




De ceDe ce Cuvinte ]i culori? Cuvinte ]i culori?

 Ideea unui supliment al Revistei Ex Ex 
LibrisLibris a venit dup` ce am v`zut c` v` 
pricepe\i la cuvinte ]i culori, la scris povestiri 
]i la trasat curcubeie. Ne place s` credem 
c` Biblioteca atrage imagina\ia voastr`, 
dar ]i pl`cerea de a fi împreun`. Dincolo 
de c`r\ile citite, de cluburile ]i atelierele la 
care a\i participat, de voluntariatul pe care 
l-a\i f`cut, de concursurile pe care le-a\i 
câ]tigat ]i de premiile pe care le-a\i luat, 
r`mâne bucuria noastr` de a v` cunoa]-
te ]i de a descoperi ce oameni minuna\i 
sunte\i. Pentru c` nu e un supliment pentru 
copii, pentru elevi sau pentru adolescen\i. 
E un supliment pentru oameni frumo]i ]i 
de]tep\i. E un supliment în paginile c`ruia 
v` ve\i descoperi tot pe voi, poate pe cei 
mai buni dintre voi. Ve\i înv`\a cum s` 
împleti\i cuvinte ]i s` ne colora\i viitorul 
tuturor.
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Concursul Na\ional de Crea\ie Literar` 
„}i eu ]tiu s` scriu” - Premiul I

Sec\iunea 7-10 ani (poezie)

ZÂNA PRIMĂVARĂ!

Uite-n zare dinspre vie, 
Mândră, verde și zglobie,
Cu parfum de păpădie,
Cine oare ea să fie?

Veselă și colorată,
De flori mii înconjurată,
Printre văi măreț coboară,
Prea frumoasa Primăvară!

Primăvara cu alai,
A sosit pe-al nostru plai.
Ghiocei și viorele,
Fac cunună țării mele.

Gâzulițe mari și mici
Se trezesc la viață.
Stoluri mari de rândunici,
Se întorc acasă.

Iar pe crengi de floare pline,
Răsună zumzet de albine.
Cu căldărușe înarmate,
Să le umple iute toate.

Primăvara i-a adus,
Haine noi livezii.
Iar pădurii - ghiocei și viorele,
Să le dau măicuței mele.

Primăvara-i cald și bine,
Soarele-i amic cu mine.
Totu-n jur e plin de viață,
Primăvara e speranță!

Mult dorită, Primăvară,
Dulce zână din povești!
Vii la noi a câta oară,
Dragoste ne dăruiești!

Nicolae PAPANAGA, 9 ani 
IPLT Alexandru Ioan Cuza
Chișinău, Republica Moldova

BARCA PRIMĂVERII 

Barca primăverii

S-a oprit la mal,

Și așteaptă zgomotoasă 

Să pornească-n larg.

Pasagerii veseli

Urcă ne-ncetat,

Încercând să-și facă 

Un loc mai delicat.

Pârăiașul cântă

Cu vocea-i cristalină;

Păsările-ncearcă

Un vals la mandolină.

Fredonează moale

Vântișorul cald,

Mugurașii blânzi 

Se desfac cu drag.

Barca-i acum plină,

Gata să pornească;

Să arate lumii

Cât e de frumoasă

Primăvara mândră, 

Blândă și grațioasă!

Lina ARHIP, 9 ani
IPLT Alexandru Ioan Cuza
Chișinău, Republica Moldova
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Bună! Eu acum sunt în clasa a IV-a, iar 
tu, nu știu exact în ce clasă ești, poate ai terminat 
facultatea. 

Nu știu cum este în viitor și nu știu dacă 
voi avea un viitor strălucit, dar sper că voi face 
ceea ce trebuie. O întrebare nu îmi dă pace de 
ceva timp. Cred că pot să te întreb, nu? Tu cum 
ai ajuns în viitor? Ai urcat pe o scară în spirală, 
veche, înconjurată de ceață, iar treptele erau 
acoperite de iederă? Ai urcat câte o treaptă și 
te apropiai de viitor, iar atunci când îți cădea 
un lucru din ghiozdan trebuia să cobori și să te 
întorci în trecut, adică în amintiri? Când oboseai 
și stăteai pe o treaptă erai în prezentul viitorului 
meu? Cred că o să îmi răspund singură într-o zi.

Apropo de întrebări, m-a întrebat o colegă 
care a fost cea mai frumoasă experiență trăită 
de mine. Eu i-am spus că am multe experiențe 
frumoase, chiar foarte multe, dar mereu mi-au 
plăcut surprizele. M-am gândit puțin și i-am spus 
că cea mai frumoasă experiență din multitudinea 
de posibilități este necunoscutul. Nu cred că i-a 
plăcut răspunsul meu sau poate nu a înțeles, dar 
cred că eu, cea din viitor, știu mai bine, adică tu. 
Poate știi și ce s-a întâmplat cu ciocolata mea din 
dulap, poate a mâncat-o Ștefan, fratele meu, nu 
că aș vrea să îl acuz de așa un fleac.

Eu, știi și tu că sunt foarte vorbăreață și 
mai am foarte multe întrebări pentru tine, adică 
pentru mine. Am ales o întrebare esențială pentru 
noi, de fapt. Sper că îți mai place să citești? Mai 
există cărți cu copertă, pagini, dacă nu, este foarte 
trist, pentru că mie îmi place să miros paginile. 
De-a lungul timpului m-am specializat și am 
început să așez mirosurile pe categorii. Sunt 
multe cataloage cu mirosuri și dulapuri la mine 
în cap, o să îți spun câteva, dacă vrei. Categoria 
celor care au făcut cartea, categoria celor care au 
citit-o, categoria celor care au vrut să o citească, 
dar nu au făcut-o și categoria celor care au citit-o 
printre rânduri. Atât.
  Tu, dacă ești adult, ai o meserie, nu? Eu 
acum îmi doresc să devin designer vestimentar, 
sper că asta este meseria pe care o practici. Sper 

că ești amabilă în continuare și că ai prietenii 
alături, dar sper că și tu îi susții la rândul tău să își 
îndeplinească visurile.
 Cum este lumea din viitor? Cred că totul 
este digitalizat, dar sper că au rămas și unele 
lucruri neschimbate, nu? Sunt sigură că nu totul 
este digitalizat, timpul nu poate fi online. Eu, Eva 
de acum, nu am cum să știu cum poate fi în viitor, 
dar pot să îmi imaginez că timpul este atât de 
limitat, încât un minut trece într-o milisecundă.
 Cred că s-au schimbat multe în timp. Eu 
sper ca tu, de fapt eu, să nu mă fi schimbat în 
rău, ci în bine. Știu că nu va fi la fel în viitor, dar 
sper ca un singur lucru să nu se schimbe, prezența 
lui DODO. Mica mea pisică, cum îi spun eu, 
Steaua mea neprețuită, mi-aș dori să trăiască în 
continuare. Chiar vreau să trăiască!
 Cum ți-am mai spus, am multe întrebări, 
dar acum trebuie să mă opresc, pentru că cerneala 
din stilou este pe sfârșit, dar cu siguranță îți voi 
mai scrie și alte scrisori.

Cu drag,
Eu din trecutul tău și tu din viitorul meu!

Eva Maria CREȚU, 10  ani 
Școala Gimnazială Fănuș Neagu, Brăila 

SCRISOARE CĂTRE MINE
 23 februarie, 2022

Sec\iunea 7-10 ani (proz`)

Dragă Eu din viitor,
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A scrie o scrisoare pentru mine nu este atât 
de ușor precum credeam.

Nu știu dacă îți mai amintești, dar eu sunt 
Alex, cel de odinioară. Din acest motiv mi-
am scris o scrisoare să nu uit de mine, cel de 
atunci (februarie 2022). Trebuie să fac curat prin 
borcanele cu amintiri prăfuite. Să le șterg puțin de 
colb, altfel vor dispărea și le voi uita. Voi hoinări 
puțin prin ele și voi încerca să le retrăiesc. 

Oare îmi mai amintesc atunci când culegeam 
ideile de povești din Palatul Imaginației? Când 
făceam atâtea texte frumoase sau atunci când am 
câștigat la concursul Și eu știu să scriu? Sau atunci 
când nu știam să scriu, cum scriam poveștile? 
Le desenam în cuvinte. Umpleam pagini după 
pagini, ca într-o cascadă, fără oprire. Cu ajutorul 
lor am reușit să aștern ideile pe hârtie. 

Mă văd pe mine cum mă uitam în 
enciclopedii. Îmi plăceau foarte mult păianjenii, 
șerpii și corpul uman. Greu îmi era să plec de 
lângă vitrina librăriei, când vedeam o carte nouă 
expusă pe un șevalet.  

Nu pot să las praful să încremenească pentru 
totdeauna peste borcanul care adăpostește jucăria 
mea preferată. Nu știu când am primit-o. Eram 
prea mic, dar o am dintotdeauna. Este un tigru 
portocaliu, cu burtica crem, iar pe corp are niște 
dungi negre. Când eram mai mic îl luam cu mine 
peste tot. De-a lungul timpului a primit multe 
nume: Tag Mag, Tag Mic, Tigru Mic, Tigrișorul 
Mic, Tigrișor și, în sfârșit... Tigrilă. Niciodată 
nu m-a abandonat la necaz, mai ales când eram 
bolnav. Timpul nu a fost prietenos cu el. Cu toate 
astea, are același farmec. O să am mare grijă de 
borcanul acesta. Nu vreau să-l uit. 

Învălmășite în alt borcănel, șed cioburi din 
prima zi de școală, colegii, doamna și prietenii 
mei. Pe unele le dau deoparte, iar pe cele mai 
haioase le păstrez: poznele făcute cu prietenii 
mei, temele pedeapsă, mascota clasei, poveștile, 
clubul de lectură și excursiile. 

Un borcan special îi ține la păstrat pe cei 
patru prieteni: Citilă, Gândilă, Istețilă și Poezilă. 
Consider că sunt cele mai frumoase povești făcute 
de mine. Le curăț mereu de praf. Povestea este de 
ieri, este și azi, dar va fi și mâine. 

Într-un mare borcan sunt așezate cu mare 
grijă familia și copilăria. Sunt cele mai importante. 
Unele sunt ca niște piese de puzzle. Oricât încerc, 
nu le pot potrivi. Cu toate astea, mă străduiesc ca 
praful să nu le năpădească, precum o ciupercă. 

Într-un ungher cu miros de hârtie veche 
și nelămurire, găsesc un borcănel colorat. Sunt 
întrebările pe care mi le-am închipuit. La câteva 
am găsit răspunsul. Le mut în alt borcan. La cele 
fără răspuns mă voi întoarce din când în când: 
De ce trebuie să cresc?; De ce existăm?; De ce 
unele lucruri le uiți?; Oare universul a existat 
dintotdeauna?; De ce ne mai îmbolnăvim? Le 
păstrez în Tărâmul lui «De ce?».

Mai este și un borcan încremenit în timp. 
Oricât mă uit în el, este gol. Nu îndrăznesc să 
îl dau deoparte. În el sigur sunt niște amintiri 
importante, chiar dacă nu vor să le zăresc. Ele 
țes ce sunt eu acum și ce voi fi. Cu ajutorul lor 
poate voi deveni ceea ce îmi doresc (un scriitor 
renumit). 

Hai să hoinăresc puțin prin borcanul 
plin de personaje care m-au făcut să termin 
o carte: Habarnam cel pus pe șotii, veșnic 
neschimbat, Matilda, Charlie, Burratino, Erus, 
Țup și Gelsomino. Cu ajutorul personajului meu 
preferat, Habarnam, m-am distrat și am născocit 
povești amuzante. 

Mai sunt câteva borcănele fără praf pe ele. 
Sunt recente și nu e nevoie să mai zăbovesc prin 
ele. Voi avea grijă ca timpul care curge peste 
borcănelele mele să nu mi le răpească. 

Acum că am călătorit în timp, îmi cunosc 
mai bine trecutul. Deși la început mi se părea greu 
să scriu această scrisoare pentru mine, am reușit 
cu pași mici să o dezvolt. Sunt mulțumit că am 
reușit să îl salvez, să îl arhivez și să îl etichetez. 

Pot vizita oricând cămara cu amintiri și 
proiecta în odăile inimii mele cele mai dragi 
momente. 

Alex MIHĂILĂ 
Școala Fănuș Neagu, Brăila

CUFĂRUL CU AMINTIRI
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MUGURI DE PRIMĂVARĂ

Acum mulți ani, printre nori, mărețul soare a 
privit în jos,
Și a văzut cum gerul nemilos
Ataca tot ce zărea,
Și pe nimeni nu cruța.

Atunci soarele a zis:
Acest ger de nedescris,
Îndată va dispărea,
Căci o prietenă de-a mea,
Se pricepe de minune,
S-aducă fericire-n lume.

Și cum aceste vorbe le-a zis,
O făptură ca din vis
Apare lângă el
Și-i zice: Dragul meu,
Evident că eu te-ajut!
Pe obraz îi dă un sărut,
Iar soarele se înroși,
Așa de tare că toată gheața se topi.

Prietena soarelui se dovedi
A fi Primăvara, cu buclele ei aurii,
Cu ochii ca două safire,
Sculptate cu îndeletnicire,
Cu pielea albă ca de lapte,
Și obraji ca două mere coapte.
Primăvara, soarele gândi,
E cea mai frumoasă ființă, ce în viață o voi zări.

Primăvara pe Ger l-a alungat,
Iar îndată ce acesta a plecat,
Oamenii, drept mulțumire,
I-au dat Primăverii o cutie,
În care soarele un cadou a pus
Și l-a legat cu o fundă din apus.

Primăvara cutia a deschis,
Și deodată un parfum de nedescris,
A umplut lumea toată.
Și dintr-odată, din cutie,
Au ieșit o mie
De flori colorate,
Ce-au zburat în sus și-au rămas agățate

De copacii din toată lumea,
Cum se întâmpla pe vremea Gerului cu bruma.
Și de atunci,
În fiecare primăvară,
Primăvara deschide cutia
Și așa îți înflorește grădina.
Cu zambile, narcise, lalele
Și multe alte floricele.
Dar ceva s-a schimbat:
Floricelele nu mai apar imediat,
Și vine, ca un sol, să le vestească sosirea,
O arătare ciudată și verde,
Căreia un nume i-a trebuit,
Așa că oamenii au stat și s-au gândit.
Și, în final, a fost poreclit:
Mugur.
Mugur de Primăvară.

Ilinca POPA, 11 ani
Colegiul Național Johannes Honterus, Brașov

GÂNDURI VEGETALE

Din ochiul ierbii răsărinde 
Privesc diminețile scăldate în rouă...
Ascult cântecul cerului în taină 
Pe unde păsările scriu zborul lor.

Sorb seva petalelor înrourate
Și-mi fac din ele curcubeu
De vise... de cântec... și lumină.

Ce tainic sună glasul pământului
Prin ochi de muguri!
Și, iată cum dospește viul
Prin rădăcini de viață
Iar și... iar!

Petru Ianis MOCANCEA, 14 ani,
Școala cu clasele I-VIII Diaconu Coresi Fieni, 

județul Dâmbovița

Sec\iunea 11-14 ani (poezie)
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Sec\iunea 11-14 ani (proz`)

Un vuiet feroce zbiera la ferestrele 
orfelinatului. Prin gemulețele înghețate abia se 
putea zări labirintul de crengi negre, goale, care 
parcă înghițise curticica pavată cu dale de piatră. 
Viscolul purta nervos fulgii rotofei și neajutorați, 
direct în pălăriile oamenilor sau în ochii cailor. 

Emily, fetița în vârstă de 11 ani, stătea 
ghemuită lângă fereastra pătrățoasă din dormitor, 
ascultând mugetul fioros și totodată trist. Privind 
cele douăzeci de paturi din fier, cu saltele tari 
și așternuturi murdare, fata stătea și își amintea 
vremurile când părinții ei încă mai trăiau, 
când organizau petreceri fastuoase cu nobilii 
din oraș sau când plecau la dineurile lordului 
Henric al II-lea. Însă toate acestea nu erau decât 
amintiri spulberate de săgețile singurătății și ale 
tristeții. Tatăl ei murise în război, iar mama ei 
murise de ciumă, după o lungă perioadă în care 
supraviețuiseră pe seama împrumuturilor. Fără 
părinți și fără o moștenire, Emily a ajuns direct 
la orfelinatul Clarson, unde dormea într-un pat 
incomod, mânca același terci dezgustător de ovăz 
și mătura mereu aceleași scări.   

Gulerul rochiței zdrențuite fu pătat de 
două picături de rouă, încărcate de amărăciune. 
Copila duse mâneca la ochi ca să îndepărteze 
pânza de păianjen umedă care îi acoperea privirea. 
Altădată, un gest inadmisibil, acum, pentru ea, 
pur și simplu nu mai avea nicio relevanță dacă 
folosea batista sau mâneca. Lui Emily nu îi mai 
păsa dacă este murdară, dacă are hainele pătate, 
dacă are părul încâlcit și îmbâcsit sau dacă nu își 
făcuse niciun prieten de când ajunsese în acea 
clădire, ferită de orice fărâmă de veselie.

Fără tragere de inimă, ea s-a dat jos din pat 
și a început să umble prin cămăruța goală. Ceilalți 
copii probabil ieșiseră să se joace în zăpadă, dar ea 
nu avea de gând să le urmeze exemplul. Cercetă 
cu atenție tavanul, unde se puteau remarca vechi 
picturi murale decojite. Cândva, acea clădire 
fusese un fastuos conac, deținut de nobila familie 
Clarson, iar dormitorul înghesuit și ponosit 
fusese unul spațios care purta în fiecare noapte 

visele ducesei Anette. Chiar și acum se putea 
zări locul în care se aflase candelabrul de cristal. 
Emily își imagină pe dată grandiosul dormitor: 
un pat cu baldachin lipit de peretele dinspre nord; 
o măsuță de toaletă în capătul sudic al camerei, 
plină de parfumuri cu iz de lavandă și bijuterii cu 
rubine, safire și diamante; înspre est un paravan 
cu o dantelărie deosebit de frumoasă în lemnul 
proaspăt lăcuit și un dulap plin ochi cu rochii de 
gală, iar lângă fereastră, un divan cu o măsuță de 
cafea, pe care era servit ceaiul sau pe care stăteau 
cărțile începute. 

Un singur lucru nu se potrivea în camera 
aceea minunată: o trapă. Într-adevăr, văzuse bine! 
Într-un colț întunecos se putea zări o trapă, care 
aștepta cuminte să fie deschisă. Fără a cugeta, 
fetița luă o coadă de mătură și se urcă pe patul cel 
mai apropiat de ciudatul dreptunghi tăiat în tavan. 
Îl lovi de două ori cu putere, iar spre surprinderea 
ei, dreptunghiul se lăsă în jos cu agresivitate și 
dădu la iveală o scară. Aceasta căzu cu un bufnet 
strident, împrăștiind norișori de praf. După o 
repriză scurtă de tuse, reuși să deschidă ochii, 
măriți acum de atâta uimire. 

Scara de mahon era complet diferită de 
restul camerei: aceasta nu era deloc deteriorată, 
iar ceva din ea parcă te îndemna să o urci. Emily 
se lăsă hipnotizată, apucând cu ambele mâini 
marginile frumos sculptate. Urcă încrezătoare, 
sperând că la capătul ei va găsi un loc la fel de 
frumos ca acea scară deosebită.

Dar nu mică îi fu dezamăgirea când 
observă podul prăfuit și întunecos în care 
ajunsese. O singură ferestruică se afla într-un 
capăt îndepărtat. Fata se așeză în genunchi și 
închise încetișor trapa. Ca întotdeauna, dorea să 
fie singură, cu atât mai mult cu cât descoperise un 
loc așa de intim. Spre marea ei mirare, observă în 
apropiere o lumânare și o cutie de chibrituri. Fata 
aprinse un chibrit... Emily scăpă cutiuța din mână 
și scoase un strigăt. Stătea în fața unui divan, iar 
lângă divan se afla o măsuță. Pe măsuță stătea o 
carte cu coperți de catifea roșie. Oare se putea ca 

SPERANȚA DINTRE COPERȚILE DE CATIFEA
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acesta să fie locul secret al ducesei Anette? Fata 
era hotărâtă să afle. Puse lumânarea pe măsuță 
și se așeză pe plușul rozaliu al divanului. Luă 
grijulie cartea în mâini și suflă puternic ca să 
îndepărteze praful. 

Emoționată, deschise cartea la prima 
pagină... Emily tresări la vederea unor ilustrații 
minunate, cu prinți și prințese, cu dragoni, 
balauri și castele între nori. Fetița tocmai găsise 
o carte de povești. Cu răsuflarea tăiată, aceasta 
a început să devoreze poveste după poveste, în 
fața ochilor ei clădindu-se adevărate palate de 
cleștar, regate întregi, păduri și nunți împărătești. 
Se întâlnea cu valori pe care sufletul ei nu i le 
arătase niciodată: prietenia care salvează vieți, 
iubirea care încălzește inimi, curajul care dă 
putere în momentele cele mai grele, dar mai ales 
SPERANȚA, speranța care însănătoșește trupuri 
și suflete, cea care îți dă posibilitatea de a schimba 
ceva în viața ta, cea fără de care te stingi încet, 
picătură cu picătură. Emily citi și învăță câte 
puțin din fiecare poveste, până la căderea nopții. 

A doua zi ceva în ea se schimbase: salută 
fiecare copil din orfelinat și luă micul dejun lângă 
Mildred și Betty (care au fost atât de surprinse 
încât nu au putut refuza). După ce încheiase o 
conversație destul de prietenoasă cu Charlie, fata 
a urcat din nou în pod, de data aceasta pregătită 
pentru curățenie. Niciun fir de praf nu a scăpat 
nedescoperit, precum și cele patru lăzi suspecte 
din colțul cel mai întunecos. Studiindu-le și 
apoi deschizându-le pe fiecare în parte, ea găsi 
o ladă cu cărți de bucate și cărți de povești; o 
alta cu săpunuri frumos mirositoare; a treia cu 
mătăsuri și o trusă de cusut, iar ultima plină cu 
pantofi, pălării, panglici, perii de păr și giuvaiere. 
În cameră mai erau și alte piese de mobilier: o 
oglindă, un dulap, o saltea și un birou. 

După ce mai citi câteva povești cu 
prințese frumoase, fata mai privi o dată către 
lada cu materiale. Fără să mai stea pe gânduri, se 
puse pe croit o rochiță nouă, din stofă albastră. 
Ea nu mai pusese mâna pe un ac niciodată, iar 
imaginația îi lipsise cu desăvârșire, dar de când 
citea acele povești, parcă mâna îi era ghidată de 
spiritul unei croitorese. Cu o iscusință bizară, își 
croi o rochiță superbă. După aceea, Emily coborî 

din pod, întorcându-se cu un lighean plin cu apă 
caldă.

La cină, copiii nu o recunoscură pe colega 
lor, ci o considerară o marchiză venită în vizită. 
Toți o priveau cu admirație și se bucurau că în 
sfârșit puteau să vadă un zâmbet pe chipul veșnic 
înlăcrimat al colegei lor. Piele albă, curată, rochiță 
albastră, nouă, pantofi asortați, iar părul șaten era 
împletit cu o panglică azurie. La gât purta un 
colier cu pietre de culoarea safirelor. Nimeni din 
personal nu o întrebă de unde le are. Copila glumi 
pe tot parcursul cinei cu fetele, ba chiar deveni 
prietenă bună cu Mildred și Betty. 

Când ajunseseră în dormitor, toți fură 
mirați să observe că Emily era deja în pat, dar 
nu în cel obișnuit, căci înlocuise salteaua tare cu 
una moale, iar așternuturile erau albe și curate. În 
cămașa ei albă cu fundă bleu, fata se strecură în 
colțul în care Mildred și Betty aveau o întâlnire 
secretă. Acestea își spuneau povești una alteia, iar 
ea li se alătură sfioasă și plină de încântare. 

Încet, Emily aplică valorile învățate. 
Își făcu o mulțime de prieteni care o salvau 
din ghearele singurătății, începu să își iubească 
colegii ca pe niște frați și nu se mai temea de ce 
avea să îi aducă viitorul, dar cel mai și cel mai 
important, aprinsese o luminiță în sufletul ei. 
Această luminiță care o încălzea pe dinăuntru îi 
dădea încredere. Da, era un lăstar de speranță, 
care împroșca raze strălucitoare peste tot în inima 
ei. Era însăși salvarea...

Zilele zburară cu repeziciune. Cartea cu 
coperți de catifea roșie îi deschisese inima lui 
Emily, dar și reușise să ridice o barieră în fața 
gândurilor pesimiste și apăsătoare, astfel încât 
acestea nu o mai invadau. Fata s-a trezit în 
Ajunul Crăciunului mai mult speriată de trecerea 
timpului decât îngrijorată că nici anul acesta nu va 
veni Moș Crăciun. După ce se îmbrăcă în rochia 
ei de lucru se duse țintă la bucătărie. Bucătăreasa 
avea liber, dar ea o înlocui cu pricepere. Nu se 
opri până nu umplu masa de lucru cu platouri și 
cozonaci. Ceilalți copii erau de-a dreptul șocați 
și totodată extrem de încântați, deoarece la micul 
dejun au primit tartă cu mere, la prânz pește, iar 
la cină, friptură, bunătăți al căror gust îl uitaseră 
de mult. După cină, toți au fugit în dormitor. Toți, 
în afară de Emily. Ea știa că Moșul nu va trece și 
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pe la ei, așa că puse în cei douăzeci de ciorăpei 
câte un cadouaș dintre minunățiile ascunse în pod 
și hăinuțe realizate chiar de ea. Apoi împodobi 
bradul uscat cu lumânărele și panglici colorate și 
așeză o pălărie pe post de stea în vârful acestuia.

În dimineața de Crăciun orfelinatul fu 
inundat de chiote colorate cum la fel de colorat 
era și sufletul fetiței. Prichindeii priveau fascinați 
bradul împodobit și își analizau cadourile. În 
rochița sa de tafta roșie, copila le sorbea din 
priviri veselia și se bucura la rândul ei. După 
cină, toți s-au strâns lângă brad. 

  Emily, spune-ne o poveste exact ca cea 
pe care ai zis-o în colțul poveștilor! o îndemnă 
Mildred.

Fata cedă și începu să le istorisească 
micuților despre un tărâm magic, plin de inorogi, 
zâne și gnomi. De asemenea, pe acel tărâm mai 
trăiau și un prinț și o prințesă. Tocmai când 
prințul aproape omorâse trolul cel hain, s-a auzit 
un scârțâit... Copiii au fost rupți din vrajă și au 
ațintit cu privirea ușa, care fusese deschisă pe 
jumătate. O umbră cu joben și baston se mărea cu 
fiecare secundă. Un cap cărunt a apărut de după 
ușă.

 Copii, nu vă speriați! spuse cu voce 
tunătoare domnul. Eu sunt lordul Edward de 
Marville și am venit ca să adopt pe unul dintre 
voi. Care este numele tău, copilă?

Emily se arătă surprinsă, deoarece lordul 
o fixa cu privirea. Răspunse sfioasă la toate 
întrebările sale. Lordul îi mărturisi că ascultase 
povestea ei și că rămăsese impresionat. Își dorea 
tare mult să aibă alături o voce atât de suavă care 
să-i alunge temerile bătrâneții, să-i lumineze viața 
și fiecare seară din singurătatea conacului său.

De-a lungul următoarelor săptămâni, 
lordul cu joben și baston a tot vizitat orfelinatul 
aducând o mulțime de cadouri tuturor copiilor. 
Până într-o zi când:

 Acum, Emily, ia-ți rămas-bun de la 
prietenii tăi! Trăsura ne așteaptă.

Un val de emoții amestecate îi inundă 
sufletul. Gulerul rochiței fu pătat de două picături 
de rouă, dar de această dată, lacrimile erau de 
bucurie. Totodată era dezamăgită că trebuie să se 
despartă de prietenii ei și se gândea cu îngrijorare 
la ce putea să li se întâmple în continuare.

  O să îi mai vizităm, nu-i așa? întrebă 
ea cu voce tremurândă.

  Desigur! Poți să îi vizitezi oricând îți 
poftește inima! Oricum, o să am grijă să nu le 
lipsească nimic. Îți promit!

Înainte să plece, îi îmbrățișă pe toți și le 
oferi cartea cu coperți de catifea roșie, în speranța 
că, la fel cum acea carte îi salvase viața, așa va 
salva și viața prietenilor ei.

În noul ei cămin ducea o viață perfectă, 
avea tot ce își dorea, dar mai ales avea iubire 
părintească. Își vizita deseori prietenii și le oferea 
mereu cadourile mult visate. În anii ce-au urmat, 
lordul de Marville a cumpărat orfelinatul și, cu 
ajutorul fiicei sale adoptive, l-a transformat într-
un loc de poveste pentru copiii năpăstuiți.

Vremea a trecut, iar Emily a ajuns o 
scriitoare engleză celebră a secolului al XIX-
lea, dar niciodată nu a uitat că, demult, o carte 
cu coperți de catifea roșie, găsită în podul prăfuit 
și întunecos al unui orfelinat, i-a sădit în suflet 
speranță și i-a salvat viața...   

Eliza Rosanna TIU, 11 ani 
Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca, 

București

Daria MOCANU, Școala Gimnazială „Vlaicu 
Vodă” Brăila – Premiul II, Concursul „Orașul 

meu, orașul tău”, 2021
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Dragă vechi prieten, Wernher!
Amintirea aceasta nu a trecut niciodată 

și nici nu cred că voi scăpa de ea vreodată.
 
Sunt Günther. Am fost soldatul nemților 

până să regret o mare parte din toată viața mea, 
începând  cu  anul 1940, Al Doilea Război 
Mondial. 

A fost o zi obișnuită, oamenii  mureau, 
cădeau bombe, peste tot era sânge. Tatăl meu 
făcea parte din armată, ca și mine, dar el nu avea 
mila în sânge și nici nu a avut-o vreodată. El m-a 
învățat să nu simt durerea unui glonț sau a unui 
picior rănit, să ucid cu sânge rece și să rezist 
pe front. Colonelul Richter Zimmermann ar fi 
putut fi considerat copia fidelă a fostului nostru 
conducător, Adolf Hitler. Eu nu semăn cu tatăl 
meu, spre dezamăgirea lui.     
 În ziua în care rechiziționam casele 
francezilor, am văzut o fată. Păr blond de culoarea 
vaniliei și ochii mai verzi decât toate pădurile pe 
care le-am văzut, franțuzoaică cu siguranță. 
Aceasta a încercat să ne blocheze intrarea în una 
dintre case, dar imediat ce Zimmerman a tras 
câteva gloanțe în direcția capului ei, s-a retras. 
Probabil era casa ei.

Două zile mai târziu, am văzut aceiași 
ochi verzi, dar, de data asta, erau pe o stradă, 
în mare parte abandonată. Mulți copii erau pe 
străzi, copiii soldaților care, probabil, au murit. 
Ea ducea mâncare copiilor, mâncare furată din 
corturile soldaților, mi-am dat eu seama. Aveau 
svastica pe pachetele de pâine și pe conservele cu 
mâncare. În calitate de soldat, ar fi trebuit să le iau 
mâncarea, pe ea să o omor pentru furt, iar copiii să 
fie închiși pentru consumarea alimentelor furate. 
Dar, în calitate de om, puteam doar să mă bucur 
că nu a fost observată încă. Părea o fată zdravănă, 
ceea ce însemna că ar fi avut mâncare suficientă 
pentru ea și familia ei, dar întrebarea era: De ce îi 
pasă de ceilalți?  

Din păcate, nu eram singurul care a 
văzut-o. Unul dintre ofiţeri a văzut alimentele și a 

fost suficient să înțeleagă ce s-a  întâmplat, pentru 
a-i da imediat raportul tatălui meu. Colonelul a 
apărut cu mai mulți soldați. Doi au prins-o de 
brațe pe franțuzoaică, unii strângeau proviziile 
furate, iar restul lua copiii. Zimmermann şi-a 
îndreptat pistolul spre capul fetei, pregătit pentru 
pedeapsa  pe care o merita. Nu puteam să îl las 
să  facă asta.

Eu i le-am dat. Eliberați fata și copiii! le-
am ordonat soldaților. La auzul cuvintelor mele, 
o venă se făcuse vizibilă pe tâmpla colonelului. 
Cum îndrăznești să le dai proviziile noastre 
acestor oameni?! Ai uitat de partea cui luptăm, 
soldat? a strigat el la mine. Nu am uitat privirea 
plină de dezgust pe care o avea atunci. Aș putea 
zice că semăna cu privirea lui Hitler când își zicea 
discursurile.  

Soldații s-au retras împreună cu colonelul, 
iar eu am rămas împreună cu franțuzoaica. 
Copiii au fugit imediat ce soldaţii au plecat. Și 
fata plănuia să facă același lucru. I-am anticipat 
intenția și, când era pe punctul să se îndepărteze 
de mine, am apucat-o strâns de mână, nereușind 
să mai fugă. A început să se zbată, lacrimile 
curgeau în ochii plini de spaimă și încerca să 
vorbească, dar nu ieșeau cuvinte clare, probabil 
din cauza fricii. Am văzut că nu avea de gând 
să se liniștească prea curând, am prins-o și de 
cealaltă mână și i-am făcut semn să nu mai scoată 
niciun zgomot. Ea a tăcut. I-am spus să nu se 
mai zbată și să strige, pentru că atunci va da de 
probleme mult mai grave dacă vom fi observați. 
Am întrebat-o care e numele ei și dacă mă poate 
înțelege. Fata a dat din cap, ca semn că da, și mi-a 
șoptit Joséphine. I-am spus că o voi lăsa să plece, 
iar data viitoare să își facă un plan mai bun, dacă 
nu vrea ca familia ei să aibă o pierdere, deoarece 
colonelul nu e deloc o persoană îngăduitoare. 
Joséphine a clătinat afirmativ din cap și s-a uitat 
la mine. Știa germana, dar avea accent franțuzesc, 
ceea ce nu mă ajuta să înțeleg ce zice. Cumva mi-
am dat seama că a spus: A mai rămas doar sora 
mea. Apoi a înclinat din cap şi a dispărut grăbită 
pe o stradă. 

SCRISOARE CĂTRE MINE DE UNDEVA, CÂNDVA...
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De atunci, nu am mai vorbit cu ea, dar 
am văzut-o suficient de des, iar ea m-a văzut pe 
mine. Într-una dintre zile, am văzut-o dându-le 
oamenilor răniți pături. Când ochii ei verzi s-au 
întâlnit cu ai mei, am văzut o răceală în ei, însă 
imediat ce s-a întors spre răniți, ochii s-au încălzit 
și le-a zâmbit. Apoi s-a uitat la mine de parcă eu 
le făcusem acele răni, cu propriile mâini. Și era 
adevărat, o făcusem. Aveam mâinile mânjite cu 
sângele multor oameni, dar nu eram mai vinovat 
decât ceilalți camarazi ai mei. Eram obișnuit 
să se uite inamicii așa la mine când își vedeau 
familiile, prietenii și frații de țară răniți. Dar ea nu 
era un inamic. Nu pentru mine. Era prea caldă la 
suflet pentru asta, iar căldura din sufletul ei făcea 
să vrea să ardă ceva și în mine. Mă făcea să vreau 
să îi ajut pe ceilalți, doar pentru că o vedeam cum 
făcea ea asta. Era un sentiment ciudat.

Aşa că, am făcut-o. Într-o noapte am 
ieșit și am lăsat trei conserve cu carne de porc 
în fața unui orfelinat. Nu era mult, dar era tot ce 
aveam în clipa aceea. Cumva, ea aflase, deoarece 
următoarea dată când am văzut-o, privirea ei nu 
mai era rece, dar nici fericită nu era când mă 
vedea prin zonă. 

Uneori uit că sunt soldat, o fac fără să 
vreau. După mai multe daruri anonime din partea 
mea, Joséphine mi-a zâmbit. Primul ei zâmbet 
adresat mie. Era atât de frumos, dar atât de scurt. 
Îmi doream să mă fi bucurat mai mult de el. Am 
trăit 24 de ani, dar lumea nu zâmbea la mine. 
Nu am văzut multe zâmbete și nici nu am oferit 
multe, dar pe al ei mi-l amintesc de parcă era 
ieri. 

Mi-am dat seama că nu mă mai detesta 
atunci când eram în tura de noapte pentru a sta 
de pază lângă câteva case folosite ca închisori. 
Noaptea era destul de frig în Franța, nespus de 
plictisitor și foarte tentant să adormi. În cameră 
era fum de țigară, motiv pentru care nu mi-am 
dat seama cine intrase în încăpere, așa că m-am 
ridicat cu pușca în poziție de tragere. Nu era un 
pericol. Era Joséphine, înfășurată într-un material 
lung și găurit, având cu un pachet de cărți în 
mână. Trebuie să te menţii treaz dacă nu vrei 
să ai probleme, mi-a spus ea atunci, când mi-a 
înmânat pachetul de cărți. În noaptea aceea pot să 
zic că am simţit din nou distracția de odinioară. 

Nu a fost mult, dar pentru mine a fost suficient să 
îmi facă noaptea plăcută.

Zilele pe front au trecut mai ușor datorită 
nopților petrecute cu ea. Trebuia să  am grijă să 
nu mă vadă cineva, altfel aș fi fost numit trădător. 
Puteam spune că am devenit prieteni dacă nu m-aș 
fi îndrăgostit de zâmbetul ei. Era printre singurele 
persoane care credeau că nu eram ca restul 
nemților. Turele mele de noapte au fost înlocuite 
cu normă întreagă în tranșee. Totul revenise ca 
înainte de a o cunoaște: sânge, tancuri, moarte. 
Dar nu m-am gândit niciodată că poate deveni și 
mai urâtă amintirea războiului.

În acea dimineață, Joséphine și-a găsit 
sora culcată în rămășitele casei lor, cu corpul 
rece, pielea albă, privirea goală și neînsuflețită. 
Prietenul meu și frate de cruce, locotenent Fritz, 
știa totul despre ea și nopțile în care jucam cărți. 
Joséphine știa că poate să aibă încredere în el. 
El i-a spus că eram pe front și cum să ajungă la 
mine. Îmi asum că era încă în stare de şoc din 
cauza morții ultimului său membru din familie. 
Nu merita și mai multă durere. Cumva ajunsese 
în tranșeele în care eram eu. Joséphine alerga și 
îmi striga numele.

Puteam vedea cum fața îi era umedă 
de lacrimi și sudoare, iar ochii îi erau roșii de 
plâns. Am văzut cum se uita la fiecare chip care 
se întorcea către intrusul din tranşeea lor, doar-
doar să îl vadă pe al meu. Îndată ce mi-a găsit 
chipul, colțurile buzelor ei s-au ridicat ușor și 
s-a îndreptat spre mine, când am auzit un strigăt 
puternic de bărbat. Era colonelul Zimmermann. 
Imediat după acel strigăt, orice urmă de ușurare 
i-a dispărut de pe față și o pată a apărut în zona 
pântecelui ei. Clipa în care Joséphine a căzut 
la pământ a devenit una dintre cele mai negre 
amintiri ale mele. Pata începuse să se extindă 
tot mai mult. Erau strigăte în jurul nostru și totul 
parcă se mișca cu încetinitorul. Eu strigam la 
soldați să oprească focul de arme. Ei strigau la 
mine, iar eu auzeam doar șoaptele ei.

M-am repezit spre corpul ei chinuit și 
l-am ținut strâns. Nu am dorit niciodată să accept 
ce urma să se întâmple, nu doream să o pierd și 
pe ea acum. Sângele ei roșu îi pătase pielea albă, 
perfectă. Mâinile mele s-au îndreptat spre rana ei. 
Am apăsat pe ea în încercarea de a păstra sângele 
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în interiorul ei, dar ea mă strângea de mână și îmi 
șoptea: Opreşte-te! E mai simplu așa. O lacrimă 
i-a căzut imediat. Nici nu mă gândeam să o las 
pur și simplu să moară acolo. Nu mă părăsi, Jo! 
i-am șoptit, dar fiecare șoaptă se auzea tot mai 
tare, până s-au transformat în strigăte, iar ochii 
ei au început să clipească tot mai rar. I-am prins 
chipul în mâinile mele, pătate pentru totdeauna 
cu sângele ei. Mulțumesc, Günther! mi-a șoptit 
și un ultim zâmbet i-a apărut pe faţă. O ultimă 
lacrimă i-a curățat puțin sângele de pe chip. Am 
rămas acolo cu trupul ei neînsuflețit în brațele 
mele. 

Nimeni nu știa prin ce treceam în clipa 
aceea. Să îți ții persoana iubită sau unul dintre 
cei mai dragi prieteni în brațe, știind că e pentru 
ultima dată, e cea mai îngrozitoare clipă. Încă îi 
mai aud glasul care mi-a șoptit numele.

Cunoșteam deja sentimentul. Mama 
murise din cauza tatălui meu. Zimmerman o 
iubise, sunt sigur, dar nu a iubit-o corect. A 
făcut-o să piardă un copil, iar așa am pierdut-o 
și eu. Fratele meu a murit într-o legiune trimisă 
de tatăl meu în 1918. El nu a dorit să meargă, dar 
tatăl nostru l-a obligat zicându-i că trebuie să își 
apere țara. Aveam doar doi ani când fratele meu 

a murit. Mama a murit de inimă rea. Nu îmi aduc 
aminte de ea, eram prea mic.

Zimmerman a avut mâinile mânjite cu 
sângele fratelui meu, cu cel al mamei mele, iar 
apoi cu al lui Joséphine. În acel moment am 
simțit cea mai puternică ură față de tatăl meu. Nu 
l-am iertat niciodată pentru asta și nici el pe mine. 
M-a făcut trădător. M-a închis. Dar nu putea să 
mă țină în temniță pentru totdeauna. Când mi-a 
dat drumul, mi-a spus că nu mai sunt fiul lui. În 
clipa în care am ieșit, i-am spus cum ne-a distrus 
familia și că el nici nu a fost vreodată tatăl meu. 

Primul lucru pe care l-am făcut după ce 
s-a terminat războiul a fost să  îmi schimb numele. 
Nu mai eram Günther Wernher Richter. Numele 
meu este Günther Dumonnt. Am reușit să adopt 
un copil. Un băiețel de patru ani, Timothée, care 
are aceiași ochi verzi și păr blond. Am devenit 

scriitor. Timothée mi-a spus că îi plac poveștile 
mele și nu vrea să le piardă. Jo l-ar fi îndrăgit. Au 
trecut paisprezece ani, dar nu am uitat-o niciodată 
pe Joséphine, a mea Joséphine Dumonnt. 

Sofia IFTIME, 14 ani 
Școala Gimnazială nr. 11, Șt. O. Iosif, Brașov 

Raisa STROIA, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Brăila – Premiul I, „Orașul meu, orașul tău”, 2021
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Sec\iunea Teatru

Personaje: 
ESTERA: tânără, frumoasă, imprevizibilă, 
visătoare.
ALEX: matur, încrezător, realist. 

Decor
La poalele unui deal, în apropierea unui râuleț 
peste care se reflectă lumina lunii, lângă o cabană 
din lemn îmbătrânit, cu un acoperiș ascuns de 
coroanele copacilor. Doi prieteni care discută în 
timp ce privesc cerul înstelat. 

ESTERA (își fixează degetul subțire înspre 
Sirius):
 Aș putea să privesc o astfel de stea fără 
să-mi fie teamă că mă voi plictisi vreodată. 
ALEX (își îndreaptă privirea înspre degetul 
Esterei, apoi înspre stea):
 Nu ți-e teamă că te vor durea ochișorii? 
ESTERA (închide ochii, râzând, apoi îi deschide 
îndreptându-i spre el):
 Ție îți este teamă să trăiești? 
ALEX:
 Mie? Deloc. 
ESTERA:
 Nici atunci când citești romanele lui 
Oscar Wilde? 
ALEX (se ridică în coate surprins, apoi privește 
în gol zâmbind):
 E singurul care mă înțelege, dar care 
mă sperie pe atât de mult pe cât îl ador. Teribil, 
uneori. 
ESTERA (se ridică în picioare, aranjându-și 
rochia rozalie, își piaptănă cu degetele părul 
blond și încâlcit, plin de iarbă și margarete, apoi 
sare brusc în fața lui Alex):
 Știu! Ți-e frică să iubești, dar ghici ce? 
Chiar și ce crezi tu că nu-ți aparține, de fapt 
îți aparține! Sirius mereu mă va fascina, chiar 
dacă mă vor durea ochii atunci când o voi privi 
îndelung. Cum îți poate fi teamă de ceva care te 
fascinează atât de mult? 

ALEX (o privește pe Estera, apoi pe Sirius și tace) 
ESTERA:
 Știi ce poveste se află în spatele ei? De fapt, 
ea a fost formată din mii de obiecte minuscule, 
din atomi de praf și roci descompuse. Sirius era 
înainte un simplu nor, care acum, printr-un proces 
fascinant, a devenit cea mai strălucitoare stea....
ALEX (o privește pe Estera fascinat, fără să-i 
audă prea bine cuvintele)
ESTERA (îl privește confuză, apoi revine lângă 
el, așezându-se pe spate, în iarba moale):
 Cred că te-am speriat eu acum...
ALEX:
 Nu... De fapt... m-ai făcut să-mi fie teamă 
de mine. 
ESTERA (contrariată): 
 Eu... eu nu am vrut să...
ALEX (intervine peste Estera):
 Șșș! Auzi asta? 
ESTERA (începe să râdă):
 Da... Cred că e Lootus. 
ALEX:
 Greierele ăsta îmi va face numai nopți 
albe. 
ESTERA (îl ia în palme, apoi începe să vorbească 
cu el): 
 Nu-i așa că și ție îți este dor de cineva? De 
aceea cânți mereu, probabil. Și mie îmi este dor 
de unele persoane care acum au reușit să ajungă 
până acolo, sus, unde e și Sirius. Oh, sărăcuțul 
de tine! Ești atât de mic și sari atât de sus... Îmi 
e teamă că într-o zi vei sări și tu prea sus și vei 
aduce și tu încă un gram de lumină lui Sirius. 
ALEX (închide ochii, ascultând sunetul râului 
și vocea Esterei care se îmbină armonios cu 
sunetele greierului) 
ESTERA (se ridică în picioare, începe să danseze 
și să fredoneze o melodie):
 Lalalala... când dimineața vine... vreau să 
te văd zâmbind, chiar dacă înseamnă că trebuie 
să plec... lalala... haaai, nu fi timid, Lootus! Cântă 
cu mine! 

SUB ACELAȘI CER
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ALEX (se apropie de Estera și o ia în brațe):
 Cred că l-ai cam speriat și pe Lootus.
ESTERA (râde, apoi i se umple ochii verzi de 
lacrimi):
 L-am cam speriat și pe el, așa-i?
ALEX (își mișcă ușor capul dezaprobându-i 
răspunsul, zâmbește, apoi îi șterge lacrimile):
 Cum ar putea să-i fie teamă de cineva care 
îl fascinează atât de mult? 
ESTERA (privește din nou spre cer, apoi în ochii 
negri ai lui Alex):
 De unde știi asta?
ALEX:
 Știu.
ESTERA (râde):
 Vorbești limba greierilor?
ALEX:
 Poate.

ESTERA:
 În regulă, mă scuzați atunci, domnule Știe 
tot! 
ALEX (o ia de mână, îndreptându-se spre 
cabană):
 Sub același cer ne aflăm cu toții, doar că 
unii dintre noi suntem mai speciali și rămânem în 
acel loc de unde nu mai putem pleca niciodată, 
chiar dacă asta înseamnă să nu-i mai putem 
atinge pe ceilalți, și tu știi care este acel loc. Hai 
să mergem, e deja frig!
ESTERA (îl ia de mână și își reazemă palma de 
pieptul lui): 
 Știu acum. 

Marc-Ionuț HODREA, 11 ani
Liceul Teoretic Dumitru Tăuțan, Florești

Membru al Cenaclului literar Traian Brad, al 
Bibliotecii Județene Octavian Goga Cluj

 
 

Miriam NISTOR, Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila – Premiul I, 
Concursul „Orașul meu, orașul tău”, 2021
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 Dunărea este unul dintre cele mai importante fluvii din lume, care trece prin zece țări și patru 

capitale. Acesta este sursa principală de apă potabilă pentru aceste regiuni. 

LUCR~RI PREMIATE LA CONCURSUL DE ESEURI MANIFEST PENTRU 
DUN~RE 2022, BIBLIOTECA JUDE|EAN~ PANAIT ISTRATI BR~ILA
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      Apa, pentru a deveni potabilă, după ce este extrasă din Dunăre, trebuie filtrată și purificată 
de impurități și substanțe dizolvate precum săruri, fertilizatori și microorganisme.

      
Apa este folosită zilnic de către populație și companii industriale care o rispesc producând 

apă reziduală. Milioane de litri de apă reziduală ajung în canalizare și apoi în Dunăre. Apa reziduală 
conține substanțe toxice care otăvesc flora și fauna și pot ajunge în apa potabilă. Apa reziduală, 
înainte să fie deversată în Dunăre, este dusă în centre de tratare, dar nu poate fi purificată îndeajuns 
dacă se exagerează cu deversări de ape toxice din industrie și agricultură.
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Altă metodă nocivă de poluare a apei este deversarea de recipiente folosite din plastic. Peștii 
din Dunăre adesea se blochează în pungi și mor sau mănâncă plastic, iar particule din acesta se 
transmit în organismul peștilor. Oamenii sunt afectați de acest lucru prin consumul de carne de pește.
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În cadrul reuniunii specialiștilor în domeniul poluării (Geneva 1961) s-a încercat să se dea 
o definiție poluării: Un curs de apă poate fi considerat poluat, dacă compoziția apelor sale este 
modificată în așa măsură încât se pretează greu la unele utilizări la care ar putea servi în stare 
naturală.

În concluzie, cel mai mare inamic al apelor Dunării este plasticul.
Una dintre măsurile care trebuie aplicate pentru diminuarea poluării cu obiecte din plastic este 

conștientizarea oamenilor pentru cumpărarea de produse blânde cu mediul și folosirea de produse 
alternative. Un exemplu ar fi înlocuirea pungii de plastic, care are nevoie de petrol brut și multă 
energie pentru a fi produsă, cu cea din hârtie, care este produsă din lemn și apă, materiale regenerabile. 
Pungile de plastic nu sunt reciclabile și ajung în depozite de deșeuri sau, mai rău, în ape, pe când 
pungile din hârtie sunt reciclabile. 
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      O altă măsură este colectarea cu strictețe și depozitarea deșeurilor nereciclabile în locuri 
special amenajate.

      Dar cea mai importantă măsură și cu un impact semnificativ în diminuarea poluării 
Dunării cu deșeuri din plastic este adoptarea de legi prin care companiile producătoare de produse 
ambalante în recipiente din plastic să fie obligate să găsească soluții alternative de ambalare cum 
ar fi sticla, cartonul sau materialele reciclabile. Doar produsele cu sigla PET pot fi reciclate. Se știe 
despre costurile de producție a recipientelor nereciclabile că sunt mai mici decât recipientele fabricate 
din materiale obținute în urma reciclării. Cu toate acestea, merită efortul financiar pentru a diminua 
poluarea și a avea un mediu cât mai curat în viitor. 

         Vreau să prind un peștișor, nu un pet nemuritor!
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Bibliografie: 
Enciclopedia copiilor, editura Aquila, 2000
Chimie generală, Savel Ifrim, editura Didactică și pedagogică, 2003
Supersimplu chimie, editura Litera, 2021
Supersimplu biologie, editura Litera, 2021
www.natgeo.ro/articole/natura

Premiul I - secțiunea Gimnaziu
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Soluții pentru combaterea și prevenirea poluării cu plastic a Dunării

Principala problemă cu care se confruntă Dunărea la ora actuală este poluarea. Aceasta 
afectează buna dezvoltare a vegetației, a vieții acvatice a animalelor, dar și a organismului uman. 
De aceea este extrem de important ca fiecare persoană să înțeleagă efectele poluării apei, cauzele 
fenomenului, dar și măsurile de prevenție care pot fi luate pentru a împiedica acest lucru.

Conform unui studiu efectuat de Universitatea din Viena, aproximativ 4,2 tone de deșeuri 
sunt transportate zilnic pe Dunăre, adică 1.533 de tone pe an. În plus, până la Dunăre și pe lângă 
ea, curgerile de apă sau râurile de orice fel acumulează cantități imense de plastic, ceea ce duce 
la distrugerea biodiversității acvatice, scăderea drastică a calității apelor din care ne alimentăm și 
deteriorarea peisajelor.

Din păcate, plasticul rezistă chiar și în cele mai aspre condiții, iar materialele din aceste 
categorii vor supraviețui mai mult decât omenirea în sine. De aceea, guverne din întreaga lume, 
precum și experți în domeniu, încearcă să găsească soluții inovatoare, care să rezolve această problemă 
fără precedent.

De exemplu, pentru a înțelege în cât timp se descompune plasticul, trebuie să știm că o pungă 
se poate dezintegra între 10 și 20 de ani, însă sunt o mulțime de cazuri și studii care au demonstrat că 
unele ar rezista și 1.000 de ani. Recipientele care sunt făcute din plastic, precum sticlele, pot rezista 
și 500 de ani până la descompunere, însă aceasta nu va fi niciodată definitivă.

Pentru a reduce poluarea cu plastic a Dunării și a tot ceea ce ne înconjoară, am putea lua 
câteva măsuri pentru a preveni poluarea prin aruncarea excesivă a produselor din plastic. Una dintre 
aceste măsuri ar fi să folosim sacoșe din hârtie sau din pânză, renunțând la pungile din plastic și 
reducând astfel considerabil aportul nostru la poluarea mediului. O altă măsură ar fi să returnăm 
sticlele de plastic.

O variantă ecologică este folosirea de căni și pahare de unică folosință biodegradabile de 
hârtie, iar cele de plastic să fie aruncate direct la gunoi, ceea ce ar contribui enorm la depoluarea apei. 
Un alt exemplu sunt tacâmurile din plastic care nu pot fi reciclate și ajung direct la groapa de gunoi 
sau sunt aruncate în natură, având un impact extrem de nociv asupra mediului.

Economia circulară este la fel o metodă de combatere a poluării. Economie circulară înseamnă 
că orice bun sau ambalaj este reutilizat până când nu mai poate fi de niciun folos, iar după aceea este 
reciclat. În acest fel, nu se vor mai risipi materii prime pentru confecționarea produselor de pe piață, 
ci se vor folosi cele deja existente.

Protejarea apei Dunării este extrem de importantă pentru țara noastră și de aceea trebuie să 
avem grijă de ea. Nu vom cunoaște valoarea apei până când nu vom realiza că este principala sursă 
de viață. Deci, opriți poluarea apelor! O apă mai curată, o viață mai sănătoasă!

Surse:
https://green-report.ro
https://european.ro
https://stratos.ro
https://hartareciclarii.ro

Irina BRÂNZĂ, clasa a VIII-a B
Școala  Gimnazială Spiru Haret Însurăței, județul Brăila

Premiul II – secțiunea Gimnaziu 

MANIFEST PENTRU DUNĂRE
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În zilele noastre, poluarea este o problemă majoră, în special cea a apei. Zi de zi, mii de 
deșeuri sunt aruncate în Dunăre și nimănui nu îi pasă. Dunărea este al doilea cel mai lung fluviu al 
Europei. Fiind un fluviu așa de mare, problema principală cu care se confruntă este poluarea. Cum 
Dunărea curge prin zece țări, cu siguranță nu a fost iertată de impactul negativ al activității umane. 
Asta nu înseamnă că nu putem ajuta la remedierea acestei probleme. 

Câteva surse ale poluării apei sunt:
Deșeurile toxice eliminate de diferite fabrici;
Resturile de plastic produse de oameni;
Poluarea apelor cu soluții chimice periculoase.
Există o sumedenie de metode de poluare a apelor, dar există și metode de remediere a acestei 

probleme. În ciuda numeroaselor avertismente venite din partea oamenilor de știință și a nevoii 
urgente de a regândi relația cu mediul, marile companii continuă să producă și să aducă pe piață 
cantități uriașe de plastic și materiale de unică folosință din plastic pe care majoritatea oamenilor, din 
nefericire, nu le reciclează, ba din contră, le aruncă pe oriunde, poluând atât solul, cât și apele. Dacă 
ținem cont și de faptul că Dunărea are un ecosistem vast, această problemă devine și mai serioasă, 
deoarece multe specii ce trăiesc atât în Deltă, cât și în Dunăre sunt protejate de lege, fiind pe cale de 
dispariție.

Dacă tot am menționat câte ceva despre Dunăre și poluarea în sine, ar trebui să privim și partea 
plină a paharului, aceasta fiind reprezentată de metodele de remediere a problemei. Marile companii 
ce produc și acum material plastic în cantități uriașe ar trebui să își asume responsabilitatea unei 
schimbări fundamentale. Acestea ar trebui să oprească producția materialelor din plastic, înlocuindu-
le cu materiale prietenoase cu mediul. Autoritățile, la rândul lor, pot fi de ajutor prin amendarea 
companiilor ce nu respectă măsurile de protejare a mediului. Cetățenii pot avea grijă cu materialele 
din plastic pe care le dețin, reciclându-le sau reutilizându-le.

Împreună putem combate poluarea cu plastic. Dincolo de auto-educare în spiritul unui consum 
responsabil și pentru a colecta selectiv, sunt absolut necesare decizii clare și măsuri urgente pentru 
remedierea problemei în cazul poluării. Dacă vrem să reușim, avem nevoie de ajutorul tuturor.

Prin programe inovatoare de reciclare, dorim să ajutăm la recuperarea plasticului într-o 
cantitate egală cu cea pe care o scoatem pe piață. În acest fel, putem reduce impactul asupra mediului. 

- Fisk Johnson

Ruxandra Gabriela MUNTEANU 
Liceul de Arte Hariclea Darclée, Brăila

Premiul III - secțiunea Gimnaziu

SOLUȚII PENTRU COMBATAREA 
ȘI PREVENIREA POLUĂRII CU PLASTIC A DUNĂRII
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Dunărea... o regină măiastră cu valurile-i 
line și unda-i argintie, ce atinge blând pământul 
românesc! 

Secole de-a rândul, Dunărea a reprezentat 
o graniță naturală, protejându-ne de invaziile 
popoarelor migratoare, o frontieră a Imperiului 
Roman, care a ocrotit neamul românesc de 
primejdiile greu de înfruntat. 

Pe data de 8 mai, acum 156 de ani, regele 
Carol I, însoțit de I.C. Brătianu, pășește pentru 
prima dată în România, fiind adus de valurile 
aceleiași regine albastre susținând că: Punând 
piciorul pe acest pământ sacru, m-am și făcut 
român. Și de această dată, Dunărea aduce un 
omagiu poporului român prin conducătorul de 
seamă ce modernizează țara, aducându-i un suflu 
nou și proaspăt. 

Tot noi suntem cei privilegiați datorită 
formării la întâlnirea Dunării cu Marea Neagră a 
celei mai frumoase delte din Europa, declarată cel 
mai nou pământ al bătrânului continent. Aceasta 
adăpostește cea mai variată și bogată vegetație și 
faună, fiind casa multor specii de păsări, unele pe 
cale de dispariție.

Așadar, trebuie să fim mândri, dar mai 
ales recunoscători de faptul că Dunărea ne-a 
ales pe noi, românii, de a ne fi mamă iubitoare și 
protectoare. 

În schimbul tuturor darurilor oferite, avem 
responsabilitatea de a 
o menține curată și de 
a o proteja la rândul 
nostru prin activități 
de reducere a poluării. 

După cum bine 
știm, gesturile mici 
fac diferența și, odată 
săvârșite, de fiecare 
dintre noi, vom reuși 
să aducem adevărate 
beneficii. Putem evita 
pe cât de mult posibil 
utilizarea plasticului, 
înlocuindu-l cu obiecte 
din lemn, aruncarea 
bateriilor și becurilor 
în spații neadecvate. 

În plus, atunci când spălăm vasele trebuie 
să ne asigurăm că folosim o cantitate minimă de 
detergent, iar în cazul unui număr mic de vase, 
putem înlocui mașina de spălat, care consumă 
o cantitate mult prea mare de apă, cu apa de la 
robinet, economisind-o. Trebuie să reducem 
numărul călătoriilor cu mașina, să folosim 
mijloacele de transport în comun, ideală fiind 
folosirea bicicletelor și trotinetelor electrice; în 
acest sens, autoritățile locale pot construi piste 
destinate deplasărilor pe distanțe scurte, care 
să faciliteze transportul rapid al persoanelor. 
Înlocuirea spațiilor betonate și a parcărilor de la 
suprafață cu spațiile verzi ar aduce un mare plus 
în cadrul acestei mișcări de reducere a poluării. 
Atrăgătoare și interesante sunt acoperișurile 
verzi de pe clădirile înalte și școli, care ar reduce 
semnificativ insulele de căldură de deasupra 
orașelor. 

Astfel, întreaga umanitate, de la mic 
la mare, ar trebui să contribuie la crearea unei 
planete cât mai curate și fascinante!

PREȚUIEȘTE IZVORUL ALBASTRU 
AL VIEȚII! PREȚUIEȘTE NATURA!

Denisa GHEORGHE, clasa a XI-a C, 
Liceul Teoretic Nicolae Iorga, Brăila

Premiul I - secțiunea Liceu

SALVAȚI AURUL ALBASTRU!

Andrei DRĂGAN, Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Brăila – Premiul de 
originalitate, Concursul „Orașul meu, orașul tău”, 2021
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  Știu că nimic nu e întâmplător în viața 
noastră. Trăim, noi, brăilenii, pe malul Dunării, 
al doilea fluviu din Europa ca lungime, un colț 
de rai la care mulți visează, dar pe care noi nu îl 
vedem și nu îl prețuim. Suntem orbi, orbi care 
văd, orbi care, văzând, nu văd (Saramago - Eseu 
despre orbire). Ne prisosesc cuvintele, avem 
prea multe cuvinte și sentimente tot mai puține! 
Cum altfel s-ar putea explica ignoranța noastră 
față de apa binecuvântată a bătrânului fluviu, față 
de elementul vital pentru noi, oamenii. Asupra 
noastră planează ca un blestem indiferența față de 

darul acesta oferit de Dumnezeu, atât de neprețuit 
de pământeni…

Cred cu tărie că fiecare dintre noi poate 
schimba lumea (măcar microuniversul său!) în 
bine. Din păcate, tot mai mulți cad în ghearele 
iluzorii ale unui carpe diem disperat ce duce la 
haos, la după noi potopul.

Atitudinea aceasta duce la irosirea 
resurselor, la poluarea necontenită a planetei. 
Bătrânul fluviu e victima noastră, a nechibzuiților, 
a orbilor, a nefericiților dornici de descătușare, a 
iluzionaților însetați de o libertate dezlănțuită și 

cu un comportament indecent ce generează haos, 
atitudini toxice. Cum altfel s-ar putea explica 
gesturile necugetate ale celor care beau însetați 
apa fluviului, își iau energia din răsăritul la malul 
Dunării și își odihnesc privirea la apus, își lasă 
dorul călător să plece către mare... dacă nu ca ale 
unor nefericiți, ale unor necugetați ce suntem?!

ASTĂZI, CU SPERANȚA CĂ 
NICIODATĂ NU E PREA TÂRZIU ȘI CĂ 
ORICE GEST E IMPORTANT, LANSEZ 
CĂTRE BRĂILENI MESAJELE MELE 
ÎNDEMN:

• VREM O DUNĂRE CURATĂ!
• STOP IGNORANȚEI!
• FII ACTIV!
• IA ATITUDINE!
• GESTUL TĂU CONTEAZĂ!
• MERITĂM O LUME MAI 

BUNĂ!

Robert Fabian TUDOR, clasa a XI-a B
Colegiul Național Gh. M. Murgoci Brăila

Premiul II – secțiunea Liceu

STOP IGNORANȚEI!

Sofia OPREA, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Brăila - Premiul I, „Orașul meu, orașul tău”, 2021
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Pământul nu ne aparține, noi aparținem 
Pământului și ar fi mult mai bine să avem grijă de 
el și de tot ce ne oferă acesta.

Consider că protejarea apei Dunării este 
foarte importantă deoarece ea ne alimentează cu 
apă potabilă, adăpostește nenumărate specii de 
pești și ajută în transporturi prin navigare. Însă 
noi, oamenii, nu știm să avem grijă de ea, noi 
umplem totul cu plastic.

Să începem prin a vorbi puțin despre 
efectele poluării apelor. Tonele de plastic din 
Dunăre determină flora și fauna să piardă multe 
specii. De exemplu, păstruga și nisetrul sunt două 
specii pe cale de dispariție care au nevoie ca noi 
să protejam apele în care trăiesc, nu să le poluăm.

În continuare vreau să vorbim despre 
câteva metode de prevenire a poluării pe Dunăre. 
Toți oamenii ar trebui să cumpere recipiente 

biodegradabile și să evite cât de mult posibil 
utilizarea plasticului și aruncarea acestuia la 
întâmplare pe malurile sau chiar în albia Dunării. 
Dacă mergem să vizitam o zonă a Dunării ar fi 

bine ca toate gunoaiele să fie colectate, sortate 
și aruncate în locuri special amenajate, evitând 
astfel poluarea.

Înainte de a termina, vreau să vă aduc 
la cunoștință câteva metode de combatere a 
poluării. Sunt multe de făcut pentru a împiedica 
poluarea Dunării, dar putem începe prin reciclarea 
tuturor materiilor reciclabile, încetarea folosirii 
plasticelor, construcția de zone de protectie pe tot 
cursul Dunării, să nu se arunce gunoaie și să nu se 
depoziteze pe malurile sau în apa fluviului.

În concluzie, toți ar trebui să avem mai 
multă grijă de prețioasa noastră Dunăre și să nu 
mai aruncăm la întâmplare totul. Am putea să ne 
alăturăm organizațiilor care deja colectează tone 
de plastic anual pentru a proteja mediul. O apă 
curată este o apă sănătoasă, care ne poate oferi tot 
ce are mai bun. 

Cosmina-Savastița BABOI, clasa a XII-a A 
Liceul Teoretic George Vâlsan, Făurei

Premiul III – secțiunea Liceu

SOLUȚII PENTRU COMBATEREA ȘI PREVENIREA 
POLUĂRII PE DUNĂRE

Alex MIHĂILĂ, Școala Gimnazială „Fănuș Neagu” Brăila – Premiul I, „Orașul meu, orașul tău”, 2021
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Orașul viitorului este o expoziție unde se pot admira ingenioasele creații de artă plastică ale 
elevilor din clasa a IX-a B de la Liceul de Arte Hariclea Darclée din Brăila. Creativitatea tinerilor și 
materialele reciclabile (rebuturi și piese stricate printate 3D, resturi recuperate din diverse aparate, 
materiale refolosibile) care provin de la Makerspace-ul Bibliotecii Județene Panait Istrati Brăila, cu 
care au colaborat, demonstrează că nimic nu este imposibil atunci când imaginația nu are limite și 
când viitorul nu ne este indiferent. Artiștii și-au permis fanteziile cele mai surprinzătoare, iar lucrări 
precum Metalica, Cosmos, Catarg sau Ozzy ne ajută să evadăm din cotidian într-o nouă lume posibilă.

Expoziția a fost prezentată în Spațiul Multicultural Dunărea și la Biblioteca Națională a 
României în luna martie, bucurându-se de un real succes.

Coordonatori: Florentina Giol și Cătălin Batir de la Liceul de Arte Hariclea Darclée Brăila, 
Silviu Gheorghe și Corina Ciuraru de la Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila.

ORA}UL VIITORULUI
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Am lăsat în urmă un drum lung, iar odată cu 
el am abandonat și ce aveam mai de preț - familia. 
Nu știu când și unde se va termina totul, dar de un 
lucru sunt sigur... răzbunarea este singura armă 
care mi-a rămas. Acum șapte ani aveam o viață 
liniștită și fericită. Locuiam împreună cu părinții 
și cu fratele meu mai mic într-un cartier periferic 
al unui oraș de provincie din România. În fiecare 
zi îmi pierdeam timpul cu prietenii. Marius îmi 
era ca un frate mai mare. Lucram amândoi la un 
atelier de mașini. Era șeful meu și făceam mereu 
haz de treaba asta. Cel care râdea în hohote la 
glumele mele era Bobby. Bobiță Petre, pe numele 
lui real, mi-a fost prieten încă din copilărie. Este 
genul de persoană care caută și atrage numai 
probleme. Toți trei eram nedespărțiți până când... 
simt cum inima a început să îmi bată mai tare 
decât ar trebui. În timpane îmi răsună pulsul 
accentuat. Reacția asta fizică poartă, de fapt, un 
nume – Laura. Fata pentru care aș fi renunțat la 
orice, la absolut orice. Și ea ar fi renunțat la orice, 
însă diferența dintre noi doi este că ea a renunțat 
la mine. Acum șapte ani credeam că sunt stăpân 
pe gândurile și sentimentele mele, credeam că 
știu totul, însă nu aveam habar de nimic. Dacă aș 
avea puterea de a mă întoarce în timp, aș pleca 
de la certitudinea că atunci când alegi să iubești 
o persoană îi dai voie să intre în mintea, sufletul 
și inima ta, o inviți să îți ia totul și, în final, să te 
trădeze. 

Iar acum… sunt aici să recuperez tot ce 
mi-au luat ei. Un drum lung mă așteaptă, așa 
că voi lua cu mine persoanele care nu au nimic 
de pierdut. Persoane care nu vor da înapoi nici 
îngenunchiate. Unul dintre ei este Ibrahim. 
Acum cinci ani Ibrahim era tată, soț și un angajat 
excelent. Avea o viață fericită, asta până când 
fratele lui mai mic, Emrak, s-a întors. Emrak a 
fost condamnat la douăzeci de ani de închisoare 
pentru că a împușcat un om în subsolul unei 
parcări. Polițistul care a făcut arestarea a fost 

chiar Ibrahim. În ziua în care Emrak a evadat 
din închisoare a avut doar un singur gând, 
răzbunarea. Ceea ce s-a și întâmplat. După trei 
focuri de armă, Ibrahim și-a pierdut soția și 
pe cei doi copii, iar Emrak s-a făcut nevăzut. 
Reîntoarcerea lui a însemnat pentru Ibrahim 
pierderea tuturor bunurilor materiale din cauza 
alcoolului și jocurilor de poker, dar mai ales 
pierderea demnității.

O altă persoană pe care mă pot baza 
este Cristina, fata pe care am cunoscut-o într-o 
cafenea din Tepecik. A ajuns în Turcia împreună 
cu partenerul ei de viață și copilul, sperând că 
vor găsi aici un trai mai bun. Aveau planuri de 
căsătorie, dar lucrurile au căpătat o întorsătură 
neașteptată. Dani a părăsit-o și a reușit să obțină 
custodia copilului.

Bogdan este omul celui care m-a învățat 
să mă folosesc de întunericul în care m-am adâncit 
în favoarea mea. Bogdan nu are trecut sau viitor. 
Astăzi este Bogdan, cel care termină cu succes 
o misiune, iar mâine este Josh din Chicago, gata 
să o înceapă pe următoarea. Este angajatul lui 
Pavel, îngerul meu păzitor. Unul dintre cei mai 
mari afaceriști în domeniul petrolului, Pavel este 
asociat cu cea mai mare companie de petrol din 
lume, aflată în Arabia Saudită. Și-a construit un 
imperiu în Turcia pentru a omagia ceea ce a fost 
distrus în România. Ca toți ceilalți, și Pavel a 
trecut prin multe. Trecutul încă îl urmărește, dar 
cu toate acestea are curajul să rămână cu fruntea 
sus. 

Ei sunt cei care mă vor ajuta să fac 
dreptate. Pentru a înțelege cum a început totul, 
voi reveni la povestea mea.

 În urmă cu nouă ani, venise vremea să 
fac o schimbare. Bunicul meu i-a lăsat moștenire 
tatălui meu casca, iar tatăl meu mi-a lăsat mie 
glonțul. Atunci am decis să îmi iau rămas-bun de 

Lucr`ri realizate în cadrul Atelierului de scriere 
creativ` Fantezii literare – Biblioteca Jude\ean` 

Panait Istrati Br`ila

{ncerc`ri literare

UMBRE DIN TRECUT
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la părinţi, de la iubită și de la prieteni și m-am 
înrolat în armată. În ziua plecării, eram la gară 
cu Laura:

 Nu-ți cer să mă aștepți...
 Nu trebuie să-mi ceri, eu te voi aștepta. 

Sunt alături de tine, orice ai alege. 
În acel moment am îmbrățișat-o cât am 

putut de tare și ne-am sărutat.  Eram gata să plec, 
însă m-a oprit o ușoară bătaie pe umăr.

 Bună ziua, sunteți domnul Adam 
Georgescu?

 Eu sunt... vă pot ajuta cu ceva?
 Domnule Georgescu, veniți cu noi, 

sunteți arestat pentru jaful de la Biblioteca 
Județeană din oraș și pentru uciderea lui 
Emilian Sorescu.

 Stați puțin, cred că ați greșit 
persoana, eu n-am făcut nimic...

În acel moment m-am trezit cu 
mâinile blocate de două brățări metalice și 
rigide. În timp ce eram condus spre mașina 
de poliție, Laura se îndepărta cu pași 
rapizi, fixându-mă cu privirea. La secție 
am fost forțat să recunosc ceva ce nu am 
făcut. M-au obligat să scriu o declarație în 
care să îmi asum un jaf și o crimă.

 Domnule Georgescu, o să fiu 
direct. Cinci sute de mii de euro, bani ce 
urmau să ajungă în școlile din România, 
au fost furați de la Biblioteca Județeană. 
Ați avut nevoie de codul de acces al 
seifului, cod pe care îl puteați obține doar 
de la Emilian Sorescu, cel care a organizat 
strângerea de fonduri. L-ați răpit pe Sorescu care 
a deschis seiful, ați luat banii și l-ați împușcat. 
Pistolul, găsit în pădurea de la marginea orașului, 
la cincizeci de metri de cadavru, este plin de 
amprentele dumneavoastră.

 Domnule polițist, înţeleg că vreți să vă 
faceți meseria, dar vă jur, nu am făcut nimic din 
toate astea.

 Atunci unde vă aflați în noaptea de 23 
august?

 Mi-am așteptat iubita într-un local 
unde urma să o cer în căsătorie.

 Și când ați observat că nu apare... ce 
ați făcut?

 Am hotărât să fac o plimbare prin parc, 
pentru a-mi limpezi gândurile. 

 O plimbare romantică în parc 

nu corespunde dovezilor noastre, domnule 
Georgescu. Dar asta va decide judecătorul mâine.

Douăzeci și cinci de ani de închisoare 
pentru ceea ce se presupunea că am făcut. 
Aceasta era decizia pe care judecătorul o luase 
și împotriva căreia încercam să aduc argumente 
atunci când în sala de judecată a intrat Marius. 

 Onorată instanță, dacă îmi permiteți, 
aș vrea să intervin. Mă numesc Marius Codin, 
sunt cel mai bun prieten al lui Adam... sau asta 
credeam. Vreau să se facă dreptate.

 Vă ascult, domnule Codin. Ce aveți de 
spus despre acuzatul Adam Georgescu?

 În săptămâna jafului, Adam începuse 
să se schimbe din ce în ce mai tare. Lipsea de 
la atelier, mă ruga să îi țin locul câteva minute, 
dar dispărea cu orele. Am crezut că are probleme 
cu iubita lui, așa că nu am vrut să intervin. În 
ziua jafului, începuse să îmi vorbească despre 
sărăcie, despre cum am putea avea o viață mai 
bună. A vrut să îl ajut cu treaba murdară pe care 
voia să o facă. Mi-a spus planul în detaliu. Urma 
să îl răpească pe directorul bibliotecii pentru a-i 
deschide seiful, apoi era hotarât să îl omoare ca 
să nu aibă martori. L-am refuzat, credeam că 
aberează. I-am spus să se întoarcă atunci când își 
va reveni. 

 Minte... De ce minți? De ce faci asta? 
De ce îmi faci una ca asta?
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*
Abia după câțiva ani am aflat ce s-a 

întâmplat cu adevărat în acea noapte… noaptea 
schimbărilor. Unii dintre noi s-au îmbogățit, unii 
au devenit criminali, iar alții au murit.

Eu și Laura trebuia să luăm cina la un 
local din centru, unde aveam de gând să o cer 
în căsătorie. Am așteptat mult… lumea venea, 
pleca, doar eu așteptam cu nerăbdare clipa care 
nu a mai venit niciodată. Am fost nevoit să plec 
pentru că localul urma să se închidă. În timp ce 
mă plimbam prin parc îngrijorat de ce s-ar fi putut 
întâmpla cu Laura, am primit un mesaj de la ea. 
Mi-a explicat în câteva rânduri că a învățat pentru 
admiterea la facultate și a adormit. Laura era o 
fată deșteaptă și avea în față un viitor strălucit. 
M-am liniștit după ce am citit mesajul, așa că am 
plecat spre casă. În tot acest timp Laura, Bobby și 
Marius erau în bibliotecă. Bobby și Marius l-au 
răpit pe Emilian Sorescu pentru a le deschide 
seiful unde se aflau banii donați. După ce seiful 
a fost deschis, Bobby și Laura au umplut genţile 
cu bani și le-au dus la dubiță. Planul lor era să ia 
banii, să plece, iar eu să fiu acuzat și condamnat la 
doi ani de închisoare. Ceea ce nu au anticipat eroii 
noștri a fost că Emilian Sorescu a încercat să se 
salveze. Într-o fracțiune de secundă, Sorescu l-a 
lovit cu cotul pe Marius, care a scăpat pistolul din 
mână. De îndată ce a pus mâna pe armă, Emilian 
Sorescu i-a dat masca jos și a reușit astfel să îi 
vadă fața lui Marius. Bobby, observând pe geam 
ce se întâmpla, a intrat cu repeziciune și, fără să 
ezite, a țintit și a tras în ceafa lui Sorescu. Marius, 
bulversat de situația neprevăzută, s-a panicat. 
Bobby l-a dus în dubiță, după care s-a întors la 
locul crimei și a lăsat probele care aveau să mă 
incrimineze. Două fire de păr și un șervețel din 
casa mea au fost suficiente să acopere un pistol 
și un cadavru. Au scăpat de trupul fără viață și de 
arma crimei, în așa fel încât să fie găsite, iar eu să 
fiu acuzat. Cei trei s-au întâlnit cu Iacob, fratele 
Laurei, cel care a pus la cale tot acest plan. Urma 
să împartă banii la patru, dar o dispută s-a aprins 
între Iacob și sora lui. Se pare că Iacob a luat o 
parte din bani și a plecat cu mașina, însă a sărit cu 
ea în Dunăre, având frânele tăiate. Iacob a murit, 
iar o parte din bani au fost pierduți. 

*
Întâlnirea mea cu Pavel a fost una 

indirectă. Când am ajuns în penitenciar am fost 
umilit, bătut, sechestrat și înfometat de gardieni 
și de oameni din interiorul închisorii puși de 
gardieni să mă interogheze. Așa au auzit de mine 
Mehmet, Furkan și Mustafa. Cei trei au venit 
la mine să mă protejeze, mi-au oferit imunitate, 
m-au învățat să mă apăr și m-au antrenat pentru 
ce avea să urmeze. După doi ani, a avut loc o 
revoltă cauzată de greva gardienilor. Astfel, 
eu cu Mehmet, Furkan și Mustafa am ieșit din 
închisoare. Am fugit cât am putut de repede. Eu 
eram al doilea din rând. În fața mea era Mehmet, 
iar în spatele meu, Mustafa și Furkan. Scările 
se surpau, focul era din ce în ce mai mare, se 
auzeau gloanțe, se auzeau țipete, totul era un 
adevărat dezastru. Am reușit să ajungem în curtea 
închisorii. De acolo ne-a luat un elicopter care 
ne-a dus până în Turcia. Eram speriat, iar Furkan 
mi-a șoptit: 

 Stai liniștit. Suntem pe drumul spre o 
viață nouă.

Avea dreptate. Odată ce am urcat în 
elicopter, viața mea s-a schimbat. A doua zi eu 
și Furkan am fost declarați morți, pentru a nu 
ridica suspiciuni. Astfel am ajuns la Pavel. El m-a 
învățat tot ceea ce știu acum. 

Când m-am întors în România, Pavel mă 
aştepta în locaţia stabilită. Stătea pe canapea şi 
fixa adânc şi lung tabloul de pe perete. Era o poză 
cu un porumbel ce privea spre globul pământesc. 
Am intrat în casă şi nu am spus nimic. M-am 
așezat lângă el şi am început să vorbim ca şi când 
n-am fi fost despărţiţi atâta timp:

 Pacea... un ambient lipsit de conflicte, 
spuse el cu o voce groasă şi uşor răguşită.

 M-am întors să pun capăt durerii. 
Pacea nu este în planul meu şi nici nu o să fie 
prea curând, i-am răspuns eu cu o voce uşor 
tremurândă, uitându-mă spre el cu o privire tristă.

 Te-ai întors să te răzbuni, nu să pui 
capăt durerii. Durerea te-a purtat peste tot. Din 
momentul în care ai fost trădat de cei mai buni 
prieteni, până în momentul în care planul tău o să 
dea roade. Nu poţi scăpa de durere. Tot ce poţi să 
faci este să dai şi celorlalţi din ea.

 Sunt pregătit să le dau mai mult decât 
atât.
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 Ai rămas cu sânge rece. Te-am lăsat 
singur două luni şi nu te-ai înmuiat. Antrenamentul 
pe care ți l-am oferit se dovedește a fi un succes. 
Mă bucur să te văd, vechi prieten, mi-a spus Pavel 
cu o voce caldă şi blândă.

 Și eu mă bucur să te văd, Pavel!
Ne-am ridicat amândoi şi ne-am 

îmbrăţişat. Pavel a început să îmi prezinte noua 
mea locuinţă. Nu o puteam numi casă. Casa mea 
nu există, eu nu exist. Sunt doar o umbră care 
va aduce furtuna pentru cei ce odată mi-au adus 
ploaia.

 Care îţi e planul, Adam? Pe ce drum 
vrei să mergi? 

 Planul meu e simplu. Nu voi pierde 
timpul. Bogdan se va infiltra în afacerile lor, le 
va sabota actele şi imperiile ridicate pe urma 
înscenării mele. Cristina şi Ibrahim îi vor aresta, 
iar de acolo intervin eu. 

 Am încredere în tine, Adam. După ce 
totul se va termina, să nu mă cauţi. Voi dispărea 
un timp. Te voi anunţa când voi avea nevoie de 
ajutorul tău.

După ce Pavel a plecat, Ibrahim, Cristina 
şi Bogdan au intrat în living, locul în care am 
discutat ce aveam de făcut, pregătiţi de orice.      

 Oameni buni, planul e simplu. Nu 
vrem să atragem atenţia asupra noastră. Totul va 
fi scurt. Ne vom ţine de plan. Dacă întâmpinaţi 
anumite probleme, puteţi improviza. Bobby şi 
Laura sunt căsătoriţi. Amândoi conduc hotelul 
Lux din capitală. Bogdan, te vei prezenta ca 
investitor. Planul tău este să începi investiţii pe 
plan hotelier. Când te vei infiltra, va trebui să intri 
în laptopul personal al lui Bobby şi să introduci 
acest stick. Pe el sunt acte false care dovedesc că 
el şi Laura îşi întreţin hotelul prin spălare de bani. 
Trebuie să te mişti repede, nu avem mult timp la 
dispoziţie. Eu voi accesa telefonul Laurei de pe 
laptopul meu şi voi salva un număr de telefon al 
unui băiat din Shanghai. După ce rezolvi planul 
cu Bobby, îmi dai de știre. La semnalul meu te vei 
prezenta ca agent sub acoperire. În acel moment, 
voi trimite o echipă de jandarmi falsă, unde va 
fi şi Criss. Tu îl vei aresta pe Bobby, iar Criss o 
va aresta pe Laura. Motivul arestării Laurei va 
fi plata acestui om din Shanghai care face acte 
fantomă pentru a nu fi bănuiţi de spălare de bani. 
În partea a doua a planului, Ibrahim va ajunge la 

Marius, care a pierdut toţi banii ce i-au rămas în 
urma jafului, aşa că Bobby i-a oferit o firmă de 
taxiuri. Am plătit câţiva taximetrişti să confirme 
că nu primesc salariile la timp. Ibrahim, vei 
interveni şi vei cere extrasul lui de cont. Acolo 
vei găsi o sumă imensă, mai exact salariile pe 
care acesta nu le-a oferit taximetriştilor. După 
ce faceţi arestările, mă anunțați, apoi aşteptaţi 
semnalul meu. Întrebări? 

Fără a mai rosti niciun cuvânt, cele trei 
ajutoare ale mele au plecat. Până în jur de ora 
opt, nu am primit niciun semnal. Eram stresat. 
Mi-am turnat un pahar de whiskey, am făcut un 
duş, apoi m-am dus în camera secretă. Acolo era 
un calculator de unde aveam acces la camerele de 
supraveghere din hotelul Lux. Nu se vedea nimic. 
Totul era calm, normal. O linişte apăsătoare şi 
îngrijorătoare m-a cuprins. La un moment dat, 
s-au auzit două bătăi în uşa apartamentului. 
M-am ridicat de pe scaun, mi-am luat pistolul din 
primul sertar şi m-am apropiat uşor de ușă. M-am 
uitat pe vizor, dar nu am văzut pe nimeni. Am 
deschis uşa și pe covoraşul de la intrare am găsit 
un bilețel: Nu uita, Adam! Să nu fii egoist. Nu te 
supraevalua. Nimic nu e previzibil. Planul tău e 
în schimbare. Totul se poate modifica. Gândeşte 
cu mintea, Adam, nu cu ochii. Ochii te înşală, dar 
mintea te scoate din probleme. Tu te-ai schimbat, 
dar şi ţintele tale s-au schimbat. Joacă cinstit, nu 
trişa. Respectă-ţi duşmanul. El este cel care te-a 
făcut puternic, este cel care ţi-a oferit un scop. 

În timp ce mă gândeam la cuvintele lui 
Pavel, am primit mesajul lui Bogdan: Zis şi 
făcut. Oare cum a reuşit Bogdan să pună mâna pe 
laptop? Cum a reuşit să copieze stickul în laptop? 
Ei bine… habar nu aveam. Bogdan era un expert. 
Nu ştiu cum a reuşit să îşi facă treaba fără să 
se dea de gol, dar i-a ieșit. După ce am primit 
semnalul de la el, am intrat în programul făcut 
de Manchu, un programator din Taiwan. Încă o 
dată, i-am mulțumit în gând lui Pavel pentru tot. 
Am reuşit să accesez telefonul Laurei folosind o 
reţea ascunsă pentru a nu fi găsită sursa de la care 
a fost accesat dispozitivul. Am salvat numărul de 
telefon şi după aceea am închis laptopul, pe care 
l-am distrus apoi pentru a elimina suspiciunile. 
Am pus mâna pe telefon şi i-am sunat pe Andrei 
Marinescu, actor la teatrul din centru, şi pe echipa 
lui, să intervină deghizați în jandarmi în hotelul 
Lux pentru a-i aresta pe Laura şi Bobby. După ce 



31

               CUVINTE ȘI CULORI

am trimis echipa de intervenţii pe traseu, i-am dat 
lui Bogdan semnalul pe care îl aștepta. Cristina 
era cu echipa de actori. Când au ajuns la hotel, 
Laura şi Bobby erau deja încătușați.

 Bogdan, stai puţin, ce se întâmplă? Nu 
ştiu nimic de nicio spălare de bani, s-a produs o 
greșeală, îi spuse Bobby lui Bogdan pentru a se 
salva, însă fără succes.

Ajunşi în dubiţă, Bobby a început să se 
răstească la Laura:

 De ce taci? Spune! De ce taci? De 
ce nu spui nimic? Este cumva mâna ta? Nu ţi-
au ajuns banii? Nu ţi-a ajuns că l-am îngropat 
pe Adam pentru bani? Vrei să mă îngropi şi pe 
mine? Spune! Spune ceva!

Tonul lui Bobby creştea cu fiecare cuvânt 
pe care îl rostea. Cu o calmitate dezamăgitoare în 
glas, Laura i-a răspuns:

 Ce să spun, Petre? Că merităm ceea ce 
ni se întâmplă? Că ne-a ajuns trecutul din urmă? 
Că în cele din urmă plătim pentru ceea ce am 
făcut? Că păcatele au şi ele o limită, iar noi am 
trecut de ea? Nu eu sunt de vină pentru acuzaţii. 
De vină suntem noi… eu, tu şi Marius.

Bobby o privea nervos pe Laura, plin de 
ură şi de frică. Nu a mai scos un cuvânt până la 
destinaţie. 

Între timp, Ibrahim a ajuns la biroul lui 
Marius.

 Bună ziua, îl caut pe domnul Marius 
Codin. Este aici?

 Pai, depinde cine îl caută.

 Acest aspect îl voi decide eu împreună 
cu dânsul.

 Atunci se pare că eu sunt Marius.
 Domnule Codin, dumneavoastră 

sunteţi proprietarul firmei de taxiuri, corect?
 Da, aşa este.
 Am un mandat de arestare pe numele 

dumneavoastră.
 Uite ce e, domnule polițist! Am taxele 

plătite şi conduc afacerea în mod legal. Verific 
acest lucru permanent.

 Înseamnă că nu aţi verificat bine, 
domnule Codin. Aţi uitat de salariile angajaţilor. 
Au fost nenumărate plângeri cum că angajaţii 
dumneavoastră fac mai mult voluntariat decât să 
muncească.

 Vă asigur că toţi angajaţii mei sunt 
plătiţi la timp şi mulţumiţi de locul de muncă 
pe care îl au. Mă rog… mulţumiţi în limitele 
oferite… nu şi-au dorit să ajungă taximetrişti, dar 
îşi câştigă existenţa.

 Acest aspect legat de câştigarea 
existenţei şi de salariul dat la timp îl vom stabili 
noi. 

 Voi? Care voi? Eu văd o singură 
persoană.

 Noi, adică eu şi echipa de intervenţii 
care este pe drum.

În acel moment Ibrahim a scos telefonul 
şi mi-a trimis semnalul, aşa că am trimis a doua 
jumătate a echipei de actori spre firma de taxi.

 Vă rog să-mi prezentaţi suma pe 
care o aveţi dumneavoastră în contul bancar la 
momentul actual. Aveţi un calculator sau un 
telefon funcţionabil pe care putem verifica sau va 
trebui să ne deplasăm la cel mai apropiat ATM 
din zonă?

 Stați liniştit că am şi calculator şi 
telefon. Sunt o mie de lei în cont.

 Asta vom vedea când îmi veţi prezenta 
telefonul.

În momentul în care Marius a accesat 
aplicaţia ce îi gestiona suma din contul bancar, a 
rămas fără cuvinte.

 Îmi permiteţi?
  O secundă, trebuie să fie o greşeală pe 

undeva…
 Domnule Codin, prezentaţi-mi 

telefonul, vă rog frumos!
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 Stați puţin, domnule polițist, că este o 
greşeală!

După ce Marius a început să ridice vocea 
din ce în ce mai agitat, Ibrahim s-a repezit spre el 
şi i-a smuls telefonul din mână. Suma pe care am 
trimis-o în contul său era formată din șase cifre.

 Vă rog să mă însoţiţi până la secţie.
Marius a intrat într-o dubă separată de cea 

a prietenilor lui. Ibrahim mi-a trimis semnalul 
cum că prietenii mei erau capturaţi. Aici am 
intervenit eu. Mi-am pus cagula pe cap şi m-am 
îndreptat spre locaţie. Bobby, Marius și Laura 
stăteau încătușați într-o cameră luminată de un 
singur bec. Au avut timp de o scurtă conversaţie 
ca între prieteni:

 Deci… am făcut ceva eu… Se trage de 
la voi, grozavilor?

 Marius, dacă aş avea idee ce caut pe 
scaunul ăsta, ţi-aş spune. De fapt, ştiu. Că mi-a 
spus scumpa mea soţie.

 Nu îmi mai spune soţie, Bobby. Nu te-
am iubit niciodată. Sunt soţia ta doar în acte şi 
asta ca să nu dăm de bănuit. Dar degeaba, până la 
urmă tot s-a aflat.

 Vorbește mai încet să nu ne audă, eşti 
nebună? Nu s-a aflat nimic. O să îmi sun avocatul 
şi o să ne scape.

 Cum îţi suni tu avocatul? Eşti legat la 
mâini.

 Lasă-mă în pace, Marius, că nu am 
chef de glumele tale proaste.

La un moment dat, Ibrahim și-a făcut 
apariția şi le-a spus celor trei că un procuror va 
veni să discute cu ei. Procurorul acela eram eu. 
Am ajuns în cameră. În faţa mea se aflau Bobby, 
Marius şi Laura. M-am uitat la ei, la fiecare în 
parte, foarte atent. Liniştea însă a fost întreruptă 
de glasul plin de frică al lui Bobby.

  O să vorbiţi, domnule procuror, sau... 
trebuie să ghicim noi?

Fără să stau pe gânduri, i-am răspuns:
 Procuror... Aș fi putut ajunge procuror 

sau ofițer de poliție, dacă aș fi terminat studiile. 
Sau aș fi putut să mă las purtat de val, să am 
încredere în iubire, în familie şi aș fi putut fi 
undeva alături de cei dragi. Sărac, bogat, nu 
contează. Ei bine… eu am ales a treia variantă, 
am ales iubirea.

 Mă scuzaţi că vă întrerup, domnule 
procuror, dar de ce ne-ar interesa pe noi 
problemele dumneavoastră în dragoste? m-a 
întrerupt Marius.

 V-ar putea interesa mai mult decât 
problemele mele în dragoste. V-ar interesa mult 
mai multe pe toţi trei. Înainte de toate... aveţi vreo 
întrebare? În afară bineînţeles de: Cât ne mai 
ţineţi aici?

Era linişte. Cei trei se uitau unul la altul 
confuzi.

 Să înţeleg că nu. Atunci să începem cu 
întrebările.

În acel moment mi-am dat cagula jos şi 
mi-am dezvăluit identitatea. Îi priveam atent pe 
toți trei, simțind cum își pierdeau răsuflarea. Se 
uitau la mine, de fapt... se holbau la mine. Bobby 
încerca să vorbească, dar nu ştia cu ce să înceapă, 
Laurei îi apăruseră uşor lacrimile, iar Marius se 
uita la mine şi zâmbea.

 Da, Laura, eu sunt. Sunt iubitul tău, 
Adam. Adică fostul iubit. Că acum eşti măritată.

Cel care a spart gheaţa şi a avut curajul să 
vorbească a fost Marius.

 Adam, explică-ne şi nouă ca să 
înţelegem. Cum am ajuns noi încătuşaţi într-o 
cameră cu tine în faţa noastră?

 Ce te miră mai tare, Marius? Că eşti 
încătuşat sau că mă vezi în faţa ta în carne şi 
oase? Trebuia să fiu mort, nu? În revolta de la 
închisoare. Te miră mai mult că o fantomă 
vorbeşte cu tine?

 Sunt mirat din mai multe motive...
 Vrei să afli cum ai ajuns încătuşat într-o 

cameră cu cei doi prieteni ai tăi şi cu o fantomă în 
faţa voastră? Păi, să vă povestesc. Este amuzant. 
Cu ceva timp în urmă aţi planificat un jaf care 
s-a soldat cu o crimă. Aveaţi nevoie de bani. Nu 
vă plăcea cum trăiaţi. Ţie, Laura, nu îţi convenea 
că facultatea nu îți asigura niciun venit, iar ţie, 
Bobby, nu îţi convenea să fii un pierde-vară. Ție, 
Marius, nu îţi convenea să fii mecanic. După cele 
întâmplate, m-aţi acuzat pe mine că am făcut totul. 
Ba chiar aţi venit la proces, aţi ajutat la arestarea 
monstrului. Când eram în închisoare s-a iscat o 
revoltă şi toți au crezut că am murit împușcat. 
În tot acest timp, voi v-aţi ridicat un imperiu. Ce 
nu aţi luat în calcul este că imperiul vostru a fost 
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ridicat pe mormântul meu. M-am întors ca să vă 
spun că ultimii ani mi i-am petrecut planificând 
acest moment. M-am gândit la fiecare detaliu, pas 
cu pas. Ciudat... am petrecut atâta timp să planific 
şi am rezolvat totul într-un timp foarte scurt. Dar 
a meritat.

 Adam, eu nu înţeleg unde duce 
discuţia. Faci şedinţe de spiritism? Ce vrei de la 
noi? Ce vrei de la viaţa noastră? Vrei scuze? Vrei 
să-ţi spun că îmi pare rău? Te încălzesc scuzele 
noastre? Atunci îmi pare rău, Adam. Îmi pare rău 
că am jefuit biblioteca, îmi pare rău că am dat 
vina pe tine. Mai vrei ceva?

 Bobby... aşa ai fost mereu. Te-ai 
gândit numai la tine. Mereu ai vorbit înainte să 
gândeşti şi asta te-a urmărit toată viaţa. Nu ştiu 
dacă aţi observat, dar camera în care suntem este 
supravegheată video, dar nu şi audio.

 Și ce-i cu asta? Vrei să te răzbuni pe 
noi doar cu o filmare fără sunet? Crezi că aşa 
merge?

 Nu merge aşa... merge doar dacă 
telefonul din buzunarul meu a înregistrat tot 
ce s-a vorbit aici şi tot ce ai mărturisit tu. Ia să 
verificăm. Se pare că a înregistrat cu succes. Vreţi 
să auziţi?

Tensiunea creştea din ce în ce mai tare. 
Simţeam că drumul meu era aproape de final. 
După atâţia ani, încă îi puteam citi pe cei care 
mi-au fost prieteni. Bobby încerca orice să scape, 
Marius era fericit că prietenul lui trăia, iar Laura 
încă era şocată.

 Adam, nu am vrut... eu... eu pe tine te 
iubesc, Adam...

 Laura, să știi că şi eu te-am iubit şi 
te-am iubit foarte tare. Te-am iubit atât de mult, 
încât eram aproape pregătit să te caut după ce 
aveam să ies din închisoare şi să fim împreună. 
Eram pe cale să te iert. Timpul mi-a dovedit 
că rănile se tratează încet... foarte, foarte încet. 
M-am vindecat. Ai ales banii în loc de iubire. 
M-aţi trimis la închisoare, m-aţi împuşcat în 
revoltă şi aţi trecut peste povestea cu mine. Am 
rămas în mintea voastră doar o amintire neagră 
dintr-un trecut întunecat. O pagină ruptă dintr-o 
carte. O pagină scrisă, dar neterminată şi ruptă. O 
filă greşită. Am avut puterea să mă ridic şi să vă 
ofer ceea ce meritaţi. De fapt, în câteva momente 
vom primi toţi ceea ce merităm.

Ibrahim, Cristina şi Bogdan intrară în 
încăpere alături de echipa adevărată de poliţişti.

 Domnilor, m-am adresat eu acestora, 
aveţi pe acest stick dovezile, iar pe camerele 
de supraveghere şi pe acest telefon se află 
înregistrarea confesiunilor.

 Mulțumim, Adam! Pe ei îi luăm la 
secţie, băieţi.

 Nu s-a terminat, Adam, o să mă întorc 
şi o să mă asigur că de data asta o să mori, a strigat 
Bobby în timp ce era dus spre dubă.

*
Două zile mai târziu m-am întâlnit cu 

Bogdan, Ibrahim şi Cristina la o terasă.
 Sper că v-aţi relaxat în aceste două zile 

libere. De acum înainte puteţi răsufla liniştiţi. În 
aceste plicuri aveţi informaţii despre Emrak şi 
despre Dani şi copilul tău. Banii voştri tocmai 
au fost trimişi în conturile personale. Vreau să vă 
mulţumesc că m-aţi ajutat să îmi ating scopul.

 Și acum ce urmează, şefu՚? Pe lângă 
noi... şi tu poţi să respiri liniştit. Ți-ar prinde bine 
o vacanţă, şefule!

 Ibrahim, eu nu exist, eu sunt mort. Am 
murit în revoltă. Nu îţi face griji pentru mine. Tu, 
Cristina, sper să te bucuri în continuare de viaţa 
alături de copilul tău.

 Nu îţi face griji, Adam, o să fiu bine.
În acel moment o motocicletă a oprit pe 

trotuar în dreptul mesei noastre. Erau doi bărbaţi. 
Unul conducea, iar celălalt avea un pistol în mână. 
Aveau amândoi tricouri pe fețe şi ochelari de 
soare. Nu li se putea distinge fizionomia absolut 
deloc. L-am auzit pe cel înarmat vorbind:

 Da, Adam, nu îţi face griji pentru ea! 
Apoi două gloanțe s-au oprit în fruntea Cristinei, 
iar ei s-au făcut nevăzuți.

Bogdan a sărit peste balustradă, fugind 
după motocicletă și descărcând un cartuş întreg 
după ei. Am cuprins-o în brațe pe Cristina, în 
timp ce Ibrahim privea înmărmurit. Uită-mă au 
fost ultimele ei cuvinte înainte de a muri.

Când credeam că totul s-a terminat. M-am 
înşelat. Bătălia s-a terminat, însă războiul abia 
acum avea să înceapă...

Ionuț MANOLIU, 18 ani
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Nici măcar nu-și dau interesul, oamenii 
mor și ei dau vina pe paranormal. O să dovedesc 
tuturor că nu există așa ceva. 

Jurnal Carla - 13 martie
Doar ce am terminat de vorbit cu poliția. 

Chiar dacă sunt una de-a lor, de data asta, când 
am văzut apelul, am simțit ceva ciudat în stomac. 
Parcă știam că este ceva rău și chiar așa a fost. 
Era domnul Leo, șeful de post din satul Turpac, 
acolo unde locuiau părinții mei. Mă cunoaște de 
când eram mică, așa că a preferat să mă anunțe 
el. Părinții mei au murit, adică au fost omorâți. 
Imaginea cu ei mi-a întors stomacul pe dos și mi-a 
rupt  inima. Mama a fost tăiată în bucăți mici, 
toate de o dimensiune asemănătoare, oasele erau 
și ele tăiate în bucăți perfecte, capul a rămas însă 
întreg. Toate bucățile din corpul ei au fost băgate 

în frigider. Tata a fost despicat, toate organele lui 
erau scoase afară, puse pe lângă corp. Nu pot să-
mi dau seama ce om nebun a reușit să facă asta. 

Speram doar să fie o farsă, speram că domnul 
Leo avea chef de glume. Am cerut explicații, am 
vrut să pun mâna pe ticălosul care a făcut asta, 
să îi fac același lucru. Răspunsul? Paranormal... 
Mi-a spus că de ceva timp oamenii tot mor, dar 
niciodată nu au găsit un criminal. Așa s-a ajuns 
la concluzia că este mâna necuratului; nu poți 
scăpa și nu-l poți prinde. Simțeam că înnebunesc! 
Atâția ani de studiu și de practică, pentru ca într-
un final, când ajungi să te confrunți cu un astfel 
de caz, să arunci vina pe paranormal. Am închis 
telefonul și de atunci plâng. Vorbeam mereu cu 
ei, dar nu știam ce se petrecea în sat, poate dacă 
îmi spuneau, mă duceam acolo și rezolvam eu 
problema. Asta o să fac! O să merg acolo și o 
să-l prind pe nemernic, o să dovedesc tuturor că 
nu există supranatural, că totul e cât se poate 
de clar și că mintea unui psihopat e vinovată de 
atrocitățile din sat.

Jurnal Carla - 15 martie 
Mi-am luat liber de la muncă două 

săptămâni pentru a pleca la casa părinților. Am 

ANCHETA
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stabilit cu șeful meu, Mihail, că în cazul în care nu 
termin ce am de făcut, o să lucrez de acolo. Chiar 
dacă valiza este gata, eu simt că parcă nu sunt 
pregătită să plec. Nu vreau să cred că este ultima 
dată când îmi văd părinții și că ei nici măcar nu 
sunt... întregi. Cum sună asta! Înmormântarea 
o să fie ceva groaznic, dar promit să-l prind pe 
ticălos! Dacă nu mi-am putut salva familia, o să 
mă asigur că nu distruge altele. 

Drumul din orașul ei, Vivide, până în 
Turpac părea și mai lung, ochii ei verzi, plini 
de lacrimi cerșeau alinare. În lumina dimineții 
ridurile și cearcănele îi erau vizibile. Totuși, era 
frumoasă! Micile ei imperfecțiuni o făceau o 
femeie admirabilă. Geamul era deschis pentru a 
intra aerul rece și pentru a ieși fumul de țigară. 
Degetele lungi, parcă de pianistă, i se plimbau 
din când în când prin părul negru și creț. 

Gândurile i-au fost întrerupte de domnul 
Leo, al cărui nume s-a ivit brusc pe ecranul 
mobilului.

 Alo, s-a întâmplat ceva? 
 Domnișoară Carla, totul este pregătit 

pentru înmormântare. Îmi pare sincer rău pentru 
ce s-a întâmplat și vreau să-ți spun că o să fiu aici 
pentru tine, dacă ai nevoie de ceva.

 Oh, da... Mulțumesc! Vreau să vorbesc 
mai multe cu dumneavoastră când o să ajung. La 
revedere! i-a răspuns parcă pierzându-se printre 
vorbe.

Jurnal Carla - 16 martie 08:00 
Am văzut multe cadavre, dar ceea ce mi 

s-a înfățișat acum m-a lăsat traumatizată. Dacă 
nu le vedeam fața, nu puteam crede că sunt ei. 
Mi-am pus toate lucrurile în camera lor, prefer să 
stau aici, chiar dacă am propria cameră... vreau 
să îi simt mai aproape. Azi o să mă duc la secția 
de poliție și o să discut cu Leo pentru a primi 
dosarele din ultima vreme. Mai exact cele incluse 
la paranormal.

Jurnal Carla - 16 martie 16:00
A fost destul de ușor să fac rost de ele. 

Șeful secției a ținut să mă asigure că oricum încerc 
degeaba, dar dacă asta vreau eu să fac cu timpul 
meu, el îmi urează succes. Sunt dezamăgită. De 

ei, că nu sunt în stare să protejeze un sat micuț 
și de mine, că nu am fost în stare să-mi protejez 
familia. M-am uitat prin dosare și chiar am fost 
la unele familii, unde am putut mai exact, pentru 
a afla părerea lor despre decese. Toți mi-au 
vorbit despre situații pe care nu și le pot explica; 
unii oameni au chemat până și preotul acasă. 
Am rămas șocată de naivitatea lor, dar nu aveam 
timp să le explic că paranormalul nu există. 

Azi m-am întâlnit cu David, un vechi coleg 
și prieten. Am aflat că și bunica lui a murit. Ceea 
ce mi-a mărturisit a fost destul de dezvoltat, să 
zic așa: «Carla, probabil nu crezi nici acum, la 
26 de ani, în paranormal, nici eu nu credeam, dar 
există. Când bunica a murit, eram în fața porții. 
Nimeni nu a intrat și nimeni nu a ieșit. Când am 
deschis ușa de la casă, am simțit un aer atât de 
rece, chiar dacă în interior era cald. Bunica era 
în dormitor, cam peste tot... Parcă cineva o tăiase 
cu o drujbă, totuși nu s-a auzit nimic. Renunță și 
mai bine pleacă din sat, nu-ți risca viața!» Poate 
cineva a fost în casă, dar el nu și-a dat seama. 
Sau poate chiar el e făptașul. De ce nu pleacă de 
aici dacă este așa sigur? Are toate posibilitățile 
față de oamenii bătrâni sau săraci. În plus, vrea 
așa mult să plec, poate ascunde ceva. Nu cred 
totuși că el a fost, dar trebuie să mă gândesc la 
orice posibilitate. Trebuie să caut peste tot. 

Era miezul nopții și ea încă se chinuia să 
doarmă. Imaginile pe care le-a găsit în dosare îi 
tulburau liniștea. Un bebeluș lăsat fără mâini și 
picioare, doi bărbați fără piele, o fată tăiată în 
două și lista era mare. Se simțea obosită, moartea 
părinților a fost destul de grea pentru ea, totuși nu 
se putea gândi la o pauză, timpul era prețios. S-a 
plimbat prin cameră și a pus iarăși lucrurile cap 
la cap, a recitit dosarele pentru a căuta indicii. 
Singurul lucru comun: nimeni nu auzea nimic 
și nici nu vedea. S-a gândit că poate era cineva 
din sat, cineva care nici nu i-ar trece prin minte. 
Noaptea nu a reușit să doarmă. De dimineață 
a plecat pe jos prin sat pentru a analiza locul. 
Privea cu atenție casele, mai ales pe cele părăsite, 
poate era cineva acolo în acel moment. Oamenii 
treceau pe stradă și o salutau. Un fior i-a străbătut 
corpul: poate a trecut pe lângă ea chiar criminalul 
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și nu și-a dat seama. Se îndrepta spre ieșirea din 
sat, de unde începea o pădure.

 Carla, stai! Nu te duce spre pădure, la 
ce te gândești?

 David? 
 Doar ce am plecat de la magazin și mi 

s-a părut că văd pe cineva că se îndreaptă spre 
pădure, mi-am dat seama imediat că tu ești. Doar 
tu poți fi așa nebună!

 La ce te referi? De ce să nu merg? 
 Unii oameni spun că acolo stă necura-

tul, că se ascunde acolo. Poliția a cercetat zona, 
dar nimic. Unii săteni au povestit că au văzut spi-
rite de la depărtare sau că au auzit țipete. 

 Este fix o poveste pentru copii, David. 
 Te rog, nu face greșeala de a te duce 

acolo. 
Ochii lui negri o implorau să rămână 

lângă el.
 Uite, ca să stai liniștit, o să vorbesc cu 

poliția, să meargă ei cu mine. O să mă duc chiar 
acum.

 Te însoțesc.
La sediul poliției a izbucnit o adevărată 

ceartă. Domnul Mark, ofițerul de serviciu, refuza 
categoric să trimită un echipaj cu ea. 

 Este o pierdere de timp și nu o să-mi 
pun echipajul pe drumuri aiurea. 

 Mă duc singură atunci, nu văd o pro-
blemă în asta.

 Îți interzic, este o zonă periculoasă 
și eu răspund dacă pățești ceva. Te rog să te 
calmezi! Ți-am dat voie să te joci de-a detectivul 
în satul meu și să-mi deranjezi sătenii. Ești încă 
la început de carieră și te sfătuiesc să asculți. 
Dacă era un criminal, ar fi fost prins până acum, 
suntem experți!

 Nu știu ce fel de experți sunteți. Oa-
meni în toată firea, cu ani de experiență, și arun-
cați vina pe paranormal. 

Carla plecă și trânti ușa. Se simțea 
nerespectată. Acum avea dubii și în privința 
domnului Mark. De ce să nu-și lase oamenii să 
o însoțească? Poate chiar el ascundea ceva în 
pădure. A plecat pe gânduri spre magazin pentru 
a cumpăra ceva de mâncare.

Jurnal Carla - 17 martie
Deci nu am voie în pădure, aș putea merge 

acolo fără aprobare, dar mi-aș pune reputația 
de polițistă bună în pericol, poate chiar mi-aș 
pierde locul de muncă. După scandalul de azi cu 
domnul Mark, mi-am dat seama abia acasă că 
trebuia să îi cer mai multe detalii despre crime. 
Mai exact, dacă au ceva în comun. Mai bine mă 
duc mâine, așa se liniștește și el, chiar și eu. 
Totuși e suspect și el, o să notez asta. Azi David 
m-a implorat aproape să nu mă duc în pădure. 
Care erau șansele să ne întâlnim? Nu aș asculta 
de alții în mod normal, dar ochii lui negri parcă 
mi-au pătruns până în inimă, a fost ciudat. Nu 
pot uita că și el este suspect.

Mânca paste în timp ce privea știrile, 
totuși gândul îi era în altă parte. Se gândea la casa 
ei, la locul de muncă. Atunci i-a auzit vocea lui 
David. Era confuză. 

 David, ce faci aici?
 Păi nu am numărul tău, nici pe rețelele 

de socializare nu te-am găsit, așa că am venit aici. 
Nu crezi că ai nevoie de o pauză? Ne plimbăm 
prin sat sau mâncăm ceva, habar nu am. Pari foar-
te încordată. 

 Sunt destul de obosită și ocupată, nu 
cred că pot. Totuși, drăguț din partea ta. 

 Oh, sigur!
Carla îi privea chipul fermecător, părul 

negru era destul de lung încât să îi acopere ochii 
triști. Un bărbat așa bine făcut și dur părea atât 
de mic și sensibil acum, așa că s-a auzit spunând:

 Ok, ne vedem mâine. Am treabă de 
dimineață, dar după aceea o să fiu liberă, chiar am 
nevoie de puțină liniște. Ne putem vedea la tine?

 Da, vin eu să te iau! Zâmbetul lui era 
așa strălucitor și frumos.

Noaptea, stând în pat, urmărea jocul timid 
al umbrelor pe tavan și se gândea că a făcut ceea 
ce trebuia. A acceptat să iasă cu el, doar să vadă 
dacă ascunde ceva. Asta era sau așa își spunea ea. 

 Domnule Leo, putem vorbi despre cri-
me? Să fie și domnul Mark aici dacă se poate.

 Ultima dată s-a supărat foarte tare, a 
vrut să-ți cer dosarele, dar l-am liniștit eu. Te rog, 
ai grijă acum!
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 Mulțumesc!
S-au îndreptat amândoi spre birou. Carla 

își pregătea caietul cu notițe, avea absolut tot 
acolo. 

 Bună dimineața, domnișoară! Sper că 
azi ai o stare mai bună, spuse el râzând.

 Da. Îmi cer scuze pentru ce s-a întâm-
plat, moartea părinților mei m-a afectat foarte 
mult. Pot pune câteva întrebări? 

 Sigur, am puțin timp liber pentru tine. 
 Crimele au ceva în comun? De exem-

plu, orele sau victimele, casele care sunt atacate. 
 Nu, niciodată nu știm unde atacă. Nu 

știm nici măcar când. Vezi, e ceva incredibil, in-
credibil în sensul rău. 

 De ce spuneți că ce se întâmplă ține de 
paranormal dacă nu aveți nicio dovadă?

 Păi asta e chestia, nu există nimic, nici 
măcar o umbră, o culoare a părului, o mască. Un 
om nu se poate ascunde chiar așa bine! Ar fi fost 
imposibil să nu fie văzut măcar de o persoană sau 
să nu lase indicii. 

 Și pur și simplu preferați să încadrați 
asta la paranormal? Unele cazuri nici măcar nu 
mai încercați să le cercetați.

 Suntem ocupați și, din moment ce știm 
deja răspunsul, nu are rost să tot căutăm.

 Ocupați? Nu se întâmplă nimic aici și 
dacă se întâmplă... 

Clara a fost oprită de domnul Leo:
 Te rog să mă însoțești. Cred că ai pus 

suficiente întrebări. 
 A plecat cu o durere imensă de cap, era 

plină de nervi. Era o prostie să discute cu poliția 
din sat, oamenii nu se implicau.

Restul zilei și-a luat liber, seara urma să 
se vadă cu David, așa că s-a aranjat. Nu prea a 
fost atentă la ea în ultima perioadă. 

S-au auzit bătăi în ușă. S-a încălțat repede 
și a fugit. 

 Pentru mine te-ai aranjat așa? 
 Ce glumeț ești tu, David! 
 Haideți la mașină, domnișoară Carla! 
Acasă la David, au început să povestească 

amintiri din școală. Cum chiuleau împreună sau 
copiau toți temele, când se certau din prostii sau 
când erau de nedespărțit. Și-au căutat și ceilalți 

prieteni pe internet. Unii erau plecați din țară, 
alții aveau copii sau măcar o relație. 

La masă, Carla spuse:
 David, tu de ce nu pleci de aici? 
 De când a murit bunica mea, am decis 

să rămân să-mi protejez părinții sau măcar să în-
cerc. Am vrut să îi duc la mine acasă, oraș mare, 
apartament mare. Au refuzat. 

 Oh, am crezut că nu ai plecat deloc de 
aici. Și chiar nu crezi că este cineva anume, o per-
soană? Poate din sat sau din afara lui. 

 Nu, acum chiar cred că sunt fapte ce 
nu pot fi explicate.

 Înțeleg.
 Tu ce crezi? Și ce ai de gând să faci?
 Sigur este un om, sunt sigură. O să stau 

aici până o să dau de el.
 Și ai vreo bănuială în legătură cu 

cineva până acum? 
 Nu, nu. 
Cei doi au continuat să vorbească, s-au 

uitat chiar la un film. Se simțeau amândoi bine. 
Carla parcă și uitase că el era pe lista ei neagră. 

Erau în fața casei. După ce a admirat-o, 
privind-o de sus până jos, David nu a ezitat să 
îi spună că arăta superb. S-au îmbrățișat strâns, 
inimile lor băteau în același ritm. S-au privit în 
ochi câteva minute. Își vorbeau doar din priviri. 

Jurnal Carla - 18 martie 
Nu știu ce a fost cu mine și cu David. A 

fost așa bine! Am stat atâtea ore împreună, îmi 
pare rău că am rupt legătura când am terminat 
școala. Totuși, parcă am recuperat totul acum, 
chiar aveam nevoie de o pauză. Aș vrea să mă 
văd mai des cu el, măcar câte puțin. Ochii lui mă 
liniștesc, la fel și vocea. 

Două zile la rând Carla a dat ture cu 
mașina prin sat, mai ales la orele târzii. Se aștepta 
la orice. Oprea mașina la o distanță destul de mare 
de pădure și încerca să observe ceva. A trecut și 
pe la domnul Leo să vadă ce se întâmpla la secție. 
Recitea dosarele și nu mai înțelegea nimic, nu știa 
de ce nu poate găsi nici măcar un indiciu. Avea 
încă o săptămână la dispoziție și, dacă nu rezolva, 
trebuia să lucreze de la distanță. 

De dimineață o trezise telefonul: 
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 Carla, e ok dacă ne vedem azi? Știu că 
ești ocupată, dar nu uita că ai nevoie și de odihnă. 

 David, sincer nu am progresat deloc. 
Prefer să mă concentrez și, după ce termin tot, 
putem petrece mai mult timp împreună. Scuze! 
spuse ea și închise telefonul. 

Se tot gândea să meargă în pădure. Dar 
frica și regulile o cam încurcau. În acea zi și-a 
sunat șeful pentru a afla ce se mai întâmpla în 
oraș, dacă se descurca și fără ea. 

În timp ce se plimba prin sat, s-a gândit 
să renunțe când avea să se termine săptămâna; 
nu își putea neglija munca. Urma să vină aici în 
zilele libere. Mergea liniștită în timp ce asculta o 
melodie ușoară și fuma, când mașina de poliție a 
depășit-o cu mare viteză. Atunci a aruncat țigara 
și a accelerat și ea. Inima a început să-i bată 
îngrozitor de tare. Mașina se oprise la David. A 
fugit spre casă, a vrut să intre, dar a fost oprită 
de poliție. A stat acolo și a strigat până a venit 
domnul Leo și a lăsat-o să intre. Ochii ei erau 
plini de lacrimi, tremura toată. David avea capul 
tăiat și pus pe masă, în timp ce restul corpului era 
pe podeaua plină de sânge, zgâriat. A plecat spre 
mașină repede. 

Jurnal Carla - 21 martie 
Din vina mea a murit! Dacă ieșeam cu el, 

poate acum era în viață. Am crezut că o să fie 
ceva serios, mi-am dorit ceva serios. Nu știu cine 
a făcut asta, dar o să aflu chiar acum! Plec spre 
pădure. 

12:05
Am ajuns aici, nu văd pe nimeni. O să 

merg mai departe.
12:35
Cineva este aici cu mine. Nu știu cine. 

L-am amenințat cu arma, sper că s-a speriat. 
Sunt pe aproape, o să aflu adevărul. 

13:00
Vine după mine! M-am pierdut prin 

pădure, nu știu cum să ies. Telefonul a rămas fără 
baterie. Îmi doresc doar să scap de aici, atât.

13:16
Am fugit cât am putut. E oribil, nu pot 

explica! Ochii lui parcă îți mănâncă sufletul. 
Fața lui este mai mult ștearsă, nu poți înțelege 
prea multe. Este prin apropiere, pot auzi cum 

calcă, cum respiră. Ce este?! Am încercat să trag 
în el și nu se întâmplă nimic. Simt că înnebunesc! 
Totuși, sper ca…

 Bună ziua! Sunt Stnove Mihail.
 Bună ziua! Pe aici, vă rog. Acesta este. 
 Da, pot confirma. Este cadavrul dom-

nișoarei Diter Carla. Fostă angajată la secția de 
poliție din Vivide. Eu mă ocup de înmormântare.

 Îmi pare rău pentru pierderea suferită! 
Vă rog să mă urmați. 

Jurnal Carla - 18 aprilie
Sunt Mihail, fostul șef al Carlei și singu-

rul apropiat al ei. Am primit jurnalul când am 
fost să verific cadavrul, unicul lucru care a rămas 
întreg. Nu a apucat să își termine nici măcar 
propoziția... A fost o fată excelentă, un suflet bun 
și frumos. Am avut grijă de ea ca de fiica mea. 
Când a venit în Vivide se simțea singură, nu s-a 
apropiat de nimeni în mod special, doar de mine. 
Mă suna mereu când avea probleme sau când 
își dorea pur și simplu să vorbească cu cineva. 
De multe ori a venit și a stat la noi, se înțelegea 
minunat cu fetița noastră de 13 ani! Cum să îi 
spun eu că a murit? Mereu mă întreabă de ea. 
Știam că nu este o idee bună să plece la Turpac, 
poliția nu ar ignora un așa caz, dar știam și că nu 
o pot opri. Oare este și vina mea? Pentru ea am 
decis să preiau acest caz. Am cerut ca armata să 
verifice toată pădurea. Jurnalul o să fie păstrat 
într-un loc sigur până când cazul o să fie rezolvat. 

Jurnal Carla - 2 ianuarie 2025
Sunt Miruna, fiica lui Mihail Stnove. El a 

murit acum cinci ani pe când lucra la acest caz 
oribil. Azi am făcut 18 ani și abia acum mi s-a 
permis să văd jurnalul. Cred că e rândul meu să 
verific locul. Câștig sau mor, dar pentru a afla 
cine mi-a smuls de lângă mine cele mai impor-
tante persoane din viața mea, merită orice risc.

Roxana STOIAN, 16 ani
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1
Întâlnirea

Amanda, o fetiță de doisprezece ani și 
jumătate, elevă în clasa a VI-a, locuia în orașul 
Levervin. După ce venea de la școală, Amanda 
își făcea de fiecare dată temele, apoi ieșea să 
se joace în apropierea casei sale. De curând a 
fost selectată în echipa de baschet a școlii și era 
important să exerseze. Într-o zi de vineri, Amanda 
s-a aventurat să se joace cu mingea în pădurea 
de lângă casă și, fără să realizeze, s-a depărtat 
cam mult de locuința sa și a ajuns într-o zonă 
de pădure unde nu mai fusese niciodată. Lovind 
mingea cu piciorul, aceasta a zburat într-un tufiș. 
Amanda s-a dus după minge și a fost surprinsă 
când a văzut-o în brațele unei fetițe. După câteva 
momente de uimire, aceasta i-a zis: 

 Eu mă numesc Flora. 
 Mă bucur să te cunosc, Flora. Eu 

încerc să joc baschet singură, dar este mai greu 
decât pare. 

 Desigur. Înțeleg, spuse fetița cu o urmă 
de încruntare pe chipul drăgălaș.

 Ești venită la cineva în vizită? întrebă 
Amanda. 

 Nu, aici locuiesc. Dar nu am mai fost 
așa departe de poteca principală niciodată.

A fost ușor ca cele două să pornească un 
joc. Chicotele răsunau printre copacii înfrunziți. 
La un moment dat, mingea s-a rostogolit până în 
apropierea pârâului, iar Amanda a observat că 
doar figura ei se reflecta pe luciul apei. 

 Flora, de ce nu ți se vede fața în apă? 
 Pentru că eu... adică doar tu poți să mă 

vezi. Sunt... sunt… o fantomă, rosti Flora șoptit.
Fetița nu știa ce să facă, să o ia la fugă 

sau să rămână și să afle ce i s-a întâmplat noii ei 
prietene de a ajuns să cutreiere astfel lumea. În 
scurtul moment de gândire, își dădu seama că ea 
poate vedea ceva ce alții sigur nu vedeau. O trecu 
un fior și instantaneu i se înmuiară picioarele. 
Când se trezi, Flora era lângă ea, emoționată și 
îngrijorată, neștiind cu ce să o ajute. 

 Ai leșinat, cred că de frică.

 Da, îmi pare rău că am reacționat așa, 
dar... este cam înspăimântător. Cum ai ajuns așa?  

 Am fost omorâtă când aveam 
treisprezece ani, adică acum... o sută cincizeci de 
ani. Ei nu mă pot vedea, doar tu o poți face.

Amanda, cu ultimele puteri, o întrebă: 
 Cum ai rămas aici și cum de eu te pot 

vedea, Dumnezeule?! Și bunica mea a murit, însă 
pe ea nu o pot vedea, asta dacă am vreo putere și 
este adevărat ceea ce îmi spui tu. 

 Am rămas prinsă între cele două lumi 
și aștept să fie descoperit criminalul ca eu să 
pot ajunge în lumea celor drepți. Te-am ales pe 
tine pentru că ai acest dar și mă poți ajuta. Să îți 
povestesc: După ce individul ăsta m-a omorât 
pe mine, la ceva timp a mai fost omorâtă o fată 
din satul din apropiere. Nici până astăzi nu a 
fost descoperit cel ce a făcut-o, dar este același. 
Te rog să mă ajuți să-mi găsesc liniștea alături 
de familia mea, care mă așteaptă. I-am văzut la 
graniță. Nici nu știi ce mă bucur că am găsit în 
sfârșit pe cineva care să mă poată vedea și ajuta. 
E așa de rău să vezi cum toți cei care mor trec pe 
lângă tine și tu nu poți pleca acolo! 

 Cum arăta criminalul? 
 Despre asta e vorba, nu știu cum arăta 

criminalul. 
 Și eu cum să-l găsesc fără date 

importante, cum ar fi... chipul lui poate? Trebuie 

PRIMUL CAZ AL AMANDEI
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să ne gândim la ce ai făcut în ziua în care zici 
că ai fost omorâtă, dacă aveai dușmani, dacă 
te urmărea vreun necunoscut… Nu știu, ceva 
deosebit din ziua aceea.

Amanda și-a amintit cu bucurie că de 
Crăciun, tatăl ei, care este polițist, i-a dat cadou o 
trusă de detectiv și a învățat-o cum să o folosească. 
Mai mult, a urmărit alături de acesta serialul cu 
detectivul Colombo, spre indignarea mamei care 
se uita urât la amândoi pentru că filmul se difuza 
după ora ei de culcare, adică pe la 22:30 și ținea 
până aproape de miezul nopții. Glasul Florei a 
smuls-o din gândurile ei:

 Tot ce făceam de obicei. Adică am 
mers la școală, apoi la întoarcere spre casă am 
ales același drum pe care îl parcurgeam mereu 
împreună cu niște colegi, care din păcate se 
opreau cu două străzi înaintea mea, adică la colțul 
verde, la domnișoara Eugenie. Dar tu nu ai cum 
să știi cine este, așa-i? 

 Ba da, știu despre cine vorbești. Este cea 
care a fondat biblioteca școlii, o femeie deșteaptă 
pentru vremea ei. Lumea încă povestește despre 
ea… 

 Exact. La ea m-am oprit și m-am 
despărțit de prietena mea, Paula. Cu noi, de 
obicei, mai mergea și sora ei mai mică, Lidia. Dar 
în ziua aceea fusese la un control la doctor, avea 
ceva la un picior și șchiopăta, așa că atunci eram 
doar cu Paula. A, stai! În ziua aceea am trecut 
pe lângă casa bătrânului Robert pentru că plouase 
și acela era drumul pe care îl alegeam când era 
noroi pe strada noastră, asta ca să nu ne murdărim 
pe ghetuțe, căci o domnișoară cu încălțămintea 
murdară e ceva foarte rușinos. Înseamnă că ești 
neglijentă și neîngrijită. Atunci am văzut o siluetă 
care se uita la mine. M-am speriat și am fugit, dar 
am simțit că mă urmărește cineva. Însă de fiecare 
dată când întorceam capul, nu era nimeni. 

 Unde era casa bătrânului Robert? 
 Bătrânul Robert stătea la capătul străzii 

Elisabeta.  
 Bine, stai să-mi iau carnețelul să notez 

exact. Știi, aici casele sunt tot cele de acum o sută 
de ani. Bine, unele dintre ele. Altele s-au construit 
pe locul caselor vechi, iar altele au fost lăsate în 
paragină și sunt gata să cadă pe tine. Ce-ar fi să 
mergem acolo și să-mi arăți exact pe unde ai fost 

atunci? Ba nu! Ce-ar fi să-mi arăți casa ta și poate 
voi afla în felul ăsta ceva despre tine care să îmi 
fie de folos. 

 Bine. Să înțeleg că mă vei ajuta? 
 Mă citești ca pe o carte deschisă. Da, 

dar cred că va fi foarte greu, mai ales că totul s-a 
întâmplat demult și rude de-ale tale nu știu dacă 
mai găsim.

*

 Am ajuns, aici stau. 
 Cum, tu stai în clădirea dispensarului? 
 Nu... eu… nu am mai trecut pe aici de 

multă vreme și nu știam că a devenit dispensar. 
Dar stai, tata era doctor și poate... 

 Hei, ce crezi, că tatăl tău mai trăiește? 
întrebă Amanda zâmbind. Îți reamintesc că 
tocmai mi-ai mărturisit faptul că ești moartă de 
o sută cincizeci de ani. Însă doctorul de acum 
este vărul mamei mele, George. Nu este însurat, 
iar casa a cumpărat-o de la Sim, tâmplarul care a 
stat aici toată viața până a murit, iar rudele i-au 
vândut casa vărului mamei, care își căuta loc 
pentru cabinet.

2
Surprizele prezentului

Amanda intră în clădirea dispensarului, 
unde îi ieși înainte sora Ama.

 Ce faci aici, Amanda, te doare ceva? 
Dacă vrei să-l vezi pe domnul doctor, nu este aici, 
este la Domnișoara Irma. 

 Nu am nimic, vreau doar să merg în 
pod, căci data trecută când am fost și l-am ajutat 
pe unchiul George să ducă niște cutii acolo, mi-
am uitat carnețelul cu însemnările din vacanța 
petrecută la mare cu părinții, iar azi, la școală, 
domnișoara Tate ne-a cerut o compunere cu ce 
am făcut astă-vară. 

 Sigur, poți merge. Eu am niște treabă 
și nu am cum să te însoțesc. Dar dacă ai nevoie de 
ajutor strigi, bine? 

 Așa o să fac.

*
 Uau, nu credeam că o să mă lase să 

intru așa ușor! Hei, ce ai rămas așa? o îndemnă 
Amanda pe Flora să înainteze. 
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 Nu mai recunosc nimic din casa mea! 
 Evident, au locuit atâția oameni în 

o sută cincizeci de ani, că era imposibil să mai 
recunoști ceva. Dar hai în pod, poate mai găsim 
ceva cunoscut.

În pod stăteau una peste alta o grămadă 
de cutii cu registre medicale, rețetare, fișe de tot 
felul. Învârtindu-se prin încăperea semiobscură, 
fetele văzură și niște cufere pe care desigur era 
mult praf, semn că nu fuseseră deschise de foarte 
mulți ani. 

 Cred că am găsit ceva, ce zici Flora?
 Asta este lada de zestre a mamei. Ar fi 

trebuit să stea în camera părinților, nu aici, spuse 
fetița cu tristețe în glas.

Când au deschis-o, înăuntru au găsit 
multe ziare vechi, hăinuțe de fetiță, o păpușă de 
porțelan cu bucle blonde, îmbrăcată într-o rochiță 
albă cu volane roz și un colier la gât pe care scria 
Flora. 

 Este păpușa ta? întrebă Amanda timidă.
 Da, o cheamă Maria și am primit-o de 

Crăciun de la părinți, iar colierul este al meu. 
 Îl aveai la gât în ziua aceea? 
 Nu, pentru că i se stricase încuietoarea, 

iar mama mi-a promis că atunci când aveam să 
vin de la școală urma să îl găsesc reparat, dar eu...

Flora își ascunse fața în mâini și începu să 
plângă, uitându-se la păpușă. 

Amanda, emoționată și neștiind ce să-i 
zică, începu să răsfoiască ziarele. La un moment 
dat, îi căzu privirea pe o fotografie a unui bărbat, 
care semăna foarte mult cu Sim tâmplarul. 

 Cine este bărbatul acesta, îl cunoști? 
 Da, este bătrânul Robert pe lângă casa 

căruia am trecut în ziua aceea. 
 Seamănă așa de bine cu Sim tâmplarul, 

or fi rude? 
 Nu știu, dar avea trei copii, iar femeia 

lui făcea curățenie în casa noastră. Mama zicea 
că era foarte cinstită și curată. Îi plăcea să cânte 
când lucra, ceea ce mă enerva mai ales dacă îmi 
făceam temele. 

 Aici scrie că el te-a găsit, în fundul 
curții lui noaptea târziu, după ce toată ziua 
comunitatea te-a căutat. Și mai scrie că ai fost 

sugrumată cu o sfoară ca cele cu care se leagă 
baloturile de fân. La tine aveai o carte poștală și 
o brățară din ață, pe care erau mărgele colorate. 

 O primisem de la Paula, pentru că îmi 
plăcuse cea pe care o avea ea, spuse fata cu glas 
pierdut.

 În toate ziarele astea unde scrie despre 
tine, zice și că se oferă recompensă pentru cel ce va 
da informații despre caz. Uite și o poză cu părinții 
tăi! Îmi pare rău pentru ce ți s-a întâmplat... Cu 
adevărat îmi pare rău!

 Mi-am adus aminte că la înmormântare 
mi-au pus brățărica la mână. Oare colierul de ce 
nu mi l-au pus? 

 Poate pentru că mama ta voia să-l 
poarte ea, să te simtă aproape, nu știu... ceva 
de genul acesta, zise Amanda, apoi răsfoi în 
continuare ziarele. După o vreme, glasul său 
se auzi din nou: În ziarul ăsta, la un an de la 
înmormântarea ta, zice că bătrânul Robert s-a 
spânzurat, iar oamenii au înțeles că avea ceva pe 
suflet, de aceea a făcut-o. 

 Nu a fost el criminalul, dacă la asta te 
gândești. Sau așa cred eu. Știu că era un om foarte 
credincios, mergea la biserică în fiecare duminică 
și la sărbători, iar femeia lui era așa de bună… 

 Hai să luăm câteva ziare și mai citim 
acasă la mine. Să plecăm până nu vine sora Ama 
și își dă seama că am mințit-o.

*

 La revedere, am găsit carnețelul, 
transmite-i salutări domnului doctor!

Repede, temându-se parcă să nu vină 
cineva după ea, părăsi casa și o luă la fugă. La 
intersecția de la magazinul universal abia se putu 
opri. 

 Flora, mă ajuți cu astea? spuse fata 
respirând precipitat.

 Nu pot, deși aș vrea. Trebuie să le duci 
singură până acasă. Eu te voi urma, dar nu pot 
căra lucruri.

 Ce convenabil pentru tine! spuse și se 
strâmbă în dreptul straniei sale prietene. 
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Ajunsă acasă, Amanda își dădu seama 
că era de mult ora cinei și mama nu arăta deloc 
încântată de întârzierea ei nejustificată. Hotărî 
să o impresioneze și îi spuse că a fost în podul 
vărului ei George și acolo a găsit ziarele pe care 
le ținea în mână și păpușa de porțelan cu acel 
colier prins la gât. Ținu să menționeze clar că era 
proiectul ei de la școală, că domnișoara Tate le-a 
cerut să aducă lucruri vechi care să aibă legătură 
cu orașul lor, iar ea a văzut toate astea în podul lui 
George când l-a ajutat să ducă niște cutii acolo.

Un pic mai îmbunată, mama a trimis-o să 
se pregătească pentru masă și să revină urgent. 
Erau doar ele două și Henric, tata era prins la 
serviciu cu o reclamație. Cineva furase o căruță 
de lemne și trebuia văzut de unde tăiaseră oamenii 
copacii. 

În tot timpul mesei, Amanda a fost tăcută, 
mai degrabă gânditoare. Mama nu i-a zis nimic, 
era prinsă cu frățiorul mai mic al Amandei, 
Henric, care avea doi ani și nu voia deloc să 
mănânce singur. 

 Mă duc în camera mea să citesc din 
ziarele aduse, poate găsesc ceva interesant despre 
locul ăsta neinteresant. 

 Ai grijă să nu pui ziarele pe pat ca să 
nu-l murdărești. Mai bine le așezi pe jos. Apropo, 
de când sunt? 

 Cred că de vreo sută cincizeci de ani 
și pun pariu că vărul tău nu știa ce comoară are 
în pod. 

 Cu siguranță, mai ales că el este foarte 
ocupat și nu are timp nici de el, noroc cu mătușa 
Valpuria că îi face treaba și astăzi.

În cameră, Amanda a găsit-o pe Flora 
așteptând-o cu nerăbdare.

 Abia am scăpat de la masă și nu cred că 
s-a terminat. Mama pare să îmi pregătească ceva, 
adică nu este mulțumită pe deplin cu explicația 
primită cu privire la întârzierea mea. 

 Ai o mamă super, cât de dor îmi este 
de a mea… 

 Flora, ce cuvinte folosești! 
 A, te referi la super? L-am auzit în 

oraș, toți tinerii îl folosesc.
Amanda își dădu seama că cel mai bine 

era să aranjeze ziarele în ordinea apariției. 

 Uite, Flora, exact la un an de la moartea 
ta a mai murit o fată în satul Somerset, adică a 
fost găsită moartă. La fel ca tine a fost sugrumată 
cu o sfoară de legat baloturile și avea în mână o 
carte poștală. 

 Știu, ea a avut norocul să treacă 
dincolo pentru că era mai mică și nu avea idee ce 
i s-a întâmplat, deci nu era supărată și nici nu și-a 
pus întrebări. 

 Știi ce înseamnă cartea poștală din 
mâna ta și a Clarei? 

 Cred că ne-a fost pusă de criminal 
în mână, eu în ziua aceea nu aveam așa ceva la 
mine. Cum arată cartea asta poștală? 

 Este o imagine cu turnul de apă al 
orașului, iar pe ea scrie: Cele mai bune urări 
părinților! 

 Adică vrei să spui că... ucigașul a 
scris-o și nimeni nu și-a dat seama? 

 Poate că și-au dat seama, dar nu 
s-a întâmplat nimic. Adică autorul nu a fost 
descoperit. Probabil nu au strâns suficiente dovezi 
sau ancheta s-a împotmolit undeva pe parcurs. A 
trecut mult timp de atunci… e greu de spus… Dar 
toate astea îmi dau de gândit…

 Ce vrei să spui? întrebă Flora cu o 
ușoară speranță în glas. 

 Poate are legătură cu castelul de apă al 
orașului. Intru pe net să aflăm mai multe despre 
cel ce avea grijă de el. 

Flora se așeză tăcută lângă prietena ei și 
urmări plină de curiozitate ceea ce se derula pe 
ecranul luminos din fața sa. La ceva timp, o auzi 
pe Amanda spunând:

 Ce surpriză, aici spune că Dom, fiul 
mai mic al lui Robert, administra la vremea aceea 
sistemul de alimentare cu apă al orașului. Și mai 
spune că soția lui a fost găsită înecată în cadă, 
apoi starea lui de sănătate mintală i s-a deteriorat 
și a fost internat la ospiciu o vreme, după care s-a 
întors la muncă chiar în preajma datei când tu ai 
căzut victimă. Oare el să fie cel pe care îl căutăm? 

 Cum aflăm mai multe? Mai trăiește 
cineva din familia lui? 

 Da, chiar domnișoara Tate este 
strănepoata lui de la singurul fiu pe care l-a avut.  
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 Și cum ai putea să vorbești cu ea și mai 
ales cum să intri în casa ei? 

Flora părea de-a dreptul emoționată. 
După atât de mult timp, speranța începea să își 
facă simțită prezența.

 Mă gândesc eu la ceva, mâine la 
școală. Sunt așa de obosită acum! Trebuie să mă 
pregătesc de culcare. 

 Pot să rămân aici? Știi, în pădure nu 
este chiar confortabil... 

 Desigur, poți dormi pe fotoliu, vrei 
să-l aranjez? 

 Nu ar fi o idee bună. Dacă vine mama 
ta și te întreabă de ce ai aranjat fotoliul, ce îi vei 
răspunde?

Ajunsă în pat, cu toate că era așa de 
obosită, Amanda nu putea adormi, mai ales că 
o vedea și pe Flora întinsă pe fotoliul de lângă 
geam, îmbrăcată cu o salopetă de blugi, de mult 
ieșită din modă, cu niște ciorapi de bumbac 
roșii groși, cu bluzița dintr-un material de care 
mai văzuse doar la unele cămăși ale bunicii ei. 
Aproape cufundată în lumea liniștită a somnului, 
simți cum o cuprinse un val de iubire față de 
toți cunoscuții ei pentru că aceștia nu știau ce 
înseamnă să-ți pierzi copilul sau pe cineva drag 
în condițiile în care muriseră Flora și Clara.

3
Secretul domnișoarei Tate

Dimineață nici nu mai luă micul dejun, 
fugi din timp la școală ca să o prindă singură pe 
domnișoara Tate.

Imediat cum ajunse, intră în clasă unde 
domnișoara Tate trăgea la xerox ceva de lucru 
pentru copii. 

 Bună dimineața, domnișoară Tate! 
 Bună dimineața, Amanda! De ce ai 

venit la ora asta, am auzit de la știri că tatăl tău a 
condus investigația care a dus la prinderea unei 
întregi bande de hoți de lemne. 

 Mulțumesc, a venit acasă abia 
dimineață când eu ieșeam pe ușă, așa că nu știu 
prea multe. 

După un timp de tăcere, care fetei i se 

păru o eternitate, reuși să își adune curajul și să i 
se adreseze profesoarei:

 Domnișoară Tate, pot să vă întreb 
ceva? 

 Desigur. 
 Ieri am fost în podul dispensarului 

unchiului meu George, iar acolo am găsit multe 
ziare vechi. Când le-am citit, am aflat că acum o 
sută cincizeci de ani, în orașul nostru, a murit o 
fetiță și nu a fost găsit niciodată criminalul. 

 Cum ziceai că o chema pe fetița asta? 
întrebă domnișoara Tate, părând brusc extrem de 
interesată.

 Flora, iar tatăl ei era doctor. Știți, stătea 
chiar în casa unde este astăzi dispensarul. 

 Ce-ar fi să vii după ore la mine acasă, 
să-mi spui mai multe despre ce ai citit? 

 Bine, dar trebuie să o anunț pe mama 
să nu se îngrijoreze.

Orele i s-au părut Amandei foarte lungi, 
iar domnișoara Tate, distrată. Făcea niște greșeli 
pentru care ei, copiii, primeau observații dacă nu 
ar fi răspuns bine.

Când orele s-au terminat, Amanda și 
domnișoara Tate au pornit spre casa acesteia, 
urmate fiind îndeaproape de Flora.

Casa era ca un muzeu. Avea multe 
tablouri, cărți, mobilă, fotografii pe pereți.

 Hai să mâncăm ceva în timp ce îmi 
povestești despre ce ai citit în ziare. 

 Știți, acolo se vorbea că străbunicul 
dumneavoastră era cel ce îngrijea castelul de apă 
al orașului și că a înnebunit după ce și-a găsit 
soția înecată în cadă. Este adevărat?

 Da, iar bunicul meu a fost crescut de 
părinții mamei într-un oraș cam la 250 de km 
de  acesta. Știi, Amanda, în casă la mine nu se 
vorbea despre lucrurile acestea, erau considerate 
rușinoase, dar mai ales era de rău să vorbești 
despre faptul că ai un strămoș nebun, iar altul 
sinucigaș. Înțelegi? 

 Da, cred că da. Nici astăzi nu e de 
bine să ai un sinucigaș în familie… După câteva 
secunde, Amanda continuă: Criminalul fetei nu 
a fost găsit, iar în orașul din apropiere a fost 
omorâtă o altă fată la fel ca Flora. 
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 Și ce legătură are asta cu străbunicul 
meu? întrebă domnișoara Tate încruntându-se.

 Ei bine, în mâinile fetițelor au fost 
găsite niște cărți poștale cu castelul de apă unde 
lucra străbunicul dumneavoastră. Mă întreb dacă 
nu aveți niște scrisori de la el, orice pe care el să 
fi scris ceva. 

 Crezi că are vreo legătură cu crimele 
acelea? 

 Nu știu, ar fi trist, sunt conștientă de 
asta, dar ar fi și minunat dacă noi am face lumină 
în cazurile astea nerezolvate de o sută cincizeci 
de ani. Nu credeți, domnișoară Tate?

 Da, dar trebuie să-ți amintesc că 
vorbești despre străbunicul meu. Un criminal?! 

 Nu știu ce să vă zic, dar aflarea 
adevărului este mai importantă. Nu așa ne ziceți 
mereu la ore? 

 Știi, și pe mine m-a pasionat problema 
asta pe când eram de vârsta ta, dar mama îmi 
zicea că este mai bine ca ce nu s-a zis să rămână 
nezis. Toată viața mi-au răsunat cuvintele astea în 
urechi și m-am lăsat păgubașă. Este un adevăr pe 
care uneori nu vrei să-l afli. Tu ce crezi? 

 Părinții fetițelor au murit și nu au aflat 
adevărul. Plus că e posibil ca ele să fie... fantome. 

 Cred că te uiți prea mult la televizor ori 
tatăl tău vorbește în casă despre lucruri de genul 
acesta.

Amanda și-a dat seama că domnișoara era 
deja prea iritată. Își aranja bluza de prea multe ori, 
așa cum o făcea când era supărată de către vreun 
copil la ore și începea să-și piardă răbdarea. Așa 
că tăcu. Nu mai avea niciun chef să mănânce din 
budinca aceea delicioasă cu ciocolată din fața ei.

Deodată domnișoara se ridică și merse 
la un dulap cu niște încuietori foarte frumoase și 
vechi, de unde aduse un dosar.

Îl puse pe masă și, deschizându-l, o chemă 
pe Amanda lângă ea să-i arate conținutul.

Erau o mulțime de fotografii, dar și scrisori, 
tăieturi din ziare, toate vechi și îngălbenite. Erau 
despre Flora, cum își dădu seama Amanda.

 Ai idee ce căutăm? întrebă domnișoara.

 Da, dar să ne uităm mai întâi la cărțile 
poștale scrise de criminal, imaginile lor apar în 
ziar, stați să vă arăt. Iar dumneavoastră îmi arătați 
ceva scris de străbunic.

Cu inima cât un purice, domnișoara Tate 
puse lângă pozele din ziar scrisul străbunicului ei. 
Amândouă priviră uimite cum literele semănau 
ca două picături de apă. Autorul avea ceva aparte 
când îl făcea pe f, era cum ar spune Colombo 
inconfundabil.

Domnișoara o întrebă pe Amanda: 
 Ce vom face acum?
 Cred că îl voi chema pe tata să ne 

spună cum să acționăm mai departe. Dar ce veți 
face dumneavoastră? 

 Eu am impresia că mai întâi voi bea 
un pahar mare de coniac. Apoi voi încerca să mă 
bucur pentru fetița aceea care și-a găsit liniștea 
și să sper că, poate, și străbunicul meu se bucură 
pentru asta.

Flora era așa de fericită, mai ales fiindcă 
știa că în sfârșit chinul ei care dura de o sută 
cincizeci de ani avea să se termine în curând.

Se uită cu recunoștință la Amanda și îi 
spuse: 

 Dacă te-ai întrebat vreodată ce te vei 
face când vei fi mare, ei bine, azi se pare că ai 
aflat!

Ochii Amandei se umeziră mai mult de 
emoție, apoi își dădu seama că ea mai poate vedea 
încă ceea ce alții nu văd. Adică, pe viitor, va putea 
fi ajutată și de victime în anchetele sale. Tatăl ei 
era formidabil, își făcea munca doar punând cap 
la cap indiciile. Și o făcea atât de bine! Însă ea va 
avea mult mai mult.

O îmbrățișă pe domnișoara Tate și îi spuse 
că nu toată lumea este așa de curajoasă ca ea.

Mai târziu, în ziua aceea, tatăl ei îi spuse 
că scrisul de pe cărțile poștale corespundea cu cel 
al lui Tate Duncan. 

Urma să se redeschidă cazul și să se mai 
facă niște cercetări, toate cu ajutorul tehnologiei 
de astăzi.

Adnana VASILE, 14 ani
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Mă numesc Mânuță și construcția mea 
este bazată pe un kit format din piese metalice 
și de plastic, din care se montează structura și 
sistemul de angrenare, împreună cu diferite piese 
electronice (senzori, sisteme de control, cameră 
video), toate acestea puse în mișcare de un 
dispozitiv bazat pe sistemul de operare Android, 
programat folosind limbajul Java. Echipa de 
Robotică Helix a Bibliotecii Județene Panait 
Istrati Brăila m-a construit sub îndrumarea 
antrenorilor și mentorilor, împreună cu voluntari, 
respectând cerințele necesare pentru a fi înscris în 
concursul FIRST Tech Challenge România 2021-
2022. 

Roțile mele sunt dintr-un cauciuc moale, 
ce ajută la preluarea șocurilor și la trecerea 
peste bariere. Tracțiunea se realizează pe toate 
cele patru roți. Am un șasiu mic, ce mă ajută la 
arhitectura terenului. Pentru deplasarea precisă 
în perioada de autonomie, mi-a fost montat un 
odometru. Odometrul sau contorul de parcurs este 
realizat tot de echipa Helix, prin recuperarea lui 
dintr-o imprimantă și este un dispozitiv conceput 
pentru a măsura distanța parcursă de un vehicul. 
De asemenea, mă folosesc și de giroscopul de 
pe Control Hub sau Creierul robotului, pentru 
orientarea în teren. N-am de gând să vă spun 
chiar toate secretele, dar ceva aparte are sistemul 
meu de prindere și eliberare piese, care mă ajută 
să le poziționez perfect în spațiile de depozitare, 
în cadrul concursurilor.  

Părerea unanimă a fost să se meargă 
pe construirea unei mâini. De unde și numele 
meu, acum ați înțeles mai bine. A fost aleasă 

această variantă pentru 
că robotul echipei 
Helix trebuie să fie 
întotdeauna altfel 
decât ceilalți roboți din 
competiție și, știți ceva, 
bineînțeles că nu a mai 

existat o altă mână care să adune piesele.
Sunt unic și bine făcut, ca să zic așa, și 

am ajuns până în Finala Națională a FIRST Tech 
Challenge România 
2021-2022 de la 
București, din aprilie, 
în urma multor bătălii 
locale și regionale pe 
care le-am purtat. 

Iar la Regionalele de la Iași am luat și 
Control Award. Acest premiu este centrat pe 
programare și se acordă echipei care a utilizat 
cel mai bine îmbinarea de software, senzori și 
control mecanic.

Sunt Robotul Mânuță și fac parte din 
echipa Helix a Makerspace-ului Bibliotecii 
Județene Panait Istrati din Brăila, unde vă 
așteptăm cu drag!

Leonard NECULAE,
redactor

ROBOTUL DE CONCURS AL MAKERSPACE-ULUI BIBLIOTECII 
JUDEȚENE PANAIT ISTRATI BRĂILA
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Bătălia africană
Bogdan Ștefan MUNTEANU, clasa a VII-a, Liceul de Arte Hariclea Darclée, Brăila



47

               CUVINTE ȘI CULORI
Aventuri medievale (fragment)

Ruxandra Gabriela MUNTEANU, clasa a VIII-a, Liceul de Arte Hariclea Darclée, Brăila
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Dragoș Matei PARASCHIV, Premiul II - Olimpiada de Benzi desenate, ediția a II-a, 2021 






