
 

  



 

 

 
   E o zi de toamnă… Zi de duminică. M-am trezit de dimineaţă şi fără să mă 

gîndesc prea mult, am luat-o spre centrul sătucului meu, acolo, unde este un 

parc, în care dacă intri – te pierzi printre rîndurile de mesteceni.  

 

    Desfrunziţi de veşmîntul verde, copacii au îmbrăcat strai auriu.  

Efectul emoţional al luminii arzătoare şi al flăcărilor de frunze mă suprinde. Am 

impresia că toate acestea fac parte din repertoriul lui Levitan. 

                
   
    Am senzaţia că asist la o adevarată explozie de galben. Galben de toate 

nuanţele. Galben de sulf deschis... Galben melancolic picură de pe crengi şi se 

aşterne în straturi foşnitoare de frunze. Aici rugina toamnei îl mistuie – frunzele 



 

 

căzute devin tot mai roşii. Galbenul portocaliu, cu firicelele verzi prin el, se mai 

ţine de crengi cu ultimii stropi de clorofilă. 

 

    În prim-plan, doi mesteceni formează un cuplu oarecum simpatic: tineri, 

firavi, subtiri, au mai păstrat doar cîteva frunze în vîrf. Sînt la margine şi s-o fi 

luînd primii la harţă cu vîntul. Lumina aurie se simte chiar în liniile şi 

contururile copacilor, care seamănă cu nişte lumînări aprinse. Lumina şi 

galbenul devin astfel un element unificator al tabloului. 

 

      E linişte. O linişte de toamnă. Se pare că şi norii au înmărmurit în  nemişcare, 

formele şi culorile se topesc într-o atmosferă generală, senină, dar atinsă de un 

aer trist, aproape palpabil. Toate zugrăvesc o feerie uluitoare. Ce melancolie!                                                               

Chipul toamnei arată asemeni unei zîne din poveşti, constituie o mostră de 

armonie, înglobează veşnicia căutării de sine, starea este de zbucium, ca un 

mister al căutării, al nemuririi.Totul în jur sedimentează o pauză de odihnă, de 

reîmprospătare.  

     

   Căutarea de sine implică frămîntare, perseverenţă, dar şi speranţă. Aflîndu-te 

în acest loc, te pierzi în dansul frunzelor şi al lucrurilor din jur, unde este ascuns 



 

 

un destin, o taină a idealului. Culorile calde te trezesc la viaţă, îţi dau putere şi 

nemurire. 

        

        La această întîlnire cu natura, simt la un moment dat că ochii mi se desfată, 

inima mi se purifică, forţă enigmatică pune stăpînire pe mine.  

        

      În jur domneşte o atmosferă tăcută. Deodată, însă, un stol de frunze porni să 

    cadă spre pămînt. Păreau triste şi mute, mute de tot. Am ridicat o frunză, am  

    lipit-o de pieptu-mi, doream să-i dau viaţă, suflare. Am privit spre cer rugătoare  

    şi o voce din interiorul meu răbufni: 

   -O, Doamne, de ce totul este trecător în această lume? 

   

  O lacrimă încet începu să mi se prelingă pe obraz.  

... Sînt o adolescentă. Sînt în floarea vîrstei. Nutresc un gînd frumos, să colind 

prin toamnele pămîntului meu moldav, care m-a alăptat. Regret mult că nu mi-i 

dat să trăiesc pe lumea aceasta măcar o sută de ori… 

    

    Am pornit spre casă într-un tîrziu cu gîndul, că totuşi sînt fericită, fericită că 

trăiesc în lumea aceasta splendidă, că port în sprîncene şi pe buze, ca macii, 

miresmele pădurilor de brazi. 



 

 

 

   Ajungînd acasă, dintr-o respiraţie, din cana de lut, am sorbit apa răcoroasă şi 

peste buza cănii aveam impresia că se revarsă luceferi, iar eu am început să 

plîng, să plîng de fericire, şoptind încet, chiar dacă frunzele se duc în stoluri 

mute, mute, viaţa  continuă  în toată frumuseţea ei…  

 

        

                 


