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Scenă 2(3) (O dispariție) 
 

Profesorul de română ne anunțase, cu o săptămână înainte, că marțea viitoare vom discuta despre 

poezia Luceafărul a lui Eminescu în aer liber. Mai exact, spunea profesorul, ar dori să citim poezia 

chiar în prezența luceafărului de seară (deja ne explicase că luceafărul de seară este același cu 

luceafărul de dimineață, deși multă lume crede că sunt diferiți).  

Când a venit marțea anunțată, profesorul ne-a amintit, la sfârșitul orelor, că seara, pe la ora 20, 

trebuie să ne vedem cu toții în curtea școlii. Ne-a mai spus că nu era nevoie să venim în uniforma 

școlară, puteam să ne îmbrăcăm normal. Ne-am dus cu toții acasă. Era o zi de vară, călduroasă în 

timpul zilei dar care, pe seară, se răcorea într-un mod foarte plăcut. Am anunțat părinții despre 

eveniment. Mama s-a uitat nedumerită la tata, așteptând o sugestie pentru reacția pe care trebuia 

s-o aibă, dar când acesta a ridicat din umeri în semn că nu are nici o obiecție la propunerea 

profesorului, s-a liniștit și a început să-mi pregătească, în grabă, ceva de mâncat. Am mâncat, m-am 

îmbrăcat cu ceva lejer și m-am îndreptat spre curtea școlii. Deja cam jumătate dintre colegi sosiseră, 

de bună seamă nemaiputând aștepta să vină ora fixată pentru întâlnire. Se formase un murmur 

general, neinteligibil, dar care nu avea aerul unei neliniști, ci, mai degrabă, a unei curiozități, a unui 

interes pentru ceva neobișnuit dar care nu era de natură să stârnească temeri. Între timp, colegii 

continuau să sosească, intrând în murmurul general, plin de o așteptare calmă, solidară. Cam după 

cinci minute peste ora fixată, sosi și profesorul. Era îmbrăcat la fel ca în timpul zilei (și ca, de altfel, 

în toate zilele) și purta sub braț un volum de poezii de Eminescu. Se uită peste noi, constatând că 

lipseau câțiva, dar spuse că nu are rost să-i mai așteptăm și o luă înainte, ieșind din curtea școlii. Îl 

urmarăm, destul de ordonați, aproape aliniindu-ne doi câte doi în spatele lui. Cerul era senin și înalt, 

având un aer maiestuos. Stelele deja se vedeau, după ce soarele apusese într-o mare de flăcări la 

orizont, agățate fiecare pe boltă, ca într-un pom de Crăciun, și clipind, mi se păru, complice, de parcă 

aveau o înțelegere cu profesorul de română pentru ceea ce avea să urmeze. Acum, când rememorez 

acea întâmplare stranie, mi se pare că totul fusese complotat de la bun început între cer și profesorul 

nostru dar, desigur, este o impresie care a venit după mulți ani în care mi-am tot amintit de ceea ce 

s-a petrecut atunci. Profesorul mergea destul de repede, îndemnându-ne, tacit, și pe noi să grăbim 

pasul, așa încât, după câteva minute de marș forțat, am intrat în păduricea de lângă sat, care 

începea, de fapt, de la malul Siretului, ocupând toată lunca acestuia. Era o pădurice rară, cu multe 

luminișuri. Nu erau animale sălbatice în ea, din cauza faptului că era zilnic străbătută de săteni fie în 

căutare de lemne, fie pentru a ajunge să pescuiască pe malul râului. Ca urmare, o mulțime de 

drumuri de picior sau de căruță o străbăteau în toate părțile. Profesorul pătrunse, așadar, în 

păduricea despre care vorbeam, pe o potecă de picior, și merse până ajunse la un luminiș larg, 

tapetat cu iarbă înaltă, până aproape de genunchii noștri. Se opri în mijlocul luminișului și se întoarse 

spre noi care pătrundeam în luminiș, ocupându-l pe toate laturile. Ne spuse să ne răsfirăm pe 

întreaga circumferință a luminișului, ceea ce am și făcut, nu fără a ne îmbrânci în stânga și-n dreapta, 

de parcă trebuia să ne cucerim locurile. Profesorul se roti în jurul lui însuși, indicând, în câteva cazuri, 

rarefieri sau îndesiri ale elevilor, așa încât, probabil, să se realizeze o distribuție a lor cât mai 

omogenă în spațiul luminișului. Apoi ne spuse să ne culcăm pe spate, în iarbă, cu capetele spre 

marginea luminișului, și cu picioarele spre centrul său. Ne-am culcat în iarba care mirosea încă a 

căldura din timpul zilei. Fiind așa de înaltă, aproape că nu puteam să ne vedem vecinii, ceea ce ne-

a creat un ciudat sentiment de singurătate. Nu-l mai vedeam nici pe profesor care, rămas în picioare 

în mijlocul luminișului, ne vorbea. Îl auzeam ca prin vis, din poziția în care ne aflam, nu-l puteam 

vedea, deoarece capul era așezat complet orizontal în iarbă. Însă îl auzeam. Ne spunea să privim 
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drept în sus, indicând-ne o anumită stea, cea mai strălucitoare de pe cer. Ne spuse că acela este 

luceafărul și că el este metafora pe care poetul a folosit-o pentru a descrie destinul omului superior 

care nu găsește echivalentul feminin a ceea ce el nutrește ca simțământ de iubire. Ne mai spuse că 

va trebui să rămânem în acea poziție și să privind tot timpul la luceafăr, în timp ce ne va citi poemul. 

Adăugă că va începe să citească doar după un timp, și ne sfătui să încercăm, în acest răstimp, privind 

la luceafăr, să eliminăm din câmpul vizual orice alt element perturbator, așa încât să nu vedem nimic 

altceva decât luceafărul. Concluzionă spunându-ne că, dacă reușim să ne concentrăm privirile 

exclusiv asupra luceafărului, după câteva minute vom avea senzația vizuală foarte acută și precisă a 

formării unui tunel de la ochii noștri la luceafăr, tunel prin care nu-l vom mai vedea decât pe acesta, 

la capăt. Ne spuse că va aștepta cu începerea cititului până când vom reuși să avem acea senzație 

vizuală de tunel. M-am concentrat cât am putut să nu văd nimic în lateral și să focalizez privirea pe 

luceafăr. Nu știu dacă a fost vorba despre autosugestie sau despre vreun efect fiziologic normal, dar, 

într-adevăr, după un timp, am avut senzația clară, nu vagă, că de la ochii mei se formează un tunel 

vizual către luceafăr, ca și cum m-aș fi uitat printr-un ochean care se prelungea până la cer. Marginile 

tunelului erau diafane, ca formate din raze mate, fără strălucire. Dar, mai presus de senzația vizuală 

de tunel, era o altă senzație, de această dată de natură psihică. Aveam sentimentul acut că 

luceafărul este doar al meu, mai exact, că numai eu îl vedeam, din moment ce era în tunelul meu 

vizual. Și numai atât, ci și că el, luceafărul, știa că numai eu îl vedeam și, în consecință, întrucât și el 

era, într-un fel, în același tunel cu mine, și el mă vedea doar pe mine. Acest sentiment de unicitate 

a experienței, de singularitate a ei, redusă doar la mine și la luceafăr, a fost copleșitor. Cred că 

profesorul era și un bun psiholog iar prin experiența pe care ne-a provocat-o a urmărit exact acest 

lucru: personalizarea, idiosincratizarea relației dintre fiecare dintre noi și luceafăr. Acum, pentru 

fiecare dintre elevii așezați în iarbă era câte un tunel vizual și o senzație de unicitate a comunicării 

cu luceafărul. Profesorul ne-a lăsat așa câteva minute bune, cu bună știință, pentru ca fiecare dintre 

noi să ajungă la acel sentiment de comuniune singulară, personală și distinctă cu luceafărul, apoi, 

fără să ne prevină, tocmai pentru a nu ne scoate din vraja în care tocmai intraserăm, cu un glas ușor 

transfigurat de emoție, care dădea versurilor un caracter aproape ireal, ca și cum ar fi fost rostite 

de pe alte tărâmuri, începu să citească poemul, „A fost odată ca-n povești…”. Citea rar, cu voce 

scăzută, dar clară, cu o intonație melodioasă care se potrivea de minune cu aerul de basm ancestral 

al celebrului poem. Așa cum rămăsesem, cu ochii ațintiți, prin tunelul meu, asupra luceafărului, 

glasul purtător al versurilor intra și reverbera în tunel, așa încât am avut senzația clară că luceafărul 

ascultă și el acele versuri. Nu-mi amintesc nimic din restul timpului în care profesorul nostru de 

română a citit lungul poem (pentru cei care nu știu, are 98 de catrene). Făcusem o comuniune de 

simțire cu luceafărul meu, versurile nu făceau decât să întrețină și să sudeze această comuniune. 

Povestea descrisă de poem se derula, parcă, aievea, aici și acum, iar eu eram martorul mut al întregii 

derulări de evenimente pe care poetul le imortaliza așa de măiestru. „Iar eu, în lumea mea, mă simt 

/ Nemuritor și rece”. Profesorul încheie citirea poemului cu necruțătorul verdict al poetului care se 

dezlipește de ceea ce este pământean, efemer și superficial și se izolează în spațiul său de simțire 

peren. Ca prinși într-o vrajă de sub care nu puteau ieși, elevii rămaseră țintuiți pe locurile lor. Tunelul 

care mă lega de luceafăr nu dispăruse o dată cu terminarea de citit a poemului, așa că am continuat 

să privesc la strălucirea clipitoare de pe cer. „Acum, ridicați-vă” se auzi vocea profesorului, de data 

aceasta fără acel tremur de emoție cu care citise poemul. Ne-am ridicat cu toții, ne-am aranjat 

hainele și am așteptat, fiecare la locul său, următoarele ordine. Profesorul ne-a spus că vom discuta 

despre poem la ora următoare de română și că acum ne vom întoarce în sat. A luat-o înainte, 

strângând sub braț cărțulia de versuri, iar noi ne-am aliniat din nou în spatele lui, câte doi, pe poteca 

de ieșire din luminiș. În scurt timp, am ajuns în sat și fiecare s-a dus la casa lui. Înainte să intru în 
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curte m-am uitat din nou spre luceafăr. Nu s-a mai format tunelul vizual din luminiș, iar luceafărul 

mi s-a părut că e mai depărtat decât acolo și mai indiferent față de mine. De fapt, mi s-a părut că-i 

sunt cu totul indiferent, deși când ne uitam unul la altul prin tunel aveam sentimentul că se uită 

doar la mine. Acum se depărtase, parcă se și micșorase un pic, și clipea mai des decât în pădure. Am 

intrat în curte, am închis poarta și m-am dus la culcare.  

* 

*         * 

A doua zi, când am ajuns la școală, curtea era plină de elevi, iar postați în fața intrării la clasă erau 

doi polițiști. Între ei era profesorul nostru de română. Puțin mai în față, spre elevii care așteptau în 

curte, era, l-am recunoscut imediat, tatăl Ceraselei. Oare ce căuta acolo, ce se întâmplase? Elevii 

priveau cu mirare și îngrijorare la cei patru din fața ușii, neînțelegând prezența polițiștilor în școală 

și, desigur, nici prezența tatălui Ceraselei. A trecut așa cam jumătate de oră. Trebuia de mult să 

intrăm la clasă, dar nu erau semne că se va mai întâmpla asta. Apoi, unul dintre polițiști, care părea 

că este șeful celor doi de acolo, ridică mâna cerând să se facă liniște, deși nu era deloc gălăgie, elevii 

nici măcar nu îndrăzneau să vorbească între ei. „Aseară, când ați fost în pădurice cu domnul 

profesor, a dispărut colega voastră, Cerasela”, spuse polițistul cu o voce lipsită de alarmism, dar 

fermă. Se porni un murmur eterogen. Întrucât în seara precedentă lipsiseră câțiva colegi, nimeni nu 

a observat, la plecarea din pădurice, că nu mai eram toți. Polițistul-șef ridică din nou mâna, pentru 

a potoli micul zumzet stârnit de informația dată. „Cine a stat lângă ea în pădurice?”. Un băiat și o 

fată ridicară mâna. Polițistul le făcu semn să se apropie, iar elevii se apropiară. „Nu ați observat, la 

plecare, că lipsește?”. „Nu”, răspunse, băiatul, „Nu” răspunse și fata. „Așadar, continuă polițistul, 

nu știți dacă a dispărut înainte de a se termina lectura sau pe drumul de întoarcere”. Cei doi clătinară 

din cap, fără să mai răspundă cu voce. Le făcu semn să se întoarcă între ceilalți, apoi intră, împreună 

cu profesorul, cu celălalt polițist și cu tatăl fetei, în clasă. Stătură acolo cam o jumătate de oră, apoi 

ieșiră. De data aceasta ni se adresă profesorul de română. „Vom merge cu toții în păduricea unde 

am fost aseară, să vedem dacă găsim vreun semn, ceva, legat de Cerasela”. Cei doi polițiști, 

împreună cu profesorul și tatăl fetei o luară spre poteca care ducea din sat în pădurice, polițistul șef, 

împreună cu profesorul în față, iar celălalt polițist, împreună cu tatăl Ceraselei, după ei, iar noi ne-

am încolonat, câte doi, în spatele lor. După ce am ajuns în luminiș, polițistul șef spuse: „Ne vom 

răsfira, din acest loc, în toate părțile, ca pe niște raze care pleacă din acest cerc. Uitați-vă cu atenție, 

pe jos, prin iarbă, prin arbuști sau copaci. Dacă vedeți ceva suspect, anunțați imediat”. Ne-am 

îndreptat, în linie dreaptă, în toate direcțiile, pornind din acel luminiș. Mai târziu am aflat că, la circa 

oră după ce ajunseserăm cu toții acasă, aseară, tatăl Ceraselei se dusese la profesor să-l întrebe 

unde e Cerasela, care nu se întorsese acasă. Profesorul nu a știu ce să-i spună, așa că amândoi au 

mers la postul de poliție din sat, să anunțe evenimentul. Polițiștii le-au luat declarații și au făcut, 

împreună cu profesorul și tatăl elevei, o primă recunoaștere în pădurice, la lumina lanternelor, dar 

nu găsiseră nimic. Gândindu-se că exista și posibilitatea ca eleva să fi rămas peste noapte la o colegă, 

deși tatăl spunea că ar fi fost pentru prima dată când ar fi făcut acest lucru și, oricum, și-ar fi anunțat 

părinții despre asta, au decis să continue căutările a doua zi. Mergeam uitându-mă cu atenție și în 

stânga și în dreapta. Mă gândeam că nefiind animale sălbatice în zonă, nu exista posibilitatea ca fata 

să se fi rătăcit și, doamne ferește, să fi fost atacată de animale. Cum mergeam pe direcția razei care 

pornea din luminiș, ne îndepărtam treptat unii de alții, așa că trebuia să acopăr o suprafață din ce 

în ce mai mare cu cercetarea mea. Cred că am mers așa cam o jumătate de oră. Nimeni nu găsise 

ceva demn de atenție până în acel moment, deoarece nimeni nu alertase polițiștii. Deși mergeam 

mai mult cu privirea în pământ, răscolind cu picioarele prin iarba înaltă, la o întoarcere a privirii de 

la stânga spre dreapta, am zărit, cu coada ochiului, într-o străfulgerare, într-o salcie înaltă, în vârful 
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unei ramuri subțiri, aproape de vârful copacului, o eșarfă galbenă. M-am oprit să privesc cu mai 

multă atenție și, într-adevăr, era o eșarfă galbenă, agățată de vârful acelei ramuri, și care fâlfâia ușor 

în bătaia unui zefir care aproape că nu se simțea la nivelul solului. M-am întors în fugă spre polițiștii 

care, împreună cu profesorul de română și cu tatăl fetei, veneau și ei în urma noastră, cercetând, cu 

ochi experimentați, zona. M-am oprit în fața polițistului șef și i-am spus calm „În copacul de acolo, 

și am arătat cu mâna în direcția salciei în care văzusem eșarfa, este agățată o eșarfă”. „Unde?”, 

întrebă surescitat polițistul șef. I-am arătat din nou cu mâna în direcția salciei, iar acesta, împreună 

cu celălalt polițist, cu profesorul și cu tatăl fetei, o luară în fugă spre copacul indicat de mine. Tatăl 

fetei recunoscu imediat eșarfa. Se punea problema să recuperăm eșarfa din copac. M-am oferit. M-

am descălțat, pentru a avea o priză mai bună pe crengi și m-am cățărat agil în copac. Când m-am 

apropiat de creanga subțire de care era agățată eșarfa am rupt o altă creangă din apropiere și cu ea 

am reușit să desprind eșarfa și s-o arunc jos. Tatăl fetei a luat-o în mâini și a confirmat din nou, era 

eșarfa Ceraselei. Dar cum a ajuns în vârful salciei era de neînțeles. Aseară nu bătea nici un pic de 

vânt, și nici în cursul nopții sau al dimineții de azi nu s-a simțit vreo adiere mai puternică. Polițistul 

șef a dat ordinul de adunare și toți elevii s-au întors în jurul nostru. Am pornit să ne întoarcem în 

sat, polițiștii mergând în frunte cu corpul delict purtat victorios de polițistul șef. Când ne-am apropiat 

de școală, profesorul de română s-a întors spre noi și ne-a spus că astăzi avem liber, așa că ne-am 

împrăștiat fiecare pe la casele noastre, să povestim părinților cele întâmplate. Bineînțeles, eu m-am 

simțit eroul incontestabil al întregii tărășenii. Polițiștii, profesorul și tatăl fetei s-au îndreptat spre 

postul de poliție, pentru a face birocrația de rigoare în atare situații: procese verbale, declarații etc.  

* 
*      * 

S-a deschis un dosar de cercetare penală pentru dispariție. Ancheta a durat ani de zile, fără nici un 

rezultat. În cele din urmă cazul a fost clasat, fără a se putea da vreo rezoluție. Cerasela n-a mai 

apărut niciodată. Noi am continuat școala până la terminarea ei, apoi ne-am risipit pe la universități, 

școli profesionale post-liceale sau pur și simplu am preluat, unii dintre noi, treburile gospodăriei, 

rămânând să ducem mai departe tradiția rurală a părinților și bunicilor noștri. Cerasela noastră a 

fost, bineînțeles, încet-încet uitată. Părinții ei au trăit până la sfârșitul zilelor cu amărăciunea de a 

nu fi aflat ce s-a întâmplat cu fata lor. Profesorul de română s-a pensionat, în cele din urmă, dar în 

fiecare vară mergea, seara, în luminiș, singur, se culca pe spate și fixa cu privirea intensă luceafărul. 

Și mereu a avut aceeași impresie ciudată, inexplicabilă: părea că luceafărul clipește complice, cu o 

bucurie reținută, către el și parcă nici nu mai părea atât de singuratic și trist pe cerul înalt, negru și 

senin. Pe profesorul de română, sentimentul că Cerasela nu a dispărut cu adevărat nu l-a părăsit 

niciodată de atunci. Ba chiar, când voia s-o vadă, se ducea din nou în luminiș, seara, și, culcat pe 

spate, refăcea faimosul tunel către luceafăr.  


