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Înainte sã ne naºtem, Dumnezeu ne permite sã
cãutãm prin „lada cu talente” ºi sã alegem unealta vii-
toarei noastre înzestrãri: o pensulã, un bisturiu, o daltã,
un stilou... Cu ochii închiºi, rãscolim pe dibuite prin
mulþimea de obiecte care ne înþeapã, ne rãnesc, ne sperie,
ne taie... Majoritatea dintre noi aºa se ºi retrage, cu
mâinile goale, iar, mai apoi, întreaga viaþã rãtãceºte în
cãutare de sine...

Lumea este imperfectã. Conteazã însã nu cum o gã-
seºti când vii, ci cum o laºi când pleci.

Aurelian Silvestru
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Citind cãrþile, articolele, eseurile, nuvelele istorice
ale lui Aurelian Silvestru – scrise viu, inspirat, sim-
plu, cu dragoste ºi respect faþã de acei care au fãcut
„biografia omenirii” – în sufletul ºi cugetul nostru se
proiecteazã, mãreþ, precum, dupã ploaie, curcubeul pe cer,
luminosul, vechiul, netrecãtorul sentiment: mândria de
a fi român.

Vasile Romanciuc

Modernitatea prozatorului Aurelian Silvestru nu
þine nici de formã, nici de fond. Ea constã în tipologia
moralã ºi umanã, ce ia în calcul ultimele apariþii în
proza universalã...

Meritul acestui scriitor este cã el creeazã cu gân-
dul la cititor, scriind pentru fiecare în parte ºi pentru
toþi împreunã. Credinþa lui neafiºatã este cã o carte trebuie
sã te facã mai bun, mai fericit.

Nicolae Dabija
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Oglinda

urtuna s-a dezl\n]uit. Norii s-au rostogolit peste
p\mânt. Ploaia s-a n\pustit asupra ora[ului. S-a f\cut în-
tuneric. Str\zile s-au transformat în râuri. Torentele de
ap\ neagr\ au prins a smulge asfaltul [i a-l târî la vale.
Înnebuni]i de groaz\, oamenii au fugit spre ad\posturi.
Furia cerului îns\ le c\lca pe urme.

– Înv\]\torule! se auzi glasul unui elev însp\imântat.
Ne va lovi din nou?

– Cine?
– Potopul.
– Nu cred. Exist\ leg\mântul.
– {i e suficient un simplu curcubeu, ca apele poto-

pului s\ nu mai pustiasc\ lumea?
– Da! Când Dumnezeu promite, cuvântul Lui e lege!
Ascun[i sub bolta rece a bisericii, ei ascultau îngrijo-

ra]i cum vântul încerca s\ smulg\ u[a din ]â]âni.
– E greu s\ crezi c\ totul va fi bine, când totul e atins

de r\u, nu se putu ab]ine elevul s\ nu spun\.
– Încearc\!
– Asta [i fac, recunoscu b\iatul, apoi, sim]ind c\ în-

tunericul devine [i mai dens când tace, ad\ug\: Spune]i-mi,
totu[i, lumea înconjur\toare e ostil\ sau prietenoas\?

F
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Înv\]\torul se lipi cu spatele de zid. Ar fi putut sc\pa
de insisten]a lui, eschivându-se sau pref\cându-se c\ nu l-a
auzit, dar întrez\ri nelini[tea din sufletul copilului [i ho-
t\rî s\ mearg\ pe o alt\ cale...

Br\zdat de fulgere, cerul clocotea în jurul lor ca un
cazan.

– Pe timpuri, începu el, se spune c\ un rege a po-
runcit s\ i se construiasc\ un palat, cum nic\ieri în lume
nu era un altul mai impun\tor. Me[terii s-au pus pe treab\
[i, într-un timp record, au deschis larg u[ile unui palat plin
de minuni. Erau acolo sute de saloane ce stârneau uimire
[i entuziasm. În una dintre înc\peri, [i podul, [i pere]ii, [i
podeaua  –  totul era f\cut doar din oglinzi. Pe deasupra,
spa]iul fusese conceput astfel încât pân\ [i [oapta provoca
ecou, iar fiecare ecou era multiplicat de mii [i mii de ori.
Dac\, s\ zicem, cineva ar fi intrat acolo [i ar fi întrebat:
„Cine e[ti tu?”, atunci pere]ii, la rândul lor, l-ar fi întrebat
de mii de ori: „Cine e[ti tu?”.

Odat\, din întâmplare, dul\ul preferat al regelui (care
putea s\ umble liber pe oriunde) a nimerit în aceast\ înc\-
pere [i a încremenit de spaim\. O întreag\ hait\ de câini se
uita la el din toate p\r]ile: de jos, de sus, din fa]\ [i din
spate.

Pentru mai mult\ siguran]\, noul venit [i-a ar\tat col]ii
amenin]\tori. Tot atunci îns\, a observat c\ [i ceilal]i câini
[i-au ar\tat col]ii. Speriat de-a binelea, dul\ul a început s\
latre. La fel a procedat [i haita! Era clar c\ situa]ia s-a
agravat. Trebuia s\ atace primul, ca s\ nu fie sfâ[iat de ei,
a[a c\ a f\cut un salt, dar a v\zut cum to]i ceilal]i dul\i s-au
aruncat asupra lui. S-a stârnit o h\rm\laie nemaipome-
nit\! Mii de câini, cu ochii injecta]i de ur\, mu[cau aerul
din jurul lor din ce în ce mai furio[i [i mai epuiza]i...

A doua zi, când camera cu oglinzi a fost deschis\,
slugile au descoperit în mijlocul ei, pe podea, un câine
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mort, înconjurat de o hait\ întreag\ de câini mor]i. În sal\
nu se afla nicio fiin]\ în stare s\-i provoace r\u. Dul\ul
pierise în lupt\ cu propria imagine multiplicat\ de oglinzi.

Înv\]\torul f\cu o scurt\ pauz\, l\sându-l pe elev s\
mediteze, apoi îl întreb\:

– Acum ce ai de spus? Cum este lumea înconjur\-
toare: ostil\ sau prietenoas\?

Mai lini[tit, copilul zise:
– Ceea ce ne înconjoar\ este, probabil, o reflectare a ceea

ce gândim, sim]im sau credem despre ceea ce ne înconjoar\.
Altfel zis: lumea este oglinda f\r\ de sfâr[it a sufletului
nostru!
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O mamã fericitã

m cunoscut un cuplu, un b\rbat [i o femeie,
care se luaser\ din dragoste [i ]ineau mult unul la altul.
Cu timpul îns\, sub povara grijilor, femeia a sim]it c\ îi
vine din ce în ce mai greu s\ suporte via]a pe care o ducea.
Alte femei, foste colege de facultate, aveau apartamente
mobilate, ma[ini, bijuterii [i bl\nuri cu care ie[eau seara
în ora[, s\ le vad\ lumea [i s\ le admire. Ea îns\ locuia în
„bojdeuca” p\rinteasc\, f\când eforturi mari ca s\ nu cad\
în mizerie.

So]ul preda educa]ia muzical\ într-o [coal\ de cartier
[i avea un salariu derizoriu. Dar, în loc s\ munceasc\ undeva
[i noaptea (dac\ ar fi fost nevoie), s-a înscris în corul unei
biserici.

V\zându-l din ce în ce mai implicat, femeia s-a nelini[tit.
– Potole[te-]i elanul, dragul meu, l-a rugat. E[ti înc\

tân\r, po]i r\sturna [i mun]i dac\ ai dori. A[a c\ las\ îngerii
în seama Domnului [i coboar\ pe p\mânt. F\ bani, f\ ceva,
ca s\ sc\p\m de s\r\cie.

El a privit-o senin [i i-a r\spuns:
– Asta mi-e chemarea. Ce s\ fac?
Ba, de la un timp, a prins a-l lua cu sine la biseric\ [i

pe copilul lor – un b\iat de numai zece ani[ori. Cântau

A
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împreun\ sus, în stran\, apoi reveneau acas\ [i continuau
s\ exerseze.

S\rmana femeie nu mai [tia cum s\ se poarte [i ce s\
întreprind\.

– Doamne, zicea uneori, d\-mi r\bdare s\ suport acest
destin!

– R\bdarea nu se d\, ci se câ[tig\, îi r\spundea el cu
blânde]e.

Auzindu-l, so]ia încerca s\-i repro[eze:
– Dac\ e[ti atât de credincios, roag\-L pe Bunul Dum-

nezeu s\ ne dea [i nou\ m\car un pic de bun\stare.
El, îns\, o cuprindea cu ging\[ie, o s\ruta [i îi reamintea:
– Dumnezeu ne-a dat via]a ca s\ facem totul cu mâi-

nile noastre.
În]elegând c\ n-o s\-l poat\ da la brazd\, femeia î[i f\cea

semnul crucii [i rostea cu resemnare:
– Doamne, ajut\-m\ s\-l iubesc a[a cum este!
– În sfâr[it! o sus]inea el fericit. Acum v\d [i eu c\ e[ti

pe calea cea bun\!
Ea se lini[tea pentru un timp, dar, când ie[ea în ora[

[i se întâlnea cu fostele colege care o priveau de sus, dez-
n\dejdea cobora din nou în sufletul ei [i din nou se sim]ea
neînsemnat\ [i nefericit\.

Într-o zi de prim\var\, so]ul a c\utat-o [i i-a spus:
– Mergem la Oper\!
– N-ai vrea s\ te duci doar tu?
– Conteaz\ s\ fim împreun\, a convins-o el, iar când

erau deja în sala arhiplin\, a precizat:
– E un concurs al tinerilor interpre]i.
– {i ce treab\ avem noi cu acest concurs? [i-a exprimat

ea nedumerirea.
– Acu[i vei în]elege...



14

A
u
re

li
a
n

 S
il
v
e

s
c
tr

u

Pe la jum\tatea concertului, în scen\ l-a v\zut pe fiul
ei. Era îmbr\cat într-un costum superb, cu p\rul aranjat
frumos, într-o ]inut\ demn\ [i foarte concentrat. De emo]ie,
femeia a încremenit cu mâna încle[tat\ pe bra]ul so]ului.
Marea surpriz\ îns\ a venit în clipa când fiul ei a început
s\ cânte „Ave Maria” cu voce cristalin\. P\rea c\ însu[i
Dumnezeu coborâse din ceruri s\-l sprijine [i s\-l admire!

Când a r\sunat ultima fraz\ muzical\, întreaga sal\ s-a
ridicat în picioare, ova]ionându-l! O mare de flori s-a re-
v\rsat la picioarele lui. B\iatul a cules cu gra]ie cel mai fru-
mos buchet, a coborât din scen\ [i i l-a oferit ei, mamei
lui, îmbr\]i[ând-o cu recuno[tin]\.

Plângând de bucurie, biata femeie s-a înclinat u[or în
fa]a spectatorilor care aplaudau frenetic.

De la balcon, surprinse [i invidioase, o salutau cole-
gele de facultate. Ea le-a f\cut semn cu mâna [i, pentru prima
oar\ de când le cuno[tea, s-a sim]it cu adev\rat fericit\.
Acum nu-i mai p\sa c\ nu are ma[in\, bl\nuri [i bijuterii.
Acum în]elesese, în sfâr[it, c\ Dumnezeu [tie mai bine de
ce are nevoie o mam\ ca s\ se simt\ împlinit\.
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Recunoºtinþa

e spune c\ doi îngeri st\teau al\turi la o margine
de lume. Ambii purtau câte o tolb\ mare, dar numai unul
dintre ei urca într-una c\tre Ceruri [i o de[erta în fa]a
Creatorului.

V\zându-l cum se chinuie, un copil l-a întrebat pe
Sfântul Petru: 

– Ce misiune are îngerul acesta care zboar\ toat\ ziua
c\tre Cer [i înapoi? 

– E mesager, l-a informat b\trânul patriarh. Poart\ în
tolb\ rug\min]ile oamenilor [i, astfel, Tat\l Nostru le cu-
noa[te [i le împline[te.

Cel\lalt înger urca la cer o dat\ sau, cel mult, de dou\
ori pe zi.

– Da el ce duce c\tre Dumnezeu?
Sfântul Petru a tu[it în pumn incomodat [i i-a r\spuns:
– El duce înapoi recuno[tin]a lor...
E de la sine în]eles c\ Tat\l Nostru îi ajut\ chiar [i pe

cei lipsi]i de gratitudine. Suntem copiii lui [i, ca P\rinte, ne
îndeamn\ în primul rând spre facerea de bine, spre mil\
[i smerenie. De noi depinde ce atitudine avem fa]\ de El.

Odat\ (spune legenda), un împ\rat din India, voind
s\ [tie cum o duc supu[ii s\i, a dat ordin gardienilor s\
nu împiedice pe nimeni dintre cei dornici s\-i vorbeasc\.

S
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{i iat\ c\ într-o bun\ zi, pe când trecea prin pia]a central\
din cetatea sa, un cer[etor a ridicat ambele mâini spre el:

– M\ria Ta! Tu po]i orice! Ajut\-m\!
Al\turi, st\tea un biet calic f\r\ o mân\, care t\cea umil.
– {i tu? Nu-mi ceri nimic? l-a întrebat, plin de mirare,

suveranul.
– }i-a[ cere, f\r\ îndoial\, dar [tiu c\ numai Bunul

Dumnezeu m\ poate ajuta.
Vorbele lui l-au iritat pe împ\rat [i, ca s\-i demon-

streze c\ nu are dreptate, c\ pe p\mânt, aici, în ]ara sa, el
(împ\ratul) este cel care decide soarta celorlal]i, a poruncit
brutarului s\ coac\ o pâine mare, în care a ascuns un bo]
de aur.

A doua zi, [i-a reluat plimbarea. Scena s-a repetat [i,
cum pusese din timp totul la cale, i-a dat pâinea cu aur
primului cer[etor, iar pe calicul f\r\ mân\ l-a trecut cu
vederea.

Dup\ un timp, când s-a ar\tat din nou pe strada res-
pectiv\, primul cer[etor iar a strigat spre el, cerându-i în-
durare. Calicul f\r\ mân\ nu mai era de fa]\... 

– Cum îndr\zne[ti s\ mai cer[e[ti, când eu ]i-am d\-
ruit deja un bo] de aur? l-a probozit orgoliosul împ\rat.

Uimit la culme, cer[etorul i-a r\spuns:
– M\ria Ta! Habar nu am despre ce aur vorbe[ti. 
– P\i, aurul pe care l-am ascuns în miezul pâinii ce ]i-am

dat-o mai d\un\zi. 
– Acea pâine, a recunoscut s\rmanul, mi s-a p\rut prea

grea [i m-am gândit c\ nu e coapt\ bine, a[a c\ i-am
vândut-o, pentru doi b\nui]i, calicului f\r\ o mân\.

Auzindu-l, împ\ratul [i-a dat seama imediat de „jocul”
Providen]ei [i, potolindu-[i vanitatea, l-a sf\tuit: 

– De azi încolo, dac\ vrei s\ scapi de s\r\cie [i neca-
zuri, nu mai cere îndurare de la oameni. Adreseaz\-te direct
lui Dumnezeu!


