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OOaannaa  SSttooiiccaa--MMuujjeeaa  s°a næscut pe 20 mai 1981 în Piteøti. Activitatea autoarei este
impresionantæ, oscilând între pasiunea pentru øtiinflele exacte øi cea pentru literaturæ.

Activitatea literaræ a autoarei începe în anul 2005, când debuteazæ cu romanul
„Stæpânul — Ræpirea zeilor“, în paralel cu numeroase colaboræri ca redactor la reviste
de culturæ. 

În anul 2007, Oana a fæcut un viraj în cariera sa, øi a început sæ cocheteze cu arta
scenaristicæ, fiind scenarist la Media Pro Pictures, iar mai apoi jurnalist de teren la
Antena 1 Piteøti.
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PROLOG

Lacrimile se terminaseræ, temnicerii îøi læsau ultimii prizonieri sæ
pætrundæ în libertatea imensitæflii cerului. Scâncetul unui prunc se
pierdu pe stræzile pline de oameni øi praf. Femeia cu privire de gheaflæ
ræmase înmærmuritæ pânæ când un bætrân mai înflepat o împinse într°o
parte. Abia se miøcæ. Cæutæ din priviri acel plânset, dulce°amar, al unui
prunc abia næscut. 

Mulflimea de oameni nævælea spre libertate umplând stræzile
Slovanãûrului. Alerga care încotro de teamæ ca gardienii sæ nu se
ræzgândeascæ. Din Turnul cel mai înalt al palatului, sus, acolo unde
norii flineau loc de gærzi, un chip aspru privea spre ei.

Femeia se cutremuræ sub pelerina sa lungæ. Simfli cum fiori de
gheaflæ îi îneacæ sufletul øi inima. Privi îndelung, la el, Regele
Ceasornicar, cel ce se juca cu timpul øi destinele. Strânse din pumni
øi læsæ o lacrimæ sæ°i cadæ pribeagæ pe bærbie. 

Era pierdutæ. Ultima lor salvare se pierduse undeva în mulflime.
Oare avea s°o mai vadæ vreodatæ?



YASSUNA

Urca muntele încæ din primii ani ai vieflii sale simflind cæ acolo poate
fi singuræ øi nestingheritæ. Munflii acoperifli de bærbi albe øi copaci
gârbovifli îi ofereau liniøtea pe care nu o simflea în sat. Iubea natura
øi nu de pufline ori îi cânta cu glas cristalin simflind cum fiecare copac,
frunzæ sau piatræ se miøcæ sub puterea cuvintelor sale. În degete simflea,
adesea, un izvor de putere scurgându°se øi umplând natura de viaflæ
øi cælduræ. 

Aici se simflea cu adeværat ca acasæ. Îi pærea ræu de bætrâna sa
mama, vræcifla satului, care îi dæduse naøtere øi fæcuse atât cât îi fusese
în putinflæ pentru a°i asigura cele trainice, dar øi o educaflie aleasæ.

Bætrâna îi spusese întotdeauna cæ ea e deosebitæ øi meritæ tot ce°i
mai bun. Øi ea øtia cæ e deosebitæ, cæci nu semæna cu tofli ceilalfli. Era
mai înaltæ, mai frumoasæ, iar urechile îi erau uøor ascuflite, asemeni
unei feline. Pânæ øi ochii îi erau migdalafli øi aveau o culoare greu de
descifrat. Ori de câte ori o privea câte un sætean se simflea diferitæ øi
stingheræ, ca øi cum nu ar face parte dintre ei. Dar ei nu dæduseræ
niciodatæ glas acestor gânduri øi cu toate astea ea le øtia. Le vedea în
privirile lor. Sætenii se purtau cu grijæ în preajma ei de parcæ ar fi putut
sæ le facæ cine øtie ce ræu.

Însæ natura o primea… chiar øi zæpezile grele din timpul iernilor
vremelnice îi ascultau cântul øi o îmbræfliøau în sclipiri colorate
dându°i senzaflia cæ e bine venitæ. Uneori vlæstari se næøteau din cântul
ei. Primævara, când înmugureau primii copaci, aducând cu sine
mirosuri îmbietoare ce dædeau viaflæ muntelui øi sufletelor care træiesc
aici, era atât de frumoasæ øi înmiresmatæ, cæ orice tristefle dispærea øi
doar fericirea ræmânea în inima Yassunei.

Cel mai frumos se zærea apusul ce læsa umbre colorate pe pâlcurile
de zæpadæ, înconjurând pædurile gârbovite în raze cældufle. 

Tânæra ræmânea adesea în mijlocul munflilor pânæ la asfinflitul
soarelui copleøind natura cu iubirea ei. Abia când se însera cobora alene
pe cærarea pietroasæ, de°a lungul cæreia se mai zærea câte un copac
tânær cu ramuri fragile. Din capætul cærærii se întrezæreau luminile
slabe ce ieøeau pe ferestrele caselor clædindu°øi drum prin întuneric. 

Cele mai luminate erau hanurile de piatræ. Hanurile flineau mai
degrabæ loc de hambare, aici tofli sætenii îøi depozitau proviziile øi le



împærfleau la vreme de nevoie. Øi zeii le erau martori cæ astfel de
vremuri se tot perindau pe lângæ ei. 

Z
.
iar’ul era cel mai nordic dintre satele Împæræfliei Ceasului. De fapt,

nu fæcea parte nici din Împæræflie øi nici din munte. Se afla undeva la
granifla celor douæ. Destul de retras øi færæ prea multe posibilitæfli, satul
ræmânea tæcut øi singuratic øi aøa fusese dintotdeauna. Câfliva sæteni,
mai îndræznefli, se ocupau cu comerflul fiind nevoifli sæ batæ drumul greu
ce ducea spre Împæræflie. Chiar øi comercianflii ambulanfli ajungeau aici
o datæ pe an, încercând sæ°øi vândæ mærfurile adunate din depærtæri. 

Ceilalfli sæteni se ocupau cu cioplitul pietrei din care se ridicau case,
alflii extrægeau fierul din inima munflilor pentru ca cei doi fierari sæ
poatæ ciopli arme øi veselæ pentru gospodine. Nici lemnul nu le lipsea,
acesta fiind folosit pentru bærci sau cærufle. Apæ aveau din beløug, cæci
Râul Lacrimilor, limpede øi rece, trecea destul de°aproape de Z

.
iar’. Ceea

ce le lipsea cel mai mult erau grânele øi mætæsurile, pentru cæ pæmântul
nu era roditor; oamenii nu aveau unde sæ munceascæ pentru a°øi asigura
hrana. Cât despre mætæsuri, vânzætorii ambulanfli aveau grijæ sæ aducæ
în fiecare an dintre cele mai fine, luând ochii femeilor.

Copila coborî tæcutæ privind casele din piatræ ræsfirate de°a lungul
satului. Z

.
iar’ul era destul de mare, iar casele se aflau la distanflæ una

de cealaltæ, læsând între ele un gol imens ce instaura un întuneric greu
de suportat pe timp de noapte. Casele erau dispuse astfel din pricina
stâncilor care stræpungeau pæmântul scoflându°øi la iveala ghearele
ameninflætoare ce stræluceau reci în lumina soarelui.

Tânæra privi spre casa cea mai depærtatæ. Acolo, bætrâna ei mamæ
se chinuia sæ°i prepare leacuri fierarului Damien, care cæpætase o ranæ
urâtæ în încercarea sa de°a fæuri o spadæ.

Damien era cel dintâi fierar al satului. El fusese printre primii care
se stabiliseræ aici, departe de nedreptatea Împæræfliei. Oamenii nu
vorbeau prea des despre ceea ce se întâmplæ în Slovanâûr, dar Damien
spunea întotdeauna cele mai minunate poveøti. Atunci când fierul se
încingea în cuptorul de piatræ, fierarul depæna amintiri din Împæræflie.
Copila øi le amintea pe toate cu plæcere, fierarul fiind singurul care
îndræznea sæ°i vorbeascæ atât de direct øi de frumos. Într°un fel îl simflea
aproape de ea. Dupæ moartea pærintelui ei, Damien îi oferise dragostea
paternæ dupæ care tânjea, mai ales în primii ani ai disparifliei tatælui.

Însæ acum se obiønuise sæ treacæ pe lângæ oameni, iar aceøtia s°o
priveascæ temætori. Øi pe mæsuræ ce creøtea simflea tot mai mult aceastæ
ræcealæ din partea lor, dar nu øi din partea fierarului care îi promisese
sæ°i fæureascæ o spadæ aøa cum nu i°ar fi fæurit nici regelui.
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Alergæ spre casa micæ øi særæcæcioasæ. Câteva lumânæri o întâm-
pinaræ neprietenoase. Pæøi uøor pe uøa øubredæ încercând sæ nu îøi
deranjeze mama.

Femeia o zæri pe datæ.
— Yassuna, oftæ ea. Ai venit.
Fata se mulflumi sæ dea din cap øi se strecuræ pe lângæ bætrânæ

intrând direct în camera unde zæcea Damien. Bærbatul era bætrân
de°acum. Barba albæ îi acoperea întreaga faflæ, læsând doar ochii, ca
douæ mærgele negre, sæ stræluceascæ palid. Mâinile îi erau acoperite
de rænile muncii øi de riduri adânci. Degetele pæreau cæ se vor rupe
la o simplæ atingere, atât erau de lungi øi de fragile.

Yassuna se aplecæ la cæpætâiul lui øi îl atinse uøor. Bærbatul mormæi
ceva øi ræsuflæ nervos, dupæ care cæzu în acelaøi somn de nepætruns.
Îi pærea ræu de el, fusese un om vrednic. În sufletul lui citise mereu o
bunætate neasemuitæ. Chiar dacæ vorba îi era aspræ øi duræ, ea øtia
cæ este un om bun. Îi prinse mâna într°a sa cu gingæøie. Simflea cum
viafla lui scurtæ se zbate între ultimile clipe.

Bærbatul oftæ. Cu greu deschise ochii øi desenæ un zâmbet.
— Yass, fætuco. Tuøi violent, dar reuøi sæ continue. Øtii cæ nu am

pe nimeni iar tu mi°ai fost cea mai dragæ sufletului meu. Eøti o copilæ
deosebitæ øi într°o zi voi fi læudat pentru cæ te°am iubit. Tuøi din nou,
tot mai ræu. Se chinui sæ se ridice în ciuda protestelor fetei. Cu greu
reuøi sæ se aøeze în øezut. Luæ mâinile copilei într°ale sale øi o privi
în ochii ei goi, lipsifli de expresie.

— Sæ nu crezi cæ te°am iubit pentru cæ aøa trebuie. Te°am iubit
pentru cæ aøa merifli. Sæ nu uifli asta niciodatæ. Eøti dragæ sufletului
meu, mult prea dragæ. De aceea... — îøi duse mâna la inimæ simflind
dureri aprige — am cugetat în clipele mele de bine øi iatæ ce°am hotærât.
De°a lungul timpului am strâns o pungæ cu galbeni, dintre cei adeværafli.
Am mai construit øi°o barcæ numai bunæ pentru a trece de partea
cealaltæ a râului. Toate astea fli le las flie øi sper sæ le primeøti aøa cum
se cuvine.

Privirea fetei a ræmas la fel de rece øi goalæ, dar câteva lacrimi îøi
fæcuræ loc pe obrazul alb. Îl prinse pe bætrân în brafle øi°i særutæ fruntea.

— Le primesc, Damien. Le primesc cu dragæ inimæ.
— Acum, du°te copilæ, las°o pe mama ta sæ°øi ducæ treaba la bun

sfârøit.
Bætrâna îi privea din colflul uøii. Îøi øterse lacrimile ce°i inundaræ

chipul øi îi fæcu semn fetei sæ plece.
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Yassuna se simflea øi mai singuræ în acest moment. El murea, iar
ea simflise asta în palmele lui færæ de viaflæ. Îl mai privi o datæ øi zæri
o privire caldæ øi împæcatæ.

*  *  *

Dimineafla învælui satul într°o mantie de culori. Soarele se reværsa
asupra satului cu raze sclipitoare scældând ultimile pâlcuri de zæpadæ
în sclipiri misterioase. Satul se trezea la viaflæ în prima zi de primævaræ
adeværatæ. Pânæ øi râul vuia într°un glas cu pæsærile ce îøi înælflau
trilurile cætre cer.

Yassuna privi cum stâncile se descotorosesc de umbrele reci, scæl-
dându°se în razele calde øi acceptându°le mângâierile fine. Læstarii îøi
înælflau capetele fragile dând naøtere primilor muguri rozalii. Câfliva
fluturi se treziræ timizi øi înfrigurafli. Râul ce curgea din munfli
susura trist ducându°øi cântul pânæ în sat. Aerul era plin de miresme. 

Gândul dintâi al Yassunei zburæ cætre libertatea de dincolo de munfli,
dincolo de sat sau de Împæræflie. Abia acum realiza cæ Damien i°a dæruit
o barcæ ce ar putea°o salva de ræceala acelor oameni. Putea sæ spere
la libertate, dar nu voia ca asta sæ însemne moartea bætrânului. Câfliva
bærbafli se îndreptau cætre ea. Aveau pasul hotærât øi privirile pierdute.
Îi recunoscu îndatæ pe tânærul comerciant care træia în cealaltæ parte
a satului, Samin, pe celælalt fierar, Adoni øi pe mæcelarul Hor.

Bærbaflii trecuræ pe lângæ ea salutând°o fugar, ca øi cum le°ar fi fost
teamæ sæ°i aøtepte ræspunsul. Doar tânærul Samin îi adresæ un zâmbet
firav ce ascundea mai multe sentimente decât øi°ar fi putut închipui.
Yassuna îøi plecæ privirea øi se prefæcu nepæsætoare, dar abia aøteptæ
ca ei sæ disparæ în spatele uøii fragile pentru a putea trage cu urechea.
De îndatæ ce se væzu singuræ pæøi în spatele casei, oprindu°se în dreptul
ferestrei deschise. Pentru o clipæ nu se auzi nimic, doar bæzâitul unei
insecte care pærea sæ îøi croiascæ drum prin aerul rece.

Cea dintâi vorbi bætrâna. Avea o voce joasæ, aproape de nerecu-
noscut. Pærea epuizatæ de parcæ øi°ar fi dat duhul.

— Am fæcut tot, tot. Nu pot sæ fac mai mult de°atât. Pânæ la apus,
cel târziu, o sæ ajungæ pe mâinile zeilor.

Un murmur de neliniøte împânzi încæperea. Yassuna se cutremuræ
øi, færæ voie, læsæ o lacrimæ sæ°i atingæ obrazul.

— A spus ceva? întrebæ tânærul dupæ o lungæ tæcere.
Simfli cum bætrâna se foieøte, dar în cele din urmæ ræspunse færæ

tragere de inimæ.
— Mi°a spus cum sæ°i împart averea. Of, aø fi vrut tare mult sæ nu

facæ asta. Aø fi vrut sæ lase altcuiva ultimile sale dorinfle.
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— Tu ai fost întotdeauna tæmæduitoarea øi pæstrætoarea secretelor
noastre, rosti Adoni. Aøa e cel mai drept.

Din nou liniøtea se læsæ apæsætoare. O palæ de vânt trecu fugar iar
un nor luæ pentru o clipæ din strælucirea soarelui.

— Sigur, dar averea lui, în mare parte, a împærflit°o cu Yassuna.
Øi øtiu cæ asta nu va fi pe placul niciunuia dintre voi sau a vreunui
sætean.

Yassuna simfli cum neliniøtea se prelungeøte. Øtia cæ mama ei avea
dreptate. Ei nu ar fi acceptat niciodatæ ca ea sæ primeascæ ceea ce°i
oferise Damien, dar era prea târziu. Acceptase deja. Bærbaflii murmu-
raræ ceva în barbæ, poate cæ se înfuriaseræ sau poate cæ încercau sæ
înfleleagæ. Însæ Samin rupse tæcerea øi puse capæt neliniøtii.

— Eu zic cæ°i drept. Damien a iubit°o ca pe o fiicæ. El nu a avut pe
nimeni iar în ultimile clipe s°a gândit la persoana care i°a fost cea mai
dragæ. Nu e drept sæ°i contestæm deciziile. Øi pânæ la urmæ, Yassuna
e una dintre noi.

Un murmur de neliniøte se ridicæ în încæpere.
— Isodra, rosti ræspicat Hor, mæcelarul. Øtiu cæ nu e drept faflæ de

tine, e copila ta, øtiu, dar...
— Taci, Hor, flipæ femeia. Taci. Nu væ îngædui niciunuia sæ punefli

la îndoialæ onestitatea Yassunei. Øi Samin are dreptate. Nimeni nu
are voie sæ nesocoteascæ vorbele bætrânului. Iar acum ascultafli°mæ bine. 

Isodra oftæ profund. Pânæ øi Yassuna putu sæ simtæ durerea ei de
dincolo de ziduri. Glasul femeii era tot mai pierdut øi mai neînsufleflit.

— Damien i°a spus chiar ei asearæ cæ doreøte sæ°i lase barca cea
nouæ øi banii pe care i°a furat din Împæræflie. Ascultafli înainte de a
spune ceva, cæci v°am chemat aici cu un scop anume. Lui Adoni i°a læsat
întreaga fierærie, astfel fiul tæu va avea propria lui moøtenire atunci
când îi va veni vremea însurætorii. Lui Hor a flinut sæ°i lase iataganul
fæurit pentru rege. A zis cæ doar el ar øti sæ°l foloseascæ aøa cum se
cuvine. Iar lui Samin i°a læsat binarii agonisifli de°a lungul vieflii. A
spus cæ va putea sæ facæ comerfl cu ei cel puflin un an întreg.

Bærbaflii tæcuræ. Yassuna øtia cæ ei îi læsase bunul lui cel mai de
prefl. Oarecum o pregætise pentru ceva anume læsându°i acea micæ avere
øi barca pe care o construise în ultimii ani cu toate puterile sale. Se
depærtæ uøor de casæ læsând°o în prada gândurilor. Pe mæsuræ ce creøtea
se întrebase de ce oamenii o resping, de ce o privesc aøa cum priveøti
o vræjitoare. De ce era ea mai specialæ? De multe ori o bætuse gândul
cæ e adeværat øi cæ ea nu face parte dintre ei. Nici vorba øi nici chipul
nu erau aidoma lor. Iar ea vedea diferenfla chiar dacæ nu o accepta.
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