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OAMENII DE ZĂPADĂ

Mona Șimon

Un domn între două vârste se plimba, într-o 
seară, pe o stradă dintr-un oraș oarecare. 
Își căuta, vizibil iritat, mănușile. Nu își 

amintea ca paltonul lui să dețină atâtea buzunare. 
După cel de-al patrulea buzunar gol, se dăduse 
bătut și începuse să sufle peste pumnii strânși, 
în speranța de a se încălzi un pic. Aburul cald ce 
îi acoperea, pentru prea scurt timp mâinile, nu 
făcea altceva decât să îi crească senzația de frig 
în pauzele dintre respirații. Își continuă drumul, 
privind mereu în jos și încercând să și le bage cât 
mai adânc în buzunare. Scârțâitul zăpezii îi zgâria 
auzul. Mări pasul. Voia să ajungă acasă, regretând 
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amarnic scopul acestei plimbări.
     Mersul lui greoi și trist fu brusc întrerupt 
de un bulgăr ce îl nimeri direct în frunte. Se opri 
stupefiat în mijlocul aleii și pentru prima oară, 
ridică privirea pentru a se uita în jurul lui. La nici 
un metru de el, văzu un minunat Om de Zăpadă. 
Era desprins din cărțile de povești. Oală pe post 
de pălărie, morcov în loc de nas, niște bucăți de 
cărbune îi erau nasturi și îi dădeau un anumit stil 
paltonului lui de zăpadă. Bineînțeles, avea  și o 
mătură foarte bine poziționată. Acest măreț Om 
de Zăpadă părea că stăpânește împrejurimile, fiind 
o figură foarte impunătoare în tot acest peisaj de 
iarnă pe această stradă, din acest oarecare oraș.
     Domnul meu începu să caute cu privirea, să 
găsească autorul acelui gest nemaivăzut. Cine ar 
putea avea cutezanța și nesimțirea, de a da în el cu 
bulgări? Se scutură repede de imaginea Omului de 
Zăpadă, uitându-se peste tot după autor. Ignoră la 
fel repede senzația că zărește un zâmbet pe fața 
Omului. Liniștea din jurul lui îl făcuse să creadă 
că cel mai probabil căzuse zăpadă de pe crengile 
copacilor și cum cunoștințele lui de fizică erau 
reduse, nu se catadicsi în a-și explica cum ar fi 
putut ceva venit de sus să-l nimerescă fix acolo. 
Scutură din cap și odată cu zăpada, îi dispăru și 
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curiozitatea cercetării și și o parte din gânduri. 
Însă, la clipitul următor, se trezi cu un nou bulgăr, 
de data aceasta extrem de bine plasat, fix în nasul 
lui înroșit de frig.
     Ochii, scăpărând de iritare, îi căzură pe Omul 
de Zăpadă. Zâmbetul lui se transformase într-un 
râs, în adevăratul sens al cuvântului. Domnul, cât 
era el de domn, scăpă o înjurătură printre dinți.
     „Hei! Domnule! Sunt eu! Omul de zăpadă!”
     Timpanele recepționară, auzul era sigur de 
cele auzite, dar Domnul meu refuza să-și creadă 
urechile. El de felul lui nu credea pe nimeni. 
Așadar, nu era așa o mare surpriză. Curiozitatea 
totuși își intră un pic în drepturi, fapt ce-l făcu să 
înainteze, schimbându-și direcția de mers. Până 
să apuce să gândească, se trezi lângă Omul de 
Zăpadă. Se învârti de câteva ori în jurul lui, ochii 
lui dorindu-și tare mult să-l privească mai bine.
     „Îmi cer scuze, domnule! Nu am vrut să vă 
rănesc. Am vrut doar să vă atrag un pic atenția. Erați 
așa aplecat în mersul d-voastră, că ați fi trecut pe lângă 
mine fără să mă observați. Și simt că aveți mare nevoie 
de mine!”
     Gura   domnului se deschise larg în uimire, 
dar își păstră muțenia. Uitase să vorbească din 
cauza creierului care se încăpățâna să nu dea 



6

crezare acestei realități. Omul de Zăpadă continuă:
     „Am venit pe lume ieri. Am fost făcut de familia 
care stă în această casă. Tare mare distracție le-am 
oferit. Dar știți, noi, Oamenii de Zăpadă, avem mai 
multe roluri. Unim mâini mari cu cele de copil. Aducem 
inimi aproape, transformăm binele în râs, bucurăm 
copiii mici și readucem la viață copiii mari. Apoi stăm 
și veghem ca simbol al fericirii de a fi împreună. Și 
unii dintre noi, în veghea noastră, întâlnim Domni 
ca dumneata și atunci vă sărim în ajutor. După ce ne 
terminăm treaba, ne lăsăm îmbrățișați de Soare și de 
căldură, topindu-ne. Eu mai am un pic de stat și sunt 
un Om foarte serios, îmi îndeplinesc menirea cu multă 
temeinicie. Văd că mintea d-voastră mă lasă să mă fac 
bine înțeles, fiind încă încremenită în neacceptare, 
așadar continuați în a mă asculta, iar începând de 
acum să-mi și simțiți cuvintele.
     După ce căldura ne ia în îmbrățișarea ei, noi 
ne continuăm existența prin trăirile lăsate în urma 
noastră. Prin legătura creată de amintiri, amintiri ce 
vor fi păstrate cu drag de fiecare suflet care a participat 
la crearea mea. Mai mult decât atât, avem norocul de 
a ne pune în veșnicie, așezându-ne cu mare dragoste 
în sufletele unor oameni. Aceștia vor deveni Oameni 
de Zăpadă. Dumneata ești unul dintre ei. Oamenii de 
Zăpadă din viață au aceleași meniri ca noi, același 
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har. Sunt cei care țin familia unită, cei ce adună 
sufletele la un loc, dându-le șansa să creeze amintiri 
de neuitat. Sunt legătura între generații, folosind 
limbajul universal al iubirii și răbdării. Ei reușesc să 
transforme orice mic zâmbet, în râs cu lacrimi. Ei țin 
în palma lor pălmuțe de copil, până când acestea se 
transformă în aripi. Ei împachetează visele celorlați 
în ambalajul încrederii împlinirii acestora. Ei ajută pe 
alții să zboare, să spere. La ei se întorc cei dragi pentru o 
vorbă bună, un îndemn sau doar o îmbrățișare. Ei sunt 
reperul din amintiri, ei sunt modelul de suflet mult 
iubit, ei sunt bunătatea și liantul între inimi. Ei sunt 
înțelepciunea, blândețea și răbdarea. Ei luminează 
traiul, familia, întregul.
     Ei sunt Oamenii de zăpadă…”
     Gura domnului se închise încet, într-un 
zâmbet cald. Ochii cuprinseră Omul de Zăpadă în 
cea mai blândă privire. Auzul începu să audă viața. 
Mintea Domnului se dezmorți și își aminti scopul 
plimbării: trebuia să ia ultimele cadouri de pus sub 
brad. Domnul își băgă mâna în buzunar, își găsi 
mănușile fără nicun efort și porni pe drumul lui 
cu un mers îndrăzneț și sigur. Simți cum îi curge 
ceva pe obraz. Crezu că i-a mai rămas zăpadă, în 
schimb era o lacrimă. De fericire, de împlinire, de 
acceptarea menirii.
     La    următoarea cotitură Omul de Zăpadă se 
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făcu nevăzut, în urma lui rămânând un tablou de 
iarnă de poveste…
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CRĂCIUNUL ÎN CARE 
M-AM FĂCUT MARE

Ramona Badea

Iată-i, au început să cadă! Unu, doi, trei… în 
curând vor fi un milion de fulgi albi și pufoși, 
prea mulți ca eu să pot să îi număr.

     Zăpada o să se aștearnă, pufoasă ca o vată de 
zahăr. Știi... cum e aceea din parcul de distracții. 
Doar că nu la fel de dulce.
     Camera este luminată de beculețele din brad, 
care colorează totul în roșu, galben, albastru și 
verde. Mașina de pompieri este încă sub crengile 
lui, dar nu prea am chef să mă joc cu ea. Noaptea 
se lasă din nou peste pământ, ca o mantie neagră 
ce vrea să acopere totul.
     Îmi   este puțin teamă de noapte, pentru 
că atunci când adorm, uneori visez lucruri care 
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mă sperie. Azi-noapte am visat că fularul meu 
preferat, cel tricotat de bunica, s-a transformat 
într-o caracatiță mare, colorată în verde, albastru 
și turcoaz, care se târa prin hol, către dormitorul 
meu.
     Înainte, tati venea mereu la mine atunci când 
visam urât, mă lua în brațe și îmi cânta cântecul 
acela „La fereastra ta”. Vocea lui caldă mă făcea 
întotdeauna să mă simt mai bine.
     Mami  spune că  acum  am  brăduțul de 
Crăciun, cu luminițele aprinse, care să lumineze 
camera peste noapte și să alunge coșmarurile.
     Privind afară, la fulgii care dansează în aer, 
un gând îmi trece prin minte și sar de pe scaunul 
meu de lângă fereastră, alergând către bucătărie.
     – Mama, dacă va ninge toată noaptea, 
drumurile vor fi blocate?
     – Este posibil, da.
     – Și atunci, tata nu va mai putea să vină? Dacă 
o să rămână înzăpezit?
     Mama lasă în chiuvetă vasele pe care le spăla, 
apoi își șterge mâinile cu prosopul și se apleacă spre 
mine. Făcea asta mereu când eram mic, dar acum 
am crescut și când stă așa, îi pot vedea firele de 
păr albe, de parcă ar fi nins în părul ei și fulgii ar fi 
rămas acolo.
     – Tudor, ți-am spus, tata nu va veni de Crăciun. 
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Nu poate să vină.
     – Dar era dorința mea de Crăciun! I-am scris 
și Moșului! Moș Crăciun mereu îmi îndeplinește 
dorințele, pentru că sunt cuminte.
     Mama oftează. Aerul urcă în pieptul ei și ea 
închide ochii pentru o secundă, apoi îl eliberează 
prelung. Expresia de pe fața ei încearcă să îmi 
transmită atât de multe; uneori cred că uită faptul 
că eu sunt doar un băiețel de 9  ani și nu pot să 
înțeleg. Dar văd acolo tristețea și nu îmi place.
     – Nu spui tu mereu că sunt un copil atât de 
bun și de cuminte?
     – Ești cel mai bun, zice ea încet.
     – Și atunci, de ce Moșul nu îmi îndeplinește  
dorința? De ce nu îl aduce pe tati acasă de Crăciun? 
Fusese singura mea așteptare.
     – Mă tem că nici măcar Moș Crăciun nu poate 
să îndeplinească toate dorințele.
     Ceva parcă mă apasă de piept și acum înțeleg 
pentru prima dată de ce uneori adulții simt nevoia 
să ofteze.
     Tati făcea ciocolată caldă cu bezele și alegea 
mereu un film frumos pe care să îl vedem în Ajunul 
Crăciunului. Spunea că este o sărbătoare a speranței 
și a bucuriei, așa că merită să fie celebrată cum se 
cuvine. Ne puneam căciuli de Moș Crăciun, cântam 
colinde, stăteam tolăniți sub brad, îmi spunea 
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povești, iar  în dimineața de Crăciun era mereu 
lângă noi, să ne bucurăm împreună.
     Îmi e dor de tati și nu înțeleg de ce nu vine 
acasă! Colegul meu Andrei a spus că tati nu o să mai 
vină niciodată, pentru că a divorțat de mami. Eu nu 
știu exact ce înseamnă, dar cred că e ceva rău. I-am 
spus lui Andrei că e un mincinos și nu vreau să mai 
vorbesc cu el.
     Acum două zile, am întrebat-o totuși pe mami 
ce înseamnă „divorțat”, dar nu mi-a răspuns. S-a 
dus la baie și când a ieșit de acolo, zece minute mai 
târziu, avea ochii roșii. Eu știu că sunt mic și nu 
înțeleg multe, dar sunt aproape sigur că a plâns.  
Nu îmi place când adulții plâng, mi se pare că e ceva 
ce pur și simplu nu ar trebui să se întâmple.
     Totul se schimbă și mă face să fiu agitat.
     Ce ne facem, dacă tati nu vine acasă de 
Crăciun? Cine o să prepare ciocolată caldă? Cu cine 
voi cânta colinde? Cine o să stea cu mine sub brad?
     Ceva mă gâdilă în gât, ca un plâns sau poate 
ca un țipăt care vrea să iasă.
     Încerc să vorbesc, dar îmi simt gura uscată.
     – Și noi ce o să facem? întreb aproape în 
șoaptă.
     Mama oftează din nou:
     – Se pare că va trebui să învățăm să trăim fără 
el. 
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KALIKANTZAROI 

Almona Țilea

T       u crezi  în spirite malefice? Știi tu, acele creaturi hidoase care apar când ți-e lumea 
mai dragă și-ți dau viața peste cap? De când 

mă știu, am tot auzit de moroi, strigoi și alți oi care 
bântuie prin lumea viilor și fac dezastru dacă nu 
le sunt  satisfăcute capriciile. Dar n-am crezut o 
boabă.
     Ba, chiar mă amuzau povestioarele pe care le 
spuneau vecinele grecoaice despre kalikantzaroi și 
cum ferecau ușile și ferestrele să nu le calce casele.
     Kalikantzaroi  sunt niște creaturi păroase, 
cu picioare de capră, care timp de un an fără 
douăsprezece zile trăiesc sub pământ și se căznesc 
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se taie pomul vieții pe care se sprijină lumea de 
deasupra. 
     Reușesc să iasă doar între Crăciun și 
Bobotează, exact în acele 12 zile când apele nu sunt 
sfințite, iar Iisus nu este încă botezat și nu poate să 
îi alunge.
     Când ajung la lumină, fac numai boroboațe. 
Sting focul din vatră, fură mâncarea și dulciurile 
plămădite pentru masa de Crăciun, strică mobila, 
bântuie visele oamenilor și le încurcă mațele.
     De cum se sfințesc apele și se face Aghiazma 
Mare, se   întorc de unde au venit și, până la 
următorul Crăciun, încearcă din nou să taie Pomul 
Vieții, să năruie Pământul. 
     Cum să crezi așa ceva și să pui la uși și la 
ferestre șiraguri de mărgele să-i ții ocupați cu 
număratul pentru că ei nu știu să numere decât 
până la doi?
     Ei, știi vorba aia, te ferește pân’ te nimerește?
Anul trecut, am vrut să fac și eu un Crăciun adevărat, 
cu brad, cu colinde, cu sarmale, cozonac, corăbioare 
cu nucă și un vin bun.
     Am plecat plină de speranță spre târgul cu 
brazi. Voiam un brad frumos, nu prea mare, să-l pot 
urca în tramvai și să nu fie nevoie să negociez cu 
vecinul de la etajul superior să-i primească vârful 
prin plafon. Să aibă crengi dese și bogate, dar să 
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nu coste cât o vacanță în Bora-Bora.
     Mi-am făcut loc cu greu prin mulțime 
care părea că nu venise la cumpărături, ci la o 
manifestație menită să răstoarne guvernul. Jur că 
nici la Revoluție n-am văzut așa concentrare de 
trupuri pe centimentru pătrat!
     Cu chiu cu vai am găsit un brăduț pe măsura 
camerei de zi și a bugetului alocat.
     I-am pus globurile, beteala, bomboanele, 
luminițele, steluța în vârf și am inspirat adânc 
mireasma pătrunzătoare. Era frumos și sufrageria 
mea avea deja aer de sărbătoare.
     M-am mutat în bucătărie să capete și ea miros 
de sărbători.
     După câteva ore de muncă și de așteptare, am 
scos din cuptor doi cozonaci dolofani și lucioși. Ptiu, 
ptiu, ptiu, să nu-i deochi! 
     În timp ce sarmalele bolboroseau pe aragaz, 
în cuptor, se umflau în pene corăbioarele.
     Eram sleită de puteri, dar mândră de 
rezultat.  Am deschis geamul și așa a rămas cât timp 
m-am cuibărit în brațele lui Moș Ene.
     Dimineața de Crăciun m-a trezit cu un aer 
deosebit de rece, aproape polar. Nu a nins, nici 
vorbă de vânt și cu atât mai puțin de viscol. Pun 
mâna pe calorifer, bocnă. S-o fi oprit centrala mai 
demult și trebuie să pornească, mă gândesc în timp 
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ce rotesc robinetul de apă caldă să fac un duș. Apă 
caldă? De unde? Sloi, gheață, țurțuri.
     Nu-i a bună! Să se fi stricat centrala fix în ziua 
de Crăciun?
     Prin geamul ușii de la sufragerie nu vedeam 
să pâlpâie luminițele din brad. Am deschis ușa și 
prin fața ochilor mi s-a derulat cel mai înfricoșător 
coșmar.
     Pe covor, o grămadă de ace scuturate, iar 
crengile chele arătau ca brațele unei caracatițe 
istovite de greutatea globurilor. 
     Merg să-mi fac o cafea. Poate totul este doar 
un vis urât și eu nu m-am trezit încă. Pe blatul de 
bucătărie, cozonacii mei frumoși și pufoși s-au 
redus la un blat de pizza. Iar corăbioarele, de regulă 
fragede și sfărâmicioase, s-au metamorfozat în 
veritabile gloanțe.
     Măcar sarmalele să nu fi suferit. Deschid 
frigiderul și… beznă! Ridic ușor capacul cratiței și 
mă trăznește un damf de stricat. În spate, simt o 
adiere rece.
     Geamul!
     Pe aici ați intrat, fir-ați voi să fiți de 
kalikantzaroi!
     V-ați jucat cu siguranțele și ați întrerupt 
curentul.
     Ei lasă, că la anul, vă pun un șirag cu 100 de 
mărgele să îmbătrâniți numărând!
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     Și repar și instalația electrică.
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FRAȚII BRAZI

Mădălina Orian

     – Bună dimineața! L-ai văzut? Știi ceva de el?
     Începe o nouă zi pe piscul pe care stau. Îmi 
dau seama după soarele care se ridică în fața mea. 
Mă întreb mereu unde pleacă. Seara îl simt cum 
coboară în spatele meu. E mai frig astăzi. Chiar 
dacă soarele e aici, nu mai încălzește prea mult. 
Nici păsările, care săltaseră și ciripiseră vioaie și 
gălăgioase până acum, nu mai fac asta. Sunt mai 
puține și par înfrigurate. Își caută adăpost protector 
printre ramurile celor ca mine. Când ești brad, 
rămâi mereu verde. Observ cum ceilalți arbori din 
pădurea mea renunță la frunzele lor și intră într-un 
somn, pe care doar soarele călduț îl poate întrerupe. 
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Doar soarele primăverii  îi readuce la viață.
     Mă   zgribulesc și eu, ușor, dar e doar o 
chestiune de timp până când mă obișnuiesc cu 
vremea mai rece. Apoi, mă simt bine. Oricum, 
liniștea care se lasă atunci când e rece îmi face 
bine. Îmi dă timp să mă gândesc la fratele meu. 
A plecat și el, la fel ca soarele, dar el nu a mai 
revenit. De când a plecat întreb soarele în fiecare 
dimineață dacă are vreo veste despre el. Am crescut 
din aceeași rădăcină. Încă îl pot simți. Privesc 
mereu locul pe care l-a lăsat gol și unde pot observa 
aproape de pământ doar un ciot. E un gol care nu 
mai poate fi umplut cu nimic. Știi și tu cum e, nu?
     De câteva  zile se tot învârt oamenii pe aici. 
Nu știu ce vor, dar niciodată nu au adus ceva bun. 
Așa l-au luat și pe el, pe fratele meu. De când îi văd 
că apar, freamăt, mă foiesc și țip:
     – Plecați de aici! Locul ăsta e al nostru!
     Când se apropie nu mai scot un zgomot și stau 
nemișcat. După plecarea fratelui meu, mă agitam, 
foșneam atât cât puteam și îi întrebam unde l-au 
dus. O perioadă, îmi doream să mă ducă și pe mine. 
Acum, nu cred că mai vreau asta. A trecut ceva 
timp și pare totul fără speranță. Nu am nicio veste. 
Vreau să-i protejez pe cei care mai sunt pe lângă 
mine. Vreau să le ofer siguranță. Cu cât mă înalț 
mai mult și îmi întind brațele precum o caracatiță 
deasupra tuturor, îmi înfig mai tare rădăcinile în 
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pământ și vreau să fiu adăpost. Energia fratelui meu 
mă ajută.  Poate pe el nu l-am putut proteja, dar am 
învățat să fac asta pentru ceilalți. Oamenii se uită 
puțin, schimbă câteva vorbe și pleacă.
     Mai trece o vreme, la fel ca și până acum. 
Oamenii nu s-au mai întors. E tot mai frig și totul 
pare tot mai amorțit. Căprioarele încep să caute 
adăpost pe la rădăcinile mele. Le pot observa aburii 
respirației și le simt căldura pe trunchiul meu.
     Au revenit oamenii. Îi văd. Încă sunt departe, 
însă știu că vin înspre locul în care stau. Iar mă agit, 
țip, mă foiesc. Nu pare să-i sperie asta. Sunt tot mai 
aproape de mine.
     Ce    ciudat... Mi-e  foarte cald. Mă simt 
manevrat, întors pe toate părțile. Nu mai regăsesc 
nimic din ceea ce știam. Vreau să mă înfig în 
rădăcinile mele, dar...nu le mai am... Simt căldură 
pe trunchiul meu, dar nu e de la căprioare. Vreau 
să-mi întind ramurile precum o caracatiță...dar nu 
mai am ce întinde. Îmi dau seama că sunt cioplit.
     Acum îmi amintesc. Asta spuneau când 
s-au apropiat de mine: „Căutăm unul care poate 
fi cioplit”. Nu înțelesesem atunci ce ar fi putut 
însemna asta... Să fii cioplit înseamnă că nu mai ai 
rădăcini, coroana care proteja mi-a dispărut și mă 
doare tot trunchiul.  Când sunt manevrat pot vedea 
bucăți din mine pe jos. Oare tot așa s-a întâmplat și 
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cu fratele meu? Sau eu am să mă întorc pe pisc la 
apusul soarelui? Din cel ce protejam, am ajuns cel 
care are nevoie să fie protejat.
     Mă aflu acum în mâinile unui om. Se uită la 
mine și îl aud zicând: „Ce lemn frumos! A meritat 
așteptarea. Brăduțule, te voi aranja și vei locui în 
casa mea mulți, mulți ani. Familia mea va fi foarte 
fericită! Vei fi un cadou de Crăciun minunat!”
     Sunt ultimele lucruri pe care le aud. Cad, din 
nou, într-un somn adânc.
     O voce umană stridentă mă trezește:
     – E atât de frumoasă! Îți mulțumesc mult! 
Vreau să o așezați în spatele biroului meu. Biblioteca 
aceasta va găzdui toate cărțile mele.
     Vocea umană care vorbise după plecarea din 
pădure se aude din nou:
     – Ți-am promis că voi avea grijă de cărțile 
tale. Știu cât sunt de importante pentru tine. Am 
adus-o mai devreme pentru a avea timp să aranjezi 
totul așa cum îți dorești. Mai sunt trei zile până la 
Crăciun.
     În sfârșit sunt așezat într-un loc. Nu mă mai 
simt deloc așa cum mă simțeam în pădure. Îmi dau 
seama că e soare afară, dar nu-l mai văd. Păsările 
sunt și ele departe. Nu mai ajung până la mine. Mă 
înconjoară un aer călduț. 
     Sunt așezate, rând pe rând, mai multe cărți 



22

pe rafturile mele. E plăcut. Parcă ar fi păsările 
mici și gălăgioase din pădure. Câteva spun că 
sunt serioase, altele se laudă cu povești, unele se 
mândresc cu coperțile pe care le au, iar altele zic că 
poartă cuvintele unor oameni importanți. Observ 
că sunt așezate în grupuri. Serioasele stau alături 
de serioase, cele cu povești lângă altele cu povești, 
frumoasele la un loc, iar importantele ocupă un raft 
distinct.
     Omul cu vocea stridentă spune că aduce în 
bibliotecă ultima carte. Pare a fi cartea cărților. 
O sărută și o așează cu multă atenție. De cum mă 
atinge simt o energie pe care o recunosc. Tresar.   
Ultima carte mi se adresează direct:
     – Fratele meu drag! Cât de dor mi-a fost 
de tine! Mă bucur că avem ocazia să fim din nou 
împreună. Chiar dacă acum eu sunt Biblia, iar tu 
noua bibliotecă a casei, sunt fericit să mă simt din 
nou protejat de tine. Crăciun fericit! 
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INVENTAR PE SCENA IERNII

Florina Popa Dumșe

Ziua se amestecă cu noaptea într-un dans 
sincron. Sunt țintuită în fața unui geam și 
ascult liniștea în întunericul camerei din casa 

copilăriei mele. Mă întorc în timp în fiecare an în 
preajma sărbătorilor de iarnă și regăsesc în suflet 
amintiri neprețuite, miros de cozonaci, oameni 
dragi și colinde.
     Constat cu regret că nici iernile nu mai sunt 
ce erau odinioară. Decorul seamănă cu o toamnă 
rătăcită, care a pus stăpânire pe natură și pe inimi, 
blocând intrarea în scenă a strălucitoarei mantii a 
iernii. Mi-e dor de nămeții iernilor din copilărie, de 
vuietul unui sat animat de glasuri vesele de copii. 
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A fost o perioadă de poveste. O poveste în care nu 
căutam renumitele stațiuni montane, ci făceam din 
ulița satului săniuș, nu mergeam la patinoar, ci ne 
plimbam cu sania pe pârâul înghețat de la marginea 
câmpiei și chiar dacă ajungeam acasă mai mereu 
cu nasul roșu și picioarele bocnă, ziua următoare 
o luam de la capăt.
     Însă acum, fricile îmi conduc viața sau, mai 
bine zis, mi-o pun în așteptare. Așteptarea unei 
clipe care să-mi deschidă urechile pentru a auzi 
glasul inimii care țipă necontenit. Cine sunt eu? 
Aceasta este întrebarea care mă bântuie de ani 
de zile pe drumul căutării misiunii personale și a 
semnificației în lume. 
     Sunt copila cu ochi căprui și codițe împletite, 
care dansa printre fulgii de nea de forme felurite, 
de fiecare dată când iarna ne permitea să fim 
spectatori la prima sa reprezentație. Și mai pot încă  
regăsi în suflet încântarea unei dimineți în care 
iarna ne surprindea cu un tablou magic pictat cu 
măiestrie, în timp ce noi fusesem purtați în lumea 
viselor. Era ca o uneltire pentru bucurie. Bucuria 
pură de copil!
     La poartă mă aștepta o sanie cu tălpi lustruite 
cu slănină și un ,,căluț’’ echipat cu ghete îmblănite, 
întotdeauna pregătit să mă poarte în noi și noi 
aventuri pe covorul alb. Omul   de   zăpadă se 
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construia în familie, dintr-un bulgăre mare adunat 
de tata, pentru o bază solidă, pentru siguranță, peste 
care punea mama un bulgăre lustruit minuțios, care 
reflecta armonie, peste care așezam bulgărele meu 
creativ, cu ochi de cărbune, nas roșu și o pălărie. 
Siguranță, armonie, creativitate, un trio care ar 
străluci și azi dacă baza solidă nu s-ar fi dărâmat 
cu mulți ani în urmă.
     Au rămas amintirile care mi se derulează pe 
ecranul minții precum un film de Oscar. L-ar fi 
meritat pentru rolul de cel mai bun tată din lume. 
Amintirile cu el sunt nenumărate. Era clientul meu 
preferat de la magazinul de bijuterii, darnic și mereu 
deschis la sugestiile mele de cadouri strălucitoare 
pentru cele trei femei importante din viața lui, 
mama, soția și fetița cu codițe împletite. Cerceii 
și broșele de culori și dimensiuni diferite nu erau 
altceva decât nasturii din colecția impresionantă a 
mamei, iar banii erau cărțile de joc. Improvizam și 
eram fericită. Nu aveam nevoie de tablete și rețele 
de socializare, aveam parte de conectare.
     Bradul era adus de Moș Crăciun, odată cu 
provocarea de a-l împodobi în familie, cu bomboane 
delicioase, globuri și beteală argintie. În ajun, îl 
pofteam în căminul călduros, îi promiteam dichis 
și nu îi înșelam niciodată așteptările. Îl echipam cu 
luminițe multicolore, care puteau fi observate de 
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la distanță, oferindu-i celebritate pentru sărbători 
minunate.
     La fel de celebră este și colinda ,,Deschide ușa 
creștine’’, singura pe care o cânt încă din copilărie, 
care vorbește despre generozitate și minune, două 
repere care s-au cam pierdut în lume. Dar pe care 
le putem regăsi ușor printr-o incursiune în inimi.  
Și dacă nu despre asta sunt sărbătorile de iarnă, 
atunci despre ce să fie?
     Focul  arde  în sobă și  picioarele par să-și revină  
după un drum lung. Sunt  femeie în toată firea, 
dar port în piept o inimă de copil, poate singurul 
motiv pentru care încă exist și am imensa dorință 
de a atinge inimi prin cuvinte. Dacă ar fi să scriu o 
carte despre călătoria prin anotimpul sărbătorilor 
strălucitoare, te-aș îndemna să descoperi GPS-ul 
iubirii chiar sub brad.
     Te asigur că iubirea are un limbaj universal, 
nu are bariere de timp și spațiu, călătorește printre 
stele și se întoarce precum un bumerang la izvorul 
din care a  plecat. Așadar, fii un izvor al iubirii în 
anotimpul alb și-n fiecare zi din viața ta!
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CADOUL

Diana Gole

     – Cum să nu mănânci sarmale? 
     – Nu, chiar nu mai pot...
     – Am muncit o grămadă de timp la ele și au 
ieșit mai bune ca niciodată!
     – Serios, nu mai...
     – Măcar una! Să vezi și tu cum sunt!
     – O, bine, fie... una
     – N-o să înțelegi nimic, le-am făcut micuțe. 
Îți pun trei. 
     Storcit între unchiul Sică și verișoara Sidonia, 
nu pot să nu mă gândesc că scena la care am asistat 
se desfășoară la fiecare sărbătoare. Vi se întâmplă 
și vouă, nu? La fiecare masă de sărbători trebuie să 
fie cineva: o mamă, o bunică, o mătușă - cum e în 
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cazul meu - care să vrea să ne îmbuibe cu mâncare. 
Nu știu voi, dar eu unul nu înțeleg! Tone de mâncare! 
Tone de decorațiuni! Tone de urări seci! Tone de 
cadouri fără sens! Oare sunt singurul căruia nu îi 
plac sărbătorile astea? 
     Mă   uit acum la farfuria cu sarmale pe care 
mi-a pus-o în față mătușa Vera. Sincer,  mi se întoarce 
stomacul pe dos doar mirosindu-le. Ceilalți meseni 
înfulecă de zori. Unchii Sică și Ghiță, cu siluetele lor 
pantagruelice par sosii ale lui Flămânzilă. Mătușile 
Vera și Geanina nu sunt nici ele departe de soții lor. 
Nici măcar Sidonia nu-i vreo Ileană Cosânzeană. Mă 
simt prost, așa că rup și eu o bucată cu furculița. O 
duc la gură. Repet procedura. 
     Dintr-o dată, simt un gust amar cum îmi vine 
din stomac în gură, zgâriindu-mă cu asprimea sa pe 
esofag. Îmi duc mâinile la gură și o zbughesc spre 
baie. Mă aplec deasupra WC-ului și gustul oribil se 
intensifică. Lacrimi încep să îmi curgă din ochi în 
timp ce din mine ies sunete și chestii de neînchipuit. 
E groaznic și eliberator în același timp.
     Gata! Îmi cer scuze pentru scena la care ați 
asistat! Am terminat acum, dar parcă nu vreau să 
mă ridic de aici. 
     – Da’ ce nu i-o fi plăcut, dragă? Mâncarea e 
extraordinară.
     – Eh, mofturi, dragă! De parcă mă-să îi făcea 
cine știe ce mâncăruri!
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     Clar o să mai stau aici! E mult mai plăcut pe 
gresia asta rece decât acolo, între ei. Oh, Doamne, 
și când mă gândesc că au fost și alte vremuri... Da, 
chiar au fost! 
     Cândva, nu eram un Grinch și jumătate. 
Adoram Crăciunul cu luminile lui colorate, cu 
mirosul de brad împletit cu cel de ceai de zahăr 
ars și cozonac servit dimineața. Cândva, Crăciunul 
meu avea pe fundal colinde de Hrușcă, nu vocile 
tăioase ale mătușilor mele. Nu trebuia să stau ca o 
felie de salam între  două de pâine la masă. Totul 
era simplu, era frumos, era... de basm! Apoi a venit 
iarna aceea care a schimbat totul.
     Ningea atât de mărunt încât aveai impresia că 
vreo forță divină cernea făină pentru a pregăti un 
cozonac cosmic. Era noapte și nici țipenie de om în 
jur. Eram cu ai mei în mașină, ne îndreptam spre 
Brașov. Trecusem de Câmpulung, iar acum eram 
deja pe serpentinele fabuloase ale drumului ce leagă 
Argeșul de Brașov. Dacă ar fi fost zi, cu siguranță 
aș fi stat lipit de telefon și aș fi fotografiat peisajul. 
Era, cel puțin așa mi se păruse pe vremea aceea, 
cel mai frumos peisaj posibil: cu văile sale adânci 
și casele sale răsfirate. Nu mă puteam sătura de el, 
deși îl străbătusem de mult prea multe ori în cei 
aproape șaisprezece ani de existență de atunci. Și 
dacă pentru mine fuseseră multe acele dăți, pentru 
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tata fuseseră cel puțin duble. 
     Vorbeam cu ai mei în acele momente. Tata 
făcea mișto de mine: îmi plăcea de o colegă, Simina, 
dar eram prea timid să-i spun. Mama, pe de altă 
parte încerca să mă încurajeze. Totul părea atât de 
normal pentru dinamica noastră familială. Apoi am 
simțit cum totul alunecă sub mine. Parcă pământul 
ne trăgea în jos cu toată forța lui. Divinitatea se 
pusese pe frământat aluatul.
     Bip. Pauză. Pauză. Pauză. Bip. Pauză. Pauză. 
Pauză. Bip. Pauză. Pauză. Pauză. Bip. M-am trezit 
pe 26 decembrie cu sunetul acesta pe fundal. Apoi 
am văzut un mare spațiu alb, apoi niște contururi 
dreptunghiulare și, în cele din urmă două siluete 
feminine: una mai subțire îmbrăcată în ceva verzui, 
iar alta rotundă și neagră. Brusc, mi-a venit în minte 
tot ce îmi scăpase: tata încercând să tragă de volan, 
țipătul mamei, alunecarea. 
     De atunci viața mea s-a schimbat. Am început 
să urăsc drumul acela, iarna și, mai ales, Crăciunul. 
Din adolescentul timid, dar bine-dispus, am devenit 
tot mai posomorât. Sigur, nici faptul că singurele 
mele rude nu mă tratează nici cu cea mai mică urmă 
de afecțiune nu ajută. Sunt doar o povară și mereu 
mi se amintește lucrul acesta, deși fac eforturi să 
plătesc pentru tot ce mi se oferă. După ore lucrez 
part-time la o cafenea, îmi place să fac asta, deși 
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visele mele sunt mai mari de atât. Însă pentru 
moment acesta e modul meu de a evada. Cui nu i-ar 
plăcea să scape din lumea sa atunci când ea e prea 
neagră? Mă înțelegeți, nu? 
     Recent, am început să număr zilele. Mai am 
200 și fac optsprezece ani. Atunci scap de tot de sub 
tutela unchiului Sică și a Verei. Nu mă sperie deloc 
asta. La început, singurătatea a fost ca un ghimpe 
înfipt bine în sufletul meu. Acum... abia aștept să 
las în urmă familia asta care nu a fost niciodată a 
mea.
     Cioc! Cioc!
     – Victor, mai stai mult? N-ai terminat!
     Mda, se pare că trebuie să ies, altfel Geanina 
e în stare să dărâme ușa. După ce trec pe lângă ea 
mă duc spre hol și-mi ochesc ghetele.
     – Ce faci, acu’ pleci? Mă acostează cealaltă 
mătușă.
     – Da, vreau să iau ceva aer.
     – O, Doamne, sensibilule, du-te și ia aer! Dacă 
nu mai puteai, de ce te-ai forțat să mănânci?
     Nu-i răspund, îmi trag geaca pe mine și ies. 
Afară ninge cu fulgi mari cum nu s-a mai întâmplat 
de mult. Pe jos, deja s-a strâns un covor considerabil 
de zăpadă. Luminițele multicolore parcă sporesc 
estetica asta festivă prin reflexiile lor. E un peisaj 
mirific, însă pe mine mă doare să-l văd. Mă dor și 
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colindele ce răsună din boxele din centrul orașului. 
Măcar e târziu deja și toți sunt în casele lor, se 
îmbuibă cu mâncare și emisiuni kitschoase. N-aș fi 
suportat nici măcar un zâmbet. Mă plimb fără țintă, 
abia dacă mă uit pe unde calc (și asta mai mult de 
frica mașinilor). 
     Buf!
     – Hey, uită-te pe unde mergi!
     Privesc în jos de la înălțimea celor 1,8 m pe 
care îi am și nu-mi vine să cred. Ochii aceia mari 
și negri care mă fixează, buzele acelea... E ea! Dar, 
stați puțin, ochii ei! Oh, ar trebui să îi vedeți și voi: 
ceva nu e în regulă cu ei, par umezi. Când are un 
om ochii umezi?
     – Si-Simina?
     – Victor! Tu erai!
     – Scuze, nu mă uitam pe unde merg!
     – Sincer, nici eu!
     – Ești bine? Nu știu cum să îți spun, dar...
     – Par cam distrusă? 
     – Mda...
     – Nu știu cum sunt, știu doar că nu vreau să 
mă întorc de unde am venit. Vreau... vreau să merg 
până la capătul lumii și să uit de tot!
     – Așa, în seara de Crăciun când toți sunt cu 
familiile?
     – Uite cine vorbea!
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     – Eu nu mai am familie. 
     – Of, îmi pare rău! Nu ar fi trebuit... Dar mă 
gândeam la unchiul și mătușa ta.
     – Eh, e complicat și nu merită! Ascultă, și eu 
vreau să merg până la capătul lumii și să uit de tot. 
Doar că eu sunt băiat, nu e așa periculos pentru 
mine. Dacă vrei, te însoțesc. Promit să nu scot un 
cuvânt, dar nu te pot lăsa așa!
     Simina nu spune nimic. Doar îmi dă din cap 
afirmativ. Încep să merg pe lângă ea fără să-i zic 
niciun cuvânt, dar o tot privesc. Are gura parcă 
încordată, iar ochii așteaptă dintr-un moment în 
altul să verse încă o lacrimă. Să fie de la frig toate 
astea? Nu. Am mai văzut-o iarna...
     Uneori, câte un fulg îi aterizează pe față și ea 
îl lasă acolo, pe obrazul roșu ori pe vârful nasului. 
Un altul i s-a prins de o geană. Pare ruptă dintr-un 
film, dar e aici. Cred că nici voi nu ați văzut o ființă 
mai frumoasă, mai firavă! Nu știu ce a pățit, pot 
doar să speculez. Îmi vine să o iau în brațe și să-i 
promit că eu nu o să o aduc niciodată în starea asta. 
Ne plimbăm în tăcere până ce ajungem aproape de 
ieșirea din oraș. Se oprește. Mă opresc și eu. Ne 
întoarcem unul spre celălalt.
     – Știi, Victor, acum în ora aceasta, sau cât timp 
o fi trecut, nu m-am gândit decât la un singur lucru: 
nu m-am purtat frumos cu tine mereu. Ba chiar am 
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și râs de tine la începutul liceului, prea te fâstâceai 
în preajma mea. Dar acum... Acum realizez că nu 
am ales bine.
     Mai devreme eram în baia mătușă-mii 
vărsându-mi mațele și acum se întâmplă asta? A dat 
norocul peste mine sau...?
     – Nu am ales bine deloc. M-am uitat la cine 
avea hainele mai mișto, cel mai nou telefon, cine mă 
putea scoate în oraș. Dar, uite în ce hal am ajuns: să 
plâng pe străzi în seara de Crăciun! Tu, în schimb, 
ești un băiat atât de bun, atât de... diferit.
     Oare e de rău ce îmi spune acum? 
     – Am mers atâta vreme așa, în tăcere, fără să 
îmi bați vreun apropo, fără vreo glumă proastă. Ai 
vrut doar să nu fiu singură și atât. Rob m-a lăsat să 
plec fără să îi pese. Nici măcar nu m-a sunat, știe 
că sunt singură, ai mei sunt în Italia.
     – Simina, gata! O iau de mână. Nu are rost să-
ți faci procese de conștiință. A trecut.
     – Da, ai dreptate!
     Se apropie de mine, îi simt mirosul vanilat, 
căldura... Mă sărută. Primul meu sărut! Evident, 
nu mă pricep deloc, dar mă las dus de val.
     – Au! 
     – Scuze!
     Un fir roșu parcă îi apare pe buza inferioară. 
Gura ei se transformă. Râde și parcă noaptea devine 
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zi, parcă ninsoarea se mai oprește. Simt cum ceva 
îmi încălzește sufletul.
     – Nu-i nimic, nu-i nimic. Avem timp de toate, 
asta dacă vrei și tu.
     Telefonul îmi sună. E mătușa Vera, dar nu 
vreau să îi răspund.
     – Trebuie să mă întorc. Nu prea vreau. În 
ultima vreme parcă vreau să stau tot mai puțin în 
preajma unchilor mei. Am început să număr și zilele 
până când voi scăpa de sub tutela lor...  Sincer, m-aș 
duce la mine. Dar singur, nu îmi vine. Nu prea am 
mai dat pe acolo, e destul de ciudat, eu singur între 
pereții aceia, cu mobila aceea... 
     – Păi dacă îți e urât să te întorci acolo, poți 
veni pe la mine. Cum ți-am spus, sunt singură!
     – Ești sigură?
     – Absolut! Victor, noi nu ne-am întâlnit 
întâmplător în seara asta! Când am plecat de la 
Robert mi-am zis că am primit cel mai nasol cadou 
de Crăciun, dar de fapt te-am primit pe tine. Nu mai 
greșesc acum.
     Am auzit bine? Chiar mă invită la ea? Oh, 
Doamne! Și dacă ea credea că a primit un cadou 
nașpa, de al meu ce să mai zic? Ori chiar are dreptate 
și, de fapt, acesta e cadoul... pentru mine unul venit 
după doi ani de amărăciune.
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POVESTE DE CRĂCIUN

Oana Lambrache

De trei zile, în urbea C. ningea fără oprire. O 
ninsoare ca-n basme cum ar spune locuitorii. 
Întreaga urbe fusese cuprinsă de spiritul 

Crăciunului: ghirlandele luminoase îmbrăcau 
stâlpii pentru iluminat stradal, paharele cu vin 
fiert adunau oamenii în saloane, de unde răzbăteau 
colinde și cântece vesele. Toate magazinele și 
clădirile respectabile își împodobiseră brazi 
naturali uriași la intrare. Noaptea se transformase 
în zi cu toate luminile care acopereau întreaga urbe.
     Numai Muzeul de Artă Contemporană zăcea 
în tristețe și întuneric în urma furtului de acum 
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câteva luni. Domnișoara curator fugise, ziua-n 
amiaza mare, cu un colier cu perle și dispăruse ca 
măgaru-n ceață, mă scuzați de exprimare!
     Nicio veste, niciun suspect anunțat oficial, 
nimic din partea Poliției care se declarase depășită 
de întreaga situație și, tot neoficial, închisese cazul 
din lipsă de piste. Ce mai justiție!
     Junele V., 23 de ani, înalt, brunet, trece grăbit 
prin fața muzeului, bolborosind ceva și ducând în 
brațe un buchet cu19 trandafiri albi exact ca omătul 
ce acoperă urbea C. Tânărul, prins cu ale lui, se 
grăbește spre casa domnișoarei C., care astăzi 
își sărbătorește cele 19 primăveri ierni tocmai 
împlinite. V. se pipăie în buzunarul de la piept și, 
pentru o clipă, inima i se oprește în loc. Apoi, își 
dă seama că a pus cutiuța din catifea neagră care 
adăpostește un cerc auriu pe care strălucește un 
diamant rotund în buzunarul drept de la palton. 
Respiră ușurat, aruncă o privire plină de milă spre 
Muzeul de Artă Contemporană și își vede de drum.
     Tânărul V. traversează Piața Mare a urbei, 
unde copiii strigă de la primele ore ale dimineții, 
chiuind și zgâriind cu patinele pe micul patinoar 
improvizat. În jurul ringului, câteva căsuțe din 
lemn adăpostesc meșteșugari din întreaga țară care 
mai de care mai dornic să își arate munca de peste 
an: mașini și avioane din lemn, carusele care se 
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învârt cu cheițe argintii, cutii muzicale, bijuterii 
unicat pentru cele mai pretențioase doamne, roți 
de cașcaval și hălci de carne afumată după care îți 
lasă gura apă. V. trece pe lângă toate acestea și se 
oprește în fața unei porți metalice și apasă timid 
butonul soneriei. O fată în uniformă iese zgribulită 
și îi deschide, invitându-l în antreu pentru a fi 
anunțat la domnișoara C.
     Casa miroase a curat - deh, doar mâine e 
Crăciunul - și a crengi de brad puse în sobă. Focul 
arde blând, împrăștiind căldură în salon. Un brad 
stă cuminte lângă geam, plin de globuri din sticlă și 
cu tradiționala stea în vârf. Junele, plin de emoții, 
este întrerupt din visare chiar de domnișoara C., 
îmbujorată la vederea domnului și mama acesteia, 
doamna S.
     După schimbul de politețuri cerut de bunele 
maniere, tânărul începe o lungă declarare a 
sentimentelor sale față de sărbătorită. Doamna 
S. îl privește pe june, strângând ușor din buze și 
consimte la cererea acestuia de a primi mâna fiicei 
ei. Domnișoara C. își lasă privirea în jos, cu ochii 
sclipind de lacrimi de fericire, apoi primește inelul 
cu diamant pe inelarul mâinii stângi cu mândrie. 
Doamna S. se retrage pentru câteva clipe, în care 
cei doi amorezi se țin de mâini și încearcă un sărut 
timid, apoi plănuiesc o nuntă ca-n povești la anul, 
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pe vremea asta, chiar în Ajunul Crăciunului.
     Privind prin geamul salonului, ninsoarea s-a 
pornit și mai aprigă, iar fulgii cern o perdea albă 
peste urbea C. îmbrăcată în straie de sărbătoare.
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PRIN TUNELUL DE ZĂPADĂ

Laura Apetroaie

Știi cum îmi dau seama că am îmbătrânit? 
Nu doar durerea din șale e dovada vie, ci și 
amintirea care nu vrea să apună. Dacă mi-ai fi 

spus atunci că voi avea regrete și că-mi voi dori să 
pot da  timpul înapoi, îți spuneam că ți s-a întâmplat 
ceva și nu mai gândești cum trebuie. Ți-aș fi amintit 
și că omul mare nu dă explicații, nu cere voie, doar 
decide ceea ce vrea. Cum să nu fii bucuros în așa 
situație? Eram copil ce își imagina maturitatea 
ca fiind bucurie, doar pentru că sufletul meu de 
copil numai asta vedea, simțea și trăia – bucuria la 
care niciun copil nu putea, nu voia și nu credea că 
va fi nevoit să renunțe vreodată. În apărarea mea 
mai spun doar că a dispărut imaginea frumoasă a 
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maturității, s-a topit sub greutatea timpului și-a luat 
cu el cea mai mare dorință a copilăriei mele: să fiu 
mare și să mă bucur.
     Mereu am spus că timpul este un instrument 
sau poate e cel care mă modelează, odată ce trec prin 
el, că e acel tunelul care mă poartă prin necunoscut, 
mă transformă, îmi arată luminița de la capătul său. 
Este modul  prin care realizez că am devenit alt om, 
că sunt vie, că sunt puternică, că am reușit, fie să 
înving, fie să învăț. Învingătorul este un învățat, dar 
cel care învață este adevăratul învingător. 
     Nu am venit aici să-ți spun povestea timpului 
nemilos, ci să spun altă poveste. Una magică, asupra 
căreia timpul, această caracatiță a vremurilor 
moderne, și-a întins tentaculele și a înghițit tot ce 
a însemnat cândva Crăciunul dintr-un sat de prin 
apropiere. Sărbătoarea autentică se trăia la sat 
– chiar dacă ajungea să fie, în fiecare iarnă, rupt 
de lume.  Prezentul e plin de resursele care poate 
transforma zilele în sărbătoare, dar  lipsește esența: 
inocența, simplitatea și bucuria. Lipsesc glasuri și 
povești, căldura, zâmbetul și iubirea pentru puțin, 
lipsesc cei adunați în jurul mesei – pentru a se privi 
în ochi, nu pentru a mânca pe săturate. Cândva, 
savoarea puținului dădea sens, umplea suflete.
     Nu mai e nimic așa cum a fost. Ai răbdare 
să-ți povestesc și ai să te convingi că nu exagerez 
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deloc. Dacă închid ochii, văd tabloul perfect al iernii 
descris în cărțile vechi cu povești nemuritoare, simt 
miros de frig și aud focul nerăbdător să dezghețe 
obrajii rumeri. Îmi plânge sufletul de dorul turtelor 
cu julfă, a semințelor de dovleac coapte în rola peste 
care a trecut viața, cu bune și cu rele. Simt gustul 
celei mai parfumate prăjituri cu măr și-al gogoșilor 
pufoase aruncate într-o mare de zahăr. Bucuria asta 
nu se mai întoarce oricâte bunătăți ar ocupa masa 
din apropierea Ajunului. 
     În satul cu ierni de basm, ningea atât de mult, 
cu fulgi mari și deși, încât nicio unealtă din zilele 
noastre nu ar putut face față zăpezii. În doar câteva 
ore totul se transforma, ca prin magie, într-o barba 
infinită a celui mai iubit bătrânel.  Ningea din cer 
senin, iar gerul era aspru, dar nimic nu oprea sătenii 
să iasă din casele, unde  camerele erau sărăcăcioase, 
dar curate, iar soba duduia parcă de bucuria darului 
pe care, seară de seară, îl oferea încăperii în care 
somnul dulce mă fura pe nesimțite. Nu aveam de 
unde lua nimic pentru a împodobi, însă nu lipsea 
niciodată bradul, cu mirosul lui îmbietor. Mereu 
mirosea a proaspăt. Bomboanele de pom, cu gust 
imposibil de regăsit azi în orice ciocolaterie, erau  
un lux de care mă puteam bucura doar  de Crăciun. 
Chiar eram fericită în satul meu, în fiecare an de 
sărbători.
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     Avuția fiecăruia se vedea toamna la strânsul 
de pe ogoare, nicidecum atunci când venea frigul. 
Pe ploaie sau ninsoare nu umbrela mă apăra de 
vremea rea, ci nailonul – prima și singura mea haină 
impermeabilă – ce mă acoperea de sus până jos ca 
să mă ud până la piele.  Prin încălțăminte îmi intra 
mereu zăpada, iar fularul era un batic de-al mamei. 
Mănușile-mi erau buzunarele de la ilicul făcut de 
mama cu atât de mult drag
     Tata, singurul care se încumeta să iasă pe cea 
mai aprigă ninsoare, era îmbrăcat simplu: vestă 
din lână, cea mai groasă și călduroasă căciulă, iar 
picioarele neobosite îi erau protejate, cât de cât, 
de șosete groase împletite de  harnica lui soție. Așa 
înfrunta crivățul și ninsoarea care nu aveau de gând 
să se oprească mai devreme de câteva zile. Mereu 
îi spuneam să nu iasă pe așa ger, dar zicea așa:
     Cum zăpada știe că trebuie să se aștearnă pe 
pământ, așa știu și eu că o pot feri din calea noastră 
atât cât să ne putem descurca. Zăpada are rostul ei, iar 
eu pe al meu. Hai să vezi cum face tata tunel de zăpadă 
vrei?
     Cu efort, dar   și cu dragoste, zăpada era 
aruncată pe margine și-n scurtă vreme, tunelul 
de zăpadă (sau, mai bine zis, muntele de zăpadă ) 
promis era în fața ochilor mei. Mă uitam fascinată 
la muntele de zăpada, să știi. Și nu de puține ori 
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fugeam din casa caldă, afară la zăpadă. Îmi doream 
atât de mult să ajung sus,și să nu mai cobor de acolo 
prea curând. Îmi amintesc de foarte multe ori că 
mă bucuram nespus că avem nămeți chiar mai mari 
decât gardul curții, pentru că am descoperit imensa 
bucurie de a ne face orice revenire acasă mai veselă, 
nu mergem pe drum, ci mereu preferam înalțimea 
oferită de iarna cea ireal de frumoasă.
     Emoția mă   încearcă și-atunci când  îmi 
amitesc de ieșitul la joacă pe ulița satului, plină ochi 
de copii bucuroși pentru venirea iernii și a vacanței.  
Cel mai drag sunet din copilărie este scârțâitul 
omătului. Parcă-l aud și-acum, sub tălpile mele 
grăbite la năzbătii. Derdeluș și câteva accidente, 
bulgăreala cu râs colorat ce molipsea și adulții cu 
veselia noastră, săniuș și multe întreceri cu aruncări 
în cea mai pufoasă zăpadă!  Niciodată nu mi-am 
dorit să opresc timpul pentru că a doua zi o luam 
de la capăt și ochii-mi străluceau de fericire ca două 
stele căzătoare, pregătite să împlinească dorințe 
înainte de venirea Moșului. 
     Credeam orbește în fericire și chiar aveam 
parte de ea, chiar dacă, după multe ore în frig, 
nasul curgea, obrajii îmi ardeau și fulgii grași îmi 
atingeau pielea rece ca gheața. Cedam la stigătele 
mamei și pășeam pragul casei atunci când noaptea 
își cerea dreptul la liniște, iar până a doua zi 
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simțeam dulcea așteptare. În casa în care am crescut 
domnea armonia, pacea și bucuria de trăi. Râdeam 
pe înfundate zeci de minute, în întuneric, oboseala 
îmi îngreuna genele și-adormeam mereu cu zâmbet 
pe buze și cu o promisiune plină de speranță:  mâine 
va fi și mai frumos.
     Peste   amintiri  se-așterne dorul și trec 
neobosite, an de an, prin tunelul de zăpadă pentru 
a regăsi Crăciunul de-altădată.
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SE APROPIA CRĂCIUNUL

Dana Alistar

Vi s-a întâmplat vreodată să vedeți pentru 
prima dată o persoană și să aveți convingerea 
că o cunoașteți dintodeauna? Mie, da. Dar să 

vă spun cum s-a întâmplat. 
     În noaptea ce tocmai se încheiase avusesem 
un vis. Se făcea că mă rătăcisem într-o imensă sală 
goală. Ecoul pașilor mei mici, eu care nu fac pașii 
prea mici de obicei, reverbera din pardoseala de 
granit, la fel de lucioasă ca gheața unui patinoar, în 
colonadele de marmură cenușie, izbindu-mă  apoi 
drept în centrul plexului solar. Eram derutată de-a 
dreptul și nu știam încotro s-o apuc pentru a scăpa 
din spirala labirintică în care mă aflam. 
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     Mi-am îndreptat ochii spre cer, care nu se 
putea zări, bineînțeles și am descoperit o frumusețe 
absolută ce m-a lăsat fără grai. Tavanul era înalt 
și boltit, asemănător interiorului unei cupole de 
biserică, acoperit de vitralii multicolore. Doar un 
zâmbet și doi ochi negri ca o noapte nesfârșită am 
deslușit din multitudinea de imagini și culori. Apoi, 
obișnuindu-mă cu formele și nuanțele aprinse prin 
care soarele își strecura ultimele raze molcome, am 
mai zărit o mână întinsă spre o imensă ușă sculptată 
pe lângă care, în mod sigur, trecusem de câteva 
ori. Am ieșit, într-un final, respirând precipitat, ca 
scăpată din cel mai adânc și mai cenușiu abis. Aaa, 
vitraliile chiar nu mai însemnau aproape nimic în 
imensitatea aceea ca de zgură. Atunci, m-am trezit 
cu ochii larg deschiși spre dimineața lăptoasă și 
m-am mirat de inocența acoperișurilor proaspăt 
ninse. 
     Ziua a trecut fără incidente notabile,  dar 
amintindu-mi, în răstimpuri, de ochii aceia negri 
ce mă urmăreau. Se înserase și drumul spre casă 
se anunța a fi o plăcere, mai ales că trebuia să 
traversez bună parte din orașul alb, cocoțată pe 
tocuri. Ce-mi venise tocmai în ziua aceea să-mi 
iau ghete cu toc, nu știu. Voiam să merg direct 
acasă, fără vreo oprire, dar, când am trecut prin 
fața intrării supermarketului, picioarele mele au 
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trecut neașteptat pragul acestuia. Din obișnuință, 
probabil. 
     Aglomerație mare, mon cher, ceea ce m-a 
determinat să fac stânga împrejur spre ieșire. 
Neatentă, ceea ce nu mă caracterizează, dau nas 
în nas cu un stimabil cu ochii mari, negri. Tocmai 
când mai aveam doar câțiva centimetri până să mă 
izbesc de mozaic mâna lui fermă m-a prins de un 
braț, salvându-mă de la prima cădere din ultimii 
zece ani. 
     – Vrei să te măriți? mă întrebă cu un zâmbet 
larg ce-i mai îmblânzea puțin tăciunii din priviri. 
     – Nnu, îi răspund bulversată. Ce i-o fi venit și 
ăstuia cu măritatul? mormăi apoi înciudată.
     – Cum, nu știi? Se spune că prima căzătură 
după prima ninsoare cam la asta ar duce. 
     – Serios? replic eu cu aciditate. Am mai aflat 
ceva, mai spun cu sonorul dat la minim, vrând sa-
mi continui drumul. 
     – Serios. Nu-mi vine să cred că nu știai asta, 
continuă așezându-se în fața mea pentru a-mi bloca 
accesul. 
     – Ba să crezi, răspund strecurandu-mă printre 
două persoane care tocmai intrau în magazine. Pfui, 
am scăpat!, am murmurat  după  ce am făcut câțiva 
pași  și am observat că nu vine după mine.
     Mă gândeam la portocale. Asta voisem să 
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cumpăr. Uitasem de fiecare dată și acum ratasem 
din nou. Crăciunul fără portocale parcă nu e 
Crăciun, bombăneam în sinea mea și chiar atunci 
piciorul meu drept s-a aruncat prea mult în față, 
aducându-mă într-o poziție de semișpagat. Noroc 
de cel stâng că s-a îndoit puțin și genunchiul mi s-a 
oprit la câțiva centimetri deasupra pavelelor abia 
montate, pentru că, ați ghicit, o mână fermă mă 
apucă de un braț ridicându-mă. 
     Dar gestul lui salvator nu a rămas nerăsplătit 
fiindcă s-a împiedicat de piciorul meu flexat și s-a 
întins cât era de lung, exact lângă mine, pe pavelele 
noi, acoperite de zăpadă.
     – S-ar părea că ne îndreptăm amândoi spre 
același eveniment, spuse râzând, după ce s-a ridicat, 
scuturându-se de zăpadă. 
     Începusem să cred că e o caracatiță travestită, 
cu brațele încordate gata sa-mi sară în ajutor ori 
de câte ori aveam nevoie. Numai că ale lui erau 
dotate cu sisteme de alarmă foarte sensibile care 
îl anunțau când mă aflu într-un iminent pericol, 
spre deosebire de vietățile marine ce au câte un 
creier mic pe fiecare tentacul. Mai urma să verific 
dacă, asemenea lor, era înzestrat și cu trei inimi. 
De sânge albastru nu mai spun nimic. 
     Ajunsă în fața blocului, mi-am luat rămas bun 
mustăcind, căci abia mă abțineam să nu râd. 
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     Mâna lui se îndreptase din nou spre mine, 
așezându-se aproape de cotul meu liber. - Știi, mâine 
e Ajunul. Ai vrea să ne revedem? spuse cu un ton 
mai potolit. 
     – Ăăă, eu... Vedem. Mai e mult până mâine, 
îngaim reținut. 
     Dar știam deja răspunsul. Sub privirea aceea 
de cărbune mă simțeam acasă. Zâmbetul lui era 
molipsitor. Brațele ferme îmi promiseseră deja 
ocrotire necondiționată și tare-mi era greu să mă 
împotrivesc. Aș fi putut părea frivolă, dar în ciuda 
incidentelor din acea seară reușisem să ne simțim 
atat de acasă împreună. 
     A doua zi ne-am revăzut firesc, de parcă ne 
cunoșteam de-o viață. Crăciunul a venit și a plecat 
cu bucurie, prieteni noi, petreceri neașteptate. 
Tăciunii din privirea lui și-au păstrat căldura mereu 
vie pentru mine, iar zâmbetul lui m-a încurajat și 
destins mereu. Și așa, umăr lângă umăr, viața ne-a 
zâmbit în fiecare zi. 
     Toată speranța și așteptarea nu au fost în 
zadar. 
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TRIADA CRĂCIUNULUI MEU

Theodora Raluca Păun

Simt nevoia să îți fac această mărturisire. Nu 
știu să spun exact motivul, dar, vezi tu, a 
sosit momentul adevărului! La data la care 

scriu a nins deja, iar zăpada și-a așternut primul 
strat considerabil pe șoseaua reconfortantă și 
plină de snagă. O privesc atent! O privesc atent și 
mă gândesc la frumoasa chindie care își așterne 
întunecimea peste daira minții mele. Mă gândesc la 
Soarele care lunecă lin spre o nouă zi. Vremea mi-a 
șlefuit amintirile, iar eu le aștern frumos pentru 
tine, din somptuosul meu amvon, pentru a privi cu 
drag la incendiul din capul meu. Ce vremuri... Ce 
timpuri... Ninge frumos din cerul înghețat peste 
toate simțămintele noastre! Ninge, iar trăirea ne 
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transformă. În ce?! În niște simpli actori care își 
plămădesc actul pe o scenă invizibilă.
     Vremurile trec, iar acestora li se succed alte 
vremuri. Oamenii se schimbă, își schimbă modul 
de viață, trăirile, percepțiile, unii devin mai maturi, 
alții rămân copii pentru tot restul vieții lor. Este 
ca o roată care se învârte la nesfârșit, care anunță 
sincronicitatea. Dar o roată plăcută, acoperită de 
un iz vibrant, care te face să iubești tot ceea ce 
te înconjoară. Natura plină de savoare devine un 
adevărat balsam pentru suflet. Florile, norii, ploaia, 
copacii, oamenii, animalele... Totul este îmbrăcat 
într-un frumos capot argintiu, care atinge trupul 
într-un mod tacit. 
     Oh! Cât o iubesc! Da, o iubesc mult și nu îmi 
mai este teamă să o recunosc. Gândurile au pus 
stăpânire pe mine de foarte mult timp, asemenea 
unei caracatițe învolburate. Comunicarea dialogică 
la care te supun nu trebuie privită cu suspiciune, ci 
ca pe o chintesență. Drumurile ni s-au încrucișat 
de-a binelea, iar surâsul din ochi mi-a dat o 
speranță. Îmi place să o privesc, îmi place să 
îmi fie alături, îmi place să îi simt gustul dulce-
amărui. Este nemaipomenit de delicioasă, iar de 
frumusețe nici nu se mai poate discuta. Savoarea 
ei este precum hatârul dat de rădăcinile plantelor 
aromate. Parfumul ei este precum mirosul de 
gardenii. Aspectul ei este unul într-adevăr șlefuit 
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de malahitul  gândurilor vii. Ochii au culoarea 
tutunului copt, iar atunci când mă privește, o face 
în cel mai suav și pervers mod. 
     Mi-a oferit totul! Mi s-a oferit pe tavă, fără a 
cere nimic la schimb. Mirosul cald de cappucino 
îmi invadează simțurile ori de câte ori mă gândesc 
la Crăciunul copilăriei mele. Știi despre ce vorbesc, 
nu?! Vorbesc despre acel moment de siguranță care 
oferă bucuria momentului. Este precum dansul 
lin al unui dansator, care nu este nevoit să numere 
timpii deoarece el simte ritmul. Este precum versul 
firav al unui poet, atent zugrăvit pe foaia albă. Este 
precum o artotecă semnată de un artist, ale cărui 
mâini dibace creionează meșteșugul... o renaștere 
a meșteșugului mai bine zis. Este precum scriitura 
unui scriitor, dezvoltată nubil. Ferice de cel care 
dobândește nemurirea! Ferice de cel care zdrobește 
uitarea. Ferice de creatorul care rămâne permanent 
conectat la real. El nu mai are nevoie de harapnic 
pentru a învinge inexistența. El se are doar pe el 
prin creația sa, iar așteptarea îi devine prieten, iar 
agonia extaz. Oh! Ce moment sublim!
     Când stau și privesc hornurile caselor din 
satul meu, gândul mă transpune undeva departe. 
Undeva pe alte meleaguri care se joacă cu mintea 
mea. Emoțiile îmi sunt puse la încercare deoarece 
acolo, într-un loc adânc hrănit în sufletul meu, este 
păstrată una dintre cele mai frumoase amintiri ale 
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mele, care mă duce cu gândul departe, departe... 
Amintirea Crăciunului dăinuie în prezentul meu. 
Mirosul de cozonac cald îmi amestecă ideile ori 
de câte ori are ocazia. Iar mie îmi place! Mă face 
să mă simt vie! Mă face să simt că trăiesc. Oh, dar 
cât o mai iubesc! Împodobitul bradului, ornarea 
casei, pregătirile pentru sărbătorile de iarnă făcute 
în sânul cald al familiei au contribuit discret la 
simbolurile care mi-au ghidat existența. Și a fost 
frumos! Foarte frumos chiar! Dar tare mult o mai 
iubesc... O iubesc și vreau să trăim fericite de-a 
pururi. Eu cu ea, iar ea cu mine, îmbătate fiind de 
amorul firav. 
     Vreau ca această călătorie veșnică să o facem 
mereu... mereu... mereu. Îmi doresc ca aceste 
gânduri să devină vitale, iar ea să mă înțeleagă, așa 
cum a făcut-o totdeauna. Să mă înțeleagă și să mă 
susțină, așa cum într-un cuplu cei doi se susțin. 
Cuplul... O! Ce cuvânt lasciv... Doi oameni care 
se iubesc! Cuplul... Doi oameni care se sprijină. 
Cuplul... Doi oameni care au semnat tăcut actele 
iubirii pe care o declară ori de câte ori au ocazia... 
în fața bradului frumos împodobit. Cuplul... două 
inimi care bat ritmic pe acorduri de vioară, pe 
cadență de jazz...
     Ea mi-a oferit totul, iar eu nu pot să îi ofer 
decât mulțumirea! 
     Îți mulțumesc, frumoasă viață, pentru tot 
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ce mi-ai oferit! Îți mulțumesc pentru toate clipele 
petrecute pe acest pământ, care nu se vor pierde 
niciodată în eter. Îți mulțumesc pentru ceea ce 
sunt!  Îți mulțumesc pentru tot! Tu, alături de 
minunatul Univers, mi-ați dăruit cele mai profunde 
amintiri, care vor dăinui mereu în sertarele 
sufletului meu. 
     Cu mare drag,
     un muritor. 
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O, CE VESTE MINUNATĂ!

Lelia Iancu

     „Să spui semenilor tăi că, atunci când prima 
seceră a lui Sin se va ivi pe sfera cerească, aflându-se 
în zodia Peștilor și când aceasta se va uni cu Shamash, 
va avea loc momentul magic. Clipa în care viitorul 
vostru se va făuri în creuzetul timpului și vă va oferi o 
nouă șansă la mântuire, se apropie. Domnul Nostru s-a 
îndurat de suferințele voastre și a decis că va trimite, 
din nou, printre voi, pe Fiul Lui!”
     Bătrânul profet se trezi într-un lac de sudoare, 
căutând cu disperare acea lumină albă ce îi invadase 
camera. Dar nu reuși să mai găsească nicio urmă a 
Mesagerului Luminii.
     Se ridică cu respirația întretăiată din așternut, 
încercând să metabolizeze acel mesaj. Oare fusese 
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doar un vis sau totul fusese aievea?
     Hotărî să facă o plimbare în frumoasa noapte 
de decembrie. Poate în acest fel avea să reușească să-
și limpezească gândurile și să consulte următoarele 
evenimente astrologice.
     Cum deschise ușa micii sale căsuțe, aerul 
proaspăt îi îmbrățișă întreaga ființă, trezindu-l din 
amorțeală. Respiră cu nesaț această binecuvântare 
a naturii. 
     Peisajul era feeric. 
     Sin se dezvăluia privirii în toată splendoarea 
ei, aruncând pe pământ raze argintii de lumină. 
     Liniștea era întreruptă uneori de câte un 
zgomot venit din îndepărtare. În rest, dacă reușeai 
să te conectezi cu cerul și cu pământul, puteai auzi 
colindul fulgilor de nea cerniți de sitele norilor.
     Profetul Ioan se bucura precum un copil de 
toate aceste minuni.
     – Și oare noi nu am simți la fel? Nu ne-am 
lăsa pradă acestor frumuseți într-o seară magică a 
lui decembrie?
     Era ultima noapte înainte de Crăciun.
     Atunci bătrânul începu să facă legătura cu 
viziunea sa.
     Mai primisese și în trecut mesaje divine, dar 
preferase să le păstreze pentru el. Societatea se 
schimbase atât de mult în ultimul mileniu. Probabil 
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acesta era motivul pentru care Dumnezeu luase 
această decizie radicală. 
     – Încă o șansă ce ni se oferă! Un cadou 
neprețuit al Divinității! Merităm însă? Eu și semenii 
mei suntem demni de această cinste? se întrebă 
Ioan, gânditor.
     Ajuns acasă se așeză la masa mare de 
stejar ce parcă îl așteptase. Îl miră faptul că toate 
instrumentele și cărțile sale erau aranjate într-o 
ordine perfectă. Înțelegea din ce în ce mai bine că i 
se ofereau, de Sus, toate condițiile pentru a răspândi 
această veste.
     Până și harta astrală îngădui să-i pătrundă cele 
mai adânci mistere.
     Degetele profetului se plimbau cu grijă pe acel 
ocean plin de semnificații. 
     Peste câteva luni, Shamash avea să se unească 
cu Sin formând o conjuncție armonioasă. În același 
timp, de o parte și de alta a lui Sin, vor sta precum 
niște martori, Marduk, Ishtar și Ninurta. Ninurta 
formând împreună cu Marduk o altă conjuncție ce, 
în mod normal, avea loc la câteva milioane de ani. 
     A doua venire a lui Iisus urma să fie anunțată 
tuturor și de către o stea strălucitoare, de culoarea 
safirului. Steaua Vega,  din constelația Balanței, 
cunoscută ca semn al echilibrului și al iubirii 
aproapelui.
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*

     Ziua de Crăciun!
     Profetul  Ioan se afla alături de preot, în 
amvonul bisericii. Urma să anunțe mesajul divin. 
Emoția îl sugruma precum o caracatiță, dar se 
ruga continuu la Domnul pentru a-i oferi putere și 
înțelepciune.
     Preotul, înveșmântat de sărbătoare, anunță 
cu o voce puternică rândul bătrânului profet.
     – Dragii mei, începu Ioan cu vocea gâtuită 
de cuvintele pe care urma să le rostească. Dragii 
mei, ne-am adunat în această zi atât de importantă 
pentru a sărbători nașterea Mântuitorului nostru... 
se opri să respire. Picuri de sudoare îi inundaseră 
fruntea. Dragi enoriași, Dumnezeu s-a îndurat încă 
o dată de noi... În curând, ni-l va retrimite pe Fiul 
Lui!
     Mesajul profetului se izbi de zidul indiferenței.
Auditoriul se gândea că, oricum, conform tradiției 
creștine, celebrau nașterea pruncului sfânt an de 
an.
     – Iubiți enoriași, interveni preotul, suntem 
binecuvântați! Și nu doar în această zi ci și în 
viitorul apropiat! Voi, cei prezenți aici, răspândiți 
mărturia profetului Ioan, căci adevăr grăiește acesta! 
Mesagerul Luminii i-a apărut în vis, încredințându-i 
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această taină! 
     Ultimele cuvinte avură darul de a pătrunde 
prin crăpăturile dintre piele și oase, ajungând la 
inima celor prezenți.
     Profitând de liniștea ce se lăsase și de starea de 
transă în care se aflau toți, Ioan luă din nou cuvântul:
     – Cea de-a doua venire a lui Hristos va avea 
loc pe pământul sfânt al țării noastre, în Grădina 
Raiului lui Dumnezeu. Slavă Lui!
     Nu apucă să termine de rostit cuvântul „Slavă” 
pentru că biserica se umplu de o lumină albă, 
serafică.
     Cupola bisericii se despică în două, lăsând 
adierea unui parfum necunoscut să pătrundă în 
interior.
     Sunete dintr-o limbă dispărută cu milioane 
de ani în urmă, umplură atmosfera, ca mai apoi să 
se preschimbe în osanale.
     O clipă revelatoare în care Dumnezeu a ales 
să-și susțină mesagerul trimis pe Pământ.
     Rugăciunile de iertare ale muritorilor se 
contopeau cu ovațiile îngerilor, mângâind auzul 
Domnului Dumnezeu.
     – Îl veți avea din nou, printre voi, pe Fiul Meu! 
Credeți și vă veți mântui!

*
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     Se povestește că în acea zi de Crăciun mulți 
au fost cei care au trecut la adevărata credință.
     Dumnezeu și-a ținut promisiunea față de 
oameni, redându-le pe Hristos, care a luat asupra 
Lui toate păcatele omenești.
     Speranța     a  înflorit precum florile de 
Crăciuniță sub steagul domniei acestuia, iar oamenii 
nu au mai repetat greșeala de a-și omorî Împăratul.
     S-au scurs alte nenumărate secole de atunci. 
Dar acestea nu au mai fost însemnate de roșul 
sângelui, de foamete, boli, războaie și de crize.
     Oamenii și-au recăpătat înțelepciunea și 
măreția strămoșilor de odinioară, însoțiți fiind 
mereu de credință!

Sfârșit
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S.I.M.T. (Scris, Inspirație și 
Motivație pentru Tine)

Programul S.I.M.T., program dezvoltat sub umbrela 
O carte nescrisă de Mona Șimon, oferă o nouă 
perspectivă asupra Fundamentelor scrierii creative.

Scrisul se învață! Scrisul se exersează! 
Scrisul se simte!

MonaSimon.ro




