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A FI SAU A NU FI…
MARIA CIUCLEA, 15 ani
coala cu clasele I-VIII nr. 19 „Avram Iancu” Timi oara
- Te duci, te rog, s arunci acest erve el la gunoi?
Am fost strâns cu furie în mâinile cuiva, cineva pe care nu puteam s -l v d, deoarece aveam o pat
str in i mare exact lâng fa . În momentul în care stânsoarea a devenit mai lejer i sim eam cum mi se
dezmor e te trupul, m-a luat pe nea teptate o rafal puternic de vânt. C deam. Aerul agitat îmi afecta auzul, iar
corpul meu pl pând era brutal r sucit când la stânga, când la dreapta.
M-am lovit. Se f cuse o lini te mormântal , iar lumina solar se strecura printr-un singur orificiu în
tavanul de deasupra. Nu tiam unde m aflu, totul era str in, eram singur, fra ii mei fiind departe de mine
acum…
Dintr-o dat , irul gândurilor mele se întrerupe. Pentru prima oar de când am aterizat, observ c nu sunt
singur în aceast înc pere. Dar cine sunt ace tia? Fe ele lor fiind ascunse într-o umbr dens , nu mi-am putut
da seama decât c sunt ni te indivizi tari i solizi. Nu, cu siguran ace tia erau foarte diferi i de mine.
- Se pare c ne une te aceea i poveste, se auzi o voce.
M-am întors pentru a localiza sursa acestor vorbe, dar mi-a fost imposibil deoarece acesta reflecta în
totalitate razele pu ine, dar puternice de soare, i am fost nevoit s -mi acop r fa a.
- Îmi cer iertare, zise acesta într-un târziu, retr gându-se în umbr , în a a fel încât s îmi pot deschide
ochii i s -l z resc. De i vocea sa era blând , acesta ar ta oarecum grotesc: transparent i foarte col uros,
col urile sale fiind ascu ite, poate chiar periculoase.
- Dup cum observi, nu e ti în locul potrivit, iar lumea peturilor nu este tocmai primitoare.
Nu în elegeam cine este cel care îmi vorbe te, ce sunt peturile i daca acesta nu era locul meu, atunci de
ce m aflam aici? Aceasta era într-adev r cea mai ap s toare întrebare, a a c , pu in confuz, m-am adresat lui:
- Ce caut în acest loc, atunci?
- O gre eal , o simpl i totu i mare gre eal .
Cu cât primeam mai multe r spunsuri, cu atât deveneam mai nesigur pe situa ie. Nu eu îmi dorisem s
ajung în acest loc. Nu eu îmi dorisem s fac aceast “gre eal ”. De aceea, am continuat s întreb acest individ,
care p rea s tie mult mai multe decât mine.
- Spune-mi, cine m-a aruncat?
- Ei bine, zise el pu in distrat, nu pot s - i r spund concret la acest întrebare, dar probabil cineva
neglijent.
- Neglijent? Este aceasta o problem a a de mare? am întrebat eu într-un sfâr it, de i tiam c nu m
aflam într-un loc sigur pentru ca aceasta s nu fie o problem pentru mine...
- Uit -te la mine, spuse acesta. Uit -te în jur i ai s vezi nenum rate obiecte diferite de cele menite s se
afle aici. Este vorba de reciclare, totul se duce la reciclare.
- Reciclare? am întrebat eu nedumerit.
- Procesul prin care tu devii ceea ce ai fost, dar în starea bun de dinainte.
Starea bun ? Apoi mi-am amintit de pata cea mare de lâng fa . Era adev rat, eram… nefolositor.

- Ceea ce ai fost, continu el, sau ceva mai bun. E un proces minunat ce ne d ansa la a o a doua via .
Din p cate, oamenii nu ajut . Pentru ca procesul s mearg mai repede i ca noi toate, de fapt, s ajungem s
“reînviem”, trebuie s fim sortate. Tu trebuia s fii cu fra ii t i, la hârtii.
- Dar…, am spus eu încet, v d c tii foarte multe despre acest lucru…, îns nu te-ai gândit ca ar fi
posibilitatea ca oamenii s nu tie locul nostru?
- Înc de mici, r spunse acesta oarecum sup rat, cei de afar înva locul nostru i cum trebuie s ne
trateze.
- Ne tiu locul? Atunci de ce fac a a-zisele ge eli?
- Pentru c nu le pas . Pe lâng toat partea frumoas , exist i o parte rea, urât : mul i dintre noi ajung
în ni te locuri oribile, numite gropi de gunoi, sau direct pe jos, ceea ce afecteaz , în ani, P mântul. Dup cum
vezi, unii sunt în stare s - i distrug propria cas .
- i cu mine ce o s se întample?
- Cu tine, împreun cu mine i cu to i ceilal i cei diferi i, o s sper m la cât mai bine. Din p cate nu e ti
primul i nici ultimul care nimere te în locul gre it...

