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Cartea şoaptelor 
 

În copilărie am trăit într-o lume a şoaptelor. Ele se rosteau cu băgare de seamă. 
Abia mai târziu am aflat că şoapta are şi alte înţelesuri, cum ar fi tandreţea sau 
rugăciunea. 

Erau şi lucruri care se spuneau fără fereală. Chiar şi peste gard, ca de pildă că a 
venit maşina cu pâine pe cartelă. Altele se spuneau numai cu fereastra închisă. Sau 
pe banca din mijlocul curţii, dacă pe stradă nu trecea nimeni. Chiar şi atunci, cu voce 
coborâtă, de parcă ar mai fi fost nişte ferestre pe care nu le puteai închide ori nişte 
trecători pe care nu puteai să-i vezi. 

Mai simplu ar fi fost ca oamenii să stea aproape unii de alţii, cu capetele 
înclinate, fără să fie nevoie să se concentreze atât pentru a nu pierde vreun cuvânt. 
„De departe, totul trebuie să pară firesc, explica bunicul. Ei să creadă că spui nişte 
fleacuri, că nu-ţi pasă. N-au decât să asculte. Adică, aşa vine vorba.” Şi stăteau pe 
băncile de lemn, cu spatele drept, cu frunţile sus, vorbind. Nu se aplecau unii către 
alţii, când îşi coborau vocea. Îşi auzeau şoaptele cu o dibăcie nemaipomenită. Chiar 
şi Arşag care, din cauza clopotului, era mai tare de ureche, atunci când nu apuca să 
citească de pe buze, te punea să repeţi. Dar cuvintele şoptite, niciodată. Pe astea, în 
chip miraculos, le auzea totdeauna. Vibrau altfel în aer şi le simţea prin piele, ca 
liliecii. 

Un vizitator cu care, în casa noastră, se vorbea în şoaptă era Siruni. Un bărbat 
scund, cu două smocuri atent pieptănate deasupra urechilor. Pleoapele i se încreţeau 
dincolo de ochelarii groşi, încercând să fixeze chipurile pe care le desluşea cu 
greutate. 

Despre mai multe lucruri nu aveam voie să vorbesc. Dar mai ales, cu straşnică 
ameninţare, n-aveam voie să spun nimănui, nici la grădiniţă, nici vreunui 
necunoscut, că la noi în casă se vorbeşte, uneori, în şoaptă. „Ce spui în şoaptă?” 
întrebam. „Citesc”, răspundea bunicul. „Cum citeşti? Unde-i cartea?” „Nu-mi mai 
trebuie. O ştiu pe dinafară. „Bine, dar cum se cheamă cartea asta? Cine a scris-o?” 
„Poate că tu, într-o bună zi.” Ceea ce, iată, fac acum. Şi chiar aşa o şi numesc: Cartea 
şoaptelor. 
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