se zbat una cu alta, aceste simțiri, se contopesc în roze, în
trandafiri, în tot felul de vorbe și întâlniri și se înfățișează povețe,
alungiri ale personalității umane, ce nu este perfectă, însă perfectibilă.
Aidoma naturii, simplă dar în continuă dezvoltare, sensibilă
dar străfulgerătoare în nopțile cu ploi torențiale de vară, aidoma
ființei umane. Omul și natura se întâlnesc numai vara, când scriu
și vorbesc și se desfată împreună în ochii eliberați de sub rigoarea
primăverii, aparent blânde dar înșelătoare.
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O iubire aparte, prima mea iubire
Roș-violete scântei de foc se desprind din pământul spornic
al iubirii ce îmi cuprinde inima, când te zăresc pentru prima oară.
Ochii tăi negri de tăciune amăgitor-romantici ca marea, intenși
ca focul de toamnă, misterioși ca o steluță mică și hazlie pe un cer
înstelat într-o noapte de vară, în întunecatul lor contur de drame
stelare aruncă săgeți cu aur poleite pe bolta mea lăuntrică, ce se zbate
între minciună și adevăr, între dulce și amar, sunt îndrăgostită. Și
iubesc pentru prima oară, cu adevărat.
Adâncimea valurilor maronii și negre ale părului său, ale cărui
șuvițe ușor ondulate sunt ca niște crenguțe crețe ce atârnă rodul
înțelepciunii și al iubirii ca o incandescentă simțire. Glasul său
se revarsă în al meu, străpungând cu o suliță amoroasă tăcerea.
Cuvintele noastre zboară alături de pasări și avioane migratoare,
se frâng în mulțime și se întrepătrund, iarăși se sting, apoi renasc
din nuanțe blânde de alb și gesturi subtile. Se întregesc convorbirile
noastre pe ritmuri sfioase de Mozart sau Bach, sau sclipirile măiastre
ale cărților străbătute de râurile iubirii fantastice și de trăirile scrise cu
cerneală roșie ca sângele cald al pasiunii, în flacăra scriitorilor exaltați.
Amândurora ne curg tonurile cenușii și arămii ale clasicismului literar
și muzical, prin vene, și, înflăcărați de aceste clipe, ni se înfățișează
universul vieții ca fiind cel al frumosului, al artelor și viciilor, pe care
le au toți artiștii și al iubirii expresive, ce tocmai se naște. Frunze de
aur, de toamnă, se scaldă-n orizonturi încleștate de frig dar deșteptate
de un albastru senin a unor ochi fermecați de încântări literare și de
romantismul după-amiezii de toamnă și, simt cum mă cheamă adieri
de flori de primăvară în această toamnă, de întâia oară: întâia oară,
în care, un suflet zvâcnește sub clipiri de semi-lună roșiatică. Sub
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aceste motive ce îmi înroșesc obrajii în lumina frigului de toamnă,
după un ceas de vorbă cu acest boem și neînțeles artist al vieții de
astăzi, ale cărui vorbe poartă întipărită amprenta trecutului, acest
cavaler medieval îmi ia mâna și mi-o împreunează într-un puternic
și sensibil parfum masculin cu aromă de crini albi și mosc, iar în acel
moment îmi zâmbește.
Atunci mi-am dat seama că, în acea seară înfăptuită în zodia
visului de toamnă, mi-am întâlnit perechea rătăcitoare, un suflet
plămădit pentru a fi alături de sufletul meu. Și sufletul și mintea,
îmbujorate de rozele romantismului, mi-au șoptit că, ce simt e sincer
și pur, se arată-n chip de fericire vioaie, ca de copil.
Simt ceva ce nu am mai simțit. O simțire colorată și vie,
pătrunzătoare, dincolo de împrejurări sau de mișcări. Simt o scânteie
fulgerătoare, un firav fir negru de fascinant ce îmi devorează toate
neliniștile, toate temerile. Simt că o particulă metafizică își transformă
strălucirea minuțioasă de știință într-o lumină fluorescentă de iubire
ce mă face să tresar când o întrezăresc.
Simt că sunt îndrăgostită și că iubesc cu adevărat, pentru prima
oară.
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Andreea-Nicoleta Crnaci
Sunt elevă la Liceul Teoretic ,,Jozef
Gregor Tajovsky” din Nădlac. În prezent
sunt în clasa a XI-a, la Secția cu predare
în Limba Slovacă. Sunt o fire liniștită
când vine vorba de școală, dar explozivă
în afara ei. Îmi place să vorbesc, să îmi
exprim opinia și să fac dreptate, de aceea
am și început să scriu. În scris nimeni
nu mă deranjează, am o lume a mea
pe care eu mi-o creez și o transform în
lumea mea ideală ori de câte ori vreau.
Poate ai să rămâi surprins, dar cititul
nu a fost dintotdeauna pasiunea mea,
ba dimpotrivă, uram să citesc, pentru
că nu aveam răbdarea să văd ce se
întâmplă într-o carte. Dar totul avea să
se schimbe datorită unui pariu, să citesc
o carte de aventură, aparținând lui
Jules Verne. Pariul acesta mi-a deschis
oportunitatea de a-mi face idei despre
scris și, astfel am început să citesc cât
de des posibil. De la SF, la romanele
polițiste ale Agathei Christie, care este
și una dintre autoarele mele preferate,
la Stephen King, Joyce Carol Oates,
Daniel Keyes, Jules Verne și alții. De
asemenea citesc și autori români,
precum, I.L.Caragiale, Emil Cioran,
Nichita Stănescu, Tudor Mușatescu.
Totodată, îmi place să pictez și să lucrez
în domeniul artei Quilling.
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Apus de prietenie
Răsărit în culori calde, cer senin, mirosul de benzină se simte
din parcarea blocului, semn că, deja oamenii pleacă la serivici. Unul
mai grăbit ca altul, unul cu o mașină mai bengoasă, altul cu Golful
sau Dacia 1300.
În blocul de deasupra unui coafor, locuia o fetișcană de 16
ani, pe nume Miruna Stănescu. Fată mai băiețoasă din fire, dintr-o
familie de medici, înscrisă la un liceu de prestigiu din București, cu
bursă în fiecare an. Se ridică, clătinându-se din pat, somnoroasă, cu
păru’ vâlvoi, se îndreaptă către baie. Dar mai întâi pornește Youtubeul pe telefon, dând play la mixajul Paraziții. Nevoi fiziologice, dame,
încearcă să se pieptene, dar lentilele ei verzi, încă erau acoperite de
pleoapele nedemachiate de fardul din club, de seara trecută. Mirosind
a panseluțe și apă de gură, se îndreaptă către bucătărie să bage ceva
la stomac. Urlă că nu este nimic de mâncare, încât și frigiderul dă
ochii peste cap, deoarece era ticsit cu mâncare. Bagă un ecler cu
ciocolată și se îndreaptă către dormitor, să-și aleagă ținuta de liceu.
Răstornă dulapul, pentru o cămașă neagră și niște pantaloni negri,
bineînțeles. Se aruncă în fața oglinzii, se uită dacă are vreun coș și își
pune ochelarii de vedere Vogue, negri, pe ochi. Iese din apartament
repezde pe ușă, încât uită cheile și se întoarce mormâind înjurături.
Coboară în fugă scara și iese chiar lângă parcul orașului, unde se
afla blocul în care locuia. Așteaptă lângă trecerea de pietoni să treacă
strada. Simte vibrația telefonului în mână, primește o notificare de la
prietenul ei, Matei Popesco, care este mai mare decât ea cu doi ani.
Matei: Ne întâlnim la chioșc?
Miruna: Da, ne vedem acolo.
Cu pași repezi, ajunge la chioșcul din fața liceului, unde o
aștepta Matei, care era îmbrăcat într-un trening și purta nelipsita sa

Andreea-Nicoleta Crnaci

61

șapcă cu cozoroc. Miruna întreabă unde e floarea albastră carnivoră,
prietena lor Emo. Se aude clopoțelul, semn că încep orele. Miruna și
Matei se îndreaptă către scări, să urce la etajul doi. Intră în clasă și se
așază fiecare, Matei la geam, iar Miruna în banca din fața lui. Intră
profa de mate și începe ora de matematica. Întreaga oră se uită la
ceas, deoarece timpul la ora de matematica stă pur și simplu. Miruna
este chemată la tablă să rezolve o problemă. Nu se împotmolește, o
rezolva repede și primește nota de rigoare. ,,Matei Popesco, treci la
tablă”, spune cu un glas răstit profa de mate. Se ridică cu scârbă și
încearcă să rezolve problema. ,,Nu știi să împarți, Popesco?”. Matei nu
răspunde și este trimis la loc, cu promisiunea că va rămâne corigent.
Trece ora de mate și în pauză apare floarea albastră carnivoră.
Matei: Unde dracu ai fost?
floarea: Mi-am pictat frunzele cu lac negru, ce vrei?
Miruna: Vezi că ai rămas corigentă și ai primit absență cu
roșu.
floarea: Serios? Profa nu știe că se poate trezi în toiul nopții cu
mine în dormitor? Chiar vrea să-l viziteze pe Dumnezeu așa repede,
i s-a urât cu viața ?
Miruna: Nu știu, dar eu zic să rezolvi situația pe o cale
amiabilă.
floare: Rezolv eu pe cale amiabilă când o veni extraterești să
ne predea în școală.
Matei: Vreți să ieșim diseară în parc?
Miruna: Da, eu pot, mai ales că e vineri.
floarea: Ne vedem acolo.
Miruna și Matei ies din clasă și dau nas-n nas cu Cristina,
fosta cea mai bună prietenă a Mirunei. Miruna și Matei o ignoră,
dar Cristina îi privește insistent. Trece ziua, Miruna ajunge acasă și se
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aruncă în pat. bucurându-se că e vineri. Vorbește pe grup cu floarea
albastră carnivoră și Matei, stabilind ora la care se vor întâlni diseară.
Miruna: La ce oră de întâlnim ? Ne vedem la mine în fața
blocului și mergem în parc?
Matei: Da, ne vedem la tine. Pe la 19:30 e bine?
floarea: Pentru mine e bine.
Miruna: Ok, atunci ne vedem.
Se ridică din pat și merge glonț la dulap, să își aleagă hainele
pentru diseară. Blugi de un albastru închis, o bluză galbenă și un palton
cafeniu. Se îmbracă, își face părul cu placa, niște fond de ten, un rimel,
un tuș și un ruj de buze mat, nuanța Masquerade. Se încalță cu tenișii
Old Skool VANS, ia cheile și pleacă. Este seară, ora 19:30, iar Matei și
floare albastră niciunde. Miruna le dă mesaj pe grup, anunțându-i că
îi așteaptă în fața blocului. Matei îi răspunde că ajung în trei minute.
Se întâlnesc și trec strada, pentru a merge să se plimbe prin parc.
Plimbându-se cu prietenii, Miruna o întreabă pe floarea carnivoră ce
s-a întâmplat, de nu vorbește. Matei îi explică că floarea și-a pierdut
vocea, când s-a dus să rezolve problema cu profesoara de matematică,
aceasta aplicându-i o furculiță în gât, floarea carnivoră comunicând
numai prin semne. Plimbându-se prin parc, li se alătură un câine în
culorile curcubeului, care începe să vorbească cu ei, și recită alfabetul,
speriați de ființa stranie, încep să alerge pe stradă, până când, câinele
le pierde urma. Matei și floarea carnivoră încep să insiste, să plece cât
mai curând din parc, deoarece vor să meargă la cinema să vadă un
film horror. Miruna în schimb, refuză să meargă la cinema, pentru că
îi era frică de floarea carnivoră, deoarece aceasta, încă era extrem de
nervoasă și violentă de la conflictul cu profa de mate, Miruna stând cu
frică să nu primească și ea o furculiță în gât, scoasă chiar din gâtul florii
carnivore. Atunci, extrem de nervos, Matei îi propune Mirunei să facă
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un pariu, dacă chiar îi este frică sau nu Mirunei de floarea carnivoră,
acesta constând în a merge obligată la cinema și cu riscul de a-și primi
în gât o furculiță, de la floarea carnivoră, care se uita extrem de urât la
ea. Miruna acceptă, dar pune și niște bani la bătaie, 2.500 de lei dacă
el câștigă pariul sau Matei îi va da 2.500 de lei, dacă ea câștigă, bat
palma. Zis și făcut, merg toți trei la cinema, aleg cel mai horror film
și se pregătesc să intre în sala de cinema. Apare chiar în fața ochilor
lor, Cristina, fosta cea mai bună prietenă a Mirunei, dar și dușmanca
celor trei. Spre surprinderea Mirunei, Cristina încă poartă lănțisorul
în formă de stea, pe care l-a primit chiar de la ea. Cristina îi salută spre
surprinderea celor trei și intră chiar în sala în care trebuiau să intre cei
trei. Fac ochii mari și intră în sală. Aveau rândurile din față, iar Cristina
stătea printre ultimele rânduri. Începe filmul, Miruna este extrem ne
neliniștită, mai ales că și Cristina era în sală. Cristina avea un plan
bine pus la cale, încât să le strice seara. De acasă pornise și ea la ora
19:30, văzându-i în parc cum discută, trage cu urechea, ascunsă, după
un copac. Deduce din discuție, că merg la cinema și atunci își face un
plan, să le distrugă seara, deoarece ea nu avea prieteni, iar Miruna,
după distrugerea prieteniei cu Cristina, își făcuse alți prieteni, ceea
ce Cristina nu accepta sub nici o formă. Cristina îi urmărește și se
holbează la ei extrem de geloasă, iar Miruna simte. La un moment
dat, Miruna simte că trebuie să facă pipi, se ridică și merge la baie.
Miruna iese din sală, lăsând ușa întredeschisă. Cristina nu are liniște
și vrea să vorbească cu Miruna. Se ridică, coboară scările, Matei și
floare albastră carnivoră o zăresc, se uită unul la altul, continuând
să vizioneze filmul. Miruna se pune pe colacul de toaletă, face pipi
și stând pe toaletă, aude ușa de la baie, cum se deschide. Se ridică și
iese din cabină, merge să se spele pe mâini. Se uită în oglindă și vede
reflexia Cristinei.
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Miruna: Ce vrei?
Cristina: Ce vreau? Vreau să vorbesc cu persoana, pe care am
iubit-o mai mult ca pe mama. Asta vreau!
Miruna: Serios?
Cristina: Da.
Mirun : De ce plângi? Pentru ce plângi? De ce faci crize?
Cristina: De ce fac crize? De ce fac crize?!?!
Miruna: Nu țipa, că te aud.
Cristina: Mă auzi? Acum mă auzi? Dar, când a murit tata și
te-am sunat disperată, că l-am găsit mort în casă, nu m- ai auzit. Ai
spus că e semnalul prost.
Miruna: Ce faci? De ce te aproprii așa?
Cristina: Ca să pun capăt suferinței.
Cristina se repede la Miruna cu un briceag. Miruna o prinde
de mâini și o trântește de perete, pentru a se salva, dar nu apucă să
se atingă de clanța ușii, Cristina o apucă de braț și o trântește de
podea. Sunetele devin atât de puternice, încât personalul din cinema
se alarmează, iar unul dintre ei își face curaj să meargă, să vadă ce
se întâmplă. Deschide ușa și vede două fete care se bat, începe să
strige la un coleg, să sune la poliție. Matei si floare albastră carnivoră,
încep să se îngrijoreze, deoarece Miruna nu se întorsese încă. Decid
să meargă, să vadă ce se întâmplă și ieșind din sală aud țipete din baie,
aleargă amândoi spre baie. Intră în baie și încearcă să le despartă pe
fete. Floare albastră carnivoră începe să le scuipe, ca să se liniștească.
Le scuipă atât de mult, încât fetele încep să nu mai vadă de la atâta
scuipat. Într-un final se liniștesc, scuipate din cap, până-n picioare.
Doi polițiști își fac apariția.
Polițist: Ce se întâmplă?
Miruna: O neînțelegere între prietene.
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Cristina Prietene? Tu ești idioată?
Polițist: Vă rog, fără jigniri.
Miruna: Nu s-a întâmplat nimic grav, am rezolvat deja
problema. Dacă îmi permiteți, aș dori să plec.
Polițist: Sunteți singură?
Matei: E cu noi. Cu mine și floare albastră, cea care a scuipat.
Polițist: Ea le-a scuipat? Tu le-ai scuipat?
floarea: Da! Problem?
Polițist: De ce ridicați tonul?
Matei: Așa e ea, mai nebună, n-are creier în cap, are apă de la
robinet. Putem să o luăm pe Miru și să plecăm?
Polițist: Mergeți, dar să nu mai faceți circ.
Matei o ia de mână pe Miruna și pe floare albastră carnivoră
și pleacă. Coborând pe scările de la mall, începe o discuție aprinsă.
Matei: Ce naiba, mă? Ai turbat, Miruna?
Miruna: Eu am turbat? Ești idiot?
Floare albastră carnivoră începe să îi scuipe, arată cu degetul
pe Matei. Miruna nu se prinde și începe să-l ia la întrebări pe Matei.
Miruna: Ce tot are asta, mă? De ce tot face semne? NU, nu
cred asta. Ești împreună cu Cristina? Dacă ești împreună cu ea, îți jur
că te trosnesc cu mâna mea.
Matei: Da, da sunt cu ea. Asta e! O iubesc.
Miruna: Du-te dracu de imbecil. Cu mine nu mai ești prieten.
Miruna o smulge de frunză pe floare albastră carnivoră și
pleacă acasă, fără să se mai uite înapoi. Matei rămâne întristat și se
îndreaptă spre Cristina.
Cristina: De ce? De ce i-ai spus? Era secretul nostru.
Matei: Floarea m-a pârât. A naibii carnivora asta. Un secret
nu poate să țină și ea.
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Cristina: Ce ai de gând să faci?
Matei: Nu știu. Habar nu am. Vin să îi scriu.
Matei deschide telefonul și intră la mesaje, dar surpriză,
mesajul pe care l-a scris Mirunei, nu poate fi trimis, aceasta blocându-i
numărul.
Matei: Mi-a blocat numărul. Asta e, nu mă interesează de ea.
Tu ești iubita mea.
Cristina: Să înțeleg, că nu te doare?
Matei: Ce să mă doară? O imbecilă.
Cristina: Să înțeleg că nu te interesează de ea.
Matei: Nu. Nu mă interesează și nici nu o să mă intereseze.
Cristina: S-a sfârșit o prietenie.
Matei: Ea nu îmi va fi soție în viitor. Tu, da!
Cristina: Ai planuri mari.
Matei: Avem! Și o să avem viața noastră, așa cum plănuiam.
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Rugăciune în primăvară,
Soare mare şi cald îmbracă pământul. Cerul e ca lacrima,
iar pământul e vesel ca un copil ce-a făcut primii paşi. Cer imaculat,
soare impecabil şi pământ plin de dor. Dor de soare, dor de floare,
dor de cânt lin, mai uşor, tot mai uşor care să-i îmbrace goliciunea şi
să-i mângăie tăcerea.
Din prospeţimea tuturor răsar arome preacurate, ce hrănesc
pas nou şi viu.
Arborii, şi ei îşi întind larg braţele către înalt şi caută
desfătarea alinării, şi caută a-şi îmbrăca dorul de soare şi a-şi ostoi
trunchiurile de frig. Natura era într-un întreg proces de reînviere.
Eram pe verandă, când aud un glas care mă strigă: -Indira, unde
ești? Era Maitreyi. Îi răspund, iar aceasta se apropie zâmbitoare și
cu ochii umezi, mă ia în brațe. Mă strânge puternic și încerc să o
liniștesc. Era în sari de culoarea ceaiului palid, cu papucii albi, cusuți
în argint, cu șalul asemenea cireșelor galbene. Îmi povestește că
este foarte tulbure și nopțile îi sunt martore la plânsete. Deși tristă
și îngândurată, o iau de mână și mergem să ne recreăm la templul
Dakshineswar Kali din Calcutta, dedicat zeiței Kali, ce se găsește
pe partea de est a râului Hooghly, brat al Gangelui. Templul este
prevăzut cu o cupolă uriașă mărginită de altele nouă, de dimensiuni
mai mici. Acesta găzduiește nu mai puțin de 12 altare închinate
zeiței Shiva. Pe latura ce duce spre râul Hoogly sunt amenajate
trepte folosite de credincioșii hinduși pentru baine ritualice. Intrăm
în templu și ne ocupăm locurile. Era o liniște care cânta sufletului
melodia pruncului chinuit de durerile colicilor. Am început să ne
închinăm zeului Ganesha, zeul înțelepciunii și al prudenței. Cea mai
simplă, dar și cea mai consistentă rugăciune brahmană, pe care o
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știm toți indienii, potrivit Legii lui Manu, se compune din silaba
sfântă AUM, cele trei cuvinte sfinte BUR (pământ), BUVAH (aer)
și SVAR (cer), după care se rostește cunoscuta Gayatri. Practic,
închinătorul trebuie să se îndrepte în primul rând către Divinitate
și apoi să recunoască și să rostească numele celor trei lumi vedice
(lumea pământească, lumea atmosferică și lumea cerească) și numai
după aceea să rostească rugăciunea umană propriu-zisă, Gayatri: „Să
medităm asupra strălucirii supreme a divinului insuflețitor: să dea
imbold gândurilor noastre”. Din stânga mea simțeam o energie care
implora zeul să-i asculte rugăciunile. Maitreyi se ruga fierbinte, atât
de fierbinte, încât auzeam cuvânt cu cuvânt ce implora: ,,Slavă ție,
Zeul meu, tu, care ești mijlocitoarea mea, te rog cu lacrimi sufletești,
nu-ți întoarce fața de la mine. Ascultă rugăciunea mea și alungă
neînțelegerile dintre tatăl meu și Allan, să-i luminezi spre iertare și
împăcare între ei, pentru binele lor și-al întregii familii. Dă-i sănătate
și mai multă înțelepciune, tatălui meu“, ,,Zeul meu atotputernic,
nădejdea tuturor celor fără de nădejde, te implor, ascultă rugăciunea
mea, tu ești doctorul și vindecătorul tuturor bolilor. Te rog să o ferești
pe mama mea de orice boală și să-i dăruiești sănătate pentru a-mi fi
cât mai mulți ani alături, iar eu să îi pot fi sprijin peste ani”, ,,Zeul
meu și ajutorul meu, te rog ascultă rugăciunea mea pentru surioara
mea, Chabu. Ține-o sănătoasă și o ferește de rele și de păcate.”,
,,Atotputernicul meu, te rog din adâncul sufletului îngenunchiat de
durere, adu-l pe Allan înapoi. Îmi este cumplit de dor de el. Vreau să
revăd ochii lui și să-i simt din nou sărutul dulce. Te rog, Zeul meu,
ține-l sănătos și îndeplinește-mi dorința.”, ,,Puterea mea, o ultimă
rugăminte mai am, ține-l sănătos pe Khokha, el e omul care a ținut
ascunsă povestea de dragoste, pe care am avut-o cu Allan. El a fost
omul de nădejde. Ascultă-mi rugăciunile, Zeul meu. Mulțumesc!.”
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Auzind aceste vorbe, îmi dădusem seama, câtă suferință și îngrijorare
este în sufletul Maitreyiei.
Mă ridic, Maitreyi se ridică și ea, și ieșim din templu. Cer şi
pământ, fir firav de soare, colţ de iarbă crud şi ghiocei în clopoţei de
alb şi verde bucură sufletele venite pentru purificare și liniște.
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Steliana Dalcă
Sunt elevă în clasa a IX- a E la Colegiul
Național ,,Elena Ghiba Birta” Arad.
Pe 10 octombrie am împlinit vârsta
de 15 ani. Pasiunile mele sunt lectura,
drumețiile și lucrul manual. Sunt unica
fiică a părinților și am fost crescută de
aceștia cu dragoste și credință, valori pe
care doresc să le transmit mai departe
prin scris. Ador să cutreier lumea, fie ea
cea văzută sau nevăzută, cu gândul sau
cu trupul, să țintesc cât mai sus și să fiu
mereu originală.
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Parfumul dragostei
Mi-ai umplut sufletul cu parfumuri! Parfumuri care mi-au
atins artera inimii înfundate de iubire, și mă leșină, mă agață cu
gheare gingașe de creier, lăsându-mă într-o ceață din care numai tu,
crăiasa mea, mă poți ivi și îndruma spre poarta inimii tale, lovită de
mulți, chiar și de mine.
Îmi aduc aminte cu durere, ziua în care mă țineai în brațe... mi
se pare un spectacol de demult. Aș vrea să se ridice cortina simțurilor
necunoscute. Să mă învălui din nou în tandrele atingeri.
Ce fericit aș fi să am un bastonaș cu care să-ți mai bat o dată
la poartă, să mi-o deschizi larg în scârțâitul iritant al balamalelor, să te
privesc fulgerător, cu lumina ochilor, pierdută din beția gândurilor...
Erai însă departe. Tu departe, eu departe și o coloană verticală de
nesăbuințe otrăvitoare și învolburate care tind să arunce sulițe ale
durerii sufletești spre mine. Eu, cel înfierbântat, mă ofilesc pe zi ce
trece, fără tine, lumina mea! La fel ca o floare lipsită de apă și de
lumina caldă a soarelui. La fel și eu, lipsit de umezeala parfumată a
buzelor tale, de lumina ochilor tăi pătrunzători și de căldura sufletului
tău blând, care, sper și acum, că nu te va lăsa să mă lași…
Au trecut atâtea zile de când ai plecat și mă simt singur.
Singurătatea asta netrebnică îți smucește simțurile, îți adună nori de
cenușă asupra ta, trage o perdea tuciurie între tine și restul lumii.
Trec oameni pe lângă tine și parcă toți îți provoacă o sfială puternică
și persistentă.
Mă uit la pozele cu noi. Mă văd pe mine, omul de atunci
într-o deplină fericire, legănând pe picior o ființă suplă, de o plăcere
nemărginită, cu obrăjori roz-bombon și o fundiță neagră prinsă în păr.
Nu iubeai zorzoanele. Erai tu, așa cum te lăsase bunul Dumnezeu pe
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fața pământului. Și ce bucurie că există o astfel de creație! Te primisem
în viața mea, ca un dar. Credeam că ești binecuvântarea existenței
mele. Naturalețea ta uimitoare m-a tras în vârtejul dragostei. Acest
vârtej urma să-mi fie hărmălaia dăinuitoare a inimii mele. Mi-o lua și
parcă mi-o trântea de ziduri de piatră, mi-o întorcea pe toate părțile
la fel cum face un copilaș cu cadoul de Crăciun primit de la părinți,
frumos învelit, cu o fundă mare deasupra din dorința de a-l deschide
cât mai repede.
Aș vrea să știu ce e acum în sufletul și-n gândul tău. Știu că nu
voi putea afla... Asta mă face din ce în ce mai bleg de parcă aș suferi
de nu știu ce boală... Ei bine, este o boală. Acea boală care-i atacă pe
cei îndrăgostiți lulea. Suferință, așa se numește! Nu trece de la sine,
iar antidotul este persoana iubită. Te chem întruna să-mi vindeci
necruțătoarea boală. Gândul că nu mă auzi și nu vei ști niciodată
chemările mele, mă neliniștește teribil.
Împărăția fericirii nu mai există de acum pentru mine...
Fericit eram la părinți, când îmi sufla mama pe rănile provocate de
căzăturile cu bicicleta sau de cele din copaci (de care nu-i plăcea
deloc să audă) ca să nu mă mai doară. Cu toate acestea, nu eram
atât de giugiulit de părinți, motiv pentru care, acum, sunt singur. Ei
spuneau mereu „Noi nu îi dăm totul de-a gata copilului nostru. Nu
va învăța nimic. Nu va fi independent în vecii vecilor. Nu va reuși
să facă nimic în viață. Să-l ținem de mână până când se însoară?
Trebuie să dea el cu capul, căci din greșeli se învață!” Sunt conștient
că încă îi am, și, până când am părinți pe lume, nu pot fi singur.
Mă gândesc însă că sprijinul lor mi-ar fi de mare folos, dar nu pot să
mă duc la ei să le spun cele întâmplate. I-aș dezamăgi total. Am un
statut destul de ridicat în societate, iar dezvăluirea acestei probleme
pe care o am în dragoste și cât mă afectează, m-ar trage în jos. Am
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ajuns „undeva”, așa cum zice lumea, și trebuie să dau dovadă că sunt
un om puternic. Acestea fiind zise, așa la general, dar pentru mine
este cu totul altceva. E ceva profund și sensibil. Simt că nimeni nu
mă înțelege. Pentru asta nu pot apela la nimeni.
Îmi aduc aminte marea mea dorință pe care mi-o puneam
în copilărie, atunci când mă supăram pe mine: „Vreau să cresc, să
fiu mare!”. Ce n-aș da acum să fiu din nou copil! Să mă iubească
necontenit doar părinții, de la care știu că nu voi avea parte niciodată
de trădare și suferință. „Suferință”, un cuvânt groaznic care mă
macină pe interior și se vede la exterior. După părerea mea, suferința,
căci despre ea vorbim, chiar dacă mă dezgustă crunt este cauzată de
experiență. Dintr-o experiență îngrozitoare se naște suferința asta
feroce.
Nu te pot avea... N-ai să știi ce-ți scriu, ce-ți gândesc, ce-ți
spun... Nu-ți fac promisiuni, căci nu sunt vrednic de a mă ține de
ele, dar de un singur lucru ești conștientă, că te iubesc, și știi prea
bine asta. Masa la care luam noi micul dejun și cina în fiecare zi este
pregătită. Aștept până la moarte să te așezi și să-ți ofer tot ce am mai
de preț, să te faci cârmuitoarea vieții mele, iar eu, un biet soldat
venit dintr-o bătălie, rupt de inamic, să mă pot desfăta în tandrele
tale atingeri...
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Simplitate
Sfârșit de săptămână. Nimic deosebit. Te trezești, deschizi
puțin ochii, ca o pisică somnoroasă, îți sucești capul spre fereastră
și vezi cum ziua se bate cu noaptea. Ți-e greu să te ridici din pat (nu
pentru că ai fi bătrân, dar căldurica de sub pătura ta încolăcită de
trup te ține legat de pat ca un armăsar de-un gard). Ești la țară și n-ai
centrală pentru încălzire. O sobă mică și maronie-n colț de odaie,
alături, o grămăjoară de popice de lemn crăpate. Flacăra cu care ardea
focul dispare înspre dimineață. Fuge și nu știi unde. Nu mai stă să
te încălzească. Și nu te ridici ca să-l faci din nou pentru că dormi,
normal, și nu simți frigul. Asta era în „dormitor”.
Trebuie să traversezi tot ocolul printre puzderia de orătănii
gălăgioase și flămânde ca să ajungi la bucătărie. Intri. Odată cu tine
intră și pisicuțele și singurul câine pe care-l ai, flămânde și astea. Mă
întreb cum de animalele flămânzesc în halul ăsta, noaptea? Mie nu
mi-e atât de foame dimineața, imediat după ce mă trezesc. În fine...
E un frig, și înăuntru, și afară pe timp de iarnă, de-ți crapă obrajii.
Cu lemnele pregătite din seara trecută, căci dimineața n-ai chef să
umbli prin șoproane ca să ți le bagi în casă, faci focul în șpohert, așa
auzisem eu că îi spuneau bătrânii. Era de fapt un cuptor cu plită pe
care puteai face mâncare și aveai și căldură toată ziua dacă puneai
lemne pe foc. Toate-s bune și frumoase după ce treci de partea asta și
dai de mâncare animalelor. Sunt atât de enervante, încât nu-ți mai
vine să vorbești despre ele, mai ales atunci când te împiedici de ele!
Mișună de parcă ar face un protest!
Îți faci cafeaua și ți se pare că poți să o savurezi liniștit, când
deodată, te trăznește o curiozitate! Te întrebi „De ce bem cafeaua? De
ce bem, noi, oamenii, apa asta tulbure?” Ești de-a dreptul paranoic,
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nimic mai mult. Te legi de tot felul de idei care nu-și au rostul în
momentul acela. Of! Noi, muritorii, dacă am gândi doar, ce e bine
și ce trebuie, ce viață veșnică am duce!
E duminică, ieși în mijlocul drumului de țară, asculți
chemarea clopotelor bisericii. Sunetul lor îți picură în auz. Asta-i
viață! Să te îndrepți spre marginea drumului, să pășești pe rădăcinile
de iarbă veștejită care fusese de un verde wow în vară, să treacă pe
lângă tine oameni frumoși, luminoși la față, mergând la întâlnirea
cu Dumnezeu, gospodine trezite de cu noapte, roșii la față și cu ochi
de cicoare, și mai mergi, mai mergi pe drum, fie în sus, fie în jos. Vezi
mame sărutându-și copilașii, apoi lăsându-i la joacă. Unele mame
care nu-și lasă fetițele să plece, până nu le pun în păr o duzină de
agrafe colorate. Le e capul curcubeu, pe bune! Când e mai rece afară,
le învelesc căpșorul, fie într-o eșarfă, fie cu un batic sau chiar cu o
căciulă. Cu atât mai bine că le acoperă agrafele acelea terifiante. Mai
vezi din când în când câte o cucoană care are pe cap o pălărie cât
roata de la mașină. Sau mai vine pe ulița noastră câte un domn din
ăla de zici că-l strâng hainele, așa merge. Nu-mi place imaginea pe
care o creează aceștia. Prefer sătenii mei, harnici oameni și modești.
Așa îți poți petrece toată viața, privind-o! Îi aud pe unii zicând
„Sunt tare plictisit” sau „Trebuie să faci mișcare în fiecare zi pentru
a te menține!”. Ei bine, aici nu te poți plictisi. În plus, mișcarea este
în prim plan. Ori vrei, ori nu vrei, natura îți dă de lucru. Dacă vrei
să stai tolănit pe un pat de fân, să știi că nu vei avea șansa! Mai
ales atunci când cea mai rece iarnă își intră în drepturi! Țurțurii stau
numai să cadă, crengile copacilor trosnesc sub greutatea imensă a
omătului, deschizi ușa casei și stai cocoțat pe trepte ca un cocostârc
adevărat, privind trena iernii, lungă și albă, țesută cu fire de argint.
Dai la lopată până te trec căldurile. Urmează, apoi, o răceală zdravănă
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de sezon. Stai în pat ca o cloșcă, înfierbântat, cu ochii ca într-o pânză
de păianjen, roșu la față de parcă ai fi alergat kilometri întregi. Era
singurul moment când aveai timp să stai ore în șir, fără să mai ai vreo
grijă. Și chiar dacă aveai, ce folos? Nu puteai să faci absolut nimic.
Nimic nu poate fi mai frumos, decât să trăiești unde îți place.
Nu e forfotă aiurea, nici trafic, nici gălăgie. Sunt doar sunetele naturii
și forfota treburilor gospodărești. La țară m-am născut, la țară am
crescut, la țară îmi duc traiul, la țară am să mor.
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Erick Ionescu
Sunt născut în anul 2006 și sunt elev
la Colegiul Național ,,Vasile Goldiș”,
din Arad. Printre hobby-urile mele
se numără cititul, (romanele mele
preferate sunt cele din seria ,,Harry
Potter”), jurnalismul (practic jurnalism
la Palatul Copiilor de la 10 ani și am
obținut numeroase premii de-a lungul
anilor) și pictura (urmez cursuri la
Palatul Copiilor de la 5 ani, și aici
obținând zeci de premii). Către acest
concurs am fost îndrumat de doamna
dirigintă și inspirația pentru cele două
proze mi-a venit uitându-mă pe geam și
văzând minunatele culori ale toamnei.
Prima mea participare la un astfel de
concurs a fost când aveam numai 9 ani.
Au urmat multe concursuri, dar cel mai
dificil a fost un concurs despre cum
arăta orașul Arad în trecut, deoarece am
căutat prin diverse ghiduri turistice și
cărți vechi, mi-am întrebat străbunicii
și rudele mai în vârstă despre modul de
viață al arădenilor în vremurile vechi,
munca fiindu-mi răsplătită cu premiul
întâi.
Acest concurs a reprezentat pentru
mine o provocare, iar rezultatul nu
poate decât să mă ambiționeze și mai
mult în a-mi dezvolta un stil propriu
și a-mi îmbrățișa temele mele preferate:
realismul și fantasticul
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Zi de octombrie
Toamna, cel mai misterios anotimp. Totul îngălbenește și se
înroșește. Păsările călătoare zboară spre țările calde. Apare bruma și
apar primele înghețuri ale anului. Se recoltează plantele crescute în
timpul anului și oamenii se pregătesc pentru vremurile grele. Dar
toamna este un anotimp frumos și mirosul plăcintelor cu dovleac
vrăjește pe toată lumea. Asta crede și Noah, cel mai mare dintre
băieții familiei Parker. Noah este înalt și destul de slab, are părul
castaniu, fața lunguiață, ușor pistruiată și ochii căprui-închis. El are
16 ani și este elev la liceul local. Noah mai are un frate și două surori,
pe Harry, Charlotte și Anna, care au 11, 12 și respectiv 17 ani. Cel
mai bun prieten al lui Noah este Isaac. Isaac are aproape 16 ani și
este ceva mai scund decât Noah. Are părul roșcat cârlionțat și poartă
ochelari.
Era sâmbătă după-amiaza și Isaac l-a invitat pe Noah la el, ca
să bea un ceai. Noah s-a îmbrăcat repede, și-a luat paltonul în carouri
pe el și a plecat către Isaac. Isaac locuia la două străzi distanță de
Noah, la vreo zece minute de mers pe jos. Afară bătea puțin vântul
și frunzele erau portocalii. Era înnorat și începu să picure. Noah
și-a deschis umbrela transparentă și și-a continuat drumul. Ştia că
Isaac a invitat la el tot grupul de prieteni, adică și pe Marco, Emma,
Veronica și Luna. După exact zece minute, Noah a ajuns la Isaac,
dar, spre surprinderea lui Isaac, nu a mai invitat pe nimeni și mai era
și singur acasă, părinții lui fiind plecați la nunta mătuşii cumnatei
tatălui lui Isaac.
‒ Hey, Isaac!
‒ Bună, Noah! Ce mă bucur să te văd!
‒ Ce mai faci?
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‒ Păi, astăzi, am făcut proiectul pentru engleză și cam atât.

‒ Nimic special. Am vrut să merg să mă plimb prin pădure,
după ceaiul de la ora 15... nu ai vrea să mă însoțești?
Noah a stat pe gânduri, dar îi răspunse afirmativ. Isaac a făcut
ceai de portocale, preferatul lui şi al lui Noah. Isaac este pasionat
de pictură și ceaiuri. Are în dulap peste 50 de feluri de ceaiuri și
bea trei-patru pe zi. Are și numeroase căni și ceainice. Astăzi, Isaac
hotărî să scoată ceainicul și setul de căni cărămizii, primit de la
mătuşa sa din Norvegia. Băieții și-au savurat ceaiul și au discutat
despre colegi, prieteni, lucruri normale despre care discută cei mai
buni prieteni. Isaac mai avea o soră mai mare, Sophie care are 18
ani, este prietenă cu Anna și a început de curând studiile la Harvard.
Sophie este prima din familia lui Isaac care mearge la Harvard.
Deși mama lui Isaac își dorește ca Isaac să meargă la Harvard, el își
dorește să studieze la Oxford. După ce băieții și-au terminat ceaiul,
au plecat să se plimbe prin pădurea din apropierea casei lui Isaac.
Când au ajuns, nu le-a venit să creadă cât de frumoasă era. Totul era
portocaliu, galben, cărămiziu, pământul era ocru și râul era cristalin.
Chiar că toamna era minunată. Mergând mai departe pe cărare, au
văzut ghinde pe jos, veverițele în copacii ruginii. Au mâncat câteva
alune și au cules ciuperci – Isaac știa să deosebească ciupercile bune
de cele otrăvitoare. Au cules ciuperci în rucsacul beige a lui Isaac și
și-au continuat drumul. Aceștia au ajuns la podulețul de peste micul
râu care traversa orașul. Acolo s-au oprit să își facă câteva poze și au
făcut și schimb de geci ca să vadă care le stă mai bine.
Fundalul arămiu și cerul plumburiu mergeau de minune cu
paltonul maroniu în carouri al lui Noah. Noah a auzit un sunet ciudat,
dar nu i-a zis nimic lui Isaac, fiindcă nu a dorit să-l dezamăgească.
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Băieții și-au continuat drumul și au ajuns la ferma de dovleci
a domului Sam. Domnul Sam era un bătrânel darnic care le dădea
întotdeauna băieților dovleci. Nici de data aceasta nu a fost diferit.
Băieții au primit fiecare câte un dovleac și plăcintă cu mere făcută
de tanti Marta, soția domnului Sam. Băieții, ferciți, le-au mulțumit
bătrâneilor de plăcintă și dovleci. Plăcinta cu mere a doamnei Marta
era excepțională, rumenită și aurie, pe scurt era cea mai bună plăcintă
cu mere pe care o putea face cineva. Băieții și-au continuat drumul.
Cum Noah nu era mare sportiv, băieții au poposit pe o pajiște unde
câteva vaci pășteau iarbă. Cerul plumburiu și puțin înnorat, briza
lacului din apropiere, culorile toamnei și mirosul plăcintei rămase erau
un cadru perfect pentru o după-amiază de sâmbătă. Isaac i-a reamintit
lui Noah că aceasta era penultima toamnă înainte de universitate și
Noah era conștient de asta. Isaac începu să îi povestească din nou
lui Noah despre Oxford și cât de mult își dorea să îl însoțească. Lui
Noah îi plăcea ideea, dar nu știa cum și-ar putea lăsa orășelul său de
2500 de locuitori pentru viața la Oxford, iar mai apoi la Londra, o
adevărată metropolă cu peste 8 milioane de locuitori. Noah nu se
putea obişnui cu ideea de a locui într-un oraș așa de mare și încercă
să îl convingă pe Isaac să rămână în orășel și să facă o facultate locală.
Cerul s-a făcut un gri pastelat vântul începu să bată și ramurile
copacilor dansau, iar frunzele cădeau.
‒ Cred că va veni ploaia! zise Isaac.
‒ Am umbrela la mine! zise Noah, care dorea să savureze din
plin momentul.
Noah spera să stea în poiană până la apus, pentru a vedea,
probabil pentru ultima oară anul acesta, apusul, în aer liber. Noah își
dorea să devină astronom, îl pasionau stelele de când era mic și avea
montat un telescop pe balconul său. Noah ia cursuri de astronomie
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săptămânale și are o mulțime de jurnale pline cu schițe despre poziția
stelelor și fazele lunii. Întotdeauna și-a dorit să lucreze într-un
obsevator și să vadă o eclipsă solară printr-un telescop profesionist.
Taina cerului îl pasiona atât de mult, încât de mai multe ori
în vacanța de vară stătea treaz toată noaptea în grădină, întins pe
jos, admirând stelele. Dar, din păcate pentru Noah, a început să
picure și au trebuit să plece înapoi către casa lui Isaac. Noah a deschis
umbrela transparentă, au luat dovlecii și plăcinta și au plecat la pas
grăbit, lăsând poiana cu văcuțe în urma lor. Ploaia începu și mai tare
și băieții mai că fugeau prin frunzele umede. Au înaintat prin pădure,
dar au luat-o pe altă cărare, una mai şerpuită şi mai noroioasă. Pe
această potecă, copacii erau deja golași, nici frunze nu erau pe jos,
arăta de parcă aici copacii nu ar mai fi înflorit de zeci de ani. Începu
un vânt ciudat, şi se lăsa ceaţa.
‒ Ce ne facem? întrebă Isaac.
‒ Eu zic să ne aprindem lanternele! zise Noah
Băieţii aveau, întotdeauna, la ei lanterne. Au aprins lanternele
şi li se păru că au văzut ceva în ceaţă. Au înaintat şi, în scurt timp nu
au mai avut semnal la telefon. Acel vânt începu din nou, şi au văzut
o arătare în ceaţă. Băieţii au cam luat-o la fugă şi au trecut printrun arc din crengi uscate. Destul de ciudat, se lăsă din nou ceaţa, de
data aceasta şi mai tare, şi arătarea apăru din nou. Părea a fi un fel de
fantomă, dar nu i se vedea decât umbra. Băieţii au trecut acum pe
lângă o cascadă secată şi au auzit nişte sunete, nişte sunete ciudate.
Cu siguranţă, nu erau pe drumul cel bun. S-au întors şi nu le venea
să-și creadă ochilor ce era în faţa lor. Era doar umbrela lui Noah şi
au auzit un fel de strigăt subţire. Au luat-o înapoi pe unde au venit şi
au văzut o luminiţă care pâlpâia. Au luat-o în direcţia luminiţei şi au
văzut din nou statura din ceaţă, oare ce ar putea fi? Au luat-o la fugă
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şi luminiţa a dispărut. Au auzit un POC şi statura a apărut din nou
în faţa lor, de data aceasta şi mai aproape de ei. Băieţii, îngroziţi, au
închis ochii şi au fugit direct prin statură, de care nu s-au ciocnit. Au
fugit şi mai repede şi au trecut de cascada secată şi de pădurea cheală,
unde au auzit o cioară, semn că ceva era să se întâmple. Ploaia începu
şi mai tare şi băieţii fugeau prin frunzele umede. Când au ajuns în
poiană au trecut pe poteca bună şi au văzut în faţa lor o pisică neagră
care mieuna, un alt semn că ceva era să se întâmple.
Au trecut de ferma de dovleci și de poduleț și au ajuns pe
drumul betonat, pe când începu să plouă tare... Băieții erau la trei
case distanță de casa lui Isaac.
Au ajuns la casa lui Isaac, și-au dat jos gecile, și s-au pus pe
canapeaua din sufragerie. Era deja trecut de ora șase şi soarele apunea
la șase și douăzeci și cinci, deci Noah i-a spus lui Isaac că el va ieși
pe terasă să urmărească momentul. Afară s-a înseninat, dar încă tot
plouă. Noah l-a chemat pe Isaac să vadă un curcubeu dublu, un
fenomen extrem de rar, ce îl făcea și mai rar era că era și „ora de aur”,
timpul de dinaintea apusului sau de după răsărit, când totul este
luminos și auriu, lumina emisă de soare fiind mult mai puternică.
Noah a pozat fenomenul, iar Isaac l-a pozat și pe Noah cu minunatul
fundal. Băieții au stat și s-au uitat la apus vreo treizeci de minute, cele
mai bune treizeci de minute din zi, după părerea lui Noah. După ce
au intrat în casă, Isaac a făcut un ceai de căpșuni cu miere. Isaac a
servit ceaiul în setul său muștar, de data aceasta. După ce băieții și-au
savurat ceaiul, au copt niște popcorn și s-au așezat pe canapea.
La șase și patruzeci și cinci, începea serialul lor favorit la
televizor. Băieții se întâlneau întotdeauna sâmbătă-seara ca să îl
vizioneze, deci nu au făcut nicio excepție. În serial era vorba despre
un băiat şi o fată blocați într-un tărâm magic. Totul era pe dos,
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copacii erau mov și albaștri, apa era violet, pământul era roșu, iarba
era roz, creșteau tufe de marcipan, erau izvoare de ciocolată și casele
localnicilor erau cu susul în jos. Ce le plăcea lui Noah și lui Isaac
la acest serial erau personajele, protagoniștii, Katy și Alex, dragonii,
spiriduşii şi Regina Dulciurilor. Deși serialul pare pentru copii mici,
acesta dezvolta pe parcursul său probleme ale omenirii și, la final, în
ultimul episod, în cel pe care îl vizionează astăzi, se instaurează pacea.
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Strigoii
A început să picure și să bată un vânticel. Crengile copacilor
aproape goi se mișcau foarte repede. Vântul ducea și niște frunze
gălbui în zbor, și, se vedeau pe cer ultimele păsări călătoare. Pe jos
erau nuci, și, Noah a luat una în mâna, a spart-o și i-a mâncat miezul.
Noah a ajuns acasă după ora 19:00, și părinții, împreună cu fratele
și cu cele două surori ale lui, l-au așteptat la masă. Părinții lui au
fost puțin dezamăgiți când l-au văzut pe Noah întârziind la masă.
Mama lui Noah a gătit somon cu piure de păstârnac și sos olandez, o
delicatesă pentru Noah, somonul fiind peștele său preferat.
După cină, fiecare copil a urcat în camera sa. Cum soarele deja
a apus, Noah a ieșit pe balcon și s-a uitat la stele. Pentru prima oară
a văzut patru stele într-un perimetru așa de mic. Și-a deschis jurnalul
și și-a luat notițe, iar mai apoi a făcut o schiță rapidă a stelelor și a
lunii. Peste șase zile urma să fie Halloween-ul, iar Noah nu a plănuit
încă nimic. Atât știa, că el, împreună cu grupul lui de prieteni, Isaac,
Emma, Marco, Luna și Veronica, urmau să se costumeze în vânători
de vrăjitoare. Și Sophie, sora lui Isaac, venea acasă de Halloween. Ea
și Anna, sora lui Noah, și-au plănuit costumaţia încă de la Paște, și
urmau să se deghizeze în polițiste. Plus că, de acest Halloween urma
să fie lună plină, un lucru relativ rar, dar nu așa de rar ca un curcubeu
dublu. Știa că Veronica a ales să organizeze petrecerea de Halloween
la ea acasă. Veronica locuia în centrul orășelului într-o clădire istorică.
Părinții Veronicăi sunt antrepenori, ei deţin librăria din orășel.
După o oră de urmărit stelele, Noah s-a hotărât să se pună în
pat. A stat și a filozofat despre tainele universului, a mai desenat o
schiță a lunii și s-a pus să citească despre comete. Camera lui Noah
se află la etajul unu al casei, are pereți maro, mobilier de stejar și un
pat cu ramă albă.
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Camera lui Noah era plină de decorațiuni, plante, și avea
beculețe LED prin cameră.
A trecut noaptea, duminica dimneața a fost una însorită, adia
vântul și era relativ cald afară. Anna și mama lui Noah au gătit clătite,
și Noah împreună cu Charlotte le-au uns cu ciocolată sau cu gem de
căpșuni pus de bunica. Tatăl lui Noah și Harry au pus masa și au avut
grijă să îl hrănească și pe Puff, motanul negru al familiei.
Isaac l-a sunat pe Noah să îl anunțe că Sophie a ajuns de la
Harvard acasă. Deci, logic că Noah și Anna au fugit către casa lui
Isaac, ca să o vadă pe Sophie. Noah și Anna nu au mai vazut-o pe
Sophie din august, de destul de mult timp ținând cont că aceștia se
vedeau zilnic.
Când au ajuns la Isaac, el deja a pregătit ceaiul, de data
aceasta de mentă. Anna a fost extrem de fericită să o vadă pe Sophie.
Sophie era înaltă, slabă, avea părul roșcat, gura mică, avea pistrui
și ochi albaștri. Cei patru au ieșit pe terasă cu ceaiurile în mână
și au început să povestească cu Sophie. Afară era senin, era călduț,
cerul era albastru-cleștar, copacii ruginii și arămii, lacul din curte
avea apa tulbure, se vedeau pe deal mii de culori și se simțea mirosul
de prăjituri de la cofetăria de lângă casa lui Isaac. Era un scenariu
perfect pentru discuții cu Sophie. Sophie le-a povestit despre viața
la Harvard, și că dorea să devină avocată după terminarea studiilor.
Sophie încerca să îl convingă și pe Isaac și pe Anna și pe Noah să
urmeze studiile la Harvard, dar Isaac dorea să studieze la Oxford
Științele Pământului. Anna nu dorea să meargă la universitate,
deoarece dorea să se facă cofetăreasă. Iar Noah dorea să urmeze
studiile la facultatea locală, încă nu știa pe ce profil, dar cert e că
nu dorea să se mute într-un oraș așa de mare... lui îi plăcea viața în
orășelul de 2500 de locuitori...
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Anna și Sophie au urcat în camera Sophiei și au început să
povestească despre prietenii lor. Isaac și Noah s-au hotărât să meargă
din nou în pădure, de data aceasta pe cealaltă potecă. Cei doi și-au
luat și umbrele la ei, în caz că va ploua, au luat și niște fursecuri și
au plecat la drum. Desigur, de data aceasta, și-au luat camere foto,
lanterne și diverse echipamente, în caz că se vor întâlni din nou cu
vreo creatură.
Au ajuns în pădurea din apropierea casei lui Isaac, era atât de
frumoasă, era ruginie, arămie, roșcată, gălbuie... Era minunată! Băieții
au luat-o pe cărarea care ducea către fortăreața de pe deal, care se putea
vizita în sezonul de vară. Pe drum cei doi s-au întâlnit cu trei veverițe,
printre singurele viețuitoare ale pădurii. Din nou au strâns ciuperci,
Isaac știind să le deosebească pe cele bune de cele rele. Cei doi au
ajuns la ferma abandonată, locul lor preferat atunci când nu au stare.
Ferma era compusă dintr-un hambar mare, roșu spălăcit și acoperiș
negru, două anexe, una din ele fiind parțial dărâmată, și câteva coteţe.
Noah și Isaac s-au urcat în hambar și au început să povestească așa
cum fac cei mai buni prieteni, despre rude și alți prieteni.
Dintr-odată au auzit un fel de corn, și un fel de strigăt, extrem
de subțire. Noah și Isaac s-au gândit să mai stea, fiindcă știau foarte
bine drumul spre casă. Au aprins lanternele și au observat o lumină
roșie care pâlpâia. S-a lăsat ceața și mai tare și era frig. Isaac a scos
termometrul din rucsac și a văzut că temperatura a scăzut de la 15
grade Celsius la 7 grade. Un vânt ciudat se lasă și, din nou, au auzit
acel corn de strigoi și au văzut o creatură neagră pe bolta cerului.
‒ Mai bine plecăm! zise Noah.
‒ Mai bine! confirmă Isaac.
Cei doi și-au strâns lucrurile și au plecat către oraș. Pe când
coborau dealul, a început să plouă și s-a petrecut o alunecare de teren.
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Băieții s-au speriat și au luat-o pe o rută ocolitoare. Din nou au văzut
luminița pâlpâitoare în ceață și o arătare a apărut în ceață. Băieții
s-au speriat și mai tare și au auzit cornul strigoiului și mai aproape de
ei. Cei doi, îngroziți, s-au întors și au luat-o prin mijlocul pădurii și
ceața a dispărut. Din nou au simțit vântul și în fața lor au văzut un
stol de fluturi maro și au auzit o bufniță. Cei doi au ajuns din nou pe
potecă și iar se lăsă ceața. De data aceasta era și mai densă și lanternele
nu prea făceau față. Un strigăt subțire le-a intrat în timpane băieților.
Arătarea le era din nou în față. Cei doi au luat-o pe calea
opusă și acolo s-au ciocnit de o pisică neagră. Au alergat pe frunzele
ude și au văzut două luminițe, una mov și una roșie. Au auzit, de data
aceasta, vreo trei-patru cornuri și din nou au văzut ceva zburător pe
cer, ceva negru, urât, ca un strigoi. Băieții, mai îngroziți ca niciodată,
au luat-o prin mijlocul pădurii și au auzit o cioară. Au alergat cât i-au
ținut picioarele și, din nou, s-a auzit strigătul subțire. Ploaia începu
și mai tare și auziră un tunet și mai apoi un copac a fost fulgerat și a
luat foc. Noah și Isaac au luat-o pe o altă rută și, din nou, au auzit
conurile strigoilor. Au fugit prin pădure, nici ei nu știau unde erau
și au văzut luminițele pâlpâitoare, de dată aceasta trei: una mov, una
roșie și una verde. Au auzit din nou bufnița și arătarea le apăru în
față, ochii îi emiteau o lumina albastră și auziră din nou conurile. A
tunat de vreo patru-cinci ori și băieții au luat-o la fugă și mai repede
pe frunzele ude și alunecoase. Au auzit glasul pentru ultima oară
când au ieșit din pădure și se aflau într-un sat. La această intrare
în pădure scria pe o plăcuţă ,,Accesul este strict interzis. Fenomene
Paranormale’’.
După ce au ajuns în sat, au descoperit că era unul semipărăsit.
După mai multe încercări pe la case, într-un final, cineva le-a răspuns
și le-a povestit că mai sunt doar douăzeci și opt de persoane în sat și
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că restul au plecat din cauza fenomenelor paranormale din pădure și
că orășelul băieţilor se află la douăzeci și doi de km distanță. Cei doi
nu și-au dat seama cum au parcurs douăzeci și doi de km, în câteva
ore. După ce s-au uitat la ceas, și-au dat seama că erau plecați de cinci
ore și jumătate și că probabil erau căutați. Semnal la telefon nu aveau,
deci nu îi puteau suna, și se aflau în mijlocul pustietății.
Localnicul le-a făcut un ceai și le-a dat să mănânce și băieții au
plecat la drum. Le-a explicat că trebuia să o ia pe drumul de pământ,
neted, noroios până la următoarea localitate și apoi să o ia pe drumul
douăzeci și doi, până în orașul lor. Au luat-o pe drumul neted patru
kilometri și au ajuns într-un sat ceva mai mare, cu drumuri betonate
și unde aveau semnal. Isaac l-a sunat pe tatăl său și acesta a venit
în grabă după ei. Când a ajuns tatăl lui Isaac după ei, băieții erau
palizi și obosiți. Cei doi i-au povestit despre pădure și bărbatului nu
îi veni să creadă și a spus că va merge personal să vadă în următorul
weekend.
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Radu-Alexandru Iurea
Sunt elev în clasa a X-a la Colegiul
Național ,,Moise Nicoară” din Arad, şi
m-am născut în anul 2005.
Mă pasionează mașinile, schiul și, în
general, tot ce are legătură cu viteza.
Ascult mai tot timpul muzică și citesc
cât pot de mult. Întotdeauna mi-a
plăcut să citesc, mai ales romane
polițiste și de aventură. Mi se pare că o
melodie ascultată sau o carte citită sunt
ca o poartă care ți se deschide către alte
lumi.
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Un sfârșit e un început

zei.”

„Iarbă prin păr, pe obrajii ei și pe ochii căprui, ce plângeau la

Aelia și-a găsit mintea cântând aceste cuvinte. „Ciudat”, și-a
zis. Era ciudat nu pentru că se gândea la o melodie, căci făcea asta
des, ci pentru că versurile se potriveau aproape perfect.
A închis ochii, încercând să-și oprească lacrimile din a i se
prelinge pe obrajii fierbinți, dar nu a avut succes. În ultima lună, nu
a reușit niciodată să se oprească din plâns decât abia după ce a rămas
fără lacrimi.
Nici ea nu știa exact cauza lor. Cauza aproximativă o știa. Poate
mult mai bine decât ar fi vrut și, paradoxal, mult prea puțin pentru
sufletul ei. Voia să îi audă vocea povestindu-i totul, spunându-i cum
o urăște, cum o iubește, cum nu vrea să mai audă de ea vreodată, cum
o întreabă ce a visat azi-noapte, cum îi spune că nu a fost vreodată
mai bine, și în același timp cum nu se simte întreg fără ea. Voia să
îi audă râsul, plânsul, strigătele de fericire, de tristețe, înjurăturile,
glumele, declarațiile de iubire, de ură - dar nu tăcerea. Dintre toate
variantele posibile, fata știa că poate suporta orice, mai puțin tăcerea
și nimicul ce vine cu ea. Putea trece peste zâmbete, peste privirile
pline de emoții, peste sentimentele nespuse, contradictorii, dar nu și
peste absența lor.
„Într-un loc, ea mergea mereu. Nimeni nu va afla taina ei.”
Și versul ăsta era adevărat. Nimeni, nici măcar părinții ei nu
știau de locul acesta sau ce însemna pentru ea. „Aproape nimeni”,
și-a zis încă o dată. Doar aceste două cuvinte au adus un alt val de
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lacrimi. Nu știa de câte ori s-au ținut de mână în timp ce coborau sau
urcau micul deal, de câte ori au râs de animalele ce pășteau în jur sau
de câte ori au fugit de alți trecători. S-a întins pe pământul moale, nu
înainte să își așeze hanoracul roșu pe jos, și a închis ochii...
S-a trezit pe o șosea, înconjurată de toți cei de vârsta ei pe
care îi cunoștea. Mergeau printre blocurile unui oraș necunoscut,
iar alături de ea era exact persoana la care îi stătea mintea. Și-a simțit
mâna mișcându-se, având voință proprie, spre mâna lui...
Când și-a simțit degetele întrepătrunse cu ale lui, i s-a părut
cel mai familiar și străin lucru din ultima vreme, în gât formându-i-se
cel mai mare nod de până atunci, iar inima ei a sărit peste o bătaie,
peste două, peste trei...
Și a început să bată iar abia după ce l-a văzut pe el uitânduse în ochii ei, cerându-i permisiunea fără a spune vreun cuvânt, mai
multe emoții decât putea Aelia numi fiind vizibile pe fața, dar și în
ochii lui.
La următoarea intersecție, fata i-a condus departe de grup,
în spatele câtorva mașini parcate. S-au așezat pe asfaltul fierbinte,
iar ea a încercat să îl ia în brațe. Nu a reușit, propriul trup dându-se
bătut. Acesta nu se clintea, oricât se străduia tânăra. Încercă apoi să
deschidă gura, să îi spună cât de bleg, prost, bun, enervant, amuzant
e, dar nu putu. Tot ce a reușit să facă a fost să scoată un sunet. Un
singur sunet. Fata simți alte lacrimi în colțul ochilor, dar el i-a
luat-o înainte, ștergându-i-le încetișor. Și-a înfășurat brațele
în jurul ei, aducând cu ele sentimentul de necunoscut, dar cunoscut,
nedorit, dar dorit. „Și eu te iubesc”, a auzit. Altă ploaie de lacrimi.
Când s-a trezit cu mirosul de animale în nări și cu „Celelalte
Cuvinte” în urechi, a simțit umbra brațelor lui în jurul mijlocului ei,
umbra mâinii pe umărul ei, și a pufnit-o plânsul încă o dată.
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Cea mai rea parte era că el nu i-a zis niciodată „te iubesc”,
întotdeauna răspunzându-i cu un simplu „și eu”. Dar nu era un lucru
rău, și fata nu putea fi supărată din cauza asta. Era alegerea lui cum
își exprima dragostea față de ea. Nici măcar nu era nevoie să îi spună,
căci ea știa oricum că era adevărat. Probabil din cauza asta Aelia nu
simțea că nu a făcut ceva, dintr-un anumit punct de vedere.
Dar avea totuși regrete. Trebuia să fie mai bună. Mai avea
nevoie doar de o șansă, dar nu știa dacă avea puterea să își creeze încă
una.
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Anamaria Jurjuț
Sunt elevă în clasa a X-a la Colegiul
Național ,,Elena Ghiba Birta” din Arad
și scrisul este pasiunea mea. Am ajuns
să-l denumesc o pasiune din întâmplare,
deoarece pentru mine înseamnă o
eliberare, o pauză din realitatea care
mă obosește. Pentru mine scrisul este
singurul mod prin care îmi pot elibera
gândurile fără să-mi fie frică de urmări.
Mă pasionează tot ceea ce ține de arta
frumosului, oratorie și, de asemenea,
am un interes deosebit pentru tot ceea
ce ține de psihicul uman și modul cum
funcționează acesta.
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Despre vise
O sclipire a irisului și un zâmbet ușor îndurerat a fost suficient
pentru a ști că și el visează. Când ochii nu mai văd nimic decât un
întuneric infinit și sufletul face un popas, pregătindu-se pentru
următoarea călătorie, credeam că e singurul moment în care mi se
permite să visez. Credeam că sunt singura care crede că ziua de mâine
va fi o pagină ruptă dintr-un basm, basmul în care deja mi-am croit
rochia pentru bal, am încălțat pantofii de cleștar și știu că orice ar fi,
voi avea un final fericit, alături de Făt-Frumos.
Când luna strălucește lângă stelele stinghere, mă simt împlinită
că visez. Mă bucur că am un moment în care mă simt acceptată în
propria-mi realitate. Un moment în care un zâmbet e bucata puzzleului propriei mele creații și o lacrimă e doar o etapă a poveștii cu final
fericit. Noaptea, sunt doar o altă visătoare, căzută în plasa somnului
liniștitor. Dar atunci când razele soarelui îmi încălzesc pielea, de ce
trăiesc în continuare cu speranța că viața mea va deveni o pagină de
basm... De ce rămân în continuare o visătoare?
Atunci când aud ciripitul păsărilor, și eu mă pot gândi
doar la bufnițele care vestesc noaptea, sunt oare egoistă? Sunt
oare nerecunoscătoare? Trăiesc mereu cu speranța că, într-o zi, voi
reuși să descopăr basmul din care să rup pagina, dar dacă basmul e
tocmai ciripitul păsărilor? Tocmai razele de soare care încearcă să mă
încălzească, dar eu rămân doar o statuie de piatră a falsei speranțe, în
fața lor? Le batjocoresc maiestuozitatea, dar nu pot să nu mă gândesc
că poate dacă soarele ar avea o rază în plus, aș putea să devin o statuie
de sticlă și să mă topesc în fața lor. Și atunci îmi imaginez...
Dar, când l-am văzut pe el, am știut că nu eram singura care
aștepta noaptea. Fiecare poveste care a prins contur în bogata mea
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imaginație, nu reprezenta dovada că sunt prea acaparată de așeptările
mele ireale, ci că vreau să simt cum fiecare emoție mă străpunge,
ca și cum ar fi ultima mea suflare. Pentru a simți cum inima îmi e
copleșită de sentimente și trăiri, trebuie să o dezvelesc prima oară.
Trebuie să le arăt emoțiilor că pot să o pătrundă. Cred că luna era
simbolul care marca faptul că pot să-mi descopăr sufletul, faptul că
pot să fiu vulnerabilă. Și de aceea atunci visam...
Reflectam la tot ce am simțit din cauza celor ca el prin vise.
Lăsam ca zâmbetele pe care le-am ascuns din frica de nu a fi „prea
zâmbitoare” să strălucească mai tare ca niciodată, râsetele pe care
le-am domolit din dorința de a fi „stilată” să se audă mai tare ca
niciodată și lăsam lacrimile să doară mai tare ca niciodată fără frica
de a nu fi „dramatică”. În propria-mi lume puteam să-mi dezvălui
sufletul, pentru că știam că nu va fi atacat de nicio sabie a realității
și nu va fi înjunghiat de răutate. Îmi era frică ca nu cumva aceste
atacuri să-mi dezarmeze soldații, iar castelul meu să rămână distrus
cum era al lor. Și atunci preferam să simt fără riscuri, să iubesc din
umbră și să plâng ascunsă. Doar noaptea mă cunoștea, iar soarele
era doar cel care dădea lumină lunii. Puteam fi eu însămi doar când
toți dormeau, iar când se trezeau, încercam să păstrez măcar fărâma
visului, mereu la mine în suflet.
El a fost dovada că nu sunt singura care e înspăimântată de
gândul că nu-mi voi putea ține mereu sufletul acoperit. Și atunci și el
prefera să viseze, pentru că doar atunci putea să simtă. Puteam să văd
în aceea sclipire a negrului mat că ar vrea ca realitatea lui să fie un vis.
Nu voia să fie încoronat, dar voia să o iubească pe prințesă și voia să
simtă mândria când l-a învins pe balaur. Voia să simtă farâma de rău
efemer și bine garantat, pe care doar visele i-o puteau oferi.
Iar eu? Am știut că, din frica de a nu fi singur când castelul
îi va fi atacat, așa cum a fost prima oară, încearcă să-l dezvăluie pe
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al meu. Dar sunt mai speriată decât el, tocmai pentru că i-am văzut
zâmbetul îndurerat în timp ce visa, și știu că atunci când mă aflu
în propria mea creație zâmbetul meu e mai larg și mai autentic ca
niciodată. Și mă doare să știu că moartea câtorva soldați poate să
însemne sfârșitul speranței de a crea un întreg regat într-o zi...
Continui să aștept luna în fiecare zi, continui să râd cu
jumătate de suflet și să plâng doar cu un ochi. Continui să-mi țin
mereu soldații înarmați și pe poziții, dar sper că într-o zi „Despre
vise” va fi un eseu în care vă voi povesti despre cum am învățat sămi transform realitatea în vise și visele în realitate. Ce înseamnă
acum visele pentru mine? Oportunitatea de a avea un moment de
libertate. Un moment în care pot să-mi las soldații să se odihnească,
dar totuși castelul meu să fie protejat. Dar simt că sufletul meu are
nevoie de mai multă odihnă și tocmai de aceea visurile mele încep să
se întrepătrundă cu visele...
Iar el? El e începutul realizării mele, dar cred că e doar un alt
călător care încearcă să-și găsească echilibrul în drumul vieții. Poate
că visele lui sunt sămânța care îi vor asigura creșterea, dar pot fi și
obstacolul între ele și descoperirea adevăratului basm.
Va rămâne ca toți să visăm în continuare, și poate vom afla că
și visele pot deveni realitate.
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Sara Lucaci
M-am născut în anul 2005 și sunt elevă
la Colegiul Național ,,Moise Nicoară”.
Scriu și citesc din plăcere. Cel mai tare
îndrăgesc poezia și literatura americană.
Nu îmi place să mi se citească lucrările,
însă acum este inevitabil.
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Neonul veșnic roșu
Fumul de țigară ieftină făcea rotocoale în aerul rece al iernii.
Stropii de ploaie nici nu contau. Doar lumina veșnic roșie a neonului
strălucea în acel decor sumbru al unei nopți de cartier. Muzica anilor
2000 răsuna cu putere dinăuntru. Însă mai multe voci stridente
și râsete o acopereau. În bălțile murdare ale aleii erau chiștoace
împăștiate. Lumina stelelor era străină, căci fumul orașului îi era
cortină. Mă măcina gândul să mă întorc, să las în urmă această alee,
parcă desprinsă dintr-un film cu buget mic, însă neonul veşnic roșu
îmi arătă intrarea, iar eu l-am urmat.
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Visare
Perdeaua nopții, cu a ei regină sidefie și străjeri veșnici
sclipitori, se lasă-n plutire peste lume. Ochii-mi albăstrui se închid,
pleoapă peste pleoapă, geană peste geană. Iar un abis-ntunecat mi se
arată.
Mâinile-mi tremurânde sunt de un argintiu prețios în acel
decor nocturn. Iar picioarele-mi nesigure pășesc în necunoscut. Las
răceala împrejurului să mă învăluie, călăuzindu-mă spre lumina
moartă a unei stele. O stea pe pământ, pierdută de ale ei surori,
pierdută în această negură. Pierdută ca și mine.
Degetele mele se întind curioase spre colbul argintiu ce
împrejura pierduta stea. Mici particule înăsprite de răceala nopții
se roteau în pași de vals în jurul micii stele. Un bulgăre de lumină
de argint. Lumină care mi-a furat privirea. Iar ochii-mi scăldați în
sclipiri cosmice se lasă pradă vicleanului. Un tremur mă curpinde.
Ochii mi se zbat ca într-o cușcă ferecată, dar aceasta se deschide. Iar
privirea-mi e scăldată în auriul dimineții.
Acum, o minge de foc domnește peste a cerului împărăție. Iar
visarea mea se sfârșește, precum lumina unei stele căzătoare, pălește,
pălește și, iar pălește.

102

reStart

103

Maria Pătcaș
Sunt în clasa a X-a la Colegiul Național
,,Moise Nicoară” din Arad. De când
eram mică îmi place să descarc orice
îmi trece prin minte și să îmi imaginez
scurte povești când nu am alte gânduri
mai importante. Îmi place să mă pierd
în muzica pe care o ascult sau pe care o
cânt ocazional. Cred că fiecare cântec,
fiecare notă, are propria sa istorie și
semnificație. Îmi place să caut sensul
lor și să le asociez cu o amintire plăcută,
cu o persoană sau cu un sentiment.
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Visez?!
Deschid ochii dis de dimineață. Simt cum se trezește tot în
mine, toți mușchii, toate simțurile, dar totodată și conștiința. Simt
cum plutesc în iubirea care își întinde razele pe toate suprafețele odăii.
Mă uit în stânga mea și te zăresc, lumina mea. Toate firele scânteietoare
ale încăperii se adună și dansează pe pielea ta fină, dulce, plină de
viață. Ochii îți sunt închiși, ești într-o stare de armonie desăvârșită,
în ciuda bătăii alerte a inimii pe care o pot auzi oricât de departe aș
merge. Mă ridic încet pentru a-ți săruta plăpând fruntea și observ
cum colțurile buzelor tale sunt îndreptate în sus. Așteptând să privesc
deșteptarea din somnul adânc pe care l-ai apucat de mânecă, la fel ca
un copil speriat, sunt surprinsă de un braț care mă trage puternic mai
aproape de tine. Mă ții strâns, de parcă în sufletul tău s-ar ascunde o
frică teribilă de a mă pierde. Nu vrei să mă lași să scap, să fug departe,
deși știi foarte bine că nu aș face asta nici cu riscul de a muri. Printre
buzele mele iese un chicot înșelător, fals, o încercare eșuată de a-mi
liniști propria frică. Te înțeleg. Te ascult. Te mângâi mlădios. Îți las
libertatea de a mă strânge cât de tare dorești, cât de tare ai nevoie
pentru a-ți vindeca rănile, pentru a te calma. Se abate peste mine un
sentiment copleșitor de fericire. Sunt calmă, dar în același timp am
impresia că inima îmi bate afară din piept. Fericirea, în schimb, pare
să nu se mai sfârșească, chiar mi se pare că se mărește. Știu că suntem
doar niște copii creduli, avem încredere în ce spun actorii prefăcuți
de pe ecranele televizorului, o încredere stupidă în ideea că vom sfârși
împreună, o încredere stabilită între noi doi că vom rămâne la fel de
îndrăgostiți si peste câteva ore, câteva zile, săptămâni, ani sau vieți.
Cu toate acestea, știm totuși un lucru, faptul că, în această clipă,
când căldura așternuturilor și atingerea celuilalt e singurul lucru de
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care avem nevoie pentru a supraviețui, suntem invincibili. Liniștea
sufletească pe care ne-o oferim reciproc ne permite să putem visa. Nu
visăm legat de crudul adevăr al acestei lumi, nu visăm despre cum
ne vom înstrăina. Nu visăm despre sfârșit. Visăm absolutul. Visăm
perfecțiunea filmelor de dragoste. Visăm plimbări prin pădure sau
îmbăieri în apa mării în luna lui cuptor sau chiar dansuri lente prin
grădină. Visăm îmbrățișări și alintări înduioșătoare, zile ploioase
petrecute la căldura caloriferului de sub geam. Visăm atâtea lucruri
simple, dar valoroase. Visăm împreună. Visăm separați. Visăm
frumos. Visăm. Visez. Visez singură, abandonată în propria nefericire.
Din orice vis te trezești la un moment dat. Poți să-ți creezi o
viață de vis, să bovarizezi o iubire ireală. Poți să-ți imaginezi o șansă
la dragoste, dar nu va umple niciodată golul acela din stomac când
îți vezi vecinii cum se plimbă, ținându-se de mână prin fața geamului
cu sticlă reflexivă, cum râd cu atâta viață la ce spune celălalt, cum
dansează lent prin grădină, cum se țin în brațe atât de drăgăstos în
zilele acelea ploioase și reci, cum au privirea aceea înnebunitoare
când se privesc, cum își fac cu ochiul din când în când și își zâmbesc
ca niște copilași. Cum visează cu ochii deschiși. Viața lor e un vis. Nu
știu cât timp a trecut de când am mai simțit și eu că visez. Nu, mint.
Visez în fiecare noapte, dar chiar și în timpul zilei, uneori. Îmi place
să visez când ceva sau cineva mă plictisește. Blochez toate sunetele
din exterior și fug departe. Cred că e o modalitate prin care reușesc să
evadez. Dar oare la ce visez?
Visele mele variază în funcție de tine. De obicei mi se întâmplă
să îmi scape mintea în locul acela liniștit cu iarbă proaspătă și încălzită
de soare, cu aer care îți spală plămânii dintr-o singură suflare, acel aer
de munte, revigorant. Acolo, de cele mai multe ori, suntem noi, stând
și bucurându-ne de mireasma îmbietoare de primăvară și ace de brad.
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E locul acela special, luminișul înflorit de printre arborii deși. Acolo
obișnuiesc să îmi petrec majoritatea timpului în ultima vreme, chiar
dacă sunt singură. E ceva despre locul acela care îmi aduce pace și mă
ajută să îmi controlez subconștientul. Pe lângă acest loc minunat mai
sunt puține locuri care îmi aduc același sentiment atunci când mă
aflu acolo de una singură și meditez. Problema este că am ajuns întrun punct în care îmi pun întrebări despre motivul pentru care visez
atât și de ce o fac, deși sunt singură când se întâmplă. Reușesc să mă
pierd, dar cu ce scop? Doar ca să sufăr când mă trezesc?
Cred că asta înseamnă iubirea în adevăratul sens al cuvântului,
e atunci când știi că vei suferi mai mult decât sufletul poate duce
după ce se sfârșește, dar tot vrei să încerci să vezi dacă tu ești menit
să reziști până la final, până la ultima suflare. E adrenalină pură, ca la
pariuri. Ai două șanse. Poți să ajungi într-o stare de suferință cronică
din care nici doctorul nu te mai poate scoate și să rămâi cu acel
sentiment de eșec și frică de a mai avea încredere în cineva vreodată,
o frică de a-ți mai împărtăși ființa și starea cu o altă persoană. Pe de
altă parte, poți trăi o viață plină de realizări în care te întorci acasă cu
gândul că vei fi întâmpinat cu brațele deschise de către partenerul tău
iubitor, o viață plină de vise și siguranța dată de rutina specifică. Poți
analiza statisticile, bazele de date, toate teancurile de foi înscrise cu
nimicuri de cerneală și interpretări bazate pe studii de caz făcute tot
de mintea subiectivă a omului care vrea să-și explice într-un anume
mod acele stări pentru care nimeni nu le-a pregătit și care au venit
în pași copleșitor de puternici. Nu vei găsi răspunsul. Toți vrem doza
zilnică de visare, de evadare. Deși aceasta poate să difere, toată lumea
o vrea în sistem. Nu știm de ce mai exact, dar presupunem că așa
am fost construiți și contribuie la rolul nostru pe Pământ. De aceea
ne lăsăm păcăliți de cea mai mică atingere a acestui scop primar, nu
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ne-a avertizat nimeni că vom avea de suferit, dar nici că nu ne putem
feri pentru totdeauna de această soartă. Este pură fantezie în cele
mai multe cazuri. Uneori mă enervează. Vreau să mă opresc, vreau
să nu mă mai gândesc la cât de fericită și confortabilă și protejată
m-aș simți lângă tine, în brațele tale. E o întreagă poliloghie acolo
sus în dezastrul pe care unii au curajul să o numească minte. Nu
am cuvintele potrivite pentru a o înșira. Nu știu cum să încui acele
pălăvrăgeli despre tine într-o cușcă și să le las să se manifeste. Am
încercat, dar când îți văd ochii de fiecare dată, văd acel zâmbet pe
care îl ții captiv în ei, o fericire naivă în care aș vrea să mă regăsesc
și eu, acele gânduri pașnice, dar totodată născute din pură otravă,
reușesc cumva să scape… din nou. Atunci eu încep din nou să visez
la toate posibilele plimbări cu bicicleta pe malul râului, sau serile de
dans prin bucătărie în timp ce gătim fursecuri cu scorțișoară. După
ce mai visez puțin, îmi cert din nou imaginația. E un întreg ciclu
de plânsete la ora unu noaptea în timpul cărora îmi aranjez hainele
proaspăt spălate. Mă întreb uneori și ce e atât de special la tine? De ce
trebuie chiar tu să-ți pui amprenta atât de puternic în inima mea? Îmi
vine să urlu de fiecare dată când îmi amintesc de lucrul acesta. Sincer
nu vreau să te am acolo, mai ales după atâta vreme în care m-ai făcut
să mă simt mizerabil. Nu vreau să te țin acolo, dar totuși o fac. Cred
că ți-ai săpat mormântul în ființa mea, ai cioplit un mic loc pentru
coșciug în carne și totuși de ce sunt eu cea care simte că putrezește?
M-ai lăsat confuză și sensibilă, vulnerabilă chiar și nu știu cum pot
să te apăr în continuare. Dar totodată simt că mă prăbușesc atunci
când îmi faci cu mâna sau mă întâmpini cu un salut atât de blând.
Te vreau în brațe, dar peretele dintre noi e prea gros. Nici nu îmi
auzi strigătele. Încep să îmi pierd vocea, nu cred că voi putea rezista
o viață întreagă așteptând să mă auzi. Vreau să o fac, vreau să stau și
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să privesc cum te maturizezi și îți construiești o viață a ta. Vreau să te
ajut. Vreau să ajungem să visăm în acea viață. Împreună. Încerc să mă
îndepărtez și să pun acea barieră, dar sunt prea slăbită pentru a turna
fundația. Așa că voi continua să visez, să visez fără oprire, să visez
despre tine. Și totuși mă întreb adesea, poate fără rost, poate cu un
scop, poate din plăcere sau poate din ura pe care o țin strâns asupra
propriei mele conștiințe, oare tu faci la fel?
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Iulia Pentek
M-am născut în anul 2003. Sunt elevă
la Liceul Teoretic ,,Gheorghe Lazăr”
Pecica. Lecturez cărți care surprind
acțiunea și misterul. Îmi place și ascult
muzică. Consider muzica a fi un
ingredient de care am nevoie pentru
hrana mea spirituală. De fiecare dată
când am ocazia, vizitez locuri din
țara noastră cu familia și prietenii.
Un avantaj incontestabil pentru mine
îl constituie faptul că am avut și am
aproape oameni care m-au ajutat și
mă ajută să evoluez, să îmi doresc mai
mult și să nu renunț atunci când apar
obstacole. Citatul meu preferat este ,,O
schimbare reală și durabilă nu are loc
într-o clipă. Este un proces.” (John C.
Maxwell).
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Hai, pleacă toamnă!
O toamnă în vie
Încearcă pământul,
Palidă, aurie,
În murmur cu gândul...
Hai pleacă, toamnă,
Tristă și udă
Plină cu doine
Melancolie și ruginite frunze.
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Ziua
Spune, orice-ar fi, bună dimineaţa,
Fiindcă-n zori de zi reîncepe viaţa!
Bucură-te-n clipa următoare
Că trăieşti şi-ncepi o nouă zi.
Soarbe clipa ca pe o licoare,
Azi, e importat
Să simt și să trăiesc
Mâine cine ştie ce va fi,
Fă din viaţa ta o sărbătoare
Căci ziua ta e-n fiecare zi.
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Comparație
Trandafirii sunt roșii,
Violetele sunt albastre,
Veninul este mortal,
Așa și tu.
Ziua mea este caldă,
La fel și zâmbetul tău.
Lumina lunii este frumoasă,
Exact ca tine.
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Ioana Elena Rădac
M-am născut în anul 2003 și sunt elevă
la Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell” din.
Sântana.
Literatura mi-a fost pasiune încă de
mică. Îmi plăcea încă de pe atunci să mă
pierd printre cuvinte, ca cititor. Pentru
mine scrisul a fost mereu un loc în care
am avut ocazia să mă refugiez. Pe lângă
scris, ceea ce mă mai pasionează este
fotografia, regia și poate actoria, dar și
învățământul. Arta, în general, are o
semnificație importantă pentru mine și
asta se poate vedea din toate pasiunile
și idealurile pe care le am. Fragmentul
premiat face parte din prima mea carte
și am o legătură specială cu ea
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În paşi de dans
Nu credeam că voi accepta nici într-un milion de ani nebunia
asta. Să urc în mașină exact cu bărbatul care îmi denigrase talentul
în arta dansului, evaluându-mă doar cu un amărât de patru pe când
restul juraților, Ștefania și Robert, rămăseseră cu gurile deschise de
uimire. Ha! Soarta nu te iartă. Face cumva să te nimerească exact
cu cel de care te ferești mai mult și care ar face orice să te scoată din
sărite.
Și mai ironic e faptul că, acum merg cu el direct la casa
Ștefaniei, pentru a sărbători între noi plecarea de mâine la Milano,
unde vom dansa țoți patru pe marile scene de acolo.
Câștigasem, iar rânjetul nu poate fi mai sincer, când știu că îi
călcasem peste orgoliul ăla de îngâmfat. O altă joacă a sorții? Aveam
să dansez chiar cu el timp de șase zile, pe când Ștefania și Robert
formau cealaltă echipă.
Liniștea mormântală prin care a trebuit să trec în mașină este
înlocuită de țipetele de bucurie ale Ștefaniei din cauză că acceptasem
să vin până la urmă, poftindu-ne înăuntru.
— Mă mir cum încă trăiți amândoi, spune aceasta și o
bufnește râsul.
— Nu e ca și cum am avut de ales, mormăie Darián și intră
în living, așezându-se pe canapea, lângă Robert.
Fără să mai spunem ceva, mergem și noi la ei.
— Treceți la dans! Mâncarea va sosi într-o jumătate de oră,
întrerupe Ștefania tăcerea și îi trage pe cei doi bărbați de mână.
— Ce spui, italianco? Îmi acorzi un dans? Îmi întinde Robert
mâna, însă pe când vreau să mi-o pun în a sa îmi este eclipsată de
degetele lungi ale lui Darián.
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— Scuze, frate, dar domnișoara de față are locul furat pentru
primul dans. Să vedem ce poți. Îți dau șansa să mă surprinzi, mi se
acordă apoi mie, iar eu îl privesc în ochi.
Are o strălucire diferită față de acum câteva ore. Ceva din irișii
lui mă face să devin vulnerabilă. Cu o mișcare bruscă mă întoarce
în fața sa, trăgându-mă mai aproape de el, până mă lipește cu totul
de pieptul său și, încetul cu încetul, ne lăsăm cuprinși de melodie,
învăluiți în mister, conduși spre seducție, ajunși în eter. Îmi încolăcesc
un picior după coapsa dreaptă a acestuia, și, ținându-l de mâini, mă
las pe spate până ating podeaua cu părul lung lăsat să cadă în valuri.
Mă readuce în brațele sale cu o piruetă, punându-și palma stângă pe
spatele meu, timp în care cu cealaltă îmi cuprinde talia. Mă apucă
pe după spate, ridicându-mă pe umerii săi și apoi mă aruncă la un
metru distanță de el, scurgându-mă senzual pe podea. Mă cuprinde
de un picior, târându-mă pe sub picioarele sale. Apoi mă ridic și îi sar
în jurul brâului, apucându-l cu degetele pe după ceafă. Mă învârte pe
după corpul său, după care mă lasă jos, însă încă mă ține cu brațele
pe după spate. Toate aceste mișcări dumnezeiești mă lasă fără suflare.
Își duce gura la urechea mea și fără să anticipez ce avea de spus, mă las
pradă efectului pe care îl are vocea sa răgușită asupra mea:
— Sunt mândru, italianco! Sunt tentat de tot ceea ce mai poți
face, dar pentru seara asta mi-ai demonstrat că îmi poți duce la căpăt
din provocări. Eu zic că va fi o aventură pe cinste, spune și îmi face
din ochi.
— Mai că sunt flatată. Tu ești cel care a spus așa ceva? Intervine
Ștefania. Ce i-ai făcut, fată? Mi se adresează apoi mie.
Ridic din umeri și zâmbesc:
— Nimic din ce aș putea ști, probabil, vreodată.
Îl sfredelesc cu privirea mea, apoi ca la țanc, începe să sune
soneria de la ușă. Mă îndrept spre acea direcție, simțind că mă sufoc
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cu tensiunea acumulată între timp, chiar dacă mai rămân și un minut
în această încăpere.
Însă când deschid ușa am parte de o altă surpriză. În fața
mea stă verișorul meu în carne și oase. Verișorul meu care mai avea
puțin și și-ar fi dus abuzul la capăt. Îi simt degetele pe corpul meu,
încercând să mă dezbrace. Simt greața pe care am simțit-o și atunci
când își plimba gura pe pielea mea înghețată. Rămân înmărmurită
și doar apuc să îl mai văd cum se apropie grăbit de mine, apucândumă de gât și trântindu-mă de frigider. Mă ridică cu picioarele de la
pământ și simt cum tot aerul mi se scurge, cum sângele nu îmi mai
pompează cum trebuie și cum inima mea ratează câteva bătăi. Mă
simt inertă și rece.
Aud o voce strigând, dar nu o pot distinge. Uitasem până și de
prezența celorlalți. Apoi dintr-o dată îmi recapăt din nou aerul mult
râvnit într-o tuse înecătoare. Cad în genunchi pe gresie, cu lacrimi
în ochi, tremurând de la panica ce m-a cuprins. S-a întors și știu că
până nu mă va distruge, nu va pleca. Îmi va mai lua pe cineva drag și
eu nu mai pot lăsa ca asta să se întâmple.
— Darián, oprește-te! Îl roagă Ștefania cu lacrimi în ochi, iar
Robert vine lângă mine și, în încercarea de a mă liniști, mă mângâie
pe creștet.
De abia atunci îl observ pe brunet cum îi împarte pumni
blondului cu atâta furie încât mă sperie și pe mine. Îmi adun toată
puterea și mă ridic, pășind cât pot de bine până la brunet, iar apoi îi
cuprind brațul ridicat semn că vrea să dea iar în el, dar îl implor să
se oprească. Își întoarce capul spre mine și simt cum corpul i se mai
calmează. Însă eu cedez. Nu mă mai pot ține pe picioare și îi cad în
brațe. El mă prinde și mă așază mai bine în poala sa.

Ioana Elena Rădac

117

— Îți promit că nu vei păți nimic. Nu voi lăsa să se întâmple
ceva, Patryi. Îți pot fi și înger păzitor, tranformându-mă dintr-un
demon cu sângele aburind. Și de știu că m-ar costa viața, scursura
asta nu se va mai atinge de tine.
Dau să spun ceva, dar mi-o retează imediat.
— Haide să ieșim, îmi spune și mă ridică de jos pe brațele sale
puternice. Nu trebuie să mai stai aici. Ai nevoie de îngrijire specială.
Înainte de a ieși le spune celor doi să sune la poliție și să îl
aștepte că se va întoarce într-o oră.
Știu că nu sunt pregătită de tot ce va urma, dar sunt dispusă
să lupt cu toată înverșunarea împotriva sa. Nu știu ce și-a propus, dar
sunt hotărâtă să nu îl mai las să îmi răpească alți oameni la care țin.
Chiar dacă va trebui să trec cu el prin iad, ca să rămân cu ei în rai.
Uneori pentru a fi fericit, în final trebuie să facem sacrificii pe parcurs
și dacă știu că acesta e prețul, îl voi face cu cel mai mare drag.
Nu mi-e frică de focurile iadului dacă știu că așa voi atinge
apogeul eterului.
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Sonia Rebeca Sarac
Născută în anul 2004, elevă la
Colegiul Național ,,PreparandiaDimitrie Țichindeal” din Arad.
Cine sunt eu? O caldă rază de soare
în zborul propriului destin. Am 17
ani și sunt elevă în clasa a XI-a, la
Colegiul Național ,,PreparandiaDimitrie Țichindeal” din Arad.
Practic dansul sportiv de când
mă știu, ajungând în ritm alert
la performanță. Astfel, mi-am
descoperit pasiunea de a valsa alături
de condeiul imaginației mele printre
fraze și paragrafe. Și voi continua să
îmi dirijez flacăra inspirației în jocul
de cuvinte la cote înalte. De aceea
sunt aici. Să cuceresc atât lumea, cât
și pe mine.
~Scriu ca să fiu citită.~
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Cenușăreasa pentru o zi
Mi-ai așezat coroana unei prințese pe cap, pretinzând că mă
voi ridică la nivelul la care te afli tu, iar veșmântul ca de bal mă aștepta
pe mine, o simplă fată inocentă, sufletistă... Îmi îmbrac rochia, îmi
aranjez prețioasa tiară pe părul buclat. Îmi aștern zâmbetul pe buze
și am sufletul ruine, dar înainte de a ieși din dovleacul cel vrăjit, te
privesc pe fereastră. Închini un pahar de vin cu invitații. Le zâmbești
și ești manierat, dar pentru mine nu mai ai ochi.
Dau piept cu realitatea. Un buchet minunat, cum nu am mai
văzut vine spre mine...este al meu, dar nu este de la tine, pentru că
tu doar ai plătit banii. Nu ai adăugat nici o floare în el. Îl accept. Îți
mulțumesc. Te așezi lângă mine. Îmi oferi cadoul și îmi spui ,,La
mulți ani!”...atât de perfect, ca într-un film, totul regizat în exterior și
vid în interior. Spune-mi! Într-o lume dominantă de bani, ce valoare
mai au sentimentele?
Aceste clipe prefăcute îmi creează durere, dar încă am puterea
să aștern zâmbetul fals pe chip. Îmi doream să te impresionez, printrun gest, printr-un cuvânt, printr-o privire...dar a fost în zadar. Tu
remarci doar averea și lucrurile scumpe. Nu ai timp să îți zărești în
treacăt și propria fiică. Dar să îți spun ceva: tot ce costă bani, este
ieftin.
Am încercat să te mulțumesc și să te fac să mă privești cu
sufletul. Poate să lași toate obiceiurile de fațadă la o parte și să
încetezi să mă minți cu un ,,te iubesc”. Să te așezi lângă mine și
să povestim despre tine, despre mine, despre viață...este imposibil.
Tu ești ca un trandafir: fiecare petală este o iluzie și fiecare spin, o
realitate. M-am înțepat de prea multe ori, iar spinii tăi mi-au adus
umilință în suflet și când orologiul anunță miezul nopții fug... fug de
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falsitatea oamenilor, fug de îngâmfarea celor bogați, fug de amintirile
cu tine, fug de prefăcătorie.
Caleașca vrăjită se transformă în micul dovlecel. Coroana
din diamante se sparge de pământul rece, veșmântul regal devine o
rochiță simplă, cu umerii goi și părul în vânt. Totul devine ca înainte.
Tu acolo, iar eu aici. Am văzut oameni care mințeau cu zâmbetul
pe buze și alții care spuneau adevărul cu lacrimi în ochi. Dar gata!
Sufletul îmi e prea fragil pentru că, dacă încerc să mă apropii, mă
înțepi. De atâtea ori mi-ai demonstrat că nu ai timp și pentru mine.
De atâtea ori m-ai lăsat cu ochii în soare. De atâtea ori mi-ai arătat că
nu sunt decât un personaj episodic în povestea ta, încât acum, dacă
mă dorești, demonstrează-mi! Sună-mă! Implică-te. Vino să mă vezi,
pentru că eu, de acum, îmi închid petalele pentru tine...mai bine la
distanță, dacă nu mă vrei aproape.
Ție, trandafirule, ți-am lăsat ca amintire unul dintre tenișii
mei, pe care i-am purtat în acea seară. Și mereu, când îl privești, să
îți aduci aminte cum m-ai transformat în Cenușăreasa pentru o zi.
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Departe
O lume ca în basme, o țară minunată, a răsărit în al meu vis
ca o realitate îndepărtată. Fugitiv și încețoșat zăresc o preafrumoasă
și iubită mamă de ai săi fii. Este o șaradă a culorilor naturii. Joacă,
voioase, hora fericirii familiile reunite, emoționate datorită revederii.
Zâmbetele tuturor pictează emoționant tabloul feeric din camera
obscură în care contemplez...
Imaginea focalizându-mi-se pe retină, realizez încetișor că
totul a fost doar o iluzie într-o clipă amorțită, în prezent rătăcită.
Căci acum, privesc în zare și tot ce văd este larga singurătate. O goală
și pustie îmbrățișare, a preafrumoasei mame.
Își așteaptă cu nerăbdare fiii să se întoarcă, la ,,a fost odată’’.
Dar ei, departe-n lume, au plecat și nu au mai fost acasă. Nici familia,
nu și-au mai văzut și nici n-au apucat să stea la aceeași masă...
împărțind aceeași pâine, împărțind aceeași carte și spunând basme și
povești înainte de culcare.
Privesc aceeași lună, cu iubire și speranță, din colțuri diferite
ale lumii, plângându-și dorul în noaptea întunecată. Sunt simpli pioni
răsfirați printre străini și se pierd în depărtare, regretând că la final de
zi, ei nu ajung la tine, dulce mamă, dulce Românie. Dar te rog, nu fi
supărată, căci și ei îți simt lipsa, astfel învățând că bucuria nu se strigă
cu glas tare, dar nici liniștea nu o găsești în contexte zgomotoase.
Sunt cavaleri pe cai de nonșalanță și orgoliu impunător,
nepăsându-le de cei din jurul lor. Beau șampanie la bogate ospățuri,
lăudându-se cu sofisticate și pretențioase planuri, iar dimineață
realizează că toate sunt niște vise lipsite de speranță. Este o lume ca
în basme...demult apusă... Eu sunt o visătoare rătăcită într-o lume
mult prea concretă, pictată în culoarea banului și parfumată cu
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aroma despărțirii. Dar, într-o poveste plină de bani, ce valoare mai
au sentimentele?
De ce ne cramponăm în avere și pretenții scumpe, dând
uitării iubirea familiei? Viața este mult prea scurtă pentru a simți atât
de multă durere, dor și regrete.
Dar te rog, nu fi supărată, dulce mamă, dulce Românie! Adune vara pe chipuri și se vor întoarce ai tăi fii rătăciți. Se vor întoarce și
vor gusta din armonia românească. Se vor întoarce și vom da de știre
că poporul român s-a reunit. Tu, doar așteaptă-i cu ale tale bunătăți,
în prag de iubire și speranță.
Ea a pus lemnele pe foc, mâncarea este în cuptor, masa este
pregătită, vaza cu flori roșii e așezată elegant, iar tot ceea ce mai
lipsește sunt copiii săi. O mamă singură, dar entuziasmată și fericită
că își va revedea fiii, stând la masă împreună... spunând glume,
savurând ciocolată caldă la gura sobei și jucându-se cu ai săi nepoți.
Ce experiență de neuitat, dar casă este încă goală.
Clipele trec și secundele mor, toate sunt la locul lor... dar
românii dansează după cântecul străinătății și de mama lor, uită
încetișor. Ei cresc și devin puternici. Au devenit bogați acum. Sunt
proprietarii unor firme și timpul lor este mult prea scurt pentru
micile delicii ale vieții. Printre tot succesul întâmpinat, își amintesc
de dragă lor casă. Nu mai plânge dulce casă, dulce Românie, căci
acuș ajungem și noi acasă!
Venind degrabă să îi împărtășească toate aventurile lor spre
bogăție nu mai găsesc nimic. Căci esteticul și frumosul sunt trecătoare.
Momentele petrecute alături de familie sunt risipite cu dor și astfel se
pierde esențialul. Astăzi casă este goală și e frig. Nostalgici își plâng
prioritățile pe care le-au ales în viață. Căci au ajuns ei prea devreme
sau, mai degrabă, prea târziu?
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Anastasia Maria Solomie
Sunt născută în anul 2007 și sunt
elevă în clasa a VIII-a la Colegiul de
Arte ,,Sabin Drăgoi Arad, specialitatea
muzică – instrument flaut. De opt
ani urmez cursurile Cercului de
Jurnalistică de la Palatul Copiilor Arad,
sub îndrumarea dnei prof, Manuela
Codrean. Aici mi-am descoperit
pasiunea pentru scris și poezie. Am
participat la numeroase concursuri de
creație literară, unde am obținut premii
importante. Presa arădeană a scris zilele
trecute și despre succesul pe care l-am
avut la X Factor cu reinterpretarea
piesei „Au înnebunit salcâmii”,
succes care s-a adăugat unui palmares
impresionant de trofee în domeniul
muzical, obținute prin multă muncă și
perseverență. Este al treilea an când mă
aflu printre câștigătorii Concursului
„reStart literar” pe care îl consider o
șansă dată tinerilor scriitori.
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De ce?
De ce plâng ochii tăi
Când privirea ți-e atât de caldă?
Ai clipit și timpul s-a oprit
A stat un ceas, a stat un an, dar cât?
Pe ce cărare s-au pierdut pașii tăi?
Visele, speranțele de voință pline
Te-au purtat pe aripa timpului
Ca o jertfă a iubirii.
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Seară de vară târzie
E cald și e senin,
E o seară de vară târzie.
Pe malul unei ape
Ce se aude lin curgând
Apare dragostea cântând.
Se așază lângă mine,
Eu nu o vreau.
Dar tu ești lângă mine
În ochii tăi mă pierd,
Mâna ta caldă m-a atins,
Dragostea m-a cuprins.
Nu pot să-i spun sa plece
Căci glasul tău o cheamă înapoi.
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Tăcerea nopții
Ascult tăcerea nopții
Și, încet, îmi dau seama
Cât de dor îmi e de iubire
Cât de dor îmi e de tine.
Îți cânt iubirea, îți cânt în gând
Să simți că sunt cu tine
Și mă gândesc la noi.
Nu am răbdare să vină mâine
Să mă dezmierzi cu ale tale vorbe dulci,
Să-ti spun cât te iubesc.
În inima mea e locul tău.
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Poezie dedicată persoanelor cu Sindrom Down
Zâmbet inocent
Voi cei cu fața minunată
Mereu cu zâmbetul la voi
Veniți în lumea asta agitată
Ca lecție de viață pentru noi.
Nu știm să fim la fel ca voi
Cu zâmbet să ne salutăm.
Aveți suflet, inimă ca noi,
Ați vrea doar să vă îmbrățișăm.
În lumea asta imperfectă
Noi suntem cei bolnavi, nu voi.
Atenție! Și ei există.
Vă rog zâmbiți și pentru noi!
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Ștefan Daniel Suhanski
Bună., Am 16 ani, sunt în clasa a X-a la
Liceul teoretic ,,Jozef Gregor Tajovsky.”
De-a lungul timpului mi-am dezvoltat
multe pasiuni. Una din ele este scrisul și
lectura, acestea mă liniștesc și-mi oferă
o stare de armonie. Îmi place să citesc
cărți de acțiune sau SF. De asemenea
scriu multe texte atât pentru școală, cât
și în timpul liber. Am scris mai multe
scenarii de filme, pe baza cărora, cu
ajutorul prietenilor am reușit să creăm
un scurt-metraj comic.
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Hanul
O ploaie grea cădea din cer. Din vârful dealului vedeam
vestitul han Moara cu noroc. Am ales să mă opresc la acesta să-mi
mai încălzesc oasele. O slugă a venit și mi-a luat calul. Pe prispă
stăteau doi bărbați înalţi, pesemne porcari după mirosul pe care îl
simțeai din depărtare. Intru, urez noroc bun și sănătate și mă așez
lângă un bărbat cu plete și pălărie pe cap. Hangiul vine la mine,
dar înainte să-mi vorbească se uită scurt la omul de alături. Îi cer
hangiului un pahar de vin și o rață bine friptă. Acesta strigă cu un
glas puternic și plin de răutate și dezgust pe o așa-numită Ana,
pesemne soția dânsului. Turnându-mi vinul, acesta mă întreabă de
unde vin. Înainte să-i răspund mă uit în jur, apoi la hangiul cu umeri
lați, acoperiți de o cămașă albă cu câteva flori țesute la mâneci. Avea
o față rotundă și o mustață de fecior care mă amuza. Îi spun că vin
din Budapesta și mă îndrept spre Oradea Mare, de unde am de
cumpărat niște cai. Hangiul se uită la bărbatul de lângă mine, care îi
face un semn. Amândoi s-au așezat la o masă într-un colț întunecat,
unde au început să vorbească mai mult în șoaptă. S-a deschis o ușă
pe care a ieșit o femeie tânără și firavă cu păr lung și negru, împletit,
cu o fundă la capăt. Un zâmbet larg și buze roșii, precum căpșuna,
îmbrăcată într-o rochie cu tentă florală. Îmi pune rața pe pultul vechi
și-mi urează poftă bună, rămânând în fața mea să șteargă câteva
pahare lăsate de alți călători. Din greșeală vărs puțin vin pe vesta mea
din piele, iar chelnerița râde încet, se oprește brusc, își apleacă capul
și iese afară supărată. Mă uit înspre hangiu, care chiar dacă asculta
poveștile tovarășului său, avea ochii ațintiți asupra mea.
Ploaia s-a domolit, mă ridic și mă îndrept spre hangiu pentru
a plăti consumația. Acesta se uită lung și ia de pe masă o punguliță
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din piele întoarsă pe care o aruncă sub scaun. Numără banii câștigați
de la mine și-mi urează noroc. La plecare sluga a adus calul, iar lângă
slugă venea cu pași mărunți Ana cu un copil în brațe și cu altul de
mână. Salut pe toți politicos și plec în drumul meu. Un sentiment
ciudat mi-a cuprins sufletul din momentul în care am plecat de la
han.
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Ștefania Alessia Tomoioagă
Am 15 ani și sunt elevă la Colegiul
Național ,,Elena Ghiba Birta” din
Arad. Îmi place, desigur, să scriu. În
viața de zi cu zi sunt o persoană mai
reținută, dar pe foaie reușesc să mă
exteriorizez cu adevărat. Ceea ce mă
inspiră sunt oamenii pe care i-am
observat și locurile pe care le-am vizitat,
fiind pasionată de călătorii.
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Oglinda
Primise prima ei oglindă. Făcea parte dintr-un set de jucării,
dar totuși era o oglindă. Avea doar cinci ani, obraji îmbujorați, ochii
verzi și părul ondulat în zeci de bucle deranjate. O mai văzuse pe
mama privindu-se în acel obiect, dar nu știa ce înseamnă. Îi părea
inofensiv, nostim chiar, să se uite la ea însăși. De ce ar face asta? Doar
se cunoștea deja, nu?
Peste câtva timp, oglinjoara de jucărie s-a rupt. Era supărată.
Îi plăcuse să o folosească pentru a se da cu strugurelul roz cu gust de
cireșe. Tatăl era mereu plecat, dar înainte să iasă iar pe ușă pentru
câteva zile, o întrebase ce își dorește: ,,O oglindă nouă”, i-a spus
fetița. În câteva zile, avea în camera ei roz o oglindă nou-nouță, mai
mare și mai frumoasă, în care își vedea toată fața, nu doar puțin din
ea. Invitase o colegă acasă. S-au așezat ambele în fața oglinzii. În acel
moment, fetița a observat că fața ei e prea rotundă, are buzele mult
mai subțiri și ochii mai mari decât prietena ei. Văzuse și că dințișorii
ei nu erau tocmai drepți, iar părul nu-i mai plăcea căci nu era drept,
așa cum avea ea. A așteptat ca aceasta să plece, cu bărbia tremurândă,
după care a rămas plângând lângă cadoul mult dorit. Din acea zi, a
renunțat la a mai zâmbi cu toți dinții și la a râde din tot sufletul, iar
cârlionții ei au pierit.
Peste câțiva ani, a primit o oglindă mare în care se vedea cu
totul. A făcut o poză în oglindă și a comparat-o cu vedeta ei preferată.
Concluzia: nu avea părul blond și strălucitor, nu avea tenul perfect,
lipsit de pori vizibili și imperfecțiuni, nu avea un corp de forma unei
clepsidre și nu avea comentariile pline de admirație. Nu avea nimic.
Nu înțelegea cum s-a ajuns aici. Cu ce a greșit?
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Azi se privește la fel, obsesiv, comparându-se cu figurile
perfecte de pe internet. Își dorește încă să se încadreze în tiparul
frumuseții absolute. Și reușește, cu toate că nu își dă seama. Arată
exact ca o păpușă lipsită de cusur. Mănâncă puțin, prea puțin și are
modificări nenumărate la chip. Oglinda ei, acum regăsită pe fiecare
perete din casă, reflectă o imagine impecabilă. Dar ea nu o vede, nu
mai zâmbește și părul nu-i mai dansează, ori de câte ori pășește.
Doar ochii au rămas aceiași, verzi, pătrunzători, un abis de
tristețe.
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Tu, toamna
Te-am văzut, iar, azi. Erai pe bancă lângă școală. Priveai
pierdut copiii care se grăbeau spre clase. Am rămas acolo, să te
observ. Timpul era înaintat. Mai erau doar câteva secunde până când
clopoțelul va suna, spărgând forfota, dar tu nu păreai să te grăbești,
parcă timpul îți era un vechi amic ce-ți datora un favor și se oprea
pentru tine.
Fără să-mi dau seama, am întârziat și eu; ca întotdeauna, orice
pentru tine. N-am mai privit ceasul, poarta școlii, traficul care se
spulbera. Te priveam doar pe tine, ruptă de lumea pământească și cu
totul în lumea ta, sau a noastră.
A venit la tine cineva. Prietenul tău cel mai bun, sau cel puțin
așa spuneai. Dar eu știam, știam că nimeni nu te poate înțelege
și nimeni nu te poate prețui îndeajuns. Că îl agreezi, îl suporți,
îl tolerezi, cred, dar nu îi încredințezi secrete și simțiri. E doar de
fațadă, căci așa se cere: să ai un cel mai bun prieten. De asta așteptai
afara, îl așteptai pe el. Ați intrat. Eu am mai așteptat o clipă, cât să nu
mă vedeți, să nu mă vezi tu.
Am întârziat, desigur, dar conta? Nu, nu conta în acel
moment, dar mai târziu în acea zi am aflat că nu mai venim la școală.
Și toți pe lângă mine se bucurau: „Două săptămâni libere”. Dar în
mine s-a rupt ceva. Știam, în adâncul sufletului, că n-am să te mai
văd.
Am avut dreptate. Un an și ceva mai târziu, eu am ajuns la
un liceu iar tu la altul. Era liceul la care mi-am dorit să intru, da,
dar parcă nu mai avea nicio valoare. A avea profesori atât de buni,
colegi minunați, o curte mare, o cafenea lângă care servea cafeaua
ta preferată, dar a nu te avea pe tine, asta mă sfâșia. Îmi doresc ca
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timpul să-mi fie și mie prieten îndatorat. Să ne poarte în trecut, la
povestea care pare acum un vis. Dar nu se poate; stau în prezent: locul
care unește trecutul cu viitorul, şi aștept. Privesc pe geamul meu,
cum vremea suferă odată cu noi. A trecut iulie, a trecut și august,
și septembrie chiar. E octombrie. Știu pentru că am văzut la tablă,
altfel, timpul a devenit ceva irelevant pentru mine.
,,Ce frumos e toamna!”. În trecut râdeai când auzeai aceste
cuvinte. Nu înțelegeai cum poate să îmi placă. Pe-atunci îți spuneam,
superficial, că e vorba despre culorile calde, peisajul blând sau chiar
faptul că puteam să-mi port paltonul. Dar nu de asta are toamna un
loc special în inima mea. Toamna te-am întâlnit pe tine, și tot toamna
te-am pierdut, cu ploaia biciuind pe fundal, lovindu-se de sufletele
a doi tineri îndrăgostiți. Știu teoria prea bine: ,,Iubirile adolescenței
sunt trecătoare, nesemnificative și nu constituie un motiv bun de
tristețe”. Și să știi că m-am ținut de teorie. Da. Am renunțat să te
mai plâng, am renunțat la dor și la speranță. Am șters pozele cu noi,
toate mai puţin una. Am uitat de tine cu totul. Mi-am făcut prieteni
noi, am fost la un festival, am vizitat câteva țări, am petrecut până
dimineața. Sunt bine acum. Sunt fericită.
Dar te-am văzut, iar azi.
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Timotej Vanko
Am 14 ani și sunt elev în clasa a VIII-a
C la Liceul Teoretic „Jozef Gregor
Tajovský” din Nădlac, clasă cu predare
în limba slovacă.
Îmi place să citesc, să descopăr lucruri
interesante despre trecutul omenirii și
să desenez.
Mi-am descoperit pasiunea de a scrie
proză în urmă cu trei ani, primul text
fiindu-mi publicat în antologia reStar.
Sunt pasionat de SF și iubesc să scriu
tot pe această temă.Visul meu este să
fiu scriitor și să îmi fie citite lucrările,
devenid astfel cunoscut în întreaga
lume.
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Cele patru tărâmuri
Se spune că există o planetă, foarte asemănătoare cu a noastră,
care se numește Colos, însă este inferioară, când vine vorba de
tehnologie. De fapt, cuvântul tehnologie nici măcar nu există pe acele
meleaguri. Nu există un număr mare de continente, precum există
pe Terra, ci doar unul singur, uriaș, înconjurat de un ocean imens,
având același nume ca planeta însăși. Dar, Colos se poate asemăna
planetei noastre prin împărțirea continentului în mai multe entități,
fiecare fiind condusă de un singur om. Numele acestora sunt: Cafus,
Sterus, Venonus și Octarus. Venonus, condus de către regele Silvester,
avea cea mai puternică armată de pe Colos. Cafus și Sterus, avându-i
ca regi pe Charles și Richard, se concentrau mai mult pe agricultură,
decât pe armată. Aceste două teritorii, care se bazau și pe o prietenie
stabilă, voiau ca toți locuitorii lor să aibă parte de confort, dar, în
același timp, să fie pregătiți, în caz de atac din partea inamicului.
Octarus, putem spune, că este mixul perfect. Țara, condusă de
către Emanuel, are cea mai robustă armată dintre toate, agricultura
este de cea mai bună calitate, iar locuitorii se pot bucura liniștiți de
aerul plăcut și proaspăt al naturii.
Să revenim la Venonus, fiindcă această țară are un cusur,
și anume Silvester. Regele ținutului dorește, din toate puterile, să
declanșeze un război pentru a pune mâna pe întreg Colosul. Nu
era foarte isteț pentru un rege să înceapă un război fără un motiv
întemeiat. Silvester nu prea asculta sfaturile venite de la Senat. Nu
s-a căsătorit niciodată, temându-se de ideea scandaloasă că soția îi va
lua tronul.
Într-o zi, Silvester a decis să declanșeze războiul dorit, prin
atacarea capitalei Cafusului, pe timp de noapte, el însuși preluând
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comanda atacului. Regele avea armura de cea mai înaltă calitate,
neputând să fie străpunsă nici de cea mai dură și puternică armă din
lume. Sabia, din păcate, i se părea prea banală, nefiind foarte ascuțită
sau atrăgătoare. Așa că a apelat la cei mai îndemânatici meșteri pitici
din ținut. Le-a poruncit acestora să creeze cea mai puternică, cea mai
frumoasă și cea mai ușor de mânuit sabie, care se poate făuri. Piticii
au acceptat, neavând prea mult de ales. Un an și jumătate a durat
munca piticilor, culmea fiind faptul, că aceștia nu ațipeau nici măcar
o clipă, fiind atent supravegheați de către gardieni, care se schimbau
între ei, ca să poată dormi.
Îndată ce sabia era terminată, piticii făurari au adus-o regelui,
ambalată frumos în mătase mov. Când i-au arătat-o, regele aproape a
orbit de strălucirea acesteia. Sabia era înaltă, foarte subțire și ușoară,
marginile ascuțite erau din obsidian, iar la capătul mânerului se afla
un diamant roșu de mărimea degetului mare. Când Silvester a luat-o
în mână, mânuitul sabiei era într-adevăr foarte ușor. După ce regele
a terminat de admirat propria sabie, le-a dat fiecărui pitic câte 50
de galbeni. Făurarii erau așa de fericiți, încât voiau să-l îmbrățișeze
pe lord, dar nu puteau, fiindcă era interzis prin lege îmbrățișarea
oamenilor de la curtea regală de către oamenii obișnuiți.
A doua zi, Silvester, în fruntea unei armate de zece mii de
soldați, a pornit spre Cafus. Regele călărea un cal alb, îmbrăcat în
armură. Restul armatei călărea ori cai, ori elefanți. Bineînțeles că pe
elefanți încăpeau mai mulți oameni, nu doar unul, cum era în cazul
cailor. În afară de toate acestea, mai aduceau și catapulte aruncătoare
de mingi în flăcări.
Peste zece zile, au ajuns la capitala Cafusului. Se aflau deja la
cinci kilometri de oraș. Gărzile nu i-au observat, pentru că o ceață
mare și densă învăluia întregul orașul. Inamicii așteptau apusul celor
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trei Sori. Când erau siguri că toți cei aflați în oraș adormiseră, au
atacat. Atacul a fost scurt, sângeros și trist. Tot orașul a fost distrus,
iar cu această faptă devastatoare, Venonus a început Marele Război.
După atacul neașteptat, armata Cafusului a încercat să
contraatace un orășel mai mic, dar important din Venonus, însă n-au
reușit să treacă nici măcar de zidul apărător al orășelului. Soldații
i-au observat îndată. Aceștia au început să tragă în ei cu mingi de foc
și sulițe. La fel au fost respinse contraatacurile venite de la Sterus și
Octarus, la rândul lor, atacate și de Silvester.
Regele Venonusului, văzând că nu poate fi înfrânt, a continuat
să distrugă și alte orașe, împingând restul statelor într-o stare critică.
Regii Cafusului, Sterusului și Octarusului s-au întâlnit, pentru a
discuta despre problemele cauzate de Venonus.
- Acel criminal numit Silvester mi-a distrus capitala, omorând
toți oamenii ca un animal! a început Charles, regele Cafusului.
- Știm asta, a spus Emanuel, care se afla la capătul mesei, ca să
poată fi văzut de toată lumea.
- Venonus mi-a distrus și mie capitala! a continuat Richard,
regele Sterusului. Majoritatea resurselor noastre de mâncare și arme
se aflau acolo! Acum au rămas din ele doar niște grămezi de cenușă!
Se putea observa că Richard începea să plângă, după frazele
triste ieșite din gura lui, dar nimeni n-a spus nimic.
- Suntem conștienți și de asta, a spus Emanuel.
- Am auzit că Silvester are o sabie nouă, care poate tăia în
două soldații noștri doar atingându-i.
După aceea au continuat alte plângeri, până ce Emanuel a
lovit cu pumnul în masă și a zis:
- Terminați! Nu veți câștiga nimic, dacă vă veți plânge în
continuare!
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- Dar, Emanuel, a comentat Richard, cum putem să punem
punct acestui măcel? Silvester are la degetul mic cea mai puternică
armată de pe planetă. Nimeni nu se poate compara cu el.
- Fraților, tocmai din acest motiv v-am chemat aici. Am o
idee!
Atât Richard, cât și Charles și-au ațintit îndată ochii asupra
lui Emanuel.
- Vedeți aceste trei bețe? Dacă încercați să le rupeți separat,
se va rupe fiecare cu ușurință în două bucățele. Dar legați bețele
împreună și astfel vor fi cu mult mai greu de rupt.
- De ce mi se pare că am mai auzit parabola asta? a întrebat
curios Charles.
- Pentru că nu am inventat-o eu, aparține unui alt rege,
Svätopluk al Moraviei Mari. Astfel Svätopluk a reușit să doboare
și cele mai mari și puternice armate, care au luptat împotriva lui.
Aceasta este înțelepciunea în a fi un mare rege. Niciodată nu acționa
doar de capul tău. Inspiră-te întotdeauna din gândirea altor regi.
Vezi, ce au greșit, ca să nu greșești și tu la fel!
- Dar pentru asta avem Senatul! a răspuns Richard.
- Știu, dar nu Senatul este cel care câștigă războaie, după care,
cu mâinile însângerate, semnează tratatul de pace. Senatul dă doar
sfaturi regelui, pentru ca acesta să le aprobe sau să le respingă.
Emanuel respiră adânc, după care continuă:
- Știu că toți suferiți din cauza lui Silvester. Dar dacă vom
continua să ne luptăm fiecare separat împotriva lui, nu vom câștiga
nimic. Singurul, care va câștiga e inamicul. Aceste înfrângeri
consecutive doar îl încurajează pe Silvester să ne măcelărească în
continuare, știind că este cel mai puternic și că nu poate fi învins.
Ca să-l punem la pământ, trebuie să luptăm împreună. Doar astfel
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îi vom arăta cât este de mic în comparație cu noi. Văd că nu toți
sunteți de acord să colaborăm, deși nu înțeleg de ce n-ați fi. Dar
gândiți-vă la nevestele voastre, gândiți-vă la copiii voștri. Toți acești
oameni vă sunt dragi și nu ați vrea să piară din cauza unei decizii
luate greșit. Așa că, alegeți: vreți să luptați alături de mine în război,
să-l îngenunchiem pe criminalul acela de Silvester și să punem capăt
dominației lui, sau alegeți să vă întoarceți la castelele voastre și să
așteptați, din clipă în clipă, ca moartea să vă bată la ușă? Ce alegeți?
La auzul acestor cuvinte, cei doi regi nu au mai stat pe gânduri.
Au acceptat să se unească cu Emanuel împotriva lui Silvester.
În zilele care au urmat, au început să construiască un plan,
însoțit de o serie de strategii.
După răsărit, armata din Venonus se afla deja în fața orașului
V-1 din Octarus. După un strigăt, ce a zguduit aerul, armata lui
Silvester a pornit atacul. Atunci, o catapultă a tras o minge de foc
înspre Silvester. Acesta și-a îndreptat sabia spre proiectil. În câteva
secunde, mingea uriașă s-a pomenit pe jos, tăiată în două bucăți. O
altă catapultă a repetat procesul, din nou fără succes. Toți oamenii lui
Silvester își continuau drumul, fără nici o zgârietură.
Deodată, din zidul protector, trei porți uriașe s-au deschis,
din care au ieșit mii de cavaleri, îndreptându-se spre inamic. Când
armatele s-au ciocnit, a urmat o luptă lungă și chinuitoare. Armata
din V-1, căci era destul de numeroasă, a înconjurat inamicii, creând
un cerc imens în jurul lor. Silvester nu se dădea bătut aici, își învârtea
animalic sabia în aer, după care o cobora în jos, tăind pe oricine-i
intra în cale. Soldații lui făceau tot posibilul, doar ca să câștige câteva
secunde din viață. Dar asta nu a durat mult. Chiar dacă Silvester avea
cea mai puternică armată, tot nu se putea compara cu adversarii, care
erau de cinci ori mai numeroși. După câteva clipe, Silvester a fost
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lovit în cap, după care a căzut la pământ. În acel moment, bătălia a
luat sfârșit. Emanuel s-a îndreptat spre Silvester și i-a spus imperativ:
- Retrage-ți toți oamenii spre Venonus și nu mai trece granița
vreodată! Dacă vei mai continua să ataci alte orașe, îți promit că nu
voi avea milă!
După aceea Emanuel l-a alungat pe Silvester, de parcă ar fi
fost un câine, care a intrat într-o casă străină.
Silvester, egoist cum era, nu a acordat nicio importanță
cuvintelor, nici ultimatumului venit de la Emanuel. În schimb, a
adunat întreaga armată din Venonus la un singur loc și s-a îndreptat
cu cea mai mare viteză spre orașul V-1. Nu se aflau la nici doi kilometri
distanță de destinație și deja a început ploaia de mingi de foc, venite
dinspre armata lui Silvester. Deodată însă, au fost zăriți niște soldați
în fața porților. Silvester se bucura nespus de mult, căci avea să câștige
bătălia mai repede și mai ușor. Dar nu se aștepta să găsească în locul
soldaților niște armuri umplute cu paie. După ce inamicii au trecut
zidul uriaș, Silvester a încremenit. În oraș nu se afla nici țipenie de om.
Peste câteva clipe a zărit în depărtare un nor uriaș de fum.
Silvester a pornit călare cu toată repeziciunea posibilă, fiindcă și-a
dat seama, că locul fumegător era chiar capitala Venonusului. Când
a ajuns acolo, nu a găsit nimic, fiindcă casele, oamenii cât și resursele
de hrană erau transformate în scrum. Într-o fracțiune de secundă, pe
cer s-au ridicat alți cinci nori, ca și cel de dinainte. Atunci, Silvester
și-a dat seama de situație. Emanuel știa că el va acționa astfel. Știa că
nu ar putea rezista să atace din nou locul unde a fost doborât pentru
prima dată. De aceea, Emanuel a lăsat orașul gol, pentru ca soldații
săi să distrugă cât mai multe orașe din Venonus, în timp ce acestea
nu erau apărate de nimeni. Și toți oamenii aflați în orașul V-1 erau
trimiși la adăpost. Astfel, Silvester era nevoit să fluture steagul alb.

148

reStart

Până la urmă, Emanuel era nevoit să-și încalce promisiunea
făcută lui Silvester. L-a cruțat, ca o atenționare pentru generațiile
viitoare. La sfârșit, toți au câștigat: Emanuel, Charles și Richard au
fost cei care au pășit fericiți pe drumul victoriei. Iar Silvester a pornit
pe un alt drum, hotărât să-și folosească șansa care i-a fost acordată.
Dar totuși, ceva nu-i dădea pace: cel de-al cincilea nor văzut de el, s-a
dovedit mai târziu că nu era un nor, ci era ceva mult mai înfricoșător.
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Timpul…
Fortitudo este cea mai cunoscută personalitate a secolului
XX. Este renumit ca inventator al mașinii timpului, dar și al mașinii
zburătoare. Într-un timp foarte scurt, aceste invenții s-au popularizat
în întreaga lume și fiecare om, la rândul lui, posedă o mașină
zburătoare și o mașină a timpului. Nicio ființă nu a remarcat vreo
defecțiune la aceste grandioase invenții.
Într-o zi obișnuită de duminică, Fortitudo a stat la masă,
împreună cu părinții lui, aflați în vizită la el. Când au ajuns la desert,
din pivniță se auzea un șuierat. Fortitudo s-a dus să verifice cauza
sunetului.
Ajuns în fața pivniței, a deschis ușa și a văzut mașina
timpului pornită. S-a apropiat de ea ca s-o oprească, dar a făcut doi
pași în spate, când a observat o mână ieșind din portalul pătrat al
invenției sale. Fortitudo a rămas locului, neclintindu-și nici măcar
un mușchi. A ieșit o a doua mână, iar bărbatul a început să tremure
din toate încheieturile. Într-un sfârșit, a ieșit un cap lung, cu un cioc
triunghiular și ascuțit, cu ochii mari cât merele și dinții ascuțiți ca
lamele unui cuțit proaspăt șlefuit, care a început să analizeze locul
unde a ajuns. Fortitudo s-a speriat într-o așa de mare măsură, încât a
uitat să mai respire. Se îndrepta încet spre ieșire, cu pași mici, fără să-i
întoarcă spatele creaturii. Dar, când a pus mâna pe clanță, trăgând
foarte ușor ușa, s-a produs un zgâlțâit. Creatura și-a întors capul spre
bărbat, a început să mârâie și, după clipe întregi de holbat, animalul
a început să urle precum sirena ce anunța un incediu. Și Fortitudo a
izbucnit într-un țipăt ascuțit, unul de spaimă și de disperare. Când a
văzut că monstrul și-a scos întregul corp, care părea că nu are sfârșit,
din mașina timpului, a ieșit din încăpere și a încuiat ușa. A rămas așa,
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cu spatele la ușă preț de câteva secunde, până când a venit tatăl său,
cu o armă în mână.
- Nu te poți duce acolo, tată, monstrul acela te va ucide!
- Nici un străin neinvitat, care intră în casa fiului meu, nu
scapă nepedepsit! a spus tatăl curajos, prea sigur pe el.
Bărbatul a intrat în pivniță. Fără să ezite sau să observe măcar
cât de robustă este creatura cu care are de-a face, a început să tragă.
Tatăl, curajos, a tras de trei ori spre animal, dar acesta s-a ferit. Când
bărbatul a rămas fără gloanțe, monstrul s-a repezit asupra lui, l-a
înșfăcat cu ciocul și a început să-l agite și să-l izbească în stânga și în
dreapta. Apoi, l-a aruncat înspre geam și, spărgându-l, a zburat afară.
Fortitudo s-a repezit înspre tatăl său, care stătea întins pe
jos, în curte, cu hainele pline de sânge. A stat aplecat deasupra lui,
explodând în hohote de plâns. Din gura părintelui au ieșit atunci
următoarele cuvinte:
- Ești un bărbat, fiule, nu ai voie să plângi!
În acea clipă, un țipăt de femeie s-a auzit din spatele bărbaților.
Era mama lui Fortitudo. Acesta s-a întors spre pivniță unde-și
observă mama atacată de un alt monstru, asemănător primului, venit
din portalul încă pornit. S-a repezit asupra animalului, dar acesta
îl propulsează cu ciocul afară din încăpere. Când se întoarce, vede
creatura înghițindu-și prada. După care a scos un urlet și a ieșit prin
geamul spart. Fortitudo a rămas câteva clipe afară, uitându-se cu
lacrimi în ochi la monstrul care se îndepărta din ce în ce mai mult
de oraș înspre necunoscut. S-a întors spre tatăl său, care murise între
timp. Atunci a oprit mașina timpului, după care a distrus-o.
După înmormântare, Fortitudo a stat ore întregi, cu capul
îndreptat spre mormânt, apoi s-a ridicat și s-a întors în casă. Nu
putea să lase totul baltă și creaturile în libertate. Voia să-și răzbune
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părinții. S-a documentat și a aflat despre creaturile respective că erau
niște dinozauri din familia Archosauria1, mascul și femelă. Și-a luat o
armă, un târnăcop, alimente și apă pentru câteva zile. Fortitudo avea
de gând să omoare fiarele.
A pornit la drum ziua următoare, la prima oră. Fortitudo se
orienta după petele de sânge aflate pe frunzele copacilor. Le verifica
și erau proaspete. Mai târziu a observat copaci împroșcați, la propriu,
cu sânge, care ajungea și pe iarbă. Dinozaurii au făcut și alte victime.
Călătoria parcă nu se mai termina. Fortitudo a început să facă
economii de hrană, bând o înghițitură de apă în fiecare oră. Carnea
uscată de vită și fasolea, aflate în conserve, erau vizibil pe terminate.
Într-a cincea zi de călătorie, Fortitudo a zărit, în sfârșit, o
peșteră, unde se putea odihni. Dar a încremenit când a văzut oase
sparte și sânge, toate împrăștiate de-a lungul peșterii. Bărbatul și-a
scos arma, a încărcat-o și a intrat în peșteră. Lanterna, pe care și-a
pregătit-o, a rămas fără baterie. Așa că a improvizat, folosind o torță.
Pășea foarte lent și atent, uitându-se în stânga și în dreapta. Ținea
torța în mâna stângă, iar arma în mâna dreaptă. De mai multe ori,
Fortitudo auzea sunete de aripi fluturând, dar nu observa nimic.
Instinctiv s-a întors brusc, unde a dat nas în nas cu dinozaurul, care
a scos un urlet, cum obișnuia să facă, și l-a împins cu ciocul lui, lung
și ascuțit. Dinozaurul s-a repezit asupra bărbatului, cu ciocul deschis,
gata să-l înfulece. Dar Fortitudo era mai rapid, și-a scos târnăcopul
și l-a înfipt cu capetele ascuțite în ciocul fiarei, imobilizându-i fălcile.
Fără să ezite, bărbatul a scos arma și a tras direct în gura animalui.
Monstrul a căzut la pământ, fără suflare. Fortitudo l-a privit mândru
de reușita lui. Deodată, a simțit ceva ascuțit străpungându-i corpul.
Era celălalt dinozaur, care l-a aruncat pe Fortitudo spre o piatră.
1

Arhosaurii extincți includ dinozauri non-aviari, pterozauri și rude dispărute ale crocodilienilor.
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Bărbatul s-a lovit grav la mână. Când a ridicat privirea, a observat
animalul apropiindu-se de partenerul lui, întristat de soarta acestuia.
Torța încă ardea, astfel bărbatul și-a putut lua arma, care se afla
departe de el. Fortitudo a pornit, șchiopătând spre ea. Mai avea doar
câțiva pași, însă dinozaurul a pornit cu viteză spre el. Aproape și-a
atins arma, dar animalul se afla deja în spatele lui. Bărbatul a luat-o
cu repeziciune, în timp ce fiara l-a înșfăcat de picior și a început să-l
agite și să-l scuture. Fortitudo știa că sfârșitul lui nu se afla acolo.
Amintindu-și de pierderea suferită, și-a adunat toată puterea, a
încărcat arma și a îndreptat-o țintă spre stomacul fiarei. Fără ezitare,
a tras. Când a deschis ochii, a văzut doar praful peșterii ce plutea
în aer, urechile îi erau înfundate și durerea îi străpungea creștetul
capului. Privi atent și văzu animalul căzut la pământ, lăsând în jurul
său forma corpului întipărită pe podeaua peșterii reci.
Fortitudo s-a eliberat din fălcile animalului, s-a ridicat și a
început să râdă nebunește. Revenind la realitate din nebunia lui,
și-a dat seama că este grav rănit. S-a pus în genunchi, și-a îndreptat
privirea spre cer și a spus:
- Dragi părinți, azi urmează să ne reîntâlnim, sper că ați
pregătit ceva bun pentru că sunt lihnit de foame.
Rostind aceste cuvinte cu zâmbetul pe buze, Fortitudo a căzut
la pământ cu ochii stinși.
După trei ani, un fermier alerga după oaia sa, care a nimerit
într-o peșteră. Intrând în peșteră pentru a-și recupera mioara, a dat de
un schelet de om. Privind mai atent, zărește alte două schelete, însă
de forme ciudate și necunoscute. Chemând niște arheologi, ciobanul
a devenit foarte renumit, nu doar datorită faptului că a găsit, după
atâta timp, fondatorul mașinii timpului, dar și pentru că a descoperit
o specie nouă de reptile preistorice.
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Ah, ce ploaie vine de la Arad!
Ioan Matiuț, il capo di tutti capi, Dan Mircea Cipariu,
spiridușul fără vârstă, și subsemnatul, meșterul drege-strică, neam obișnuit ca, de câțiva ani, să lucrăm cu elevii arădeni în cadrul
unor cursuri de scriere creativă. Căutăm talente, amatori, îi punem
la muncă și, cine știe, poate că dintre ei se vor ivi mâine scriitori
adevărați. De regulă, în fiecare an, proza și poezia își împărțeau în
mod egal preferințele. Anul acesta, ciudat, 95% dintre participanți
au vrut la proză. Cipariu s-a întristat, eu m-am panicat! Sunt atât de
mulți! Și ne-am pus pe lucru.
Trebuie să vă spun că primul lucru pe care îl facem e să scoatem
din vocabularul lor cuvintele și expresiile frumoase, gândurile gingașe
despre natură, întorsăturile de frază de secol XIX și dorința (ah, atât
de tinerească) de a spune totul: ce e omul, de unde vine, ce e lumea,
care e sensul vieții și tot șa, până la obârșia lumii. Literatura bună și
modernă este în primul rând autenticitate, economie de mijloace,
adecvare, logică și coerență. Iar copiii (pot să le spun așa?) sunt total
rupți de principiile astea atât de simple. E drept, unii sunt rupți și de
gramatică, și de lectură, dar despre asta mai bine să nu mai vorbim,
dacă ei sunt cei mai buni dintre cei buni.
Dorința noastră a fost să aflăm ceva despre viețile și
frământările lor. Ne-au privit cu neîncredere. Cum, literatura nu e
despre chestii frumoase? Nu. Literatura este despre om. Că dacă n-ar
fi, nu s-ar povesti. Și cum, dacă povestesc ce am vorbit cu prietena
mea, cum mi-am pierdut bagajele, cum am călătorit într-un oraș
străin, cum m-am certat cu prietenul meu, cum am făcut baie în
Mureș etc., asta e literatură? Nu, dar poate fi. Acolo unde e talent,
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micuțele mele rândulețe transmit o emoție, trezesc cuvintele la viață și
da, asta poate fi și literatură.
Zis și făcut. I-am pus la lucru și în scurt timp, după ce
s-au scuturat de povara pompoasă, artificială, tinerii și-au găsit,
neîncrezători, glasul. Ceea ce veți citi mai departe sunt încercări. Mai
bune sau mai rele. Unele sunt scrise cu naivitate, altele, deja cu un
plan în minte. Dar toate dau măsura exactă a prezenței lor în lumea
de azi. E foarte important să avem cât mai mulți ochi și cât mai
multe urechi care să scruteze prezentul, pentru a ne spune cum văd
ei lumea. Și vin ca o ploaie de vară, care anunță că va urma cer senin.
Florin Iaru

Viviana Andrieş

Nădlac

157

Viviana Andrieș
Clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Josef Gregor Tajovsky”, din

Scandal
— Ai venit? Pe unde umbli? La ora asta se vine acasă? Unde ai
fost toată noaptea, golanule?
— Ascult.
— Am pierdut noțiunea timpului. Am uitat...
— Ai uitat? Cum poți să uiți, mă, așa ceva?
— Păi...
— E drăcia dracului. Mi-a trebuit mie să am grijă de odraslă.
Na, odraslă, că-mi vine acasă în toiu’ nopții. Ce, nu poți să fii și tu ca
soră-ta? Uite la ea ce cuminte îi. Își face temele, mă ajută în casă, tot
ce trebuie la o domnișoară.
— Taică, nu te supăra și tu acuma, că numa’ nenorociri am
pățit.
— Auzi la el, nenorociri. Ce nenorociri, fraiere?
— Ne-a oprit poliția pe drum. Șoferul era băut, taică. Acuma
îi la poliție și nu-i mai dă carnetul.
— Văleu, taică! Tare crezi tu că-mi pasă mie cum și cine. Na
ceasu’, vezi ce oră e?
— Îmi pare rău...
— Acuma îți pare rău. Nici nu mă interesează. Mâine te
trezești în zori și mergi la lucru cu unchiu’. Fi atent că de aud că ai
făcut iară ceva minune te trăsnesc de nu te vezi și chiar o să ai de ce
să-ți pară rău!
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— Bine, taică. O să fiu cuminte.
— No, acuma te pomenești că plângi! Ce ai copile? Fii bărbat!
— M-a înșelat iubita, taică. M-a lăsat pentru unu cu bani

— Vezi tu, dragu’ tatii, când ți-am zis să mergi la lucru să
câștigi și tu ceva... acuma n-ai ce-i face. Ești sărac, gata, te-a lăsat
domnișoara.
— Acuma și tu! Nu vezi că sufăr? Nu mai pune sare pe rană.
— Lasă, că bine a făcut fata. Tu te vezi, măi, mutulică? N-ai
bani, vii acasă târziu, bei, ești nesimțit. Ce să facă fata aia frumoasă
cu un golan ca tine?
— Da’ nu-i adevărat!
— E nu-i adevărat. Mai lasă vrăjelile astea ieftine și treci la
tine în cameră, până nu mă enervez mai tare!
— Acuma plec.
— Io te-am făcut, io te omor, drăcia ta de prunc!
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Melisa Budai-Caraman
Clasa a X-a la Liceul Teoretic ,,Gheorghe Lazăr” Pecica.
***
— Hei! Sarah! Așteaptă-mă!
— Nu vreau să vorbesc cu tine!
— Te rog, haide să vorbim într-un loc mai retras, este prea
multă lume aici. Ce s-a întâmplat?
— Ce s-a întâmplat?! Serios? Chiar ești un nerușinat. Ieri
fusese cea mai specială zi din viața mea, știi prea bine cât de mult
așteptam aniversarea de optsprezece ani, dar tu, tu ce te-ai gândit?
Oh, da, să o strici.
— Despre ce tot vorbești? Sunt mereu alături de tine, nu te-aș
supăra niciodată.
— Până aseară chiar crezusem asta, crezusem că am pe cineva
care mă susține, pe cineva care mă iubește și-mi este alături - m-am
înșelat!
— Dar chiar sunt alături de tine. Te rog, nu mai plânge!
Explică-mi de ce te comporți așa.
— Nu mă mai atinge, nesimțitule! Te-am văzut, ieri, când o
sărutai pe Ana. Ah, și modul în care o priveai! Am fost o proastă! Nu
pot să cred că am avut încredere în tine!
— Sunt sigur că putem clarifica situația. Nu este cea ce pare...
— Bună, prieteni, totul bine?
— Foarte bine! Ai venit la fix, Ana, eu tocmai plecam.
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Miruna Aisha Andreea Cîrți
Am 16 ani și sunt din Arad și studiez la Colegiul Național
,,Elena Ghiba Birta” din Arad.
Ghiozdanul Mariei
E vară. Soare, căldură, prieteni, distracție, pe scurt, anotimpul
meu preferat.
Am ieșit cu prietenele mele, Anca și Maria.
(eu): Hello, prințeselor.
(Anca, Maria) – Hello, pisi.
(eu) – Ce facem azi? Pe unde mai mergem?
(Anca) – Hai pe mall, n-am mai fost de mult.
(Maria) – Ei, cum de mult? A trecut doar o săptămână.
(Anca) – Atunci unde vrei să mergem, deșteapto?
(Maria) – Hai la mall.
(eu) – Ți-a trecut frica de ace? Te-ai vaccinat și nu ne-ai spus?
(Anca) – Am o idee, hai să mergem noi două și deșteapta asta
stă la ușă.
Am început să râdem amândouă de ea.
(Maria) – Ce e drept, foarte amuzant. (Ne-am dat seama
după vocea ei ca
mai avea puțin și sărea să ne bată) Mergem pe mall atunci...
(Anca) – Păi, parcă nu-ți mai plăcea acolo, pisi.
(Maria) – Știți ceva, deja m-ați enervat, mai bine mergem la
mine, stăm la căldura și povestim.
Ne surâde ideea Mariei, deci, bineînțeles, mergem. Părinții ei
nu sunt acasă, iar Maria are cheia în ghiozdan.

Miruna Aisha Andreea Cîrţi

făcut.

161

(Maria) – Bă, voi sunteți nebune?
Eu mă uit la Anca, Anca la mine, nu înțelegem ce am mai

(eu) – Ce mai e de data asta?
(Maria) – Mi-am uitat ghiozdanul pe banca din parc.
(Anca) – Tu ai capu’ ăla doar ca să nu-ți plouă în gât?
(eu) – Sincer, tu ești cea care întruchipează prostia, jur.
(Maria) – Gata, idioatelor, hai după el, ce tot comentați atât?!
Am plecat după rucsac, iar tot drumul am bătut apropouri
despre cum Maria va dormi în fața casei până ajung ai ei.
(Maria) – Uite-l, uite-l, uite-l!
(Eu) – Ce te bucuri așa? Crezi că vrea cineva vechitura aia?
Uită-te să vezi dacă nu ți-au pus vreo cincizeci de lei pe acolo, să-ți
iei altul.
Am început să râdem toate, mergând în drum spre casa
Mariei, pregătite de un maraton de seriale.
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Portofel
Dimineață. Încă o zi plicticoasă de luni. M-am trezit dintr-un
somn chinuitor, fără chef de viață, însă, din păcate, trebuia să plec la
școală.
Am ajuns în clasă, puteai citi cu ușurință plictiseala de pe
chipul colegilor mei. O aștept pe colega mea de bancă, Martina, să
mai bârfim puțin înaintea orei. Mai sunt trei minute până începem,
Martina nu e genul care întârzie prea mult, deci cu siguranță a pățit
ceva. Pun mâna pe telefon, o sun, dar chiar în acel moment intră pe
ușă. După privire, îmi dau seama că ceva nu e în regulă.
(Eu) - Ce e cu fața aia, pisi?
(Martina) -Dă-mi pace, că am draci.
(Eu) - Observ, ce ai?
(Martina) - Mi s-a furat portofelul, asta am.
(Eu) - Vai, când și unde?
(Martina) - Mi-a căzut din buzunar înainte să urc în tramvai.
(Eu) - Asta pățesc proștii, mergem după ore la poliție sa îl
dăm dispărut.
(Martina) - Mergem… dar la faza cu prostia, știi din propria
experiență, nu?
(Eu) - Haha, amuzant.
S-a sunat, e ora. E clar că nici una din noi nu se putea gândi
la altceva în afara portofelului. Trec zece minute, douăzeci și la
jumătatea orei intră doamna dirigintă în clasă. Se scuză, așa cum fac
toți profesorii când întrerup o oră, și o cheamă pe Martina afară. Nu
trec trei minute și intră nebuna mea în clasă, strigând în gura mare:
„L-am găsit, să-i dea Dumnezeu sănătate la dira”.Toata clasa
a început să râdă, inclusiv profesoara. Martina e toata un zâmbet,
fericirea se citește atât pe fața ei, cât şi în voce.
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Misterul fusese rezolvat de doamna dirigintă, care l-a găsit.
Dar, din păcate, creierul Martinei este încă dispărut.
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Nădlac

Andreea Crnaci.
Clasa a XI-a la Liceul Teoreti ,,Jozef Gregor Tajovsky” din

Doi proști
Ea: Bă, tu ești idiot?
El: Tu nu înțelegi. Eu sunt doar al tău, știi bine. De câte ori ai
văzut tu, că vorbesc cu alte fete într-un fel anume? Flirtez eu, cumva,
cu alte fete?
Ea: Atunci, de ce naiba vii atât de târziu acasă?
El: Pentru că merg cu Alin la cafea. Nu pot?
Ea: Mă, tu ești pă invers? Mergi la cafea?!
El: Da.
Ea: Ce da?!
El: Da, merg la cafea.
Ea: Ești pă invers?!
El: Nu! De unde ai scos asta?!
Ea: Păi ai spus, că mergi la cafea cu Alin, în loc să mergi cu
mine!!!
El: Nu țipa!
Ea: Nu țip...
El: Tocmai ai făcut-o, femeie nebună.
Ea: Eu sunt nebună? Da’ aia de îți scrie, aia cine e?
El: Îmi verifici telefonul?
Ea: Nu, dar într-o seară, când făceai duș ai primit un mesaj de
la Dalia. Cine e Dalia?!!!
El: Să nu îmi spui că nu știi cine este Dalia?! De aia te ambalezi
așa?
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Ea: Da! De aceea fac, ca toți dracii! Dacă mă înșeli cu ea,
atunci punem punct! De ce mă privești așa amuzat?
El: Proastă ești! E vară-mea! Șocată, hă?!
Ea: Cum? Eu nu știam de ea. Iartă-mă te rog, că sunt așa de
proastă.
El: Asta e, te iubesc așa cum ești. Nu știai, pentru că nu ți-am
spus de ea nimic. Știu că ești geloasă și de aceea am preferat să tac.
E o verișoară cu care am fost certat și am reluat de curând legătura.
Hai la mine-n brațe și data viitoare să mă întrebi, ca să nu te mai
ambalezi așa.
Ea: N-am să mai fac așa. Cu siguranță am să vin să te întreb.
El: Așa să faci! Mergem la o cafea?
Ea: Da, una lungă și amară să-mi deschidă mintea asta
bolândă.
El: (mormăie) Ar fi și timpul să i se deschidă mintea.
Ea: Ce?
El: Nimic! Hai să mergem.
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Steliana Dalcă.
Clasa a IX- a E la Colegiul Național ,,Elena Ghiba Birta” Arad
Apa de sub deal
Cumplită vreme! Mă trezesc de dimineață tare, deși sunt în
vacanță. Un vuiet puternic care se aude de afară. Dezmeticindu-mă
repede, merg în bucătărie, la părinți și la bunica. Privesc pe geam.
Plouă de se rupe pământul!
— Asta da, vară! zic eu.
— Voiai piscină. Na, acum ai piscină! Una mare de-ar putea
tot satul să vină la noi să se bălăcească în curtea noastră, zice tata.
— Pe bune că nu mai vreau acum! zic eu. Întreaga curte era
o imensă baltă.
După o jumătate de oră, ploaia se potolește, ba chiar se oprește
de tot. Ieșim cu toții în drumul din fața casei. Privim înspre pădurea
de unde venea acel fir de apă care curge și prin fața casei noastre,
dincolo de drum. Un nor negru acoperă întreaga pădure.
— Să știți că va veni multă apă pe vale. A plouat pe pădure de
o fi făcut prăpăd! zice tata.
— Doamne, ferește-ne! zice bunica, femeie credincioasă.
La un moment dat, năvălește cu putere un val imens de apă
pe vale, însoțit de un sunet sfâșietor. Pe marginea văii, tata plantase
șapte pruni acum câțiva ani. Sunt șapte pomișori tineri. Rodul lor
se înmulțește în fiecare an. Valul îi lovește și-i smulge cu totul din
pământ, însă nu pe toți. Mai rămân trei, înclinați și aceștia, dar încă
înfipți în pământ.
Dacă până acum aveam doar un firișor de apă, acum avem
ditamai lacul. Zici că-i Colibița, zău! (aici exagerez și eu puțin)
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— S-a mutat marea la munte! zic eu.
Toți în jurul meu stau serioși și privesc cu uimire la viitură.
Ies vecinii de prin curțile lor și încep a se tângui. Urăsc de-a
dreptul smiorcăielile astea! Înțeleg că e un dezastru în natură, dar nu
se rezolvă nimic cu văicăreli. În fine...
Pentru mine nu e mare, mare lucru acest prăpăd. Știu de
altfel, că nu pot face absolut nimic. Însă observ și eu ceva cumplit și
dintr-o dată:
— Fratee! Nu pot să cred! S-au rupt cablurile de la internet!
Acum chiar era un prăpăd adevărat și pentru mine. Știam și
acum că nu pot face nimic nici în privința asta, dacă mă plângeam și
eu un pic, făceam și eu parte din „grupul tânguitorilor din sat”. Așa
ziceam până acum, dar pe cuvânt că nu mai zic!
Toate ca toate, dar ce fac eu fără net?!
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Matematică
Eu: Suntem frați de atâta timp! Adică te când te-a făcut
mama... Nu-mi vine să cred că ești atât de idiot încât sa spargi geamul
cu o minge. Nu știi să joci fotbal! Dai cu stângul în dreptul.
El: Tot eu sunt de vină dacă sunt fratele mai mic?!
Eu: Te-a făcut mama mai mult de umplutură! Să am te am eu
cățeluș după mine toată viața!
El: Da, da...
Eu: Prostule!
El: Ba, prost ești tu! Dacă nu ziceai că poarta e sub geamul
bucătăriei, nu se întâmpla nimic! Nu trebuia să dăm cu mingea fix
acolo.
Eu: De unde să știu eu că tu nu judeci atâta lucru? Că nu e
bine fixată poarta... Tot eu trebuie să le gândesc pe toate! În plus, cine
ți-a dat voie să te joci cu mingea înainte de începerea meciului?
El: Da, da, înțeleptule! Tu nu te-ai gândit că grădina din
spatele casei nu e un loc bun pentru fotbal? Are pomi, tufișuri, poate
venea cățelul, îl omoram cu mingea, sau dădeam cu mingea în florile
mamei! Era mai bine atunci?
Eu: Vorbește naibii mai încet, că vine mama! Nu vezi?!
Mama: Puișorii mei iubiți, comorile mele, razele mele de
soare, frumoșii mamei! Spărserăți geamul, lua-v-ar dracu! În casă cu
voi!
Eu: E numai vina ta, piticanie afurisită!
El: Piticanie-i mintea ta!
Eu: Fain! Uite-l pe Cosmin și pe colegii mei. Vin la noi să
jucăm fotbal. Le promisesem că pregătesc grădina pentru un meci de
fotbal. S-au dus de râpă toate planurile. Blestemată zi!
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Cosmin: Salut! Ce faceți, necăjiților?
Eu: Ei, pe naiba facem! Ni s-a urât cu binele.
Cosmin: Cum așa?
Eu: Se cam sufoca ăsta mic cu aerul de afară și a decis să
facă năzbâtii că să stăm în casă. A spart geamul. Suntem pedepsiți
amândoi de mama. Sper să-ți fie prielnic aerul dinăuntru, Adi.
El: Îmi era bine și așa! Nu-ți face atâtea griji pentru mine!
Eu: Eram ironic, aiuritule!
Cosmin: Nu vrem să vă facem mai multe probleme. Jucăm
fotbal în altă zi. Spor la plictiseală!
Eu: Bine, bine... Pleacă o dată, nu ne mai freca nervii!
El: Și ce facem acum? În casă nu prea ai nimic de făcut.
Eu: Tragem draperiile ca să intre soarele pe fereastră și facem
umbră podelei!
Mama: La teme suplimentare! Hai, la matematică aveți nevoie
de exercițiu.
Eu: Ah! Matematica vieții!
El: Ce ai, mă? Matematica e faină?
Eu: Dacă mai scoți un cuvânt vei înghiți culegerea de mate!
El: Ți-e ciudă că sunt mai bun la matematică decât tine?
Eu: Simt că mă apucă toți dracii când te aud. Mai ciripește
mult și vei vedea cum te pocnește Pitagora!
El: Începe să-mi placă discuția. Continuăm?
Eu: Continuă!
El: Na gata, tac.
Eu: Na, Doamne ajută!
El: Nu te duci să te dezbraci de hainele astea? Sunt pentru
fotbal. Dă jos tricolorul, pantalonii scurți, mănușile...
Eu: Parcă ziceai că taci. Mă duc.
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El: Echipează-te pentru teme. Ia-ți penarul, caietul cu
pătrățele și câteva ciorne.
Eu: Ce-ți mai place să mă enervezi! Când văd cum te uiți la
mine cu ochii ăia de vulturaș, părul acela zburlit, postura de șmecher
mă prind căldurile.
El: Eu și matematica te vom bântui toată viața.
Eu: Așa băiat frumos ca mine, cuminte, deschis la minte,
brunețel, înalt și bine făcut să mă tem de tine și de matematică?
Niciodată!
El: Îmi place să fiu pacostea vieții tale. Mă amuz când văd cât
de tare te agiți când îți vorbesc.
Eu: Lasă-mă! Sună-ți prietenii. Bate-i la cap și pe ei.
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Valentin Măgulean
Clasa a XII-a. A, la Colegiul Național ,,Preparandia-Dimitrie
Țichindeal” Arad
Gelozie
Floarea propune să meargă toți trei la noul film horror despre
un clovn, făcut după vechiul film horror despre un clovn, că și așa
n-au mai fost de mult la un film. Miruna le spune că nu îi plac filmele
horror și pe deasupra, o deranjează ochelarii 3D peste ochelarii de
vedere.
— Găină! zise Matei.
— Nu mă fă găină, te rog!
— Gă-i-nă! Ți frică de clovni! Găino!
— Nu mi-e frică de clovni, idiotule, doar nu-mi place filmele
horror!
— Găină!
— Te urăsc!
Într-adevăr, nu-i era frică de clovni. Era doar extrem de
neconfortabilă în preajma florii. Își imagina că dacă era să o supere,
va fi mâncată sau cel puțin mușcată. Se documentase despre plantele
carnivore și, într-adevăr, era doar o șansă de 99% să trăiești după ce
ai avut de a face cu o mușcătură de genul.
Chiar nu înțelegea ce naiba vedea Matei la ea. Nici măcar nu
era floare.
Când erau tineri era mai bine.
Trebuia acum să meargă la film, în ciuda fricii, să îi arate
fraierului că nu îi e frică de clovni sau de orice altceva avea să fie
portretizat în mizeria aia de film.
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Dar cum făcea să își ascundă frica de plantă?
Pe moment, putea doar să mențină distanța de siguranță. Asta
însemna, din păcate, că trebuie să stea la distanță și de Matei, care
căra floarea, cu ghiveci cu tot, în spate, într-un ghiozdan.
De la o distanță și mai sigură, pe una dintre bănci, privea prin
două găuri făcute într-un ziar, Cristina, o veche, acum fostă prietenă
a Mirunei. Relația se stricase iremediabil, când i-a spus Mirunei că ar
vrea să fie mai mult decât prietene foarte bune. La întrebarea „Super
prietene?”, i-a sărit țandăra și i-a spus Mirunei câteva cuvinte pe care
încă le regretă.
Fierbea de gelozie. Ea primise un lănțișor cu o stea de la
Miruna. Lui Matei ce-i dăruise? Era un prăpădit, un vai-de-capullui, mult sub ce merita Miruna. Ce dracu vedea la Matei?
Trebuia să îi urmărească, să nu care cumva să pună vagabondul
mâna pe ea în vreun fel.
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Georgiana Morar
Clasa a XI-a. A, la Colegiul Național ,,Preparandia-Dimitrie
Țichindeal” Arad
Partea 1 (monologul)
Câmpul, brazii din fața casei, podul de beton și fiarele ce
delimitează linia de trei puncte a terenului nostru de baschet, îmi
este dor de ele toate!
Nu a trecut decât câțiva ani și deja parcă mă simt străină față
de acele lucruri.
Pe câmp, mergeam cu el, cel cu care acum vorbesc doar
prin mesaje, cu ei, cei care îmi erau sprijin în momentele în care
picioarele nu mă mai țineau de la atâta râs și cu acel cineva care a
uitat de existența mea. Mă cunoaște acum sub identitatea dată de acel
acronim, inventat cu ajutorul lor pe stradă.
Biciclete ce erau pe cale să se rupă de la atâta greutate, pe
drumul de la pălincărie spre biserică, acum sunt în coșară, așteaptă și
ele primăvara să le trezească cineva din hibernare.
Mă întreb dacă ei o mai folosesc pe a lor? Ciudățenia ce era să
ajungă cu mine în șanț atunci când mă grăbeam să îi ajung din urmă
să-i susțină la meciul cel mai important din carieră.
Apoi… în locul pe care îl numesc acum acasă se găsesc brazii
sub care am stat și am analizat cu el lumea și soarta sufletelor noastre
într-un univers lipsit de nuanțe, doar din culori brute, dar și sub
care am râs în momentul în care așa zisul „viitor Ronaldinho” făcea
scheme cu o minge dezumflată.
Îmi e dor de ele, toate acele momente care acum sunt doar
amintiri.
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Oare ei mai țin minte partidele de baschet?
Mingea noastră ajungea peste gard din prima încercare. El
dădea prea tare, ei dădeau prea încet, doar eu, acel cineva și cu, cum
îi spun eu, Vik – nimeream coșul.
Era o continuă aventură într-un univers creat de noi, o lume
perfectă!
Doar 15 metri pătrați și o bucată de pământ cu iarbă era
spațiul ideal pentru 10 copii să fie liberi și să viseze…
De acele clipe îmi e dor! Amintiri… amintiri…
Le rezum în câteva cuvinte; nu cred că e drept față de ele, dar
așa pot să le spun și celor ce habar nu au de minunățiile copilăriei
mele.
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Partea 2 -momentul preferat - (dialogul)
Pe câmp, lângă cimitir; sunt pe portbagajul bicicletei lui și
admir apusul de vară al unui colț de lume uitat.
Eu: Nu crezi că lumea e prea frumoasă?
El: Ce te-a apucat?
Eu: Filozofiile mele.
El: Mai bine era acel cineva aici, dânsul sigur te înțelegea.
Eu: Poate mai bine Piticul, mă ascultă ca și cum tot ce i-aș
spune este o poveste cu tâlc.
El: Spune-mi mie atunci, de ce așa iar, dintr-o dată…?
Eu: După ce am plecat de la buni și de la tatăl tău am observat
că noaptea vine peste noi prea devreme, dar într-un ritm de vals
specific zonei, iar eu nu pot decât să mă bucur că sunt aici, acum și
pe acestă bicicletă puțin ruginită. Viața e precum apusul, cu atâtea
culori și vibrații de sentimente ce trec prin tine și dispar odată cu
luna.
El: Acum chiar că ai dat-o în filozofiile tale!
Eu: Las-o așa…mai vreau să mă plimb puțin, te rog!
Și mergem până ce se face ora 10. Pe strada principală circulă
din ce în ce mai puține mașini… Este momentul perfect să îl rog să
mă lase încet, să aleg în fața lui.
Eu: voi alerga de aici
El: Dar e noapte!
Eu: Vrei să mergi acasă?
El: Am zis că nu te las singură azi, nu?
Eu: Mersi, dar sper că nu e din obligație?!
El: Nu te las și punct… e ce vreau eu acum.
Eu: Mersi!
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El mă urmărește cu bicicleta, iar eu gâfâind admir petecul de
pământ, rămășiță, zestre de la neamurile celor ce mi-au fost vecini.
El: Cum te simți?
Eu: Mai bine, mi se limpezesc gândurile.
El: Mă bucur!
Este o liniște prea mare. Noroc cu Gașca Zurli din colțul
nostru ce plănuise să ne aștepte după nuc, iar în momentul în care
noi făceam salutul, semnalul lor, să sară.
Eu: Ce mama……
Ei: Hahaha
El: E ora 10 noaptea… cum de nu sunteți în casă?
Ei: Am vrut să vedem cum ești.
El: Mai dăm o tură cu bici?
Eu: merg la moșu… cred că mă așteaptă la masă.
El și ei: Ne vedem mâine?
Eu: Se mai pune problema?
Duc minge, să jucăm 10 partide, sper că sunteți pregătiți.
El și ei: Cum să nu!
El: Te voi bate, să fi pregătită, și pe tine și pe acel cineva.
Eu: Bine, bine… mai vedem noi!
Ei(râzând în hotote): Cine dă primul cu mingea peste gard!?
Toți deodată: Noapte bună!
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Purtan Dionisie Cadmiel
Clasa a VII-a la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica
O vară fără fotbal
Într-o zi călduroasă de vară, în satul nostru pierdut printre
munți, mă îndreptam grăbit spre casa lui Ionică, prietenul meu cel
mai bun.
Ajung în față porții de doi metri și încep sa strig:
— Aloo! Alooo! Nea Mariiin!
Nimeni, nimic, ,,Oare ce s-a întâmplat?“ mă întreb eu și bat
în poartă. Strig și mai tare:
— Alooooooooo! Aloooooo! Neaaa Mariiin!
Dintr-o dată, ușa de lemn se deschide și în pragul ei apare nea
Marin, care se încruntă și-mi strigă:
— Ho, copile, că îmi spargi poarta!!
— Scu… scuzați… scuzați-mă! îi răspund eu bâlbâindu-mă.
— De ce ai venit, copile? mă întreabă nea Marin cu un ton
mai scăzut.
— Am venit să vă întreb dacă îl lăsați pe Ionică să vină la
fotbal.
— O să îl las doar cu o condiție, răspunde el.
— Care?
— Ionică trebuie să fie acasă la opt după amiaza.
— Bine, va fi acasă la ora opt fix! răspund eu bucuros.
— Ionică, ia ceva pe tine și treci la joacă cu băieții, că te-au
chemat!
Ionică și-a luat o bluză maro pe el și, din doi pași, a fost afară.
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— Vezi, tu o să fii in echipă cu mine și cu Gigel în echipă.
— Bine, vezi sa îmi pasezi, că, dacă nu, te bat! mi-a spus
— Dacă dai în mine, te zic la mama! i-am răspuns.
Într-un final am ajuns pe terenul improvizat.
— Salut, băieți! le-am spus băieților care ne așteptau de ceva

— Salut! mi-a spus Gigel. Gigel e bogat, el e cel care crease
terenul de fotbal.
Am dat mâna cu Marcel, fotbalistul profesionist din gașca
noastră de prieteni. Marcel venise la meci într-un echipament de
fotbal, dar și cu Georgel, cel mai bun la matematică din grupa noastră.
— Unde e Timotei? a întrebat Ionică.
— O să vină si el, acuma se îmbracă.
Dintr-o dată, văd un slăbănog în albastru care alerga către
noi, era Timotei! Am dat mana cu el și am început meciul.
— Pase! i-am spus eu lui Gigel care se dădea marea cu
schemele pe care le făcea. Într-un final, mi-a pasat înaintând in față.
— Înapoi! Mi-a strigat Gigel.
I-am pasat-o cu avânt și…
Poc! Geamul care se afla în spatele porții adverse s-a spart în
mii de cioburi. Era geamul de la casa lui Gigel!
Mama lui a ieșit cu o falcă-n cer și cu una în pământ:
— Gigel!, gata nu va mai jucați nimic, toata vara nu mai pui
piciorul pe minge!
— Dar mami… a spus Gigel, schimbându-se la față.
— Nimic! Treci în casă!
Noi toți am plecat spre casele noastre supărați, știind că nu ne
vom mai juca fotbal o lună.
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Gigel era singurul din satul nostru care avea minge.
Toată vara ne-am gândit cum să facem rost de o minge, dar
în zadar. Așa ne-am ratat cariera noastră strălucită ca fotbaliști…
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Bogdan-Andrei Stancu
Colegiul National ,,Elena Ghiba Birta”, Clasa a IX a E
***
Ora 16:00. Acesta a fost momentul în care a început cea mai
groaznică zi din viața mea. Mă pregăteam să plec la gară, cu prietenii
mei, spre Oradea. Am avut ghinion să prindem trafic, și n-am ajuns
la timp.
Am ajuns cu 10 minute mai târziu. După cum mă așteptam,
am pierdut trenul, care nu întârziase, ca noi. Nu am fost foarte triști,
deoarece, spre norocul nostru, mai aveam unul peste 30 de minute.
Ne-am dus să ne schimbăm biletele si am așteptat trenul să sosească.
A venit la fix, am urcat, ne-am așezat la locurile noastre.
Hop, vine o doamnă cu 3 copii și ne spune că acelea sunt
locurile ei. Nu am vrut sa facem un scandal, așa ca ne-am scos biletele.
Tot nu ne-a crezut, așa că a chemat garda. Le-am arătat și lor biletele,
iar când ei i l-au cerut și ei, am avut marea surpriză să aflăm că, de
fapt, nu avea bilet.
Drumul a fost destul de liniștit în rest, în afară că nu aveam
căldură și înghețam de frig, în plină iarnă. Când am ajuns în Oradea,
ne-am dus direct la hotelul la care ne făcusem rezervare cu două
săptămani înainte. Când le-am spus numele, recepționerul ne-a
răspuns ca nu pot găsi nimic și că, din păcate, nu mai au nicio cameră
liberă. Am stat două ore să căutam un alt hotel, dar niciunul nu
avea camere libere. Așa ne-a prins seara, înfrigurați și speriați că o
să dormim prin parcuri. Din fericire mai era unul, tocmai ultimul
pe listă, pe care uitasem sa îl verificam, iar acela avea o cameră
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mică, neîncăpătoare pentru noi toți, dar decât pe străzi, mai bine la
înghesuială. Și am dormit claie peste grămadă.
Așa s-a încheiat cea mai îngrozitoare zi din viața mea și, cu
siguranță, de acum înainte, o să plec mai repede de acasă și o să sun
cu mult înainte la hotelul unde am făcut rezervarea.
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Nădlac

Daniel Suhansky
Clasa a X-a la Liceul Teoretic ,,Jozef Gregor Tajovsky” din

Mălai
— Și mă dusei la munte sus, mă dusei la munte sus, la măndră
de la apus, la mândra de la apus, măi, măi.
— Noroc baciu’ Vasile
— Noroc fecior,
— Trage, bade, trage?
— Trage, fir-al al dracului să tragă, că de dimineață o plătică
prinsei, și pe aceea o scăpai, fir-ar al dracului să fie. Da’ tu Ionică
unde te porniș’ așa în grabă, că mai ai puțin și bătucești pământul cu
bicicleta ceia.
— Apăi bade, m-o pus tanti Măricica a lui Bujoru să-i secer
vreo zece ari de pământ, că vine furtuna.
— Nebună și femeia ceea, furtună vara, tulai Doamne, da’
mai bine șezi lângă mine la o tacla.
— Nu baciu’ Vasile că vreau să găt până la apus, așa am
promis.
— No, șezi numa’, am și o țuică din asta bună, ia și tu o gură
— Apăi, așa mai vii de acasă.
— Al dracu’ să fii tu.
— Lasă, bade, că și mata la fel ești.
— Să fiu, să nu fiu, dracu’ să mă ieie, că nimic nu prinsei!
— Da’ la ce dai?
— La pită.
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— Apăi, așteaptă oleacă că ți-oi da eu niște mălai, făcut de
bătrâna me, ni, ia!
— Mersi fecior, ia să vedem, trage oare?
— Om vedea.
— Ni, că trage, hopa e mare!
— Traje de băț, traje.
— Gata, a meu e, phai ce mare îi.
— Are pe puțin un kil.
— Mă, Ioane, mă, aci te trimisei eu pe tine, la pește?
— Amu’ plec tanti, amu.
— Păi du-te o dată, lepădătură!
— Ușor, Ioane, că-ți zboară roțile, și tu, femeie, nu mai urla,
că sperii peștii.
— Las’ că îți arăt eu ție pești, na, să te duci cu ei cu tot!
— Niii, nebuna, aruncă peștele în apă, sclerozata dracu’, dute cu dracu’ să te duci. Phai ata ete, țuica-i bună și pe mațul gol. Și
mă dusei la munte sus.
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Amintirea
Telefonul indică 35 de grade, dar bila imensă de plasmă
fierbinte, din mijlocul marelui albastru mă arde și transformă cele
35 de grade în 100. Mă uit la cursul lin și nesfârșit al râului. În gând
îmi răsună un singur cuvânt „apă”. David pune mâna pe umărul meu
și spune cu un glas hotărât „să mergem”. O iau la fugă alături de el,
de Vali și de Alex, pe nisipul fierbinte și sar în apa rece a Mureșului.
Creierul îngheață pentru o secundă. E mai rece ca gheața. Scot capul
din apă și văd fetele, care râd cu hohote și țipă.
— Hainele, fraierilor!
Realizez că ceva se lipește ca un scai de mine, e tricoul pe care
am uitat să-l dau jos.
— Tricoul, ca tricoul, dar adidașii mei! spune Alex cu o voce
tristă și resemnată.
— Dă-le dracu’!
Și înot înspre malul opus al râului. Distracția este în toi,
timpul parcă stă în loc și până și soarele ne privește cu ciudă. Dar
nu doar soarele, ci și fetele, care preferă să se plângă în continuare
de căldură. Îi fac un semn discret lui Vali, care se apropie încet, încet
de ele. Vali e un băiat foarte puternic. O ia pe una dintre ele pe sus
și o aruncă în apele agitate a Mureșului, iar pe a doua o împinge. Eu
bufnesc instantaneu într-un râs necontrolat. Acum toți suntem uzi
din cap până în picioare și ne scăldăm în apele iuți ale râului.
O viață avem și o trăim într-un mare stil.
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Ștefania Alessia Tomoioagă
Elevă la Colegiul Național ,,Elena Ghiba Birta” din Arad.
O zi în plus
Mi-am dorit de mult timp să ajung în Istanbul. Este ceva la
acel oraș, ceva special: fie cultura, fie istoria, fie gastronomia, poate
doar malul încărcat al Bosforului sau oamenii care te primesc cu
entuziasm. Oricum, era un loc care îmi părea foarte ofertant din
toate punctele vedere.
Aveam numai 15 ani, așa că am plecat însoțită de mama, de
ziua mea, în luna mai. Obsedată de control, am învățat stațiile de
tramvai, de metrou, de feribot, de autobuz, drumul până la aeroport,
de la aeroport și câteva cuvinte de urgență, pe care le-am și tipărit
în caz ca aș suferi brusc de pierderea memoriei. Tot itinerariul era
pregătit în cel mai mic detaliu, din primul minut pe teritoriul Turciei
până la zborul de întoarcere în București.
Dacă vă gândiți că e prea puțin pentru un oraș atât de complex
și încărcat cu obiective turistice, e important să precizez că doar inițial
căzusem de acord să stăm doar trei zile. Mama era sigură că vom reuși
să acoperim tot ce trebuie, dar cu o impertinență până în tavan, am
contrazis-o spunând că vor fi cozi interminabile peste tot, asta pentru
că ,,ieșirea de weekend”, care trebuia să fie doar de weekend, că urma
examenul meu de a opta, s-a prelungit într-o minivacanță. Situația
era cam așa: eu în avion, colegii mei, în mașină, spre școală; eu pe
barcă, ei în bancă; eu la coadă la palate, ei la coadă la chioșc (pun
pariu că mai repede am cumpărat eu bilete decât au cumpărat ei un
corn cu ciocolată). Dar deja erau obișnuiți cu mine. Încă de prin
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clasa a treia dispăream câteva zile ca să vizitez tot felul de locuri, iar
ultimele două zile de școală nu le-am prins; eram prinsă cu treabă
pe alte continente. N-am putut să ajung, scuze. Așadar, aveam patru
zile, mă rog, trei dacă am calculat exact, să bifez totul de pe lista mea
de compulsiv-obsesivă.
Prima zi a trecut cu bine, a doua la fel, a treia și mai și, dar
aveam o problemuță: având în vedere că în Istanbul era Ramadan şi
carantină totală pentru cetățeni, turiștii se puteau număra pe degetele
unui om cu prea multe degete. Oricum, erau foarte puțini. Practic,
noi două și grupuri de ruși. Ca urmare, nu am pierdut timp la case
de bilete, iar în trei zile sau două și ceva, am văzut ceea cu greu am fi
văzut în patru.
Nu a fost supărare. Mai mult timp pentru plimbări pe mal,
mers cu bicicleta pe străduțe înguste, savurat tradiționalul ceai cu
aproximativ o tonă de baclava și o valiză de mirodenii din bazarul
egiptean. Dar scenariul visat nu a fost și cel care s-a întâmplat. Să
o luăm totuși cu începutul. Așa cum ne-am propus, am ieșit într-o
plimbare prin centrul istoric, partea asiatică a orașului. Din urma
noastră a început cineva să strige. Ne striga pe noi. Avea telefonul
mamei în mână! Istanbulul e un oraș foarte sigur în care nu găsești
niciun hoț, cam ca Ferentari sau Mexic noaptea. Omul ne-a prezentat
o insignă de poliție care, sincer, părea cumpărată din cel mai slab
magazin chinezesc. Nu avea uniformă dar spunea folosind Google
Translate că era sub acoperire. Nu l-am crezut, firește, dar refuza să
ne dea telefonul înapoi. Era și glumeț pe deasupra. I-a cerut mamei
pașaportul ca să vadă dacă este telefonul ei. Apoi nici că mai voia să
i-l dea înapoi, și ne-a obligat să mergem la secție. De acolo lucrurile
au degenerat: mama nu voia să semneze acte suspecte în turcă, ei
erau ofticați că mama nu le semnează și așa mai departe. Trecuseră
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deja cinci ore de când ne spuseseră că va veni un traducător de la
Ambasadă, când, în sfârșit, ne-au lăsat să plecăm. Dar să nu credeți
că au contactat măcar acel traducător, nu, traducătorul eram fix eu,
din engleza de pe Google Translate în română. Simpatic e că ne-am
și împrietenit cu șeful de secție, având în vedere că pe final mi-a cerut
numărul, urmând să mă sune cu noutăți despre caz și mi-a spus un
sincer ,,La mulțo ani!”. Divin! Frumos în Turcia, mai venim și altă
dată să semnăm pactul cu diavolul sau ce era scris pe acele hârtii.
Am ieșit libere pe stradă, ceea ce nu pot zice și despre hoțul de
buzunare. Am încheiat seara cu mult humus și rahat.
Minivacanța a continuat apoteotic, noi intrând pe poarta de
îmbarcare la 15 minute după ce aceasta s-a închis (nimic grav, câteva
lacrimi rezolvă tot, slăvită fie doamna care ne-a lăsat). Mă întrebați
dacă excursia a fost umbrită de acest eveniment? Da, dar ce aș mai fi
povestit azi?
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Nădlac

Lorena Vădăsan
Clasa a V-a la Liceul Teoretic ,,Jozef Gregor Tajovsky” din

Mi-am uitat trolerul acasă!
Evelina merge cu clasa în Indonezia, pentru a face un studiu
științific.
Ea îi spune Alexandrei:
— Mă, mi se pare mie sau am uitat ceva important acasă?
— Ce ai mă, ai tâmpit de tot? Nu vezi că ai tot ce îți trebuie?
— Mda… dar am senzația aceea ciudată că am uitat ceva și
nu știu ce…
— Nu ai uitat nimic! o asigură Alexandra.
— Dar nu pot!
— Băi, taci și hai că ne așteaptă diru’ cu clasa!
— No, hai atunci…
Clasa intră în avion și toți se așază la locurile lor. Evelina are
loc lângă Alexandra. Alexandrei îi e frică de decolările cu avionul.
Începe să țipe.
— Alexandro, ce ai de tot țipi așa, nu ești cu toate țiglele pe
casă?
— Le am pe toate, dacă vrei să știi, și ia mai du-te tu dracului!
— Na, bine, hai că mă duc, dar după ce mergi tu!
— Evelino?
— Ce vrei?
— Tu ți-ai adus trolerul cu haine la aeroport?
— Da, nu ai văzut?
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— Păi, ba da, doar că… știi, l-ai cam uitat în afara avionului…
spune râzând Alexandra.
— Ce mă!?
— Da, uite-l acolo!
Și se repede să coboare să-l ia, doar că avionul decolează.
— Băăă, trolerul meu!
— Vai de capul tău, Evelino!
Evelina merge la diriginte și îi spune:
— Domn diriginte, nici nu știu cum să vă spun asta…
— Da Evelina, ce să îmi spui? întreabă el pe un ton calm.
— Păi, mi-am cam uitat trolerul cu haine înafara avionului…
— Atunci o să te ajute Alexandra cu haine și s-a rezolvat.
— Dar…
— Nu nu, nici un dar, acum hai plecați la locurile voastre.
Cele două fete merg și se așază.
— No, vai de capul tău, lasă că găsim noi o soluție. Stai calmă,
că și eu mi-am uitat borseta acasă!
— Borseta ca borseta, dar trolerul meu cu haine?
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Nădlac

Timotej Vanko
Clasa a VIII-a la Liceul Teoretic ,,Jozef Gregor Tajovsky” din

Planeta cu un singur locuitor
— Roger, gemul acesta de piersici e foarte bun! a spus Robert
cu o admirație evidentă.
— Mulțumesc! Chiar ieri am cules piersicile!
— Nu glumesc, gemul acesta chiar ți-a ieșit, nu ca și celelalte
porcării improvizate de tine!
— Mulțumesc! Ia stai, ce? Roger face ceva
— Nimic!
— Nu, sunt sigur că ți-a ieșit o insultă pe la colțul gurii!
Scoate tot!
— Tot ce trebuia scos a fost deja scos.
— Nu-i adevărat, unde este o insultă, sunt și altele. Uită-te la
tine: la început credeai că ești singur pe planeta aceasta, până ai dat
de noi.
— E adevărat! a exclamat Cristian, cel mai tânăr dintre toți.
De fapt, toți am gândit astfel, până ne-am găsit. Acum ne este viața
mai ușoară.
— Prostii!! exclamă Robert. Eu aș fi putut supraviețui și
singur, fără voi!
— Ba știu foarte bine că nu este cazul, mai ales la tine, a
spus Roger. Tu nici măcar nu știi să plantezi semințele cum trebuie.
Dacă ar fi totul după tine, mai mult de câțiva ani nu ai supraviețui
pe această planetă uscată. Și nu mă contrazice, căci știi și tu că acesta
este adevărul.
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— Tu nenoro…
Boom!!!!!!
— Ce-a fost asta?! a exclamat Robert.
— Natura s-a întors împotriva noastră! a răspuns Cristian.
— S-a zis cu noi!!
— Nu, nu s-a zis! a spus Roger.
— Ce vrei să spui cu asta?! a întrebat Robert.
— Nu este natura de vină, ci niște… vizitatori!
— Ce?!
— Niște vizitatori! Probabil au naufragiat și cer ajutor.
— Aruncându-ne în aer?!
— Unele ființe pot fi ciudate. Ca prietenul nostru vechi,
Rudolf.
— Da, Rudolf! Mânca doar pietre, nimic altceva, după care
le scuipa înspre noi.
— Ah, ce amintiri! De atunci nu simt nimic, când îmi dai
pumni în umăr.
— Prieteni! a spus, într-un sfârșit, Cristian.
— Ce?! au spus Robert și Roger în cor.
— Se pare că așa zișii „vizitatori” se apropie spre noi.
— Atunci, haide să le urăm un bun venit pe planeta Roșie!
Probabil le e foame, așa că îmi pregătesc faimosul meu gem de caise.
a spus Roger.
— Cui îi spui tu faimos, când îl cunosc doar doi oameni în
afară de tine?! a exclamat Robert.
— Da, dar îl cunosc singurii doi oameni de pe planetă. Asta
înseamnă două treimi din toți locuitorii ei.
— Eu merg deja! a spus Robert. Mi se face rău de la cuvintele
tale inteligente, pe care oricum nu le înțeleg!
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Ieșind din peșteră, vede trei oameni străini. Roger li se
adresează.
— Bună ziua și bine ați venit pe Planeta Roșie! le-a spus Roger
vizitatorilor. Vreți să gustați din faimosul meu gem de caise?
— Nu mulțumesc! a spus Julius. Nu am venit aici să
consumăm gem de caise, ci să colonizăm această planetă.
— Ce?! au spus toți trei.
— Permiteți-mi să mă prezint. Sunt Julius Cap-de-Schelet,
generalul Armatei de est din Imperiul Galaxiei. Slujitor fidel al lui…
— Bine, domnule Juli, nu-mi pasă care este slujba ta sau
pentru cine lucrezi! a început Robert. Nu-ți vom da planeta noastră
așa pur și simplu, oricât de puternic ai fi tu, sau celelalte două ființe
din spatele tău!
— Așa este! a continuat Cristian.
— Oh! Mă temeam că așa veți reacționa. Gărzi, arestați-i!
— Ce? Nu se poate! Ăsta e război! a spus Robert. N-o să ne
luați planeta! E a noastră! E a… voia să termine propoziția, dar a fost
împușcat de Julius.
— Nuuu! s-a auzit din gura lui Roger.
— Chiar crezi că ești mai presus de noi? Chiar crezi că planeta
va rămâne a ta? În natură, cei puternici sunt prădători și cei slabi
prăzi.
— Ești un bastard! a exclamat Robert.
— Serios, sau mai degrabă tu ești un bastard?
— Până aici! Călătorești în lung și în lat prin cosmos, ca să
ajungi pe o planetă locuită de trei bărbați. Ajungi aici, te aștepți să-ți
dăm cu brațele deschise mult iubita noastră casă. Unul dintre noi nu
este de acord și-l împuști. Ce urmează, mă împuști și pe mine?...
Boof!!!
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— Nuuuu! a exclamat Cristian.
— De fapt, credeam că o să taci și te voi lua, împreună cu
celălalt prieten al tău ca sclavi. Dar fie, merge cum spui tu.
— Acum cred, că mă vei împușca și pe mine, a spus Cristian.
— Nu, nu cred.
— Oh, ce ușurare!
— O să-ți înfig cuțitul acesta în gât. După care o să-l rotesc
așa, încet în jurul gâtului, până îți va cădea capul de pe umeri. Ochii
am să ți-i scot și îi voi atașa de breloc, iar craniul îl voi pune pe raft,
păstrându-l ca și trofeu. Restul corpului, am să-l dau hrană celorlalți
sclavi. Știi, nu au consumat nimic de o săptămână, ar mânca și pietre.
(Dintr-o dată, începe să-i tremure mâna și cade la pământ,
împreună cu gardienii săi, răpuși de atmosfera de pe Marte.)
— Acum, sunt singurul locuitor al planetei. Cu puțină
răbdare, voi trăi să le spun bun venit și unor vizitatori mai pașnici.
Împreună, vom pune bazele unei noi lumi.
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