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- dedic această proză cu tot dragul lui Narcis Iustin Ianău -  
-  şi Mădălinei Ciobanu -  

 
 
     Viaţa nu e niciodată întâmplătoare, ci tot ce se întâmplă are rostul său. Omul însă, cu toate că 
aproape oricine are posibilitatea de a vedea cu adevărat realitatea, nu caută să afle rostul 
acestei lumi, astfel că atribuie un rol de întâmplare lucrurilor care nu par a avea un motiv doar 
pentru că nu-i cunoaşte adevăratul sens. 
     Uneori ne naştem, creştem, evouluăm sau involuam spiritual după caz ca la un moment dat în 
cursul vizitei noastre pe pământ să intrăm pe făgaşul drumului care ne-a fost hărăzit. Alteori 
viaţa se decide în mod neaşteptat să ne ofere cu totul altceva decât ce avem sau ce am avut, 
alteori acel ceva vine ca pedeapsă, alteori ca răsplată, alteori ca urmare a eforturilor noastre 
după îngăduinţa lui Dumnezeu, deoarece câţi nu sunt care se străduiesc să obţină ceva, dar nu 
reuşesc pentru că nu li se îngăduie. 
      Mai sunt însă şi altfel de ocazii oferite de viaţă când după ce am traversat ceea ce ne 
pregătise viaţa, vine momentul să alegem, iar acea alegere nu ne periclitează cu adevărat condiţia 
socială ci doar sufletul. În astfel de situaţii trebuie să fim foarte atenţi, să nu ne lăsăm amăgiţi 
pentru că altă lumină decât ceea ce ne învaţă Dumnezeu prin intermediul bibliei şi al bisericii nu 
există. Noi trebuie să ne ferim de luminile mincinoase, de controlul pe care alţii par să îl vrea 
asupra noastră şi să înţelegem  că e mai important să facem ceea ce e bine decât ceea ce pare că 
trebuie evitând în acest fel să devenim o marionetă în mâna altora; astfel e şi în povestea ce 
urmează... 
 
Era o zi de iarnă, pe meleaguri de basm, trosneau lemnele în sobă şi mirosea a cozonac, camera 
era plină de suflete boeme, rafturi întregi atârnau cu ele. Aşteptau de mult să fie citite, măcar 
acum în urma celor ce cu al lor corp le-au găzduit. În dorul meu de-a scrie iar, căzută într-un 
somn îngândurat, prin fereastra minţii mele,  văd pe-o creangă două vrăbii mititele, Ciripel şi 
Ciripina, zgribulite de-ţi era mai mare mila. 
 

- cip –cirip-cip-cirip ...am văzut copilul ...vai era să pic 
- cirip –cirip-cirip-cip-cip...un nou har într-un pitic 

 Începu Ciripel pentru a se încălzi... 
- cip –cirip-cip-cirip...stai să mai crească un pic  
- cip –cirip-cip-cirip...să vezi tu cine-i pitic 

Îl urmă Ciripina, care, oprindu-se din cântat, continuă... 
- Ce ştii despre el Ciripel ? 
- Ei bine...Ciripina - dar hai să zburăm pe horn, că se face focul şi e mai cald acolo, apoi 

continuă în timp ce se pregăteau deja să se aşeze pe marginea hornului - la fel ca 
majoritatea celor talentaţi, are trăsături asemănătoare cu idealurile. 

- Cum vine asta ? 
- E blonduţ cu ochii albaştri, are un suflet mare, ca toţi artiştii uneori va trăi într-o lume a 

lui, o lume utopică, diferită de realitatea generală. Când va mai creşte va fi un om simplu 
şi bun. Dar ştii ce-i mai important ? 



- Ce ? spune Ciripel. 
- Cel mai important e că va da dovadă de modestie, ceea ce e foarte important pentru orice 

om, dar mai ales pentru un artist. 
- Oare de ce Ciripel ? 
- Pentru că oamenii modeşti primesc întotdeauna mai mult decât cer de la viaţă, iar pentru 

un artist, ca să-şi păstreze cu adevărat harul, anume pentru ca harul să rămână o pasiune 
şi să nu facă din omul său rob, omul trebuie să îşi păstreze modestia, rămânând astfel 
aproape cu sufletul de familie, de prietenii pe care astfel şi-i păstrează, aproape de 
oamenii care nu-l cunosc, dar au auzit de el şi-l apreciază. 

- Aaa...ce frumos sună  Ciripel, nu m-am gândit niciodată la asta. 
- Puţini se gândesc, Ciripina, dar aşa e...succesul este important, dar nu este totul, te face 

să-ţi pierzi calităţile care te înalţă spiritual şi te distanţează de cei dragi dacă nu ştii 
unde să te opreşti. 

- Off... 
- Ce e ?  
- Asta se va întâmpla cu băiatul ? 
- Nu ştiu Ciripina, o parte din viaţa ţi se scrie, dar la a doua jumătate tu trebuie să înveţi 

cum şi ce să scrii ca să nu te îndepărtezi de Dumnezeu. E după cum spune vorba aceea 
...finalul îţi aparţine. 

- Da...cam aşa cred şi eu Ciripel. 
El o privii cu seninătate. 

- Hai să vedem ce se va întâmpla până la urmă....adăugă  Ciripel în final. 
 
    A fost odată ca niciodată, o poveste minunată. A fost cândva un început, prezentul este, 
viitorul va veni curând. A fost odată un copil dintre aceia ce se nasc odată la mult timp, a fost 
mic şi el cândva, este acum mai mare, da, timpul va trece şi el va mai creşte şi-n alt fel.  
   Viaţa sa se contura într-o vreme acum apusă cu regi şi prinţese din poveşti însă el era un simplu 
om fără să fie neam de soi, dar cu un talent frumos, ce-l va face un mic domnitor. 
 
    De la data naşterii sale, anume 24 februarie 1995, au trecut 12 ani. Băiatul al cărui nume dat 
prin botez este Narcis, era acum clasa a cincea la şcoala generală din satul său. Viaţa nu a fost 
nici pe departe blândă cu el. Mama lui a fost nevoită să plece la muncă în altă regiune.  El a rămas 
acasă împreună cu fratele său mai mic, în grija tatălui său, dar şi a bunicii chiar dacă aceasta nu 
locuia cu ei. Tatăl nu a mai putut să muncească din pricina unui defect de vedere care fiind 
genetic, afectase şi copii,  într-o formă mai uşoară, însă se vedeau nevoiţi să poarte ochelari. În 
acest sens  personajul nostru, cu o alură firavă, cu ochelarii pe ochi şi cu vocea sa care era 
neobişnuit de subţire era adesea subiect de glumă pentru colegii săi. Pe lângă vorbele urâte şi 
bătaia de joc prin care trecea unii îl mai şi împingeau, iar alţii se gândeau să îl bată. 
    În tot acest timp cei apropiaţi lui, ştiau prin ce trece, ştiau ce fel de băiat e prin faptul că 
avea o voce deosebită şi cânta la corul bisericii din sat, mod în care a devenit  conştient de vocea 
sa, dar şi că s-a  văzut nevoit să preia şi el din sarcinile casei şi anume, gătitul, făcutul 
curăţeniei, lucruri care trebuiau făcute de cineva în lipsa mamei. 
Aşa se face că într-o zi când se întorcea de la şcoală, doi colegi i-au ţinut calea. 

- Ce face băiatul cu voce de fată ? l-au întrebat ca să-l cicălească. 
 El nu îi băgă în seamă şi încercă să treacă de ei, dar nu reuşeşte. 

- Crezi că dacă eşti bun la cor ai vreo scuză ? 
- Lasă-mă să plec, nu ţi-am făcut nimic...spuse. 

Dar aceştia continuau să îl supere poreclindu-l şi împingându-l. Când într-un final, a scăpat de ei 
şi a reuşit să ajungă acasă i-au dat lacrimile şi a spus că el nu mai suportă. Chiar dacă se încuraja 



în sinea lui, când i se întâmplau astfel de lucruri, momentele în care mai şi ceda nu puteau fi 
evitate deoarece suntem oameni cu toţii, iar răutatea celor ce nu fac nici un efort pentru a 
înţelege e mare, uneori mult prea mare pentru cât poate suporta un copil. 
    Mai târziu în cursul acelei zile bunica lor s-a hotărât să le facă o vizită. Văzând supărarea din 
ochii  băiatului aceasta intră în vorbă cu el să vadă ce are. Auzind ce i se povesteşte şi citind pe 
chipul său că deja îi este mult, l-a sfătuit să participe la un concurs de talente care se dădea în 
altă regiune la curtea regelui. 

-  Dar buni, sunt prea mic încă, îi spuse băiatul. 
-  Trebuie să ai încredere în tine, dragul meu, sau cel puţin să vezi cum poţi cânta... 
-  Altfel decât ? 
-  Altfel decât la cor, dragule. În biserică se interpretează anumite cântări, dar de 

exemplu la curtea regelui vin tot felul de artişti de la cântăreţi la sculptori. De multe ori 
când treceam pe acolo se auzeau melodii tare frumoase. 

- Şi cum aş putea oare să fac rost de asemenea melodii ? 
- Ţi-aş putea împrumuta pick-up-ul de acasă...ca să îţi dai seama dacă poţi cânta şi tu 

altfel...  
- Mulţumesc buni...mulţumesc mult. 

       Acestea fiind spuse băiatul îşi îmbrăţişă bunica şi din acea zi se gândea serios la ce poate 
face cu vocea lui, în afară de cor. A decis să nu participe în acel an la concurs, iar în cursul 
următorilor trei ani toate trăirile cauzate de răutăţile lumii sau de lipsa mamei şi le diminua 
regăsindu-se în muzică. Aşa a descoperit că poate cânta precum mulţi artişti de renume de  la 
curtea regelui. 
     Cei trei ani au trecut ca gândul, Narcis avea acum 15 ani, se afla la poarta adolescenţei tocmai 
terminase şcoala generală din satul său şi urma să se înscrie la liceu. Tocmai în acea perioadă s-a 
hotărât să se prezinte şi el în faţa regelui deoarece concursul de talente se organizase în 
fiecare an de trei ani încoace, iar acum avea să se organizeze din nou. 
    În ziua concursului la curte era agitaţie mare, lume  venită din toate părţile regatului fiecare 
mai bun ca celălalt. Cu toate că erau artişti, până şi ei priveau cu subestimare prezenţa băiatului 
la concurs. Narcis venise în compania tatălui său, emoţiile erau mari, dar şi încrederea că va reuşi 
era pe măsură. Când îi veni rândul să se prezinte cu talentul său dinaintea regelui, iată ce s-a 
întâmplat ....Fiind întâmpinat de cele două ajutoare ale regelui Arlet şi Kiro, aceştia l-au întrebat 
pe un ton glumeţ, uşor neîncrezător din cauza înfăţişării sale firave: 

- Consideri  că ai ce-ţi trebuie pentru a fi regelui pe plac ? 
- Da, răspunse Narcis... 
- Ce anume ? 
-  ,,Vocea mea’’, spuse zâmbind. 

   După ce le-a spus celor două ajutoare povestea sa de viaţă şi motivul venirii sale, anume 
dorinţa de a fi văzut de mama lui, cântând la scena deschisă, a fost poftit în sala regală unde se 
aflau regele, regina şi consilierul lor. 

- Bună seara, spuse Narcis. 
- Bună seara, îi răspunse regele puţin amuzat de înfăţişarea sa de copil care nu dezvăluia 

prea multe.  
- ,,Cum te numeşti ‘’ ?  
- Mă numesc Narcis. 
- ,,Şi de ce ai venit’’ la curtea mea ? 
- ,,Să fac un vis realitate...să arăt lumii ce voce am şi să distrez lumea cu vocea mea’’ spuse 

copilul. 
Regina şi consilierul erau nedumeriţi, însă copilului i se dădu voie să cânte.  
- ,,Îţi doresc mult succes’’, spuse regele 



- Mulţumesc, răspunse băiatul cu inocenţă şi se pregătii să cânte. 
    Când aria ,,O Mio babbino caro’’ după Giacomo Puccini începu să-şi facă drum din corzile sale 
vocale către exterior...toată lumea parcă-şi ţinea respiraţia, regele şi consilierul priveau uimiţi, 
pierduţi undeva în zare privind parcă prin ochii minţii peisajul ce se crea prin versurile cântului, 
regina în uimirea sa era şi ea atentă la cum buzele copilului conturau atât de clar şi de corect 
cuvintele şi cum purta linia melodică în sus şi în jos pe un portativ inexistent încât plăcerea nu 
era doar de partea auditoriului ci până şi cântecului îi era drag de persoana care-l fredonează. 
Vocea sa era hipnotizant de frumoasă, încât de la primele sunete impunea un respect care te 
făcea cel puţin de curiozitate să păstrezi tăcerea. Astfel Narcis a uimit sala regală şi a 
hipnotizat în continuare după această experienţă, un regat întreg şi altele vecine. Parcă s-ar fi 
oprit timpu-n loc pentru o clipă, suficient cât să-i dea voie tânărului artist să arate cine este, şi 
toate astea în ciuda tuturor celor care l-au subestimat vreodată. Un moment în timp, a fost 
suficient ca să-i schimbe toată viaţa, pentru că un moment în timp e suficient pentru a schimba 
viaţa oricui. 
     Spre sfârşitul cântecului regina s-a ridicat în picioare aplaudând, toţi ceilalţi artişti care-şi 
aşteptau rândul aplaudau şi ei, momentul era încărcat de farmec şi bucurie, ajutoarele regelui se 
minunau că n-au mai văzut aşa ceva în viaţa lor. Când Narcis se opri din cântat, regii nu se opreau 
din aplauze, ceea ce însemna că în curând va fi şi el un mic prinţ. 
    În cele din urmă consilierul luă cuvântul : 

- Narcis ,,câţi ani ai’’ ? 
- 15, grăi acesta... 

Regina îşi sublinie uimirea printr-o exclamaţie. 
-   Eu sper că tu vei urma conservatorul când va fi vremea... 
- ,,Da’’...îi răspunse băiatul, abia am intrat la liceu. 
- ,,Tu ştii cât sunt de rare cazurile de’’ discanţi sau contratenori ? 
-   Da ştiu, spuse Narcis zâmbind. 
- ,,N-am ce să-ţi mai spun’’, încheie nedurmerit consilierul. 
- ,,Ne-ai şocat, într-un mod extrem plăcut’’ - cuvântă regina -  ,,cânţi minunat, eşti un 

contratenor extraordinar’’. 
- ,,Mulţumesc frumos’’. 
- ,,Când ai intrat pe scenă’’ -  interveni regele -  mă aşteptam să-mi dezvălui secretele 

alchimiei, să-mi explici teoreme, formule matematice, să-mi calculezi distanţe – Narcis 
râse - ,,însă tu mi-ai demonstrat că eşti un băiat cu totul şi cu totul special...cu totul şi cu 
totul special’’. 

- ,,Multumesc frumos’’ 
   Artiştii care-şi aşteptau rândul au început să aplaude din nou în ciuda scepticismului de la 
început. Când s-au oprit, regele mai luă cuvântul odată. 

- ,,Ştii...cred că acesta este începutul unei noi vieţi pentru tine’’. 
     Cu chipul frumos modelat de fericire, Narcis făcu o plecăciune şi îi mulţumi. La ieşirea din 
sala regală tatăl şi fratele său l-au îmbrăţişat şi felicitat. În scurt timp a aflat si mama lui, 
despre fericita veste, faţă de care a  reacţionat cu o bucurie de nedescris. Pentru ambii părinţi 
era o bucurie imensă faptul că fiul lor, nu doar că va fi apreciat pentru talentul său, dar va salva 
şi situaţia familiei chiar dacă nu curând, ci la un moment dat în timp. 
     Din acea zi de vară, într-adevăr viaţa lui Narcis  se schimbă şi în bine, dar şi în rău.   
     Solicitările la concerte erau numeroase, iar pregătirile foarte intense. Foarte mulţi oameni de 
valoare ai vremii s-au oferit să-l sprijine în cariera sa  şi foarte mulţi regi l-au chemat şi ei l-a 
curtea lor să le cânte. Totuşi partea tristă era presiunea pe care o exercită succesul  asupra firii 
sale, nevoia şi ambiţia de a fi la înălţime şi chiar mereu mai bun aveau să creeze anumite 
controverse în sufletul său de-a lungul timpului, care se resimt sau nu de către public. 



 
 

 
 

 
      Ceea ce puţini ştiau, era că Narcis purta în suflet o iubire frumoasă pentru o fată pe care o 
văzuse în trecere în ziua concursului. Zi de la care trecuseră deja două luni. Fata era frumoasă, 
deosebit de sinceră în sentimentele sale. Avea un suflet bun. Uşor încrezătoare şi uşor timidă 
totodată  faţă de propriile forţe. Iubirea sa începuse din clipa în care a privit-o în ochi. Se 
simţea şi oarecum nedumerit de această păţanie. El, cel căruia îi plăcea să tachineze, să se 
îndrăgostească aşa, îşi spunea. Nu era în firea lui să se îndrăgostească, de cele mai multe ori 
totul se oprea la o simplă atracţie, dar acum...părea să fie altfel. Totuşi în aceste două luni 
iubirea sa pentru ea se dezvolta cu paşi timizi.  
    Într-o  seară de toamnă cu frunze ruginii în loc de covor deasupra solului, pe la ora când 
soarele apunea lent, obosit şi el de cele 12 ore petrecute pe cer, Narcis repeta într-o sală pusă 
la dispoziţia lui de liceul la care învaţă. Undeva pe la versul ,, Ma na tu sole...’’ al frumosului 
cântec ,, O sole mio’’ o pereche de paşi călcând uşor pe holul liceului păreau să se fi oprit în 
dreptul uşii să asculte frumoasa interpretare. Deloc întâmplător ar spune viaţa, uşa era 
întredeschisă, în aşa fel încât ascultătorul privea discret. La acuta versului ,, Stan fronte a te’’ 
...cel ce asculta era cu sufletul la gură, iar când Narcis se opri din cântat, se întoarse către uşă şi 
ascultătoarea pentru că era o ea, s-a cam speriat. 

- Stai, nu pleca...i s-a adresat Narcis, ieşind după ea. 
- Scuză-mă, nu vroiam să te deranjez.... 
- Nu m-ai deranjat...poţi să mai rămâi dacă doreşti. Cum te numeşti ? 
- Mădălina... 
- Îmi pare bine Mădălina, eu sunt Narcis.  
În această clipă şi-a dat seama că e fata pe care o iubeşte. Ceva în privirea ei a dat-o de gol. 
Câteva clipe privi pierdut. 
- Eşti bine ?  
- Da...scuze, înveţi aici ? îndrăzni el. 
- Da...am avut şi eu repetiţii de pian. 
- Şi eu ştiu să cânt la pian, dar nu aşa de bine. 
Ea râse...apoi completă  
- Curios că şi eu cânt şi vocal...dar nu aşa bine. 
Pe amândoi i-a bufnit uşor râsul. 
- Vrei să încercăm ceva ? îndrăzni Narcis după un moment de tăcere ce se lăsase între ei. 

În acest răstimp el privi pe geam cum cad frunzele, gândind la faptul că o întâlnise din 
nou, iar ea îl privea pe el. Când se întoarse să îi vorbească ea se făcu preocupată cu 
altceva. 

- Spune...grăi ea. 
- Ştii versurile melodiei pe care o cântam ? 



- O sole mio ? 
- Da... mă gândeam dacă vrei să încercăm să o cântăm împreună ?  
- Da, mi-ar plăcea. 
    Astfel au început amândoi să cânte, îi lăsă lui refrenul apoi ei îi reveni ,, Che bella coza’’ şi 
din nou împreună de la ’’ Ma na tu sole’’ într-o armonie deosebită. Timpul stătea din nou în loc 
doar pentru ei, doar ca să-i privească, doar ca să-i asculte, până şi soarele îşi întoarse o rază 
înapoi din asfinţire pentru a vedea ce se întâmplă. Dacă i-ar fi portretizat cineva în acea 
clipă, cadrul era ideal, erau ideali ca pereche, ca amici, ca solişti şi în aparenţă ca oameni. 
Chiar dacă există un de ce pentru tot, când vine vorba de iubire, e recomandat să trăim doar 
întrebarea fără să aflăm răspunsurile. Însă cu o mică excepţie pentru ei, răspunsul pentru de 
ce s-au potrivit aşa de bine deoadată nu e doar din cauza acestui basm ci şi pentru că 
amândoi erau elevii aceleiaşi profesoare de canto, care a mai avut şi ea treaba la şcoală în 
acea seară. Nici dacă ai fi vrut nu puteai să te opreşti din ascultat sau să te fereşti în a-i 
asculta la cât de frumos sunau împreună.  
- Bună copii, voi cântaţi aşa minunat ? interveni profesoara intrând pe uşă. 
- Bună seara, doamna profesoară, grăi Narcis, da noi eram. 
- Sunaţi nemaipomenit împreună, rar auzi aşa ceva... 
- Vă mulţumim, spuse fata, emoţionată de ce se întâmplă. 
- Cred că ar fi păcat să nu cântaţi împreună mai departe, la evenimente şi concerte. Ce-aţi 

spune ? 
Nicicare nu se aştepta la o asemenea propunere dar... 
- Îmi place ideea, spuse Narcis, tu ce zici ? 
- Da...cred că da...e o idee bună. Nu-i venea să creadă ce aude, fapt ce o făcea să ezite, dar 

până la urma acceptă. 
Prin urmare în următoarele luni Narcis n-a mai concertat singur ci în compania ei, ceea ce a 
făcut ca ei să devină prieteni. El nu îi mărturisise încă sentimentele pe care i le purta, care 
acum erau şi mai puternice, pentru că ,,iubirea toate le rabdă şi toate le suferă [...]’’ 
    Câteva luni mai târziu, într-o seară înainte de concertul pe care îl aveau de susţinut, Narcis 
se tot gândea că ar vrea să îi spună, dar să o facă oare, iar dacă da cum. Simţea în privirea ei 
uneori ceva în plus decât prietenie. În timpul interpretărilor gândurile îi persistau în minte, 
aşa de mult încât se hotărâ. În tot acest timp aveau anumite moduri prin care se înţelegeau, 
prin care-şi spuneau unul altuia când să cânte unul mai mult decât celălalt, care strofe fiind 
stabilite în timpul repetiţiilor. În acest sens, îi făcu semn să-l lase pe el să cânte mai mult 
înaintea începerii ultimei melodii din repertoriu.  
Mădălina nu se aştepta pentru că niciodată nu mai fusese cazul în privinţa acestei melodii 
care nu era alta decât ,,O sole mio ’’.  Îşi puse tot sufletul în acea melodie, toate 
sentimentele pe care până atunci nu i le demonstrase. Încărcătura era atât de mare încât 
până şi câteva persoane din public au început să îşi dea seama că melodia îi era dedicată ei.       
 
La încheierea piesei, amândoi au făcut plecăciuni, au mulţumit şi au ieşit din scenă. După 
concert, Mădălina era gânditoare. În drumul către cabinele de schimb niciunul nu a scos vreun 
cuvânt. Ajunşi în faţa uşilor... 
- Ultima melodie...începu Mădălina. Ochii îi jucau plini de emoţii. 
- Da...Madu – după cum o alinta.  
O privi în ochi şi o prinse de mână. 
-   Narcis... 
  Îi pronunţă numele cu vocea tremurândă din pricina emoţiei. El se temea de reacţia ei, însă 
când ochii lor s-au întâlnit din nou ea îi zâmbii şi îl privi cu seninătate. Narcis îi întoarse 



zâmbetul cu  fericirea parcă desenată pe chip de cei mai mari pictori. Îi mângâie obrajii roşii 
şi şi-au îngăduit să se îmbrăţişeze. 
– Vroiam să îţi vorbesc de ceva timp...te plac din ziua în care te-am văzut la concurs, îi vorbi 

Narcis cu o voce calmă. 
– Când ţi-ai dat seama... 
– Când am făcut cunoştinţă cu tine în sala de canto. 
   Şi-au zâmbit cum numai iubirea putea să îi facă să zâmbească. Trecuse prea mult timp de 
când cuvintele erau în plus. 
   Iubirea lui era acum împărtăşită. Toate greutăţile pe care nu le vedeau şi nu le înţelegeau 
ochii lumii, le înţelegea ea şi toate visele care în ochii lumii păreau puerile, căpătau sens 
alături de ea. Şi toate grijile şi neliniştile care stăteau uneori pe suflet ca nişte calote de 
gheaţă se contopeau într-un singur râu, limpede şi pur doar când erau unul alături de celălalt. 
Nimic nu mai conta în afară de asta, nici lumea, nici problemele. Într-o lume utopica, doar a 
lor, şi totuşi reală erau doar ei, muzica şi o viaţă înainte. 
 
     Odată cu trecerea timpului viaţa lor avea să se afle la o cotitură importantă. 
     Un fost rege al ţării din care provenea Narcis, Romania, împreună cu regina sa, au început 
să-l sprijine în carieră, la început mai din umbră ca apoi lucrurile să fie tot mai serioase. 
Datorită concursului la care participase, dar şi a foştilor regi, s-a auzit de el şi în ţări 
străine, în aşa fel încât a fost anunţat că a primit un rol într-o operă în Germania, lucru la 
care visa de mult. Piesa avea să fie jucată peste 9 luni, însă era nevoie să plece mult mai de 
vreme pentru pregătiri şi studiu. 
Cu tristeţe urmau să aibă o discuţie decisivă. Într-o seară după repetiţii, au rămas să 
vorbească. 
- Madu... 
- Nu are rost să-mi spui, ştiu deja, spuse cu tristeţea conturată pe chipul ei ca un corset pe 

talie. 
- Deci ştii...eu nu... 
- Lasă, îl întrerupse, nu te mai obosi, mă aşteptam. Îmi pare bine pentru tine, dar va trece 

ceva timp până te voi uita... 
- Madu, mă voi întoarce. 
- Asta mi s-a spus şi mie, dar nu ştiu ce să cred, acolo îţi va fi mai bine ca aici. 
- Fără tine ? 
- Poveşti... 
- Povesti deci...bine. 

  Astfel s-a încheiat discuţia lor şi în ochii ei, odată cu discuţia s-a dus şi relaţia, pentru că 
iubirea încă mai era şi avea să mai dureze ceva până să treacă...dar oare ar fi trecut?! În zilele 
următoare n-a mai auzit nici un cuvânt de la el, nici măcar o scrisoare de rămas bun. Îşi consola 
durerea gândind că avea să înveţe şi avea să devină un specialist în ceea ce este el prin natura sa. 
Un contratenor desăvârşit. Au urmat într-adevăr şase luni grele pentru amândoi. El trebuia să 
studieze foarte mult, să înveţe rolul cât mai bine şi în acelaşi timp să nu se gândească la impresia 
pe care i-o lăsase intenţionat. Că totul se terminase, în ochii ei şi ai lumii, dar că era doar o 
aparenţă, nu se compara cu ce gândea el şi cum stăteau lucrurile defapt în sufletul lui. Pe de o 
parte se tot gândea...unii îi spuneau că e fată de casă, o plăcea, dar vârsta-i fragedă îi dădea de 
furcă şi nu-l încuraja să se implice în ceva mai mult. În tot acest timp ea aproape că se 
resemnase, îi era dor de tachinările lui şi de privirea sa, dar se gândea că o să-i treacă. Niciodată 
să nu spui niciodată...Nu se mai întreba ce se va întâmpla cu iubirea lor, cu relaţia lor, se gândea 
că va rămâne doar o amintire frumoasă...iubirea ei din liceu. Aşa se face că, rămăsese exact o 
lună până la concertul din Germania.  



   Era o seară frumoasă, primăvara îşi făcuse loc odată cu 1 martie, pomii erau înmuguriţi, iar 
soarele se alinta trimiţându-şi ultimile raze la joacă printre crengi, unele răsfrângându-se în 
geamurile oamenilor, altele mai topeau ultimele urme de zăpadă. Frumos îmbrăcat, cu două 
buchete de flori în mână, spre lăsarea serii, nu în orice zi ci chiar pe 8 martie Narcis se afla în 
faţa uşii iubitei sale. 

După două bătăi în uşă... 
- Bună seara.... 
- O, bună seara Narcis, grăi mama fetei, surprinsă. 
- Ce mai faceţi ? 
O întrebă ţinând florile la spate. 
-   Bine fac, mulţumesc, coseam goblen alături de fiica mea. Vrei să o chem ? 
Între timp apăru şi tatăl fetei. 
- Bună Narcis.  
- Bună seara domnule, îi răspunse – Da, vă rog – continuă cu o replică şi pentru mama 

Mădălinei. 
- Narcis mă bucur mult să te văd – purta o rochie roşie, frumoasă care-i punea în evidenţă 

talia, cu deosebirea că de la talie în jos cădea valuri, conică, până în pământ. 
Ieşise degrabă din cameră. În clipa în care l-a văzut, parcă sufletul ei uitase complet discuţia 
de atunci, lipsa lui si faptul că nu-i vorbise deloc nici înainte de plecare şi nici măcar printr-o 
scrisoare în tot acest timp. Parcă uitase de orice sentiment al resemnarii, orice detaliu al 
despărţirii lor. Din aceste motive i-a sărit în braţe cuprinsă de dor, apoi şi-a dat seama că 
poate a făcut o gafă, însă el i-a răspuns îmbrăţişând-o cu acelaşi dor, apoi  grăi cu 
familiaritate. 
- Dacă-mi daţi voie să vă spun...aş dori să vă cer mâna Mădălinei....însă nu spre căsătorie, 

continuă el grăbit, deoarece recunoaşteţi şi dumneavoastră cât suntem de tineri... 
- Dar atunci în ce scop, întrebă tatăl ? 
- Aş dori să mă însoţească în Germania, şi oriunde în lume...spuse cu încântare. 
- Înţeleg...grăi tatăl fetei... 
Mădălina zâmbea discret, dar enorm de  fericită. 
După câteva minute de suspans....timp în care, pentru un moment părinţii s-au privit reciproc. 
- Ai acordul nostru...însă... 
Băiatul dădu să zâmbească, dar privii în jos la auzirea acelui ,,însă’’. 
- Însă vă voi însoţi eu, şi dacă e deacord să vină şi tatăl tău. 
Şi-a ridicat privirea cu veselia zugrăvită pe chip. 
- Vă mulţumesc mult... 
- Mulţumesc tată, grăi fata îmbrăţişându-şi ambii părinţi. 

În final oferi unul din buchete mamei, iar pe celălalt Mădălinei, alături de o brăţară nemaintâlnit 
de frumoasă. O lună mai târziu, au plecat amândoi în Germania în compania taţilor lor şi a fratelui 
cel mic al lui Narcis.  A înţeles că deşi ,, iubirea toate le rabdă şi toate le suferă’’ cel mai bine e 
să nu rişti să pierzi şansa atunci când ţi se oferă. Aşadar fata a fost prezentă la concert, s-au 
iertat şi s-au împăcat, pentru a nu se mai despărţii curând.   
      Astfel Narcis a devenit micul prinţ al muzicii clasice, iar după moartea actualului rege 
poporul la ales pe el împreună cu aleasă sa...să conducă regatul. Păşind pe meleaguri străine i s-au 
oferit felurite posibilităţi de studii, contracte cu case de discuri şi impresari. Prea mulţi oameni 
care aşteptau să cunoască nu omul din el ci succesul care îl acompania. Prea mulţi care îi dirijau 
mişcările, prea mulţi care se credeau stăpâni de dragul imaginii şi a grijii faţă de ce se spune în 
presă. Acolo nu mai era ţara sa cea mică, ci o singură ţară părea să facă atât cât o întreagă lume 
prin modul amplu şi complex în care mergeau lucrurile. Suporţi, dar până când şi cât...cel puţin 



alături de ea orice furtuna avea să pară doar o pală de vânt pentru că împreună şi-au creat o 
lume comună, după placul lor.              
                                                            Sfârşit ! 

 
 

                                                             Epilog 
 
 
 

 Revenirea acasă a avut loc după prea mult timp, dar a găsit puterea să se întoarcă. Povestea nu 
se încheie aici. În mod real nici nu s-a ajuns aşa departe. Imginaţia mea boema, plină de naivitate 
şi speranţă m-a făcut să o iau prin scris puţin înaintea vieţii. Sper să nu-mi iasă cu osândă ci cu 
veselie pe chipul celor care vor citii. 
Revenindu-mi de pe meleagurile pe care m-au purtat somnul şi  gândurile, mi-am îndreptat 
privirea către fereastră...era dimineaţă şi două vrăbii ciripeau de zor pe creanga copacului de 
lângă geam, uitându-se către altă casă.... 
 

- Şi-am încălecat pe-o şa, şi v-am spus povestea sa.... 
- Ei acuma, Ciripel renunţă la clişee 
- Ciripinaaa... mi-ai stricat finalul... 
- Tu ai zis ,,finalul îţi aparţine’’ deci ... 
- Era în general, finalul de aici e al meu... 
- Da da..şi începutul şi finalul şi povestea anterioară acesteia...toate ale tale. Să ştii că nu-i 

frumos... 
- Eh ...femeile...asta a trebuit să o spun mai încet. 

 
N.a. 
 

      L-am urmărit pe Narcis la fel ca mulţi alţii, de la început. Atât pe conturile sale de facebook 
cât şi la apariţiile tv în măsura posibilităţilor. N-o spun doar ca să fie spus când afirm că uneori 
mă văd pe mine în el din motive pe care poate că doar cei care mă cunosc le înţeleg şi pe care 
dacă ajunge acest lucru sub ochii lui, poate că le va înţelege şi el. Diferenţa o face faptul că eu 
nu cânt, eu scriu. Chiar dacă poate comentariile mele au fost uneori plăcute, alteori mai acide, au 
fost cu intenţii bune. În lumea noastră visele sunt aparent o salvare, dar acel 5 la sută de 
realitate pe care-l mai păstrăm, uneori răneşte cel mai tare dacă n-o vedem. Am văzut portrete 
deosebit de frumoase făcute pentru el. Aşa că m-am gândit că vorbele zboară, dar scrisul la fel 
ca şi desenul, rămâne şi chiar dacă povestea nu va fi în totalitate sau deloc pe placul lui, eu măcar 
mi-am atins scopul şi l-am făcut personaj de poveste făcând în mare parte uz de imaginaţia mea 
din lipsă de informaţii concrete. ( Singurele elemente reale sunt concursul şi anumite momente 
din viaţa lui, dar şi acelea doar ca momente şi nu ca şi plasare în timp sau dialoguri, de asemenea 
partea romantică e complet fictivă ).  
        Aşadar sper doar că această poveste să fie primită ca un cadou din partea mea, cu anumite 
învăţături incluse citind printre rânduri sau pur şi simplu ca ceea ce este...doar o poveste. De 
asemenea mai ţin să spun că am scris aceste pagini cu o săptămână înainte de apariţia sa la 
TvrIasi, în emisiunea Muzica ta. Ulterior când am văzut emisiunea m-a surprins să aud anumite 
lucruri pe care eu le captasem deja în aceste rânduri, iar alte afirmaţii ale sale veneau ca surplus 
bogat de informaţii, chiar cele de care aveam nevoie, dar am decis să nu intervin în text ci să-l 
las aşa, fictiv, şi pe viitor dacă va fi cazul şi mi se va da voie să fac ceva mult mai apropiat de 
realitate. 



 
 


