
Povestea timpului circular

de Miticus Lupus

Motto: La capătul timpului ai să întâlnești străjerul dintre lumi.

Copilul se juca singur la liziera pădurii. Deodată văzu un uliu cum atacă oarece țintă nevăzută, 
într-un copac. Văzu vietatea căzând la pământ.

Apropierea lui speriase uliul care își schimba zborul și se îndepărtă în zări.
Victima fusese o biată veveriță. Își rupsese un picior în cădere. 
-Pis, pis, vino... Zaria. Am să te duc la Bunu', îi zise, momind-o cu o alună. El știe cum să te

grijească.
Copilul alergă cu vietatea-n cujmă, la chilia de piatră și bătu în ușa masivă...

*
*      *

-Bonc, bonc, bum, bum, răsună ușa.
Bătrânul tresării din somn. Ațipise cu cartea pe piept. „Adevărul despre daci” îl adormise. 

„Zamolxe, zeul din munții daci” fusese mai energică și-l tinuse treaz până la capăt. Oare ce visase... Se 
visease bătrân, bătrân și foarte alb în barbă... visase că la el venise un băietan, plângând cu o veveriță 
într-o cujmă moțescă, biata vietate, avea un picior rupt. Totul era diferit, părea să fie o cu totul altă 
lume, ca-n cărțile pe care le citise, parcă una mai veche. Îmbrăcămintea îi fusese mult mai arhaică, de 
parcă era „pe vremea dacilor”. Tocmai scoase o fâșie de pânzătură să oblojească piciorușul veveriței 
când îl treziseră boncăniturile în ușă.

-Intră!
-'Ziua, mă cheamă Maria... Părinte, n-am să te țin prea mult, am venit să mă binecuvântezi. 
-Eu sunt părintele Mihai. Da ia zi, fătuca me, ce te aduce pe la mine, ce trăznaie ai făcut?
-N-am făcut nici o trăznaie părinte.
-Deci urmează s-o faci!
-Părinte n-am venit aici să mă judeci. Sunt sătulă de oameni din sat, care n-au habar de nimic 

dar la judecat... la clevetit și vorbit pe la spate, primii...
Bătrânul o lăsă să-și depene „poezia” și să-și depene nervi ca să se liniștească. Își scoase absent 

un pieptene rar din buzunar și-și pieptăna în neștire barba sură. Din când în când mai clătină din cap ca 
să fie prezent în „conversatie”.

-Și mă rog ce vrei de la mine? O întrebă într-un târziu. Ai bătut cale lungă până aici.
-Am venit să te rogi pentru mine, îi răspunse femeia după o scurtă ezitare. Pentru păcatele 

mele...
-Dar eu nu sunt popă, eu nu slujesc nici un D-zeu, eu nu mă rog pentru nime... o întrerupse 

bătrânul, Fiecare, dacă vrea să doarmă-n alt pat decât îl are, n-are decât să-și facă cu propriile mâini un 
altu'. Tu vrei, tu să muncești! Scremutul la pereți peste o lumânare chioară n-ajută decât la încălzitul 
bărbii... 

-Da' am auzit, în sat, că binecuvintezi pe oameni...
-Așa ceva nu-i pentru oricine.
-Adică eu, nu merit?
-Vrei binecuvântarea mea... bine. Am să ți-o dau.
Bătrânul se duse în colțul îndepărtat al încaperii, la vatra focului și luă un pumn de cenușă.
-Ține mâna.
Femeia întinse timid mâna, confuză, neînțelegând intenția bătrânului.
-Na-ți binecuvântarea meaaa, în numele tatălui... îi zise moșul zâmbind de propriai glumă. 



Acesta este ajutorul Proniei Cerești... completă cu o voce voit și intenționat prefăcut popească. Ce-ai de
gând să faci cu acest plocon preasfânt?

-Îți bați joc de mine? Nu ți-e rușine, boșorog nemernic, izbucni femeia aruncându-i în barbă 
pumnul de cenușă. Drept cine te crezi? Nu ești decât un nemernic bătrân ce se preface a fi popă, să 
profite de pe urma prostimii care vine la el. Sărăntocu' dracu ce ești! Adică oamenii bat o grămadă de 
drum și cheltuie purcoi de bani ca să ajungă la tine, pentru ce?... Un pumn de rahat de cenușă?! Așa 
ajuți tu oamenii??? Nu ți-e rușine obrazului să dai nimicuri la oamenii care vin la tine ca la Sfântu, 
pentru o ultimă șansă, pentru o ultimă rugă pentru o viată mai bună... pentru o schimbare pe care 
nimeni, nu le-o dă, în lumea asta de căcat... și tu, Iudă, vinzi... cenușă și apă chioară de la robinet pe 
danii... sigur asta vrei, danii cât mai grase! Nu ți-e rușine, drac împielițat...

Lacrimile femeii curgeau șiroaie pe obrajii uscați. Se vedea că repetase „scena” acesta în cap ul 
ei, iar acum doar o repeta sub ochii răbdători ai bătrânului cu barba sură.

-Trebuia să știu, zise ea învinsă, trebuia să știu că nu există... Știam că nu există nici un 
Dumnezeu aici! Nici nicăieri. Nu trebuia să vin... am știut eu că așa va fi...

-Ai știut!?! o repetă calm bătrânul. Și cu toate astea ai venit, pănă la capătul Pământului... ce 
vrei de fapt fata mea?

-Știam eu că n-ai să înțelegi, cum ai putea să ști ce-nsemnă așa ceva pentru o femeie, șopti ea 
pierdută, după o pauză mută cu fața ascunsă în palme. Cum ai putea? Nu ești decât un boșorog care nu 
mai trăiește printre oameni. Cum ai putea să ști, ascuns aici, la căpătul pământului. La ce-am mai venit 
aici?

-Ai ajuns aici, la mine, îi răspunse bătrânul cu o voce caldă, după o pauză măsurată, nu pentru 
că eu sunt la căpătul Pământului, ci pentru ca TU ești la capătul Pământului. Ești la mine, aici, în 
creierul munților, capătul lumii, pentru că simți deja prăpastia cascându-se, chiar și acum o vezi peste 
umărul meu, este? Prăpastia, întunericul ce îl ai în tine te cheamă în liniștea sa.  Iar liniștea te sperie, 
pentru că liniște îți și trabă.

Tăcearea ce urmă umplu chilia de piatră cu golul apăsător al sufletului rătăcit. Femeia simțea 
cum piscălitul rănilor ei scoase la iveală o negură ce apăsase sufletul ei, iar acum se înmulțise fiind 
suspendată de fiecare firicel de praf al încăperii, plutind greoi.

-Nu pot să te ajut dacă nu-mi spui pe de-antregul ce te-a mânat aici, femeia lu' Dumnezeu!
-Nu sunt femeie, nu sunt decât un ciot de femeie, un... un... nu-s decât o nemernică, iar 

Dumnezeu m-o pedepsit pentru păcatele tinereții... știam că păcătuiesc, că nu e bine și tot le-am făcut, 
iar acuma trag! Da' nu mai vreau! M-am săturat. Toți în sat mă judecă, se uită de după colțuri după 
mine, cred că eu nu știu, că nu văd... M-am săturat, nu mai vreau...

-Și vrei să te sinucizi...
-NU!... da... nu știu, nu m-am gândit... așa e, conveni într-un târziu....
Moșul o lăsă să suspine în neștire, ca să se descarce, îi puse doar mâna peste ale ei și o strânse 

ușor până când plânsul se mai calmase.
-Și de ce nu ești femeie pe de-a-ntregu'? O întrebă moșul într-un târziu... cum te-o pedepsit 

Dumnezeu?
-Sunt sterpă, răspunse ea pierdută printre propriile gânduri, sunt sterpă părinte și femeia izbucni 

din nou în lacrimi. Nu mai sunt fertilă... 
Bătrânul o mângâie ușor o vreme, apoi se întoarse și cotrobăii prin dulapuri.
-Ține, vino și mă ajuta în grădină, îi zise înmânându-i o lopățică de gradină.
Se apropiaseră de un corci de trandafiri și se puseră să sape liniștit la rădăcina lui.
-Bărbatu mi-i supărat că nu pot să-i dau copii... începu ea timid.
-Bărbată-tu... ți-o cerut copil?
-Nu, nu în cuvinte, dă-i plac copii.Privirea lui... când se mai uită după copii vecinilor când vin la

furat la noi în gradină. Se preface supărat „că nu trebuie să dai nas coconilor când fură” și strigă la ei. 
Da' eu îl știu mai bine, mai bine decât se cunoaște pe sine... am și puse deoparte din cele faine, 



pregătite, să aibă să le dea dacă vin și cer... I-s dragi copii... și eu nu pot să-i fac... l-am văzut cum s-o 
uitat, odată, la burta mea... la burta mea blestemată...

-Și bărbatu'... unde ți-i? Vorbit-ai cu el?
-Îi plecat, în țară, la lucru, aproape se-mplinește anu'. Nu mi-o mai scris, demult, așa face el că-i

scump la vorba scrisă, da', de data asta... Nu se mai întoarce. O fi întâlnit pe una care poate să-i facă 
prunci...

-Ei... pe asta n-ai de unde s-o știi, are să se-ntoarcă, ai să vezi. Dar să ne întoarcem la oile 
nostre, zise bătrânul ridicându-se și luând cu lopățica îngrășământ din roaba alăturată.

-Ce crezi că-i trebuie acestei plante, zise el presărând îngrașamântul la rădăcina plantei, ca să 
crească aici?

-Îngrășământ?!? întrebă ea confuză.
-Pământ! Pământ fertil. Ști ce-i aia pământ fertil? Femeia își trase capul între umeri defensivă. 

Pământ fertil e acela în care orice sămânța pui, chiar dacă nu-i de-a locului, cum e acest trandafir, 
crește.

-Ce vrei să spui moșule, să schimb sămânța, că nu-i de-a locului? Nu vreau alt bărbat, îmi 
ajunge al meu...

-Huo femeie, că bați câmpii. Pământul devine fertil prin grija pe care i-o dai. Femeia devine 
fertilă, ori întreagă, vorba ta, dacă orice copil care-i intră pe mână e grijit și educat și aranjat, indiferent 
dacă iasă, sau nu, de sub sumna ei. Fertilitatea femeii, fertilitatea ta, nu e în ovarele tale ci în grija pe 
care o dai odraslei tale. Asta te face mamă și femeie. Sunt destui copii, completă sfătos bătrânul, care 
și-au pierdut părinții și au nevoie de exact cea ce ai tu, ce aveți voi, tu și bărbătă-tu de oferit, încheie 
didactic moșul.

-Mi te plângi că nu ești femeie dacă nu ești mamă, cine te oprește să înfiezi un copil?!? L-ai 
prins pe dracu-n poală și nu mai vrei să-i dai drumul decât dacă-ți iese printre picioare, timp ce pruncii-
ți bat la ușă... da tu nu vrei sa auzi. Deschide-ți urechile și fii fertilă, fii femeie întreagă. Nu pântecul te 
oprește în a fi mamă în a fi mamă ci condițiile pe care ți le împui... Nu D-zeu nu te lasă să fii mamă, tu 
o faci. Nu D-zeu te pedepsește, tu o faci. Lasă naibi tinerețile cu trăsnăile lor, că nu se mai întorc să le 
retrăiești „altfel”, că dacă s-ar putea apăi... și eu vreau un bilet... își încheie el ideea.

-Dacă vrei să fii mamă, fata mea, apoi nu te oprește nime. Ți-ai umplut capul cu bazaconii și 
condiții și reguli care nu-s ale tale, este? Ai preluat de la alte... curci ploate, lista lor cu ce le fac „mamă 
și femeie” și ți le-ai învârtit pe toate fețele în cap, da' tot nu le-ai dat capăt... pentru că nu e lista ta, este?

-Ai dreptate părinte, conveni ea, iartă-mă. Am fost aspră cu tine. Mi-am dat drumul la gură...
-Ei lasă. N-ai vorbit tu, ci durerea din tine
-Mi-ai luat o piatră de pe inimă, îți mulțumeasc părinte, m-am calmat, știu ce am de făcut, și de 

nu i-o plăcea și lui, n-are decât să rămână prin cele străinătăți... Rămâi părinte cu Dumnezeu.
Dar când să iasă pe ușă, bătrânul o opri cu o vorbă...
-Cred c-ar fi mai bine dacă le-ai lăsa la mine.
-Poftim, ce? Ce să las... nu pricep , zise ea, dar privirea era a cuiva prins la colț.
Bătrânul nu-i răspunse ci întinse doar mâna ca să primească...
Femeia își mușcă colțul gurii surprinsă, confuză, mirată. Scoase bani de danie, dar bătrânul își 

feri mâna de bani. 
Într-un târziu, femeia scoase din buzunar cutiuța cu sonifere și i-o întinse bătrânului
-Ispita, ptiu! spuse el aruncând cutia în vatra focului.
-De unde ai știut? Părinte... ce minune?!?
Prin excepționala și miraculoasa putere, magică și de minuni plină a... pauză teatrală,... a 

auzului. Le-am auzit zornăitul cât te-ai agitat.
-Moșule... ești o figură! Zise ea zâmbind. 
Bătrânul o binecuvânta atingându-i fruntea cu vârful degetelor.
Femeia plecă închizând ușa în urmă-i.



Odată plecată, bătrânul se lăsă moale pe scaun. I se părea că el încă mai era încărcat cu „energia 
negativă”. Simțea, ca și cum ar avea „blana” unui arici întoarsă pe dos pe el, încăperea încă i se părea la
fel de „grea”, era obosit, epuizat, la capătul puterilor...

Se retrase în pat și adormi pe polița, tare, de piatră sculptată direct din peretele de stâncă în 
vremuri demult trecute. De-asupră-i, abia vizibilă se afla ceea ce rămse dintr-un basorelief antic... 
imaginea unui zeu demult uitat. Lupul Alb.

*

-A trecut o vreme de când n-ai mai trecut pe la mine băiete, ți-a crescut și barba... sură
Bătrânul nostru chiar se simțea ca un băiețandru, mic și neștiutor în fața acestui bătrân, alb-ca-

neaua, aproape argintiu, care părea chiar mai fraged la față decât el, nici un rid pe fața-i binevoiteoare.
Poate că moșii de demult n-au fost doar niște mituri, metafore exagerări ale unor trăsături 

pozitive...
-Doamne, am venit la tine...
-Huo, băiete, care „doamne”, te-ai prostit. N-ai îmbrăcat decât două vieți de când n-ai mai dat 

ochii cu mine și-ai și uitat ce te-am învațat?
-Iertare, am prea multe pe cap.
-Văd. Și nici măcar nu-i tărhatu tău.
-Nu știu... cum să fac să nu mă mai... încarc cu ale altoora. Empatia asta...
-Lasă empatia, că nume nu-ți pune cu de-a sila în spinare nimica! Măi băiete, eu ți-am zis să iei 

greutatea de pe spatele oamenilor, dar nu ți-am zis să ți-o pui ție în cârcă! 
-Ce să faci, ce să faci întrebă bătrânul cel alb pieptănându-și absent barba cea albă cu un 

pieptene... Învață... de la trandafirul tău... să nu te ții de vânt, lasă-l să treacă. Cât e cu tine simte darul 
său, simte plăcerea de a fi mângâiat de vânt, ascultă-i povestea, iar când se duce, simte plăcerea 
revfenirii la ale tale, la incredibila, magică ta poveste de viață. 

Moșul cel alb răsuflă nemulțumit expresia încurcată a bătrânului cel cu barbă sură.
-Cred că va trebui să-ți arăt de ce-a bătut vântul și unde ajunge acesta. Vino mai aproape.
Moșul îi atinse fruntea cu vârful degetelor, iar bătrânul se simți „transferat” în altă parte, un vis 

într-un alt vis.
Bătrânul se vedea pe sine, mai bătrân decât era, mai în vârstă cu cel puțin zece ani. Avea barba 

complet albă și stătea la masă sculptând ceva într-un lemn... se auzea gălăgie de afară și un răzuit firav 
la ușă. Se duse să deschidă ușa.

O veveriță mică, o zbughi înăuntru, se cățără pe el, până pe ceafă și i se ascunse sub plete. 
-Zaria, ce-i mamă?
După veveriță răsăriră ca din pământ doi băiețandrii zglobii, care amuțiseră de cum dădură cu 

ochii de el. Unul dintre băieți era mai în vârstă, de vreo zece ani și-l conducea pe celălalt mai mic cu 
vreo doi-trei ani. 

-Ia vedeți-vă voi de joacă în altă parte, se auzi un glas de femeie venit dintre copaci. 
Era Maria , și ea mai în vârstă decât o  văzuse mai adineauri la el în chilie, mai departe  viața 

„reală” cam tot cu vreo zece ani.
-Am venit să-ți mulțămesc părinte, zise ea roșie în obraji. M-am luat cu grijile și tot am amânat, 

dar acu' iată-mă, zise ea punând pe masă un coș acoperit cu o broderie de mână.
-De-ale gurii, pentru matale, mi-era nu-știu-cum să vin cu mâna-n dos, ca ultima oară.
-Mulțumesc, fetițo, nu trebuia.
-Ei las părinte... el e Ionel, îl arătă ea pe cel mai mare dintre copii, pe el l-am luat de la orfelinat,

un bob de zgâtie și-un năzdrăvan, ne-o umplut casa cu lumină și veselie. Mie și la bărbată-miu.
-S-o întors din străinătăți, va șa zică, ți-am zis eu.



-Așa e, eu în mintea mea doar am ros gânduri negre deageaba... Celălalt e Mihai, Mihăiță, el 
e...al meu, la nost... Numa fire albe am cu ei, zise ea lăcrimând și râzând a bucurie, mândră oarecum de 
copii ei. Mulțumeasc părinte zise ea și-l îmbrățișă strâns.

-Ruga matale... s-o auzit colo Sus...
-Nu a mea femeie, zise el mângâindu-i părul, a ta, a ta femeie. Asta e plămăduirea ta.

*

Bătrânul se trezi în chilia lui de săpată în piatră în vremuri demult pierdute. Se simțea mult mai 
bine. Apăsarea din cameră parca dispăruse și se simțea mult mai bine, iar ziua i se părea mult mai 
veselă. Deschise ușa și lăsă lumina să-i pătrundă înăuntru.

Se puse la masă, scoase un cosor și un lemn din sertar.
Oare de unde știa Bătrânul 'cela Alb plăcerea lui secretă pentru sculptat, meserie de care nu 

avuse curaj să s-apuce.
-Zamolxe, zise el, ești o mare figură...
Dar nici nu apucă să scoată o așchie din lemn când pe ușa între-deschisă îi intră în fuga-mare 

oarece vietate mică. Atât de rapidă o zbughise sub pat că nu apucase să vadă ce era. Uliul ce o urmărea 
văzând om își schimbă planul de zbor pierzându-se în zări.

Aprinse o candelă și se aplecă să vadă sub pat. Era o veveriță, speriată se retrăgea în trei 
picioare, avea probabil piciorul rupt.

Se duse la dulap și scoase niște tifon și câteva alune dintr-un borcan din lut ars, pe el scria cu 
litere vechi „Zaria” pentru cine știa să citească mâzgălelile unui copil antic.

*

Bătrânul cel Alb îsi pieptena barba albă. Lângă el tocmai se trezea un băiețantdru vreo de zece 
ani.

-Ai dormit bine, Mihăiță?
-Am visat ceva. Cică eram un bătrân la care venise o femeie care nu putea avea copii... dar 

restul nu mi-l amintesc.
-Dar veverița ce-ți face?
Băiatul verifică în cujma de lângă el
-Zaria încă doarme, dar e mai bine, i se vindecă piciorul, sărăcuța... Bunicule dar ce ai de gând 

să faci cu peretele acela, de ce-l tot măsori.
- E timpul să scobesc în piatră, o poliță, să ai unde să-ți odihnești oasele pentru când vei fi 

obosit.
-Bunicule... eu nu obosesc niciodată. 
-Acum nu, poate peste vreo câteva vieți... când vei uita ce te-am învațat.
-Bunicule... cum să uit?!
-Tipul... are să te ajute. Iar pentru mine e timpul să dau o altă meserie acestor mâini. Mihai, îi 

atrase atenția moșul cel alb ca să nu plece la joacă, ție am să-ți dau ceva.
-Eeee! Ce, bunicule, ceva bun? E dulce?
-Nu se mănâncă.
-E o jucărie?
-Nu, nu chiar, doar dacă vrei să te joci cu el, dar trebuie s-o faci cu grijă
Băiatului îi mai pierise din entuziasm.
-Dar ce e?
-Uite, zise Bătrânul cel Alb scoțând dintre haine un ciot de lemn.
-Ce-i ăsta? Mă păcălești? Ce să fac cu lemnu ista?



-Cu lemnu'? Nu știu, zise șugubat bătrânul, dar orice ai face cred că ai nevoie de asta, și-i scoase
din buzunar vechiul lui cosorel.

-Cosor de sculptat!? Eeeee! Cosorelul meu, cosorelul meu! Mulțumesc bunicule. Mă duc p-
afară să mă joc, zise el luând căciula cu veverița în brățe și... tăi-o! pe lângă femeia însărcinată care 
tocmai intra.

-Ai grijă pe unde mergi, strigă acesta după el.
-Mărie, ce mai faci
-Ce să fac tată, iaca, fire albe. Jur, dacă și ăsta-i la fel de năzdrăvan, zise ea mângâindu-și burta 

mare, nu mai vreau copii în veci.
-Nu zi vorbă mare, fata mea, vino mai bine se te binecuvânt, să nu ți se arate decât dacă-i musai,

zise moșul atingându-i fruntea cu vârful degetelor.
-Prin fiecare ființă, om ori animal, reluă el,  cât de mic, tot tu te afli și încerci viața pe diferite 

părți, pornind din puncte diferite în timp. După o răsuflare lungă adăugă zâmbind:
-Timpul... e o mare figură!


