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PAULO COELHO, scriitor brazilian, s-a nãscut la Rio de
Janeiro în 1947. Înainte de a deveni unul dintre cei mai de
succes romancieri ai lumii ºi un veritabil fenomen al culturii
de masã, a fost un hippy rebel, apoi autor dramatic, director
de teatru, jurnalist, poet. În 1986 face pelerinajul la Santiago
de Compostela, eveniment care i-a marcat viaþa ºi cariera
literarã. Deºi profund ataºat de Brazilia natalã, romanele
lui dezvoltã drame universale, valabile oriunde ºi pentru
oricine, ceea ce explicã primirea entuziastã de care se bucurã
pe toate meridianele. Cãrþile lui Paulo Coelho, traduse în
66 de limbi ºi editate în 150 de þãri, s-au vândut în peste
nouãzeci de milioane de exemplare. Este consilier special
UNESCO în cadrul programului „Convergenþe spirituale
ºi dialoguri interculturale“, membru al comitetului director
al Fundaþiei Shimon Peres, al Schwab Foundation for Social
Entrepreneurship, al Fundaþiei Lord Menuhin. Distins cu
numeroase premii (printre care premiul german Bambi
2001, acordat personalitãþii culturale a anului, premiul italian
Fregene pentru literaturã) ºi importante distincþii (Cavaler
al Legiunii de Onoare din Franþa, martie 2000; Ordinul Rio
Branco, Brazilia etc.), membru al Academiei Braziliene de
Litere (din 28 octombrie 2002). Fondator al Institutului Paulo
Coelho, care acordã ajutoare îndeosebi copiilor ºi bãtrânilor
din pãturile defavorizate ale societãþii braziliene. Colaborator
permanent al unor reputate ziare, printre care Corriere della
Sera (Italia), El Semanal (Spania), Welt am Sonntag (Germania),
The China Times Daily (Taiwan).

Opere principale: Jurnalul unui mag (1987); Alchimistul (1988);
Walkiriile (1992); La râul Piedra am ºezut ºi-am plâns (1994);
Al cincilea munte (1996); Manualul rãzboinicului luminii (1997);
Veronika se hotãrãºte sã moarã (1998); Diavolul ºi domniºoara
Prym (2000); Unsprezece minute (2003); Zahir (2005); Vrãji-
toarea din Portobello (2006). Numeroase dramatizãri, CD-uri
ºi jocuri electronice dupã cãrþile sale. Drepturile de ecrani-
zare pentru Alchimistul au fost achiziþionate de Warner Bros.,
scenariul ºi regia fiindu-i încredinþate actorului Laurence
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O, Marie cea zãmislitã fãrã de prihanã, 
roagã-te pentru noi, 

cei care ne îndreptãm cãtre Tine. 
Amin

Dar înþelepciunea a fost gãsitã
dreaptã de cãtre toþi fiii ei.

LUCA, 7, 35



Pentru I.C. ºi S.B., a cãror comuniune iubitoare m-a
fãcut sã vãd chipul feminin al lui Dumnezeu;

Monica Antunes, tovarãºa mea din primul ceas,
care cu dragostea ºi entuziasmul ei 

incendiazã lumea întreagã;
Paulo Rocca, pentru bucuria bãtãliilor pe care le-am

dat împreunã ºi pentru demnitatea luptelor 
pe care le-am purtat între noi;

Matthew Lore, pentru cã nu a uitat
un citat înþelept din I Ching:
„Perseverenþa e favorabilã.“



NOTA AUTORULUI

Pe când vizita o insulã, un misionar spaniol se
întâlni cu trei preoþi azteci.

— Cum vã rugaþi? — întrebã pãrintele.
— Avem o singurã rugãciune — rãspunse unul

dintre azteci —. Zicem: „Doamne, Tu eºti trei, noi
suntem trei. Miluieºte-ne pe noi.“

— Frumoasã rugãciune — zise misionarul —. Dar
ea nu este chiar ruga pe care o ascultã Dumnezeu.
Am sã vã învãþ una mult mai bunã.

Pãrintele îi învãþã o rugãciune catolicã ºi-ºi vãzu
mai departe de drumul sãu de evanghelizare. Dupã
ani, aflat pe corabia care se întorcea în Spania, îi fu
dat sã treacã din nou prin insula aceea. De pe punte,
îi zãri pe cei trei preoþi pe mal ºi le fãcu semn cu
mâna.

În aceeaºi clipã, cei trei începurã sã meargã pe
apã cãtre el.

— Pãrinte! Pãrinte! — strigã unul din ei, apropi-
indu-se de corabie —. Mai învaþã-ne o datã rugãciu-
nea pe care o ascultã Dumnezeu, fiindcã nu ne-o mai
putem aduce aminte!

— Nu conteazã — zise misionarul, vãzând mi-
nunea. ªi-i ceru iertare lui Dumnezeu pentru cã nu
reuºise sã priceapã mai devreme cã El vorbea toate
limbile.
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Istoria asta ilustreazã foarte bine ceea ce încerc
sã povestesc în La râul Piedra am ºezut ºi-am plâns.
Rareori ne dãm seama cã suntem împresuraþi de Ex-
traordinar. Miracolele se întâmplã în jurul nostru,
semnele lui Dumnezeu ne aratã drumul, îngerii in-
sistã sã fie auziþi, dar noi, fiindcã suntem învãþaþi cã
existã formule ºi reguli pentru a ajunge pânã la Dum-
nezeu, nu luãm seama la nimic din toate acestea. Nu
pricepem cã El se aflã oriunde Îl lãsãm sã intre.

Practicile religioase tradiþionale sunt importante:
ele ne fac sã împãrtãºim cu ceilalþi experienþa comu-
nitarã de proslãvire ºi rugãciune. Dar sã nu uitãm
niciodatã cã experienþa spiritualã e în primul rând
o experienþã practicã a Iubirii. ªi în Iubire nu existã
reguli. Putem încerca sã ne þinem de manuale, sã ne
controlãm inima, sã avem o strategie de comporta-
ment — dar toate acestea sunt fleacuri. Inima este
cea care hotãrãºte ºi doar ce hotãrãºte ea este im-
portant.

Noi toþi am avut parte de o asemenea experienþã
în viaþã. Noi toþi, la un moment dat, ne-am spus prin-
tre lacrimi: „Sufãr din cauza unei iubiri care nu meri-
tã.“ Suferim deoarece ne imaginãm cã dãm mai mult
decât primim. Suferim deoarece dragostea noastrã
nu este recunoscutã. Suferim pentru cã nu ne putem
impune propriile noastre reguli.

Suferim fãrã rost: pentru cã în dragoste se aflã
sãmânþa creºterii noastre. Cu cât iubim mai mult, cu
atât suntem mai aproape de experienþa spiritualã.
Adevãraþii iluminaþi, cu sufletele lor incendiate de
Iubire, învingeau toate prejudecãþile vremii. Cântau,
râdeau, se rugau cu voce tare, dansau, participau la
ceea ce Sfântul Pavel numea „nebunia sfântã“. Erau
veseli — pentru cã cine iubeºte învinge lumea, nu-i
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e teamã cã pierde ceva. Adevãrata iubire este un act
de total abandon.

La râul Piedra am ºezut ºi-am plâns e o carte despre
însemnãtatea acestui abandon. Pilar ºi tovarãºul ei
sunt personaje fictive, dar ei simbolizeazã numeroa-
sele conflicte ce ne însoþesc în cãutarea noastrã a unui
Dincolo. Mai devreme sau mai târziu, trebuie sã ne
învingem temerile, de vreme ce drumul spiritual se
parcurge prin experienþa zilnicã a iubirii.

Cãlugãrul Thomas Merton spunea: „Viaþa spiri-
tualã se reduce la dragoste. Nu iubeºti pentru cã vrei
sã faci binele sau sã ajuþi ºi sã aperi pe cineva. Dacã
acþionãm aºa, îl vedem pe aproapele ca pe un sim-
plu obiect, iar pe noi ne vedem ca pe niºte persoane
generoase ºi înþelepte. Asta nu are nimic de a face
cu iubirea. A iubi înseamnã a fi în comuniune cu ce-
lãlalt ºi a descoperi în el scânteia lui Dumnezeu.“

Fie ca plânsul lui Pilar la râul Piedra sã ne cãlã-
uzeascã pe drumul acestei comuniuni.

PAULO COELHO



LA RÂUL PIEDRA



… am ºezut ºi-am plâns. Legenda povesteºte cã
tot ce cade în apele acestui râu — frunzele, insectele,
penele pãsãrilor — se preschimbã în pietrele din al-
bia lui. Ah, ce n-aº da sã-mi pot smulge inima din
piept ºi sã dau cu ea de-a azvârlita pe firul apei, ºi
atunci nu m-ar mai încerca nici durere, nici dor, nici
amintiri.

La râul Piedra am ºezut ºi-am plâns. Gerul iernii
mã face sã-mi simt lacrimile pe obraji, ºi ele cad,
amestecându-se cu apele îngheþate ce curg prin faþa
mea. Undeva râul acesta se împreunã cu altul, apoi
cu altul, pânã când — departe de ochii ºi de inima
mea — toate apele astea dispar în mare.

Fie ca lacrimile sã-mi curgã atât de mult, încât iu-
bitul meu sã nu ºtie niciodatã cã într-o zi am plâns
de dorul lui. Fie ca lacrimile sã-mi curgã atât de mult,
încât sã pot da uitãrii râul Piedra, mânãstirea, bise-
rica din Pirinei, ceaþa, potecile pe care le-am bãtut
împreunã.

Voi uita drumurile, munþii ºi câmpiile din visele
mele — visele care-mi aparþineau ºi pe care totuºi
nu le cunoºteam.

Îmi amintesc de clipa mea magicã, de clipa aceea
când un „da“ sau un „nu“ ne poate schimba viaþa.
S-ar pãrea cã a trecut atât de mult timp de atunci ºi
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totuºi e doar o sãptãmânã de când l-am întâlnit din
nou pe iubitul meu ºi l-am pierdut.  

Povestea asta am scris-o la malul râului Piedra.
Îmi simþeam mâinile îngheþate, picioarele înþepeni-
te din pricina poziþiei în care stãteam ºi clipã de cli-
pã aº fi vrut sã mã opresc.

— Cautã sã trãieºti. Amintirile sunt pentru cei mai
bãtrâni — spunea el.

Iubirea ne face poate sã îmbãtrânim înainte de
vreme ºi ne reîntinereºte când tinereþea s-a dus. Cum
sã nu-þi aminteºti însã momentele acelea? Tocmai
de-aceea scriam, ca sã-mi prefac tristeþea în nostal-
gie, singurãtatea în amintiri. Pentru ca atunci când
îmi voi fi terminat de povestit mie însãmi povestea
asta, sã mi-o pot azvârli în Piedra — aºa mi-a spus
femeia care mã gãzduise. Numai atunci — cum spu-
sese o sfântã — ar putea stinge apele ceea ce a scris
focul.

Toate poveºtile de dragoste sunt la fel.



Ne petrecusem copilãria ºi adolescenþa împre-
unã. Apoi, el a plecat, aºa cum pleacã toþi bãieþii din
oraºele mici. A spus cã avea sã cunoascã lumea, cã
visele lui se înfiripau dincolo de câmpiile din Soria.

Câþiva ani n-am mai avut veºti de la el. Din când
în când primeam câte o scrisoare, dar nimic mai
mult — pentru cã el nu s-a mai întors niciodatã în
pãdurile ºi pe strãzile copilãriei noastre.

Când mi-am isprãvit studiile, m-am mutat la Za-
ragoza — ºi am descoperit cã el avusese dreptate.
Soria era un oraº mic ºi singurul ei poet faimos spu-
sese cã drumul e fãcut ca sã umbli pe el. M-am în-
scris la o facultate ºi mi-am gãsit un iubit. Am început
sã învãþ ca sã obþin o bursã, care nu mai venea. Am
muncit ca vânzãtoare, mi-am plãtit studiile, am fost
respinsã la concursul public, m-am despãrþit de prie-
tenul meu.

Între timp, scrisorile de la el începuserã sã-mi vinã
mai des — ºi mã simþeam invidioasã pe timbrele din
atâtea þãri strãine. El era prietenul mai în vârstã, care
ºtia tot, strãbãtea lumea, prindea aripi — pe când
eu mã strãduiam sã prind rãdãcini.

De la o vreme, scrisorile lui începuserã sã vor-
beascã despre Dumnezeu ºi-mi veneau dintr-un ace-
laºi loc din Franþa. Într-una din ele, îºi mãrturisea
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dorinþa de a intra într-un seminar ºi de a-ºi închina
viaþa rugãciunii. I-am scris ºi eu ºi l-am rugat sã mai
aºtepte un pic, sã-ºi trãiascã niþel mai mult libertatea
înainte de a se angaja în ceva atât de serios.

Când mi-am recitit scrisoarea, m-am decis sã o
rup: ce drept aveam eu sã vorbesc despre libertate
sau angajare? El ºtia ce înseamnã lucrurile astea,
nu eu.

Într-o bunã zi am aflat cã þinea conferinþe. Am rã-
mas surprinsã, fiindcã era prea tânãr ca sã poatã da
lecþii altora. Dar acum douã sãptãmâni mi-a trimis
o carte poºtalã în care-mi spunea cã avea sã vorbeas-
cã pentru un mic grup de la Madrid ºi mã ruga sã
particip ºi eu.

Am cãlãtorit patru ore, de la Zaragoza la Madrid,
deoarece voiam sã-l revãd. Voiam sã-l aud. Voiam
sã stau cu el într-un bar, sã ne amintim de vremurile
când ne þineam împreunã de ºotii ºi credeam cã lu-
mea e prea mare ca sã poatã fi strãbãtutã.



Sâmbãtã, 4 decembrie 1993



Conferinþa se þinea într-un loc mai oficial decât
îmi închipuisem ºi era mai multã lume decât mã aº-
teptam. N-am înþeles cum de era posibil aºa ceva.

„Se vede cã a devenit celebru“, m-am gândit.
Nu-mi spusese nimic în scrisorile lui. Am vrut sã
stau de vorbã cu persoanele prezente, sã întreb ce
fãceau acolo, dar n-am avut curaj.

Am rãmas surprinsã când l-am vãzut intrând. Pã-
rea diferit de ºtrengarul pe care-l cunoscusem —, dar,
evident, în unsprezece ani oamenii se schimbã. Era
mai frumos ºi ochii îi strãluceau.

— Ne restituie ceea ce ne aparþine — zise o fe-
meie de lângã mine.

Fraza suna ciudat.
— Ce ne restituie?
— Ceea ce ne-a fost furat. Religia.
— Nu, nu ne restituie nimic — zise o femeie mai

tânãrã, aºezatã la dreapta mea —. Ei nu ne pot resti-
tui ceva ce ne aparþine de mult.

— ªi atunci ce cãutaþi aici? — întrebã, iritatã, pri-
ma femeie.

— Vreau sã-l ascult. Vreau sã vãd cum gândesc,
pentru cã ne-au ars cândva pe rug ºi o mai pot face
încã o datã.

— El nu e decât o voce izolatã — zise femeia —.
Face ºi el ce poate.
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Tânãra afiºã un zâmbet ironic ºi puse capãt con-
versaþiei.

— Pentru un seminarist, e o atitudine curajoa-
sã — continuã femeia, privindu-mã de astã datã pe
mine ºi cãutându-mi sprijinul.

Eu nu înþelegeam nimic, am rãmas tãcutã ºi fe-
meia a renunþat. Tânãra de lângã mine îmi fãcu semn
cu ochiul — ca ºi cum i-aº fi fost aliatã.

Eu însã tãceam din alt motiv. Mã gândeam la cele
spuse de doamna aceea.

„Seminarist?“
Imposibil. Mi-ar fi spus-o.

Începu sã vorbeascã, dar eu nu mã puteam con-
centra. „Ar fi trebuit sã mã îmbrac mai frumos“, gân-
deam eu, fãrã sã pricep de ce eram atât de preocupatã.
Mã observase în rândurile asistenþei, iar eu încer-
cam sã-i descifrez gândurile: oare cum arãtam? Ce
deosebire este între o fatã de ºaptesprezece ºi o fe-
meie de douãzeci ºi nouã de ani?

Vocea îi era la fel. Felul de a vorbi însã i se schim-
base mult.



Trebuie sã riscãm. Vom înþelege pe deplin minunea
vieþii doar când vom lãsa sã se întâmple imprevizibilul.

În fiecare zi Dumnezeu ne dã — o datã cu soarele —
o clipã în care ar fi cu putinþã sã schimbãm tot ce ne face
nefericiþi. În fiecare zi încercãm sã ne prefacem cã nu între-
vedem momentul acesta, cã el nu existã, cã ziua de azi este
la fel cu cea de ieri ºi va fi la fel cu cea de mâine. Dar cine
îºi examineazã cu atenþie ziua descoperã ºi momentul ma-
gic. Acesta poate fi ascuns la ceasul în care vârâm cheia
în uºã, dimineaþa, în clipa de tãcere de dupã masa de prânz,
într-unul din cele o mie ºi unul de lucruri care ni se par
aidoma. Acest moment existã — un moment în care toa-
tã puterea stelelor trece prin noi ºi ne îngãduie sã facem
minuni.

Fericirea e uneori o binecuvântare — dar de obicei e
o cucerire. Momentul magic dintr-o zi ne ajutã sã ne schim-
bãm, ne face sã plecãm în cãutarea viselor noastre. Avem
sã suferim, avem sã cunoaºtem momente dificile, avem sã
înfruntãm multe deziluzii — totul însã e trecãtor ºi nu
lasã urme. Iar în viitor, vom putea privi înapoi cu mândrie
ºi credinþã.

Vai de cine se teme sã-ºi asume riscurile. Acesta poate
cã nu va avea niciodatã parte de decepþii, nu va avea dez-
iluzii ºi nici nu va suferi precum aceia care au un vis de
urmãrit. Dar când va privi în urmã — pentru cã totdea-
una privim în urmã — îºi va auzi inima spunându-i: „Ce
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ai fãcut cu minunile pe care Dumnezeu le-a semãnat în
zilele tale? Ce-ai fãcut cu talanþii pe care þi i-a încredinþat
Stãpânul tãu? I-ai îngropat adânc într-o pivniþã pentru
cã þi-a fost fricã sã nu-i pierzi. Atunci asta þi-e moºtenirea:
certitudinea cã þi-ai irosit viaþa.“

Vai de cel cãruia îi e dat sã audã vorbele astea. Cãci
atunci va crede în minuni, dar momentele magice din viaþa
lui vor fi trecut de mult.




