
                                                       Ratacit in padure 

 

M-am pierdut...Ma uit in jurul meu si totul este intunecat.Pe ici,colo cate o raza de lumina isi 

face loc printre crengile copacilor stufosi.Simţeam aerul curat al pădurii, în timp ce gândurile -  

nu prea grozave – puseseră stăpânire pe mintea mea. Treceam pe lângă copaci fără să-i iau în 

seamă. Priveam în jos, la frunzele moarte. Le împrăştiam cu vârfurile ghetelor  pe care le purtam 

în asemenea plimbări, ca să nu alunec. Nu mai ştiam de când intrasem în pădure. Timpul părea 

că a dispărut rămânând doar gândurile şi… stratul imens de frunze foşnitoare. Gânduri… frunze; 

gânduri… frunze; gânduri… Am inspirat  adânc, ca şi cum aş fi vrut să cuprind totul într-o 

singură respiraţie. Şi atunci… 

Am văzut. Crengile copacilor se unduiau încercând să mă atingă, dar se retrăgeau apoi repede, de 

parc-ar fi vrut să nu le observ.Pamantul umed aluneca sub greutatea corpului meu de parca ar fi 

vrut sa ma inghita. Frunzele uscate (credeam că sunt moarte) se jucau în vârtejuri pe lângă mine 

şi aveau o mişcare bine organizată, cu un ritm care se potrivea cu… cântecul unei păsări.Din 

departare se aud urletele animalelor infometate.Un fior rece ma cuprinde si o voce launtrica imi 

sopteste:Fugi,fugi....Dar unde?Nu stiu incotro sa ma indrept. 

-Pe unde sa o iau? 

O bufnita ma priveste cu ochii ei mari si infioratori,de parca ar vrea sa-mi transmita ceva.Statea 

pe creanga unui fag batran,peste care anii si-a pus amprenta.Vantul vuia de parca si el vroia sa-

mi spuna ceva.Dar ce?Ce vor sa-mi transmita? 

M-am oprit, uimit de cele ce se petreceau în jurul meu. Şi de ceea ce auzeam.Dintr-un tufis doi 

ochi ma urmareau.Era un iepure alb ca spuma laptelui.S-a uitat la mine si a inceput sa alerge. 

-Stai!Nu fugi,nu ma lasa singur aici! 

M-am luat dupa el.Crengile copacilor vroiau sa-mi puna piedica. 

-Incotro te  indrepti? 

-Asteapta!Nu pot sa ma tin dupa tine.Si a disparut.Era singura mea salvare din acel 

labirint.Acum nu mai am nici o scapare.Ma intind pe covorul de frunze moarte si incep sa 

plang.O frunza ratacita se aseaza pe obrazul meu,de parca ar vrea sa-mi stearga lacrimile.Ma 

ridic si deodata vad in fata mea o lumina puternica.Acolo se sfarsea padurea care a vrut sa puna 

stapanire pe mine.M-am salvat din acel joc al padurii. 
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