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Cuvânt înainte
Pornind de la minunatele şi fascinantele (pentru
mine cel puţin) poveşti ale lui Edgar Allan Poe, pe care leam descoperit într-o singură zi, de vară, mohorâtă, am ajuns
să scriu ceea ce urmează să citiţi în această carte.
Sunt adunate aici, vise ale copilăriei, sau ale nopţilor
de somn zbuciumat, idei ce pot porni de la realitate,
prelucrate în aşa fel încât să poată face parte din această
carte, sau pure închipuiri ale minţii umane.
Vreau să le urez celor ce vor citi aceste poveşti
lectură plăcută, în speranţa că înşiruiriile de cuvinte vor fi pe
placul lor, iar celor, puţini ce-i drept, care m-au descoperit
deja, le mulţumesc pentru că m-au citit şi m-au impulsionat
în a continua să scriu mai departe.
Mulţumesc, nu în ultimul rând, celor foarte
apropiaţi, tată, mamă, frate, prieteni; cei care şi-au oferit
suportul, finaciar şi moral, pentru ca această carte să poată
apărea.
Îţi mulţumesc şi ţie, draga mea „critic literar
personal”, care citeşti cu interes fiecare pagină ieşită de sub
mâinile mele şi mă ajuţi să evit eventualele greşeli şi să
devin, de la zi la zi, pe cât se poate, mai bun în ceea ce fac.
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1.
Coliba din mijlocul iernii
*
Merg prin frig şi ger. Sunt în mijlocul unor dealuri
line pline de nămeţi. Zăpada e aspră şi scoate un sunet
maiestuos când o calc cu talpa bocancilor mei ostăşeşti şi
apoi se ridică în timp ce picioarele mele se scufundă,
ajungându-mi până la genunchi, iar în unele locuri chiar
până la şolduri. Gerul e cumplit şi uşor şuieră un vânt
pătrunzător care îţi face pielea să tremure ca o nebună în
timp ce muşchii se ascund sub ea şi presează pe oasele
înlemnite gata să le zdrobească. Fac paşi mărunţi şi apăsaţi,
suflând din ce în ce mai greu. Simt o pojghiţă de gheaţă cum
pune stăpânire pe faţa mea, buzele şi nările fiind deja sub
controlul ei. Aerul de un rece înăbuşitor pătrunde greoi şi se
opreşte undeva în gât unde îl simt ca un ghemotoc de hârtie
aspră care înţeapă ca un arici cu ţepii bine ascuţiţi. Îmi frec
mâinile acoperite de mănuşi şi dau să suflu în pumnii ca şi
cum aş putea parcă să mă încălzesc. Ridic capul şi zăresc
pentru câteva secunde soarele strălucind frenetic pe cerul
alb, făcându-mi în ciudă. Nişte nori la fel de albi, jucăuşi, îl
acoperă imediat ca pe un bun de preţ, ascunzându-l de
mine. Cad în genunchi şi crivăţul puternic mă împinge din
spate încercând să mă doboare. Pun repede mâinile în
zăpadă să mă sprijin şi apoi încerc să mă ridic. Îmi aşez
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pumnii pe genunchi şi strâng cu putere. Privesc în părţi la
nivelul capului şi încerc să mă uit şi în spate dar cad pe o
parte. Sunt amorţit complet şi treptat cad în visare. Îmi văd
mama în soarele temător de primăvară cum îşi suflecă bluza
până peste coate şi aşează uşor cu unduiri duioase rufele pe
culme. Zâmbeşte şi e fericită, chiar daca munceşte din greu,
căci ceea ce face, face pentru a mă creşte pe mine, unicul ei
fiu. Tresar şi deschid ochii pentru o clipă, apoi pleoapele se
închid greoi şi uit de mine.
*
Aud nişte scârţâituri şi pocnituri în surdină, căci
urechile mele nu aud nimic clar, parcă ar fi acoperite cu
nişte dopuri. Îmi mişc degetele şi miros aerul stătut de
încăpere neaerisită, dar călduroasă de lemn. Pocniturile sunt
ale vreascurilor ce ard molcom pe un foc din încăpere. Nu
deschid încă ochii, dar simt că sunt într-un pat. Îmi mişc şi
degetele de la picioare şi simt transpiraţia cum formează un
râu pe şira spinării. La bărbie simt o pătură aspră care mă
gâdilă.
Deschid uşor ochii, întrebător ca un puşti de
grădiniţă, dornic să aflu răspunsuri la întrebările ce-mi
macină mintea. Ridic uşor capul de pe pernă şi simt
sudoarea cum se scurge de pe păr pe gât. Unele din
presupunerile mele sunt corecte: sunt într-o cabană de lemn,
cel puţin pe dinăuntru se văd bârnele, iar focul trosneşte
bucuros în sobă. Lângă sobă e o masă la care o femeie, ce
stă cu spatele, foloseşte sigur cuţitul în ceea ce face, probabil
pregătirea mâncării. Îmi întorc capul spre cealaltă parte a
cabanei unde, la o fereastră pe un scaun mare cu spătar, o
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alta, ba chiar din profil aşa cum o zăresc eu, o copilă de vreo
15-16 ani împleteşte cu migală ceva. E foarte concentrată şi
nu mă zăreşte când mă ridic în coate pentru a-mi mări
imaginea de ansamblu. Dincolo de geam, între acesta şi uşă,
zăresc 2 paturi suprapuse, cel de sus fiind ocupat de cineva,
despre care nu pot spune nimic, nici dacă e bărbat sau
femeie, nici vârsta, sau de ce doarme când cele două femei
muncesc. Deodată uşa se deschide izbind paturile suprapuse
şi trezind fiinţa care dormea sus, care se întoarce spre mine
şi mă vede. Era tot femeie; fata însă avea bale la gură şi arăta
îngrozitor cu părul vâlvoi şi ochii vineţi. Mă sperii şi vreau
să mă aşez la loc în poziţia anterioară şi să scap neobservat,
însă cel ce intrase pe uşă mă zăreşte şi el. E un bătrân cu
barbă rară şi păr alb în plete, ce îi ies la spate pe sub căciula
de miel, bine făcut, înalt şi spătos, ocupând îmbrăcat cu
şuba sa mătăhăloasă toată uşa.
– Hei, ia priviţi fetelor, soldatul nostru s-a trezit!
Spuse el închizând uşa grabnic, aruncându-şi şuba şi căciula
şi apropiindu-se de patul meu. Cele două fete muncitoare
mă privesc şi ele, oprindu-se din activitate şi ţintuindu-mă
cu privirile lor mirate, dar gingaşe de îngeri evadaţi din rai,
în opoziţie cu sora lor hidoasă care râde nebuneşte cu balele
ce se împleticesc în părul răvăşit. Bătrânul se aşează pe
marginea patului dând uşor pătura deoparte până la nivelul
pieptului. Mă priveşte părinteşte şi pe chipul său se observă
la fel de multe întrebări ca şi cele ce-mi umblă mie prin
creier, referitoare la ce s-a întâmplat; dar privirea sa blajină şi
mângâietoare mă linişteşte. Mă mângâie pe frunte, mă
înveleşte la loc şi spune:
– Lăsaţi-l să se odihnească! Şi se ridică.
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Ochii mi se închid uşor, ajutaţi de comportamentul
mirific al bătrânului şi intru în visare îmbiat de sunetul
vreascurilor ce ard angelic.
*
Anya, sora cea mai mare, care prepara mâncare, şi ce
avea în jur de 22 de ani mă hrăneşte dintr-un castron ciobit,
cu o lingură de lemn. Pâine muşc singur dintr-o bucată
primită tot de la ea şi mestec uşor înghiţind cu greu şi cu o
grozavă durere în gât. Deşi totul merge bine, o dată această
mecanică a hrănirii dă greş şi ciorba îmi cade din lingură pe
gât. Tresar mai mult speriat decât fript, căci ciorba e doar
călduţă, şi vărs castronul pe jos. Acesta atinge podeaua de
lut şi se face ţăndări. Bătrânul sare de la masa unde mânca
liniştit cu cealaltă fiică a sa, tânăra Inga, şi ţipă cu o voce
răguşită care o sperie pe Anya:
- Ce faci, proasto? Eşti tâmpită? Nu vezi că-i
bolnav? Vrei să-l omori? Şi apoi după ce se aşeză la loc mai
mormăi ceva şi reîncepu să soarbă cu zgomot, destul de
nervos de incident.
Anya strânge repede cioburile castronului şi mătură
pe jos. O privesc cu milă şi zăresc pe figura ei supărată o
drăgălăşenie de copil, un suflet pur ce te atrage, chiar dacă în
frumuseţe nu o depăşeşte pe sora ei mai mică.
*
Mă trezesc vioi şi mă ridic în coate. Privesc în jur şi
e întuneric beznă. Instantaneu, uşa se deschide şi se
transformă într-o mare de lumină orbitoare în centrul căreia
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stă Anya cu o rochie albă lungă până la doi centimetri de
podea cu tălpile goale şi cu părul negru răvăşit pe umeri. Se
apropie ca un nor, parcă levitând deasupra solului, odata cu
lumina. Când atinge patul cu mâinile ei fine de catifea
întreaga încăpere se luminează. Mă priveşte duios,
nemişcată, sprijinită de rama patului. O privesc uluit şi simt
cum gura mi se usucă. Mă dezvelesc uşor şi mă ridic în
picioare. Mă apropii temător şi o ating pe umăr,
descoperindu-l de păr. Îi ating obrazul roşu ca mărul şi
catifelat ca pielea unui bebeluş. Mă apropii şi vreau să o
sărut însă în faţa mea apare figura hidoasă a surorii sale din
patul de vizavi. Aceasta mă pocneşte peste obraz şi râde ca
o bezmetică alergând nebună prin încăpere.
Dau puternic din picioare şi vreau să-mi eliberez
mâinile din strânsoarea care le ţine nemişcate. Lovesc ceva
cu piciorul şi se aude o buşitură. Deschid uşor ochii şi mă
găsesc în pat cu bătrânul şi Anya care se luptă din răsputeri
cu zvârcoleala mea nebună. Delirez. Sunt mai bolnav decât
credeam.
*
Sunt aşezat în pat pe partea dreaptă cu capul afundat
în pernă şi obrazul superior, cel stâng, pe jumătate acoperit
cu pătura. Mă dezmeticesc greu şi aud nişte şoapte:
– Nu e bine că l-ai adus în casă, tată. Spuse vocea
uneia dintre fete.
– Şi ce vroiai să fac? Să-l las să îngheţe, să moară?
Se auzi vocea bătrânului care încerca să iese din încurcătură,
nu prea sigur pe ceea ce spune şi pe faptul că ce a făcut el e
bine sau rău.
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