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1 

Râul și mărul 

În anul 1902, în cea mai liniștită dimineață a 

lunii martie, tăcerea se lăsase ca o haină grea și 

groasă. Ascultând atent, se auzea ușor și monoton 

cursul râului domol ce contura, ca atingerea unei 

pensule pe o bucată de pânză sau a unei pene 

umezite în călimară pe o hârtie, forma neregulată 

a căsuțelor la mare distanță una de alta. În curțile 

mărginite de gărdulețe cu vopsea albă sau bej ce 

se desfăcea ușor de pe lemnul aspru la fiecare 

ploaie sau ninsoare, abia se mai observa un copac 

de lămâiță parfumată și împărțită în buchețele 

sferice sau un liliac de care se bucurau nu doar cei 

ce îl aveau în curte, ci și cei ce aveau plăcerea să 

îi simtă aroma prin aer. 

În spatele unei ferestre cu obloane șubrede și 

acoperite de o perdea gingașă și transparentă, într-

un pat lipit de un perete rece, o buclă de păr blond 

și răvășit ieșise de sub plapuma greoaie, mult prea 
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călduroasă pentru vremea de afară. Soarele 

aproape alb sălta de pe cerul albastru și absolut 

liber de nori pe silueta corpului de sub stratul gros 

al păturii.  

Amorțeala se scurtă subit, tăiată ca suflarea 

unei inimi mirate, când fata cu părul auriu în 

lumină se așeză pe marginea patului, privind cu 

ochii goi pe geamul cu vedere spre pământul 

bătătorit ce limita râul. Purta o cămașă de noapte 

subțire cu marginile de dantelă aproape roz. Părul 

îi era de culoarea nisipului, avea presărate șuvițe 

aurii și luminoase. 

Trosnindu-și stresată degetele, începu să 

meargă în jurul camerei spațioase, amintindu-și 

singură de un soldat mărșăluind, căutând grăbită 

cele trei straturi de haine pe care le purta zilnic.  

Camera îi era haotică. Parchetul era umed și 

lipicios la atingerea tălpilor ei reci. Patul era 

însoțit de o masă de lemn cu pete în formă de 

cerculețe de ceai, iar pe aceasta stătea balansat un 

păhărel cu câteva floricele sălbatice și un fir de 
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levănțică. Pe peretele cu fereastra, un dulap 

cioplit cu niște flori și frunze crea o umbră 

gigantică peste un scaun elegant tapetat cu mătase 

rece și aproape neatinsă cu o Biblie copertată în 

verde închis. 

„Sofia, la ce oră ai adormit?” – își spuse în 

sinea sa, îndreptându-se spre o sursă de apă cu 

care să își spele agresiv pielea palidă. 

Cu pasul ușor împiedicat, rupse colțul unei 

pâini, verificând după firimituri, și ieși repezită pe 

ușă, silențioasă ca o briză de vară, nevrând să îi 

trezească pe unchiul și pe mătușa. „Mă întorc 

devreme”, șopti ea poate chiar puțin cam prea 

tare, privind inspirată la cerul ce se încălzise, 

parcă îmbujorat. 

Nu era prima oară când pleca dimineața, 

devreme, strecurându-se din casa liniștită și 

nedând informații nimănui, și „cu siguranță nu 

este nici ultima”, spunea des, dar spiritul său 

independent voia mereu libertate, iar aceasta 

făcea orice putea pentru a se simți mai aproape de 
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Altundeva și mai departe de aceleași căsuțe 

mohorâte și aceleași drumuri plicticoase pe care 

totuși le iubea. Zilnic, le iubea pentru că îi 

aparțineau, dar iubea și mai tare necunoscutul. 

Într-un fel, nu își dădea seama de ce hoinărea 

mereu dacă nu o deranja nimic de acasă, singura 

răsplată fiind, în opinia ei, necunoscutul de 

început și pustietatea unde, chiar și dacă ar căuta-

o, nu ar găsi-o. Era mai mult decât suficient, era 

lucrul pentru care era cea mai recunoscătoare în 

afara sănătății și a părinților ei adoptivi. Acolo se 

simțea ca și cum timpul se oprește și pe Planetă 

rămân doar ea, gândurile ei și cerul, martorul 

tuturor. 

Ocolea o mare parte din sat, privind mereu 

nostalgică la râu, gândindu-se la vremurile când îl 

aștepta în fața casei pe tatăl ei, care mereu se 

întorcea din oraș, de la muncă, odată cu cursul 

apei. Apoi, când se apropia de oraș, după cam 40 

de minute de mers cu pași săltăreți, schimba 

direcția spre câmp. În zilele cele mai arzătoare ale 
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verii, aproape leșina din cauza insolației, iar în 

zilele de primăvară târzie, o amețea total mirosul 

copleșitor al macilor de o culoare aprinsă ce 

arătau ca pasiunea, după cum a decis fata. 

După traversarea câmpului, ajungea sub 

umbra liniștitoare și adăpostitoare a unui măr. 

Adeseori, se întindea pe iarba neatinsă și privea 

cerul până căpăta urme roșii pe obraji, nas și 

umeri, pe care încerca să le calmeze în fiecare zi, 

frecând cu putere pielea ca să o exfolieze. În alte 

dăți, stătea pur și simplu în picioare, privind la 

frunzele verzi sau la crengile golașe datorate 

iernii, își amintea de tot ce a fost și se gândea la 

ce va fi, speriată, recunoscătoare, nerăbdătoare și 

tristă. 

În dimineața aceasta, avu un sentiment ciudat, 

uitându-se cu ochii pe jumătate închiși în direcția 

copacului, surprinsă la văzul unei siluete fără 

formă sus pe crengile puternice și încărcate de 
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doar ea, să fie calmă și pozitivă. Să numere până 

la 10. 

flori, dar își spuse cu suflarea tăiată, cât să audă 
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Începutul 

Cu picioarele amorțite și fluturând de o parte 

și de alta a unei ramuri puternice și noduroase, 

acompaniat de flori delicate și mere minuscule, 

nedezvoltate, Michel încă respira greu, încercând 

parcă să umfle un balon imaginar. Se simțea 

amețit, foarte amețit. Nu îi venea să creadă că a 

ajuns atât de sus, în copac, având în vedere faptul 

că nici nu ar fi putut să stea în picioare acum. Îi 

pulsau mâinile și picioarele. 

Era privilegiat. Știa asta, dar câteodată nu 

recunoștea. Nu simțea deloc că merita tot ce avea 
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