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Secvenţa 1 

 

Ningea de rupea pământul. Cerul era 

acoperit de nori grei şi cenuşii, dar nu-ţi dădeai 

seama de asta, căci perdeaua albă de ninsoare 

înfrumuseţa până şi acele geroase ale frigului 

care-ţi pătrundea în oase şi care ciupea orice 

porţiune de piele rămasă neacoperită: vârful 

nasului, mâinile fără mănuşi sau gâtul 

neînfofolit suficient. 

Una peste alta, atmosfera era cel puţin 

îndulcită de luminiţele care străluceau de la un 

capăt la celălalt al oraşului. Plopeni nu era ceea 

ce se numeşte un oraş mare. Abia dacă număra 

nouă mii de locuitori. Cu totul. Adică şi cei 

mici, şi cei mai mari, dar şi intermediarii. 

Număra o şcoală generală şi un liceu. Asta pe 

când erau bunicii tineri. Căci în ultimul an, cele 

două instituţii se contopiseră din cauza 

numărului tot mai redus de copii. În fine, nu 

despre asta era vorba. Vorbeam despre 

frumuseţea anotimpului, frumuseţe care se 

accentua tot mai mult odată cu apropierea 

sărbătorilor de iarnă, Crăciunul şi Anul Nou. 

Casele… De fapt erau mai puţine case decât 

blocuri cu apartamente. Reformulez: ferestrele 

apartamentelor sclipeau de decoraţiuni care de 

care mai colorate şi mai luminoase. Era la fel 

de emoţionant să vezi oamenii care mergeau pe 
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drum şi cărau după ei brazi pregătiţi de-

mpodobit. Întregul orăşel avea aşa… un vibe 

de sărbătoare şi de bucurie. Se părea că până şi 

cei mai lipsiţi de mijloace financiare găseau 

resurse să facă momente speciale pentru cei 

dragi. Adică, până la urmă, cât de sărac puteai 

să fii ca să nu-ţi împodobeşti casa fie măcar cu 

o crenguţă de brad, care să răspândească miros 

de cetină? 

Exact asta se-ntreba Paul Leescu, un 

băieţel genial de doisprezece ani, care privea 

cu nostalgie pe fereastra încăperii. Nasul i se 

turtise atunci când şi-l lipise de geamul rece şi 

privise cu invidie la copiii pe care-i văzuse 

trecând de mână cu părinţii sau bunicii lor. 

Camera în care se afla era împărţită cu alţi 

copii, unii mai mici, alţii mai mari decât el, dar 

cu toţii îmbrăcaţi în pijamale: unele ponosite, 

altele găurite; la unele, pantalonii nu se 

potriveau cu bluza. Nici toate mărimile nu erau 

potrivite, câteva dintre ele fiind ori prea mici, 

ori prea largi. Adevărul era că arătau ca şi 

clădirea care le servea drept adăpost: ponosiţi. 

Aşezată într-un cartier retras şi vai de 

mama lui, Şcoala Ajutătoare era un amestec de 

orfelinat şi şcoală pentru copiii cu probleme, 

fie ele de ordin fizic, emoţional, sau psihic. 

Problema lui Paul nu era de nicio altă natură, 

decât că era orfan. Ba mai avea câteva 
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