IZVOR DE VE NIC

PRIM VAR

Motto: „ Pare c i trunchii vecinici poart suflete sub coaj
Ce suspin printre ramuri cu a glasului lor vraj ”
( M. Eminescu, C lin –file din poveste)
O raz de lumin porni spre p durea prietenoas de lâng sat. Str fulger mai întâi
coroana deas a stejarului i înainta spre verdele ca de smarald al fagului. Se poticni pu in în
cristalele de rou ale pinului i ajunse în sfâr it pe p mântul umed i jilav, întreg solul prinse
lumin . Apoi o alt raz trandafirie îi urm
i p durea începea s se dezmor easc . Era o
diminea cald de prim var .
Spre miezul desi ului î i scutura frunzuli ele fragede un puiu de mesteac n. Era tem tor
i privea spre luminile de foc care trezeau p durea. Era înc mult prea mic, dar dornic s - i
înceap aventura. Privea spre copacii care se trezeau lene i, spre pârâua ul care curgea
agale i neîntrerupt, spre doi maci s lbatici care î i întorceau trufa i corola, dup cercul de foc
care p rea c absoarbe întreaga p dure. Se uita sfios c nu era cu mult mai înalt ca cei doi
maci, iar pe lâng infini ii pini p rea doar un pitic.
Ca la un semnal, veveri e sfioase se unduiau i s reau din ramur în ramur , se jucau,
se certau, dar dintr-o dat p durea parc prinse via . Energicele ro covane fur rapid înlocuite
cu câteva soiuri alese de p s ri. Ciocârlia î i peria penajul, gai ele se împingeau deja pentru
cele mai bune locuri pentru c mierla urma s - i înceap trilurile. Toat p durea amu i, toat
agita ia încet , niciun fo net, niciun sunet, m iastra cântare îi încânta pe to i.
Puietul de mesteac n nu se putea opri din mirare: „ Ce lume frumoas ! Ce colorat ! Ce
bine e aici !” Dar poc… i o frunzuli firav se rupse. O creang c zu din cer. Imediat, o voce
groas i joas î i ceru scuze. Micul puiet se întoarse dezorientat. Un falnic stejar cu ramuri
bogate i înc rcate, scânteind în lumina soarelui îl privea. Parc trezit din vis puietul, nu se
s tura s admire m re ia stejarului. Avea cu siguran
sute de ani, în care a adunat
în elepciune i amintiri. Dou familii de veveri e locuiau în scorburile sale, o cioc nitoare î i
avea ascuns cuibul cu puii prin ramurile sale, zeci de gâze îl vizitau în fiecare diminea
i
seara, porcii mistre i, cerbii, c prioarele depindeau de el pentru hran
i ad post, tufa de
zmeur care se întindea pe trunchiul s u atr gea adesea ur i pofticio i, mu chiul umed îi inea
r coare, câteva omizi ascunse d deau de lucru cioc nitoarelor, un întreg ciclu de via
func iona datorit acelui stejar. Micul mesteac n asculta captivat pove tile stejarului, erau atât
de multe, cu tot soiul de vie uitoare, cu oameni aventurieri care se pierdeau i datorit direc iei
în care cre tea mu chiul de pe scoar a sa reu eau s se orienteze, despre s tenii care t iau
copacii prea vechi i l sau un alt puiet s creasc în loc, despre zile ploioase i zile dogoritoare,
despre ierni triste pline de singur tate.
Soarele amiezii î i intrase în drepturi i încingea cu putere p durea, dar mesteac nul era
protejat la umbra r coroas a stejarului. Un pui de c prioar zburda vesel printre razele ce
str pungeau coroana stejarului. Alerga pân la apa t cut a pârâului i arunca cristale
înghe ate în aer. Câ iva stropi umezir frunzuli ele puietului. Era atât de pl cut, to i p reau atât
de ferici i.
Ziua puiului de mesteac n trecu ca o clip . Soarele puternic i cuceritor trebuia s se
retrag , iar p durea se întuneca. C prioarele î i c utau ad posturile, veveri ele se ascundeau
printre ramuri, chiar i clopo eii î i l sar capetele plecate. Era lini te. Un vânt aduse un fream t
la marginea p durii, fream t care circul din frunz în frunz pân cuprinse întreg codrul de
team . Ma ini mari i zgomotoase se îndreptau spre p dure. Stejarul se cutremur . Era b trân
i tia ce urma s însemne asta: goliciune, singur tate, triste e. Animalele alergau speriate pe
unde apucau, p s rile se în l au în v zduh l sându- i cuiburile, puii, via a. i se apropiau.
Nimic nu le oprea. Erau oamenii care nu se opreau. i cu un geam t un prim copac c zuse. Era
un ar ar tân r, apoi urmar trufa ii brazi, str jerii ve nic verzi cu suli e ascu ite, fagi, pini, nimeni
nu sc pa. i ma inile înaintau, puietul de mesteac n era îngrozit. Era prima lui zi, lumea lui era
distrus . Ma inile se apropiau. Sunetul mor ii îl cuprinse. Stejarul falnic nu se l sa, î i înfipse
adânc r d cinile pentru a mai da timp veveri elor s fug cu puii, dar cioc nitoarea trebuia s

plece singur , puii ei erau prea mici s zboare. Un ciripit slab i tân r se stinse odat cu
stejarul. i ma inile înaintau. O stea se stinse, aluneca pe bolt trist . Universul sim ea
teroarea, sim ea gre eala, dar oamenii nu o sim eau. Ma inile înaintau.
Era întuneric când zgomotul începea s se piard . Era momentul plângerii. O p dure
întreag , o familie de sute de ani, z cea c zut sub cerul vân t. De furie un fulger spintec
bolta. O ploaie cu stropi mari i grei se aprinse. Cerul plângea. Natura plângea. Puietul de
mesteac n culcat la p mânt plângea. Datorit trunchiului înc tân r i zvelt nu se rupse. Dar
era jos, i-a trebuit zece ani semin ei s aib condi iile pentru a putea încol i. i acum era culcat
la p mânt. Î i aduse aminte de stejarul care se luptase pentru animalele care depindeau de el i
puterea acelui falnic în elept îi d du i lui putere s se ridice , s î i înal e frunzele. i sub
greutatea ploii mesteac nul se ridica, era acum copac nu doar un puiet. Era sup rat, era nervos
i trist pe cei care i-au distrus lumea, familia i prietenul.
Spre diminea ploaia încet i soarele rotund i palid ie ea timid dintre nori. A fost o
noapte grea. Mesteac nul privea în jur. Era singur într-o lume moart . Cum avea el s tr iasc
singur. Doar pârâul neîntrerupt î i continua povestea, dar ducea cu el amintirile unei lumi
pierdute. Soarele amiezii îi ardea frunzele, dogorea, îl sufoca, noaptea era b tut de vânt i
diminea a înfrigurat. Animalele triste reveneau din când în când, c utau sursa de hran de care
depindeau atât de mult, dar aceasta era doborât la p mânt. Cioc nitoarea revenea zilnic la
falnicul stejar pentru a- i plânge puii nevinova i. Mesteac nul era singur, cre tea greu, adunând
triste e. Fiecare zi era goal , era moart . Mierla nu- i mai cânta trilurile, veveri ele nu- i mai
ar tau giumbu lucurile, stejarul numai povestea, soarele numai str lucea. O noapte continu
z cea într-o atmosfer morbid . i zilele treceau.
Într-o diminea , înc întunericul domnea când mesteac nul se trezi. Ni te pa i sfio i se
apropiau. Erau pa i tineri, pa i noi. O copil cu p rul auriu, cu ochi scânteietori privea
mesteac nul. Cu mâna delicat atinse copacul. O lacrim pur se rostogolea pe obrazul atât de
tân r. Copila sim ea durerea, copila îl în elegea. Apoi…. Un zâmbet. Mesteac nul sim ea
speran a, mesteac nul o în elegea. Îi întinse o frunz , era ultima frunz care îi amintea de
p durea moart . Fata o puse în buzunar i zâmbi din nou. Un grup de s teni se apropiau cu
sape i puie i tineri, dornici s - i înceap aventura. Erau via a ce urma s se nasc , erau
speran a.
Soarele se în l într-o nou zi de prim var . O raz îndr znea spulber v zduhul i
ajunse pe p mântul înc umed. i înc odat solul prinse lumin . Via a reînvia odat cu fiecare
puiet plantat. Mesteac nul privea. Nu mai era singur, avea o familie. Speran a se ridica în tot
v zduhul. Noaptea devenea lumin , singur tatea devenea o amintire, moartea devenea via .
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