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Totuși, dragă prietene, astăzi toți te cunoaștem ca poet.

Prietenul nostru mai apropiat în timp,Nichita, spunea că fiecare 

simbolurile naționale, dar mă simt prea mândru și prea   apropiat 

Îmi permit cu greu, dar trebuie să o fac, să îi lărgesc afirmația. 

de tine ca să îți spun altcumva.

Ai trăit numai 39 de ani. Mulți nici nu știu să gândească până la 

Fiecare emoție e o emoție de Eminescu pentru că noi iubim, urâm 

vârsta aceea, iar tu, de unul singur, ai gândit o limbă și ai încercat 
să fii primul reporter modern. 

și, de altfel, trăim în limba pe care dumneata, prietene, ai 
construit-o.

Câteodată am impresia că ar dispărea verdele ierbii și bucuria 
oamenilor dacă imaginea vieții și a scrierilor tale ar dispărea.

La mulți ani, prietene !

Cu toate că ești mort îți pot garanta viața veșnică. 

În loc de motto

Limba noastră e dovada vie a nemuririi tale.

La mulți ani, prietene Eminescu !

E ciudat că îți spun ,,prietene"; ar trebui să fiu respectuos cu 

moment este ,,un moment de Eminescu ". 

Toni Chira

(Chira Antonio-Danusiu)
Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”Dej

Despărțământul Astra Dej,,Dr.Teodor Mihali”



ASTRA ARTĂ şi LITERATURĂ pag. 3

Și s-o lăsași să putrezească în stradă!

Gona ete

Să-l îmbrăcați în emoțiile sale moarte

Să-l străpungeți nud pe străzile pline

Când va muri emoția
S-o aruncați într-o ladă

S-o goliți și s-o dezbrăcați
Și s-o purtați în spate pentru toți!
S-o rupeți în bucăți și să-i hrăniți pe idioți!

Când va muri poetul 

Și să-l bocească muzele sale toate!

Cu ofurile sale cretine!

Să-l aruncați în umbră
Și toată viața sa în rest
Să fie o glumă sumbră! 

Și să hrăniți întreaga mulțime

Și când mort va fi poetul

Toni CHIRA 

Defect din nașteri anterioare
Vreau o inimă nehăituită de propriul sânge!
Vreau un creier nedevorat de propriile gânduri!
Și vreau, fiecare om înfometat de propriile 
ambiții !
Vreau fiecare muză dezbrăcată în fața fiecărui 
sculptor,
Pregătită să fie martoră imortalizării emoției în 
marmură.
Vreau un trup imputrezibil în timp.
Și totuși, nu vreau nimic !

Precum Hades printre demoni,

O stare de om intre mai mult și mai puțin,

  Prin cruda sa viață, egoismul, narcisismul 
și ambiția nemorții

Atât timp cât existența înseamnă moarte.

   Capătă inevitabila biruință în fața 
descompunerii.

Reîmpăturesc socialul în primitiv.

Tratat de campă

 Un univers asocial care există doar în 
interiorul celor ca și mine

Piere odată cu omul.

Iar sarea putrezită a minciunii ce hrănește 
gustul fericirii,

Crucificat în nimicirea pură,

În fața damnării iminente
Sunt condamnat la eternitate

  Se deschide și capătă sensul unui idol.

Și zdrobesc ipocritul zâmbet al fericirii 
umane
Prin coborârea Golgotei în adevăr.

Îmbrățișez dezintegrarea!
Marmura e mută și carnea arde
Izbită de daltă-n cărarea
Rătăcirilor mele deșarte.

Artă poetică de campă

Nu văd ciobul care intră,
Spărgându-se mie.
Sculptez cu sângele meu
Si cu propria-mi carne vie.
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Simone GYÖRFI 

(cum se ascute timpul)

între veghe şi vis,
ca o sălbăticiune zbătându-se

fără să clipească

cum se ascute timpul pentru noi

sau necuprins –

fără să facă vreun gest

gândurile se-ntorc obsesiv
- sinecură a minţii
în al gândirii lest

dumnezeu ne priveşte

azi se ascute timpul pentru noi

de recunoaşteri,
pleoapele ni-s îngreunate

poate că-i legământ

de bucuria zilei de mâine

cu populiste
promisiuni de decor

astute idealuri ne-au trădat

ne văduveşte

înfiorător,

ca un câine

de nepătrunsul îmbietor,

muşcă din noi bănuiala
că poţi fi lăsat să mori

vai, se ascute timpul pentru noi

Precum un diamant

Le dau de-a dura şi din nou le-ncheg
Eu, ţânc mirat

Cu pietre colorate m-am jucat

Cuvinte falnice, ori blânde, ciripite
Făţarnice şi totuşi, vai, smerite.

Cuvinte oglindit-am în cuvinte.

Nepăsătoare uneori, silite.
Din palma-mi se răsfiră spre cele patru zări

Şi-ntr-un castel de vis m-am deşteptat.

Nestingherite.

Sfâşietoare, ce patimi deşteaptă.

Ori de ruşine ard şi-ngheaţă-n sine.

Ar pogorî iubirea, înveşmântată-n har.

Câtă durere-ascund şi câtă jale

Doar Domnul ştie, către ce se-ndreaptă,

Le-aş dărui oricui, în drumul spre neant.

Ofrandă li-s. Ele mă mistuiesc.

Azi sidefate străluciri trimit, caline.

Din paşnice seminţe de slove, ghiers culeg -
Cuvântul şlefuit, precum un diamant.
Şi linişte s-ar face. Apoi, în praf stelar

Oh, vin cuvintele. Mă cotropesc.

o anumită nuanță de negru

e mult mai rar acum

iar mândru asumate libertăți
se-nchid în jurul meu, etanș

dintr-o dată, iată,

negru fumuriu
atârnă sub umăr

o anumită nuanță de negru

orizontul e parcă subțiat

aerul dens

pe virtual cernitul drum
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Plopii-nșirați la drum

Tu nu mai vii, te-ai dus.

Înflorit și el te așteaptă.

Te plâng toate pe tine,
Că nu apari vorbind.

Văd masa ta de lucru

S-așterne-n taină praful,

Salcâmul cu-a lui parfum

În curte plânge teiul,

LA EMINESCU

Cad frunzele pe rând

Parcă te cheamă-n șoaptă,

Unde ai scris frumos,

Să-ți cânte lumea în cor,
C-ai ajuns nemuritor.

Îngeri somnul să-ți vegheze,
Oameni să te-omagieze

Să-ți cânte talanga în munte
Și salcia-n vale să-ți cânte;
Sub cerul cel sfânt și senin
Să-ți fie somnul odihnitor și lin.

Niciunu om să nu te uite,
Versul tău mereu să-l cânte
Opera să îți citească,

CE-AȘ VREA PENTRU 
TINE

Sufletul să-și liniștească.

Să poți cu ajutorul divin s-aduci lumina 
bucuriei,

Cu pace-n case și mulțumiri în suflete.

Pe-o aripă de înger, pe-un umăr sfânt,

În care-i duhul sfânt ce ne veghează.

                                                Te iubim!

Ca îngerii să vină printre ei,

EMINESCU AI FOST NĂSCUT ...

Eminescu ai fost născut, să ajungi pe-o rază 
de soare,

                                                 Îți mulțumim!

Să porți lumina iubirii în versul tău.
Din raza ei să-mparți la toți pământenii,

Pentru toate acestea, Eminescu,

Eminescu, ai fost născut, în versuri nouă să 
ne scrii,

Sufletul ne-nveselești

În zări pustii l-a mânat
Pe toți ne-a binecuvântat,

Praful tot l-a adunat,

Pe tine, Eminescu, ni te-a dat.

BINECUVÂNTARE

De-acolo, de sus, din zenit
O mână sfântă a venit

Luceafăr, de sus, strălucești
Tu, n-ai murit, tu, mai trăiești

De seara, până-n zori ne-nsoțești,

Eu, azi, nu sunt decât o simplă fată,

O, Eminescu, tu, pentru mine,

Poezia ne-o sfințești.

Cu ea îmi cânt necazul, bucuria,

                               Ești toată România!

Dar poezia ta, întruna mă desfată;

DE ZIUA TA ...

De ziua ta, poetule,

Să fii o stea pe cerul
Ce arde luminos.

Eu îți șoptesc duios:

Privește către țară

Spre asfințit de soare.

Să recităm ușor
Acum, cu mic, cu mare,

Să vezi ce o mai doare
Și îi trimite-o rază

În cinstea celui care
Toți îi cântă cu dor.

Rusu Antonia –Maria
Clasa a VIII-a
Școala Gimnazială Câțcău,
Jud Cluj.
Prof. îndrum. Iulia-Lucreția Lungu
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 Era pe la mijlocul anilor 80, tot aşa într-o primăvară, când a avut loc întamplarea următoare. 
În fiecare după masă, cu sau fără temele făcute, la ora 6 ne întâlneam toţi băieţii de pe stradă şi 
începeam antrenamentele pentru campionatul de fotbal din vacanţa de vară. 
În vecini nu demult se mutase o familie de la ţară şi au construit o ditamai căsoaca cât pentru cinci 
familii, care probabil că nu au gândit-o bine pentru că nici până în ziua de azi nu este tencuită pe 
dinafară, dar nici la etaj nu locuieşte nimeni. Ei, acest vecin, Gheorghe, nu s-a prea acomodat cu 
viaţa de orăşean drept urmare nici nu se prea saluta cu vecinii. Iar noi, copiii, pentru el eram un fel 
de demoni special creaţi pentru a-i face lui zile fripte. În oarecare măsură avea dreptate, pentru că 
nu ratam nici o ocazie de a-l necăji, mai ales că degeaba ne pâra la părinţi, noi totdeauna scăpam 
basma curată.

 
 Aşa s-a întâmplat şi în ziua cu pricina. Cum a aterizat mingea pe moşia lui, nici nu am apucat 
să ridicăm plasa de sârmă ca vreunul din noi să se strecoare pe sub gard, că Gheorghe deja rânjea cu 
mingea în mână.

 Când am realizat că vrea să taie mingea cu toporul, ne-am zis că acum a sosit momentul 
răzbunarii pentru toate mingile pe care ni le-a luat. Şi nu care cumva să se răzgândească, am 
început să-l întărâtăm.

 Revenind la poveste, am amintit de acest om pentru că palatul, fără formă şi culoare, pe care 
şi l-a construit chiar lângă terenul nostru de joacă era înconjurat cu gard din plasă de sârmă, numai 
bun pentru a-l folosi la antrenatul portarilor la execuţiile de la 11 metri. Bineânţeles că acest lucru a 
iscat discuţii aprinse între Gheorghe şi părinţii noştri, dar văzând că nu se iau măsuri prea serioase 
în privinţa noastră, s-a mulţumit doar să ne confişte mingile care mai zburau peste gard şi nu 
reuşeam să le recuperăm înainte de a pune el mâna pe ele.

 - N-aveţi nici o şansă cu amărâta aia de toporişcă- a strigat către el Petrică, care era cel mai 
tare la bătut din gură, dar dacă vedea noaptea o muscă pe geam făcea pe el de fricos ce era. 
 -Amărâtă-i măta!- a răspuns Gheorghe roşu de furie. A aşezat tacticos mingea pe butuc şi a 
dat în ea cu toporul, din toate puterile. Probabil a vrut să ne arate ce topor bun are. 
În secunda următoare râdeam toţi cât ne ţinea gura iar Gheorghe, izbit de toporul ricoşat din minge 
înjura de toţi dracii ţinându-se de umăr. Norocul lui a fost că toporul avea coada lungă şi astfel 
partea metalică i-a trecut pe deasupra capului, dar coada l-a lovit suficient de tare cât să-i rupă 
clavicula. A venit şi nevastă-sa, care după ce ne-a înjurat  vreo 10 minute şi-a adus aminte că ar fi 
bine să se ducă cu el la doctor.
 A doua zi am aflat de la nenea Traian, vecinul nostru miliţian, că nebunul de Gheorghe după 
ce a ieşit de la spital împachetat cu vreo trei kilograme de gips, s-a dus la miliţie să ne reclame.
 - Când a citit reclamaţia, ofiţerul de serviciu i-a dat hârtia înapoi râzând şi i-a zis: "Dute 
omule acasă şi vezi-ţi de treabă, că copiii ăia n-au nici o vină că eşti tu prost!- ne-a povestit 
miliţianul râzând.
 Întâmplarea asta a făcut repede inconjurul cartierului, şi multă vreme circula o vorbă, care 
zicea aşa:"Dacă nu şti fizică, stai departe de topor!"

 - Pă asta nu o mai vedeţi voi întreagă, blăstămaţilor!- a mârâit către noi, şi s-a îndreptat cu 
mingea către butucul pe care crăpa lemne.

SZÉLL Sándor

LECŢIA DE FIZICĂ
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Născut la 08 septembrie 1955 în comuna Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, într-o familie de 
intelectuali.

Membru al cenaclului "Radu Săplăcan" din Dej 

Debutează cu poezie în revistele literare după absolvirea Colegiului Andrei Mureşanu din Dej 
1974. Prima carte de versuri, "Prinţesa de fum", 1990, Editura Litera Bucureşti 

Autor al pieselor de teatru "Eu nu sunt nota 10" şi "Colecţionarul de frunze" 

În pregătire volumul de versuri "Catedrala cu pinguini"

Radu ZĂGREAN

De… tu…

Privirea ta în spicele de grâu
Și mâna ta,o candelă de ceară,
De nu erai te-aș fi luat din râu,
De nu erai te-aș fi luat din vară.

Și gândul tău la gând adăugat
Și gura ta pe crucea ca de floare,
De nu erai pârâu învolburat,
Te-aș fi luat întâi de la izvoare.

În ochii tăi cu lacrimă născând
O lume ca de vise-amăgitoare,
De nu erai un fluture arzând,
Te-aș fi luat din lună și din soare.

Și te-aș fi pus pecete peste zori
Să te găsesc de nu am răsuflare,
Ți-aș fi adus povești adeseori
Și ți-aș fi pus nectar în cuvântare.

Casa cu îngeri...

La geamul tău e ca o draperie
De iederă desprinsă din povești,
La geamul tău deschis în poezie
Doar lacrima-i din cele pământești...

Și murmurul de umbre din cuvinte
Și vântul ca de dulci închipuiri,
La geamul tău și stelele sînt sfinte
Și crucile se nasc în trandafiri.

La geamul tău mereu o să învie
O lume pentru lumea din tăceri
Și iedera poveștile iși scrie
Și visele rămân în călimari...

La geamul tău bat clopote de rouă,
La geamul tău îngenunchiez tăcut
Cu flori ca de iertare dacă plouă
Cu flori să mă acopăr de trecut...

Crez

Un vis în vis e tot ce am visat,
Un dor de dor și câtă nostalgie!
Cuvintele cu îngerii-au plecat,
Sîntem ca într-un stup de poezie.
Un gând în gând e tot ce am fi vrut,
O liniște cu trup de iasomie,
N-om ști nicicând dacă am petrecut
Ca într-un ochi frumos de poezie.
Și ne vom duce într-un dus așa
Prin cuvântarea florilor ce-nvie,
Poate-om ghici că nu-ul este da
Și tot ce este sfînt...e poezie...
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Francisc Edmund BALOGH

Identitatea noastră

Identitatea noastră
extensibilă
ca o gumă mestecată de alții,
cu aroma pe sfârșite
efortul de-a rezista 
supraextensiei 
decolorării
dezaromatizării
epuizant
pariul de echilibristică
în acest mediu elastic
de care toți tragem cu dinții
era un act eroic neimportant
cel mai neplăcut lucru
ce ni s-a întâmplat
a fost lipirea gumei
de talpa piciorului

Dezinspirant

Vina pentru lipsa de inspirație
o poartă blocurile monocolore  pe lângă care trec zilnic,
chipurile neînsuflețite  din stațiile de autobuz,
glasul tău cibernetizat,
floarea tratată cu hormoni de creștere
pe care ai primit-o

Poem dacă s-ar scrie

Poemul de la etajul șapte
autorul inomabil
subiectul nemaiîntâmplat
cuvintele increate

Poemul de la etajul șapte
atotemoționant
inexistent
în baza de date a viitorului
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 Stând lângã masã, mi-am prins capul 
între palme şi m-am gândit din rãsputeri la 
rãspunsul cuvenit. Apoi, dintr-odatã, de parcã ar 
fi apãrut soarele dintre nori, mi-am ridicat 
privirea şi i-am spus:

 - Am vãzut-o, rãspunse el.
 Nu mi-am dus vorba pânã la capãt, ci, 
dupã un rãgaz de un zâmbet, l-am rugat pe 
Toldi sã-mi explice ce va trebui sã fac la 
bancã. El mi-a explicat cu plãcere cã voi 
deveni directorul secţiei externe şi va trebui sã 
mã strãduiesc sã vizitez toţi imigranţii din 
vecinãtatea noastrã. Dar, înainte de a mã 
apuca sã hãlãduiesc prin împrejurimi, va 
trebui sã-mi aranjez cu multã grijã biroul.

 - Abel, cu tine s-a întâmplat ceva! 

 Înãuntru, în camera unde locuiam, am 
gãsit trei femei. Am bãgat de seamã cã s-au 
fâstâcit oleacã, surprinse de intrarea noastrã, 
însã n-am cãutat sã desluşesc pricina 
tulburãrii, deoarece printre ele se afla şi Graţia 
cea cu ochi mari şi m-am grãbit sã le întâmpin 
ca o gazdã cumsecade. Dar degeaba le-am 
rugat sã rãmânã, cã au plutit grãbite în afarã, 
împrãştindu-se ca potârnichile.

 Începu iar sã mãsoare camera, apoi se 
întoarse brusc cãtre mine: 
 - Eşti îndrãgostit ?
 M-am gândit bine, înainte sã-i rãspund: 
 - Nu asta mã macinã.

 În vreme ce vorbea, mi-am amintit din 
nou de tata şi de Purice, câinele meu. Toldi a 
bãgat de seamã cã nu-i urmãresc învãţãtura cu 
suficientã atenţie, aşa cã-şi întrerupse şirul 
explicaţiilor şi declarã:

 - Dar ce anume ?

 - Ce sã se fi întâmplat ?

 - Nu ştiu sã aibã un nume. 

 - Ai vãzut-o pe frumoasa cu ochii mari? 
l-am întrebat pe Toldi.

 - Dar ce ştii?
 - Cã-mi rãvãşeşte sufletul, cã mã 
chinuie şi cã a pus cu totul stãpânire pe mine.
 Toldi îşi puse imensa sa palmã pe 
umãrul meu.
 - De fapt, ce ţi-ar trebui ţie ca sã te 
simţi bine ?

MENIREA NOASTRÃ ÎN LUME

TAMÁSI Áron

 Toldi se gândi cel puţin vreme de vreo 
zece minute, ca sã-mi dea un rãspuns cinstit. 
Dar când vãzu cã nici dupã atâta vreme nu e în 
stare sã gãseascã unul, îşi înşfãcã mânios 
paltonul şi-mi spuse:

 - Aş dori sã aflu ceva.
 - Ce anume?

 Mi-am strâns grabnic lucrurile şi m-am 
dus sfoarã într-acolo.

 - Hai la cinã !

 Casa de lemn în care locuiau era 
frumuşicã. Parterul cuprindea sufrageria şi o 
odaie de citit, iar etajul o baie şi trei dormitoare. 
Când am intrat în casã, n-am gãsit pe nimeni 
înãuntru. M-am oprit pentru câteva clipe, apoi 
am început sã urc treptele scãrii rãsucite care  

 - Pãi, care o fi rostul nostru în lume.

 Ne-am dus sã cinãm, dar nu n-am mai 
conversat, nici pe drum, nici la masã. Eu 
priveam într-o parte, iar el într-alta şi amândoi 
stãteam cu ochii pironiţi în vãzduh. ªtiam cã îl 
preocupã rãspunsul la întrebare, dar nu-mi 
spuse la ce concluzie a ajuns, nici mãcar atunci 
când ne-am despãrţit. Ajuns acasã, mi-am 
aşternut patul sperând cã mâine, ori poate 
poimâine, îmi va spune ce rãspuns a gãsit. Ori 
dacã nu va fi sã afle ceva, atunci mã voi înhãma 
eu sã gãsesc îndreptarea cu pricina, deoarece nu 
voi afla pace pânã când nu voi smulge acest 
secret de la un om - ori din mine, ori dintr-altul.
 A doua zi m-am apucat sã-mi aranjez 
biroul, dar m-am putut sã mã desprind, nici 
mãcar preţ de o clipã, de gândul devenit obsesie: 
care e menirea noastrã în lume ? Iar apoi, când 
m-am dus acasã dupã slujbã şi-am gãsit pe masã 
o scrisoare, mi-am închipuit imediat cã, no! s-a 
gãsit cineva sã-mi trimitã ceea ce eu n-am fost în 
stare sã ghicesc. Am desfãcut plicul degrabã, cu 
inima ticãind puternic, lucru care s-a nimerit sã 
se potriveascã momentului, deoarece m-am 
trezit în faţa unei scrisori întocmite de mânuţa 
Graţiei cea cu ochi mari. Îmi scria cã au pãrãsit 
ieri aceastã casã a pieriţilor şi s-au mutat pe 
strada Înaltã, la numãrul doi, într-o casã 
separatã şi cã, dacã aş dori, la rândul meu, sã 
plec de aici, soţul ei mi-ar închiria cu plãcere o 
camerã.

(Ábel în America)
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 Neîncetata frãmântare m-a fãcut totuşi sã 
înţeleg un lucru: trebuia sã fac ceva! Se 
nimerise sã fie tocmai sâmbãtã dupã-masã, pe la 
5 şi jumãtate. Nu trecuserã nici cinci minute de 
când directorul pãrãsise micuţa încãpere unde 
se retrãgea în fiecare zi cu prietenul sãu şchiop 
ca sã goleascã împreunã câte-o sticlã de tãrie. 
Lãsaserã în urmã un damf pronunţat, dar nu 
mirosul de bãuturã mã interesa, ci faptul cã în 
sfârşit sunt singur, nu-i nimeni care sã mã 
deranjeze. Iatã, acum pot sã iau o hotãrâre. M-
am aşezat pe scaun, m-am aplecat deasupra 
mesei şi am început sã-mi adun gândurile. 
Trebuia neapãrat sã iau cumva o decizie în 
privinţa celor trei lucruri care mã preocupau. 
Mai întâi, în ceea ce-l privea pe Toldi, cu care nu 
mã întâlnisem de când îi adresasem marea 
întrebare. În al doilea rând, în privinţa 
suferinţelor aprige ale dragostei, frãmântãri 
care ameninţau sã mã vlãguiascã de tot. Iar în al 
treilea rând şi ultimul, ceea ce era cel mai 
important dintre toate: care este menirea 

 În vreme ce pãşeam agale cãtre 
restaurant, m-am hotãrât sã rãmân doar un 
admirator de la distanţã a tinerei femei. Dar 
preţul sacrificiului asumat a fost peste mãsurã 
de mare, deoarece în prima parte a nopţii m-au 
muncit dorurile şi dorinţele, iar cealaltã 
jumãtate mi-a fost tulburatã de o seamã de vise 
încâlcite.

unea sala de lecturã cu etajul. Tocmai când sã 
smulg un scârţâit şi din ultima treaptã, dintr-o 
camerã apãru fluturãtoare şi Graţia cea cu ochi 
mari. Se bucurã peste mãsurã când vãzu cã 
scrisoarea ei mã adusese cu un cufãr pe umãr. 
La rândul meu, i-am mulţumit frumos cã îmi 
acordã atâta importanţã, apoi am ocupat camera 
oferitã, cea a cãrei fereastrã dãdea tocmai înspre 
calea feratã .  Dupã ce am terminat  
despachetatul, m-am tras cãtre fereastrã şi am 
examinat vreme îndelungatã tot ce putea fi zãrit 
de acolo, cele aflate mai aproape ori în 
depãrtare. Între timp, trei gânduri mi se 
învãlmãşeau în minte: Graţia, Toldi şi care este 
rostul nostru. Deoarece n-am surprins niciun 
avans, atât din partea tinerei femei, cât şi în 
problema covârşitoarei enigme, peste vreo 
douã ceasuri am pornit sã-mi iau cina în 
restaurantul preferat. Când am coborât scãrile, 
am zãrit-o în capul lor pe Graţia cea cu ochii 
mari şi, alãturi de ea, un bãrbat uscãţiv, cu pãrul 
brunet, care-i era soţ. Ne fãcu cunoştinţã pe loc. 
Pãrea destul de puternic, judecând dupã felul 
cum mi-a strâns mâna; şi dacã stau sã mã iau 
dupã cãutãtura ochilor, pãrea şi destul de sever.

noastrã pe pãmânt?
 În prima pricinã, am hotãrât ca a doua zi 
de dimineaţã sã mã duc la Toldi şi, fiind 
duminicã, sã-mi petrec acolo toatã ziua. În ceea 
ce priveşte cea de-a doua, am decis sã-i 
mãrturisesc Graţiei cu ochi mari înflãcãrata mea 
dragoste : dacã mi-o va rãsplãti, atunci va fi 
bine, dar dacã totul e doar un flirt, atunci sã-i fie 
îndeajuns! ªi dupã acestea a urmat cea de-a treia 
şi cea mai importantã. Mi-am imaginat cã 
dinaintea mea stã Cristos, dar l-am închipuit şi 
pe diavol alãturi de El, cãci şi acesta trebuie sã 
cunoascã multe dintre lucrurile de care omul nu 
se poate apropia decât cu greu.

 Dracul mã ascultã şi dispãru deîndatã. 
Curând, am început şi eu sã mã pregãtesc de 
plecare, vroiam sã ies în naturã, sã pãşesc pe 
pãmântul însufleţit de avântul primãverii, sã mã 
gândesc la rãspunsul ce mi L-a dat Cristos. Am 
trecut peste podul de cale feratã, în apropierea 
cãruia am descoperit o cãrãruie, pe care am 
urmãrit-o în continuare. Poteca urca sinuos pe 
coasta unei muãguri, în direcţia unei clãdiri 
stranii, al cãrei acoperiş era vopsit în negru. Am 
pornit sã mã caţãr neobosit şi-am auzit din 
depãrtare nişte voci ciudate ce se strecurau 
dintr-însa în afarã. M-am îndreptat şi mai grãbit 
într-acolo. Hãrmãlaia a devenit tot mai 
pronunţatã şi am putut sã desluşesc cã în locul 
acela trebuie sã se fi aflat mai mulţi şi fiecare 
urla în felul sãu aparte. Când am ajuns la câţiva 
paşi, am vãzut cã imensa uşã a casei înnegurate 
era larg deschisã, precum e obiceiul la biserici. 
M-am apropiat şi am vãzut cã n-am greşit, 
clãdirea chiar era o bisericã, plinã de negri ce 
ţipau şi zbierau care mai de care. N-am stat pe 
gânduri, ci mi-am luat pãlãria de pe cap şi am 
pãşit printre ei. Deşi în interior se gãseau mai 
multe rânduri de bãnci, precum se obişnuieşte în 
astfel de lãcaşuri, niciunul nu şedea pe ele, ci se 
îmbulzeau cu toţii în faţa unui podium, unde 
stãtea un negru bãtrân cu o carte în mânã şi 
îndemna adunãtura sã urle cât mai des şi cât mai 

 - Care e rostul nostru în lume ? l-am 
întrebat pe Cristos.

 Mi-am sãltat capul şi i-am spus:

 Imediat, cu gândul cã voi cântãri ulterior 
ambele rãspunsuri, l-am întrebat şi pe diavol:

 - Sã îndeplineşti binele în care crezi, 
rãspunse Isus.

 - Dragã prietene, rãspunse încornoratul, 
dacã m-ai fi întrebat prima datã pe mine, ţi-aş fi 
spus. Dar aşa, nu meriţi sã afli adevãrul.

 - Piei de-aici, cã directorul mi-a interzis 
sã leg prieteşug cu negrii !
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tare. M-am grãbit şi eu sã ajung acolo şi-am 
vãzut un tânãr de culoare, întins pe pãmânt, care 
se rãsucea şi se zvârcolea, izbind cu mâinile şi 
picioarele în dreapta şi-n stânga.
 - Ce se întâmplã ? l-am prins pe unul 
dintre negri de braţ. 
 - Acum iese diavolul din el, m-a lãmurit 
acesta.

 Deci, pe el trebuie sã-l întreb care este 
menirea noastrã pe Pãmânt! Dintr-odatã, m-a 
cuprins o stare febrilã, o agitaţie de care nu 
avusesem parte pânã atunci. Mi-am dus mâna la 
fruntea care-mi zvâcnea fierbinte, apoi am pus-
o pe inima care se zbãtea mai puternic decât o 
înrâurise vreodatã dragostea. Aşa cã am ieşit 
degrabã în faţa bisericii, unde m-am oprit, în 
aşteptarea negrului cel neprihãnit. Mi s-a pãrut 
cã n-o sã-l vãd niciodatã ieşind, deşi n-am 
aşteptat mai mult de zece minute pânã când a 
apãrut în cadrul uşii, vesel şi plin de voie bunã, 
în mijlocul prietenilor sãi.

 Mãi sã fie ! m-am minunat în sinea mea. 
Poate cã-l poseda chiar demonul pe care-l 
izgonisem cu nicio jumãtate de orã în urmã.

 Preţ de o clipã, chipul negrului 
încremeni, apoi se porni dintr-odatã sã râdã şi sã 
repete într-una în timp ce hohotea:

 Apoi faţa i se împietri din nou, îşi aţinti 
 - Ciudat, ciudat, ciudat.

 M-am dus deîndatã la el, l-am prins de 
mânã şi l-am rugat sã mã însoţeascã un pic, 
deoarece trebuie sã-l întreb ceva foarte 
important. S-a arãtat prietenos şi mã urmã 
aproape dansând. Când chiar ne-am retras la o 
distanţã de câţiva paşi, l-am prins de umeri, m-
am uitat adânc în ochii sãi şi i-am spus 
urmãtoarele:

 Prin urmare, m-am tras mai aproape, ca 
sã fiu martor la tot ceea ce se întâmplã. Şi cum 
stãteam aplecat deasupra feciorului chinuit de 
satanã şi îi vedeam de aproape chipul 
înspãimântãtor, brãzdat de şiroaiele de sudoare, 
brusc mi-a sãrit în minte gândul cã Domnul 
anume m-a mânat încoace, la acest om. Pentru 
cã, uite, aici, dinaintea mea, el se chinuie teribil 
sã se lepede de diavolul care l-a cãlãuzit greşit 
pânã acum şi l-a împiedicat sã examineze 
îndeaproape rosturile acestei lumi. Dar dacã 
acum va reuşi sã scape de sub haotica şi 
vãtãmãtoarea înruirire a Rãului, atunci va 
rãspunde curat, plin de har divin, la orice 
întrebare pusã.

 - Sufletul dumitale este acum curat: 
aşadar spune-mi, care e menirea noastrã în 
lume?

 L-am urmãrit cât l-am putut zãri, apoi m-
am aşezat pe pãmânt şi mi-am prins capul între 
palme.

 - Rostul nostru pe pãmânt e sã ne simţim 
undeva acasã.

 Alerga de parcã n-ar fi fost un om, ci un 
înger înnegurat.

 Am pornit de pe munte în jos, urmãrind 
fericit şi împãcat cum se desparte soarele de 
lume. Nu mã necãjea nimic, nu mã mai sfâşia 
dragostea, ci mã gândeam în sine mea cã aşa 
precum astrul zilei îşi pãrãseşte împãrãţia, aşa 
îmi voi lua şi eu rãmas bun de la America.

 - Are dreptate; mã voi întoarce acasã fãrã 
pic de întârziere, ca sã mã simt undeva acasã pe 
acest pãmânt ! Are dreptate : nici nu putem avea 
altã menire în viaţã, decât sã cunoaştem toate 
cele bune sau rele, lumea cea piestriţã şi 
îmbârligatã, oamenii lesne iertãtori, popoarele 
ce se hârâie într-una ; şi când am ajuns, pe cât e 
posibil, sã le ştim pe toate acestea, atunci sã ne 
întoarcem acolo unde ne putem simţi acasã.

 De cum spuse acestea, începu iarãşi sã 
chicoteascã, dar nu cum o fãcuse înainte, ci în 
alt fel, amarnic, cu râsul înlãcrimat al omului 
smuls pentru vecie din patria sa. Ba încã îşi 
pleznea şi genunchii, în vreme ce lacrimile-i 
şiroiau nestãvilite. Dupã un timp se opri din 
nou, tot brusc, îmi cãutã din nou privirea, apoi 
coborî în fugã muntele.

 - De-aia suntem pe pãmânt, ca undeva sã 
ne simţim acasã, am repetat în sinea mea. Şi am 
simţit cum inima îmi este cuprinsã de o cãldurã 
neţãrmuritã, atotcotropitoare, cum sufletul mi 
se umple de pacea cerului senin, iar ochii îmi 
scânteiazã împovãraţi de roua lacrimilor.
 M-am ridicat încetişor şi mi-am zis:

în româneşte de Franciscus Georgius

privirile înãuntrul meu şi glãsui:
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