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Trinomul gândire-limbaj-creativitate
factori fundamentali în formarea personalității elevilor/ tinerilor
În pregătirea și formarea pentru viață a elevilor
prin procesul de învățare, esențial este trinomul
gândire-limbaj-creativitate, susținut de o lectură
permanentă literară sau nonliterară. Cele trei elemente de învățare și dezvoltare a capabilităților intelectuale sunt în interdependență permanentă și se
sprijină pe lecturi cât mai diversificate.
Lectura se manifestă ca un exerciţiu de
performanță, aplicat la diferite tipuri de texte literare
şi/sau nonliterare, cunoscute sau la prima vedere, în
limbaj afectiv sau științific etc. Elevii îşi dezvoltă
cunoştinţele privind modurile de expunere (descriere,
dialog, narațiune), caracterizarea și rolul personajelor,
ideile organizate în jurul unor subiecte și conflicte,
tipologia textelor și configurația bibliotecilor. Lectura,
ca formă de acces la orice fel de informație, constituie
cea mai utilă achiziție abilitară și intelectuală din
această perioadă. Nicio comunicare nu se poate realiza decât dacă se utilizează un limbaj comun, dacă
elevii înțeleg la fel sensul cuvintelor, dacă au suficiente motive să comunice fără inhibiție şi reținere
afectivă. De aceea, controlul și îndrumarea lecturii
particulare/suplimentare a elevului are menirea de a
perfecționa, prin activitate indirectă, independentă,
actul de citire, exersat pe diferite tipuri de texte. Cum
cititul cărților constituie o abilitate fundamentală de
natură intelectuală, fiind un instrument al activității intelectuale, o deprindere utilizabilă pentru toate
domeniile de cunoaștere umană, constituie o achiziție
fundamentală. De aici rezultă importanța lecturii pentru orice elev pentru devenirea sa, pentru sprijinul progreselor sale școlare la toate disciplinele didactice.
Cartea, dobândirea pasiunii pentru lectură
influenţează în mod pozitiv dezvoltarea intelectuală a
elevilor, formează gustul pentru lectură, atașamentul
pentru „expresia tipărită” (cărți, reviste, ziare, diverse
publicații), în ciuda unei acerbe concurențe cu mijloacele audiovizuale. Lectura îndeplinește rolul de
sursă principală de informare, de achiziționare a unor
experiențe individuale, cu tentă morală. Ea propune,
de regulă, valori universale umane, realizând, în
mintea copiilor, o ierarhizare și coagulare a valorilor
culturii naționale și universale.
Există, în stare concurențială, doua tipuri de
lectură: lectura textuală (alfabetică, literală) şi lectura
electronică (iconică, de imagini). Raportul dintre cele
două tipuri de lectură ar trebui să fie de complementaritate și nu unul de disjuncție. De aceea, se impune
promovarea de către profesor a ambelor tipuri de
lectură, prezentând avantajele şi dezavantajele
fiecărei categorii, luând în considerare faptul că
fiecare dintre cele două aduce lectorului avantaje și
ispite, conform exemplului de mai jos:
• lectura cărților: - Imaginea e reconstruită mental, presupunând efort și gândire; - Imagini colorate,
atrăgătoare, clare, ușor de asimilat; - Imagini sugerate, solicitând „investigație imaginativă'”; - Imagini totale, gata alcătuite, cu detalii și accesorii; - Imagini voit
scriptice, simbolizate în metafore; - Imagini reale,
exacte, concrete;
• lectura electronică: - Limbaj mediat, polisemantic, ambiguu; - Limbaj direct, simplu, accesibil; Act complex, activ; - Confortabilă, domestică, pasivă;
- Ireversibilă, flux continuu.
În actul de lecturare/citire este nevoie de angajarea a doi „actori”: textul şi cititorul. Rezultatul lecturilor – fie a cărților, fie electronică – are drept
consecință creșterea potențialului creativ al
subiecților. În sens larg, creativitatea este un concept
care se referă la potenţialul de care dispune o
persoană pentru a desfăşura o activitate creatoare.
Activitatea creatoare este una dintre formele fundamentale ale activităţii omului, alte forme fiind jocul,

învăţarea, munca şi comunicarea. Se deosebeşte de
celelalte forme de activitate umană prin caracteristicile
produselor în care se concretizează şi prin procesualitatea psihică ce îi este caracteristică. Produsele
activităţii creatoare întrunesc o serie de atribute specifice: noutate, originalitate, ingeniozitate, utilitate şi valoare socială. Dezvoltarea potenţialului creativ uman
presupune, în primul rând, o optimă interacţiune
educativă a tuturor factorilor de educaţie care
interacţionează într-o societate, şcoala nefiind singurul factor de influenţă. În contextul tuturor acestor
condiţii social-educative ale creativităţii, şcoala
urmează să realizeze finalităţi educative specifice,
de care este direct responsabilă. Prin urmare se impune
crearea premiselor gnoseologice ale
creativităţii. Fiinţa umană poate să acţioneze transformativ doar în condiţiile în care se sprijină pe
cunoaşterea legilor obiective ale naturii şi ale vieţii. La
cunoaşterea acestor legi, individul uman se ridică
treptat, în urma unui efort de conceptualizare a
realităţii obiective înconjurătoare. Şcoala desfăşoară
o muncă de durată pentru a oferi tinerilor accesul la
conceptele fundamentale pentru construirea mintală
a realului şi înţelegerea universului.
Activitatea creatoare presupune o intensă utilizare a gândirii și limbajului interior, un „dialog” continuu pe care subiectul creator îl poartă cu sine însuşi
cu privire la problemele care îl preocupă. Limbajul
este activitatea individuală de comunicare prin intermediul limbii; or comunicarea presupune vehicularea
unor semnificaţii între un „emiţător” şi un „receptor”,
ceea ce nu se poate realiza decât prin utilizarea unor
„coduri” care să permită materializarea acestor
„mesaje”, codurile putând fi semnele (cuvintele)
diferitelor limbi naturale sau limbajul mimico-gesticular
(specific surdo-muților) sau alfabetul Morse etc. O altă
componentă esenţială a unui sistem de comunicare
este conexiunea inversă, ce are rolul de a regla emisia
mesajelor în funcţie de efectele produse. Limbajul fiind
„limba în acţiune” sau limba preluată (interiorizată) şi
utilizată de fiecare subiect uman (care o găseşte la
naştere gata constituită), înseamnă că limbajul preia
şi latura semantică a limbii.
Gândirea este procesul psihic cognitiv superior
care prin intermediul operaţiilor mintale (analiza, sinteza, comparaţia, abstractizarea, generalizarea),
reflectă însuşirile esenţiale şi relaţiile dintre obiectele

şi fenomenele lumii, sub forma noţiunilor, propoziţiilor
etc. Aşadar, gândirea se formează şi se dezvoltă prin
intermediul limbajului, în absenţa căruia rămâne la un
stadiu primitiv (a se vedea cazurile de copii sălbatici
sau copiii surzi din naştere). Operaţiile gândirii sunt
transformări mintale ale obiectelor şi fenomenelor
care nu pot fi prelucrate decât prin intermediul limbajului: analiza, care înseamnă desfacerea întregului în
părţile componente, şi sinteza, care se referă la refa-

cerea întregului, necesită utilizarea limbajului;
comparaţia (relevarea asemănărilor şi a deosebirilor
dintre obiectele gândirii, pe baza unui criteriu), de
asemenea, abstractizarea (reţinerea unor însuşiri prin
renunţare la altele) şi generalizarea (formarea claselor
pe obiecte şi fenomene) presupun intervenţia limbajului ca suport sau instrument pentru vehicularea
semnificaţiilor corespunzătoare. De aceea gândirea
lucrează cu construcţii mai complexe, cum sunt
judecăţile și raţionamentele; acestea trebuie să se
materializeze în construcţii lingvistice mai complexe
decât cuvântul, cum sunt propoziţiile şi frazele. Şi aşa
cum în cadrul limbajului utilizarea vocabularului unei
limbi nu se poate face în absenţa unor reguli gramaticale, tot aşa în cadrul gândirii, utilizarea noţiunilor nu
se poate face în afara legilor logice care vizează
corectitudinea gândirii, adecvarea ei la realitate. La
nivelul personalităţii, limbajul, în toate formele sale,
este un indicator cert al capacităţii intelectuale:

bogăţia voca-bularului, corectitudinea gramaticală,
flexibilitatea şi fluenţa gândirii. În acelaşi timp, dovada
înţelegerii, deci a funcţionalităţii gândirii, nu se poate
face decât prin intermediul verbalizării, al exteriorizării
prin limbaj a ideilor. În concluzie, unitatea în
interacţiune (reciprocă) a gândirii şi limbajului poate fi
considerată un punct de pornire cu rol central în
înţelegerea interdependenţei tuturor fenomenelor în
cadrul complexului sistem psihic uman şi a integrării
acestuia în mediul sociocultural care îl condiţionează.
Pornind de la ideea că cel mai sigur mod de a
dezvolta creativitatea unei persoane este acela de a
o pune în situaţia de a crea, profesorii care practică
instruirea creativă le va cere constant elevilor să facă
efortul elaborării unor lucrări personale diverse (compuneri, referate, sinteze, confecţionare a diverse
obiecte etc., în paralel cu focusarea pe lectură cât mai
intensă și diversă. Instruirea creativă se preocupă de
încurajarea elevilor de a manifesta curiozitate pentru
o mare diversitate de aspecte ale lucrurilor și ale vieții,
ale științei și religiei, ale universului fizic și ale celui
metafizic.
Creativitatea nu are de-a face cu „creaţiile
malefice”, în scopuri egoiste. Prezentarea unor modele umane exemplare din acest punct de vedere, a
personalităţii și activității unor mari savanţi, artişti, filozofi, oameni politici va oferi elevilor modele de exemple convingătoare cu privire la menirea şi modul de a
fi al autenticelor persoane creative.
În concluzie, pregătirea pentru viața
profesională, socială și personală impune cunoaștere,
știință, metempsihoză, dar înainte de toate gândire
logică, limbaj adecvat și creativitate bazată nu obligatoriu pe inventivitate, ci mai degrabă pe o cultură
generală solidă.
Credem că trebuie să ne întoarcem spre
experiența învățământului românesc care a dat lumii
atâtea personalități și acte creatoare, contribuind la
dezvoltarea științei și tehnicii umanității.
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E vară.
Veșnicia nehotărârii

Stea printre oameni
Sufletul, un basm, un scriitor
și un cititor, dar în același timp, un
război, un participant și o victimă. O
teacă pentru mii de săbii tăioase ridicate asupra propriei noastre rațiuni.
Săbiile realității. Doar sufletul
găzduiește fantasticul și imaginarul.
Sufletul însuși este gazda luptei între
basm și război.

O stea picură uşor
Pe pământ,
Ca o lacrimă grăbită
În vânt,
Mama ești Înger sfânt,
M-ai adus pe pământ,
M-ai născut cu duh bun,
Ţie, mamă îţi spun.
Stea printre oameni, mama mea,
Cu zâmbet de stea,
Cu tine străbat prin univers,
De acum viitorul meu are sens.
În fiecare clipă tu mă împlineşti
Scumpă mamă, zână tu eşti,
Şi când trăiesc bucuriile
Cu sufletul îmi simţi toate stelele

a păcii între tine și tine însuți. Fructul
alegerii. Risipit într-o duminică de august. Pătruns de viermii nehotărârii.
Mărul nu doar fructul alegerii, ci și
cadoul adolescenței, risipit de dorința
unui mugur al discernământului.

Primăvara. Frunzele înverzite
ale naivității își întind aripile deasupra
sufletului. Un penaj al inocenței și al
copilăriei unde pana e doar o amintire. Fără o pană prin penaj
pătrunde soarele. Primăvara, când
mugurii pocnesc încet, așteptânduși însă propriul fruct al alegerii…
Mărul. Obiect magic. O cheie

Nicoleta Toader
CLASA a IX-a F

CÂNTECUL DIN VIS
În ritmul pianului dansau povești de iubire
Pe scrisoarea ruptă se destrămau o mireasă și un mire
Cânta Luna baladele furate dintre stele,
În inima pustietății se furișau nopți și mai grele.
Curgeau lacrimile negre ale sufletului meu curat,
Șopteau și florile un dulce cântec pe-nserat.
Dansau viorile triste în mirificul cer înghețat și lucios,
Iar visele se adunau seară de seară pe un mare nor pufos.
Durerea-și căuta iertarea în dezamăgirea vieții de apoi
Ceasul căuta timpul rămas în scrisul vechi al unei foi
Apusul îmi răpea fiecare moment de nechibzuință,
Și totul iar trecea pe mare devenind doar o dorință.
Dispăreau poeziile de-alinare scrise noaptea în suspine
Afară se întuneca și toate stelele deveneau simple ruine
Și cerul cugeta în neștiuta putere a nopții neschimbătoare
De parcă și lumea era întoarsă pe dos în plină necuviință.

O nostalgie de toamnă usucă
frunzele, topește fructele și legumele
în gura cititorului. Se plantează livezi
ale alegerii și se naște mâncarea
umărului drept. Se naște iar o
dorință. A verii, a penajului complet.
Se naște fluturele.
Deși acoperit de cicatricile
unei lupte aprige, interioare, cu urme
de război pe dinafară, cerul gurii se
acoperă de gust. Gustul fructului
alegerii. Nehotărârea. Iar din perspectiva zăpezii alegerea celui ce se
citește singur și știe că va fi citit.
Alegerea războiului ce va fi purtat.
Știe că va participa și că va muri în
el însuși.
Și de fiecare dată mor și mă
nasc.
Și de fiecare dată simt gustul
fiecărei citiri…

Bogățiile toamnei
În aer, frunzele sunt libere. Pentru câteva
pagini, într-o cădere falnică, frunzele nu au loc sub
talpa de cauciuc ce trosnește forma stafidită. Pentru
câteva pagini, frunza surzește de chemările,
strigătele îndurerate ale straturilor groase ale foițelor
subțiri de amintiri, ce încet, încet, mor. Pentru câteva
pagini, frunzele deshidratate își potolesc setea, își
potolesc lipsa stropilor, lipsa picăturilor contactului
cu sufletul…
Dar foșnetul se aude din ce în ce mai
aproape, iar grosimea tălpii capătă câte un centimetru mai mult…un centimetru mai mult pentru
fiecare ramură a minții. Însă foșnetul se oprește, iar
talpa pune o continuă presiune pe ultimul segment
de respirație sacadată a stafidei incolore a copacului. Astfel, timpul își amprentează copacul cu o
miloasă palma a înțelepciunii…
Ocolind cu atenție amprenta înțelepciunii,
copacul este ușor atins de vârful lamei toporului destinului, ce îl marchează în acea atingere pe scoarța
fărâmițată și fragmentată a ramurii minții. Iar de
parcă nici nu l-ar fi întâlnit, își primește prima lovitură
Copacul geme silențios, iar timpul, ocărât discret de
suferința acestuia, își trage brațele înapoi pentru a
doua lovitura, însă se oprește și se retrage. Copacul
se dezechilibează și trosnește în partea opusă, precum copiii și nepoții sai. Astfel, ultimul foșnet al frunzelor după căderea ramurii minții fiind un măr, un
fruct al legerii…

pe degete, ascultă-i muzica și re-devino odată cu
Florina Georgiana ea. Bucură-te de aburul serafic din serile de-acum
jilave și primește-i binecuvântarea în forma rapCiaușu
sodicelor dimineți cu ceață difuză și azurată.
Călcăm în petece de baltă care ne săgetează
până sub genunchi. Stăm pitiți sub umbrelele de
fâș rece, de unde ne place să admirăm pe tăcute,
valsul în pași întrerupți al lumii noi.
Toamna ne face să ne oprim din ființare
pentru o clipă sau două și să reflectăm precum
Mi-e toamnă!
înțelepții la toate câte ne-nconjoară. Aduce cu ea,
nu doar apă cerească prinsă-n picuri străvezii, dar
Ce poate fi mai înălțător și mai reconfortant și poezie, desfătare. Poți s-o privești prin geam
decât toamna, cu tot cu dezmierdul ei îngălbenit? sau s-o descoperi. Poți să o strângi în pumni sau
Cum altfel să-ți crească aripi sub omoplați, cu care poți să o lași pur și simplu să ți se prelingă pe linia
să îți duci rezonanțele sentimentelor clare, nea- obrazului. Poți să te înghesui într-un trenci și să-ți
coperite, în zboruri departe, dacă nu iubind?
Mi-e toamnă iar – în obraji și-n simțăminte.
Mi-e toamnă și-n frunzele de afară, dar și între
gene, căci îmi picură fire de răcoare și flori
presărate. Îmi tremură sufletul la acordurile
mânioase ale vântului, precum s-ar sparge pe undeva prin ramurile răsucite ale vreunui copac ostenit din grădină. Îmi injectează în tâmple
colagenul vremurilor casante.
Ți-ai țesut, toamnă, peste case note înalte
și urzeală fină ca mătasea soarelui. Ai atins începuturi și ne-ai oglindit zâmbete mărețe. Unii
devin nostalgici, alții zâmbesc pe furiș și se
luminează la față. Sunt momente în care se mai
disting încă, în aburul ceresc, acordurile suave ale
gâzelor curioase și ale coconilor încă negerminați,
înveliți în fibră și clape smălțuite cu dichis, cât să
ne bucure ochiul.
Cum scrâșnesc ariile neterminate sau cum ferești oasele de umezeală sau poți alege să-i
jelesc în surdină artiștii părăsiți de muze, la fel dansezi pe sub perdele. Oricum, poartă-i lacrima
toată natura interpretează sonata unui anotimp, în păr, pe haine și pe cizme fără să-ți pese că va
având partituri inscripționate în castane coapte și fi rece. Ascultă-i muzica mocănită din asfalt și de
nuci despicate.
pe verandă. Las-o să lumineze peste voi în cercuri
Cum să nu iubești toamna? Lasă-te în voia de aur și note de subsol cu parfum incitant de...
ei și fă-i jocul. Dansează-i pașii, numără-i frunzele toamnă!
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Respirând irespirabilul
Nu cred că voi câștiga acest joc,
Să lupți împotriva lui poate fi înșelător.
Pământul este instabil,
îți simte tremurul din fiecare respirație
Frica de a fi un impostor,
un pion destinat eșecului
Labirintul e înspăimântător
fiindcă te îneci în el,
te pierzi pe tine însuți și nu te mai vezi
Labirintul te cunoaște,
vede înăuntrul tău
Strânsoarea în care te prinde îți sfărâmă toate oasele
Ghearele-i întunecate te urmăresc,
Se apropie,
Îți suflă în ceafă
Nu știai ce înseamnă răceala
până nu ai simțit-o împingându-te de la spate
Simți dorința să privești în urmă,
dar dacă te dezechilibrezi?
Labirintul va ieși învingător
când te aștepți cel mai puțin
Labirintul este cel mai mare hoț
al timpului, al iubirii, al realității
Totuși,
Nu știi ce să faci în afara lui.
Corăbieri
plasma se descompune haotic
în încurcătura vaselor și a arterelor
te afunzi în vaporii roșii de sânge și eter din care
nu vei mai ieși
te sufoci în dezastru
inima-ți este prizonieră într-o cutie de lemn
îți construiești adăpostul din cioburi și resturi de durere
așchiile formează un mozaic sub pielea ta
piciorul atinge întunericul,
întrebându-se dacă-ți va fi frig
barca de hârtie te așteaptă
ai bilet dus-întors?
O mantie care te face invizibil
las să-mi cadă cenușa
să o împrăștie vântul
să ți-o pună pe gene
acum când metroul merge pe linia aia care duce spre
casă
acum când mersul pe jos nu ți se mai pare obositor
îi privești de sus
scoți sticla în care ții captiv norul și pleci după ei
umbrele nu se mai ascund după colț
gurile de canal sunt deschise
iluzia unui fum asfixiant îți aduce sclipiri în negrul
ochilor atenție la pavaj
că te întorci în copilărie
unde un singur pas greșit însemna sfârșitul
ce s-a schimbat?
eu nu mai sunt
cenușa îți va aduce aminte
Cărare printre stele
sufletul, o stație spațială
se vede de la geam nemărginirea galaxiei,
distanța până la Pământul care pare atât de îndepărtat.
nu mai știi ce înseamnă acasă,
iar călătoria până la Soare se va sfârși în punctul topirii
întregii tale ființe.
ai deschide ușa,
să te lași pradă stelelor,

să ți se înfioare măduva spinării,
canalul vertebral să ți se umple de gravitație, praf de
meteoriți și găuri negre;
dar nu ai s-o mai poți închide niciodată.
-sacrificiul nemuririi în necunoscut
În plin freamăt
cine îndrăznește să trăiască chiar
pe marginea misterului?
în mijloc spânzură o lumină
ce dansează valsul unei melodii obsedante
stranie îi este aura
ea își reia bucla timpului care o târăște prin mocirlă
această realitate îi este de neconceput
se presupune că asta și-a dorit
să-și închipuie că poate decoji ignoranța,
dar acum răzbate în disperarea singurătății
pe care i-o oferă zidurile de beton
exista o ieșire,
iar firul de care era legată se tot întindea.
ea apucă de fir și încercă să se ridice,
încercă disperată să se tragă spre casă.
încercă să strige, dar lumină îi ieși pe gură,
prefăcându-se într-un râu lung, lung
deasupra, luna zâmbitoare
secretul s-a aflat scris pe un palimpsest
pe care-l ține la subsuoară
acum, doar texte șterse.
este o poveste nedeslușită a haosului
Răceala căderii
pavelele-s ude
stația de autobuz nu a mai fost niciodată așa
singuratică
un claxon în surdină
o lumină în baltă
cauciucul cizmelor vechi pe care
abia le-ai coborât din pod
mergi, scârțâie, te oprești
aștepți autobuzul,
croazieră de lux
prin noroi și scuipat acum spălat
marioneta se trântește în genunchi în fața ta
urlă, zbiară, oftează
singurătatea e mai cuprinzătoare decât răceala ploii
nimic nu va mai fi la fel
canalizarea nu mai face față
inima nu mai face față
lemnul trosnește
creierul îmi plesnește
acreală, simți un nod în gât
putreziciunea încearcă să se elibereze
sari peste cablul acela căzut dacă nu vrei
să devii lobotomizat
ajungi sub un pod
deasupra apei
vrei să te scufunzi, dar ceva nu-ți dă voie
încerci să te adâncești cu picioarele,
dar îți cresc aripi
le tai, cresc înapoi
cresc înapoi, le tai
cerul ți se deschide, se sparge, se întregește
dar tu vezi doar hăul negru din adâncuri
țipi, sperând că-l vei despica în două
ochii ți se împăienjenesc cazi.
în sus sau în jos?
Ludicul și alte infinituri
zăngănitul ăsta devine insuportabil
mă zgârie prin stomac
prin conductul auditiv pe retină
imaginile mi se derulează rapid
nu îi cunosc pe acești oameni
au mers de pinguin
sau poate ghețarul pe care plutesc eu
este prea departe
miopia n-a fost niciodată atrăgătoare
culorile încep să se amestece,
paharul îmi fuge din mână,
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capul se aruncă înainte,
picioarele-mi pleacă înapoi
flutur mâinile
un pinguin îmi face cu ochiul.
poartă ochelari
Regăsire
scoică plină cu șampanie
spumă de mare se revarsă
ți-ai strâns lucrurile
și te-ai avântat în larg ți-ai pierdut anii
acum cutreieri fără destinație
lingi sarea de sub unghii,
scoți nisipul de sub pălărie
și ți se inundă nările
s-au deschis pânzele
încotro te poartă vântul?
meduzele se întreabă mirate
de ce poți merge pe apă
nici măcar nu o atingi
nici măcar nu mai exiști
vorbești o limbă care-ți este doar ție cunoscută
pe plajă noaptea este neagră
farul străbate orizontul
face o cale lungă spre silueta îndepărtată
totul dispare într-un nor de ceață;
e pustiu.
Șocuri ascuțite
mi te-ai cuibărit în orbită
după ce te-am anunțat că nu ai mai plătit chiria
în ultimele luni ai fost absent,
dar întreținerea cine o achită?
acum mă joci pe degete
ții mâna pe maneta de unde se pornesc lacrimile
tu oricum porți vestă de salvare
simt cum îmi furi tot aerul
sunt secată de putere,
de sevă,
de viață,
de moarte
îmi voi crea o coroană din spini de metal și așchii de os
tu vei da drumul curentului
să o străbată;
va fi mortal.
Cum să oprești timpul
îți mai aduci aminte de nucul din fundul grădinii?
azi l-am tăiat
era mai bătrân decât căruntul din vale,
un Moș Crăciun cu barbă verde
și ochi de o dulceață ce îți rămânea printre dinți;
ne apostrofa când eram copii
ba că-i mâncam nucile prea verzi,
ba că făceam cu rândul la cățărat –
doi pași și eram în vârf.
rădăcinile n-am izbutit să le scot
tristețea grădinii e acum molipsitoare
durerea frunzelor pe care n-am avut curajul să pun
mâna te răpune, dar să nu-ți pară rău
Iubește sau vei fi iubit
amintește-ți că suntem creați din aceeași cenușă
din care a fost creat întregul Univers
ai uitat că respirăm același aer împreună
cu fluturii purpurii
și că, respirând, ne umplem de iubire?
suntem plini de un freamăt duios al lumii,
de șoapte ademenitoare și melodioase
și de poeme mute, supreme
suntem capabili de a observa finele tușe
ce ne deosebesc de ceilalți?
uitându-mă spre tine,
descopăr suferințele pe care le împărțim, fricile,
bucuria de a fi împreună
și speranța că poate într-o zi ne vom preschimba
unul în celălalt,
eu în cuvânt,
tu în poezie.
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admirație. Când prințul o observă pe

cipolului. Acesta rămase confuz de reacția

unei concubine avea o relație cu doctorul

- Tu nu ești de la camerele
prințesei? întrebă prințul vizibil dezinteresat de prezența slujnicei.
- Ba da, Înălțimea Voastră. Îmi cer
scuze pentru deranj, dar a-și dori să vă
vorbesc în numele Alteței Sale. zise slujnica, plecându-și capul.
Prințul nu avea interes pentru problemele din interiorul palatului, de aceea
dacă nu era pe câmpul de luptă, se
pregătea pentru război. Își petrecea majoritatea timpului în afara palatului, printre
oamenii de rând. Considera că un
adevărat conducător știe modul de viață al
slujitorilor lui, altfel cum putea să ia decizii
benefice pentru popor dacă nu știe ce
nevoi are? Așa că atunci când o văzuse
pe slujnica prințesei, luă o atitudine ostilă.
- Alteța? la auzirea prințesei, se opri
din tras și acordă puțin interes.
- Da. Nu știu dacă ați auzit, dar
Alteța Sa este acum închisă pe bază că la otrăvit pe fiul concubinei Kim.
- Auzisem ceva mai devreme… dar
nu trăiește? Parcă îi găsiseră antidotul.
- Ba da, dar prințesa e încă sub
acuzare…
- Chiar l-a otrăvit? întrebă prințul
uitându-se direct la slujnică. Tonul său era
dominator.
- Nu, Înălțimea Voastră! ridicânduși capul și privindu-l rugător. Imediat ce
realiză ce făcuse, își plecă din nou capul,
zicând : Alteța mi-a zis să-l găsesc pe cel
care a făcut asta, dar nu știu cum să o fac.
De aceea am venit la dumneavoastră. o
spuse pe un ton umil.
- Dacă ți-a cerut ție, știe ea de ce a
făcut-o. Altfel, ți-ar fi zis să vii la mine.
Doamnă Shin - se apropie de ea, zâmbindu-i încrezător - ești o slujnică. Dacă
cineva poate afla ce se petrece în palat,
aceea ești tu, îi zise prințul, întorcându-se
la antrenamentul său. Am încredere în
tine, doamnă Shin! strigă prințul, făcândui cu mâna în semn de „La revedere!”.
Doamna Shin era mai confuză ca
niciodată. Pe lângă asta, îi era și teamă.
„Alteță, ce mă fac?” gândi slujnica.
În aceeași seară, în vizită la
prințesă, venise discipolul care îl salvase
pe prinț. Prințesa stătea într-un colț,
uitându-se pe micuța fereastră cu gratii
îngândurată, când auzise pe unul dintre
soldați că are un vizitator. Se întoarse, iar
când îl văzuse pe tânărul care-i zâmbea
politicos, o cuprinse curiozitatea.
- Alteță, scuzați-mi
impolitețea - își plecă capul -,
mă numesc Wang Eu, un discipol al doctorului regal care sa întâmplat să-i salveze viața
micului prinț otrăvit de
dumneavoastră.
Când auzise acuzația
făcută de discipol, prințesa
zâmbi.
- Nu eu l-am otrăvit.
- Atunci, îndrăznesc să
întreb, de ce vă aflați aici? În
tonul discipolului, când întrebă,
se putea simți batjocura și
aroganța.
- Asta aș vrea și eu să te
întreb. zise prințesa uitându-se
direct la el.
- Alteță, - așezându-se pe vine, fiind
astfel la nivelul prințesei care stătea
așezată pe niște paie din celulă - dacă vă
pot spune că vă pot ajuta să ieșiți de aici uitându-se cu dezgust împrejur -, ce-ați
spune?
- Tu? Pe mine? Să mă ajuți?
- Chiar eu, Alteță.
Prințesa se apropie de gratiile
celulei, acum putând privi fix în ochii discipolului.
- Ce ceri în schimb?
- De ce credeți că vreau ceva în
schimb?
Prințesa râse la răspunsul dis-

nimic în schimb? pe același ton zâmbitor.
- Deja am primit tot ce-am vrut
odată cu salvarea prințului. De ce aș mai
cere ceva și de la dumneavoastră?
Acum prințesa era pe gânduri. Să
accepte sau nu? Cu toate astea, voia să
știe dinainte cum avea să o ajute.
- Hm… cum m-ai putea ajuta tu, un
discipol neînsemnat?
- Poate sunt neînsemnat, dar am
salvat viața unui prinț.
- Și cât crezi că va conta asta? O
zi? Poate două? După, vei fi la fel ca la început. Cui îi va mai păsa că ai salvat un
prinț? Astăzi ai fost tu, data viitoare va fi
altul - Începuse să râdă - Puterea cum
vine și pleacă, dragul meu. Doar cei care
sunt în stare să o păstreze, o pot avea.
Dar tu?
- De aceea am nevoie de Alteța
Voastră.
- De mine?
- Da. Dacă vă voi ajuta să ieșiți de
aici, nu cred că nu mi-ați oferi sprijinul
dumneavoastră.
- Doar dacă accept ajutorul.
- O veți face, zise încrezător.
- Cam multă neobrăzare pentru un
discipol. Oferă-mi trei zile răgaz. Dacă nu
voi ieși de aici în trei zile, să vii să mă vezi.
Îți voi accepta ajutorul atunci.
- Mulțumesc, Alteță, pentru că luați
în considerare propunerea mea. Abia
aștept finalul celor trei zile.
- Mai vedem.
Discipolul făcu o plecăciune și
plecă, lăsând-o pe prințesă singură în
celula sa. Acum, luna era sus pe cer, în
toată gloria ei. Ea se uită la lună și zise :
„- Voi ieși de aici indiferent de preț.”
Următoarea zi venise pe nesimțite.
Micul prinț își revenise, încă era slăbit, dar
își recăpătase cunoștiința. În camerele
reginei, era o liniște îngrijorătoare; în ale
regelui, ritmul vieții era la fel, doar Majestatea Sa era altfel. Întemnițarea fiicei sale
îl afectase destul de mult. Era fie irascibil,
fie neatent. Miniștrii au observat starea de
spirit a regelui, dar acesta nu vorbea cu
niciunul dintre ei, nici măcar cu bătrânul
eunuc, care începuse să se îngrijoreze. În
camerele concubinei Kim era o atmosferă
plăcută. Mândră de reușita sa, cu fiul său
care era din ce în ce mai bine și prințesa
întemnițată, doamna Kim nu poate fi mai
veselă. Își chemase apropiații pentru a

ese că vor fugi împreună la sfârșitul anului
trecut. Anul trecuse, doctorul nu mai vorbise cu slujnica respectivă, dar ea încă
spera. Și încă multe informații de acest tip
aflase! Acum știa tot. Cine cu cine se întâlnea noaptea pe ascuns, unde se întâlneau și ce făceau.
După atâta alergătură, se așezase
pe o bordură și oftă.
- Alteță, ce e în mintea voastră?
Doamna Shin, din păcate, nu realizase câtă putere avea acum. Avea orice
tip de informație, dar săraca nu știa cum
să o folosească. Încercă iară să meargă
la prințesă în aceeași zi. Ajunsă la temniță,
observă că securitatea era mai aspră și că
nu avea cum să facă precum data trecută:
să treacă printre străjeri și să alerge direct
la celula prințesei, așa că oftă din nou și
se întoarse la camerele sale. Când ajunse
la camerele sale, primise de veste că
prințul o aștepta de la doamna sa de
Curte, care era prietenă bună cu doamna
Shin.
- Înălțimea Sa mă caută? o întrebă
pe doamna de Curte.
- Da. Haide mai repede! Nu-l face
să te aștepte mai mult decât ai făcut-o
deja! Și-așa, pe unde tot umbli? Știi cât team căutat? zise răstit doamna de Curte a
prințului.
- Am fost pe aici... vin imediat!
spuse doamna Shin speriată de tonul prietenei sale, dar și din cauza subitei
chemări.
- Hai!
Cele două doamne de Curte se
îndreptară spre camerele prințului care se
bucura de lectura unei cărți de război. El
era afară pe balcon, având ceai pe o
măsuță micuță făcută din bambus, ascultând adierea vântului și ciripitul
păsărilor. La sosirea doamnelor, își ridică
puțin privirea din cartea sa și zâmbi.
- Ah! Doamnă Shin! În sfârșit te-am
găsit! zise prințul vesel, în același timp
făcând semn doamnei sale de Curte să
mai aducă ceai.
Atunci, doamna Shin făcu o
plecăciune și se așeză unde îi indicase
prințul să stea.
- Înălțimea Voastră, m-ați căutat?
întrebă umil.
- Da, doamnă Shin - având același
ton vesel - nu-ți va veni să crezi ce idee
mi-a venit! Vrei să știi?
- Dacă-mi permiteți,
Înălțimea Ta...
- Desigur, desigur. Oricum
voi avea nevoie de ajutorul tău
pentru îndeplinirea sa.
- De ajutorul meu?! La
auzirea acelor vorbe, ridică
privirea la prinț care îi afișă un
zâmbet încrezător. În următoarea clipă, ea-și plecă din nou
privirea, așteptând răspunsul
prințului.
- Întocmai. Acum, îți voi
spune și de ce - având un ton serios - Stăpâna ta este sora mea
și, presupun, că nu vrei să moară
fiind învinovățită de otrăvirea
copilului doamnei Kim, nu?
(doamna Shin aprobă, plecândși capul mai jos.) Așa credeam și
eu. Mai ales că nu ea a încercat să-l
omoare. Prin urmare, nu pot rămâne indiferent la situația actuală. De aceea, o
vom scoate de acolo. Doamnă Shin (acum
își ridică privirea, uitându-se direct la
prinț.), ce informații ai găsit?
- Mă iertați, Înălțimea Ta, dar nu știu
despre ce vorbiți.
- Nu mă minți. Te-am văzut cum
strângeai informații de la slujnicele din
palat. Spune-mi ce știi, spuse pe un ton
grav.
- Sunt lucruri inutile, Înălțimea Ta!
lipindu-și capul de podea.
- Asta voi decide eu. Începe să-mi
zici)!

regal de ceva timp, doar că doctorul regal
Andreea doamna Shin, aceasta își aminti scopul Alteței Sale.
- Vrei să spui că m-ai ajuta fără era însurat, chiar și așa, acesta îi promisGhirvu vizitei sale.
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ÎNTRE
SĂBII ȘI TRANDAFIRI
(fragment)
Prima carte
„TU
ești
o flacără
ce arde
în ziua ce vine,
să lumineze
calea
întunecată
a firii.
Numele tău
îmi dă putere,
să merg
mai departe,
cu o
bucurie
ascunsă
și-o liniște
clară.”
(Liniște)
(Continuare din nr. 147, iunie 2019
În același timp, venise o doamnă
din alaiul prințesei gâfâind. Soldații
încercară să o oprească să se aproprie de
celula stăpânei sale, dar n-au reușit.
- Alteță! strigă doamna de Curte.
- Doamnă Shin! ridicându-se. Era
uimită de prezența ei.
- Ați auzit veștile? Trăiește!
- Am auzit. În rest?
Soldații se apropiau de celulă pentru a o îndepărta pe doamna de Curte.
- Nimic. Iertați-mă, Alteță! începu să
plângă.
- Nu plânge! Am nevoie de tine. Află
cine a făcut toate astea. O apucă pe
doamna Shin de guler, uitându-se
amenințător la ea. Următoarea frază era
șoptită : Iar când afli, să fie în viață. Nu voi
mai sta mult aici. Ai înțeles?
Servitoarea era speriată de noua
atitudine a stăpânei sale.
- Ai înțeles?! zguduind-o.
- D-d-da, Alteță! zise printre
plânsete.
Soldații veniseră în final și o luă pe
doamna de Curte, ducând-o afară. Acum
prințesa ținea stâlpii din lemn, punându-și
nădejdea în slujnica sa.
Doamna Shin plecă speriată și
plânsă de la celula prințesei. Prima
destinație pe care o avu în minte, fusese
camerele reginei. Era mama prințesei, evident că o va ajuta, dar… adevărul era
altul.
Ajunsă la camerele reginei, vorbise
cu una dintre slujnicele acesteia pentru ai anunța prezența, doar că aceasta o refuzase spunând că regina nu va primi pe
nimeni. Doamna Shin insistă spunând că
vine cu vești de la prințesă. Tot fusese
refuzată. Doamna Shin plecă confuză de
la camerele reginei. Ce avea să facă? La
prințesă nu avea cum să se mai ducă,
regina nu o primește. „Prințul moștenitor!”
își zise în gând. Se îndreptă spre camerele
prințului ca să afle că el era la antrenament. Se duse la locul unde se făceau
antrenamentele pentru un eventual război.
Era un câmp în cadrul palatului. Prințul
trăgea la țintă. Îmbrăcat în straie de luptă,
arăta și mai chipeș decât de obicei,
doamna Shin privind la dânsul cu

sărbători victoria sa. Cu toate că fusese
atenționată să fie mai discretă pentru că
un membru al familiei regale se află, totuși,
în temniță, ea nu putu să țină secret festinul care urma să aibă loc. Vestea festinului se duse și mai departe, până la
urechile regelui. La aflarea veștii, regele
deveni și mai mâhnit, dar ce putea să
facă? Așadar, o lăsase pe doamna Kim
să-și facă veacul, el ținându-și mâhnirea
doar pentru el.
Doar doamna Shin era agitată și
mai sprintenă ca niciodată. În decursul a
zece ore, aflase informații cât pentru o
viață întreagă. Din păcate, niciuna folositoare. Descoperise că una dintre slujnicele
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