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PRECUVÂNTARE 
 

Nu e niciodată prea târziu să iei condeiul în mână! 
 
 
 Pe domnul colonel Ion Gociu l-am cunoscut cu ani în urma, în 
Canada, la Toronto, o metropolă pe care nu o poţi ocoli dacă vrei să 
mergi la celebra cascadă Niagara. Am poposit pentru o noapte în 
casa fiicei şi ginerelui său şi din prima clipă seniorii celor două 
familii s-au retras separat de cei tineri, ingineri de calculatoare, şi de 
copiii lor, pentru că fiecare vârstă are preocupările şi subiectele sale. 
Din prima clipă ne-am simţit foarte apropiaţi, nu numai pentru că 
vorbeam în limba de acasă, dar şi pentru că soţia mea este olteancă, 
deci cu origini comune cu gazdele noastre. Eu sunt timişorean, dar o 
veche vorbă românească spune că de unde este soţia, acelei zone 
geografice îi aparţine şi bărbatul. Dar lăsând gluma la o parte, altul a 
fost motivul apropierii dintre noi. Am întâlnit atunci un om deosebit, 
prietenos şi foarte volubil – ca toţi oltenii – şi în timpul unei 
plimbări, seara, după cină, într-un parc de pe malul unui lac, a 
început a se înfiripa o prietenie durabilă şi discretă, chiar dacă, după 
aceea, întorşi pe meleagurile noastre, ne-am întâlnit doar prin telefon 
sau prin mesaje trimise prin internet, Târgu-Jiu şi Timişoara fiind 
despărţite de vreo 300 de kilometri.  
 Surpriza cea mai mare a fost atunci când am primit pe această 
cale „ultramodernă” textul unui volum pe care l-aş numi „de 
memorii”, deşi termenul „amintiri” mi se pare la fel de potrivit. Sunt 
adunate evocări din lumea unui sat gorjean, cu obiceiuri ancestrale şi 
cu oameni dintr-o bucată, dar şi traiectoria unui tânăr care s-a 
îndreptat spre cariera militară, încât o bună parte a acestei cărţi poate 
fi încadrată în ceea ce se numeşte un „Bildungsroman”. Ca orice 
bărbat, în tinereţe, am îmbrăcat şi eu - pentru scurt timp şi… în două 
reprize, ca toţi viitorii profesori, ingineri sau medici - haina militară 
şi „am gustat” o parte din… privaţiunile vieţii de cazarmă. „Tânărul” 
autor reuşeşte să creeze, pentru cei rămaşi în afara acestei lumi, o 
„monografie” a Şcolii Militare de Artilerie din Sibiu, unde s-au 
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pregătit în condiţii aspre, dar fireşti, atunci când alegi această carieră, 
ofiţeri de excepţie, în mâinile cărora s-a aflat şi se află siguranţa 
noastră. „Civilul” află cum „se fabrică” un ofiţer adevărat, în timp ce 
militarul de carieră îşi poate rememora tinereţea, căci autorul este un 
foarte talentat narator, care reuşeşte să dozeze cu măiestrie, ca un 
scriitor adevărat, datele „tehnice” prin descrieri lirico-epice ale unor 
momente din viaţa sa.  
 Cartea colonelului Ion Gociu se citeşte cu sufletul la gură, 
pentru că autorul, înzestrat cu un talent literar pe care nu i l-am 
bănuit, îşi „mărturiseşte” în pagini memorabile - cu multă 
sensibilitate – nostalgia satului în care a văzut lumina zilei şi pe care 
îl păstrează în amintire, iubirile şi atracţia eternului feminin 
(„femeia-floare”), idealurile din tinereţe, bucuria împlinirilor, dar şi 
greutăţile care i-au stat în drumul său spre vârf. 
 
 

Prof. univ. dr. Alexandru Metea 
Timişoara, 
5 mai 2010  
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VIAŢA ÎNTR-UN SAT DE ODINIOARĂ 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Din vremea părinţilor 

 
 
Iarna dintre anii 1933 şi 1934 se anunţa grea, pentru că a 

început destul de devreme şi putea ţine până către Paşti. La sfârşitul 
lunii noiembrie, satul era troienit de-a binelea, spre bucuria copiilor 
cu mintea dusă la săniuş şi îngrijorarea gospodarilor, care se gândeau 
la suficienţa furajelor pentru animale, principala lor sursă în 
asigurarea traiului de zi cu zi. În vremurile acelea, fiecare gospodar 
avea cel puţin două vite mari de muncă, juninci pentru prăsilă, un 
tăuraş pentru vânzare, la bâlciul de la Sân Petru, şi mai multe capre 
pentru lapte, păr şi carne, după cât îi era de numeroasă familia. 
Pentru furajarea acestora, era nevoie de multă agoniseală, se 
strângeau fiecare fir de cocean, vrejii şi tecile uscate, rămase după 
spargerea tecilor de fasole şi adunarea boabelor şi, suplimentar, 
pentru vitele mărunte, caprine şi ovine, pregăteau din timp frunzare 
de stejar şi salcie. Toată vara oamenii munceau intens pentru 
realizarea unor recolte cât mai mari, de pe pământul puţin şi slab 
roditor. 
 
 Iarna constituia şi ea o binefacere pentru odihna oamenilor de 
la sate, dar de aceasta profitau mai mult bărbaţii rămaşi acasă, 
deoarece femeile nu aveau nici acum un pic de răgaz. Cânepa, inul şi 
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lâna trebuiau scărmănate, pieptănate şi pregătite pentru tors, iar firele 
erau vopsite şi adunate în gheme pentru ţesut. Montarea războiului 
de ţesut şi lucrul la acesta presupuneau multă îndemânare şi migală şi 
ocupau tot timpul femeilor tinere, care prin munca lor asigurau 
ţesătura de dimie pentru haine, păturile şi cergile pentru aşternut, 
macaturile pentru odaia bună, pânza pentru cămăşi şi, din când în 
când, ţesăturile pentru scoarţe şi alte obiecte mai „pretenţioase”, 
trebuincioase fetelor ca zestre. 
 În preocuparea fetelor de măritat intra croiala pânzei şi 
coaserea râurilor pentru cămaşa cu care să se îmbrace la Paşti. 
Aceasta se făcea numai din pânză fină de marchizet, topit sau şifon, 
care se cumpăra de la oraş, şi presupunea multă buchiseală şi 
consuma destul timp. Fetele lucrau în mare secret faţă de vecine, şi 
produsul muncii lor constituia surpriză la marea sărbătoare pascală. 
Era o adevărată întrecere în frumuseţe şi în migala cu care se lucra. 
Cămaşa de Paşti dădea nota de hărnicie şi pricepere a viitoarei 
neveste pentru un băiat de vârsta şi pe măsura ei. 
 
 În acel început de iarnă, căzuse atât de multă zăpadă, de 
credeau oamenii că se vor prăbuşi acoperişurile caselor şi binalelor 
mai vechi, care, din când în când, trosneau din toate încheieturile sub 
greutatea stratului gros de nea, stârnind vise urâte şi coşmaruri celor 
care locuiau în ele. Curţile erau troienite, drumul comunal la fel, iar 
pârtia până la bunar se desfunda în fiecare zi cu efort zadarnic. Nici 
animalele nu mai voiau să iasă la adăpat din bătătura ocoalelor , 
preferând să lingă zăpada, în locul apei scoase cu ciutura.  
 
 Când toamnele erau lungi şi în iernile cu zăpadă puţină, 
hrănirea caprelor şi a oilor se uşura, acestea fiind scoase la pădure 
unde repede adunau de prin poiene şi de pe tufele rămase încă verzi 
frunze de rug, fire de drog, muguri de tot felul, pe care le rodeau spre 
îndestularea burţilor în care se dezvolta puiul mamei . Acum, toate 
mâncau din podul cu nutreţuri, spre grijile justificate ale 
gospodarilor. 
 
 De Crăciun, bărbaţii se întorceau de „la stăpân”, termen folosit 
pentru cei ce lucrau la oraş. Majoritatea lor erau angajaţi ca remizieri 
sau lucrători în brutării, cofetării, restaurante, îndeplinind munci, 
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fiecare după puterea şi priceperea sa. Cei mai isteţi ajungeau să fie 
chelneri în bodegi şi restaurante, vânzători în magazine, iar cei mai 
puţin dotaţi intelectual erau hamali prin gări şi prin porturi fluviale. 
Mai aveau la dispoziţie şi alte activităţi şi, pentru munca prestată, 
fiecare era plătit după rezultatele şi hărnicia de care merita. 
 
 …Întoarcerea taţilor era un moment de mare bucurie pentru 
copiii ce aşteptau „cu sufletul la gură” darurile de Moş Crăciun. În 
paporniţele burduhănoase, cu care se întorceau gorjenii noştri, se 
găseau de toate: mirodenii aduse de peste mări şi ţări cu care dădeau 
gust plăcut bucatelor de sărbători, măsline, peşte , făină de grâu trei 
nule, zahăr candel, figurine din zahăr pentru copii, bumbac în suluri 
şi pânză fină pentru cămăşile soţiei şi fetelor, haine noi cumpărate 
din prăvălii sau de la „Taica Lazăr”, ba chiar şi-un fier de plug, o 
coasă, un cleşte, un ciocan, toate de trebuinţă prin gospodărie. 
Sosirea era aproape simultană. De regulă, plecau şi soseau în grupuri 
alcătuite după oraşele unde lucrau. De la gară până în sat, călătoreau 
cu câte o „ocazie”, fie o căruţă, o sanie, sau vreo trăsură, tocmite 
după vreme şi pungă.  
 
 Sosirea bărbaţilor era înainte de Ignat. Intrase în tradiţie acest 
lucru. Erau convinşi că numai ei, „musafirii casei”, ştiu cum să 
pregătească mai bine carnea porcului tăiat, pentru a rezista şi peste 
vară şi, în multe cazuri, era adevărat, dacă porcul nu era prea mic şi-l 
terminau până în primăvară. Ieşiţi din perimetrul satului, văzuseră şi 
auziseră că dintr-un porc se pot scoate mai multe preparate, sau 
aceleaşi preparate pot fi mai gustos pregătite, lucru de care erau 
convinşi. În felul acesta, se materializa şi „aportul” lor la hrana soţiei 
şi a copiilor, lăsaţi acasă cu toate „treburile pe cap”, care munciseră o 
vară pentru a creşte şi îngrăşa un porc, din care se consuma cu 
destulă cruţare în anul următor, ca să ajungă până la recolta viitoare. 

 
* 

 
 
 După Anul nou, vremea s-a mai înmoinat, au mai suflat nişte 
vânturi călduţe, a mai şi plouat cu zloată, de s-a umflat matca 
Văianului, intrând şi-n bătăturile sătenilor. Din cauza zăpezii mari, 
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viitura nu se mai scurgea normal pe albia pârâului şi, staţionând, s-a 
revărsat, acoperind şi o parte din drumul comunal în zona 
Mătcărenilor. Circulaţia săniilor devenise anevoioasă. dar nu şi 
necesară. Gospodarii prevăzători îşi asiguraseră de toate: lemne de 
foc, nutreţuri pentru vite, legume şi varză murată, „de la moară”, 
făină de mălai pentru turtă şi de grâu pentru piţărăi şi colaci, aşa că 
puteau rezista fără a ieşi din sat… mult şi bine. Experienţa de secole 
îi învăţase de a avea grijă să aibă de toate pentru iarnă, „că nu se ştie 
cum va fi vremea!” şi se transmisese din generaţie în generaţie.  
 

* 
 
 
 
 

Vârtejul 
 
 Sărbătorile de iarnă au trecut repede, ca orice lucru plăcut; 
Cârnelegii au rămas în urmă, zăpezile s-au mai topit, aşa că de 
Dragobete vremea a permis montarea vârtejului. 
 
 Vârtejul era meşterit ca o instalaţie (ce termen pretenţios!), 
care se roteşte în jurul axei sale, având două braţe. În ziua de azi, 
acesta ar stârni şi râsul curcilor, nu numai al copiilor! Era un mijloc 
arhaic de distracţie, construit numai pentru această zi, existând 
credinţa că cei ce se foloseau de el au noroc în dragoste, tot anul. 
Arăta ca un teu (un ax bătut în pământ şi o bară lungă de 5 – 6 m, 
centrată pe acest ax), care se putea roti deasupra axului. Câte doi 
tineri se agăţau de capetele barei şi erau învârtiţi prin aer, în jurul 
axului de tineri spectatori. Montarea lui se făcea cu o zi înaintea 
sărbătorii, de flăcăii satului. Era confecţionat din lemn de stejar 
verde, ca să fie elastic, adus din pădure chiar în ziua montării. 
 
 Cei din satul Văianu, cuprinşi între Via Sârbului şi capul 
satului, la dascălu’ Gheorghe Novac, sărbătoreau Dragobetele 
adunându-se în mijlocul satului, în zona Mătcărenilor, cuprinsă între 
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Maria Dochiei şi Cătălina lui Muie, la podul de peste matca 
Văianului. Anul acesta s-a adunat multă lume, fete mari şi băieţi ca 
să se dea în vârtej, femei măritate să-şi admire odraslele frumos 
îmbrăcate de sărbătoare şi să-şi mai povestească de cele auzite, dar şi 
bărbaţi din cei rămaşi pe acasă, că, deh, era zi de sărbătoare şi mai 
bea omul şi câte o ulcică de vin fiert, să fie de sănătate şi de dragoste 
pentru cei vii şi de pomană morţilor. 
 
 Vârtejul era pregătit. Ceva mai încolo, ardea un foc mare, pe 
care câţiva flăcăi aveau grijă să-l întreţină cu buturugi uscate. Într-un 
loc curăţit de zăpadă, Cărăbel şi-a întins cotăriţa cu zaharicale, 
covrigi şi turtă dulce, în aşteptarea muşteriilor. Avea nea Vasile 
Burciu marfă, nu glumă, aşezată într-un coş de nuiele de salcie roşie, 
decojite şi acoperit cu un peşchir din pânză albă şi cusătură aleasă pe 
margini. Coşul plin cu bunătăţi şi-l ducea pe umăr, agăţat de o curea 
lată din piele. Ca să-i fie mai la îndemână, folosea un suport din 
lemn, uşor şi pliant, pe care sprijinea coşul la înălţimea brâului. La 
gât purta o pungă din piele, în care îşi punea creiţarii adunaţi din 
vânzarea mărfii. 
 Nu era sărbătoare în sat la care să nu apară Cărăbel! Copiii, 
mai ales, îl aşteptau cu nerăbdare. Avea un ritual pe care îl respecta 
cu sfinţenie. Îşi expunea marfa chiar dacă avea un singur cumpărător. 
Se oprea din mers, punea suportul pliant pe marginea drumului, îşi 
trăgea coşul în faţă şi-l fixa pe suport. Dădea la o parte şervetul, ca să 
poţi vedea dintr-o ochire toată marfa. Dacă aveai doar un bănuţ 
găurit, Cărăbel se simţea obligat să-ţi ofere orice de valoarea lui. Nu 
te păcălea, dar nici altceva în plus nu-ţi dădea. Comerţul era comerţ! 
 În acea zi de Dragobete, în rândul nevestelor şi fetelor mari a 
venit şi Veta lui Gociu. Nevestică tânără, nici nu împlinise 18 ani şi 
era gravidă în a nu ştiu câta lună. Când petrecerea era „în toi”, Vetii i 
se făcu de vârtej, ca să aibă noroc în dragoste, căci aşa era credinţa. 
Degeaba au sfătuit-o femeile să nu se suie. N-a fost chip, fiindcă ea 
vrea, nu şi nu! A fost ajutată să urce cu burta pe vârtej, în cumpănă 
cu Măria lui Guvernu, colega ei de bancă la şcoala primară, fată 
nemăritată. Noroc că a venit la timp şi Stătiana, maică-sa, şi a dat-o 
jos după câteva învârtituri! Altfel, Doamne fereşte! cine ştie ce 
necazuri se mai întâmplau, de rămâneau de pomina lumii! Şi-aşa a 
vorbit-o de rău toată comuna, veste dusă de o „coţofană venită să 
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fure” ceva de prin podurile cu cuibarele goale ale găinilor, „că uite 
de ce a fost în stare Veta lui Gociu, muiere borţoasă!” 
 Au trecut Mucenicii, Blagoveştenia, s-au pus plugurile, semn 
că primăvara a venit mai din vreme. „Dacă la Dragobete vremea-i 
frumoasă şi caldă, primăvara-i timpurie” prezisese moş Gheorghe 
Ionete. Şi aşa a fost. Popândăul şi-a văzut umbra şi ursul a ieşit din 
bârlog, să stea puţin cu burta la soare. 
 Bărbaţii au plecat care încotro, la patronii lor cu care făcuseră 
înţelegeri, iar femeile şi copiii au rămas în sat cu grijile 
gospodăriilor, care erau destule. După Paşti, muncile zilnice erau 
bine ştiute. Bunicile, cu grija casei şi-a orătăniilor, femeile, cu 
treburile mari: arat, semănat şi tot aşa până la cules, iar copiii după 
vârstă şi puteri trebuiau să păşuneze animalele şi să ajute mamele la 
muncile câmpului. Cei mici mai mergeau şi pe la şcoală şi, până la 
vacanţă, combinau „amarul de carte” cu treburile. Puţini bărbaţi se 
mai găseau prin sat. De obicei, erau bătrânii care-şi făcuseră datoria 
ca soţi şi taţi şi acum, aşteptând resemnaţi sfârşitul, se ocupau cu 
mărunţişurile gospodăreşti. Femeile intraseră într-un „post” lung de 
dragoste şi, dacă reuşiseră să se ferească să nu rămână „grele”, 
duceau vara mai uşor, că nu trebuia să sape „cu burta la gură” sau cu 
pruncul la umbra din capul tarlalei. Veta s-a dus, ca de obicei, pe la 
mamă-sa Stătiana şi i-a mărturisit cu îngrijorare: 
 - Mumă, nu mă simt bine! Toată noaptea m-am zvârcolit în pat 
şi mă doare şi peste burtă. Mi-e teamă să nu fi răcit alaltăieri când 
mi-a fătat capra, că a prins-o şi pe aia tocmai când „ploia” mai tare, 
şi am stat să o păzesc. Abia am scos iedul din ea, că era ţăpuc. 
 - Ţi-o fi venit şi ţie de facere, îi răspunse mamă-sa, care 
trecuse prin asemenea momente de şase ori. Dacă şi la noapte ţi-e 
rău, continuă ea, să o pui pe soacră-ta să mă cheme, ca s-o trimit pe 
Măria să vină şi Opregoanea să mă ajute, că-s multe de făcut când 
naşte o muiere. 
 Nopţile se încălziseră, codrul înverzise, pomii căpătaseră rod, 
dând speranţe „că va fi un an bun!”, privighetorile cântau şi-n aer 
plutea un miros plăcut de muguri cruzi, ce-ţi dădeau tihnă pentru un 
somn dulce şi uşor. Pentru Veta n-a fost noapte. Ceva trebuia să se 
petreacă, dar avea răbdare. Ştia ce pat femeile la naştere. Fiind 
primul copil în casă, a fost martoră la multe naşteri ale mă-si, plus ce 
a auzit despre alte femei. Doar cel mai mare eveniment în sat este 
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când naşte o femeie. Restul faptelor sunt „floare la ureche”. Se 
culcase devreme, dar n-a putut dormi. La al doilea cântat al 
cocoşilor, s-a dat jos din pat şi a ieşit în tindă. Un ciuhurez scotea 
sunete prelungi, sinistre: hu u u hu u u! A văzut cum o stea căzătoare 
a spintecat bolta cerească, lăsând în urmă o dâră de lumină. 
„Doamne, ce să fie cu mine?!” şi-a zis Veta. „Ajută-mă, Doamne, să 
nasc uşor, dacă mi s-a împlinit sorocul! De ce l-am lăsat eu pe 
Costăin să plece, să rămân numai cu Baba?!”  
 A ieşit afară tocmai când luna se ascundea după dosul 
dealului, în negura pădurii. A zăbovit un pic pe prispa casei. Parcă au 
cuprins-o frigurile. Asculta. În umezeala nopţii se auzea limpede 
glasul păsărilor de noapte… 
 - Ce faci aici, Vetă? Fata era să se prăbuşească de spaimă peste 
prispă. Când apăruse soacră-sa, cum de n-o simţise? 
 - Cred că mi-a venit „vremea”, mumă, că de ieri mă tot 
încearcă, dar ştiu eu ce o fi?! 
 Soacră-sa ştia bine semnele. Născuse şi ea de trei ori. După ce 
a „descusut-o” bine, a înţeles că mai durează. Aşa că s-au retras 
amândouă în casă şi s-au culcat, fiecare în patul ei. 
 
 Cu noaptea în cap, când încă nu se crăpase bine de ziuă, Măria 
lui Gociu, soacra Vetii, s-a sculat cu grijă să nu-şi trezească nora care 
mai aţipise un pic, după o noapte de zbucium. S-a dus la vatra cu 
zălar, a aţâţat focul, a pus căldarea mare de tuci în lanţ, a umplut-o cu 
apă, să fie la îndemână, apoi a coborât albia de cămăşi din pod, a 
şters-o de păianjeni şi a rezemat-o de peretele casei. A alergat în 
grădină, a cules o poală de ştir, l-a spălat în mai multe ape şi l-a pus 
la fiert, împreună cu o mână de corcoduşe verzi, într-o oală de 
pământ, că tot ardea focul sub căldare. A muls-o pe Ungureana, 
capra de zestre a nurorii, lăsând o ţâţă şi pentru iedul fătat de curând, 
cu părul vânăt şi urechile blege, ca să crească până la Sân Petru, că 
poate-l vând sau îl taie la botezul copilului. Şi, fiindcă Ungureana era 
la primul fătat şi făcuse un ţap, Cătălina lui Muie, cumnata Naşului 
de cununie al Vetii, a prezis că şi Veta va face un băiat. Iedul era un 
semn bun de la Dumnezeu…  
 Semnele sunt semne! Şi multe se adeveresc. Veta primise de 
zestre o junincă Săbiana şi o capră noatenă. Şi una şi alta erau la 
primul fătat şi aduceau un dram de bunăstare în bătătura ginerelui 
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mai sărac, care avea numai o vacă şi asta în anul acela rămăsese 
stearpă. Capra a fătat un ied, deci după semne stăpâna trebuia să 
nască un băiat. Aşa s-a întâmplat cu Joiţa lui Ciufanu. Juninca de 
zestre a fătat înainte ei o viţea şi apoi ea a făcut-o pe Măria. Ce 
argumente mai trebuiau?... Semnele se adeveresc! 
 În timp ce a bătrână urmărea vasele puse la foc, se auzi un 
ţipăt de durere: 
 - Mamă, nu mai pot, se udă cămaşa pe mine! 
 Veta se ţinea de burta în care plodul nu mai avea astâmpăr, 
hotărât să vină pe lume. 
 Soacra i-a făcut semn cu mâna să mai aibă puţină răbdare, că 
merge până la Vale, s-o cheme pe Stătiana, că precis de-acum naşte. 
A tras oala de la foc, a închis uşa, să nu intre vreo orătenie, şi a 
plecat la cuscră-sa Stătiana, care a trezit-o pe Măria, fata de după 
Veta, şi a trimis-o la Opregoanea, s-o anunţe „că Veta naşte” şi să 
treacă şi pe la Măria lui Mitoi, moaşă de botez, cea care trebuia să 
aducă trei zile la rând mâncare lehuzei şi să-i pună Ursitoarele. 
 Către prânz, lângă Veta Stătienii se adunaseră toate muierile 
din vecini. Era şi Lena lui Ioviţa, venită tocmai din capul satului, 
care auzise de la Lina lui Iosif că Vetii lui Gociu i-a venit sorocul. 
Toate îşi dădeau cu presupusul, dar numai una lua hotărâri şi aceea 
era Opregoanea, pe care o aşteptau. Baba Opregoanea n-avea nici 50 
de ani şi era recunoscută ca fiind cea mai pricepută moaşă comunală. 
Neîntrecută era şi în descântece. Aveai vărsături, îţi descânta într-o 
ulcică nouă, plină cu apă neîncepută, în care punea buruieni şi flori, 
anume culese, beai trei zile din apa aceea şi-ţi trecea. Erai deocheat şi 
intrai în mâinile ei, te făcea bine. Te durea capul din fitece, ea ştia să 
te vindece. Când te mângâia cu mâinile şi spunea cuvinte neînţelese, 
durerea ţi se lua şi te simţeai altul. 
 Cum a intrat în bătătură, Opregoanea s-a oprit direct la Veta,  
i-a spus o vorbă de încurajare şi a început să facă pregătirile, aşa cum 
făcuse de zeci sau poate chiar de sute de ori. Comuna era mare, dar şi 
împrejurimile, avea multe femei măritate şi toate făceau copii câţi da 
Dumnezeu. Asistate de ea, nici o femeie n-a murit la naştere. Avea 
„secretele” ei, care constau mai mult în calităţi naturale şi priceperea 
pe care o dobândise cu timpul. Ce mai, era… „doftoroaie!” 
 Sub privirile atente ale femeilor, a luat căldarea cu apa caldă 
din zălar şi a turnat-o în albia de cămăşi, peste care a pus şi „ceva” 
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dintr-o sticlă colorată ce avea un gât lung şi răsucit în spirală. Era un 
lichid gălbui, cu miros plăcut, a flori de câmp, obţinut din plante 
fierte după o anumită regulă şi descântat sub clar de lună. A încercat 
„cu cotul” apa din albie, a dezbrăcat-o la piele pe gravidă şi, ajutată 
de femeile martore, a aşezat-o cu şezutul cât mai lejer în apa caldă a 
postăvii. Picioarele erau în afara albiei, depărtate pe laturi pentru a-i 
da posibilitatea doftoroaiei să-şi facă „meseria”. Cu mâinile unse cu 
unt proaspăt din lapte de capră, a început operaţiunea de masaj a 
abdomenului, de sus în jos şi circular, cu mişcări unduioase, 
insistând pe locurile numai de ea ştiute, atingând şi părţile puberale, 
până ce gravida intră într-o stare de relaxare totală. Scoasă din apă, 
gravida fu ştearsă cu un prosop din tort de cânepă albit în pârlău şi 
apoi, învelită într-un macat lucrat cu flori în desene olteneşti , fu 
aşezată în patul pregătit sorocului. Aici, în descântece, pipăituri şi 
masaj, viitoarea mamă a intrat în travaliu şi „mai cu una, mai cu 
alta”, o dată, de două sau de trei ori s-a încordat, apoi a scos un icnet 
şi moaşa a prins capul copilului care a ieşit în lume cu ţipete 
sacadate, la care „asistentele” au început deodată să plângă şi ele de 
bucurie, că mama îşi făcuse datoria şi copilul era sănătos. 
 După aproape două zile şi două nopţi de grijă şi dureri, Veta  
s-a liniştit. Un surâs şters îi lumina faţa în timp ce încerca să dea să 
sugă puiului ei de om, care molfăia sfârcurile ţâţelor împietrite de 
laptele dătător de viaţă. În a treia zi a fost înregistrat ca nou-născut, 
în 10 mai 1934, şi înscris la nr. 24 în registrul stării civile. Declaraţia 
a fost făcută de Maria Gociu, în prezenţa martorilor Ilie Mândruleanu 
şi Alexandru Anescu, şi a fost consemnată de notarul Nicolae 
Dobrescu. 
 Aşa am fost venit pe lume, eu, Ion al lui Gociu, în ziua de 10 
mai 1934, când soarele scăpăta spre apus, mulţumit şi el… de ce-i 
fusese dat să vadă! 
 
 Moaşa Măria Dobrescu, Mitoioanea, cum îi spunea tot satul, a 
pregătit Ursitoarele, pe care le-a aşezat cu grijă în tinda casei, la 
fereastra unde era patul lăuzei cu mândreţea ei. Ursitoarele, trei 
ulcele noi din lut nesmălţuit, reţinute de la Joia Mare, au fost umplute 
cu apă proaspătă de la bunar, au fost împodobite la mănuşă cu ramuri 
de busuioc uscat, păstrat de la Bobotează, câteva fire de flori de 
primăvară şi ramuri de salcie. Cu glas mormăit, moaşa a îngânat 
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rugăciunea. „Dumnezeu să-i arate în vis mamei, care va fi soarta 
plodului născut” a încheiat ea, făcându-şi de trei ori cruce. 
  Timp de trei zile, lângă patul lăuzei se perindau şi-i ascultau 
visele soacra, cuscra, femei tinere şi mai bătrâne, care le dezlegau în 
discuţii necontenite, fiecare insistând şi dând sens viselor tinerei 
mămici. De trei ori pe zi, moaşa aducea mâncare pentru nepoată, 
termen apelativ al moaşei pentru proaspăta mămică, şi lua aminte cu 
bucurie sau îngrijorare, după caz, la semnificaţia viselor care acum, 
mai mult ca oricând, se izbândeau! 
 Cel mai „important” vis de la Ursitori, care mi-a creat şi mie o 
angoasă faţă de apă, fiindcă mi s-a spus, când mă făcusem mărişor, 
cum „am fost ursit” şi trebuia să ştiu la ce mă pot aştepta în viaţă,   
le-a pus în mare cumpănă pe Bălăşoanea, Cătălina, Stătiana şi, 
bineînţeles, pe soacra Măria. 
 Era în a treia zi de când se tot dezlegau trăirile nocturne şi, 
până atunci, nu apăruse nimic care să îngrijoreze cu ceva viitorul 
noului venit. Se prezicea că va fi un copil norocos, că va ajunge 
domn şi nu va trăi ca un sărăntoc în acest sat, că va avea prăvălie ca 
moşu-său Ion, din care până la urmă nu s-au ales cu nimic, că apărea 
capul alungit „ca şi căstrăvetele de sămânţă”, că va avea minte multă 
şi va fi ambiţios, ca taică-său care, deşi a rămas de mic orfan de un 
părinte, a ştiut să se descurce şi uite ce nevastă şi-a luat! 
 Moaşa venise cu porţia de mâncare pentru dimineaţa aceea şi 
curioasele vecine îşi făcuseră apariţia să vadă dărnicia moaşei, prin 
bunătăţile cu care îşi trata nepoata? Că, de!.. a doua zi după Crăciun i 
se aduc, până când nepotul face şapte ani, plocoane „cu vârf şi 
îndesat!” 
 - Ei, Vetă, azi-noapte ce-ai visat? întrebă naşa Cătălina. 
 - Am visat mai multe, naşă, dar un vis m-a făcut să săr din 
somn de era să cad şi din pat de frământare şi am pus mâna să văd ce 
face copilul! Tare m-am speriat şi inima-mi bătea să spargă pieptul şi 
mă „durea” şi ţâţele, iar laptele din ele îmi udase ciupagul. 
 - Fă, eu te-am auzit când ai ţipat, dar ai tăcut şi n-am mai zis 
nimic, confirmă soacră-sa că ceva fusese în neregulă în noaptea ce 
trecuse. 
 - Lasă, nepoată, nu te speria! Poate n-o fi prevestire rea, a zis 
moaşa Mitoioanea, în timp ce scotea din traista a bună, ţesută din 
arnici cu frumoase alesături, o pituşcă de pâine din făină albă de 
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momel, taierul cu ouă bătute şi ulcica plină de smântână adunată în 
dimineaţa aceea din putineiul umplut de seara. Avea două vaci bune 
de lapte care fătaseră timpuriu şi smântâna avea un gust de… te 
lingeai pe buze! 
 - Se făcea… a început Veta să-şi spună visul, că veneam de la 
Cornereva, de la mătuşa Chiva care nici nu ştie că eu am făcut un 
copil şi tare m-a mai iubit femeia asta pe mine! Plecasem cu multă 
lume de acolo, se făcuse noapte şi m-am pomenit singură pe poteca 
de la Măiag, că aveam după mine un berbecel balaoacheş, aşa cum 
îmi promisese doda Chiva unul, când eram la ea şi am mers la 
conace, la târlă unde avea oile. Pe feţele femeilor apăruseră semne de 
mirare şi liniştea era deplină. Visul acesta era cel mai important din 
toate. „Să te visezi singură cu un berbecuţ seamănă a mamă cu un 
copil şi creşte importanţa justei interpretări”. Nimeni nu scotea o 
vorbă. Deodată, un cântat prelung făcu „asistenţa” să tresară. 
Cocoşul porumbac, cu creasta bătută, suit pe capătul celălalt al tinzii, 
bătu din aripi. 
 - Uş de-ici, împeliţatule!! îl fugări soacra Măria, şi se făcu spre 
el cu fusul furcii de la brâu. Cocoşul sări de pe prispă în bătătură şi 
călcă prima găină ce-i stătu în cale. Spune, Vetă, mai departe, ce-ai 
făcut? o încurajă soacră-sa. 
 - Când am luat-o pe potecă-n vale, pe la gorunii lui Ionete, 
totul s-a întunecat de m-a apucat urâtul şi pe ochi mi s-a pus o pâclă 
de mergeam pe bâjbâite. „Doamne, ce o fi cu mine şi cum mai ajung 
eu acum acasă?”, că nu mai vedeam nimic şi-mi era frică să nu cad în 
văgăună. Am auzit mieluţul zbierând în urma mea, dar de văzut nu-l 
vedeam, că negura era aşa de deasă că puteai să-ţi bagi degetele în 
ochi. M-am oprit să-l strig şi am auzit deodată că se duce pe râpă, la 
vale. Se rostogolea, se rostogolea şi se porniseră în scurgere şi 
bolovanii după el, iar eu îl strigam din toate puterile mele. Ş-apoi am 
auzit un bâl-bâl-bâldâc, aşa cum ai arunca un dovleac în crovul plin 
cu apă. Ş-am început să plâng şi să-mi smulg părul din cap, de urât şi 
de părere de rău, şi am sărit din somn. 
 - De-aia ai mormăit într-o vreme, că te-am auzit şi eu, spuse 
mama Măria îngândurată. 
 - Doamne, ce frică mi-a fost, că după ce m-am trezit mi s-a 
părut că nu mai am copilul lângă mine! 
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 Începură muierile să-şi dea cu presupusul. Fiecare se gândea la 
visele de la Ursitoarele copiilor lor. Moaşa Mitoioanea, femeie mai 
tânără decât toate, le-a spus că „ea, în Ursitori cu Pica, a ţipat în 
somn de n-o puteau trezi şi se zice că, atunci când visezi frumos, e 
mai rău decât la visele urâte!” 
 - Fă, Vetă, tu să ai grijă de copilul ăsta, să nu intre în ape mari, 
că ferească Dumnezeu, oricând se poate îneca! catadicsi în sfârşit în 
tălmăcirea visului naşa Cătălina. 
 Acest vis mi s-a povestit şi mie şi nu o dată, încât mi-a 
imprimat o frică de apă şi a constituit un mare impediment în 
învăţarea de către mine a înotului, la vârsta copilăriei. Nu intram în 
râul Tismana decât unde apa era foarte mică şi, de fiecare dată, îmi 
aduceam aminte de visul mamei. Când priveam într-o fântână 
adâncă, aveam senzaţia că sunt aspirat în abis. Teama de apă şi 
adâncuri am avut-o întotdeauna şi m-a urmărit ca o umbră. 
 
 După ce am fost născut, am fost sprijinit în cârpe curate, ţinute 
la îndemână pentru acest eveniment, spălate în leşie de cenuşă, ca să 
fiu ferit de vreo boală. Moaşa mi-a cumpărat o cămăşuţă, o baveţică, 
o plapumă şi o faşă,o sfoară lungă, făcută din fire de arnici şi mătase, 
cu care se înfăşura plapuma. Drept leagăn, s-a folosit o postăviţă în 
care, rând pe rând, crescuseră şi fraţii mamei, Ioana şi Gheorghe. 
Rostul acestui obiect nu era decât acesta, de a ţine copiii sugari. Era 
„mânuelnică”, lucrată îngrijit din lemn uşor de plop. Locul ei de 
păstrare, când plodul creştea şi nu mai era de trebuinţă, era în podul 
şoprului, aşezată cu gura în jos pentru a fi ferită de urdinatul 
şoarecilor şi în afară din calea altor animale necurate. Refolosirea în 
scopul destinat era precedată de un spălat cu leşie, clătirea de mai 
multe ori cu apă caldă şi rece, zvântarea la umbră şi apoi uscarea ei 
la razele soarelui amiezii, un timp potrivit cât să nu crape. Nu ştiau 
ţăranii nimic despre ce-i aia sterilizare sau dezinfecţie, septic şi 
antiseptic, dar pregătirile făcute în acest scop erau moştenite din 
generaţie în generaţie şi aveau acelaşi efect. 
 Eu am fost ultimul pui de om ţinut în acest „leagăn”. Fratele 
meu Grigore, născut când tânăra familie Gociu căpătase o măruntă 
instruire, a beneficiat de un leagăn adevărat, făcut special de 
tâmplarul satului, Dumitru Toacsen, cu lucrătură îngrijită, iar pentru 
sora noastră, Lori, leagănul era de-acum suspendat pe două picioare, 
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la aproape un metru deasupra solului. Măsură de prevenire a unor 
situaţii tragice, când pruncii din leagăne au fost victimele nesăbuinţei 
celor care îi aveau în grijă sau ale porcilor rămaşi slobozi prin ogrăzi, 
care, de foame, îi mutilau, mâncându-le mâinile, nasul sau, la băieţei, 
podoaba lor masculină. În viaţă, am cunoscut persoane care au fost 
astfel de victime, printre care şi o mătuşă a mamei mele. Ion, fratele 
mamei, tâmplar şi el, care învăţase meseria la Bucureşti, se întrecuse 
pe sine în a confecţiona cel mai frumos leagăn pentru copii, cum nu 
mai era altul în sat! 
 
 Când lăuza s-a mai întremat, consiliul de femei vecine s-a 
întrunit să stabilească botezul, creştinarea pruncului Ion, nume 
stabilit prin tradiţie, adică al bunicului dinspre tată, primul copil al 
lui Constantin şi Elisaveta. Două lucruri erau importante, data când 
se oficia botezul şi anunţarea tatălui care trebuia să vină să-şi vadă 
pruncul. Cele 40 de zile se încheiau odată cu obiceiul Drăgaicei şi 
sărbătoarea Sânzienele, care se prăznuiau în ziua de naştere a Sf. 
Ioan Botezătorul. Ce altă coincidenţă mai favorabilă putea să fie 
pentru un asemenea fericit eveniment?! 
 Veta fu sfătuită să-i scrie lui Costăin, să ştie din timp şi să fie 
de faţă, negreşit, la fericitul eveniment. Luă de după icoană un caiet, 
rupse o foaie din el şi, cu un creion chimic, muiat în gură, şi-a 
anunţat soţul plecat „la stăpân”, la Călăraşi, „că-l botezăm pe Ion 
înainte de Sân Petru” şi-l ruga să facă tot ce poate să fie acasă, „să nu 
creadă lumea altceva!” În scrisoare îl mai ruga, să vină mai devreme, 
că trebuie vin şi rachiu „şi numai la Pătru Vulpe din Părău se mai 
găseşte şi n-are cine să-l aducă, fiindcă la Vanghea şi Mergea, dacă 
e, e scump de nu te poţi lipi!” 
 Patronul lui Costică Gociu, cum îi spuneau cei cunoscuţi, era 
unul Ilie Tobescu, originar din Ciuperceni prin tatăl său, plecat cu 
zeci de ani înainte, care se pricopsise şi devenise din simplu vânzător 
ambulant, patron de simigerie şi a cărui avere o moştenise acest fiu 
Ilie. Ca şi tatăl său, îşi angaja lucrători olteni, de regulă din comuna 
natală, care erau cunoscuţi guralivi, dar şi harnici când trebuia. 
Lucrau la unison şi toată lumea era mulţumită, mai ales că, în 
timpurile acelea, oraşele de la Dunăre cunoşteau o epocă de 
prosperitate şi înflorire. Patronul era atent cu personalul angajat, 
fiindcă îi dorea loiali, dar pentru Costică avea o mare simpatie, că i-a 
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spus nevastă-sa „că-i cel mai vrednic lucrător din câţi i-au avut!” 
Pentru patron, vestea cu botezul copilului a fost bine primită, aşa că 
l-a asigurat că, deşi este multă desfacere de marfă la prăvălie, îi dă 
liber până după Sân Petru şi în plus faţă de salariu i-a mai dat şi ceva 
peste…, sumă binevenită oricând, dar mai cu seamă în această 
împrejurare. Acum, că veni vorba şi de cocoana patroană, mai tânără 
mult faţă de bărbatul său, trebuie spus că avea un „cuvânt greu” în 
treburile negustoriei. Ce dorea, aia făcea! Dacă un cutare… nu-i 
plăcea, părăsea prăvălia. Cu tata era cu totul altceva. Era bine văzut 
în ochii patroanei. Discret, în faţa bărbatului, îl lăuda mereu pentru 
hărnicie şi respect. „Nu-i nici unul ca Gociu, din câţi avem aici! Se 
cunoaşte că a fost orfan şi că se trage tot din negustori!”, sublinia 
doamna, căinându-l în faţa soţului său. 
 La plecare spre casă, o paporniţă destul de încăpătoare fu 
umplută cu de toate: ulei de măsline, lămâi, făină de grâu trei nule, 
chiar şi stafide şi câte şi mai câte. Se mai afla încă un pachet cu 
lucruri fine pentru un bebeluş, aşa... o atenţie din partea doamnei, 
care ar fi dorit şi ea un copil, dar nu-l avea, că nu i l-a dat Dumnezeu, 
dar iată că s-a „îndurat” de Costel, lucrătorul din prăvălie. Doamna 
era cu puţini ani mai în vârstă decât Costel şi cu mulţi ani mai tânără 
decât distinsul ei soţ, care avea prostul obicei să mai şi adoarmă 
destul de devreme, seara… 
 
 Obiceiul cu micile atenţii primite de la patroană s-a repetat în 
fiecare an, până când tata a părăsit definitiv oraşul Călăraşi, şi-mi 
aduc bine aminte de mândria ce mă stăpânea când le îmbrăcam. Ce 
idilă s-o fi ascuns în aceste atenţii, numai Dumnezeu mai ştie! Se 
zice că în „oala acoperită nu intră muştele!” În acest caz, poate că 
într-o zi nu s-a pus bine capacul pe oală, că s-au cam prins unii 
lucrători care şi ei munceau cinstit şi erau credincioşi stăpânului, dar 
nu erau aşa bine văzuţi ca şi Costel, cum îl alinta doamna patroană. 
Ei îi ziceau Costică sau Costăin, aşa cum îi zicea şi Veta, soţia lui de 
la Văianu. Când o auzeau strigându-l „Costele, ia vino până la 
mine!” zâmbeau între ei, mai dădeau şi din cap, unii poate sau sigur 
şi din invidie. Nu uitau să-l tachineze apoi despre „perdaful” la care 
fusese supus în compania stăpânei, cât lipsise din atelier. 
 Dacă a ştiut sau nu despre această idilă domnul Ilie Tobescu 
nu se ştie, dar mama mea a ştiut, c-am aflat şi eu de când am început 
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să înţeleg de unde proveneau frumoaselor mele costumaşe şi 
încălţări. Erau noi şi preţioase ca valoare, li se simţea mirosul de 
magazin şi, când le îmbrăcam, contrastau cu locul şi împrejurarea 
unde erau purtate. Dacă la Paşti, un copil de seama şi originea mea se 
îmbrăca în cămaşă nouă, cu izmănuţe şi brăciri, eu mă fuduleam cu 
un costum format din bluză de orăşean, cu pantaloni, bască şi ghetuţe 
sau sandale romane. Singurul accesoriu nepotrivit era încingătoarea 
pantalonilor, care putea fi o sforicică oarecare, peste care erau 
încinse brăcirile. Uitase de acest articol atenta mea donatoare... 
 „Ştie tot satul şi nu ştie bărbatul!” spune un proverb din 
bătrâni. Se prinseseră toţi lucrătorii că semenul lor, Costică, este 
protejatul patroanei, dar ar fi îndrăznit vreunul să clevetească, să 
audă stăpânul? Doamne fereşte! Nici n-ar mai fi călcat prin Călăraşi, 
darămite prin prăvălia lui domn Ilie! Dar asta nu înseamnă că acasă, 
la două zile distanţă de Călăraşi, vorba nu putea ajunge. Ion a lui Ion 
al lui Ciripoi i-a spus lui Gore al lui Drulă, care era „gură spartă” şi 
care i-a spus povestea lui Ion al lui Ioviţa şi, de aici, până la urechile 
Vetii Stătienii, n-a mai fost decât vocea Lenei, soţia lui Ion Ioviţa, 
care a umplut tot satul avid de zvonuri tendenţioase. Veta, când a 
auzit, s-a arătat la început furioasă, dar, când a văzut preţul lucrurilor 
primite, a ridicat tonul acuzelor, dar n-a făcut scandal „pentru că a 
fost trişată în dragoste”, mai ales că bărbatul ei pleca din nou de unde 
venise, adică la stăpâna cu grijile pentru hăinuţele copilului. Mult 
mai târziu, când mă făcusem şi eu mare, m-a dus mama la Gore     
să-mi facă un costum de haine de dimie, că învăţase croitoria în 
armată şi, când mi-a zis mie, ca să audă şi mama, „că-mi face haine 
mai frumoase ca alea trimise de a lu’ Ilie Tobescu”, mama „a luat 
foc” şi, cu vigul de dimie sub braţ şi cu mine de mână, a ieşit pe uşa 
atelierului, să mergem la Cechiuţu, că şi ăla e croitor! 
 Ce s-a mai rugat Drulă să-l ierte, c-a făcut aşa, o glumă, că nu 
credea că-i aşa supărăcioasă. „Vetă, tu chiar crezi tot?! – încercă 
Gore să dreagă busuiocul. Gura lumii n-o astupă nici pământul! 
Costică este băiat cuminte, a crescut fără tată şi milă, printre străini, 
era bine văzut şi de aceea îl cleveteau unii. Atunci eram şi noi mai 
tineri şi, vezi bine, acum am îmbătrânit. Eu îl ştiu om serios şi să ai 
încredere în el. Ş-apoi, asta-i treabă de mulţi ani că lucrurile s-au şi 
uitat. Eu fusei şi în război, el este la fabrică şi aduce bani acasă. Hai, 
nu te supăra de gluma mea şi dă-mi vigul să croiesc hainele 



Din Văianu la Toronto 22 

copilului, că mâine-poimâine pleacă la liceu şi ajunge om mare. Nu-i 
aşa, măi puţă?” zise el către mine, văzând-o pe mama în cumpănă, să 
plece, să nu plece… 
 Bineînţeles că domnul croitor de ocazie, întors de pe front în 
urma unei răni, nu ştia de aventurile tatei pe care le avea acum la 
Regia Tutunului şi care pe mama o ardeau ca para focului. „Vorba 
despre frânghie în casa spânzuratului” niciodată nu pică bine, iar 
antecedentele tatei confirmau starea actuală, când se întrezărea o 
nouă aventură sentimentală. 
 Dar, timpul a trecut, acum le-aţi aflat de la mine. Şi câte altele 
vor mai fi fost… 

 
** 
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CASA ÎN CARE M-AM NĂSCUT 

 
 
 Depresiunea subcarpatică Târgu-Jiu are vecină la vest o surată 
mai mică, întocmai ca un „satelit”, legată ombilical prin deschizătura 
din zona interdeluroasă a Câlnicului. Această „căldăruşă” geografică 
este mărginită de dealurile Bujorăscul, Glogoveanul, Câlceştilor, 
Sporeştiului şi Daimacului şi este străbătută de la vest la est de râul 
Tismana, cu afluentul său principal Orlea şi micile pâraie unde se 
adună apele de ploaie de prin văile adiacente, cu precădere din vest şi 
sud. În această depresiune este aşezată, ca localitate principală, 
comuna Ciuperceni şi unele sate ale comunelor limitrofe Câlnic şi 
Godineşti, dispuse lateral, în părţile estică şi vestică ale depresiunii. 
Acest spaţiu cred că nu poate fi asimilat depresiunii subcarpatice 
Târgu-Jiu, fiindcă, din punct de vedere climatologic, se deosebeşte 
de aceasta prin faptul că temperaturile medii anuale sunt mai scăzute, 
iarna prelungindu-se cu 10-15 zile, fenomen care determină 
întârziere în înfrunzirea pădurii primăvara, frecvenţa brumelor chiar 
în luna mai, maturizarea şi coacerea cu întârziere a fructelor şi 
legumelor şi câte altele. 
 Satele istorice aparţinătoare aceastei comune sunt Văianu, 
Zorzila, Paţici, Vişoi, Fometeşti, Pripor şi Şoseaua Mare, la care s-au 
adăugat fostele comune Strâmba-Vulcan şi Peşteana-Vulcan, cu 
satele Boboieşti şi Vârtop. Acestea sunt aşezări umane, cu vechime 
istorică, atestată şi de săpăturile arheologice care au dat la iveală 
relicve ale unui trecut însemnat. Vârtopul este satul unde s-au găsit 
vetre arheologice cu resturi preistorice de ceramică, iar satele 
Peşteana, Boboieşti, Văianu, Fometeşti şi Strâmba au pe teritoriul lor 
cimitire şi biserici declarate monumente istorice, construite în urmă 
cu sute de ani. Toate satele au fost amplasate pe văile dintre dealurile 
împădurite, loc ce le-a asigurat o camuflare naturală împotriva 
popoarelor năvălitoare. 
 
 Satul Văianu a primit numele, sau a dat numele pârâului ce 
colectează apele de ploaie de pe versanţii dealurilor limitrofe, Dosul 
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şi Dealul Zorzilei, pe dreapta, şi Nemţeasca, Morminte şi Cârstăianu, 
pe stânga pârâului, care are sensul de curgere de la vest la est, 
beneficiind de lumina directă a astrului zilei, de dimineaţa până 
seara. Din acest motiv, aproape toate casele sunt aşezate cu faţa la 
răsărit şi au poziţia perpendiculară faţă de axa drumului comunal.  
 
 …Când s-au căsătorit părinţii mei, dacă nu mă înşel în ziua de 
16 februarie 1933, tata locuia cu mama lui, în satul Văianu, în casa 
din spaţiul numit Gura Puturoasei. Locul se află punctual la 850 m 
distanţă de la intrarea în sat din drumul vicinal ce leagă satul 
Fometeşti de satul Soseaua Mare. Construcţia noastră era aşezată pe 
partea stângă a drumului, vis-a-vis de actuala casă. 
 Locuinţa fusese moştenită de bunicul meu din partea tatălui 
său pe nume Ion, de la părinţii săi şi bănuiesc că fusese construită 
prin anii 70 ai secolului al XIX- lea, de către străbunicul Constantin, 
împreună cu soţia sa Ileana, pe un teren, selişte de casă, primit de 
Ileana de la tatăl său, ca zestre la măritiş. Pe uşa camerei de locuit era 
înscris cu vopsea neagră anul când s-a clădit casa şi numărul de 
ordine, şi lucrul acesta era la toate casele din sat, ce datau dinaintea 
anului 1900, dar amănuntele respective nu le-am mai reţinut. De 
remarcat faptul că şi atunci casele erau numerotate. 
 
 În satul Văianu casele semănau mult între ele, se respecta un 
anume „stil”, nu erau de dimensiuni mari, aveau puţine camere 
locuibile, deşi adăposteau mulţi membri ai familiei, uneori şi cu 
prezenţa bunicilor. În câte o cameră îşi găseau adăpostul mirele, 
mireasa şi socrii, cu precizarea că, totuşi, perechile aveau paturi 
separate. Când şi cum erau rezolvate problemele intime ale firii 
umane, numai Dumnezeu ştie! Cât am stat în sat, nici aluziv n-am 
auzit vreo discuţie sau bârfă a soacrei despre acest lucru. Era ceva 
despre care nu se vorbea, chiar dacă se simţea momentul în timpul 
nopţilor de iarnă, fiindcă vara treaba era mai simplă. Codrul era des, 
era aproape şi oferea linişte, intimitate şi suficient loc de desfăşurare. 
Casele cu trei camere aveau alte condiţii şi luna de miere era 
petrecută de miri, de obicei, în odaia bună. 
 
 Cele mai multe case aveau două încăperi, în procent foarte mic 
erau cele cu trei camere şi, în procent şi mai mic, cele dispuse pe 
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pante, care aparţineau unor gospodari mai înstăriţi, care aveau chiar 
şi beciuri. Fiecare casă avea una din camere destinată ca loc de 
cămară şi bucătărie. Invariabil, la toate casele, pe pereţii acestei 
încăperi era locul unde se puneau agăţate căldările, oalele, ciubărele, 
poliţe „cu de toate”, iar pe jos îşi găseau locul putina de varză, 
hârdăul de murături, uleiul, un fel de cilindru făcut din lemn, cu făină 
pentru turta de mălai, pe care se aşeza cu grijă, cu rol de capac, să nu 
intre „ceva”, masa cu trei picioare şi postava mălaiului, în ea având 
la îndemână ciurelul şi mestecăul. Aici se găsea vatra unde se făcea 
cel de al doilea foc, pentru treburile gospodăreşti zilnice, iarna şi 
vara, în tavanul căreia se deschidea o porţiune, prevăzută cu un coş 
de fum unic, care nu străpungea acoperişul. Tot aici , ca la multe case 
din sat, era şi gura sobei care încălzea încăperea de dormit şi coşul de 
fum al acesteia, prin care fumul se întorcea la originea unde fusese 
produs. Pentru evitarea unui fumărit dublu, care era un impozit pe 
coşurile de fum, impozit ce se percepea în epoca feudală, oamenii 
obişnuiau acest tertip prin care, în loc de două, plăteau bir numai 
pentru unul. Deşi vremurile trecuseră, obiceiul încă mai rămăsese, ca 
măsură de prevedere. 
 
 La casele cu două camere, aşa cum era şi aceasta, cele două 
încăperi purtau denumirile de „sobă”, denumire preluată de la sârbi, 
pentru camera de locuit, odihnă şi activităţi gospodăreşti pe timp de 
iarnă, şi „casă”, pentru camera cu vatra focului. „Du-te în casă, sau 
du-te în sobă” erau trimiteri ce nu creau confuzii. Cu indulgenţă, 
această încăpere zisă „casă” hai s-o numim bucătărie, pentru a nu ne 
încurca în explicaţiile ulterioare. La casele cu trei camere, celei de-a 
treia încăperi i se spunea „odaia bună”, în care se păstrau ţoalele şi 
lucrurile considerate de valoare, lăzile de zestre, macaturile, 
scoarţele, hainele ale bune, îmbrăcate la sărbători şi, tot aici, se 
puneau mesele când aveau loc ospeţele, la praznicele cu musafiri 
importanţi. Şi mai era locuită de tinerii însurăţei, în luna de miere. 
De asemenea, aici se aşeza coşciugul mortului din casă pe timpul 
priveghiului şi al slujbei de pomenire. Poziţia ei era, de regulă, spre 
drumul satului, dacă locuinţa era construită perpendicular faţă de 
acesta, iar fereastra ţinea loc de vitrină în care gospodarii puneau, 
pentru a fi admirate, unele obiecte cu valoare simbolistică şi pentru a 
atrage atenţia trecătorilor, o ploscă, un ceas de masă, o păpuşă sau un 
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bibelou, ce erau considerate obiecte de mare preţ şi meritau a fi 
admirate. 
 

** 
 
 
 Casa în care m-am născut avea numai două încăperi şi o tindă 
prevăzută cu prispă şi cu portiţă la singura intrare. Avea lungimea 
cam de opt metri şi lăţimea de patru metri, cu tindă cu tot. Tinda avea 
lungimea cât a casei şi lăţimea poate de un metru. Era construită din 
grinzi din lemn de stejar, frumos cioplite, perfect îmbinate şi 
netencuită pe exterior.  
 
 Camerele erau prevăzute cu câte o uşă, cea de la „sobă”,    
într-un canat, iar cea de la „casă”, în două canaturi, ca să permită 
introducerea obiectelor gospodăreşti de dimensiuni mari . Deci din 
tindă puteai intra direct în fiecare cameră. Între camere mai era o uşă 
mai îngustă ca dimensiuni, prin care se circula frecvent, în special 
iarna. Odaia (soba) era dispusă spre drum şi era luminată prin două 
ferestre de dimensiuni liliputane, având câte doua cercevele a patru 
ochiuri de geam. Tocurile ferestrelor erau prevăzute cu drugi de fier, 
pentru a nu se putea pătrunde prin acest loc în interior, (oare pentru 
ce?!), una spre drum şi alta spre tindă. Iar cea de-a doua încăpere, 
casa, avea numai o fereastră spre grădină, prevăzută cu aceleaşi 
elemente de siguranţă. Ochiurile de geam se proiectau mici, ca 
măsură de economie, să nu coste mult înlocuirea lor, în caz de 
spargere!  
 
 Cadrul uşii bucătăriei era în două canaturi, dar uşile, ca 
dimensiuni, erau inegale. Partea fixă era jumătate din dimensiunile 
părţii mobile şi se fixa cu două zăvoare. Acoperişul casei era înalt şi 
ţuguiat, făcut în patru ape, confecţionat din căpriori şi lănteţi din 
stejar, iar învelitoarea din şindrilă de brad era prevăzută cu două 
lucarne prin care ieşea fumul din podul casei. Înălţimea acoperişului 
şi aspectul exterior al clădirii, pe jumătate finisat, dădeau un aspect 
rustic, dar plăcut micului aşezământ. 
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 Construcţia era dispusă cu faţa spre răsărit. Temelia era joasă, 
mult aproape de pământ şi, drept scară într-o singură treaptă, avea un 
butuc de lemn cioplit. 
 Împrejmuirea era făcută din ulucă de stejar şi era prevăzută cu 
două porţi sub un acoperiş, una mare, fixă şi una mai mică, mobilă. 
Poarta mare se deschidea numai când se intra sau ieşea cu carul. 
Stâlpii porţilor erau masivi, ornaţi pe partea de la drum cu desene 
sculptate, reprezentând diferite simboluri geometrice, care se găseau 
şi pe stâlpii de la pridvorul casei, totul fiind într-o armonie 
desăvârşită, ca o potrivire estetică a elementelor unui întreg. 
Acoperişul porţilor era şi el în patru ape. Se remarca prin lungimea 
care predomina, lăţimea fiind insignifiantă. Înălţimea cadrului 
porţilor era apreciabilă faţă de înălţimea casei şi se vrea a completa 
ceea ce locuinţei îi lipsea. Grandoarea! Se avusese în vedere că pe 
sub aceste porţi trebuia să se intre uşor cu un car încărcat cu fân sau 
coceni de porumb din recoltele de toamnă... 
 
 Toată viaţa m-am întrebat şi n-am găsit răspunsul: „De ce se 
construiau case aşa de mici, pentru familii aşa de numeroase, când 
fiecare gospodar dispunea de suprafeţe însemnate de pădure de 
esenţă tare?” Chiar pădurarul satului său, fiind şi dulgher de 
meserie, avea o casă de locuit doar cu două încăperi, soba şi casa, în 
care a zămislit şi crescut cinci copii. 
 
 În bătătura casei se mai găseau: un coteţ pentru porc, o 
improvizaţie din câteva scânduri, o pivniţă cu o încăpere 
neterminată, primită zestre de nuntă de la părinţii mamei, şi un 
pătuiag sub care sălăşluiau două vaci care, în lipsă de grajd, toată 
iarna sufereau de frig. Animalele nu aveau un ocol separat şi 
bălegarul de la acestea putea fi lăsat în toată „bătătura”. Din curtea 
casei, intram în grădina de legume şi flori, pe un pârleaz care era 
prevăzut să se închidă tot cu o portiţă. În colţul curţii dinspre drum, 
pe răzor, era o salcie imensă, crescută natural, găunoasă şi mereu 
plină cu cuiburi de viespi. În crengile acestei sălcii, noaptea, 
dormeau găinile şi unele dintre ele, rămase pe ramurile de deasupra 
drumului, mai picau din copac, tulburate de ochii sticloşi ai vulpilor 
venite noaptea la vânat. Seara, după urcarea lor în copac, păsările ce 
se aciuiau prin pomi în afara curţii erau „uşuite” cu o nuia lungă, de 
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cineva, să-şi mute locul mai în interior, deasupra curţii, şi nu a 
drumului comunal, pe unde prin întuneric bântuiau jivinele nopţii. 
Deşi eram destul de mic, participam alături de bunică la această 
treabă, care crea agitaţie în rândul păsăretului, dând prilej cocoşului 
să crăunească de supărare pentru „deranjul” ce i s-a făcut şi uneori 
chiar să coboare „supărat” din locul lui de odihnă.  
 Soba era camera permanentă de locuit şi era prevăzută cu două 
paturi dispuse paralel. Între paturi, la fereastră, era o masa înaltă 
având dimensiuni potrivite locului. Soba de încălzit era aşezată în 
colţul peretelui dinspre bucătărie. Gura sobei ieşea prin perete în 
bucătărie, în dreptul vetrei de foc, iar deasupra era ieşirea coşului de 
fum. La acest fel de sobe li se spuneau „oarbe”. Avantajul lor era că 
ocupau un spaţiu mai redus în camera şi aşa destul de mică şi, de la 
un singur foc, se putea încălzi şi soba şi putea fierbe în acelaşi timp o 
căldare cu apă, oala cu mâncare, căldăruşa cu mămăligă şi altele 
după caz, pentru diversele treburi ale casei. Deasupra acestei vetre se 
găsea o bârnă încastrată pentru atârnarea zălarului, în care erau 
agăţate căldările cu apă pentru diverse întrebuinţări. Pe vatră, în 
timpul verii, când nu era necesar focul pentru încălzit soba, se cocea 
turta de mălai, aşezată sub un ţest din fontă, peste care se aşezau 
cărbuni încinşi. Gustul acestui mălai era mult mai plăcut faţă de cel 
copt pe vatra din interiorul sobei. Numai cine l-a gustat poate să-l 
aprecieze! 
 Lăzile cu hainele „de ţinut”, adică cele bune care se îmbrăcau 
la sărbători, erau aşezate suprapus, între pat şi sobă. Erau făcute din 
lemn de fag şi se dădeau ca zestre fetelor, la măritat. Pe laturi, aveau 
diferite desene făcute prin încrustare sau picturi cu figuri de fetiţe 
frumoase. Intrase în vocabularul ţărănesc să se spună despre câte o 
fată „că-i frumoasă ca de pe lăzi!” Aici eraa locul de cotrobăire al 
copiilor şi nici eu n-am făcut excepţie de a căuta printre hainele ce 
miroseau a naftalină punga cu bani, poze şi acte vechi, bineînţeles 
numai când eram singur acasă. În această cameră se mai găsea 
„dorânga”, o prăjină din stejar geluită, care se agăţa la capete în două 
cârlige montate deasupra patului opus ferestrei şi care avea 
întrebuinţări multiple: agăţatul păturilor, macaturilor, rufelor la uscat 
iarna şi chiar a cârnaţilor pentru fezandare, la Crăciun. Unele case 
aveau câte două dorângi, în funcţie de nevoile fiecărei familii. 
Mâncarea se servea la masa cu trei picioare, care, după fiecare 
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folosinţă mai pretenţioasă, era spălată cu leşie, apoi clătită cu apă 
caldă şi pusă la uscat afară, agăţată de prispă. Masa se aşeza şi se 
ridica de trei ori pe zi. 
 
 Bucătăria-cămară sau casa era locul unde se făcea focul şi era 
prevăzută cu un horn care nu ieşea prin acoperiş. Fumul ieşea în pod 
şi din pod afară, pe cele două lucarne. În pod, iarna se afuma carnea 
porcului, indirect şi cu fumul răcit, ceea ce îi dădea un gust deosebit 
de plăcut, pe care şi acum îl mai simt, deşi au trecut zeci de ani din 
vremea copilăriei de neuitat. 
 
 Podul casei era accesibil din bucătărie, prin „ocna podului”, un 
chepeng cu un capac ce se deschidea numai la nevoie, pe unde 
gospodarul urca în pod pe o scară mobilă, confecţionată din două 
stinghii verticale de lemn, unite prin altele mai mici, denumite 
„cuie”. Aici era locul cel mai misterios al casei, culcuşul de vară al 
pisicii, de zi al liliecilor şi locul unde se adunau vechiturile şi 
uneltele folosite temporar la diferite munci. Acolo am găsit lăzi cu 
cărţi şi reviste cu femei frumoase, lada veche cu haine şi încălţări de 
altădată, scorojite de vreme, postăvile şi o postăviţă ce a folosit drept 
leagăn al copiilor, obiectele pentru lucru: războiul de ţesut, cu toate 
accesoriile (brâgle,spete, iţe, tălpeţi, suluri, fuştei, sucale, vârtelniţe), 
instrumente de năvădit, coasa, secerile şi sculele de lucru la pădure, 
lada cu grâu. Iar pe suprafaţa ce mai rămânea se puneau ştiuleţii de 
porumb, peste care se plimbau în voie şoarecii. Nu de puţine ori îi 
auzeam noaptea, ronţăind boabele, şi pe mama blestemând motanul 
care nu-i bun să-i prindă şi „mănâncă mălaiul degeaba!”, uitând 
câteodată că are accesul interzis din cauza cărnii puse la conservat.  
 
 Iarna, pe culmi din lemn, se puneau cârnaţii, muşchii, oasele şi 
slăninile la afumat, la care motanul dădea deseori „atacul” şi 
consecinţele erau drastice prin bătaia la care era „condamnat”, ca să 
ţină minte!. După tăiatul porcului, o perioadă bună, motanul era ţinut 
sub supraveghere. Scara de la pod era luată şi se astupa streaşina în 
dreptul stâlpilor de la tindă, pe unde pisicile se puteau urca în pod. 
„Embargoul” se încheia când carnea putea fi introdusă în „lada 
porcului”, prevăzută cu încuietoare specială împotriva „răufăcătorilor 
felini”, dar nu şi a şoarecilor care mai găseau câte o crăpătură pe 
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unde să se strecoare. Locul cel mai misterios al copilăriei a fost 
podul casei, pe care vara, cam după vârsta de 4-5 ani, îl exploram 
singur, în speranţa firesc de copilărească de a găsi aici toate comorile 
din poveştile bunicii, ascunse de Zmei, Feţi-Frumoşi şi Ilene 
Cosânzene. Aici, îmi plăcea deosebit acel miros dat de lemnul 
răşinos al şindrilei acoperişului, afumată de fumul lemnului de fag, 
asociat cu al cărnii deja afumate, pentru care nu am cuvinte să-l 
descriu şi care poate fi înţeles numai de cel ce l-a mirosit, măcar o 
dată! 
 
 Tavanul casei era făcut din bârne cam tot aşa de groase ca şi 
pereţii. Interiorul şi tavanul odăii - sobă erau cercuiţi cu jumătăţi de 
nuiele, pentru a fixa tencuiala din pământ lutos, amestecat cu paie. În 
fiecare an, înainte de Paşti, tencuiala era văruită. Bucătăria nu avea 
tavanul tencuit şi, în loc de var, tot de Paşti, pereţii erau spoiţi cu 
humă, un pământ argilos, bine subţiat. Pardoseala era realizată din 
acelaş pământ, dar bine tasat şi nivelat. I se acorda o grijă deosebită 
în treburile zilnice, să nu se ude, fiindcă apa îl înmuia şi puteai 
aluneca pe el. În ziua de azi este greu de imaginat cum într-o 
asemenea casă puteau locui familii compuse din bunici, părinţi şi 
peste cinci copii, mai ales că tot aici, în zilele iernii, se monta şi 
războiul de ţesut, care ocupa destul din spaţiul şi aşa mult prea mic. 
Când m-am născut eu, aici erau numai trei persoane, cu mine, patru. 
Tata era mai mult plecat, aşa că, de obicei, locuiam numai trei 
persoane, în camera de 4x3 metri, dar bine burduşită şi cu alte 
lucruri. Cum dormeam noaptea, în vreme de iarnă? În timpul acela... 
bine, din moment ce se complăceau şi nu-i incomoda. Vara era mai 
simplu, fiindcă se improvizau paturi în tinda casei, în podul unui 
şopru cu fân, sau chiar la o claie cu alte feluri de furaje. 
 
 Aproape în toţi anii de liceu, în vacanţa de vară, am avut 
„dormitorul” în podul cu fân de deasupra grajdului, un loc intim şi 
ferit de puricii nelipsiţi din casele ţărăneşti. Somnul meu liniştit şi 
profund era alinat de un zgomot monoton şi liniştitor, produs de 
rumegatul vacilor ce sălăşluiau dedesubtul „patului meu”. Aversele 
nocturne constituiau muzica minunată ce întregea plăcerea unei 
relaxări totale, având consecinţe benefice asupra odihnei. 
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 Spălatul zilnic pe mâini şi faţă se făcea în tinda casei, cu 
aruncarea apei peste pridvor, iar leşiatul, adică baia generală, se 
făcea rar, într-o albie aşezată iarna în mijlocul casei, prilej de ceartă a 
copiilor care se fereau de apa veşnic mai fierbinte, spre a fi suportată 
cu plăcere. De Crăciun şi de Paşti, precis ni se făcea baie şi primeam 
reproşuri pentru râpul (murdăria) depus vizibil pe abdomen, torace şi 
picioare. Privată sau closetul de azi nu exista. Nevoile fireşti se 
făceau prin grădina casei, la adăpostul vegetaţiei, vara, şi după clăile 
de fân şi coceni, iarna. Curăţenia locului se făcea imediat, prin 
contribuţia majoră a câinilor şi orătăniilor. Totul era natural şi nu 
mirosea a dejecţii umane. Noi, copiii, când mergeam la locul stabilit, 
aveam la pârleaz o joardă lungă cu care să ne apărăm de ciocurile 
gurilor veşnic înfometate ale găinilor care, numai văzându-ne 
intenţia, ne urmăreau în cârd, să ciugulească produsul cald al burţilor 
noastre, prin care trecuse fasolea şi mălaiul. Prezenţa lor era agasantă 
şi o mică neatenţie se termina cu un ciupit chiar din locul intim de 
evacuare şi nu era deloc plăcut, dacă nu chiar dureros! Pe fundul meu 
am simţit, poate nu de puţine ori, lipsa mijlocului de apărare, joarda! 
Din când în când, ploaia spăla şi pământul „treburilor mici”, 
îmbogăţind solul nisipos cu mineralele eliminate odată cu fluidul 
acumulat în băşica fiecăruia. Aşa a fost! 
 
 ... În această casă se mai găsea, în discrepanţă totală cu 
mobilierul, un ceas de perete, care nu mai funcţiona, dar care stătea 
atârnat deasupra patului bunicii şi care provenea din moştenirea 
rămasă de la soţul ei Ion, cel care, înainte de a pleca în războiul 1916 
– 1918, avusese în asociere o prăvălie, la Brăila. Bunicul Ion, deşi 
avea posibilităţi financiare de pe urma prăvăliei sau cârciumii la care 
era asociat, pentru casa din Văianu nu a făcut nimic şi ea a rămas aşa 
cum a moştenit-o de la părinţii lui. Venea în vizită la nevastă o dată 
pe an, mai punea de un prunc şi se întorcea la locul de unde câştiga 
cât câştiga iar din care câştig trimitea ceva de Paşti şi acasă, ca să fie 
de unele şi de altele, ca de mare sărbătoare creştinească! 
 
 Într-o ladă din podul casei, se găseau depozitate, printre fâşii 
de cârpe îmbătrânite şi îngălbenite de vreme, farfurii, ceşti, ceainice, 
platouri, toate din porţelan fin, şi tacâmuri din alpaca. Erau aduse 
odată cu ceasul de perete şi nu ţin minte ca noi să le fi folosit pentru 



Din Văianu la Toronto 32 

destinaţia lor. Deveniseră obiectele mele de joacă naivă, multe fiind 
sparte cu acest prilej, dar pentru care n-am primit nici o pedeapsă, în 
afară de câteva sudălmi cu care mă obişnuisem.  
 
 În vara anului 1937, ne-am mutat în casa nouă, cea de azi, 
făcută de părinţii mei, vis-a-vis, în grădina de peste drum a celei 
vechi. Casa veche a mai rămas funcţională până în anul 1941, când 
acoperişul a cedat şi s-a prăbuşit sub greutatea stratului de zăpadă, 
neglijat a fi dat jos , cum normal ar fi trebuit, apoi, din anul 1944, a 
fost transformată în grajd. Curtea veche a devenit staul al animalelor 
noastre, vaci, capre şi porci, care au crescut ca număr, semn al unei 
mici prosperităţi. Am evoluat, nu?! Salcia a ajuns lemne de foc, 
găinilor li s-a mutat habitatul într-un corcoduş, în noua curte, iar mult 
mai târziu au beneficiat şi ele de un coteţ şi noi de un closet, 
construite la insistenţele mele, când eram de-acum în cursul superior 
al liceului şi începusem să pricep cum trebuie să fie rosturile unei 
case mai civilizate, potrivită pretenţiilor membrilor ei. 
 Fraţii mei s-au născut în această casă. Pot să mă „laud” că am 
fost martorul terminării şi îmbunătăţirii ei. Iniţial, a fost acoperită cu 
şindrilă de fag. Prin anul 1950, s-a refăcut acoperişul cu şindrilă de 
plop. Regres faţă de şindrila de brad! Soba, camera de locuit, era la 
drum şi avea pardoseală din cărămidă arsă. Odaia, camera bună, era 
spre curte şi a stat multă vreme neterminată. Avea sobă de încălzit, 
dar nu se folosea decât rareori. În anii 1960, după mai bine de 30 de 
ani, s-au adus îmbunătăţiri substanţiale întregii locuinţe: duşumele de 
scândură, pridvor cu balcon, acoperiş din tablă galvanizată, 
beneficiile curentului electric. În deceniul următor, s-a modificat şi 
anexa. Din pivniţă, bucătărie de vară şi şopru s-a făcut o construcţie 
cu pivniţă tencuită, bucătărie cu un pat, cameră de dormit, cu sobă de 
teracotă, cămară şi debara, iar clădirea a fost acoperită cu ţiglă, în loc 
de şindrilă. În curtea acestei case, au fost aduse zeci de care cu 
balast, pentru a face din loc de grădină, bătătură de locuinţă. La 
drum, era un măr plantat de străbunici, cu altoi dublu: popeşti şi 
dulci, atracţia copiilor ce treceau pe acolo şi care uneori, profitând de 
lipsa de acasă a stăpânilor, mai aruncau cu băţul să doboare ceva 
mere. Până la colectivizare, în curte erau două sălcii pletoase, care 
asigurau un ambient plăcut, după care, din motive că nu mai aveau 
via ce trecuse la CAP, tata a realizat pe locul lor un pat cu vie ananas 
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şi italiană. Vinul obţinut de aici era inferior celui de la via din Dos, 
dealul de la miazăzi, vie preluată la colectivizarea agriculturii şi apoi 
abandonată.  
 Tata revenise în sat, era pădurar în zonă şi se putea ocupa şi de 
casă. Acum, nu se mai interesează nimeni de ea. Nu are un stăpân 
cert, noi, în indiviziune, demonstrăm delăsare, via s-a distrus, 
gardurile au putrezit iar iarba şi buruienele din curte au luat locul 
florilor şi trandafirilor. Pe unde cândva se mătura, acum trebuie 
cosit... 
 Apusul s-a lăsat şi în acest loc, altădată întreţinut, cultivat, 
dorit şi umblat. 
 De s-ar mai pune masa cu peşchir şi ulcelele cu apă şi s-ar mai 
aprinde focul de mucenici, pentru pomenirea celor ce ne-au lăsat 
acele locuri, sufletele părinţilor mei s-ar întoarce veşnic mulţumiţi 
din morminte, să vadă că n-au trudit degeaba!...  
 Cer iertare Mamei şi Tatei, pentru lipsa de înţelepciune ce am 
dovedit-o în acest caz!... 
 

** 
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MĂTUŞA GHEOGHIŢA 
 
 

 ...Era o femeie la corp mărunţică şi frumuşică, o mignonă, cu 
ochii căprui, părul şaten, nasul drept şi perfect proporţionat, cu faţa 
ovală, punctată rar cu mici pistrui ce-i dădeau o notă aparte de 
frumuseţe discretă. Născută şi crescută în satul Văianu, unde a 
cunoscut sărăcia şi tristeţea vieţii fără speranţe, sortită unei orfane de 
tată. Lipsită de posibilităţi materiale, a învăţat de la mamă că numai 
munca dârză şi cinstită poate să-i ofere un trai mai bun. 
 După terminarea celor patru clase primare, lucrând alături de 
mama ei, a învăţat arta împletiturilor din lână, torsul, ţesutul râurilor 
pe cămăşi şi catrinţe, unica sursă de venituri pentru traiul zilnic. Mă 
consider un fericit al familiei că sunt în posesia unei scoarţe ţărăneşti, 
bine păstrată şi cu un colorit nealterat de vreme, pe care o am în 
camera mea din casa de la Văianu , lucrată de ea, împreună cu 
maică-sa, primită în dar de la bunică, acum 63 de ani, când am 
împlinit vârsta de zece ani. Mi-au oferit-o conform ritualului, prin 
dare de pomană, cu colac şi lumânare şi cu rostirea dorinţei: „Să fie 
Gheorghiţei!”, de la moartea căreia trecuseră şase ani. 
 ... Odinioară, la vârsta de 15 ani, împreună cu mama şi fratele 
Constantin, mătuşa Gheorghiţa a plecat la Brăila, oraşul unde tatăl ei 
avusese o prăvălie şi multe relaţii, din care nu mai rămânsese 
aproape nimic, cu speranţa de a recupera ceva din bunurile ce li se 
cuveneau şi a găsi un loc de lucru, fiindcă în sat nu aveau din ce să 
trăiască şi copiii crescuseră. Copilă curată şi harnică, a fost remarcată 
repede de lumea în care venise şi, pe măsură ce timpul trecea, s-a 
maturizat şi a devenit tot mai frumoasă, fiind deosebit de admirată de 
cei care o cunoşteau. Deşi se integrase în stilul vieţii de la oraş, îi 
plăcea să se îmbrace în costumele ei ţărăneşti, lucrate cu grijă de ea 
şi de maică-sa, care o făceau să fie admirată şi pentru curăţenia 
sufletească şi trupească de care dădea dovadă. Şi-n „lumea bună” se 
purtau astfel de haine, dar pe Gheorghiţa, floare pură de grădină, 
„picau” mai bine, o „prindeau”, îi întregeau frumuseţea, aveau altă 
valoare! Vorbele îi erau domoale, vocea plăcută şi, datorită 
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inteligenţei native, şi-a însuşit repede vocabularul oraşului de pe 
Dunăre. 
 
 ... Timpul lucra în favoarea ei. Dintr-o ţărăncuţă drăguţă, 
devenise o domnişoară de oraş, care a început să fie curtată de băieţii 
de vârsta ei, dar şi de cei mai maturi, rămaşi încă celibatari. Nu 
împlinise 18 ani când a fost cerută în căsătorie de Ionel Draica, 
negustor trecut de 30 de ani, chipeş, dar cu o infirmitate, datorată 
unui accident în care pierduse o parte din laba piciorului stâng. 
Pentru el era o „bijuterie”, pentru ea, o şansă oferită de soartă. 
Acceptarea acestui mariaj i-a schimbat poziţia socială, devenind o 
doamnă, soţie de negustor, tânără şi frumoasă, măritişul contribuind 
la schimbarea şi şlefuirea personalităţii sale. Din Gheorghiţa, fata de 
la ţară, aciuată în cartier, devenise doamna Gheorghiţa Draica, statut 
ce a introdus-o în rândul negustorilor brăileni, oferindu-i ceea ce nici 
nu visase! Datorită înteligenţei, se stilase, învăţase să se comporte, să 
vorbească ca o doamnă şi era iubită de soţ şi de lumea în care intrase 
şi devenise acum şi a ei. Poziţia soţului îi schimbase viaţa, dar, ca în 
basmele noastre străbune, frumuseţea traiului era umbrită de lipsa 
unui moştenitor, pe care acest cuplu nu-l reuşea, chiar şi după mulţi 
ani de căsnicie. 
 
 Cred că era în anul 1938, la început de iarnă, fiindcă era frig. 
Având noi posibilităţi, şi acum, ca în fiecare an, mătuşa Gheorghiţa a 
venit la Văianu, să-şi vadă mama, fratele, cumnata şi nepoţii. Sosirea 
ei în sat nu a fost anunţată dinainte, tata nu era acasă când a venit şi 
s-a pus la cale o păcăleală, pe cât de veselă, când s-a hotărât, pe atât 
de sentimentală, când s-a realizat. În vremea aceea, nu existau 
posibilităţi de comunicare, în afara scrisorilor, prin care să-ţi spui 
toate datele sosirii, ba, mai mult, depindeai total de mijloacele de 
transport, precare în timpul acela. Printr-o scrisoare, anunţai că vii, 
dar nu ştiai când ajungi şi cu ce ajungi, nefiind nici mijloace sigure 
de transport. Până la Târgu-Jiu, lumea călătorea cu trenul, dar de aici, 
până la Ciuperceni, în afară de chirigiii cu căruţe sau trăsuri, nu era 
altceva decât mersul pe jos. Cât despre autobuze, taxiuri, sau altă 
variantă, nici nu se vorbea, dar să mai şi existe! 
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 …Când Gheorghiţa sosea acasă, era întotdeauna încărcată cu 
bunătăţi pentru fiecare şi, în mod deosebit, pentru mine, febleţea şi 
sufletul ei. Îmi era mai dragă decât mama naturală, care, uneori, 
sătulă de ştrengăriile mele, mă mai şi pălmuia. Gheorghiţa mă alinta 
şi-mi făcea toate voile, mă purta în braţe cu afecţiunea celei mai bune 
mame care şi-ar fi dorit copii. Pentru a nu se crea confuzii în casă, 
mamei naturale mă adresam cu apelativul mămică, ei, cu mămiţă. În 
bagajele ei, lucrurile, dulciurile şi jucăriile pentru mine ocupau 
spaţiul cel mai mare. În momentul sosirii ei în sat, tata era plecat de 
acasă, ca în fiecare zi, la lucru, undeva în satul Peşteana-Vulcan. 
Construia sobe, le lucra bine, era bine plătită munca aceasta calificată 
şi era căutat de cei interesaţi. Acum era timpul lor, iarna „bătând la 
uşă”, şi cerinţele erau pe măsură. 
 Se făcuse întuneric de mult şi eu încă nu adormisem, cum se 
întâmpla în zilele normale, atunci fiind o seară specială, la care 
participam din plin, când Pufi, căţelul casei, cu un lătrat prietenesc, a 
dat semnalul că tata a intrat în curte. Conform celor stabilite, 
Gheorghiţa a trecut în camera alăturată, fără foc, rece şi 
neprimitoare, iar noi ceilalţi l-am primit pe tata cu o veselie ce nu era 
firească pentru locatarii casei, la acea oră. 
 Eu, cel mai inocent, eram vesel din cale afară pentru o oră la care 
altădată dormeam dus şi ochii mei iscoditori de copil naiv erau 
îndreptaţi spre ferăstruica dintre cele două camere, intersectându-se 
cu ai mătuşii, care privea şi urmărea cu emoţie cuvintele şi 
nedumerirea tatei, aţâţat şi de Veta Bălaşii, omniprezentă la 
evenimentele casei, care-i trezeau curiozitatea prin vorbe aluzive. 
 - „Bă, voi îmi ascundeţi ceva!” zise deodată tata şi, bănuitor, 
se întoarse spre locul unde mă uitam eu. A pus mâna pe clanţa uşii 
dintre camere, a deschis-o şi dintr-o dată a ajuns în braţele surorii 
sale! S-au cuprins cu mâinile şi, aşa îmbrăţişaţi, nervii au cedat unui 
plâns de fericire, cu ei odată şi noi, ceilalţi, de parcă murise cineva. 
Era un plâns amplificat de bucurie, care ne făcea bine, dar ne şi tăia 
respiraţia. De aceea, şi acum sunt încurcat la scris de izvorul 
lacrimilor mele, care-mi umplu ochii de nu mai văd ce scriu, deşi au 
trecut de atunci aproape 70 de ani şi mai am în imaginaţie doar 
umbrele eroilor din această poveste, pe care-i port în suflet şi dintre 
care supraveţuitor am rămas doar eu… 
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 …În acea iarnă, mătuşa Gheorghiţa obţinuse consimţământul 
părinţilor să mă înfieze, eu îi spuneam de acuma cu toată 
convingerea mămică şi, în serile lungi de iarnă din casa noastră, la 
care veneau femeile şi fetele tinere, Măria şi Ioana, surorile mamei, 
Măria Joiţei, Veta Bălaşii, Floarea Truşcoanii, Măria lui Guvernu, se 
fierbeau boabe de porumb şi, la lumina lămpii, se lucrau cusături la 
cămăşi şi se cântau toate melodiile „în top” ale timpului. Gheorghiţa, 
cu vocea ei plăcută şi caldă, moştenită de la bunică-sa Ileana, şi-a 
propus să le înveţe un cântec nou pentru matca Văianului, lansat în 
marile oraşe… „Roata morii se-n- vârteşte”, dar, neaducându-şi 
aminte toate cuvintele, a promis… „că la anul vine cu el scris”. 
 „Ce frumos cânţi tu, Gheorghiţo!”, aşa îi ziceau şi o lăudau 
suratele ei. 
 
 În vara anului următor, pe când tata era la concentrare şi lucra 
ca soldat la calea ferată Caracal-Bucureşti, bunica Măria a fost 
chemată la Brăila, să participe la moartea fiicei sale, Gheorghiţa, în 
anul în care ar fi împlinit 31 de ani. În urechile neînfiatului Ion s-a 
întipărit ideea fixă că a fost bolnavă de mitră, după cum povestea 
bunica femeilor care o întrebau. Traduceţi-o voi în diagnostic actual! 
  În agitata şi destul de frumoasa mea viaţă, de multe ori m-am 
întrebat: ce soartă aş fi avut, ce-aş fi ajuns în viaţă, prin ce colţ de 
lume, dacă trăia această minunată mătuşă ce-mi putea deveni mamă? 
Un singur lucru este cert: nu mă mai numeam Ion Gociu, fiindcă 
deveneam Ion Draica şi eram singur la părinţi. Alte aprecieri devin 
doar speculaţii fără nici un rost. Aşa a fost să fie!... 
 

*** 
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ÎNTÂMPLĂRI PE DRUMUL LUNG AL TÂRGULUI 
 

 
 ...Soarele se lăsase spre chindie, când, de pe drum la vale, o 
femeie singură venea spre casă, călcând fără alegere prin colbul gros 
şi fierbinte al şoselei, ce o ardea la tălpile goale. Vitele fuseseră 
slobozite din oboare, iar pe lângă casă se mai găseau doar păsările, 
porcii şi câinii, care şi ei, cuprinşi de vipie, stăteau ascunşi la vreo 
umbră răcoroasă, în locurile dosnice. 
 Femeia mergea cu pas grăbit şi, dacă te uitai atent la ea, uşor 
îţi dădeai seama după faţa ei că era frământată de o situaţie 
deosebită, mai mult decât grijile zilnice. Pe umăr ducea două traiste, 
făcute din pânză de tort, ţesută în război, legate de băieri una de alta, 
bine umplute cu ceva greu, lucru uşor de constatat după starea 
incomodă ce o lăsa asupra femei. Faţa îi era crispată şi plină de 
broboanele sudorii abundente, ca de altfel tot corpul încălzit de 
căldură şi efort. Grija ei era să ajungă cât mai repede acasă, unde o 
aşteptau o sumedenie de treburi, să lase gospodăria în ordine, să se 
roage de cineva să aibă grijă d-ale mici, să se pregătească pentru a 
merge la Târg cu carul, treabă care nu era chiar simplă. 
 „ Să strig şi pe la Veta lui Gociu, să văd, ea merge? gândi 
femeia, iar să se uite pe la mine o rog pe doda Tomiţa lui Nicolae. Ce 
crezi , poate vom sta mult la încărcat şi fetele-s mici!” 
 - Vetă ă ă ă!... Mergi deseară la Târg cu carul, să luam porumb 
de la gară? strigă ea, oprindu-se din mers la poarta casei unde o 
văzuse pe Veta prin bătătură. 
 - Merg, fă ă ă ă , de ce să nu merg! Nu vezi că la noi nici anul 
ăsta nu se face nimic? 
 Într-adevăr, era un an cu greutăţi pentru ţăranii din partea 
locului. După ce că pământul era aşa cum era, cu sol argilos, 
neproducător, se mai abătuse şi o secetă prelungită, de secase şi apa 
din bunare. Porumbul zăletise pe locuri, se înspicase la coceanul 
necrescut şi fără rod iar frunzele începuseră să se usuce prea 
devreme. Puţine erau locurile unde se mai vedea ceva rodit, în lunca 
Tismenei sau pe lângă casele oamenilor, unde se însămânţase mai de 
timpuriu, în rest era o adevărată calamitate. 
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 Bărbaţii fuseseră chemaţi la concentrare, războiul „bătea la 
uşă” iar ambele femei, ca multe altele, purtau singure grijile 
gospodăriilor. 
 
 Să tot fi avut vreo şase ani, când am auzit discuţia între mama 
şi Lena lui Ioviţa, care s-a grăbit să ajungă cât mai repede acasă, nu 
ca-n alte dăţi, când se prelungea taifasul preţ de-o oră şi mai bine. În 
seara aceasta, plecau la oraş, un miraj pentru mine, despre care 
auzisem numai lucruri minunate, că la drum se spune stradă şi-i 
luminată şi noaptea, că lumea se plimbă în trăsuri, iar cei bogaţi în 
maşini care au goarnă de sunat, să te dai la o parte din calea lor, că 
nimeni nu umblă desculţ pe stradă, că te-ar arde cimentul la tălpi, că 
are grădină publică, pe unde te plimbi vara când e cald... 
 
 Plecarea la Târg era o chestiune căreia i se acorda o atenţie 
deosebită. Presupunea rezolvarea multor treburi, atât în gospodărie, 
cât şi pentru drum şi până în seară nu mai era mult. Acasă rămâneau 
copiii, vitele mărunte, porcii, păsările şi nu puteau fi lăsate în 
neorânduială. Era nevoie să rămână turtă de mălai proaspătă, cea 
veche se acrea, mâncare pentru copii şi câte alte griji şi treburi într-o 
gospodărie. Unde era un bătrân sau un copil mai mare, treaba era mai 
simplu de rezolvat, dar acolo unde lipseau, cum era cazul la Lena lui 
Ioviţa, era foarte greu. 
 Aproape toţi bărbaţii lipseau de acasă. Cei apţi pentru armată 
fuseseră concentraţi sau mobilizaţi, alţii erau plecaţi „la stăpân, să 
câştige un ban”, fiindcă nevoile erau tot mai mari. Armata se 
pregătea de război, începuseră rechiziţiile, cine avea doi cai dădea 
unul, la patru vaci, dădeai una. Femeile împleteau ciorapi şi flanele 
pentru soldaţi, care se strângeau la primărie şi tot ele duceau greul 
gospodăriilor, pentru asigurarea hranei zilnice, care a fost şi 
rămăsese o problemă pentru toţi. 
 
 La Târg, plecau seara, imediat după asfinţitul soarelui. Carele 
se porneau în caravană şi primul care se punea în mişcare era ultimul 
din sat, după el adunându-se şi celelalte. Oamenii mergeau toată 
noaptea, drumul fiind lung şi anevoios. Călătoria izolată noaptea se 
făcea numai în caz de mare nevoie. Câte lucruri neprevăzute se 
puteau întâmpla într-o noapte, să ţi se rupă o roată sau osia carului, 
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să te atace hoţii de drumul mare, care mişunau peste tot, sau câte alte 
necazuri! Drumul în coloană era sigur din toate punctele de vedere, 
timpul se scurgea mai repede, fără să simţi oboseala şi nesomnul, 
aveai sentimentul siguranţei tale şi a avutului tău. Câte care n-au fost 
atacate de hoţi, luându-le oamenilor şi vitele de la jug, sau banii din 
punga de la gât! Erau locuri pe unde nu se umbla de unul singur 
noaptea, ca Dealul Bujorăscu sau Ceovârnăşani, iar călătorii de 
departe rămâneau să-şi petreacă noaptea în curtea vreunui gospodar 
cu „suflet”, din satul mai apropriat locurilor pe unde atacau hoţii. 
 Boii de la car trebuiau tot timpul îndemnaţi să meargă, altfel se 
opreau, chiar se culcau în mijlocul drumului, prin urmare chirigiii nu 
dormeau. În cel mai bun caz, ”furau” câte un pic de somn. Fiind mai 
mulţi, puteau sporovăi în voie toată noaptea şi multe lucruri se mai 
aflau: de ce n-a luat-o cutare pe aia, de ce nu mai plouă Dumnezeu, 
cu cine a rămas grea a lui…şi aşa erau tocate toate evenimentele din 
sat şi împrejurimi. Drumul în coloană mai avea avantajul că nu 
trebuiau să plece doi oameni dintr-o casă, cum se făcea când plecau 
singuri. Nu pierdeau timpul preţios şi mai călătoreau şi cu frică. 
Totul era bine drămuit, aşa că mama trebuia să meargă ca toată 
lumea din sat, singură cu carul ei. Şi dacă ar fi avut nevoie de un 
ajutor n-avea de la cine, din familie. Bunica rămânea cu toate grijile 
casei, iar noi, copiii, eram prea mici pentru a fi de vreun ajutor. 
 
 Vestea adusă de Lena lui Ioviţa i-a dat mamei semnalul că 
treaba este serioasă şi, cum avea nevoie de porumb, trebuia să 
meargă în avantajul său, să înfăptuiască acest transport. 
 De altfel, despre acest lucru se ştia mai demult, de când 
Spahiu, primarul comunei, îl trimisese pe Modoran cu toba prin sate 
să anunţe că „ toţi gospodarii care au care şi două vite de jug sunt 
obligaţi să aducă de la târg un transport de porumb, dacă vor să 
primească partea lor”. Nu se ştia exact data de chirigie, dar când va 
veni vagonul se va anunţa „din gură-n gură”! 
 Când nu făceai pe chirigiul de la Târg, până-n comună, nu 
primeai porumb dacă aveai car şi vite de jug. Transportul se făcea 
„de clacă”, adică fără plată, dar primeai în schimb o cotă de porumb 
pe care o plăteai. 
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 „Le las pe toate baltă… şi m-apuc de pregătiri!” îşi zise în 
gând Veta lui Gociu, doar m-o ajuta Dumnezeu să le cuprind, că-s 
multe de făcut”! Cu acest gând, mama trecu la înfăptuirea treburilor 
care erau destule şi la pregătirile pentru drum. Ştia când pleacă, dar 
nu ştia când vine. Sentimentul de stăpână cu răspunderi îi dădea 
senzaţia că rosturile casei numai de ea, o mână forte, pot fi conduse. 
Îi plăcea să dea porunci şi acum se ivise prilejul să-i spună soacră-sii 
ce trebuie făcut în lipsa ei, dar cu grijă să n-o supere, că-i „sărea 
ţandăra uşor”. 
 - Mumă, aşa-i zicea când erau în toane bune, adică necertate, 
să-l trimiţi pe Ion cu caprele cu copiii de la Deal, iar matale să rămâi 
acasă cu iezii şi viţeii! „Bine că am vacile pe aproape că mă duc de le 
iau şi le dau fân în iesle!” Să te uiţi pe la cloţa aia, că asta ne mai 
trebuia... pui tomnateci! Să nu-i mănânce vreo mâţă!  
 Cloşca era încă pe cuibar la clocit, în podul şoprului. Eu îi 
ştiam cuibul şi o vizitam zilnic. Îmi plăcea cum cârâia şi se foia la 
mine, când mă apropiam şi-i băgam mâna sub aripi, unde pipăiam 
ouăle fierbinţi şi lustruite de timpul aşteptat pentru împlinirea 
sorocului, simţind o plăcere şi o bucurie pentru ceea ce avea să se 
întâmple. Cloşca încerca să-şi apere cuibul, burzuluindu-se la mine, 
dar ştia că-s inofensiv şi nu mă ataca violent, ca pe Pârtoc, motanul 
casei. Câteodată, mă mai pişca cu ciocul, parcă să-mi spună:     
„Lasă-mă în pace!, dar ne obişnuiserăm, eu cu ea şi ea cu mine. 
 Şi i-a mai amintit mama soacră-sii „ că, pe locul de peste 
Matcă, fasolea s-a uscat, că dacă nu pleca în seara asta la Târg, mâine 
o culegea, de dimineaţă pe rouă, să nu crape tecile, că de la capre din 
coteţ ar trebui măturat gunoiul şi dus în capul grădinii de la 
Puturoasa, că în ogorul de cânepă a intrat căţeaua Andreichii cu 
nunta după ea şi-a tăvălit totul şi n-am cules cânepa de vară, că 
pentru lături de porc să nu ia decât dovleci de-ai cruzi… şi multe 
altele, de m-au băgat şi pe mine la idei. 
 - Da bine, Vetă, tu nu te mai întorci de unde pleci? Că mă laşi 
şi cu împeliţaţii ăştia să mă urle de mâncare! 
 - Ştiu când plec, dar nu ştiu când vin! Vârtopenii au stat o 
săptămână. Mi-a spus Opregoanea, care i-a descântat la a lui Vlagiu, 
când a fost deocheată de Vişana... 
 Când s-au întors acasă, nu-i mai cunoşteai de murdari ce erau. 
Numai dinţii li se vedeau în gură. Mă duc să m-apuc de treabă, că 
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acum se înserează, zise mama, ca să nu mai lungească vorba cu 
soacră-sa şi să mai revină cumva la cele poruncite. 
 Mai întâi a prins un cocoşel timpuriu, pe care l-a ademenit cu 
o mână de boabe şi l-a băgat sub o postăviţă întoarsă cu gura-n jos, 
să stea acolo până dă în clocot apa de opărit. A aţâţat focul la gura 
cuptorului, a aninat căldăruşa de tuci cu apă, în zălar. S-a uitat în 
putineiul cu lapte pus la acrit şi, printre treburi, i-a mai spus soacră-
sii „ să aibă grijă să nu mulgă caprele când trece Zmerendoaica pe 
drum, că se miră şi pierd laptele. Anul trecut s-a mirat de iada 
Lebăda că-i frumoasă şi grasă şi ne-a luat-o lupul” 
 „Doamne, uitasem în ce mă îmbrac!, că doar n-o să fiu fiecum 
mâine la târg”, îşi zise Veta, furată de treburile gospodăreşti. Se 
întoarse din drum şi merse în odaia bună, ridică de pe lada de zestre 
capacul şi puse ochii pe costumul cusut cu arnici negru şi şoarţele 
brodate, cumpărate de la Bâlciul Sânpetrului. La astea se „potriveşte” 
pantofii din piele de şarpe, dar era oarecum în cumpănă, să-i ia, să 
nu-i ia, cugeta în sinea ei. Dar cum alţii nu mai avea, trebuia să se 
încalţe în ceva, doar n-o să meargă desculţă prin atâta lume! 
 Scoase poalele şi ciupagul, dădu şi peste vesta brodată cu fir 
auriu, căută şi brăcirile şi fugi spre bucătăria de jos, să vadă ce face 
focul. Mai trebuia şi cămaşa dată cu „fierul” , dar mai era timp până 
se făceau lemnele cărbuni. 
 Toate treburile fuseseră luate în serios şi fiecare a fost 
rezolvată într-o ordine anume, ştiută de o femeie tânără, cu mişcări 
precise şi repezi, aşa că, până în seară, totul a fost terminat: lipia 
coaptă, untul scos din lapte, cocoşelul fript, cămaşa călcată, carul uns 
cu păcură, vacile mulse, fânul pus în car şi acoperit cu cerga de lână, 
că noaptea-i frig, gata şi paporniţa cu hainele de târg şi traista cu    
de-ale gurii. 
 Din carnea cocoşelului, nouă ne-au rămas capul, gâtul, aripile, 
ghearele şi sosul în care a fost fript, în care s-au mai adăugat nişte 
bambe şi s-au spart ouăle luate din cuibare. Laptele bătut a împlinit 
masa de seară, dar în mintea mea stăruia puiul rumenit, bucăţile de 
muşchi de porc scoase din garniţă şi bucata de brânză, care, 
împreună cu ouăle fierte şi castraveţii muraţi în oala de pe prispă, îşi 
găsiseră loc în traista anume pregătită. 
 - Mămică, ia-mă şi pe mine la oraş, ca să mă ţin la vaci când 
încarci sacii! Ai văzut că te-am ajutat şi la fân, că rupeau jugul dacă 
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nu eram eu… i-am vorbit eu mieros, ca s-o înduplec şi să nu mă 
refuze. Faptul că-i prezentasem şi argumentul cu potrivirea prezenţei 
mele făcea parte din viclenia copilului care încearcă, în interesul lui, 
să-şi convingă musai părinţii de ceea ce nu-i în stare să facă. 
 - Ba, ferească-mă Dumnezeu! Numai grija ta îmi lipseşte, să te 
pierd prin lumea aia … Ş-apoi cine vrei să se ducă cu caprele, Moşu’ 
care a murit? Vezi, poate le pierzi şi când oi veni să aud că le-a 
mâncat lupii, că dracii sunt ai tăi!... Postura de stăpână şi plăcerea de 
a da porunci le luase de la mătuşă-sa Chiva, măritată în Cornereva, în 
Banat, după un băcui bogat, mai în vârstă, dar şi mai domol în toate, 
cu argaţi în curte şi pe la sălaşurile de oi. Stătuse vreo doi ani la ea, 
pentru a-i mângâia dorul de Regat şi de neamuri, fiindcă n-avea 
copii, iar mamei nu i-a fost uşor să se lase de plăcerea „aerelor” celor 
ce ştiu să dea ordine, măcar la cei din casă. 
 În imaginaţia mea de copil, oraşul arăta ca-n poveştile bunicii, 
pe care le ascultam seara, când adormeam cu capul în poala ei, în 
sfârâitul fusului cu tort. Vedeam case frumoase, acoperite cu pleu 
(tablă galvanizată) lucitor, sau cu ţiglă roşie şi cu lei sau cocoşi puşi 
pe coama acoperişului, cu multe camere aşezate unele peste altele, cu 
vitrine în care vezi cele mai frumoase lucruri, chiar şi oameni făcuţi 
din ceară şi îmbrăcaţi de nu-ţi vine să crezi. Drumurile se numesc 
străzi şi sunt pavate cu piatră lustruită, iar lumea merge pe poteci de 
ciment ca să nu se murdărească pe picioare, că are gară unde vine 
trenul, o maşină cu mai multe trăsuri după ea, de le spune vagoane, 
în care se suie oameni şi bagaje şi care merge cu aburi făcuţi din foc 
şi calcă drept pe şinele ei, pufăind şi scoţând fum mai negru ca norii 
cerului. 
 Mama pleca la Târg cu carul ei, aşa că era potrivit să merg şi 
eu, că loc aveam destul! Mama se ducea mai des la oraş, fie pe jos, 
sau cu vreo „ocazie”, adică un chirigiu plătit anume pentru treaba 
asta. Eu pe jos nu puteam merge, că mă dureau picioarele, iar la 
chirigiu n-aveam bani să-i dau. Acum era cel mai bun prilej de a 
vedea oraşul mult visat! 
 - Stai închinatului cuminte şi nu te mai smiorcăi atât, că nu 
intră zilele în sac! Numai tu lipseşti de acolo, când lumea nu-şi vede 
capul de griji, interveni bunica duplicitară, dar cu gândul că nu avea 
cine să meargă cu caprele la păscut, treabă pentru care fusesem 
stabilit şi pe care o mai făcusem şi altădată, de nevoie... 
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 Dar dorinţa de a vedea oraşul pusese stăpânire pe mine şi 
devenise o obsesie, cum numai la copii se fixează. Rugăminţile şi 
plânsul meu n-au impresionat pe nimeni, iar prezenţa mea la o 
asemenea acţiune, într-un loc unde lumea nu-şi „vedea” capul de 
treburi, ar fi fost nu numai ridicolă, dar îi crea mamei şi destule 
greutăţi”. Nu mergeam la bâlci, la nedeie sau la distracţie ca să-ţi iei 
cu tine şi odraslele, să vadă lumea „ce copii frumoşi ai!” Un copil 
luat după tine la târg presupunea să-i duci grija culcatului, la dus şi la 
întoarcere, să-i dai apă şi mâncare de câte ori îţi cere, să-l îmbraci în 
„hainele de ţinut”, nu fiecum, ca pe acasă. Spre oraş, carul era gol, 
dar la întoarcere era plin cu sacii de porumb, ce se ridicau până 
deasupra loitrelor. Nu de puţine ori a fost cazul când oameni mari au 
căzut adormiţi din car şi au fost omorâţi sau schilodiţi, doamne 
fereşte! Aşa a murit Măria lui Morjan, de au rămas două fete orfane 
pe lume”… 
 Deci, era clar: N-am ce căuta ... 
 
 - Lasă, mamă, că-ţi aduc eu ţie un urs şi o raţă de zahăr, mai 
mari şi mai frumoase ca alea de la Pirţa. Ţi-aduc şi o minge de 
cauciuc roşie, să te joci hoina pe Văianu, să se mire toţi copiii de 
tine! La noapte, o să fie frig şi poate „ploaie”, că n-a „ploiat” de mult 
, că toată ziua umblă purceaua cu mătura în gură, găsi-o-ar dracii şi 
pe aia, că horhoanele şi voi m-aţi mâncat! Horhoanele însemnau 
animale, în graiul celor din satul meu. 
 Mi-am luat „căroiul” legat cu o aţă, pe care tata l-a cumpărat 
de la un rudar, ce-şi vindea marfa pe drum şi pentru care a dat un 
ciurel de mălai, şi m-am dus să mă joc în matcă unde nisipul încă 
mai ardea, deşi venise seara, beneficiind de îngăduinţă într-o 
asemenea împrejurare, altfel mi se dădea vreo muncă de îndeplinit, 
pe măsura puterilor mele. 
 Odată cu înserarea, conform obiceiului din moşi-strămoşi, 
apăru Ioviţoanea şi opri carul în drum, ţinând vacile de funie şi, cu 
vocea-i sonoră, îşi marcă prezenţa de muiere vrednică. 
 - Vetă, eşti gata? Eu mân înainte şi te aştept la Hoapă. Acolo 
se adună toţi… 
 - Bine, fă ă ă, înjug şi eu şi vin imediat după tine! 
 Un car trebuia să fie „ştafetă”, care-i dădea stăpânului o 
recunoaştere de om vrednic, iar Lena lui Ioviţa o confirma. Era de 
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aceeaşi vârstă cu mama, făcuseră nunta în aceeaşi zi. Ion Ioviţa, 
bărbatul său, o adusese de la Câlceşti şi era foarte mândru de soţia sa. 
Cânta din gură foarte frumos şi nu se lăsa mult rugată, când suratele 
sale o chemau să-şi arate talentul pe la clăci. Avea o voce plăcută, ca 
de soprană şi se bucura de toată admiraţia. Dacă ar fi fost şcolită, 
putea ajunge cineva. Când o aveai pe Lena la muncă, treaba se făcea 
cu mai mult spor. Ea avea întotdeauna ceva de spus şi era ascultată 
cu plăcere chiar şi când minţea. 
 Cu ajutorul bunicii, mama înjugă vitele la car, două vaci 
dolofane, bune de muncă, dar nu şi de lapte, mai verificară o dată 
paporniţa cu haine şi traista cu mâncare, îşi potrivi pe ea ţoalele de 
drum, puse în car o nuia de alun, să o aibă de mânat vacile, mai intră 
o dată în grădiniţa de flori, de unde, pe pipăite, din locul ştiut, smulse 
o tufă de busuioc şi, înainte să zică hăis la vaci, mai „dete” câteva 
porunci la soacră: să nu uite să pună frâul la iezi, că dracii ăia sug tot 
laptele şi n-au copiii ce mânca, să „hoiască” să nu vină vulpea, după 
care, cu mâna pe frânghie, lângă vaca de cea, adică a din stânga, se 
puse în mişcare, făcându-şi semnul crucii, însoţit de „Doamne ajută!”  
 

* 
 
 

 ...Coloana carelor se deplasa agale, trase de dobitoace obosite, 
înaintând încet, dar sigur spre oraşul aflat la „o noapte” distanţă. 
Chirigiii, în grupuri de câte doi–trei , mergând pe lângă care, îşi 
povesteau tot ceea ce era mai nou de aflat şi, cum „deşteptaseră” cu 
picioarele goale destule pietre de pe drumul acoperit cu nisip şi 
pietriş, se despărţiră să se urce fiecare în carul lui, să-şi mai cruţe 
efortul pentru a doua zi, când erau multe de făcut. Luna încercănată 
se urcase de un „stat de om” pe cer, răspândind o lumină încă difuză 
peste câmpurile adormite. Liniştea nopţii era spartă de hurducăielile 
carelor, ale căror roţi cu şinele lor de fier sfărâmau pietricelele din 
cale, şi de mugetul bovinelor care, din mers, îşi rumegau hrana 
mâncată, înaintând pe un drum care nu se mai termina. Încolo, nimic 
deosebit în acea noapte răcoroasă, care prevestea apropierea lunii lui 
Răpciune, după o vară uscată, îmbâcsită de praf, care crease multe 
necazuri acestor truditori ai pământului. 
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 Obosită şi ea, Veta Stătienii, că toţi cei de seama ei aşa-i mai 
ziceau, cu gândul de a se odihni şi aţipi oleacă, din mers puse 
piciorul stâng pe proţapul carului şi cu elanul tinereţii se aruncă în 
zgăul burduşit cu fân, îmbietor la un repaus cu somn, ce se aştepta să 
vină. Cu multă grijă, cât mai aproape de oblonul din faţă, ca să poată 
supraveghea dobitoacele, îşi făcu un culcuş în fânul mătăsos şi plăcut 
mirositor, moleşit de umiditatea nopţii, şi, aşezându-se în cuibul 
făcut, trase cerga peste picioare, să n-o ia frigul ce se lăsase. 
 Deodată, simţi că ceva nu este în regulă în car. O frică stranie, 
nejustificată poate, dar ciudată, puse stăpânire pe fiinţa ei. Ce să fie 
în fân? Când a tras de pătură, a simţit ceva ce mişcă, ba chiar a   
atins-o. Nu putea să fie numai o senzaţie aiurea pentru ea, o femeie 
obişnuită cu asemenea treburi nocturne. Nu era prima dată când 
mergea cu carul la oraş! Ea îşi pregătise carul, ea pusese fânul, cerga, 
paporniţa, traista cu mâncare, nuiaua… Întunericul o împiedica să 
distingă totul cu claritate şi dintr-o dată, pentru a se linişti, iar gândul 
că „ar putea fi un şarpe sau altă sălbătăciune” îi mări teama. 
 - Polinooo, mişcă ceva la mine în car! strigă ea la verişoara lui 
bărbatu-su, care mâna carul imediat în spatele ei. 
 - N-aud, fă ă, ce zici ! 
 - Vino, fă, până aici, că nu ştiu ce-am în fân, că mă prinseră 
fiorile şi am o frică de crapă inima în mine! 
 - Ce să ai? Ce-ai pus! îi răspunse sec mai tânăra tovarăşă de 
drum. 
 Dialogul fu auzit şi vestea se transmise iute în rândul 
călătorilor. „La Veta lui Gociu este ceva în fânul din car, că sări 
femeia din car de se speriară şi vacile”, se transmise din gură-n gură, 
de-a lungul coloanei. 
 - Opriţi, măăă, carele, să vedem ce este, strigă Nicolae al lui 
Pătru, cantonierul zonei, nelipsit de la nicio acţiune obştească, lider 
bărbătesc în soluţionarea multor treburi. O fi vreo nevăstuică şi-o 
muşcă mai rău ca vipera, de-ajungem de pomina lumii! şi caravana 
se opri. 
 Dintr-o dată, se lăsă o linişte apăsătoare, plină de frământare 
emoţională, toţi călcând în vârful picioarelor, de nu se auzeau paşii 
celor ce se apropriau de car. Doar câte un lanţ de la jugul boilor mai 
zăngănea în noapte, sau vreo vacă obligată de nevoia plinului ei, 
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profitând de pauză şi neştiind de neliniştea stăpânilor, îşi slobozea cu 
zgomot lichidul adunat în burdihan. 
 - Ce zici, fă, că-i în carul tău? o întrebă un băiat neînsurat, pe 
nume Dumitru lui Besoi, cântăreţ proaspăt la Biserica Nouă, tovarăş 
de ocazie al grupului de chirigii. 
 - Nu ştiu, Mitule! Când mă suii în car şi trăsei pătura peste 
picioare, mă îmboldi ceva în şoldul drept, de mi se tăie răsuflarea. 
Fânul eu l-am pus din pod, pală cu pală, iar în car nu era nimic, eu   
l-am acoperit cu cerga, apoi lângă oblonul din faţă am pus paporniţa 
şi traista cu mâncare. 
 - U-iu-iu, să nu se fi băgat vreo mâţă în traistă, îşi dădu cu 
părerea Floarea Truşcoanii, care mai preciză că „ astă-primăvară, 
când am plecat la arat, am dus mâţa până-n Câmpul Şoti”, poveste ce 
umplu de mirare grupul de femei, prezent în preajma locului cu 
descoperirea ce-aveau s-o facă. 
 Nicolae a lui Pătru, după o scurtă, dar profundă cugetare, 
hotărî ca Mitu, mai tânăr şi cu mai mult curaj, să treacă imediat la 
acţiune, pentru a scoate la iveală ce se ascundea în carul Vetii. Nu se 
vedea chiar bine din cauza întunericului, că nişte zurbagii de nori 
care făceau curte lunii tocmai acum i se aşezaseră dinaintea-i, mărind 
misterul produs la acest ceas al nopţii, la care erau martori şi ceilalţi 
aştri ai cerului. 
 Mai întâi fu pusă întrebarea dacă n-are cineva o furcă de fier la 
el, obiect indispensabil pentru a scotoci noaptea în fânul din car. 
Trebuia şi-un felinar, dar şi acest obiect lipsea de la căruţaşii de 
ocazie. 
 - Să mai stăm oleacă, să se risipească pârdalnicii ăştia de nori, 
să se mai odihnească şi vitele şi mă duc eu să aduc toporaşul, zise 
Nicolae al lui Pătru. 
 - Adă dumneata toporul mai repede, că ne prinde ziua aici! 
comandă energic Dumitru lui Besoi, cu ochii aţintiţi pe cerul cu stele, 
cătând Cloşca cu pui, constelaţie ce apărea în a doua jumătate a 
nopţii de sfârşit de vară, martor ceresc al grabei mărturisite. 
 Din tufele aninişului de pe marginea drumului, a tăiat un lăstar 
potrivit, din care a confecţionat un par destul de lung, iar pentru mai 
multă trebuinţă şi siguranţă, cu uşurinţă şi rapiditate, capul cel mai 
subţire al parului, prin cioplire, a fost ascuţit încât putea să intre ca o 
săgeată şi într-o piele de bivol bătrân! 
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 Înarmat cum se cuvine, ca în faţa unui lucru neprevăzut şi 
misterios, cu toporul în mâna stângă şi parul în dreapta, Mitu, în 
admiraţia uşor oftată a tovarăşilor de drum, se aproprie de car, în 
timp ce luna, şi ea curioasă, îşi dădea la o parte perdeaua cernită a 
norilor, aruncând asupra grupului oprit o lumină clară cu nuanţe 
albastre de peruzea, risipită în cascade din înaltul cerului. 
 Steluţa, vaca de cea, blândă de felul ei, dar văzând 
apropriindu-se spre ea o asemenea „arătare”, a cărei umbră pe 
pământ se prelungise cu mult mai mult decât înălţimea ce o avea şi 
care mai purta în mâini şi obiecte ameninţătoare, cu toate că în 
mintea ei de vacă o ştia bine pe stăpâna ce-i dădea de mâncare şi o 
mulgea de lapte, simţi şi ea un pericol şi instinctiv zvâcni în jug 
înainte şi în dreapta, cu direcţia spre şanţul şoselei, moment ce a 
creat panică în rândul femeilor care au început să ţipe de au spart 
liniştea nopţii în lunca adormită. 
 - Mai lăsaţi, făăă, chirăitul şi vino, Vetă, de ţine-ţi vacile de 
funie, că se speriară de mine ca de ucigă-l toaca! zise autoritar 
tânărul Dumitru, cu un ton de apostrofare, ce se impunea din vocea 
lui de cantor bisericesc, cu vibraţii şi calităţi de tenor în devenire. 
 - Du-te, fă, acolo, că-i carul tău! interveni Lena lui Ioviţa, dar 
bagă de seamă să nu sară ceva pe tine, continuă ea prevăzătoare. 
Doamne, că multe i se mai pot întâmpla omului cât trăieşte, că ţi-e 
frică şi de umbra ta, continuă Lena să turuie ca o maşină de cusut, 
debitând vorbe într-o clipă, cât altul într-o oră. 
 Şi, când treaba fu îndeplinită de Veta, stăpână pe vaci şi car şi 
prinse din scurt funia legată de coarnele dobitoacelor şi cu voce 
domoală linişti sufletul animalelor, Dumitru lui Besoi se urcă atent 
pe proţapul carului şi uşor, cu vârful ascuţit al parului ce-l avea la 
îndemână, începu să dea la o parte pătura de peste fân, gata fiind să 
folosească şi toporul în caz de pericol. Dumitru era un bărbat înalt şi, 
din poziţia în picioare, sub lumina clară a lunii, începu să desluşească 
totul şi rămase pironit de ceea ce îi fu dat să vadă! Grupul îl urmărea 
cu răsuflarea tăiată şi cu mare teamă de ce vedea omul acolo. Timpul 
încremenise, secundele păreau minute şi situaţia era apăsătoare, că 
nici vitele de la jug nu se mai mişcau. 
 Ioana Lăscoanii nu-şi mai putu controla burta şi tăcerea fu 
curmată de un pârăit ce băgă în sperieturi femeile pironite de spaimă. 
Mirosul pătrunzător provocat de fasolea mâncată în acea seară aduse 
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liniştea şi membrii grupului se bucurară că, slavă Domnului! nu fu 
ceva mai rău decât efectul fasoliii bătute cu usturoi.  
 - Ia veniţi, mă, să vedeţi ce-i aici! strigă al lui Besoi, dar fără 
să-şi schimbe poziţia, fapt ce mări şi mai mult misterul. „Doamne, 
fereşte-ne şi apără-ne!” , începură femeile să se jelească, făcând 
crucea mare, dar nemişcându-se din locul în care stăteau.  
 - Ce-i, Dumitre? Spune-ne o dată şi nu ne mai omorî! Că ne 
crapă fierea-n noi şi nu mai ai cu cine lua porumbul! zise Măria lui 
Şuican, cea mai înaltă dintre toate, care privea spectacolul peste 
capul celorlalte. 
 - Da bine, Vetă, aruncă Dumitru vorba peste umăr, tu nu ştiai 
că „mânzul” tău doarme în fân?! 
 Asistenţa răsuflă uşurată după momentul de spaimă creat şi 
femeile „că scăpaseră cu bine!” „Au-au-u, găsi-l-ar ucigaşii de 
împeliţat! Doamne, când s-o fi suit în car, de n-am ştiut eu?! Ce-o 
zice Baba când nu l-o găsi dimineaţă în pat?! Cine să se ducă mâine 
cu caprele? Baba îl ştie acasă.”. Şi aşa continuă văicăreala mamei, în 
timp ce spectatorii chirigii se apropriau de car să vadă „arătarea” ce-i 
băgase în sperieţi. Larma iscată în jurul meu şi frigul care mă 
cuprinsese după dezvelirea de sub pătură m-au trezit din somnul meu 
nevinovat, profund şi legănat de vise… 
 

* 
 
 
 Acasă, pe când convoiul se pusese în mişcare, după ce carul 
mamei mă depăşise de locul unde stăteam ascuns, la podul de 
ciment, am mers un timp furiş înapoia carului, apoi tiptil, în timp ce 
mama mergea pe lângă vaci, mânându-le la resteu, m-am urcat în car 
pe la oblonul din spate, m-am cuibărit în fân şi am tras cerga peste 
mine. O bună parte din timp am fost martorul nevăzut al discuţiilor 
mai libere de care, de obicei, nu prea au copiii parte, când sunt în 
preajma oamenilor mari, dacă vin să „caşte gura” la taifasuri,  
fiindcă-s alungaţi „că n-au ce căuta acolo” să asculte vorbele 
oamenilor mari. Când sunt numai ele, ce slobode-s la gură şi 
muierile, că-i întrec pe bărbaţi! Vorbe ca „ de când nu te-ai mai 
regulat, fă” şi alte chestii mai porcoase atunci le auzeam de-a dreptul, 
că mi-am băgat şi degetele în urechi de ruşine ce mi-a fost, până am 
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adormit. Nu ştiu când am intrat pe Şoseaua Mare, Drumul Târgului, 
că mersul lent în moliciunea culcuşului, sub pătura de lână, care se 
asemăna cu plăcuta căldură de sub cloşca din podul şoprului, m-a 
trecut repede în grija lui Morfeu, cu gândul „că mâine voi vedea 
Târgul meu mult visat”...  
 
 - Hăis, hăis, boule, răsunară în noapte vocile femeilor şi carele 
se puseră în mişcare în zăngănitul lanţurilor şi scrâşnetul şinelor de la 
roţi ce călcau fără alegere pietrele ieşite din umplutura şoselei. 
Coloana care număra peste zece care începu agale să intre în ritmul 
de deplasare, întrerupt doar de „ emoţionantul eveniment” al 
descoperirii mele în culcuşul din car. 
 Somnul pierise întrucâtva la toţi chirigiii şi, cu ton ridicat 
pentru a acoperi zgomotul produs de roţi, reluară discuţiile, fiindcă 
aveau de-acum ce mai discuta. Unii dintre ei au verificat propriile 
căruţe, să se asigure ca nu cumva să fie o conjuraţie a copiilor, că 
acasă aproape fiecare avea câte unul de vârsta mea şi, vezi Doamne, 
putea fi o înţelegere între „drăcuşorii” ăştia neastâmpăraţi… 
 La toţi le-a venit în minte câte o trăsnaie făcută de ei când erau 
mici, dar femeile respirară uşurate că numai Vetii i se putu întâmpla 
ce avură parte să vadă. Erau multe întrebări cu răspunsuri în 
„dungă”, ce se puteau pune şi care se discutau: cum s-a suit copilul în 
car, de Veta n-a băgat de seamă?, ce face cu el în gară, că n-are decât 
cămaşa pe el, n-are izmene, iar cămaşa-i toată pătata de mure şi 
mâncare? 
 O vreme, mama n-a zis nimic. Poate îşi făcea un plan, sau 
chiar şi-l făcuse, din moment ce-i căzuse beleaua pe cap şi nu mai 
avea altă soluţie. 
 De atâta hărmălaie făcută în jurul meu, somnul mă părăsise, 
frigul şi umezeala nopţii mă cuprinseseră şi, chircindu-mă tot mai 
mult în „patul” meu de ocazie, aşteptam cu inima făcută purice 
reacţia şi atitudinea mamei, acum când eram numai noi doi. 
Grupurile se spărseseră, fiecare se urcase în carul său, cu gândul să 
se odihnească cât de cât, pentru ziua ce urma. 
 Pentru mama, situaţia devenise dificilă şi în mintea ei încerca 
să găsească o soluţie ce părea imposibilă. Era o greutate ce-i apăsa 
sufletul şi nu putea s-o dreagă , cel puţin în momentele acestea. Nu 
prezenţa mea o frământa acum, ci situaţia în care mă găseam. Un 
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copil în car nu era un lucru grav, chiar putea fi de ajutor, să ţină 
vacile de funie, dar faptul că eram aproape fără haine era de 
nerezolvat. Pentru ea, avea în paporniţă costum naţional şi pantofii 
„ai buni”, iar copilul era numai într-o cămaşă de tort şi aceea 
murdară. Unde să mă ţină o zi întreagă, poate două? Să-mi cumpere 
ceva de îmbrăcat costă scump şi nu avea bani pentru aşa ceva! De la 
cine să ceară părerea, când nimeni nu putea să-i dea nici sfaturi şi 
nici altceva concret şi material? 
 
 ... Carele înaintau în mersul domol al dobitoacelor obosite de 
neodihnă şi efortul depus, când vocea mamei mă aduse la realitate 
din meditaţia mea cu gândire de copil. 
 - Ce-o să mă fac, prăpăditule, mâine în gară cu tine, unde-i 
atâta lume şi forfotă, de cade acul în cap de om?! O să fiu de râsul 
lumii cu un dezmăţat ,nespălat şi cu curul gol, în atâta omenire venită 
la târg!... O să mă ştie un judeţ de ce ai fost în stare să-mi faci! 
Doamne, ce-mi este dat să-ndur, nu-mi ajungeau câte am pe cap! Ce-
o face Baba aia, singură cu atâtea treburi şi când o vedea că tu nu eşti 
acasă? O să cheme lumea din sat, să facă hurc, să te caute viu sau 
mort, să mă ştie toată comuna… Da! Cred c-o să te las la Rudari, să 
mă scap de tine şi să nu te mai văd cât oi trăi! hotărî mama, în finalul 
monologului ei. 
 Ştiam că mamei îi trece repede supărarea şi că mă va ierta 
până la bariera oraşului. A mai zis că mă dă lui Ion de la Racoţi, un 
nebun paşnic, care cerşea prin sat, dar nu m-a dat. Mi-a „promis” că 
mă bate cu nuiaua pe curul gol, dacă mă sui în mărul de la poartă şi, 
când m-a găsit urcat în vârful lui, nu m-a bătut! Nu m-a bătut nici 
când am demontat ceasul pendulă cu cadran de porţelan, adus de 
mama Măria de la Brăila, moştenire de la prăvălia bunicului Ion. Aşa 
că nici acum n-o să mă bată, sau să mă dea rudarilor. Dar, şi dacă mă 
lasă la ei, o să mă joc cu copiii lor, cum m-am mai jucat atunci când 
făceau postăvile şi lingurile la poarta mamei de la Vale. 
 Ce-o mai fi spus nu mai ştiu, dar lucru cert este că, în potopul 
de ameninţări abătut asupra mea am adormit repede sub pătura de 
lână groasă şi-n culcuşul jilav din fân cu miros de iasomie, în timp 
ce, aşa cum mă învăţase tata, încercam să număr stelele de pe cer. 
 

* 
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 ... Deodată, am simţit că s-a tras pătura de pe mine şi, în 
lumina dimineţii răcoroase, am auzit-o pe mama care, în timp ce 
cobora din carul oprit, m-a strigat încetişor, cu îngăduinţă şi căldură 
de mamă, ce-au şters supărarea ce i-o făcusem în această noapte de 
pomină. 
 - Scoală-te, amărâtule, să vezi şi tu tunurile şi Podul Jiului, că 
m-ai bătut destul la cap să-ţi spun cum sunt! Satură-te de văzut şi să-i 
spui şi lui frate-tu, când ne-om întoarce acasă! 
 
 De câte ori n-o bătusem la cap cu întrebări de copil: cum sunt 
stânele de oi, care la noi nu erau, cum arată locomotivele, vagoanele, 
tunurile, carele blindate, sau despre război, dar nu cel de ţesut, şi 
multe alte lucruri auzite din discuţiile oamenilor mari şi insuficient 
înţelese de mine. În prezenţa copiilor, se discutau toate evenimentele 
timpului: că ruşii au intrat în Basarabia, că s-a dat mobilizarea pentru 
război şi iar vor muri oamenii tineri, dar erau multe lucruri 
nelămurite pentru înţelegerea şi priceperea mea şi încercam să le aflu 
de la mama. 
 Coloana de care era oprită la bariera oraşului, unde o „prăjină 
pusă de-a doua” bloca drumul de intrare. Aici, un gardian mustăcios 
controla şi punea întrebări, la care se cuveneau răspunsuri scurte, 
demne de auzit de autoritatea ce-o reprezenta. Când controlul s-a 
terminat la întreaga coloană, din „şuericiul” legat cu un şnur de 
veston a dat un semnal care m-a cucerit şi am încercat să-l folosesc, 
când ne jucam de-a hoţii şi vardiştii, întrebuinţând propriile mele 
degete. Sub acţiunea unor greutăţi, bariera s-a ridicat, în timp ce un 
paznic a slobozit frânghia care o lega de alt stâlp pe partea opusă a 
străzii. Semnalul fusese dat, ordinul executat şi coloana avea liberă 
trecere în oraşul încă adormit.  
 Chirigiii şi-au intrat în rolul de conducere a vitelor, de frânghie 
la resteu, pentru a nu se speria la trecerea Jiului, pe podul de fier. 
Cerul era ca sticla şi soarele nu apăruse încă la orizont, iar în aer se 
simţea răcoarea toamnei care se apropia. Doar trecuse Sfânta Maria a 
Mare şi la ce te mai puteai aştepta, de-acum?! 
 Un huruit monoton şi prelung, creat de intrarea carelor pe pod, 
creştea în intensitate pe măsură ce înaintam. Grinzile de oţel, 
arcadele şi barele încastrate preluau zgomotul roţilor, amplificându-l 
şi eliberându-l într-un sunet plăcut mie, deosebit de zgomotul 
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cunoscut al podurilor de lemn. Intram astfel într-o altă viaţă şi luam 
prima dată contact cu realizările nemaivăzute până atunci ale tehnicii 
moderne. 
 
 ...Un cap de copil cu părul ciufulit şi ochii mari, înălţat 
deasupra loitrelor, cerceta cu luare-aminte măreţia oraşului care 
începea cu acest pod lung de peste o sută de metri, intrat în istorie în 
Primul Război Mondial. În semn de omagiu adus rezistenţei depuse 
de cetăţenii urbei împotriva duşmanului atacator, la capul podului 
străjuiau două tunuri, îndreptate cu ţevile spre apus, direcţia din care 
venise inamicul nemilos să atace oraşul. 
 Copilul de numai şase ani cerceta cu luare-aminte totul, 
tunurile, arcadele, balustradele din fier forjat, multitudinea de nituri 
folosite la îmbinarea tablierelor. Coloana de atelaje, aliniate perfect 
de-a lungul majestuoasei lucrări, se scurgea domol, trasă de bovinele 
ce se propteau de proţap, înfricoşate de zgomotul podului şi de 
vuietul apei ce trecea pe sub el. Mersul era lin, cu zgomot sacadat, 
produs de la îmbinarea tronsoanelor, unde fiecare car lovea cu roţile 
de două ori, la câteva secunde, care, amplificat cu numărul de atelaje 
şi de tronsoane, realiza un zumzet continuu, cu sunete ritmice, parcă 
anume proiectate, să nu intre cu lucrarea în rezonanţă. Istoria 
consemnează multe lucrări de artă, poduri şi viaducte metalice care 
s-au dărâmat nu din cauza greutăţii la care au fost supuse, ci a 
efectului urmat de starea de vibraţie a corpului, când asupra lui se 
exercită o acţiune periodică, având o frecvenţă mai mare decât 
frecvenţa proprie vibraţiei corpului respectiv. După zeci de ani, în 
şcoala militară am fost instruiţi că „trupele ce mărşăluiesc pe poduri 
nu trebuie să meargă în cadenţă”, tocmai pentru a evita pericolul 
intrării în rezonanţă a unor asemenea lucrări genistice. 
 
 ...Podul rămăsese în urmă şi oraşul îşi etala măreţia într-o 
tăcere complice, în care se ascundeau treburile matinale ce se 
efectuau în fiecare clădire, iar liniştea dimineţii de dinaintea 
răsăritului de soare era tulburată doar de huruitul caravanei care 
înainta domol pe strada pavată cu dale de granit, lustruite de trecerea 
timpului. Măturătorii comunali, cu ochii umflaţi şi cu feţele răvăşite 
de nesomn, în timp ce-şi încărcau gunoiul adunat în nişte „cotigi pe 
două roţi”, îi suduiau pe ţăranii „nespălaţi”, care le murdăreau strada 
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cu bălegarul slobozit din pântecele dobitoacelor de tracţiune. Şi, cum 
fiecare meserie îşi are riscul ei, efortul suplimentar depus de aceştia 
după scurgerea coloanei intra pe seama lor, fiindcă mai marele peste 
ei făcea controlul curăţeniei mult mai târziu decât ora la care ne 
aflam noi acolo şi strada trebuia să fie curată.  
 Multe lucruri şi evenimente mai văd şi aceşti slujbaşi ai urbei! 
În întunericul nopţii, când lumea se retrage spre odihna trupurilor 
obosite, pe lângă gunoaiele obişnuite ale străzii mai apăreau şi alte 
„încurcături”, ce dădeau naştere la nemulţumiri în rândul celor de la 
salubritate. Un câine sau o pisică moartă în curtea cuiva erau 
aruncate în stradă, unde mai găseai fecale umane făcute pe trotuare, 
în locurile neiluminate sau mai dosnice, lucruri bizare şi fără de 
folos, depuse în sectorul de responsabilitate al unuia şi mutate de el 
la celălalt, şi câte altele. Dar strada mai oferea şi unele satisfacţii mai 
mici sau mai mari, după cum era „norocul”. Un portmoneu găsit 
putea fi plin cu bani şi nu mai ajungea la stăpânul sau, chiar dacă 
avea şi un buletin de populaţie. O haină parfumată, zburată dintr-o 
trăsură în goana cailor mânaţi de vizitiu la cererea clienţilor cheflii, 
era binevenită pentru un măturător sărac. Mulţi purtau pe ei câte un 
obiect de îmbrăcăminte ce nu se potrivea cu statutul lui social. 
Acestea erau găsite sau primite ca donaţie pentru un serviciu mai 
deosebit făcut proprietarului iniţial. Multe mai vedeau şi ştiau aceşti 
măturători şi mulţi erau agenţi informatori ai autorităţii, care se 
îmbrăcau în haina omului de la salubritate, mascându-şi identitatea în 
rândul borfaşilor nocturni. 
 
 - Ioane, clădirea asta mare este liceul unde am să te aduc, ca să 
ajungi domn, dacă ai să înveţi carte! mi se adresă mama cu o bucurie 
ce sticlea în ochii ei verzi–albaştri, ca florile de Nu-mă-uita. Era 
preocupată să mă vadă domn, să nu rămân ţăran sau să ajung 
covrigar, cum acceptau alţii, pentru copiii lor. Faptul că fusese 
plecată de acasă o perioadă de timp, la vârsta copilăriei şi văzuse şi 
altă lume, nu elevată, dar care nu se asemăna cu cea din satul natal, şi 
că exista obiceiul să-ţi dai copilul la învăţătură, să ajungă în viaţă 
mai mult decât ceea ce eşti tu, pentru ea era o deviză! La noi, singura 
soluţie acceptată în acest caz era să fac liceul. Mama îşi propusese de 
când mă născuse să mă facă contabil şi s-a ţinut de cuvânt… 
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 Clădirea liceului mi se părea imensă şi o vedeam ca pe cea mai 
mare şi mai frumoasă din oraş. Avea etaj cu ferestre multe, încadrate 
în ornamente ceramice, frumos smălţuite, „ca străchinuţele de la 
bâlci”şi din fier forjat, ce mi-a încântat privirea şi mi-a impus 
respectul numai când am văzut-o. Portalul, de o arhitectură 
deosebită, m-a copleşit, iar ideea de a veni aici să învăţ m-a 
înfricoşat, că nici la şcoala din sat nu credeam că o să mă mai duc. 
„Cum adică, să mă aducă pe mine să învăţ aici, când mie îmi era 
frică şi de învăţătorul Novac, cel ce locuia în capul satului şi, când 
trecea călare pe bicicletă, fugeam şi mă ascundeam sub podul de 
lemn, din matca Văianului! Cu cine să stau eu, unde o să dorm şi ce 
o să mănânc?! Cine o să păzească vacile, că aşa ne înţeleseserăm: eu 
cu vacile, iar Riţu cu caprele?!..” Erau întrebări ce se amestecau în 
capul meu, dar ştiam eu că mămica nu face chiar tot ce zice şi nu 
credeam că o s-o facă întocmai chiar şi pe aceasta. 
 Şi astfel, încet, încet, am traversat târgul care se deştepta la o 
nouă zi, într-un sfârşit de vară când nopţile începuseră să crească şi 
să se simtă, prin răcoare, apropierea toamnei. Pe un cer sticlos, 
soarele îşi arăta faţa palidă în răsăritul său obişnuit. Uriaşul miriapod, 
format din carele şi căruţele ţărăneşti, ajunseseră la destinaţie, 
oprindu-se pe rând pe o stradă lăturalnică şi paralelă cu linia ferată. 
Aici, casele nu erau tot aşa de arătoase precum cele din oraş, câinii 
lătrau pe la garduri sau prin curţi, cu capul scos pe sub porţile 
ogrăzilor, cârduri de păsări domestice, slobozite cu intenţie, 
ciuguleau de pe stradă grăunţele căzute din alte căruţe ce plecau 
încărcate, iar copiii îmbrăcaţi sumar şi sărăcăcios îşi făceau apariţia 
în deschizătura porţilor, murdari pe obraz, cu părul vâlvoi, netuns şi 
nepieptănat. 
 - Aici se spune „la mahala”! Nu mă mir dacă ar avea şi 
păduchi nespălaţii ăştia! vorbi mama, ca s-o aud şi eu. Şi eu arătam 
la fel, dar eu eram în car şi fugisem nepregătit de acasă. Păduchi nu 
aveam, dar de râie abia scăpasem, după multe spălări şi ungeri cu 
alifie făcută din unt şi pucioasă. La oraş nu trebuia să vezi asemenea 
copii. Capre şi vaci n-aveau, atunci ce le trebuia să fie curaţi şi 
spălaţi? Apă şi săpun! Ce făceau mamele lor de nu se ocupau de ei, 
că nu mergeau la săpatul câmpului?!  
 Strada aceasta avea ceva respingător, dezolant, iar dinspre 
curţi venea un miros stătut de mucegai şi nespălare, fapt comentat de 
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mama, ca o consecinţă a lenii dovedite de populaţia aciuată în case 
mizere, formată din ţărani fugiţi de muncă sau din orăşeni beţivani şi 
„fără de niciun căpătâi!” 
 Ascultând vorbele mamei la adresa oamenilor de aici, am 
devenit tot mai atent şi abia acum am observat că era îmbrăcată în 
ţoalele ale bune, aduse în paporniţă, fapt ce era în contrast cu peisajul 
haotic, în care se amestecau zeci de căruţe printre mormanele de 
gunoaie neridicate de multă vreme. Mama era o femeie frumoasă şi 
tânără şi a vrut să intre în oraş în „ţoalele ale bune”, s-o admire toată 
lumea ca pe o nevastă „simţită”, dar contrastul era foarte mare. Şi 
bărbaţii arătau altfel. Aveau pe cap pălării noi, cumpărate în vară de 
la bâlci, veste şi chimire îngrijite, iar în picioare purtau încălţări de 
cauciuc. Aceşti oameni simpli de la sat acordau atenţia cuvenită 
locului pe care-l considerau superior, oraşul, faţă de ce-l în care 
trăiau, dar periferia îi contrazicea.  
 Înainte de a ajunge la bariera târgului, coloana făcuse o pauză 
scurtă, dar binevenită, s-au spălat cu apă neîncepută din râul Şuşiţa, 
şi-au schimbat hainele prăfuite şi mototolite de pe ei, iar femeile mai 
tinere au sfărâmat şi o creanga de busuioc în palme. Primeniţi şi 
spălaţi, arătau acum aşa cum erau, simpli, dar curaţi la trup şi la 
suflet! Eu, „element de prisos”, strecurat clandestin în car, 
rămăsesem cum plecasem de-acasă. Făcusem „pişu” din mersul 
carului pe drum, dar nu eram spălat şi, în afară de cămaşa, aşa cum 
era, n-aveam altceva de îmbrăcat. 
 

* 
 
 
 S-a dus vorba din gură-n gură „că vom sta mult. Sunt care 
venite şi de-alaltăieri şi nu s-au încărcat! A fost năvală mare şi nu s-a 
putut intra pe linii. „Ce va fi, vom vedea, asta-i!” 
 S-au luat măsurile de aşteptare. Mai întâi, au fost dejugate 
vitele şi li s-a pus dinainte câte un braţ de fân, din care au început să 
mănânce cu lăcomie. Apă băuseră la trecere prin Şuşiţa, cum era 
obiceiul înainte de a intra în oraş, dar acum şi lor le era foame. 
 Chirigiii se adunaseră în grupuri şi stăteau la taifas, reluând 
poveştile neterminate, iar din unele bocceluţe şi-au scos câte o sticlă 
cu ţuică de corcoduşe, care au început să circule din mână în mână, 
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pentru a fi golite înainte de a mânca. Primii beau bărbaţii, deh, cruce 
de voinic!, ca pe urmă tot ei să închidă cercul. Era un obicei al 
pudorii şi al bunului simţ ca, după ce gustai, să ştergi cu podul 
palmei sticla la gură, gest la care, din simpatie, următorul „protesta”, 
că să rămână aşa… că doar n-are nimeni nicio boală! Bărbatul care 
bea după o femeie tânără se mai lingea şi pe buze şi, clipind 
complice din ochi, aprecia... „ce bună este!”, dar nu spunea ce 
anume… Multe lucruri auzi când eşti copil, dar tâlcurile vorbelor de 
atunci le pricepi şi le înţelegi numai când ai ajuns mare! 
 Din ulciorul cu apă pus în traista cu mâncare, mama mi-a 
turnat în palmele făcute „căuş” să mă spăl, dar, nemulţumită de felul 
în care rezolvasem problema, a insistat cu propriile-i mâini să 
înlăture de pe obrajii mei urmele dubioase şi amestecate ale unor 
resturi de mâncare din ziua precedentă, ce nu mă deosebeau de copiii 
mahalalei şi nu m-a iertat, gratulându-mă în stil propriu: „Afurisitule, 
o să stai aici în car până o să faci bureţi! Să fugi tu de acasă în halul 
ăsta! Să nu iei pe tine măcar pantalonii aduşi de tac-tu, de la Călăraşi, 
de la ibovnica aia…Halal copil, nestăpânit te-ai mai făcut!” 
 Mă bătuse pe mine gândul să-i îmbrac şi să-mi pun şi basca cu 
care mă pozasem la Sânpetru, dar am renunţat, fiindcă dădeam de 
bănuit. Ce ar fi făcut mama şi bunica, dacă mă vedeau seara îmbrăcat 
de sărbătoare? Trăgeau concluzia că sunt hotărât să fug după car şi 
m-ar fi supravegheat cu atenţie. M-ar fi dezbrăcat şi poate mă 
închideau în hodaie, cum au făcut cu Riţu când a plecat după lână, la 
Cornereva. 
 
 Soarele se ridicase pe cerul senin, dar încărcat de o pulbere ce 
făcea lumina difuză, creând cercuri concentrice ale spectrului de 
culori, fără însă a împiedica pătrunderea spre pământul uscat de 
seceta prelungită a razelor lui fierbinţi, o ultimă zvâcnire înaintea 
toamnei ce se apropia. Roiuri blestemate de muşte şi tăuni bâzâiau 
vitele în odihna lor, care încercau zadarnic să se apere cu mătura 
părului din vârful cozilor în continuă mişcare. 
 Chirigiii se retrăseseră la umbra copacilor şi discutau aprins 
despre ceea ce aveau de făcut. Nicolae al lui Pătru, bărbat mai în 
vârstă faţă de ceilalţi şi cunoscător al treburilor de prin târg, unde 
lunar venea pentru a prezenta activitatea muncii sale de cantonier pe 
drumul inter-judeţean, se întoarse cu vestea care umplu de speranţe 
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inimile consătenilor săi: „Vagonul cu porumb pentru comuna 
Ciuperceni a sosit de azi-noapte şi se găseşte tras pe „linia moartă”, 
că deocamdată nu se pot face manevre, linia pentru descărcarea 
vagoanelor fiind ocupată, şi că până în seară totul se rezolvă, aşa că 
în noaptea asta totul va fi terminat”. 
 Toţi respirară uşuraţi şi vestea le linişti sufletele apăsate de 
neprevăzut. De acum, începea numărătoarea inversă a orelor de 
aşteptare. 
 
 În gară, treaba era bine organizată. Printre linii, din loc în loc 
se găseau stâlpi de brad unşi cu catran, pe care erau montate lămpi 
electrice pentru iluminatul staţiei, permiţând ca lucrul să se 
desfăşoare şi noaptea. Până atunci, mai era timp suficient ca fiecare 
să mai facă şi altceva, unii să se odihnească în patul oferit de propriul 
lor car, să bea o bere la cârciuma lui Albulescu, care nu era departe, 
sau să meargă pe la prăvălii, să-şi mai cumpere din cele necesare şi 
care n-au fost aduse la Bâlciul de vară din comuna lor. 
 - Polino, eu mă duc să cumpăr ceva de la prăvălie, se adresă 
mama fetei lui Vasile al lui Burciu, verişoara tatei dinspre mamă. 
Vacile-s legate de proţap, fân „le dedei” şi văd că se culcară. Fii cu 
ochii pe împeliţatul asta, să nu plece încotrova! O să mă întorc 
repede şi, dacă-i cuminte, o să-i aduc un oricel… 
 Polina era fată domoală şi bună la suflet. Făcuse patru clase 
primare şi fusese premiantă la şcoală, dar Cărăbel, aşa era poreclit 
tatăl său, n-ar fi conceput s-o dea la liceu. Ce-i trebuia ei aşa ceva? 
gândeau părinţii. Cui să rămână pământul pe care-l agonisise cu 
trudă, din banii câştigaţi din vânzarea covrigilor şi acadelelor, la 
nedeile şi horele săptămânale? Avea gospodărie frumoasă, casă cu 
trei camere şi acareturi, pentru a asigura existenţa unei familii 
numeroase, car cu osii de fier, plug tot de fier, boi de povară şi vaci 
de lapte. Măria, mama Polinei, era cea de-a doua soţie, căci prima 
murise şi pământul ei îi rămăsese lui. Cu prima soţie, avusese doi 
băieţi care învăţaseră carte şi plecaseră care încotro! Cu Măria, avea 
încă doi copii, pe Polina şi pe Vasile, care erau de vârsta nepoţilor de 
la copiii cei mari. De-acum, Cărăbel era om bătrân şi avea nevoie de 
un ajutor şi sprijin în gospodărie şi toată nădejdea lui se mărginea, 
cel puţin deocamdată, la Polina, care, fiind mai mare, era bună şi de 
muncă. 
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 - Ioane, hai să mâncăm câte o gogoaşă şi pe urmă venim la car 
să mai stăm! îmi zise Polina, luându-mă de mână şi îndreptându-ne 
spre taraba unde se făceau aluaturile cu miros ce umplea tot cartierul 
şi care începuse să-mi fie cunoscut de la bâlciuri şi nedei.  
 Locul unde staţionam mă împiedica să văd gara, mişcarea 
locomotivelor şi a vagoanelor, forfota mulţimii ce se agita 
permanent. Strada era croită de-a lungul căii ferate, iar magaziile ce 
străjuiau rampa şi gardul împrejmuitor, înalt şi confecţionat din 
scânduri bătute des, nu-mi permiteau să trec cu vederea dincolo de 
trotuar. Am încercat să mă uit eu printr-o gaură „de cui”, nod de brad 
ieşit, dar n-am observat ceva neobişnuit, cum mă aşteptam. Ce era în 
stradă era şi dincolo de gard: aceleaşi gunoaie, aceeaşi lume ce 
umbla bezmetică, fără astâmpăr şi gălăgioasă în treburile ei. Eu 
dorisem să văd trenul, maşina închipuită de mine în fel şi chip şi 
acum o aveam în faţă, minunându-mă de zgomotul metalic al 
tampoanelor, de fumul scos de locomotive şi de aburul eliberat 
zgomotos. „Cum trage locomotiva de atâtea vagoane, cum sunt 
vagoanele prinse între ele şi de ce nu cad de pe şine?” erau întrebări 
născute în mintea mea şi imaginate în cu totul alt mod, decât cel real. 
Din cele auzite, îmi creasem imagini proprii asupra oraşului şi 
prăvăliilor, asupra oamenilor de aici, trenului, maşinilor, birjelor şi 
acum, pus în faţa lor, unele mă fascinau întrecând imaginaţia mea, iar 
altele mi se păreau nesemnificative. 
 Gardianul de la bariera Târgului era mai înfricoşător decât 
jandarmul din comună, avea mustăţi mari, şuerici şi o privire 
bănuitoare, vorbea autoritar, pe când caporalul Banu de la postul de 
jandarmi, cam tuciuriu la piele, când i-am arătat pădurea cu 
mesteceni, s-a jucat cu mine şi m-a învăţat să fac cercuri de alun, ca 
legături la măturile de nuiele. Prima trăsură care a trecut pe lângă noi 
era sărăcăcioasă, trasă de doi cai costelivi, mânaţi de un vizitiu nu 
prea arătos, pe când a preotului Paţica era o trăsură cu acoperiş din 
piele, să nu-l plouă sau să-l „ardă” soarele, banca era capitonată cu 
pluş albastru, caii roibi, înalţi, cu stea în frunte, erau frumoşi şi cu 
hamuri noi, ornate cu ţinte strălucitoare. 
 Iată că aveam totul în faţa ochilor, iar aspectul copiilor de la 
mahala, care erau tot atât de murdari ca mine, îşi pierduse din 
misterul presupus. 
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 Plecarea cu Polina după gogoşi pentru mine a fost o 
binefacere. În plimbarea ce o făceam, ea mă proteja, în timp ce eu 
luam aminte la lucrurile din juru-mi, prin aglomeraţia de nedescris. 
Gogoşeria nu era departe de locul nostru de popas, dar, ajunşi aici, 
lăsaserăm în urmă gardul şi magaziile care-mi luau vizibilitatea şi 
acum puteam să admir cu privirea partea cealaltă a staţiei, adică ceea 
ce pe drept cuvânt se numeşte clădirea gării, şinele cu vagoanele 
staţionate, locomotivele învăluite în abur şi fum, precum şi un turn în 
care stătea cineva şi supraveghea activităţile pe acest teritoriu. 
 -Vezi, tu Ioane, casa aia mare?! Acolo este gara şi peronul de 
unde se urcă şi coboară lumea din tren! Şi aşa a început Polina să-mi 
explice pe îndelete cum se cumpără biletele de călătorie, cum aştepţi 
trenul, de unde bei apă când îţi este sete, unde te duci „pe-afară”, 
când ai nevoie de la burtă, cum te urci în tren şi multe altele. Ea ştia 
foarte bine regulile călătoriei cu trenul, fiindcă fusese de mai multe 
ori la fratele său vitreg, Ion de la Galaţi, cel mai mare fiu al lui 
Cărăbel din prima căsătorie, însurat în acel oraş şi bine situat, fiind 
asistent sanitar la un spital. Polina se ducea de sărbători să le ducă 
vin şi carne de porc. Deşi erau fraţi vitregi după tată, se aveau bine. 
Nu se ştia când bagajul Polinii era mai greu, la ducere sau la 
întoarcere!? Multe bunătăţi aducea Polina de acolo şi mult mai 
valoroase decât vinul, trandafirii sau ouăle duse de ea , dar nu se 
făceau asemenea calcule, fiecare fiind mulţumit de darurile ce la 
primea şi fericit pentru ceea ce dădea. Ion Burciu, fiul cel mare, era 
generos şi atent cu toţi cei rămaşi acasă. Avea casă şi serviciu stabil 
la spital, fapt ce-l împiedica să vină oricând în sat de la aşa distanţă, 
dar, în schimb, îşi trimitea vara pe Viorel, unicul fiu care era de 
vârsta mea şi a lui Vasile, fratele Polinii, care-i era unchi în rangul 
lor familial. Când venea Viorel, copiii mici nu îndrăzneau să 
vorbească cu el. Ţinuta lui impunea respect. Era îmbrăcat cu bluze 
frumoase, cu mâneci scurte, viu colorate, pantaloni scurţi din stofă 
fină, sandale din piele şi bască bleumarin pe cap, să fie ferit de soare. 
Puşi lângă el, eu şi Vasile, îmbrăcaţi în cămăşuţe de tort în tort, 
desculţi şi cu picioarele crăpate, netunşi, nepieptănaţi şi „arşi” de 
soare, arătam exact aşa cum vă imaginaţi... 
 Ceea ce ne apropia cel mai mult era sufletul curat de copil, 
înclinat spre joacă şi ştrengării, indiferent de mediul din care venea. 
Noi trebuia să ne acomodăm cu Viorel, nu el cu noi. Ca noi, erau şi 
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prin mahalalele Galaţiului, dar ca el, noi nu aveam altul în sat! Şi, 
cum bunicii nu catadicseau să respecte întotdeauna dorinţele fiului, 
în scurt timp Viorel arăta ca noi. Hainele de oraş, deşi lejere, îl 
„încorsetau” şi repede renunţa la purtatul lor. Rând pe rând, erau 
abandonate mai întâi basca, apoi sandalele şi apoi toate celelalte 
veşminte. La pantaloni era mai greu să renunţe, fiindcă nu avea 
cămaşă lungă, dar renunţa la chiloţii care-l încălzeau prea mult la 
jocul cu ţurca sau cu mingea. La finele şederii sale, Viorel arăta cam 
ca şi noi. Ştiau părinţii lui ce se întâmplă şi, când venea de-l luau, 
aduceau alt rând de haine, aşa, ca să nu-şi strice reputaţia la 
întoarcere în Galaţi. 
 
 ...Am mâncat câte o gogoaşă, pudrată din belşug cu zahăr 
măcinat pulbere şi am băut din sticle cu dopuri de porţelan, prinse cu 
un sistem de sârme ca să nu se piardă , un lichid dulce, de culoarea 
gutuii. Conţinutul acidulat al limonadei mi-a pişcat limba şi imediat 
mi-a provocat zgomote venite din burtă, ce au atras atenţia 
cumpărătorilor, şi aşa miraţi de prezenţa mea în peisajul citadin. 
 O fetiţă cam de aceeaşi vârstă cu mine, dar cochet îmbrăcată, 
nu mă slăbea din priviri, mirată de modul cum eram îmbrăcat şi 
probabil de felul în care mâncasem gogoaşa, de la care mai păstram 
pe obraji urme albe ale zahărului pudră şi ale uleiului în care fuseseră 
prăjite. 
 Întorcându-ne spre locul unde staţionau carele, Polina m-a 
întrebat „dacă n-am nevoie să merg la privată”, la care i-am răspuns 
negativ. De unde să ştie ea că, în timp ce chirigiii stăteau de vorbă, 
eu intrasem sub car şi mă uşurasem de nevoile fireşti. Aveam locul 
stabilit şi nu-mi mai trebuia altul. 
 - Atunci, rămâi la car, că eu mă duc până-n gară, îmi zise 
Polina, care, ca orice fiinţă, avea şi ea nevoile ei… Să nu te mişti de 
aici până nu mă întorc! îmi spuse ea imperativ, ca o măsură să 
preîntâmpine orice neprevăzut. 
 
 Sub apăsarea căldurii prăvălite din ceruri asupra târgului, 
strada începu să se liniştească. Căruţaşii în aşteptare se retrăseseră la 
umbră, sau plecaseră după mici treburi pe care le mai aveau de 
rezolvat, că, vorba aia, „tot veniseră la oraş!” Mahalagiii intraseră la 
umbra grădinilor, iar câinii, cuprinşi şi ei de vipie, dormeau întinşi pe 
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sub streaşina caselor. În atmosferă domnea un permanent zumzet 
provocat de muştele şi bărzăunii care sâcâiau oamenii şi animalele. 
Doar în perimetrul gării activitatea nu înceta. Acolo se opera 
manevra vagoanelor, se descărcau şi încărcau mărfurile în locurile 
stabilite, menţinând permanent larma specifică. Printr-un loc anume, 
de după o poartă, în gălăgia căruţaşilor care îşi suduiau dobitoacele 
încovoiate de greutatea poverii, ieşeau căruţe şi furgoane 
supraîncărcate. Acolo era ceva necunoscut, care mă atrăgea ca un 
magnet şi pentru care nu-mi găseam astâmpărul. 
 „Orice ar fi, trebuie să mă duc să văd trenul!”, mi-am zis în 
sinea mea. N-are de ce să-mi fie frică. Ce, oare copiii ăştia de la 
mahala sunt mai deştepţi decât mine?!” 
 Permanent, un grup de copii, pe care nici căldura nu reuşise 
să-i domolească, trecea strada, se strecura prin gardul în care 
făcuseră o hudă, scoţând nişte scânduri pe care tot ei le puneau la loc 
să nu se cunoască, adunând de printre linii, în mici bocceluţe, 
boabele de porumb, pe care le duceau acasă. Aceste boabe se 
scurgeau din vagoane şi nimeni dintre oficiali nu le luau în seamă, ba 
erau chiar mulţumiţi că se făcea curăţenie, fără să se observe risipa. 
 Şi, cum scăpasem de sub supravegherea Polinei, fără să mai 
stau pe gânduri m-am furişat tiptil pe lângă gard şi, cât ai zice 
„peşte”, eram lângă prima garnitură de tren.  
 Am rămas înmărmurit de ceea ce vedeam! Aveam în faţa 
ochilor vagoane adevărate, mai mari decât în închipuirea mea, 
aşezate pe roţi de fier, cu „buză”. Arcurile lor erau mai mari decât 
cele de la trăsura moaşei Mitoioanea, în care mă jucam „de-a 
pituluşu” cu Menţa. Totul era încremenit pe şinele ruginite de 
nemişcare şi îmbrobonate de roua nopţii. 
 Dincolo de aceste şine, pe alte linii, activitatea era în toi şi 
puteam vedea cu uşurinţă, chiar pe sub vagoane, munca depusă de o 
mulţime de lume. Cu această uimire, am văzut pe cineva venind spre 
mine din partea opusă a trenului. Pentru a nu mă întreba „ce caut 
acolo?”, m-am ferit într-o parte. Ajuns lângă tren, pe la mijlocul unui 
vagon, omul acela s-a aplecat şi a trecut pe partea opusă. În acel 
moment, la fel şi eu, dar în sens invers, am trecut dincolo, în altă 
lume, unde mi se deschidea perspectiva colosului creat de om, adică 
staţia de cale ferată. Şinele emanau o căldură de foc, care mi-a 
sensibilizat puternic tălpile picioarelor, la atingerea lor. 
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 Erau multe şine aşezate perechi, pe traverse din lemn unse cu 
catran, ce emanau un miros puternic şi specific, plăcut nasului meu 
inocent de pui de ţăran. Din loc în loc, erau grupuri de vagoane cu 
obloanele deschise, din care în furgoane, căruţe şi camioane se 
descărcau tot felul de materiale. Spaţiul era strâmt şi dădea multă 
bătaie de cap stăpânilor de căruţe. La fiecare mişcare şi manevră a 
trenului pe alte linii învecinate, dobitoacele ţăranilor, neobişnuite cu 
aceşti „monştri” şi speriate de ceea ce vedeau, icneau în jugurile 
apăsătoare şi cu greu erau stăpânite de cei ce le ţineau de funie. Şi 
când te gândeşti că eu îi promisesem mamei că, dacă mă ia la târg, o 
să „ţin vacile de funie”! 
 
 - Bă, să-i spui lui tac-tu să-ţi cumpere o căruţă ca asta de pe 
linie! mă aduse la realitate un chirigiu care observase cum priveam 
cu luare-aminte ceea ce vedeam pentru prima dată. Omul credea că 
sunt al cuiva ce era la încărcat, în imediata apropiere, nu venit tocmai 
de cine ştie unde, într-o „explorare” pe cont propriu, în care-mi 
pierdusem orientarea. Şi, ca să evit orice întrebare, ce şmecheri sunt 
copiii!, fără să privesc la cel ce mă abordase, am plecat printre linii, 
spre un loc mai convenabil şi mai atractiv, care nu s-a lăsat mult 
căutat. 
 Cam pe la mijlocul staţiei, într-un spaţiu mai larg, ce nu 
împiedeca vedrea în toate direcţiile, am observat un cort păzit de 
nişte soldaţi, loc ce a constituit o fascinaţie pentru curiozitatea mea 
de copil. Pentru prima dată vedeam soldaţi şi „casa” lor, lucru aflat 
doar din povestirile tatei. Trecusem de multe ori pe lângă postul de 
jandarmi din comună, dar ei stăteau într-o casă ca toate celelalte, nu 
într-un cort legat cu sfori de stâlpi de lemn. „Ce căutau soldaţii aici”? 
era întrebarea care mă făcuse să mă apropii de acel loc misterios, 
într-o lume pe care o descopeream cu uimire firească. Dincolo de 
cort, pe trei picioare de fier, se găsea aşezată o „puşcă” foarte mare, 
mai mare ca a jandarmilor cunoscuţi de mine. În spatele ei, avea un 
scăunel de tablă pe care se putea şedea, iar deasupra un „ochean” 
prin care te puteai uita. Prin burta ei trecea o centură de fier pe care 
erau înşirate „gloanţe” mari, lucitoare. În umbra cortului care avea 
„poalele ridicate”, trei soldaţi mâncau pâine şi altceva, parcă fasole, 
din nişte cutii de tablă. Unul mustăcios îmi facu semn cu mâna în 
care ţinea un cuţit ca al lui Ciufanu, cu care tăia porcii, şi, cu gura 
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plină de mâncarea neamestecată, mă îndeamnă să mă duc la el. 
Timid, cu ochii nemişcaţi şi fixaţi pe mâncare, am făcut câţiva paşi, 
după care curiozitatea a ieşit învingătoare în faţa fricii. 
 - Cum te cheamă şi de unde eşti? mă întrebă soldatul care avea 
două table albe, prinse pe umerii hainei închise la gât. M-am uitat 
lung la el şi am ezitat să-i răspund. Auzisem de la mama Măria 
Bălăşoanea „că au buit turcii peste noi” şi... dacă ăştia erau turci?! 
Dar nu erau turci, dacă m-a întrebat cum mă cheamă. Ce, turcii ştiu 
limba noastră şi stau printre noi? 
 - Hai, vino să-ţi dau un pesmet! m-a invitat din nou 
mustăciosul. 
 - Uite, bă, aşa-i copilul meu! se adresă camarazilor cu care 
mânca, iar vorbele lui îmi dădură curaj. Simţeam că nu era om rău şi 
nu-mi făcea nimic dacă şi el avea un copil acasă. Mi-am adus aminte 
că şi tata era concentrat şi când a plecat de acasă au plâns şi mămica, 
şi el. Eu n-am plâns că-mi era ruşine şi mă miram de ce plângeau. 
Când pleca la Călăraşi, unde avea o ibovnică, nu plângeau. Cred că şi 
mustăciosul a plâns când a plecat de la casa lui, iar acum stă 
degeaba, în cortul ăsta din gară… Poate tot aşa o sta şi tata, pe unde 
o fi! 
 Furat de gândurile mele, aproape nici n-am observat când un 
soldat cu faţă de copil m-a luat de mână şi m-a dus la „masa” lor, 
aşezată pe o pânză de culoarea cortului, întinsă pe un pat „pitic”. 
Mulţi ani au trecut până am înţeles că aceasta era o grupă de luptă 
antiaeriană, dotată cu un tun de calibru mic, destinat să apere gara 
oraşului de un atac aerian prin surprindere. Oare de-atunci să mi se fi 
deschis dragostea mea faţă de armament şi să devin, la timpul 
potrivit, ofiţer de guarzi ?! În şcoala militară, am descoperit prin 
asemănarea păstrată în memorie că acel tun era un Oerlikon calibru 
20 mm şi că pânza folosită ca faţă de masă era o foaie de cort din 
dotarea fiecărui soldat. 
 - Hai, ia şi mănâncă! şi-mi întinse o „azimă” mică şi pătrată, 
pe care pusese un strat de marmeladă. Ştiam gustul marmeladei, 
fiindcă ne adusese odată tata de la târg. Era bună şi-mi plăcea, dar 
cum să iau aşa, dintr-o dată, şi aşteptam să mă mai îmbie, să nu 
creadă că-s „himisit”. 
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 - Eu mâncai gogoşi cu Polina şi nu-mi este foame! Beui şi 
limonadă prămbie „di-colo”, de la colţ! şi, ca să fiu convingător, am 
arătat cu mâna într-o direcţie, aiurea. 
 - Nu mă refuza, că nu-i frumos! zise iar soldatul mustăcios. 
Dar nu mi-ai spus cum te cheamă? 
 - Ion. Şi am venit azi dimineaţă cu mămica şi cu alţi oameni, 
să luăm porumb. C-a zis Lena lui Ioviţa că, dacă nu venim şi noi, nu 
ne dă nimic de la primărie. A venit şi Nicolae al lui Pătru şi Floarea 
Truşcoanii, „a venit” multe care şi am mers toată noaptea, zău!! Mi 
se dezlegase limba şi prinsesem curaj în faţa acestor soldaţi 
necunoscuţi, care se amuzau de un copil pierdut prin gară şi îmbrăcat 
sărăcăcios. 
 - Şi de unde eşti tu, măi Ioane ? mă întrebă soldatul mai 
bătrân. 
 - De la Văianu!.. Nu ştii unde-i Văianu? Încolo, departe... şi iar 
am arătat cu mâna într-o direcţie unde credeam eu, dar în niciun caz 
încotro trebuia. 
 - Şi mămică-ta, unde este? 
 -A plecat la prăvălie, să cumpere ceva! Mi-a promis că-mi 
aduce un oricel… Vrea să-şi cumpere pânză de topit, că la bâlci n-a 
găsit. Poate o găsi şi gaz de lampă, că s-a terminat şi la Mândruleanu 
nu mai este. O să pună războiul şi n-o să vadă să ţese. Mi se 
dezlegase limba şi începusem să le dau detalii, cu seriozitatea ce o 
arată mai totdeauna copiii ce trăiesc grijile părinţilor. 
 - Şi carele unde sunt?  
 - Pe strada aia, unde „se face” gogoşi! 
 Mustăciosul s-a uitat lung la mine, a văzut că-s îmbrăcat 
numai într-o cămaşă murdară, a aflat că mama este plecată prin târg 
şi nu i-a fost greu să se convingă de aventura mea. 
 - Dar tu ştii să te întorci la car? m-a întrebat din nou, în timp 
ce-mi întindea încă o porţie de pesmet cu marmeladă. 
 - Da! O iau pe acolo, trec pe sub vagoane, apoi este o ulucă 
desfăcută şi ies la care. Vacile-s culcate şi rumegă, c-au mers toată 
noaptea!... 
 După cum arătam eu cu mâna locul de unde venisem, 
subofiţerul era convins de dezorientarea mea, fiindcă direcţia era 
invers faţă de cum le explicam eu locul, cursiv şi „convingător”. 
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 - Vasile, cred că-l duci tu, că nu mai ştie încotro s-o ia şi-l 
poate tăia trenul în manevră! zise mustăciosul soldatului cu faţa de 
copil mai mare. Auzi-l că trece şi pe sub vagoane! 
 - Dar am văzut că mai trec şi alţii şi pe ei nu-i taie trenul?! am 
replicat eu cu curaj de om mare. 
 - Tu ai mai trecut până acum vreodată? Tu nu ştii câte se 
întâmplă pe-aici! Săptămâna trecută, manevra a lovit o femeie care 
n-a fost atentă şi cred că a şi murit la spital. Nici nu ştii când pleacă 
manevra de pe loc, iar când vine nu o auzi! Măi, copilul meu, cum 
plecaşi aşa singur, prin gară ? Cine ştie pe unde te-o căuta mumă-ta 
acum ! Spui că te cheamă Ion, da, şi mai cum? 
 - Ion al Vetii Stătienii ! 
 - Dar pe tatăl tău cum îl cheamă ? 
 - Costăin! 
 - Constantin şi mai cum? 
 - Costăin al Mării Gugioanii. 
 - Lasă, Vasile, că-l ţinem aici, până vine cineva după el! zise 
mustăciosul către soldat. 
 - Ba nu rămân, că nu-mi mai dă mămica oricelul pe care mi-l 
cumpără din târg! 
  Hotărârea şi seriozitatea mea îi făcură pe soldaţi să râdă. 
Aveau şi ei spectacol gratuit, creat de prezenţa mea, un fel de 
Gavroche de Gorj, venit la oraş şi rătăcit prin gara târgului de pe 
Jiu...  
 De când plecasem de la car şi până ajunsesem aici, trebuie să 
fi trecut mult timp. Soarele se suise pe bolta cerească şi acum era 
aninat la amiază, stând în cumpănă, să coboare spre seară. În gară 
parcă toate erau întoarse pe dos. Nimic nu mai semăna cu cele de la 
Văianu. Şi răsăritul venea parcă dinspre Măiag, nu de la Biserica 
Nouă, dar n-am întrebat-o pe mama de ce! Sub pânza cortului, era o 
umbră deasă şi pe sub poalele răsfrânte se crea un curent de undă 
răcoroasă şi plăcută, faţă de năbuşeala de afară. În cort, se aflau trei 
paturi acoperite cu pături din lână de culoare vânătă, pe care erau 
scrise trei litere mari şi roşii. 
 - De ce sunt puse astea aici? am întrebat eu, punând degetul 
arătător pe prima literă. 
 - Mâncă-l tata de copil, cum vrea să ştie el tot! spuse 
mustăciosul, trăgându-mă spre el şi pupându-mă pe frunte. M-a 
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ridicat pe genunchi şi a început să-mi explice semnificaţia şi 
importanţa marcajelor de pe obiectele militare, în timp ce eu, cu 
dosul palmei, mi-am şters „pecetea” de pe frunte şi mi-am băgat 
degetul cu care arătasem în gură, pe la încheietura buzelor. 
 - Scoate mânuţa din gură, că nu-i frumos şi ai să faci şi bubiţe. 
Aici scrie că această pătură este a Armatei şi n-are voie nimeni s-o 
fure ! 
 Acum m-am dumirit şi eu de ce moşul Dumitru era iscălit pe 
toate străchinile smălţuite, ce se foloseau la nunţi şi pomeni, ca să nu 
i le fure, bag eu seama… 
 - Dar cu puşca aia de-afară, ce faceţi? Şi întinsei mâna spre 
arma care mă fascinase. 
 - Asta nu-i puşcă, e un tun de doborât avioanele duşmane, care 
vin să bombardeze gara! 
 - Şi pe ce cunoaşteţi avioanele duşmane, că eu am văzut multe 
pe cer şi nu m-au bombardat ?! 
 Auzisem de bombe de la Gheorghe, fratele mamicăi, care mi-a 
stricat cuptorul din malul de la matca Văianului, aruncând cu pietre 
în el, până s-a surpat. Mai zbârnăia şi din buze şi venea cu mâinile 
întinse ca aripile avionului. Îi plăcea să mă vadă plângând şi zicea că 
aşa-i în război. Dar asta era joacă de copil rău! Era mai mare cu patru 
ani ca mine şi ştia de bombe de la şcoală, unde începuseră să se facă 
şi cu elevii pregătirile de apărare civilă. 
 - Când o să fii mare, o să le înveţi şi tu, copile ! continuă 
mustăciosul „lecţia”. Avioanele lor nu seamănă cu ale noastre, au alt 
zbârnăit şi vin pe furiş. De la primărie se dă alarma cu sirena şi 
lumea fuge din case şi intră în adăposturile săpate în pământ.  
 - Ce-i ăla adăpost ? întrebai eu. 
 - Un şanţ adânc, cât omul de mare şi acoperit cu lemne şi 
pământ, în care stai nemişcat până trec avioanele, îmi explică 
mentorul meu de ocazie. 
 Primele noţiuni despre războiul care „bătea” la uşă le-am 
primit aici, în gara Târgului, capitală de judeţ, şi am pus atâtea 
întrebări câte cuvinte necunoscute auzeam. Adusesem o picătură de 
veselie, de inocenţă în viaţa dură a protectorilor mei, cărora le 
înlăturasem plictiseala pentru o scurtă perioadă de timp şi, poate, le 
umpleam un gol în sufletele zbuciumate după viaţa dorită de fiecare 
şi grijile pentru ceea ce avea să se întâmple. 
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 M-au dus la tun, m-au urcat pe scaunul ochitorului-trăgător, 
care, încălzit de-atâta soare, m-a ars la fundul aproape gol, să mă uit 
prin „ochean”, aparatul de ochire, dar mic aşa cum eram, n-am văzut 
decât două „fire în cruce”... 
 
 - Uite-l, fă, cu soldaţii, la tun! se auzi distinct vocea Polinii, 
inconfundabilă pentru mine, răzbind prin zarva necontenită a gării, 
care mă trezi la realitatea mea de pierdut în mulţime. 
 - Pună-s-ar buba neagră pe el, de drac împieliţat, că mi-a 
mâncat sufletul din mine şi aşa amărât de atâtea necazuri! Nu 
credeam c-am să-l mai găsesc viu, în buimăceala asta! Doamne,     
ia-mă tu pe mine, să mă scap de un neisprăvit! Unde-i tată-său, să-l 
joace în picioare, că eu i-am spus „cu ăsta n-o să mă mai înţeleg!” 
 Revederea mea după atâtea căutări i-a creat o stare de emoţie, 
ca în faţa unei situaţii limită, ce-o făcea să nu-şi poată stăpâni 
vorbele şi gesturile, care cu adevărat m-au înfricoşat, gândindu-mă la 
ceea ce avea să urmeze. Ce mai putea crede când, la întoarcere de la 
cumpărături, a găsit-o pe Polina disperată că eu dispărusem de la car! 
Povestise cum s-a dus la privată, dar de emoţie încurcase firul 
faptelor, s-a încurcat în explicaţii, care nu se potriveau cu ale 
celorlalţi chirigii şi s-a mărit starea de tensiune. M-au căutat pe la 
case, la copiii din mahala, unde credeau c-am fost atras la vreun joc. 
Îşi făceau fel de fel de gânduri, care mai de care mai sinistre, aşa că, 
de-acum, vederea mea viu şi nevătămat le-a creat o stare agresivă, 
greu de stăpânit, după defetismul prin care trecuseră. 
 - Frumoaso, ia nu te mai zborşi la copil, că-i cuminte şi 
deştept! Venişi la târg şi plecaşi hai-hui , îl lăsaşi singur la car, în loc 
să te ocupi de el, să-i dai să mănânce, să-l culci la umbră, cum ar face 
o mamă pentru plodul ei. Bărbatul ţi-e plecat la concentrare, iar tu te 
îmbrăcaşi ca la nedeie !! Şi-a mai zis protectorul meu mustăcios 
câteva vorbe, pe care eu nu le-am înţeles, dar mama atât s-a ruşinat, 
încât a tăcut. 
 - Hai! Nu eşti tu Veta Stătienii din Văianu? Întrebarea a pus-o 
pe mama într-o şi mai mare încurcătură, când i-a spus cum o cheamă 
şi de unde este. Polina se fâstâcise de tot, ca-n faţa jandarmului 
comunal Săndulescu. Au schimbat între ele priviri cu subînţelesuri, 
dar siguranţa subofiţerului le adusese la tăcere. 
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 - Domnu’ gradat, zise mama cu glas mieros, vedeţi 
dumneavoastră! Ăsta a fugit de acasă, ascuns în fânul din car. Are 
pantalonaşi scurţi, bască albastră, bluză de oraş, cumpărate cu bani 
munciţi de tată-su şi uitaţi-vă cum a venit, să mă facă de râs, nu alta! 
încercă mama scuze, pentru justificarea discrepanţei între felul cum 
era ea îmbrăcată şi cum mă înfăţişam eu. 
 - Da, da, s-o crezi mata! intervenii eu insolent şi încurajat de 
protecţia ce mi se acorda de soldaţii care priveau cu interes la 
nevestica tânără, cu păr şaten şi ochii albaştri, îmbrăcată ca la horă şi 
cu bărbatul plecat de-acasă. Alea nu le-a cumpărat, i le-a dat 
ibovnica tatei de la Călăraşi, care are prăvălie şi bărbat bătrân! 
 - Ce să mai zici, Polino, de diavolul ăsta? Te face de râs când 
nici nu te aştepţi şi când crezi că-ţi este lumea mai dragă! 
 Au râs soldaţii cu lacrimi de nu mai pridideau să şi le şteargă! 
Domnul gradat m-a ridicat în braţe, m-a sărutat pe ambii obraji, 
alintându-şi dorul de copilul lui, i-a mai spus o dată mamei că nu-i 
potrivit îmbrăcată pentru gară, la descărcat de vagoane, şi să nu 
cumva să-mi de-a vreo palmă, că nu sunt eu cel vinovat. 
 ... Când am ajuns la care, numai al mamei şi al Polinii se mai 
găseau în marginea străzii. Toate celelalte plecaseră la încărcat 
porumbul din vagon. Dar nu era niciun bai, fiindcă de acum se 
aştepta la rând cu vitele înjugate la care, ce le obliga să suporte 
greutatea proţapului pe grumazul şi aşa mult prea obosit. 
 Mama s-a dus într-un loc ferit şi s-a schimbat de ţoalele ale 
bune, s-a îmbrăcat în hainele prăfuite cu care venise pe drum în 
timpul nopţii, iar în privirea ei se citea o tristeţe pe care şi eu am  
luat-o în seamă şi-mi părea rău de necazul ce i-l creasem. Să fi fost o 
consecinţă a ceea ce îi zisese gradatul? Parcă i-a zis ceva şi de tata 
dus la concentrare, să-l mănânce păduchii, iar când i-a pronunţat 
numele de Veta Stătienii a buimăcit-o de tot… În tăcere, mi-a dat 
oricelul, o pungă cu un ursuleţ şi o răţuşcă de zahăr candel, iar când 
m-a mângâiat pe obraz i-am sărutat mâna arsă de soare, care încă mai 
mirosea a busuioc. 
 

*** 
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IGNATUL DIN COPILĂRIE 
 
 
 ...În săptămâna aceasta a Ignatului se tăiau porcii de Crăciun. 
Nu se ştia, sau nu se folosea termenul de sacrificat, care era străin 
din toate punctele de vedere pentru lumea satului. Tăiatul avea o 
semnificaţie sacră, cea care aducea prosperitatea în casă, belşugul 
care te ajuta să treci mai uşor prin greutăţile iernii, către primăvară şi 
mult peste vară. Noi, copiii, de fiecare dată, eram confruntaţi cu ceva 
dureros, fiindcă în bătătura casei noastre, vrând, nevrând, trebuia să 
luăm parte la acest ritual, într-un fel barbar. Porcul făcea parte din 
existenţa noastră sentimentală! Avea şi un nume, chiar creştinesc. 
Bunica Stătiana, cât a stat la noi, a „botezat” un purcel ce a ajuns 
porc până la Ignat cu numele de Gore, ca pe fratele meu. Participam 
la creşterea lui timp de un an de zile. Îl hrăneam, îl duceam la 
scăldat, îl mângâiam şi-l gâdilam pe burtă cu afecţiune, la care el, 
animalul, răspundea pe măsură, expunându-şi pielea şi ridicând 
picioarele când intrai în zonele inghinale, grohăind de plăcere. La 
fiecare sfârşit de an, aveam în curte şi un purcel al cărui soroc se 
plănuia pentru Crăciunul viitor. 
 În sat, erau puţini bărbaţi rămaşi acasă şi dintre aceştia şi mai 
puţini care aduceau la îndeplinire actul de înjunghiere. Operaţiunea 
în sine viza secţionarea beregatei si arterelor jugulare şi trebuia 
făcută repede şi cu precizie, altfel porcul se chinuia şi ţipetele lui 
ţineau satul în alarmă. Cu cât porcul ţipa mai mult, cu atât măcelarul 
de ocazie era mai desconsiderat de comunitate, „că a chinuit 
animalul”. 
 La noi în curte, în anii copilăriei mele, de cele mai multe ori, 
porcul a fost tăiat de nea Dumitru Boştină poreclit Ciufanu, acela 
care, an de an, fura vara ceapa mamei din Dos, din dealul cu via 
noastră. Fiindcă se ştia, mama totdeauna punea câte un răzor de 
ceapă în plus, „că vine Ciufanu şi fură.” În compensaţia cepei furate, 
ne făcea acest serviciu gratuit. Treaba era planificată din timp, pentru 
că Ciufanu participa la multe familii, la tăiatul porcilor, chiar la două, 
trei gospodării într-o zi. 
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 În ziua stabilită, mama se scula mai de dimineaţă, pregătea 
„rosturile” necesare, adică lemnele de foc, căldările şi apa adusă 
proaspăt, ca să fie, albia porcului, adică vasul în care se puneau 
pentru sărat carnea şi slăninile, postăviţa pentru maţe, vătraiele 
pentru pârlit. Turta de mălai si mâncarea se pregăteau până în ziuă, 
că apoi nimeni nu mai avea timp de aşa ceva! Cea mai dificilă 
operaţie în această activitate era jupuitul. Era considerată risipă să 
pârleşti porcul cu paie şi să nu recuperezi pielea şi părul, trebuitoare 
în gospodărie. Aproape toată pielea, mai puţin o porţiune de pe burtă, 
era jupuită, pentru că din ea se meştereau opincile pe care noi le 
purtam în picioare, tot timpul iernii. 
 Când eram în clasa întâi de liceu, după trei luni de folosinţă, 
bocancilor lui Gheorghe, cumpăraţi de la Brăila de moş Dumitru cu 
mulţi ani înainte şi care-i rămăseseră mici şi-mi fuseseră transferaţi 
mie, li se rupseseră feţele, îmbătrânite de timp, motiv pentru care, 
după vacanţă, m-am întors la liceu încălţat cu opincuţe din piele de 
porc, care se „asortau” de minune cu hainele din dimie aspră, lucrate 
de Gore Drulă, croitorul satului, care învăţase meseria în armată. Ce 
umilinţă am suferit când colegii orăşeni au râs pe seama încălţărilor 
mele! Nu era de-ajuns că duceam cărţile într-o traistă, cu rol de 
servietă, confecţionată şi ea din păr de capră? 
 Interesant un lucru pe care n-am putut să-l dezleg. În 
dimineaţa zilei sacrificiului, în oborul animalelor era întotdeauna o 
linişte apăsătoare. În cocina porcului nu se auzea nici o mişcare! 
Pentru ultima oară, porcul şi purcelul „moştenitor” stăteau afundaţi 
în culcuşul de paie, parcă intuind tragedia deznodământului. Ce fel 
de telepatie funcţionează? Ar pute fi o coincidenţă? 
 Când Ciufanu intra în bătătura casei, noi, copiii, aşa cum eram 
îmbrăcaţi, ne urcam în pat, ne aciuiam sub o pătură şi ne introduceam 
degetele în urechi, să nu auzim ţipătul sfâşietor de dureros al 
animalului prins, trântit la pământ, imobilizat de picioare şi 
înjunghiat fără milă. Acolo, în pat, nu scoteam o vorbă şi doar din 
când în când mai eliberam timpanele pentru a şti ce se mai întâmplă. 
Totul era terminat când măcelarul de ocazie şi ajutoarele sale 
începeau să vorbească şi să stabilească modul de continuare a 
treburilor, în timp ce animalul îşi da duhul. 
 După înjunghiere şi când tot viul se scursese din el, porcul era 
urcat în tinda casei, apoi era adus în camera în care eram şi noi, 
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cameră unică, funcţională ca dormitor, bucătărie şi pentru orice 
activitate ce nu se putea face afară, în frig. 
 
 - Coborâţi din pat, dracilor, că făcurăţi hurdu-burdu din casă! 
Aşa spunea mama când vrea să ne certe pentru dezordinea ce-o 
lăsam în urma noastră. Ia uite, se suiră cu opincile în pat! Vă e milă, 
dar muşcheţii vă plac?!! mai continua mama cu sudălmile prefăcute, 
deşi chiar şi ei îi picuraseră câteva lacrimi din ochi... 
 Pe scânduri curate din lemn de plop, coborâte din podul 
şoprului cu fân, porcul era aşezat, jupuit, spintecat, tranşat în părţi 
bine stabilite, conform datinii străbune. Despicarea se făcea pe lângă 
şira spinării, după ce stratul de slănină era crestat, moment solemn, 
când gospodina aducea cotovaica din coajă de dovleac plină cu sare, 
din care măcelarul lua cu mâna dreaptă, să săreze locul încrustat în 
cruce, gest însoţit de urare : „Să trăiţi, să-l mâncaţi sănătoşi !”, la 
care gospodina mulţumea prin : „Să te audă Dumnezeu şi să mai vii 
şi la anul!.” 
 Plata pentru această munca a măcelarului, consta din mâncarea 
şi băutura consumată după terminarea trebii. Din bucătile de carne 
cele mai gustoase, nea Dumitru umplea un tuci de carne, din care nu 
lipseau cei doi muşchiuleţi din zona rinichilor, pe care mama îl punea 
pe plită. Când carnea se prăjea, odaia se umplea cu un miros 
apetisant, care se răspândea până în vecini. Sub pat, stătea ascuns 
Pârtoc, motanul casei, care şi el aştepta mieunând din când în când, 
dar nu deranjant, ca să fie scos afară, să i se dea ceva din prospătura 
care ocupa încăperea.  
 ...Sacrificările în sat începeau în ziua de Ignat şi continuau 
până aproape de Crăciun. Deci erau în zile de post, dar în ziua tăierii 
toţi ai casei se „dedulceau” din ceaunul plin cu muşchi şi jumări din 
slănină perselată cu carne, rumenite cât trebuie, „udate” cu ţuică 
fiartă şi vin de ananas, după care se închinau şi cereau iertare 
Domnului, pentru păcatul comis. 
 ... Când aveam vreo şase sau şapte ani, într-un asemenea 
moment, bunica Mama Măria, conform obiceiului, n-a gustat din 
ispita păcătoasă şi eu, din multă iubire pentru ea, am făcut la fel. Pe 
aceeaşi masă cu trei picioare, lângă castronul imens cu bunătăţi, era 
şi strachina noastră cu iahnie de fasole fiartă şi dreasă cu ceapă 
zdrobită, dar fără prăjeală, nici măcar cu ulei. Sub ochii mei de copil 
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pofticios, Riţu, fratele mai mic, se lăfăia cu jumări rumenite, pe care 
le lua cu mâna direct din vasul dedulcit şi, răutăcios, mi le trecea pe 
la nas, dându-mi motiv să-l plesnesc cu lingura de lemn peste 
degetele în care ţinea bunătatea culinară, care a căzut chiar în 
strachina cu fasole, spre indignarea tuturor comesenilor. 
 Masa s-a încheiat cu plânsetele noastre: el de durere, şi eu de 
ciudă, „că mi-a făcut-o Riţu în necaz”! 
 

** 
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PIŢĂRĂII 
 
 
 ...Aşa se spunea şi se mai spune la mine în sat, la colindeţ. 
 De acest obicei sunt legate unele din cele mai frumoase 
amintiri din copilărie, care s-au întins până pe la 16-17 ani, când 
iarnă de iarnă am fost prezent la eveniment. În piţărăi, mergeau toţi 
copiii din sat, bunicii sănătoşi şi chiar câte un părinte, întrucât 
celălalt rămânea obligatoriu acasă, să împartă piţărăii din partea 
gazdei. Se dădeau piţărăi şi la casele nelocuite permanent, de către 
cineva din familie, venit special pentru acest eveniment, sau de un 
vecin binevoitor şi rugat să facă această treabă. Erau de mare laudă 
moştenitorii care asigurau perpetuarea obiceiului, menit să 
comemoreze pe înaintaşii plecaţi pe drumul fără întoarcere.  
 Ziua aleasă pentru această sărbătoare era data de 24 
decembrie, în ajunul Crăciunului, şi, în funcţie de tradiţia din fiecare 
sat, împărţirea se desfăşura dimineaţa sau seara, dar nu în amiaza 
zilei. Timpul dădea şi el farmec obiceiului. Mai trebuie amintit că şi 
satul era delimitat în acest colindat şi probabil, zic eu, avea o 
rânduială de câţi colaci trebuiau făcuţi pentru acest eveniment. În 
satul meu, zona se întindea de la Ioana lui Vişan din Via Sârbului 
până în capul satului, la învăţătorul Gheorghe Novac.  
 În zona noastră se dădeau ca piţărăi colaci făcuţi din aluat de 
pâine în formă cifrei 8 şi mai rar fructe, neaflându-ne într-o regiune 
cu tradiţie pomicolă. Calitatea şi dimensiunea depindeau de 
pretenţiile gospodarului. În satul nostru două familii făceau notă 
discordantă: Vişana şi Frevonia lui Novac, case din marginile zonei 
de colindat. Gazdele terminau pregătirile chiar înainte de sosirea 
colindătorilor şi piţărăii erau scoşi fierbinţi din cuptor, de fiecare 
dată, când toată lumea deja aştepta la porţi. În piţărăi, nu se mergea 
în linişte, ci în veselie şi cu strigături care umpleau satul de voie 
bună, în întâmpinarea marii sărbători a Crăciunului. ”Dă-mi 
piţărăăăul, să nu-ţi iau pârlăăul!!”, „Hă, hă, hă, hăăăă, piţărăul şi 
cârnatul, că mâine mă duc la altu’!”  
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 Vă imaginaţi ce vacarm se isca la porţile celor două familii, 
stârnit de colindătorii nerăbdători şi prinşi de frig?!! Dar merita 
aşteptarea, căci primul şi ultimul colac erau fierbinţi, atunci scoşi din 
cuptor, mari şi frumoşi, atunci când erau aduşi la poarta casei de 
gospodina cu faţa îmbujorată de efort şi arşiţa vetrei încinse. Cam la 
mijlocul satului, locuia Ion Dobrescu, autoporeclit Mongescu, ca pe 
un boier de la Glogova, cu care ar fi vrut să se compare. Aici, cei 
vârstnici primeau şi câte o ceaşcă din pământ plină cu ţuică fiartă. 
Când mă făcusem mai mărişor, Domnica, fiica gospodarului şi 
colega mea de şcoală primară, care nu venise la urat, rămânând acasă 
pentru a-şi ajuta mama la făcut împărţeală, pe post de „barmaniţă” la 
oala cu ţuică, m-a tratat şi pe mine, un fel de avans sentimental 
excepţional, oferindu-mi o ceşcuţă de lut plină cu ţuică, pe care era  
s-o vărsăm, pentru că ea se uita în ochii mei şi eu într-ai ei, iar ceaşca 
umbla aiurea între mâinile noastre. Mai făceau notă discordantă faţă 
de lumea din sat Pirţoanea, chiar acesta-i era numele, şi doda Lenuţa 
Sfăncioaca. Pitărăii lor ajungeau direct în găleata porcului ăla „mic”, 
sorocit pentru anul viitor. Erau cei mai răi colaci, făcuţi dintr-un 
aluat dubios, necrescuţi şi crăpaţi, dintr-o făină de calitate 
îndoielnică. De ce oare aceste două femei nu se încadrau în rândul 
lumii din sat nu se putea explica, mai ales că nu erau sărace?... 
 La terminarea procesiunii, sosiţi acasă, răsturnam direct pe pat 
traista plină de colaci şi, cu o meticulozitate repetată an de an, 
alegeam după calitate ceea ce primisem, numind-o şi pe gospodina 
care ni-i dăduse. Începând de a doua zi, după fiertul boşomeţilor în 
căldarea de tuci, în zeama rămasă, bogată în proteine şi grăsimi, 
aromată de condimentele din compoziţia caltaboşilor, se introduceau 
colăceii primiţi ca dar, pentru înmuiere, unde se îmbibau şi apoi îi 
mâncam cu o poftă deosebită, până la îngreţoşare. Azi este considerat 
un abuz, după un post atât de lung. Altele sunt astăzi datele de reper 
ce se iau în calcul...  
 
 Prepararea şi coacerea colacilor, la noi în casă, se făceau în 
ziua premergătoare, adică în 23 decembrie, când camera dormitor-
bucătărie se umplea de mirosuri apetisante şi de mult timp aşteptate. 
Pe lângă piţărăi, în aceeaşi zi, tata frământa şi cocea aluatul de 
cozonac, o raritate în sat pe timpul războiului, din care noi „furam” 
câte un boţ de cocă cu gust dulce-acrişor, ce nu l-am uitat niciodată şi 
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cu aceeaşi plăcere îl prefer şi acum, gest detestat de consoarta mea, 
pe vremea când şi ea se îndeletnicea cu prepararea cozonacilor de 
sărbători, activitate pe care de mult a abandonat-o. Tata era 
specialistul casei, de la care a învăţat şi mama. La 12 ani, fusese dus 
ca ucenic într-o patiserie din Brăila, unde a învăţat şi această 
meserie, apreciată mult de noi, copiii. Cam pe la aceeaşi vârstă, când 
eram la liceu şi locuiam împreună la gazdă, am învăţat de la el 
secretul gogoşilor, din aluat frământat sau nu, pe care dezinvolt le 
preparam de câte ori simţeam nevoia. Eram mândru şi mă lăudam la 
colegii de clasă, care nu mă credeau şi mă considerau un mincinos 
venit de la ţară. 
 Porcul era la saramură, urechile-i erau deja ronţăite, ca şi 
şoriciul de pe picioare şi de pe burtă. Pielea era sărată, trecută prin 
cenuşărit, după caz, şi pusă la uscat, pentru a fi folosită mai târziu, la 
confecţionarea încălţărilor de care aveam atâta nevoie, care erau    
pe-atunci opincile. Era semnalul că sărbătorile de iarnă au început, 
intrasem în vacanţă şi toată lumea era a noastră. Iar dacă mai aveam 
noroc şi de zăpadă, eram în culmea fericirii! 
 Unde eşti, copilărie, cu inocenţa şi fericirea ta, mângâiată de 
plăcerile acelea, pe cât de mărunte, pe atât de mari? 
 

** 
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RADIOUL ÎNVĂŢĂTORULUI 
 
 

 ...Primul aparat de radio pe care l-am văzut a fost în casa 
învăţătorului meu din clasa a 3-a primară, Dumitru Popescu.  
 Era în iarna anului 1943. O iarna pe cât de geroasă, pe atat de 
bogată în zăpadă. În dimineaţa aceea, domnul învăţător ne-a promis 
„că dacă suntem cuminţi şi vom fi atenţi la lecţii”, are pentru noi o 
surpriză: ne va duce acasă la el să ne arate un aparat de radio, de care 
ne vorbise la ore. Abia aşteptam să se termine orele de şcoală şi să 
mergem să vedem un aparat de radio, „prin care se aude muzică şi 
vorbe”. Imaginaţia de copil lucra, dar nimic nu a corespuns cu 
adevărata realitate.  
 
 Timpul s-a scurs mai greu, orele s-au terminat, clasa a fost 
adunată în curtea şcolii şi cu toţii am pornit voioşi şi neastâmparaţi, 
să ajungem la casa dascălului nostru. Ştiam unde locuieşte şi drumul 
îl cunosteam ca spre casa mea, dar domnul învăţator ne-a făcut 
precizarea: „Trebuie să mergem peste câmp, nu pe drum, ca să 
ajungem mai repede, că vă este şi vouă foame!” Ne-am încolonat 
câte doi, în faţă băieţii, secondaţi de fete, care trebuiau protejate de 
zăpada abundentă ce fusese “cernută” din ceruri în noaptea aceea. 
 
 Prin zăpada aproape neîncepută, doar o urmă se vedea că 
trecuse în dimineaţa aceea pe acolo, pe unde am mers noi, o clasă de 
copii care am bătătorit cu opincuţele noaste o potecă adevărată, prin 
troienele câmpului de la gura Văianului. 
 
 ...Când cu feţele îmbujorate am ajuns în curtea casei, întrând 
prin poarta din spate, pe lângă privată, şurele de coceni şi coteţul 
porcilor, mama domnului învăţător ne-a întâmpinat surprinsă de 
prezenţa noastră, atâţia copii veniţi deodată şi pentru ce motiv? Din 
două vorbe ale domnului învăţător, neauzite de noi, distinsa doamnă 
s-a dumirit şi a deschis uşa unei camere din cele trei.  
 Încolonaţi şi disciplinaţi, copiii au urcat în tinda casei şi numai 
din prag priveau misteriosul aparat, prezentat acum de binevoitorul 
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dascăl a fi radioul de care ne vorbise la şcoală. Nu se pătrundea în 
camera respectivă, unde intrase numai el, fiindcă încălţările copiilor 
erau ude şi, din zăpada care se topea datorită căldurii ieşită din 
picioruşele tinere, s-ar fi adunat multă apă pe scândura aproape goală 
a odăii, acoperită parţial cu preşuri înguste, făcute din betelii de 
cârpe, ţesute în război. Când mi-a venit rândul, am văzut că în acea 
odaie, în care nu se făcea focul, era o cutiuţă mică şi neagră, care nu 
vorbea si nici nu cânta, nefiijnd mai mare decât o găină din bătătura 
noastră. Înainte de plecare, domnul învăţător s-a justificat “că radioul 
său nu merge” fiindcă n-are baterii, fără a ne explica ce mai sunt şi 
acelea. Cutia numita radio stătea într-o cameră neîncălzită iarna, deci 
nu funcţiona. 
 Atunci, pentru ce ne-a adus şi a vrut să ne arate un aparat de 
radio? După mulţi ani, am înţeles că domnul învăţător Dumitru 
Popescu nu avea pârtie să vină la şcoală pe drumul lui obişnuit, care 
era cel mai scurt, adica peste câmp! Iar noi, copiii, fuseserăm invitaţi 
să-i vedem radioul, doar ca să-i facem... pârtia prin zăpadă! 
 

*** 
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DRUMUL LÂNII 
 
 
 Încă dinainte de a se realiza Unirea cea Mare din 1918 şi cu 
multă vreme înainte, românii din Regat şi cei de dincolo de munţi 
ţineau legături strânse, prin schimburi de mărfuri. Aveau potecile 
prin pădurile cunoscute numai de ei, pe care le foloseau cu succes, ca 
să nu fie dovediţi de potera imperială. În deceniile 7 – 10 ale 
secolului XIX, comunităţi întregi din Ardeal, prigonite de 
administraţia austro-ungară, au trecut Carpaţii şi au creat noi aşezări 
prin nordul Olteniei, cu o populaţie ce aducea cu ea graiul şi portul 
transilvan. Legăturile comerciale în acea perioadă se concretizau prin 
schimbul direct de mărfuri între cetăţeni şi se realizau spontan sau în 
zilele anume stabilite, pentru târguri şi bâlciuri. Trocul, schimb în 
natură de produse, procedeu străvechi de realizare a comerţului, era 
mijlocul cel mai folosit, fiind la îndemâna tuturor. Pentru ei, banul nu 
era măsură a valorii. La ce foloseau banii imperiali în Regat, sau 
invers, dacă nu erau ducaţi din aur?! Fiecare din părţile contractante 
îşi evalua marfa şi comercianţii se tocmeau privind schimbul, până 
ajungeau la soluţia cea mai convenabilă fiecăruia. Legea cererii şi 
ofertei asigura echilibrul. 
 Prin aceste legături permanente se explică apropierea vorbirii 
şi a portului populaţiei din nordul Mehedinţiului şi vestul Gorjului, 
cu multe elemente lingvistice şi etnice de dincolo de munţi, din zona 
Banatului. La noi în sat, nu se pronunţau silabele “ce” şi “ci”, cum se 
aud în Ţara Româneasca, preluându-se pronunţia bănăţeană, greu de 
scris în limba română, neavând litere corespunzătoare sunetelor ce 
provin de la sârbi, dar aproximativ ele ar fi: pentru “ci” (şi) iar pentru 
“ce” (şe) ; ceapă = şeapă, ciorbă= şiorbă, un ş uşor prelungit, 
pronunţat cu limba puţin strânsă şi apropiată de cerul gurii.  
 
 ...Într-o vară de la începutul deceniului al treilea al secolului 
XX, aşa cum se întâmpla anual până atunci şi după aceea, a plecat 
după lână peste munţi un grup de bărbaţi şi femei din satul Văianu, 
înspre Cornereva. În zona noastră subcarpatică şi implicit a 
Ciupercenilor, creşterea oilor nu intrase în obiceiul locului, oile fiind 
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neadaptate la căldurile verilor din zonele de podiş sau şes. Se 
îmbolnăveau şi se putea decima întrega turmă, cu grave consecinţe, 
prin pierderi mari pentru gospodari. Mai exista şi pericolul gălbezei, 
un parazit contractat din iarbă, care provenea din bălegarul de la 
bovine, animale rezistente parazitului. Fiindcă nu păşteau şi mâncau 
numai frunză şi lăstari de arbori, caprele nu se îmbolnăveau de acest 
parazit şi înlocuiau masiv absenţa oilor, asigurând laptele şi carnea. 
Părul caprei nu avea calitatea lânii atât de trebuincioase într-o 
gospodărie şi n-o înlocuia. În zonă, nu erau nici suprafeţe suficiente 
de păşunat şi bărbaţii care trebuiau să se ocupe de păstorit aveau 
înclinaţii pentru alte îndeletniciri, spre profesii mai „elevate”: 
meseriaşi la oraşe, comercianţi, chelneri şi chiar profesii intelectuale 
pentru cei cu înclinaţii spre carte. Altă zonă, alte concepţii, alte 
preocupări pentru asigurarea existenţei... 
 Calea de străbătut din Văianu, până la Cornereva, acest drum 
al lânii, cum am denumit-o eu după zeci de ani, era foarte lungă, 
drum greu, ce presupunea eforturi fizice mari şi numai pe jos, cu 
greutate în spate şi la dus, şi la întors, cu mulţi zeci de kilometri 
parcurşi în timp de o săptămână sau două. La plecare din sat, 
drumeţii mergeau spre vest, de-a lungul pârâului , treceau prin 
comunele Câlceşti, Celei, Baia de Aramă, întrau pe valea comunei 
Mărăşeşti, spre satul Godeanu, după care, în urcare, pe potecă sau 
drum de care, traversau lanţul Munţilor Mehedinţi, pe lângă Vârful 
lui Stan, coborau până la nivelul râului Cerna, în comuna Cerna Sat, 
care era trecut prin vad sau pe punte , după noroc, apoi se încumetau 
pe panta abruptă a Masivului Godeanu, ajungând până la cote de 
peste 1300 m, de unde începea coborârea „ce nu se mai sfârşea” 
pentru obositele picioare, spre comuna Cornereva, ascunsă prin văile 
de la poalele vestice ale muntelui. 
 Atunci, în acest grup se găsea şi Chiva Dobrescu, sora cea mai 
mică a Stătienii lui Dumitru Boştină, fată frumoasă, şi la faţă, şi la 
corp, singura nemăritată din rândul femeilor şi dornică să-şi 
rostuiască cu vrednicie zestrea pentru măritiş, de macaturi, pături şi, 
de ce nu, şi câte o scoarţă mai acătării, cu care avea să se 
mândrească, atunci când va deveni noră. 
 
 Fiecare ins purta în spate un bagaj greu, constituit dintr-o 
povară, un rucsac imens, în care se duceau mărfuri trebuincioase 
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gugulanilor, destinate pentru a fi schimbte cu lâna de oaie. În aceşti 
saci voluminoşi, se aşezau cu grijă oale şi străchini din ceramică de 
Găleşoaia, frumos lucrate şi de calitate, tutun, chibrituri, pânzeturi 
pentru o anumită întrebuinţare, ace, aţă de cusut, mărgele, paiete şi 
câte altele, de parcă locul de schimb, această zonă a Cornerevei, era 
desprinsă de lume. Probabil că această parte de la periferia 
Imperiului rămânsese neglijată de autorităţile timpului. La destinaţie, 
grupul se împărţea în echipe de câte 3-4 persoane, conduse de un 
bărbat care mai avea şi grija să nu se întâmple ceva femeilor din 
echipă, care întotdeauna erau cel puţin dublu ca număr faţă de 
bărbaţi. Şi aşa, răzleţiţi pe mici grupuri, ca să nu se concureze între 
ei, umblau din casă în casă să-şi vândă marfa prin schimb pe lână, 
mâncare şi eventual un loc de dormit peste noapte, măcar prin vreun 
şopru cu fân, că prin odăi nu erau primiţi şi timpul era prielnic, mai 
ales că veneau doar vara. În curtea gospodarului, aveai şi siguranţa 
că nu vei fi atacat de vreun răufăcător ce ar fi fost tentat de marfa de 
schimb, sau să se lege de vreo femeie mai frumoasă. Cum se zice: 
„Paza bună trece primejdia rea!” 
 
 Într-un grupuleţ de trei persoane, era şi Chiva când, spre seară, 
au bătut la poarta unui gospodar „mai acătării”, să vândă marfă şi să 
ceară găzduire peste noapte în ograda sa. Casa era mai răsărită şi, 
după gardul înalt de la drum, se bănuia că are o curte imensă, dar 
privirea de afară nu putea răzbate în interiorul „redutei”, ca să vezi ce 
se ascunde în interior. După părerea lor, „aici trebuie să fie casa unui 
bogătan” şi sperau să-l înduplece să-i primească peste noapte, pe ei, 
două femei şi un bărbat, vădit nepericuloşi, care, rămaşi în curtea 
zăvorâtă şi păzită de un câine „cât viţelul”, nici n-ar mai fi ştiut cum 
să mai poată ieşi. 
 De la oprirea în faţa casei, n-au aşteptat mult şi poarta de la 
intrare a fost întredeschisă de un „munte de om”, bine făcut şi curat 
îmbrăcat în straiele lui specific bănăţene, având pe cap o pălăriuţă pe 
cât de mică, pe atât de şic purtată. Gospodarul, tăcând, a „cântărit” 
din priviri firavul grup. Atenţia i-a fost atrasă de tânăra noastră şi, 
oprindu-se cu privirea mai mult asupra ei, a descoperit o fiinţă cu o 
faţă albă, din care licăreau doi ochi negri, sub frumoase sprâncene 
arcuite. Buzele roşii, cărnoase şi senzuale ale fetei i se uscaseră de 
atâta efort şi, printr-un gest firesc şi necontrolat, erau umezite cu 
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vârful limbii, gest care-i atesta inocenţa, dar îi şi mărea atracţia. 
Poarta a fost larg deschisă, chiar mai mult decât era necesar, să intre 
cele trei persoane pe care le-a poftit înăuntru, confirmând, dacă mai 
era necesar, că sunt bine primite. Curtea era mare şi laturile erau 
închise de acareturi, dând senzaţia că te afli într-o cetăţuie. Liniştea 
ar fi fost desăvârşită, dacă n-ar fi fost „spartă” de lătratul 
ciobănescului care n-a contenit, până a primit de la stăpânul său 
mustrarea „Taci în dată, boală!” 
 Călătorii erau obosiţi, aveau feţele îmbujorate, dar mai 
purpurii erau ai Chivii, fată cu trupul mlădios ca firul trestiei, supus 
de timpuriu la un efort ce depăşea puterile unei fiinţe plăpânde. 
Rămasă în picioare, făcea efort să se descotorosească de bagajul ce-l 
purta de două zile în spate, îar gospodarul n-a întârziat s-o ajute să-şi 
dea jos croşna grea de marfă şi de drum, moment în care, fără voie,  
i-a atins la subţiori cămaşa udă de sudoare. 
 Repede a venit seara, focul s-a aprins, s-a pus de mămăligă iar 
oltenii, după ce-şi „trăseseră sufletul”, se liniştiseră. Femeile se 
spălaseră la adăpostul şurii, să nu fie văzute dezbrăcate de cei doi 
bărbaţi şi acum toţi sporovăiau voioşi, stăpâniţi de bucuria norocului 
pe care-l găsiseră, să înnopteze în această casă mare şi aproape 
pustie, dacă n-ar fi fost acest „paznic” ascet, ce trebăluia de unul 
singur în pregătirea cinei ce dorea s-o ofere trudiţilor săi oaspeţi 
călători. 
 
 În tinda spaţioasă a casei, pe o masă mare, s-au adus cele 
trebuincioase: un sănic ca faţă de masă, scos din ladă dintr-o odaie, 
un fund de lemn pentru mămăligă, străchini şi linguri de tablă pentru 
fiecare. În castroane mari din lemn, alături de mămăligă, şi-au găsit 
locul telemeaua burduşită şi laptele covăsit, care îmbiau la o cină mai 
mult decât binevenită. S-a adus şi un urcior de provenienţă 
oltenească, plin cu ţuică „trăsnet”, cum nu se face prin Regat, 
dezlegând repede limbile oaspeţilor, mai puţin a Chivii, prea tânără şi 
ruşinoasă să se întindă mai mult la vorbe, decât dacă erau de nasul ei. 
Bărbatul şi femeia din echipă povesteau vrute şi nevrute, încercând 
să-l descoase pe bărbatul gazdă dacă are nevoie de marfa lor, „care-i 
de cea mai bună calitate şi trebuincioasă în orice gospodărie”! 
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 Ca niciodată, avură parte să doarmă nu în şură pe fân, ca 
altădată, ci în odăi cu de toate cele necesare. Paturile erau acoperite 
cu cergi frumos lucrate şi colorate, făcute din lână de oaie ţurcană. 
Aveau perne umplute cu puf din pene de gâscă şi, la nevoie, în caz că 
le era frig, aveau la dispoziţie dune, plapume umplute cu puf, ca şi 
pernele. Neam de neamul lor nu pomeniseră aşa ceva la casele lor 
din Ţară. Chiva privea cu luare-aminte cum arată o casă ce se 
deosebea de cea în care se născuse şi trăise până la vârsta de 18 ani şi 
se gândea „cum va arăta casa în care se va căpătui, ea cu bărbatul şi 
copiii ei”! Blândă, blândă, dar ambiţioasă să iasă din starea în care   
s-a născut şi în care, din mila lui Dumnezeu, a ajuns până acum... 
 Femeile, Chiva şi Maria, partenera sa, au dormit singure într-o 
odaie mult mai mare decât cea din casa părintească, în care, le stăruia 
în nas un miros specific de său de oaie, emanat de cojoacele şi 
bundiţele atârnate pe unul din pereţii camerei, dar care nu le deranja. 
Au chicotit până să adoarmă şi s-au mirat „că nu au văzut pe stăpâna 
casei, soaţa gospodarului”, pe care nu ştiau nici cum îl cheamă. 
Bărbaţii au mai rămas la „o gură de tărie”, unde gugulanul, prin 
vorbe meşteşugite, şi-a atins scopul: l-a tras de limbă pe olteanul 
guraliv şi a aflat totul despre Chiva, fata din grup care-l interesa. 
Precis nu ştia câţi ani are, a zis însoţitorul ei, dar, prin laude poate 
mai multe decât se potriveau realităţii, a spus că face parte dintr-o 
familie bună, are un frate inspector fiscal în Basarabia, fapt ce era 
aşa, că este cea mai mică din familie şi singura nemăritată şi că toate 
neamurile ei sunt harnice şi sănătoase. 
 
 În dimineaţa următoare, când s-au trezit din somn drumeţii 
negustori, masa era pregătită şi mult mai bogată decât cea de seara. 
Mămăliga era cât „roata carului”, iar într-o tingire de tuci sfârâiau 
cârnaţii şi muşchiul scos din garniţa cu untură, iar pentru amatori era 
pregătită şi o halcă de pastramă de berbec, noutate pentru musafirii 
de ocazie. El, bărbatul, auzise de aşa ceva, dar nu gustase până acum. 
Femeile, nici atât! Ştiau gustul cărnii de oaie, dar nu auziseră de 
pastramă. La ele acasă, din carnea de capră se făcea ciorbă şi friptură 
în cuptorul din bătătură. Ce-i aia pastramă şi ce gust are?! Dar timpul 
îi presa pe aceşti comercianţi ambulanţi şi nu le prea ardea de palavre 
şi de prelungirea festinului, nepotrivite cu programul lor. Ei trebuiau 
să mănânce ce or mânca şi cât mai repede, apoi să plece prin sate,  
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să-şi vândă marfa, ca să nu rămână în urma celorlalţi tovarăşi de 
drum, cu care aveau întâlnire. Cornerevenii, ca toţi gospodarii, 
plecau de acasă la treburile lor şi prelungirea mesei era şi în 
detrimentul oltenilor. Din priviri şi-au făcut semne disperate, fiindcă, 
după mâncărurile apetisante şi combinate din nou cu o glajă plină cu 
o ţuică şi mai tare decât cea de seara trecută, se întrezărea o mare 
pierdere de timp şi rămâneau cu marfa nevândută şi poate chiar mai 
grav, se despărţeau de grupul cu care veniseră. În contrast, blajinul 
gospodar, gazdă întâmplătoare, se arăta tot mai voios şi afectuos cu 
aceşti musafiri de ocazie, prea puţin sau deloc cunoscuţi. 
 - Oameni buni, nu vă grăbiţi! le-a zis gugulanul oltenilor 
neliniştiţi. N-o să mă lăsaţi cu masa plină, că pentru voi am pregătit-
o. Uite că şi uitai de laptele covăsit! Ş-apoi nici pâcla dimineţii nu s-a 
ridicat. Şi vă mai spun că dacă ne-om înţelege, treaba o să fie tare 
bună şi veţi fi mulţumiţi. Luaţi de mâncaţi, că până acasă aveţi drum 
lung şi o să vă prindă bine! 
 Pe feţele „negustorilor” se citea nedumerirea. Fiecare în sinea 
sa îşi punea întrebarea: ce se întâmplă?!! Erau uimiţi de aşa primire 
cum nu mai auziseră nici de la alţii şi cărui fapt se datorează această 
atenţie ce li se acordă lor, nişte necunoscuţi regăţeni, veniţi să 
cumpere lână?! Pe niciunul nu „l-a tăiat capul” când seara, la lumina 
lămpii cu gaz, moleşiţi de aburul tăriei ce nu se compara cu zeama de 
corcoduşe de acasă, gazda le spusese că a rămas singur, cu atâta 
gospodărie de mare, cu turme de oi duse la conace, unde are ciobani 
plătiţi. Au crezut de cuviinţă că nu-i frumos să-l descoase pe om, în 
casa lui, mai ales că s-au bucurat de primirea ce li s-a făcut, cum nu 
se mai întâmplase niciodată lor şi nici altora.  
 Prin vorbe meşteşugite şi sincer exprimate, gugulanul le-a dat 
de înţeles că la toţi le cumpără marfa, deci să nu se grăbească cu 
mâncatul, că nu vrea să-i rămână bunătăţile pe masă, să le dea la 
„gloaba aia de câine!” 
 Iar s-au uitat oltenii unii la alţii nedumeriţi, neştiind ce să mai 
creadă din toată povestea asta. Au fost primiţi bine, dar cu reţinerea 
ce se datora unor străini, apoi li s-au dat camere să doarmă fiecare în 
patul lui, într-un fel cum nu aveau nici la ei acasă, li s-a pus masa la 
culcare şi la sculare, de parcă ar fi fost angajaţi la muncă sau veniţi 
ca neamurile la praznic. Cine era acest binefăcător peste care din 
întâmplare au dat şi pe care nici cum îl cheamă nu ştiau?! Ce motiv îl 
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determina să fie atât de binevoitor şi ospitalier cu nişte străini, veniţi 
din „lumea albă”, care peste puţin timp plecau de unde au venit? 
 - No, hai să mai mâncăm, zise gospodarul, că se răceşte 
pârdalnica de mămăligă! Toţi patru stăteau în jurul mesei. Femeile 
erau de-acum sătule, iar bărbaţii mai gustară din ţuica de prune, 
fiecare urând sănătate comesenilor adunaţi în această dimineaţă,  
într-o casă a unui gospodar înstărit, rămas singur într-un sat de la 
poalele Masivului Godeanu. Olteanul, înainte de a gusta din glaja pe 
jumătate plină, nu uită să adreseze mulţumirile ce se cuveneau gazdei 
şi să încheie cu urarea „Împreunarea să ne fie de ajutor!”, vorbe 
primite cu bucurie în special din partea celui ce-i găzduise şi căruia  
i-a căzut bine înţelesul urării.  
 Reluară înfruptarea din muşchii fragezi şi apetisant mirositori, 
nu ocoliră nici pastrama, ţuica alimenta starea de plăcută euforie a 
celor doi bărbaţi, în timp ce femeile rămăseseră uimite şi cu grijă faţă 
de neprevăzut. Implacabil, timpul trecea! 
 
 Gugulanul îi îmbia şi urmărea cu multă atenţie orice mişcare a 
Chivii, care, cu gesturile ei, cu privirile aruncate din când în când, cu 
coada ochiului, spre bărbatul gazdă şi cu gingăşia cu care servea din 
bucata de pastramă al cărei gust abia acum îl cunoscuse, avea ceva 
distins. Mânca frumos, muşcând câte puţin şi mestecând dumicăturile 
cu gura închisă, fără zgomot, liniştit, atrăgător şi delicat, în contrast 
total cu femeia de lângă ea. Era mai mult tăcută şi răspundea la 
întrebări numai după ce termina de mestecat ce avea în gură. Fiinţa ei 
delicată atrăsese simpatia gazdei de când o văzuse, care o urmărea şi 
mai insistent, cu toată atenţia. Îi plăcuse de la început această femeie 
şi, când a auzit că-i fată mare, adică nemăritată, în minte i s-au născut 
de-ndată un real interes şi un noian de sentimente de dragoste, deşi 
diferenţa de vârstă între ei era vizibilă. „În fond, ce sunt zece ani 
între soţ şi soţie, ba chiar este bine ca femeia să fie mai tânără”, îşi 
zicea gugulanul în sinea lui. Băuse bine din tărie, dar nu ştia cum să 
lege vorba, pentru a-şi exprima intenţia ce-l măcina. Acesta a fost 
motivul pentru care se interesase despre ea în seara trecută, când a 
zăbovit la taifas cu olteanul şef al grupului de negustori ambulanţi, 
colindători prin coclaurile Cornerevei. Atracţia pentru frumoasa 
Chiva l-a determinat pe el, bănăţean neaoş, să-şi dezlege sufletul în 
faţa unor străini şi să le povestească despre averea ce o deţine, dar şi 
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despre singurătatea ce-l măcina. Chivei, fată inocentă, nu i-a venit 
să-şi creadă urechilor când, în plină masă, Trailă Velici, aşa-l chema 
pe acest om, i-a făcut propunerea să se mărite cu el. Ţăranul român 
obişnuieşte să-şi exprime sincer gândurile, dar pentru Chiva această 
cerere a căzut ca un trăsnet, ameţind-o de n-a mai ştiut câteva clipe 
unde se află. De emoţie, era chiar să se înece cu dumicatul ce-l 
mesteca în gură! Se gândise ea înainte de a adormi că „bine sunt 
aşezaţi aceşti oameni, cu casă mare şi bogată, cu turme de oi pe la 
conace, cu livezi de pruni şi meri şi proprietari de plaiuri cu păşuni 
intinse pentru animale”, dar nu şi-a pus nicidecum problema de a fi 
într-o asemenea situaţie... În Regat, oamenii aveau mai puţină avere, 
pământul era puţin roditor, copiii erau mulţi, fapte ce determinau 
negustoria ambulantă prin mai toate oraşele ţării. 
 
 ...Grupul a rămas năucit, toţi s-au oprit din mestecatul 
mâncării, s-au uitat unii la alţii, apoi toţi la gugulan, fără a scote 
niciun cuvânt. Dintr-o dată, situaţia devenise delicată. La orice s-ar fi 
gândit ei despre găzduirea de care au avut parte, dar n-ar fi crezut 
într-o asemenea situaţie şi încă nu puteau crede. 
 Gugulanul cugetase dinainte ce efect or să aibă vorbele sale şi 
tot el a fost cel care a scos situaţia din impas şi li s-a adresat în graiul 
oamenilor din Banat: 
 - Dragii mei, eu nu cer un răspuns pe loc, dar aş vrea să ştiu 
dacă dânsei, am înţeles c-o cheamă Chiva, i-ar plăcea să vină aici, la 
noi, să fie stăpână. Casa este mare, acareturi câte vedeţi, am animale 
multe şi câteva livezi de pomi. Am fost însurat cinci ani, iar soaţa 
mi-a murit de gălbinare şi nu m-a miluit nici cu un plod. Acum, s-a 
dus şi bătrâna mea mamă rămasă de timpuriu văduvă, că tata a murit 
în armata împăratului, prin Italia. Fraţii mei sunt mai mari şi-s pe la 
casele lor, iar eu am rămas cu toate câte le-am moştenit de la părinţi. 
Singur, nu pot să răzbesc treburile... Voiesc să mă căpătuiesc. Îmi 
trebuie o soaţă pe măsură.  
 Tăcerea se lăsase, punând stăpânire pe meseni. Parcă şi dulăul, 
până aici neastâmpărat de prezenţa străinilor în ograda sa, se potolise 
din mârâit şi lătrat, de atâta aşteptare după mâncarea ce i se cuvenea 
şi care întârzia să-i mai vină, respectând astfel importanţa 
momentului. 
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 - Dacă, bunăoară, Chiva mă vrea, să spună şi eu vin s-o cer de 
la ai ei. Vin la voi, în Regat. Am cai buni de munte, cu care pot să 
merg până la „capătul pământului!” Şi n-o să-i fie rău aici şi nici 
vouă, când aveţi nevoie de lână. Veţi avea o gazdă primitoare, iar 
marfa o puteţi schimba pe lână, fără să mai bateţi satele. Fiindcă 
sunteţi martorii cererii mele, de la mine veţi primi ce vă trebuie. Aşa 
să-mi ajute Dumnezeu şi Maica Precistă! 
 Cu mâna dreaptă, gugulanul Trăilă îşi făcu pios crucea după 
datina ortodoxă. Se ridică şi plecă după o anume treabă. 
 
 Olteanul, minte isteaţă, cugetă rapid situaţia, „se şi văzu cu 
sacul plin de lână şi cu traista de mâncare doldora de brânză” şi se 
adresă fetei: 
 - Chivă, eu cred că tu nu trebuie să refuzi! Acesta-i om ca 
lumea, bogat cât toată Zorzila şi Văianu la un loc, suflet mare de 
bănăţean care ne-a omenit fără să ne cunoască şi e chipeş de nu-ţi 
este ruşine cu el. O fi mai mare ca tine, dar aşa trebuie să fie omul 
faţă de muiere. Măriţa lui Călescu este cu zece ani mai mică decât 
bărbatul ei şi vezi ce copii frumoşi şi buni are! Mergem acasă, le 
spunem alor tăi, o să vină şi el să te peţească, iar noi suntem martori 
că situaţia este serioasă şi nu-i de dat cu piciorul! 
 
 ... În sufletul fetei s-a instalat emoţia. Tăcând, şi-a adus aminte 
că, deşi era curtată pe la hore, niciun băiat nu-i propusese să se 
mărite cu el. Ultima oară, Gheorghe al Mării lui Focşan a dus-o până 
în poarta casei, în seara când veneau de la bâlci, i-a băgat mâna în 
sân şi a mângâiat-o cu stângăcie, dar n-a pomenit nimic ca ea să 
priceapă cum că ar vrea s-o aibă de nevastă. 
 A înghiţit pastrama ce o mesteca, s-a şters pe mâini şi la gură 
cu năframa ce-o purta în sân, din purpurie, faţa i s-a întunecat, iar 
gândurile au început să-i zboare năvalnic, fără a scoate vreun cuvânt. 
Atmosfera, până acum veselă, devenise apăsătoare şi numai de ea 
depindea răspunsul. Din sărăcia în care trăia împreună cu părinţii şi 
un frate însurat în aceeaşi casă neîncăpătoare, cu pământ pe jos, cu 
tindă îngustă şi fără pridvor, care, în loc de scară avea un pietroi şi un 
butuc de lemn, să ajungă dintr-o dată într-o asemenea gospodărie, 
care să fie a ei, era ceva ce nici prin vis nu i s-a arătat. Să ajungă 
stăpână cu slugi, ea, dintr-o fată care putea fi oricând slugă, părea de 
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necrezut. Dar să părăsească locurile natale, ţara de dincolo de munţi, 
şi să vină aici, unde nu cunoştea pe nimeni, era ceva hazardat. Nu 
ştia ce fel de om este acest gugulan pe care-l vedea pentru prima oară 
şi nici nu avea de la cine afla cine este şi cum a ajuns stăpân pe 
asemenea avere. Nu discutase cu el nimic, aşa cum o făcuse cu 
băieţii din satul ei, la hore, la nedei, când se întorceau seara spre 
case. Pe Gheorghiţă îl cunoştea bine, era de seama ei şi nu se 
supărase când i-a băgat mâna pe sub ciupag şi i-a mângâiat, aşa cum 
s-a priceput, dar delicat, sfârcurile înfiorate ale sânilor ei de fată 
mare. Ce spunea gugulanul era una, şi realitatea putea fi alta. De ce 
nu se însoară aici, cu o femeie de teapa lui? era altă întrebare care o 
tulbura pe Chiva.  
 În Regat, peţitorii vin însoţiţi de cunoştinţe care se pun chezaşi 
pentru promisiunile făcute de ginere. Părinţilor le rămâne timp 
suficient să se intereseze despre pretendentul la mâna fetei, când 
merg „cătători de casă”, adică la ginere, să se convingă unde ajunge 
fiica lor. Pentru ginerii peţitori din sat, treaba era simplă, fiindcă se 
cunoşteau, dar, când acesta era „din lumea albă”, trebuiau făcute 
investigaţii la faţa locului. 
 În cazul acesta, normal era ca înainte de a accepta propunerea 
să-şi dea acordul tata şi mama, altfel încălcarea regulii era 
considerată o mare nesocotinţă şi o ruşine, ca şi fuga de acasă, după 
un iubit. Dar, de la ea de-acasă, până aici, în fosta ţară ungurească, 
era o cale lungă şi părinţii ei cum să se intereseze, pe cine să întrebe 
ca să afle răspunsul dorit?! Chiva nu zicea ba, dar nici da. După ce a 
mai cumpănit în gândurile ei cu privirea aruncată „în gol”, s-a uitat 
mai întâi spre tovarăşii ei de drumeţie, parcă să le ceară ajutorul, apoi 
a privit cu sfială spre bărbatul gazdă, revenit la masă, de la care 
începuse să-i fie dragă vorbirea lui domoală. şi nu l-a mai văzut aşa 
de în vârstă ca atunci când i-a primit. 
 Era încet în mişcări, dar sigur în tot ce făcea. Era spălat şi 
priceput în ale gospodăriei, iar casa era ţinută „boboc” de curată. 
Păsările şi porcii erau separaţi de curtea casei, având coteţele în 
spatele şurii, nu pe bătătură, ca la părinţii ei, unde zilnic trebuia să 
măture găinaţii orătăniilor şi căcărezele caprelor, care sălăşluiau sub 
tină. Liniştea care se lăsase peste grupul adunat întâmplător a fost 
„spartă” de zbârnăitul unui gărgăune hoinar, ce fusese atras de 
mirosul preparatelor şi, pentru siguranţa ca vreunul să nu fie înţepat 
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de acul veninos al acestuia, Trailă s-a ridicat de la masă să caute ceva 
potrivit pentru a-l omorî. Momentul a fost potrivit pentru Chiva, care 
„şi-a luat inima în dinţi” şi i s-a adresat privindu-l drept în ochi, fără 
să-şi dea seama că-l incită mai mult cu drăgălăşenia ei fizică de 
floare rară din grădină: 
 - Domnule dragă, vezi dumneata, noi suntem de departe. Nu 
mă cunoşti, nu te cunosc. Aceasta-i o chestiune serioasă şi trebuie 
îndelung cumpănită. Eu nu mă pot mărita, dacă părinţii mei nu mă 
dau!...  
 Doda Măria, tovarăşa de drum ce sta lângă ea, o tot călca pe 
picior, făcându-i semn neînţeles acum, dacă e de aprobare, sau nu. 
 - Chivă! interveni prompt nea’ Ion, olteanul din echipă, 
răspunzător la toate. Domnul o să vină să te ceară de la ai tăi. Noi am 
văzut şi ştim totul şi o să le spunem numai adevărul, aşa cum fac 
cătătorii de casă, când întorc vizita ginerelui. Dar omul trebuie să ştie 
la ce vine, de aceea tu trebuie să răspunzi da... ori ba! 
 
 Ce uşor le vine unora să vorbească în locul altora, când situaţia 
nu-i priveşte! Chivei, luată pe nepregătite, îi era mai uşor să nu spună 
nimic, decât da sau ba. E drept că are vârsta de măritat, bărbatul a 
dovedit că-i „copt la minte”, este frumos, cu obrazul neted şi 
permanent îmbujorat, ca dovadă al unui trai bun, ochi albaştri ca 
cerul senin, mustăcioară ca spicul de grâu copt, are o averea cum 
puţină lume adună în ziua de azi, dar ce să zică ea?! Măcar să mai 
treacă o zi, să se gândească bine ce răspunde, că în mod sigur ce zice 
ea, precis o să zică şi ai ei de acasă. Dar... aşa-i datina şi trebuie 
respectată. 
 
 Gugulanul îi mai îndemnă pe oaspeţi să mănânce, întinse sticla 
cu tărie lui nea Ion, care încercă să spargă liniştea creată de emoţia 
firească a fetei, luată pe nepregătite. El ştia ce-a păţit când a peţit-o 
pe nevastă-sa, Veta lui Mereuţ, cu care se cunoştea de multă vreme 
şi, când i-a spus că vine s-o ceară de nevastă, în ziua aia ea a plecat 
intenţionat de acasă, prin pădure, cu vacile, ca să nu fie de faţă la 
tocmeala măritişului, deşi lui îi spusese că-l vrea de bărbat şi-l lăsase 
să umble cu mâna pe corpul ei, pe unde vrea el. 
 - Domnu’ Trailă, zise nea Ion, îşi aflaseră numele, noi nu 
plecăm azi, că avem marfă multă şi avem de colindat pe coclaurile 
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astea. Până mâine, se gândeşte şi Chiva şi-ţi dă răspunsul. Cu voia 
dumitale, poate ne mai primeşti şi deseară ş-om mai vorbi pe 
îndelete, că vezi, asta-i treabă serioasă şi nu suntem de p-aici! Acum, 
o să-ţi arătăm ce marfă avem şi să-ţi alegi ce-ţi place, că ne făcuşi 
primire şi găzduire ca la fraţii dumitale, da-ţi-ar Dumnezeu sănătate, 
că ai suflet mare de creştin, cum puţini mai găseşti în ziua de azi! Ca 
să-l oprească din „cuvântare” pe olteanul guraliv, gugulanul, 
ridicându-se în picioare, semn că masa era încheiată, le spuse să-şi 
golească sacii de marfă în târnaţ, că, slavă Domnului, „loc îi destul!” 
 
 Masa s-a terminat într-o linişte deplină. Oltenii s-au ridicat în 
picioare, s-au închinat, au zis bogdaproste şi să fie sufletelor numite 
de gazdă, s-au dus la bagajele lor, iar bărbatul gazdă a rămas să 
ridice masa. 
 - Chivă, nu fi proastă să dai cu piciorul la norocul tău cu care 
n-o să te mai întâlneşti niciodată! îi zise Măria fetei, când goleau 
conţinutul sarcinilor în care aveau marfa, mai mult şoptit decât 
vorbit, ca să nu fie auzită decât de ea. Tu vezi ce om îi acesta? 
Cumsecade, bogat şi frumos. De ce nu mai sunt eu în locul tău, că 
aici aş rămâne acum! Aş da-o dracului de Zorzila sau de Văianu, că 
n-ai după ce bea apă, de sărăcie ce e! Tu n-ai nici unde să-l primeşti, 
fă, dacă vine să te ceară de la ai tăi. Ăsta-i boier, nu alta! continuă s-o 
îndemne, să nu refuze şansa vieţii ei. „Meriţi, Chivă, că eşti fată 
frumoasă!” au fost ultimele cuvinte de laudă, pe când despacheta la 
străchini, ulcioare, tutun, coloniale şi alte produse aduse pentru 
vânzare. 
 Nea Ion, care n-a mai zis nimic, „a cântărit bine situaţia”, a 
scos toate vasele făcute din pământ, dar a lăsat în sac sub haină, 
marfa uşoară, dar de valoare, că, de!, poate iese în câştig cu ceva. 
Olteanul tot oltean rămâne, când vede că altul este mai bogat ca el. 
 Când treaba a fost gata, ei cu marfa expusă, gazda cu masa 
ridicată, cel din urmă s-a urcat pe o scară din târnaţ în podul casei, de 
unde a slobozit trei braţe de lână, câte unul pentru fiecare, mai 
voluminoşi decât puteau intra în sacii cumpărătorilor regăţeni. 
  - Luaţi câtă vă trebuie, alegeţi din cea mai frumoasă, dar 
iertaţi că nu-i spălată! N-a avut cine să se grijească, că n-a fost ochiul 
şi mâna de femeie în casă. Poate la anul o fi... Chiva! 
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 În asemenea împrejurări şi-a cunoscut tanti Chiva, sora bunicii 
mele dinspre mamă, bărbatul alături de care a trăit până la bătrâneţe. 
Oltenii au mai dormit o noapte în casa lui Trailă, s-au desfătat cu tot 
ce era mai bun, au intrat în rosturile gospodăriei, iar când au plecat 
au trecut pe la conace, unde erau turmele de oi, să ia brânză şi carnea 
unui berbec, iar spre casă au venit însoţiţi de pretendentul la „mâna 
fetei”, care, pe doi cai Lipiţani, frumoşi ca din poveste, le-a 
transportat toate bagajele, urcând în şa, din când în când, şi pe 
frumoasa lui zână care, chicotind, încerca să înveţe şi să se 
obişnuiască să meargă şi astfel într-o călătorie.  
 De la plecare, a descălţat-o de opincile ei mari cu gurgui 
întors, nepotrivite pentru scăriţele de la şa, oferindu-i ca încălţări o 
pereche de ghete cu carâmb înalt, potrivite cu viitorul ei statut de 
nevastă de om bogat. 
 
 În Zorzila, satul ei de naştere, a fost mare petrecere, iar babele 
mai ţineau minte „ că, la Ursitori, visul mamei sale i-a prezis un 
asemenea viitor!” Măria şi nea Ion, tovarăşii ei de drum, au „umplut 
comuna cu vestea despre norocul ce-a dat peste Chiva lui Iepuru, să 
se mărite cu un bănăţean putred de bogat şi frumos.” La despărţire de 
casa părintească, au fost prezenţi toţi fraţii şi cumnaţii, mai puţin 
Nicolae, căpătuit prin Basarabia. Masa a fost pusă în bătătura 
măturată pentru ultima oară în acea dimineaţă de Chiva, veselă că-i 
nevastă, dar şi tristă că se desparte de ai ei şi pleacă de acasă, de pe 
meleagurile unde se născuse şi trăise până atunci. 
 

* 
 

 ... O dată pe an, pe un cal frumos cu desage grele şi bine 
cumpănite, tanti Chiva trecea munţii, pe acelaşi drum al lânii, să-şi 
vadă părinţii şi fraţii, cu copiii şi nepoţii lor. Aşa am cunoscut-o şi eu 
şi am asemuit-o cu Vitoria Lipan, eroina din romanul „Baltagul” de 
Mihail Sadoveanu. Ce brânză gustoasă, burduşită şi afumată în coajă 
de brad ne aducea şi cu câtă curiozitate o priveam, admirând-o în 
mersul ei călare, stând în şa bărbăteşte, pe un murg sprinten, în păr 
fumuriu, cu picioarele subţiri, alergând la trap, ca un căluţ din 
basme... 

*** 
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AM, CUM SĂ N-AM 
 
 
 După Cârnelegi, de când a fost la praznicul de Sfântul Ion, la 
Sfrăncioaca, nora Gugioanii s-a îmbolnăvit rău, motiv să plece la 
Târg, la bărbatu-su, s-o ducă la doctor. A avut ceva „semne” încă de 
la tăierea porcului, când Ciufanu a umplut ceaunul cu carne de au 
mâncat toţi pe săturate, dar a crezut că „i s-a aplecat” de prea multă 
untură…, ca după postul Crăciunului, nu că ar avea vreo boală. Când 
a fost la praznic, i-a venit silă când a văzut degetul mare de la mâna 
dreaptă a Sfrânciocii pe buza străchinii cu ciorbă acră, cu zeamă de 
varză, adusă la masă. Degetul acesta i-a puroiat o vară întreagă, apoi 
s-a înnegrit şi s-a uscat de când s-a înţepat, zicea ea, într-un os de 
şarpe dintr-o pală de fân din Fundul Lupoii, şi a rămas strâmb şi 
încovoiat. Era întors peste marginea vasului ca mânerul umbrelei şi 
atingea mâncarea. A trebuind să bage lingura în strachina cu ciorbă, 
să mănânce ca toată lumea,cu toate ca stomacul îi „ajunsese în gât.” 
 La spital, deşi arăta rău, n-au ţinut-o mult şi doctorii l-au 
sfătuit pe bărbatu-su s-o ducă înapoi acasă, că „nu mai au ce-i face… 
şi ca să se facă bine trebuie să ţină regimul prescris.” Iar l-au 
chemat pe Dumitru lui Toacsen, cel care a dus-o la Târg , s-o ia 
înapoi. Avea zgăul sănii plin cu fân şi, cu două pături de lână au 
astrucat-o bine, ca măcar să nu mai sufere pe drum şi de frig.  
 
 Se dusese vorba în tot satul „că Veta lui Gociu îi bolnavă 
rău”… Popa Constantin a venit s-o grijească pe ea şi pe soacră-sa şi 
să le facă un maslu creştinesc, aşa cum este datina. A fost chemată şi 
baba Opregoanea să-i descânte şi, după ce a plecat de la ea, baba a 
zis: „că trebuie să-l cheme pe Luţă că-i treabă rea şi să-i taie de sub 
limbă, că altfel moare!” Vorbele astea i le-a spus lui Dumitru şi 
Stătienii, dar ca să nu audă şi bolnava. 
 Lumea din sat ocolea casa Vetii, ferindu-se ca de ciumă. Cine 
a intrat la ea o dată şi a văzut-o în halul cum arăta se „ducea în 
lumânări” şi nu se mai întorcea. 
 Din femeia tânără, dolofană şi frumoasă, cu ochii albaştri ca 
florile de Nu- mă-uita şi obrazul persiciu, rămăsese doar o „umbră”, 
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de se fereau până şi copiii ei de ea. Nu trecuse mult de când spunea 
că o doare burta şi dintr-o dată s-a ofilit ca o floare neudată, a slăbit 
de nu mai stăteau opregele pe ea, nu mai avea vlagă nici măcar să se 
scoale din pat, iar obrazul şi pielea de pe mâini îngălbeniseră ca 
lămâia. Era clar… „Era bolnavă rău!” spusese Opregoanea moaşei 
Mitoioanea, cu care s-a întâlnit pe drum, când se întorcea spre acasă. 
 - Mărie, aşa o chema pe Mitoioanea, să ştii că nepoată-ta îi 
bolnavă rău. Eu i-am descântat, zise cu îndoială în glas baba 
Opegoanea, dar mi-e frică de mai rău. S-a ofilit de tot şi-i numai os şi 
piele. Vezi, dacă te duci pe la ea, să le spui ălor ei să-l cheme pe Luţă 
să-i taie sub limbă că, altfel, muierea moare. 
 Până în seară, Dumitru, tatăl Vetii, a plecat la Vişoi să-l cheme 
pe Luţă, omul priceput la toate. Luţă n-avea decât patru clase 
primare, dar făcuse armata la cavalerie, unde învăţase multe lucruri 
bune, de care se folosea şi acum, la bătrâneţe. În comună, făcea pe 
agentul veterinar fără vreo recunoaştere oficială, dar era apreciat de 
toată comunitatea care, când avea nevoie, pe el îl chema. 
 
 A doua zi, pe un ger de „crăpau pietrele” , descălecă la poarta 
Gugioanii, de pe o iapă în păr roib, Luţă, care era renumit în 
jugănirea taurilor, scopirea armăsarilor şi a tuturor animalelor de pe 
bătătura omului. Se dusese buhul, ca de popă tuns, că şi-a scopit ca 
pedeapsă cocoşul porumbac, care fusese oprit de la tăiere pentru 
prăsilă şi care o vară a călcat găinile degeaba, că din ouăle clocite    
n-au ieşit pui. 
 
 Focul mai ardea în sobă în dimineaţa aceea. Soacră-sa zăcea 
într-un pat,ea în altul. Copiii, Gore şi Lora, noaptea dormeau pe jos. 
Ion era la târg la liceu şi sta cu tat-su. 
 Stătiana, mamă şi cuscră, încă nu plecase de la ea şi era venită 
decuseară , să facă curat şi ce mai trebuia de mâncare, ştiind că vine 
Luţă şi-i ruşine să fie primit cu casa în neorânduială… 
 
 - Ce face fata, Stătiano?, o întrebă Luţă pe mama Vetii, când 
ea îi descuie poarta să intre în bătătură, ţinându-se la câine, să nu sară 
la om. 
 - Rău face, Păntilie!, că aşa îl chema, Luţă fiind porecla. Toată 
noaptea le-am păzit. Ea într-un pat, soacră-sa în ailalt. Mi-e c-o 
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pierdem! Aşa s-a prăpădit şi Stanca lui Pomaje, care avea tot 
gălbinare, ca şi Veta. 
 - Dacă mă chemau la Stanca, eu o făceam bine, dar n-au vrut şi 
a murit! Pe cine am „operat” eu, pe picioare l-am pus în două 
săptămâni! Ai văzut ce bine ţi-am jugănit pe Prian şi ce smerit a stat 
când l-am prins de coaie şi i le răsuceam. Mai scotea el limba, dar se 
făcuse blând ca mielul, iar voi nici la car nu puteaţi să-l înjugaţi. 
 Luţă băgă iapa în obor, o priponi de mărul de la poartă şi îi 
spuse Stătienii: 
 - Adă-i o pală de fân să roadă până facem treaba, că altfel      
n-are astâmpăr, că-i a dracului şi asta, de n-are pereche! zise Luţă 
supărat pe iapă. După ce-mi face un mânz, o scopesc eu cum ştiu, că 
era să mă arunce din şa pe la Vişana, când săriră cânii după noi. 
 - I-o fi venit de armăsar, că văd că nu-i bătrână! La iepe le vine 
de goniţă şi iarna, nu-s ca vacile, remarcă Stătiana diferenţa între o 
vacă şi o iapă, apreciere valabilă şi pentru femeile de la ţară. Intră în 
casă, să nu stai în frig până vin eu, că mă sui să iau fân de pe 
pătuiagul din oborul vacilor. 
 
 Luţă intră în casa cu două bolnave. Soacra, Măria Gugioanea, 
se ridică din aşternut „în capul oaselor”, dar nu coborî din pat. 
Răspunse la bineţe şi se plânse că n-a dormit toată noaptea şi crede 
că n-o mai duce. „Dar îi păcat de Veta, că-i „tinără” şi are trei 
copii. Îl mili pe Costăin, fi-su, că rămâne văduv şi „o să fie vai de 
capul lui! Eu măcar îs bătrână şi nu-mi pare rău”… 
 Veta, întinsă cu faţa în sus pe patul ei, schiţă doar un surâs 
şters şi îngăimă ceva parcă de mulţumire pentru cel venit, în speranţa 
că nea Păntilie va fi vindecătorul ei. La spital, nu rezolvase nimic şi 
fusese trimisă acasă, Opregoanea îi descântase degeaba, aşa că 
ultima nădejde îi era în Luţă. 
 - Vetă, tu ce mănânci? o întrebă „doftorul” pe bolnavă. 
 - Aproape nimic, că nu-mi prieşte! răspunse cu glas stins Veta. 
 - În armată, la bolnavii de gălbinare le dam numai pâine, 
poame, lapte şi urdă, preciză el ca laudă, că „ ştie de atunci să trateze 
boala de gălbinare. ”  
 - I-o-a, de unde să avem noi acum aşa ceva? Nici coricove     
n-avem! Poamele - aşa se numeau fructele uscate pe aici - le-am 
mâncat chisăliţă pe postul Crăciunului, iar vaca n-a fătat. Ce să fac? 
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N-am decât să mor… Aseară, mi-au dat zeamă de varză îngroşată, că 
n-am voie la carne şi ouă, şi am crezut că mor azi-noapte de dureri de 
burtă. Azi, beau un ceai din frunze de gutui, până s-o termina puţinul 
de zahăr ce-l mai am. 
 
 Din chimir, cu un gest larg, Luţă şi-a scos o cârpă în care ţinea 
„bisturiul”, un brici de bărbierit, odată marcă de prestigiu, Solingen, 
moştenit de la tată-su şi acum destinat „operaţiilor” de tăiat sub 
limbă, şi două sârme lucitoare, frumos arcuite. În şapte sate numai 
Luţă făcea acest lucru! Totul era să-l chemi şi să ai încredere că te 
face bine, dar de frică mulţi mureau până se hotărau să apeleze la el.  
 Când Stătiana a venit în odae, Luţă pregătea „instrumentele”. 
Le-a şters, le-a trecut prin flcăra unei lămpiţe cu spirt şi, cu ele în 
mână, fără a le mai atige de ceva, aştepta ca bolnava să se ridice din 
aşternut. Ştia starea de spirit şi emoţiile care puneau stăpânire pe 
„pacient” şi de aceea se grăbea. După ce termina, stătea la taifas, bea 
şi o oală cu vin şi dădea sfaturi pentru ce mai trebuia făcut. Acum, 
totul trebuia făcut repede. 
 Tremurând de slăbeală şi emoţii, cu ajutorul mamei sale, Veta 
s-a ridicat şi s-a aşezat pe marginea patului şi asculta smerită ceea ce 
spunea vraciul. Si-a clătit de mai multe ori gura cu apă dintr-o ulcea 
adusă de la bunar şi a scuipat-o în postăviţa trasă de sub pat. Apoi a 
trebuit să bea multă apă, fiindcă o zi, poate două n-o să mai poată, că 
i se umflă limba cât o broască de-a mare.  
 Între timp, apăru şi Dumitru, tatăl Vetii, care primi poruncă de 
la muiere să stea lângă bolnavă, ca să nu se mişte la „operaţie”. 
Veta, încadrată între mamă şi tată, se închină resemnată, iar când zise 
Luţă ea deschise larg gura, întorcând limba cu vârful înapoi, sub 
care, de boală, se vedeau două vene proeminente, înnegrite de 
sângele acumulat în ele. 
 - Dacă eşti cuminte, merge repede, dar să nu te mişti că nu 
doare! zise Luţă, ca s-o încurajeze. Apoi spuse Stătienii să aducă o 
cotovaică unde să scuipe sângele „al rău”, care iese din tăietură. 
 Lora, fetiţa numai de trei ani care stătea pe o pătură în cotul 
sobii, când l-a văzut pe Luţă cu „brifta” la gura mamei sale s-a 
speriat şi a început să ţipe, „că-i taie limba!” Doar Veta îi băgase în 
cap fetii ei, în postul Crăciunului, „că dacă nu ţine post şi mănâncă 
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de dulce, popa-i taie limba”! Acum fata vedea spectacolul real cu 
tăiatul limbii şi de spaimă a începuse să ţipe „ca din gură de şarpe!” 
 - Dumitre, ia fata şi du-o la Măria Bălaşii, că ajungem de 
pomina lumii! 
 Operaţia se mai amână până la întoarcerea lui Dumitru. Noroc 
că vecina Măria Bălaşii sta la poartă de vorbă cu Tomiţa lui Nicolae 
şi luă pe dată fata de mână şi intră cu ea în obor, în ţipetele disperate 
„că Luţă taie limba mamei!” 
 
 Vestea cu Luţă ajunse repede până în capul satului, şi la deal, 
şi la vale, dusă de Tomiţa, care plecase până la soru-sa, Victoria, să-i 
ducă trei caiere de fuior de in pentru pânza din război, pe care nu 
avea cu ce s-o mai facă, fiindcă terminase şi ultimul ghem. Cu cine 
se întâlnea, la acela spunea: „Ce jale o să fie la Gugioanea că şi ea, 
şi noru-sa sunt pe moarte!” 
 
 …Repede venise seara. Veta stătea în pat, cu faţa în sus, cu 
obrajii sfrijiţi şi galbeni ca turta de ceară. Ochii i se împăinjeniseră 
de tot şi părea ca moartă. Acum, nici nu mai putea vorbi şi simţea că 
nu mai poate nici respira, limba umflându-i-se cât era gura de mare. 
„Operaţia” s-a făcut repede, a durut-o, dar nu tare pe cât se aştepta, a 
curs mult sânge, mai ales când Luţă băga şi scotea sârmele din 
venele limbii, din care curgea un sânge negru ca din „gâtul porcului 
Floricel”, când l-a înjunghiat Ciufanu. 
 Înainte de a pleca, pe când bea vinul adus în ulceaua de 
pământ nouă, luată din pod, Luţă a zis „că treaba lui s-a terminat, 
dar pentru a se face bine neapărat să mănânce mult lapte şi urdă de 
vaci!” 
 - Aşa i-au spus şi doctorii la spital, dar… n-avem de unde! Ale 
noastre n-au fătat, a Stătichii, de la care mai luam, a înţărcat… zise 
Stătiana cu tristeţe în glas.  
 - La Lisăveta n-aţi încercat? Că are două vaci cu lapte, de la 
care toată vara a muls câte un şiştar cu lapte. În toţi anii are câte o 
brădoaică cu brâză şi una cu urdă, pe care le păstreză până la 
Săptămâna Albă, spuse Luţă despre vecina lui, care era sora mai 
mare a lui Dumitru Stătienii, măritată în Vişoi. 
  Luţă se sui în şa şi plecă mândru şi mulţumit de treaba făcută, 
mânând iapa în buestru, cum îi plăcea lui să fie legănat călare, 
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ameninţând-o „că o să vadă ea ce pateu, dacă îl mai supără cu 
năravurile ei.” 
 - Dumitre, mâine îi sărbătoare şi, după ce ieşi de la biserică, 
mergi la soru-ta să ne dea, până fată ale noastre, un castron de urdă, 
că ne moare fata de foame! Că, vezi bine, altceva nu mânâncă şi-i 
păcat de Dumnezeu…  
 Discuţia se termină şi cei doi părinţi rămaseră îngânduraţi şi 
nu mai vorbiră vreme lungă. 
 
 …A două zi, când bătu clopotul la Biserica Nouă să cheme 
oamenii comunei la slujba Celor Trei Ierarhi, Vasile, Grigore şi Ioan, 
Dumitru luă prescura pentru popă şi trei colaci din baniţa de pe 
polata din pivniţă, pentru Doda Lisăveta, îi puse în traista cusută cu 
arnici, în care Stătiana băgase castronul de tablă pentru urdă, ca să nu 
se uite, şi, cu Gore, copilul al mic al Vetii după el, plecară la biserică, 
cu gândul să meargă şi la soru-sa Lisăveta, după urdă şi lapte. 
Lisăveta era mai mare ca Dumitru şi, conform datinii, Dumitru nu-i 
spunea pe nume, ci Dodă şi mata. Când era cu tatăl lor şi nemăritată, 
Lisăveta era a dracului fără pereche. Bătea la copiii ai mici de ziceai 
că-i omoară! Mă-sa murise, tac-su nu se mai însurase şi ea era „şefă” 
peste şase fraţi, din care patru erau băieţi, toţi neastâmpăraţi. Cel mai 
rău pentru ăi mici era când trebuiau leşiaţi de Paşti, sau de Crăciun. Îi 
băga în albie şi, când vedea râpul de pe ei, îi lua la plesnit peste 
pielea goală, că era mai bine să nu fi fost pe acolo. Cum Dumitru era 
cel mai murdar, n-a fost dată de la Dumnezeu să nu fie chelfănit când 
trebuia leşiat. Mântuirea copiilor a fost când a venit băiatul lui 
Rovenţa din Vişoi şi a peţit-o pentru a-i fi nevastă. Dar Lisăveta lui 
Răducanu, (şi când era măritată, lumea din sat îi zice „tot a lui 
Răducanu”, numele lui tată-su) când rămânea singură, şi rămânea 
foarte des, că omul îi pleca la stăpân la un negustor din Galaţi, mai 
venea pe la tac-su, să-l mai ajute, să-i mai facă vreo treabă, că de 
vrednică era vrednică şi miloasă pentru părinte şi era veşnic 
nemulţumită de mizeria în care-i găsea şi-i plesnea pe cei mici din 
fraţii ei, aşa ca să nu uite… Şi Dumitru nu a uitat asta niciodată. Îi 
purta un respect deosebit şi când amândoi deveniseră bunici, tot ce şi 
cum spunea Lisăveta, aşa rămânea. Că e albă, că e neagră, cum zicea 
ea era sfânt!  
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 După ce dădu bineţe, Dumitru, instruit de acasă de Stătiana, 
oferi colacii suroră-si şi începu să-i spună despre fiică-sa Veta, care-i 
purta numele şi pe care ea îl pusese când a făcut-o cumnată-sa 
Stătiana, în lipsa lui Dumitru care fusese luat în război. Era ora 
prânzului şi, venind direct de la biserică, Lisăveta îşi întrebă fratele 
„dacă îi este foame”, la care răspunsul a fost, „Păi eu ştiu?!”Şi 
continuă să vorbească, în timp ce Lisăveta pregătea totuşi străchinile 
de mâncare. 
  Dodă, Veta noastră îi bolnavă rău. Are gălbinare şi i-a tăiat 
Luţă de sub limbă! Era un argument că treaba era serioasă şi de luat 
în seamă. Nu ştim ce să ne mai facem, că n-avem ce-i da să mănânce, 
că de dulce n-are voie. Ne trebuie lapte şi urdă şi vacile noastre n-au 
fătat. Urdă n-avem nici pentru Săptămâna Albă, că am terminat-o de 
mult, că sunt guri multe. Cine şi-a dat seama că dă necazul peste noi! 
Poate dă Dumnezeu şi ieşim bine din iarnă, că altfel repede se alege 
praful şi rămân copiii ăştia pe drumuri! Şi arătă cu capul spre Gore. 
 Lisăveta îl asculta cu luare-aminte şi, din când în când, cu 
privirea fixă pe un punct imaginar, închidea câte un ochi, semn că ea 
cugeta. În casă se lăsase liniştea, numai din cotul sobei se auzea un 
plescăit când copilul Gore încerca cu lingura să adune tot dumicatul 
din strachina de lapte cu mălai, cu care îl cinstise sora lui bunicu-su. 
Lapte fusese puţin, dar cu mălai în el vasul se umpluse. În asemea 
situaţii, copiii mănâncă „scurs”, adică aleg întâi mălaiul ca muietură, 
să-i ajungă şi pentru alt dumicat, prelungind prezenţa laptelui pe 
fundul străchinii. Urechea lui era îndreptată spre discuţia dintre fraţi 
şi încerca să descifreze sensul vorbelor cu două înţelesuri, care nu 
lipseau de la niciunul,în conversaţia dintre soră şi frate. 
 Lui Dumitru îi pusese într-o strachină nişte varză fiartă cu 
slănină, bine ardeiată şi o mânca nesăţios cu mălai făcut în sobă, 
stând la masa înaltă. Şi pe el îl pişca bine ardeiul la limbă, motiv 
pentru care o mesteca cu zgomot, ca deobicei. Fusese îmbiat şi 
copilul, dar varza era prea iute şi a spus „că-l frige ardeiul la 
limbă”… Atunci i-a pus lapte de care, acasă, nu mâncase de mult. 
 - Să-ţi mai pun, Dumitre? îl întrebă Lisăveta pe frate-su, 
gândind ce să-i răspundă privitor la urdă. Deşi nu se săturase, că 
Dumitru era un mâncău recunoscut în rândul fraţilor săi şi Lisăveta îl 
ştia, l-a întrebat totuşi, cu gândul că o va refuza. 
 - De, eu ştiu?! răspunse Dumitru, ca să nu zică nici da, nici ba. 
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 Pe copil nu l-a întrebat, că el ar fi zis da! Aşa că masa s-a 
încheiat pentru amândoi. 
 
 …În timp ce ştergea cu palma firimiturile de mălai risipite pe 
masă, ca să le arunce în tindă la găini, care se adunaseră „ciorchine” 
de zăpadă şi de frig, Lisăveta „dete” acum răspunsul la întrebarea lui 
Dumitru, pusă când înfuleca varza iute de-l ardea pe gât… „dacă are 
şi poate să-i dea un castron de urdă pentru Veta, că altceva acum nu 
are voie să mănânce?” 
 - Dumitre, am urdă, nu zic că n-am, dar n-am început 
putinica!! În oala de pământ de unde îi pusese lui Gore laptele în 
strachină mai era vreo jumătate de kil şi Lisăveta zise: „Laptele ce 
rămase de la copil ţi-l dau să-l ei şi să zică Veta bogdaproste, să fie 
mumii şi lu’ tata.” 
 În casă se lăsă liniştea, Dumitru se sculă de la masă, zise 
bogdaproste, trase căciula pe urechi, luă traista de pe pat în care 
castronul pentru urdă pus de Stătiana sună a gol şi zise, dând din cap: 
 - Gore, hai să mergem că acum vine noaptea şi-i ger tare!... 
 Ieşiră în tindă, după ei veni şi Lisăveta care închisă poarta 
bine, punând gujba şi uitâdu-se pe linie, să vadă bine dacă nu cumva 
frate-su vrea să se întoarcă... 
 

** 
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DARE-AI ÎN PUNGA LUI POPA RADU! 
 
 
 La sfârşitul secolului XIX şi la începutul secolului XX, preot 
paroh în comuna mea natală era Radu Diaconescu, frate cu Giubega, 
proprietar de multe curele de pământ, moară pe apă şi gater mecanic. 
Aveau şi o bancă prin care se acorda „creditul agricol” din care prin 
dobânzi încasau sume substanţiale de bani, prin care şi-au mărit 
proprietăţile. Pentru timpurile acelea, ei făceau parte din elita 
comunei, bucurându-se de prestigiu şi respectul cuvenit. 
 Preotul Radu Diaconescu a fost printre oameni de frunte ai 
comunei Ciuperceni, care au contribuit la construcţia bisericii 
comunale, Biserica Nouă, cu hramul sfinţilor Cei Trei Ierarhi, Vasile, 
Grigore şi Ioan, care se prăznuiesc în ziua de 30 ianuarie. Lăcaşul de 
cult, după pisania de pe frontispiciul clădirii, a fost săvârşit în anul de 
graţie 1905. În înscrisul pisaniei apare şi numele preotului Radu 
Diaconescu. 
 Ca dovadă a popularităţii acestui paroh şi după zeci de ani de 
la trecerea lui în nefiinţă, în vocabularul consătenilor săi mai stăruia 
numele lui, prin sudălmile adresate celor care îţi făceau necazuri şi te 
supărau. Aceştia erau adesea blestemaţi cu „Dare-ai în punga lui 
popa Radu”!! Sensul explicit al blestemului era să mori, pentru că la 
moarte se plătea ortul popii, sumă modică pentru slujba oficiată 
înaintea îngropării şi trimiterii pe lumea cealaltă. 
 Unul din copiii lui,pe care l-am cunoscut,a fost Nicolae 
Diaconescu, institutor şi persoană respectată, ca şi părintele său, care 
a avut patru moştenitori, două fete şi doi băieţi. Ca vârstă, fetele erau 
mai mari ca mine, iar băieţii mai mici. Mărioara, a doua fiică, era 
născută doar cu un an înaintea mea şi a urmat cursurile şcolii primare 
în comuna natală şi cele liceale în acelaşi oraş cu mine, iar pe timpul 
adolescenţei eram prea neînsemnat, ca băiat, să mă bage în seamă. 
Şatenă, cu ochii albaştri azur, precum cerul toamnei, era frumoasă, 
precoce şi curtată, acceptând băieţii de o condiţie socială mai bună 
decât cea din care proveneam eu. Niciodată nu m-a încurajat cu 
privirea s-o invit în horă sau la un dans, la balurile din comună. 
Precis nu mă plăcea, fiindcă eram mai mic şi mai sărac! 
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 După revenirea mea ca ofiţer în oraşul din care plecasem la 
şcoala militară, ne-am reîntâlnit la un bal la Casa Armatei, creându-i 
o surpriză postura mea cea nouă, de care poate n-auzise. Soarta i-a 
hărăzit un soţ, tot ofiţer ca şi mine, ceva mai în vârstă, dar în timpul 
acela cu liceul neterminat. Poate şi această situaţie o apăsa, el 
urmând liceul la seral. Era un tip manierat, sârguincios şi, lucrând în 
acelaşi comandament, pot spune că l-am cunoscut bine. A murit 
timpuriu, de o boală necruţătoare, lăsând în urma sa un fiu care 
merită toată lauda. Interesant este faptul cum am aflat mai multe date 
despre familia Ciobotea - aşa se numea familia Mărioarei 
Diaconescu - tocmai pe tărâmurile Canadei, de la prietena ei, care 
întâmplător ca şi mine ajunsese să locuiască în acelaşi bloc, fiecare la 
copiii săi, unde fiecare vorbă românească pe care o auzeai te făcea să 
tresari, să cauţi şi să afli de unde provine. 
 Dar iată, fără intenţie, m-am hazardat să intru în detalii care nu 
au nimic comun cu dorinţa mea de a prezenta o situaţie specifică 
oamenilor din locurile unde m-am născut şi unde bogăţia era doar un 
nivel superior de înavuţire, fără prea mari deosebiri în modul de a 
trăi . Întotdeauna am făcut o diferenţă între civilizaţie şi cultură. Pe 
vremuri, când eram tânăr licean, se spunea despre germani că sunt 
mai civilizaţi şi despre francezi că sunt mai culţi!! Bogaţii pot fi mai 
civilizaţi că au tot ce le trebuie, ceea ce nu presupune că-i nevoie să 
fie şi culţi. Una este să ai o casă spaţioasă cu multe camere pentru 
toate nevoile, care să-ţi asigure toate capriciile, să dormi pe lenjerie 
fină, să te hrăneşti cu tot ce este mai bun, deci să ai un trai civilizat, 
dar să fii mitocan, şi alta-i să fi om cult, cu maniere, iubitor de valori 
culturale, chiar dacă eşti de o condiţie socială mai modestă.  
 Revenind la cazul în discuţie, nu este normal să fac vreo aluzie 
la nivelul cultural al institutorului Nicolae Diaconescu, profesor de 
Limba română la Şcoala gimnazială din Ciuperceni, dar povestesc 
cum am ajuns să intru în casa lui popa Radu Diaconescu, moştenită 
de fiul său, Nicolae Diaconescu, şi cum el m-a impresionat pe mine, 
la vârsta aceea.  
 În vara anului 1948, susţinusem examenul de admitere în 
cursul superior al liceului şi fusesem declarat admis. An de răscruce 
în învăţământul românesc, când, pentru admitere, se prezentaseră 
elevi cu trei şi patru clase de curs inferior, creând multă zarvă în 
rândul părinţilor şi multă mândrie în tabăra celor ce aveau copii care 
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reuşiseră să intre în treapta a doua a liceului, având mai puţine clase 
inferioare. 
 
 Trecuse luna august, venise şi nedeia de Sfânta Mărie a Mică 
de la 8 Septembrie, care se ţinea la locul din străbuni stabilit, în 
poiana de lângă Biserica Nouă. Toţi părinţii copiilor liceeni, mai ales 
cei care intraseră în cursul superior, găsiseră prilejul să discute cu 
mândrie despre progeniturile care le făceau fală. La acea dată, mama 
mea, care avea 32 de ani, s-a îmbrăcat în ţoalele de sărbătoare, şi-a 
pus busuioc în păr şi a mers la hora satului, unde, conform tradiţiei, 
suflarea comunei şi a altora din satele vecine se distra pe muzica 
lăutarilor. Tinerii jucau înlănţuiţi în mai multe hore, iar vârstnicii îi 
priveau admirativ, supraveghindu-şi odraslele prinse la joc cu iubita 
sau iubitul. Nu lipseau nici orăşenii originari din comună, iar micii 
negustori ambulanţi vindeau produsele tradiţionale, care constituiau 
deliciul sărbătorii. Comunismul încă nu era cunoscut bine, republica 
populară având vreo opt luni de existenţă.  
 Mama mersese să-şi conducă soţul, care pleca la Târg, pentru 
a fi la lucru a doua zi (mergea pe jos cale de 30 km.), după care, până 
în seară, a rămas singură la nedeie, în mulţimea adunată. S-a plimbat 
printre lume şi nu puţine persoane au întrebat-o: „ Ce a făcut fiu-tu, a 
intrat la liceu?!”, întrebare parcă aşteptată şi la care, cu multă 
plăcere, răspundea prin da! şi că „Ion al meu este un copil deştept”! 
 nstitutorul Nicolae Diaconescu a venit şi el la petrecere şi se 
plimba printre hore, unde a întâlnit-o şi pe Veta lui Gociu. Când a 
văzut-o, cu vocea-i caldă şi inconfundabilă i s-a adresat verişoarei lui 
de a treia spiţă: 
 - Vetuţo, am auzit că şi fiu-tu a reuşit la capacitate! Brava lui, 
dar l-ai înscris?! 
 - De ce să-l înscriu?! El a dat examen tot la Comerţ, unde a 
învăţat până acum! 
 - Da, măi fato, dar trebuie să facă cerere de înscriere în anul l 
al noii structuri şcolare, altfel nu-i luat în evidenţă! 
 - Da bărbatu-meu ieri a venit de la Târg şi nu ştia nimic, altfel 
mi-ar fi spus ceva... 
 - Ce ştie bărbatu-tu!... Trimite mâine copilul până la mine să-i 
fac cererea şi s-o ducă cineva imediat la secretariatul şcolii, altfel 
rămâne pe dinafară!  
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 Mamei, temperament „vulcanic”, nu i-a mai tihnit sărbătoarea. 
A mai vorbit ceva cu Nicolae Diaconescu, el încercând să-i explice 
pe îndelete cum stau lucrurile şi care sunt regulile şcolare şi a 
asigurat-o că el va face cerere, dar mâine copilul să vină s-o ia!! 
 A doua zi, când vacile păşunate de mine îşi rumegau în tihnă 
iarba din burţile sătule, mi-am „luat în picioare” drumul de peste trei 
km., să primesc cererea de înscriere la liceu. Împlinisem 14 ani, 
învăţasem să vorbesc frumos şi-mi crescuse spiritul de observaţie. 
Nu-mi mai era jenă de poziţia mea socială. Trecusem peste 
handicapul stării de inferioritate şi mă consideram egal cu toţi copiii 
liceeni ca mine, chiar dacă unii dintre ei aveau alt statut social, fiind 
fii de învăţători, de preoţi sau altele asemănătoare. 
 „Înarmat” cu un baston, am ajuns la poarta celui ce se oferise 
să-mi dea un sprijin, pentru a nu rămâne pe dinafară, deşi eram cu 
examenele luate. Casa era în centrul comunei, o ştiam, dar niciodată 
până acum nu fusesem atent la detalii. Treceam pe lângă ea meteoric, 
mai ales că Mărioara, fiica lui, nu mă băga în seamă şi, dacă te opreai 
din mers, erai lătrat insistent de un câine de pază cât un viţel! 
 
 ...Casa popii Radu Diaconescu, alcătuită din trei camere, toate 
de locuit, şi un beci, era aşezată într-o curte imensă, ce depăşea cu 
mult 15 ari de teren. Faţă de drumul comunal, se găsea la 
aproximativ 30 m distanţă, orientată spre răsărit, iar gardul de la 
drum avea peste 50 metri lungime. Latura din spate a curţii era 
ocupată cu anexe, şopru, pivniţă, bucătărie de vară şi coteţe pentru 
cârdurile de raţe, curci şi gâşte. Gardul din faţa curţii era confecţionat 
din ştacheţi de stejar, cu capetele frumos ornate, care între doi 
pociumpi formau o arcadă şi întreg ansamblul era de un bun-gust 
indiscutabil. Porţile de intrare în curte erau înalte, prevăzute cu 
acoperiş şi astereală, iar pe o scândură pe care patina vremii îşi 
pusese amprenta erau pictate nişte icoane, la care cu evlavie , cândva, 
cineva se închina. Gardul, deşi îmbătrânit de ploi şi vremuri, încă se 
menţinea pe poziţie. Părea că fiul moştenitor nu-şi prea adusese 
obolul cu ceva la menţinerea lui, fiind de la început bine construit. 
 Cu smerenie am bătut în poartă, dând naştere la un adevărat 
infern provocat de lătratul dulăului de pază, pe cât de mare, pe atât 
de rău, care, văzându-mă, s-a înfiinţat la locul cu pricina,    
căţărându-se cu labele pe porţile bine ferecate. Curtea părea pustie şi 
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numai nişte curcani au început să gurguie, supăraţi de lătratul 
paznicului casei şi al lor, întărâtat de prezenţa mea inofensivă. 
 - Leu, fii cuminte şi vino aici! se auzi glasul stăpânului ce 
ieşea dintr-o cameră şi care nu prea a fost ascultat de la început, 
câinele continuând să-şi facă datoria de unic şi vajnic păzitor al 
curţii. Marş de-aici, potaie, că-ţi făcuşi numărul destul! îl mai dojeni 
stăpânul, în timp ce deschidea poarta de intrare.  
 - Tu eşti copilul Vetuţii? Ia te uită ce băiat mare are şi n-a 
trecut bine de 30 de ani! Brava, băiete! Am auzit de la Mărioara că şi 
tu ai luat examenul de capacitate. Tu ai făcut trei clase, ea a făcut 
patru, dar de-acum o să fiţi colegi de an. Aşa-i în viaţă, unii câştigă, 
alţii pierd! îşi continuă gazda mea monologul. 
 În timp ce mergeam alături de el spre scara casei, luam aminte 
la cele ce vedeam, fără a-l pierde din ochi pe răul de câine, care părea 
că se liniştise, după ce mă lăsase în grija stăpânului. Din curte, casa, 
deşi veche, mi s-a părut o bijuterie de construcţie! Scara din beton 
bine lustruit avea o balustradă pe măsură, în concordanţă cu restul 
tâmplăriei. Tinda şi balconul erau imense, împrejmuite de o prispă 
confecţionată din scânduri de brad duble, iar cele de pe exterior 
aveau aceeaşi lăţime şi aveau decupări florale. Stâlpii de susţinere 
erau şi ei îmbrăcaţi cu scânduri lucrate în acelaşi stil, iar pe sub 
streaşină atârnau ghirlande confecţionate din acelaşi material lemnos 
şi la fel lucrate. Totul era vopsit în albastru, un azur ce semăna cu 
ochii Mărioarei... 
 Când am ajuns în capătul de sus al scării, am rămas surprins de 
cantitatea mare de ştiuleţi de porumb, aruncaţi pe jos nedepănuşaţi, 
într-un strat ce atingea chiar 50 de cm. Călcând cu grijă, ca într-o 
casă străină, după domnul institutor, am intrat în camera de la drum, 
cameră spaţioasă şi impunătoare în imaginaţia mea. Era mobilată cu 
două paturi mari, cu capete înalte, frumos lustruite, cu intarsii şi 
sculpturi ce voiau să reprezinte ceva ce n-am înţeles, un dulap de 
haine, destul de încăpător, lucrat din acelaşi material ca paturile, 
având pe uşi încastrate oglinzi de cristal, şi un birou masiv, unde 
trona un scaun imens, capitonat în piele. Pe pereţi, erau agăţate două 
icoane, din care una cu rama filigranată din argint, şi un tablou cu un 
peisaj de la ţară. Biroul se asorta cu restul mobilierului şi probabil 
era moştenire, ca şi casa, şi avea pe blatul dezvelit, aranjate într-o 
anume ordine, o lampă cu petrol, de dimensiuni şi format cum nu 
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mai văzusem până aici, o mapă de birou pe care se scria, 
confecţionată din piele maron, o călimară deosebită ca formă şi 
volum, cu cerneală, lângă care sălăşluia un suport pentru tocuri din 
lemn, cu diferite peniţe pregătite, un tampon cu sugativă şi un teanc 
din coli de hârtie albă. În cameră stăruia un miros jilav, caracteristic 
ştiuleţilor nedepănuşaţi. Cu oareşice efort şi o discretă sudalmă, 
binefăcătorul meu a împins ştiuleţii din încăpere, ajunşi până la 
birou, iar în locul eliberat a tras jilţul şi, sub privirile mele, a intrat în 
ritualul compunerii cererii către direcţia liceului. Scoase din dulapul 
biroului o sticluţă din care turnă în palma stângă un lichid care lăsă 
un miros discret de levănţică şi-şi frecă palmele cu insistenţă.  
 - Spune-mi, dragă, care-i numele dumneatale complet, rupse 
tăcerea ce se lăsase şi mă readuse la realitate prin reverenţa şi scopul 
întrebării. 
 - Gociu C. Ion, am răspuns, perceperea fiind confirmată cu o 
clătinare din cap din partea domnului profesor. 
 În cameră s-a instalat o linişte profundă, peniţa începuse să scârţâie 
pe coala velină, imaculată, dându-mi posibilitatea să „cotrobăiesc” cu 
privirea toată încăperea. Trăisem trei ani în oraş, învăţasem să mă 
comport civilizat, sesizasem forma politicoasă în care s-a adresat 
domnul profesor mie, proaspăt licean, şi luasem aminte în ce casă mă 
găseam. 
 Privind mai atent prin încăpere, am constatat că, în colţul 
tavanului din dreptul sobei de teracotă de culoare turcoaz, se formase 
un cocoloş din pânză de păianjen, înnegrit de praful verii sau de 
fumul ultimului foc. Paturile erau nearanjate şi, pe cel opus locului 
unde mă aşezasem, era expusă în mare neorânduială o plapumă cu 
feţe de atlaz albastru şi portocaliu, fără învelitoare de cearşaf, ceea ce 
eu n-aveam la mine acasă, rămasă aşa cum fusese lăsată de cel ce 
dormise noaptea în acel loc. Pernele erau şi ele în neorânduială, cu 
feţele încreţite de prea multă întrebuinţare, iar pe cea din patul pe 
care stăteam am văzut urmele puricilor ce trecuseră să viziteze 
noaptea pe cei care dormiseră şi nu păreau a fi schimbate de curând. 
 Mitul misterioasei case de intelectuali avuţi se destrămase prea 
repede, ca un balon de săpun, care te încântă prea puţin, faţă de cât 
te-ai fi aşteptat! „Vina” o purta cererea pentru care venisem. 
 - Gata, dragă, ţi-am făcut-o! Dumnezeu să-ţi ajute şi să înveţi 
bine, că numai aşa poţi ajunge cineva! Spune-i maică-tii s-o 
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expedieze, ca să ajungă repede la secretariatul liceului, că pe 15 
încep cursurile şi rămâi pe dinafară... 
 Mulţumind, am părăsit curtea, în timp ce pe porţile mari ale 
bătăturii intrau două care încărcate cu ştiuleţi de porumb abia cules, 
însoţite de o femeie necunoscută, care era de fapt soţia domnului 
Nicolae Diaconescu.  
 Unde era fiică-sa, unde era Mărioara, cea cu ochii întocmai ca 
azurul cerului de primăvară?!! 
 

** 
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GALBENĂ GUTUIE... 
 
 
 ... Intrasem în cursul superior al liceului. Începând cu anul 
acela, 1948, se aplicase noua reformă a învăţământului în Republica 
Populară Română şi liceul nostru se transformase ca denumire, din 
liceu comercial, în Şcoală Medie de Administraţie Economică. Altă 
firmă, dar acelaşi profil. Eram mândru de mine şi, încet, încet, mă 
distanţam în modul de gândire din satul în care mă născusem şi 
căruia încă îi mai aparţineam. 
 Vacanţele le petreceam în locul de baştină, adică la Văianu. 
Nici n-aş fi avut un alt loc şi, chiar dacă aş fi avut, aş fi dus dorul 
locului natal. Aici era mediul meu, în care începusem să fiu preţuit ca 
licean în rândul fetelor din comună, cu pretenţii. Pentru mine era un 
fapt deosebit, mai ales că sătenii începuseră să mă aprecieze şi să mă 
bage în seamă, pe mine, băiatul cel mare al lui Costică Gociu care 
cunoscuse de mic traiul greu şi sărăcia, fiind orfan de tată de la vârsta 
de opt ani. Satele erau pline de fete şi băieţi, unii rămaşi pe loc, mai 
mulţi plecaţi la diferite şcoli, dar care, ca şi mine, făceau vacanţele 
acasă. Comuna pulsa de viaţă, iar de Crăciun în fiecare zi se făceau 
hore, pe zile şi în locurile cu tradiţie: Via Sârbului, la Fometeşti, la 
Primărie... Ziua şi locul de horit!… 
 Devenisem nelipsit şi seara, după hore, uneori se organiza şi 
câte un bal la Căminul cultural, care luase fiinţă în localul noului 
sediu al Primăriei. Bucuria elevilor de liceu şi a studenţilor era pe 
măsura vârstei. Balul oferea intimitatea fetei cu a băiatului, care 
dansau pereche, lipindu-şi decent corpurile la tangourile care se 
doreau a fi cât mai corect dansate, după moda lansată de studenţii 
experimentaţi şi, în semiobscuritatea sălii, îşi spuneau vorbe dulci de 
iubire. Totul era supervizat de câte o mamă de fată, care ţinea morţiş 
să fie prezentă la distracţia tinerilor, „că, vezi Doamne, să nu se 
petreacă vreo necuviinţă”. Spre norocul nostru, erau puţine mame 
grijulii, în raport cu numărul fetelor prezente. 
 
 Domnica lui Mongescu era colega mea de şcoală primară, cea 
cu ceaşca de ţuică din piţărăi, care de-acum ajunsese elevă la Şcoala 



Din Văianu la Toronto 112 

Medie Textilă din Satu Mare şi care-mi trimisese nişte misive cu 
rânduri scrise, divers colorate. Ca din întâmplare, într-una din zile, 
mergeam spre horă şi ne-am întâlnit chiar când ieşea pe poarta casei, 
taman când eu treceam pe drum. De la casa mea până la a ei, distanţa 
era mică, dar nu ne consideram vecini. Casa ei era mai mare, avea 
trei camere şi curtea imensă împrejmuia multe acareturi, spre 
deosebire de a mea, care avea doar două încăperi şi o mică anexă, 
plasate într-o curte strâmtă. Casa ei era amplasată în vârful unei 
pante, a mea ceva mai modest, la nivelul cel mai de jos al văii 
Văianului. Ursitoarele aranjaseră ca Domnica să mă privească de 
sus, dar soarta a decis în alt fel. Fiecare cu destinul său! 
 
 În vacanţa aceea, iarna nu fusese darnică în zăpadă, soarele 
strălucea mai toată ziua pe cer şi parcă se oprise o clipă, să „tragă cu 
coada ochiului” la noi, care mai eram încă doi copii. După ce am 
salutat-o şi profitând că eram numai noi doi, mi-a înmânat cu multă 
discreţie o gutuie învelită într-o eşarfă de pânză de marchizet, un fel 
de batistă mai mare, frumos brodată cu arnici. „E pentru tine, cred că 
o să-ţi placă!” Iarna, o gutuie era un fruct rar şi mai ales de preţ, dacă 
era primit în dar de la o fată care dovedise că te simpatizează şi de 
care ai fi vrut să te apropii. Fructul era de culoarea lămâii, galben-
auriu, rod copt al toamnei târzii, ce răspândea cu prisosinţă un miros 
îmbietor şi îmbătător. Gutuile erau păstrate în lada cu făină de 
porumb, unde se maturizau şi ţineau până primăvara, păstrându-şi 
suculenţa. Gestul seamănă cu povestea „mărului lui Adam”! Sau 
poate cu mitul mărului dăruit de Paris celor trei zeiţe... 
 Ion Dobrescu, tatăl Domnicăi, era „măritat” în Văianu, venit 
din satul Racoţi, unde îşi întemeiase o familie onorabilă, cu o fată din 
partea locului şi de „condiţie bună”. Copiii n-au întârziat să apară şi, 
ani la rând, cu mici pauze, nevasta i-a adus pe lume patru băieţi şi 
trei fete. Penultimul copil, a treia fată, a fost botezată Domnica şi era 
născută în acelaşi an cu mine, în 1934. 
 Tatăl Domnicăi, în afara de agricultură, mai făcea din când în 
când şi comerţ în oraşul Craiova, îndeletnicire care i-a asigurat 
destule venituri băneşti pentru a-şi putea trimite progeniturile la şcoli 
superioare, în funcţie de capacitatea intelectuală a fiecăreia. Un 
Mongescu, aşa cum era el, n-ar fi putut accepta ca fetele lui să nu 
treacă pe la uşile liceelor, chiar dacă dădeau de două ori admiterea şi 
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ulterior nu reuşeau să „sară” de capacitate, rămând cu câte patru ani 
absolviţi, numit curs inferior. 
 … Domnica era o adolescentă în formare, şatenă, cu ochii 
albaştri, subţirică şi înaltă cât mine, mlădioasă ca un fir de trestie în 
bătaia vântului, cu sânii încă nedezvoltaţi, dar cu trăsături fine, care 
promiteau o frumuseţe în devenire, spre care eu aveam o atracţie 
deosebită. Îi răspundeam la toate scrisorile ei naive, scrise într-un 
internat de fete. N-avea stilul format în scriere, conţinutul era 
stereotip şi plat, se observa că făcuse gimnaziul la ţară şi eu nu ştiam 
încă ce doream aşa că acceptam orice, numai fiindcă veneau de la 
Domnica de care-mi plăcea. Şcolile medii cu profil industrial, aşa 
cum era şi aceasta pe care o frecventa, primeau tot mai mulţi tineri 
pentru o economie în formare, unde trebuiau maiştri şi muncitori cu 
înaltă calificare. Fabricile de ţesături au început să apară ca 
ciupercile prin toată ţara, iar cererea de forţă de muncă crescuse.  
 Cu toate că-mi era dragă şi venisem de acasă cu ea la balul din 
seara aceea, am dansat mai mult cu Silvia, fiică de învăţător şi elevă 
la Liceul „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu. De Silvia nu eram 
atât de legat sentimental, dar, prin felul ei, superior educată şi mai 
volubilă, mai expresivă şi mai „lustruită”, încerca să mă cucerească. 
Ei îi plăcea de mine, lucru pe care l-am aflat mult mai târziu, când   
s-a destăinuit unui coleg de serviciu şi atunci, în seara aceea, m-a 
acaparat mai tot timpul balului, în detrimentul Domnicăi, căreia nu i-
am acordat timp suficient, pe măsura dorinţei ei. A stat mai tot 
timpul singură, abătută şi, probabil, îşi reproşa gestul că s-a grăbit 
când mi-a oferit gutuia. Şi nu m-a iertat niciodată pentru asta…  
 
 La întoarcere spre casă, după miezul nopţii, când cocoşii 
cântaseră o dată, am condus-o pe Domnica până în poarta casei, am 
discutat banalităţi şi, ţinându-ne de mână, încercam să fiu afectuos, 
dar în stângăcia mea se simţea timiditatea şi vinovăţia că tocmai în 
seara aceea nu prea dansasem cu ea, deşi sentimental îmi era 
simpatică. Nu cunoşteam fiorul sărutului adolescentin şi atunci nici 
n-aş fi îndrăznit un asemenea gest, pe care poate ea îl aştepta, chiar 
dacă la bal fusese cam singură şi mai ales că, în avans, îmi dăruise 
gutuia s-o mănânc şi batista s-o păstrez. Până atunci îmi scrisese 
multe scrisori de dragoste, sincere, dar simplist concepute şi destul 
de stângaci formulate. 
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 …Vacanţa a trecut, au urmat altele. Domnica s-a făcut 
domnişoară, i-au crescut sânii, mijlocul i s-a conturat mlădios, ca un 
fir de trestie, talia era înaltă, iar pulpele picioarelor erau tot mai sus 
dezvelite şi mai atrăgătoare. De atunci n-am mai primit nici o 
scrisoare de la ea şi, din anul următor, a început să fie condusă acasă 
de un licean mai experimentat, mai mare cu doi ani ca noi, care 
ulterior s-a mai şi lăudat cu aventurile lor amoroase, datorate 
libidoului crescut al fetei, pe care eu o credeam inocentă. Dacă a fost 
aşa, numai ei doi ştiu! Şi totuşi, într-o seară, când liniştea se lăsase 
peste satul adormit şi mă întorceam acasă, la poarta casei stinsei mele 
idile, am distins prin întuneric o „mogâldeaţă” din care s-au desprins 
două fiinţe în momentul în care mi-au remarcat apropierea. Erau 
Domnica şi Tică. Am trecut călător, aruncând un salut banal de 
„Bună seara!” şi mi-am văzut de drumul meu, întristat de prezenţa 
altuia care se înfrupta din sucul dulcilor „gutui” pe care eu le 
scăpasem neatinse. De atunci, între noi s-a lăsat voalul tăcerii. Anii 
au trecut, noi ne-am maturizat, iar când întâmplător şi tot mai rar ne 
mai întâlneam, nejustificat zic acum, vădit ne evitam reciproc şi 
timpul n-a mai avut răbdare cu ea. A fost căsătorită, nu cu Tică, dar 
mariajul a fost nereuşit şi s-a stins din viaţă divorţată. În meserie, se 
reprofilase şi devenise asistentă medicală, profesie care personal n-a 
ajutat-o. A murit timpuriu, la numai 48 de ani, de o boală 
necruţătoare cancer uterin. Dormi în pace, Domniţo! 
 

Nimium ne crede colori! 
(lat. „Nu te încrede prea mult în culori”) 

Vergiliu (Egloga a II-a versus 17) 
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ANUL 1952, ÎNCEPUT ANEVOIOS DE DRUM 
 
 

„Caracterul unui om nu se arată 
în momentele de confort, ci în cele 
de schimbări şi controverse.” 

Martin Luther King jr. 
 
 

 … Anul acela începuse cu o primăvară prea timpurie. Natura 
era mai nerăbdătoare să se afirme, ca şi sufletul meu de copil, încă. 
În plină lună februarie, temperatura trecuse de 200 C. A fost un an 
plin de evenimente, care într-un fel m-au marcat. Pentru mine, a fost 
anul crucial care mi-a hotărât implacabil soarta.  
 Eram în ultimul an de liceu, anul IV al şcolii pe care o 
frecventam de şapte ani, căreia i se dăduse denumirea de şcoala 
medie tehnică financiară. Anterior, se numise liceu comercial şi 
pregătea, ca şi acum, tinerii, pentru a deveni funcţionari, de profesie 
contabil, pentru toate sectoarele economice. 
 În luna februarie, după încheiere primului semestru, noi, elevii 
ultimului an de studiu, am intrat în practică, pentru acomodare cu 
profesia viitoare de funcţionar, la diverse unităţi economice, bancare 
şi financiare din oraş. Eu am fost repartizat la Secţia financiară a 
Regiunii Gorj, având ca îndrumător pe profesorul meu de la cursul 
Finanţarea economiei, materie prevăzută în programa analitică. 
Numele profesorului era Alexandru Roibu, el fiind de fapt funcţionar 
în acest loc de practică al meu, unde avea un singur subordonat sau 
coleg de birou. Pe bază de contract, domnul Roibu era şi       
profesor-colaborator cu Ş.M.T.F., unde învăţam. Nu avea veleităţi 
pedagogice, lipsindu-i cunoştinţele ce se dobândesc prin studii pentru 
această vocaţie. Era un merituos tehnician cu studii superioare şi se 
străduia să ne înveţe, cum se pricepea mai bine, materia din 
programă, cu noţiunile consacrate şi modul cum se aplică în practică 
actele normative în domeniul finanţelor publice. Unele dintre acestea 
erau şi pentru el noutăţi, fiind o perioadă de tranziţie de la o 
economie capitalistă, la una socialistă, copiată după modelul sovietic, 
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perioadă cu multe lucruri confuze chiar şi pentru profesioniştii 
consacraţi. Explicându-ne nouă cu voce tare prin citire din foile pe 
care scrisese în rezumat noţiunile din actele normative, şi le însuşea 
şi el mai bine. Fiecare aveam de învăţat. Elevul însă vede şi simte 
stângăcia dascălului când acesta este ezitant atunci când predă lecţia. 
Avea şi el multe ezitări. Un alt profesor ce ne preda materia Venituri 
de stat, la terminarea expunerii unei teme, întrebat de un elev ce-i 
aceea cilindree (criteriu după care se impozitau atunci 
autovehiculele), ne-a explicat: „Cilindreea este ţeava prin care curge 
benzina de la rezervor la carburator”!! Ulterior, în şcoala militară, 
când am citit în manualul de construcţie a motoarelor cu combustie 
internă, am văzut în ce gravă eroare de cunoaştere a termenilor 
folosiţi s-a găsit distinsul nostru profesor. El preda unor elevi, viitori 
contabili, iar cilindreea ţinea de domeniul mecanicii. Şi el era tot 
profesor-colaborator şi avea serviciul la Finanţele publice Târgu- Jiu.  
 La locul de muncă pentru practică, am fost repartizat 
funcţionarului subordonat sau coleg de birou al domnului profesor 
Roibu, pe nume domnul Scoroşanu, figură blajină, în prag de 
pensionare, dar pe care, dintr-un motiv regretabil, l-am urât apoi 
toată viaţa, din cauza indicaţiilor insuficiente pe care mi le-a spus 
atunci când mi-a dat să execut o lucrare ce consta din foarte multe 
documente de autorizare. Le-am întocmit numai parţial, aşa cum 
înţelesesem, şi i le-am prezentat la termenul stabilit, ca fiind 
terminate. Domnul funcţionar nu m-a verificat, sau nu a observat 
omisiunea şi, când a venit data distribuirii lor la beneficiari, s-a 
constatat că rămăseseră necompletate multe dintre ele. Erau 
autorizaţii de funcţionare a bufetelor şi magazinelor săteşti, ce se 
înfiinţaseră în toate comunele de pe raza Regiunii Gorj şi se emiteau 
de secţiile financiare. Nu m-a avertizat că o comună poate avea mai 
multe sate care aveau asemenea prăvălii şi eu am scris doar câte una 
pentru comuna respectivă. Lucru banal în fond, remedierea constând 
în multiplicarea lor. N-ar fi fost nimic grav că se puteau rescrie, aşa 
cum de altfel am şi făcut-o tot eu, dar trebuia un timp şi domnul 
Scoroşanu, fără să le verifice, chemase la sediu delegaţii de la 
comune, să le fie înmânate. Atunci s-a constatat omisiunea şi unii 
delegaţi au plecat fără documentele pentru care fuseseră chemaţi. 
Vina a căzut pe executant, adică pe mine. Pentru acest motiv, ca 
sancţiune, mi s-a acordat la practică doar nota şapte, (cam aceleaşi 
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note le aveam şi la partea teoretică), dar era o notă ruşinoasă în acest 
caz, tocmai unde speram să mă afirm, măcar aici, şi să dovedesc că 
în activitatea practică pot realiza mult mai mult.  
 ... Pe timpul acestei perioade, împreună cu mai mulţi colegi, 
am hotărât să ne continuăm pregătirea postliceală şi să devenim 
ofiţeri. Atunci era o mare căutare de absolvenţi de liceu şi veniseră 
mai mulţi delegaţi de la Comisariatul militar, cu grade de ofiţer, să ne 
selecteze la o specialitate militară dorită de noi. Iniţial, eu am optat 
pentru a deveni ofiţer de „aţă”, adică de intendenţă sau finanţe, aşa 
cum înţelesesem de la învăţătorul meu de la şcoala primară, pe nume 
Athanasie Cârlogea, „că aceştia o duc cel mai bine pe timp de 
război”. Şi nu a exagerat cu nimic! Cu un an înainte, unii colegi de-ai 
noştri au fost selectaţi pentru Şcoala Militară de Intendenţă Craiova 
şi, în acelaşi an, cu o pregătire militară din februarie, până la 23 
august, deveniseră locotenenţi. Această şcoală militară avea tangenţă 
cu pregătirea noastră liceală. Nici nu-mi puneam problema să merg 
la facultate din două motive: îmi era frică de examenul la 
Matematică (algebră), unde eram conştient de lacunele pe care le 
aveam, încât puteam eşua, lucru ruşinos pentru mine, şi, în al doilea 
rând, nu aveam nici susţinerea financiară de la părinţi pentru cei 
patru ani de facultate, după mine urmând cei doi fraţi. Dorinţa mamei 
se împlinise, ajunsesem contabil. În fond, ce-mi mai trebuia? zicea 
mama. „Noi te-am făcut contabil”. Şcoala militară se făcea gratuit, 
pe cheltuiala totală a Statului şi-mi asigura o nouă poziţie socială, 
scutindu-mă şi de prestarea obligatorie de trei ani a stagiului militar 
la trupă. Mulţi dintre colegi erau în aceeaşi situaţie materială precară, 
ca şi mine. Pentru acest motiv ne-am prezentat la Comisariatul 
militar Gorj cu cerere, ni s-a făcut vizita medicală prin grija lor şi 
actele de a candida la o şcoală militară pentru care erau locuri în acel 
an. Examenul se desfăşura în aceeaşi vară, la o dată ulterioară, 
urmând să fim anunţaţi de centrul respectiv. Acolo, la Comisariatul 
militar, am fost lămuriţi de un căpitan Spătaru, şeful centrului, că 
şcoala propusă nouă s-o urmăm, Şcoala Militară Tehnică de Artilerie 
Sibiu, „este una foarte bună, se selectează candidaţi numai tineri cu 
liceul terminat, este o armă nouă, sunt locuri pentru toţi şi să nu 
refuzăm. La intendenţă, în acest an, nu este concurs de admitere”.  
 A avut dreptate.  
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 După practică, am avut o perioadă de pregătire teoretică, apoi 
am susţinut examenul de diplomă (bacalaureat) şi am încheiat anul şi 
liceul, fiind cel mai fericit copil al părinţilor mei! Urma o vară 
fierbinte, la propriu, fiind secetoasă, dar şi la figurat, lipsită de griji şi 
eram preocupat numai de activităţile tinereşti, specifice vârstei: 
întâlniri cu fete la baluri şi nedei. Aveam şi o idilă cu o elevă la 
acelaşi liceu, dar mai mică decât mine, care mă iubea mult. Eu aş fi 
vrut să-mi acorde şi altceva în afară de sărutări până la ameţeală, dar 
nu s-a întâmplat. Crescusem de-acum şi în ochii ei, că o înţeleg, mă 
invidia pentru noua mea poziţie şi insista să mă roage „să n-o uit 
niciodată”, oriunde mă voi găsi, că ea numai pe mine mă iubeşte. 
Tinereţe! S-a măritat cu un miliţian din comună, înainte de a termina 
eu şcoala militară. 
 n luna august 1952, am fost chemat la sediul Băncii de Stat a 
Regiunii Oltenia, să primesc numirea la locul de muncă, într-o bancă 
raională de pe raza ei de activitate. Aşadar, eram recunoscut 
funcţionar de bancă, fiindcă aveam note mai bune la materiile de 
tehnică bancară şi se credea că voi face faţă în bune condiţii 
atribuţiilor locului de muncă. De aici, am fost repartizat la Banca 
RPR, bancă de stat, la Turnu-Severin. Din cauza obligaţiei de a 
poseda autorizaţie de pătrundere în zona de frontieră (România era în 
conflict grav cu Iugoslavia), am fost „plimbat” pe la mai multe 
instituţii ale Statului. Spre norocul meu, din acest motiv am întârziat 
să mă duc la locul de muncă, la bancă, şi, în timp ce eram în 
aşteptare la casa părintească de la Văianu, poştaşul mi-a adus 
înştiinţarea să mă prezint la Comisariatul militar Gorj, şi să-mi iau 
documentele pentru a merge la examenul de admitere la Şcoala 
Militară Tehnică de Artilerie Sibiu. De când întocmisem cererea şi 
până acum, copleşit de evenimente şi de extazul noii mele poziţii 
sociale, uitasem total că dorisem să devin ofiţer. Am lăsat totul şi a 
doua zi dimineaţa eram la Comisariatul militar iar seara, cu un tren 
de noapte, am plecat spre Sibiu. Intrasem „pe drumul lung al 
destinului”. 
 Dacă n-aş fi fost acasă atunci, la mine în sat, ratam prezentarea 
la examen, rămâneam funcţionar la bancă şi altul urma să fie viitorul 
meu. Dar viaţa mi-a rezervat o altă perspectivă, deşi n-am uitat 
câteva nostalgice amintiri. 
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• Din cauza reformei monetare, pusă în aplicare cu data 
de 1 martie 1952, banii strânşi pentru realizarea 
tabloului de absolvire şi pentru banchetul la fine de 
absolvire s-au devalorizat şi aceste mici deziderate nu    
s-au mai realizat. Eu fusesem ales de colegi să strâng şi 
să fiu custodele sumelor depuse, pe care le-am returnat, 
dar din păcate devalorizate. 
 
• Deşi mă pregătisem pentru examenul de maturitate cu 
multă asiduitate, era să-l pierd din cauza materiei Istorie, 
unde ştiam bine totul, dar n-am citit nimic despre „Tezele 
din aprilie” ale lui Lenin, puse ca întrebare de examen. 
Cu multă bunăvoinţă am fost trecut cu notă minimă. Ce 
dacă învăţasem Istoria României, materie de examen de 
maturitate (bacalaureat), Lenin trebuia să fie şi el 
prezent... 
 
Pe data de 27 august 1952, m-am prezentat la examenul 
de admitere în şcoala militară, am fost declarat „reuşit” 
şi cu data de 15 septembrie 1952 devenisem elev al 
acestei renumite şcoli. 
 
• Renunţasem deliberat la serviciul de funcţionar de 
bancă, pentru care făcusem un liceu de specialitate. 
Cariera militară a primat pentru tânărul fiu de ţăran, 
care dorea să fie mult mai mult decât hotărâseră părinţii 
săi. Aşa a început „aventura” pentru căutarea destinului, 
printre numeroasele peripeţii ale vieţii, ce aveau să vină 
cu implacabila scurgere a timpului devenirii umane. 
 

** 
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ÎN CĂUTAREA DESTINULUI 
 
 

„Dacă găseşti un drum fără 
obstacole probabil că drumul 
acela nu duce nicăieri.” 

J.F.Kennedy 
 
 
 …Când m-am deşteptat, în compartiment era lumină. Aproape 
toată noaptea o petrecusem în acest vagon, ce făcea parte din 
garnitura unui tren de persoane, pe ruta Craiova – Sibiu. De altfel, 
era singurul tren direct între cele două localităţi. Puteai călători şi 
fracţionat, cu o întrerupere şi o aşteptare lungă în staţia Piatra Olt, 
nod de cale ferată pe una din cele mai vechi linii CFR din România 
(Bucureşti, Piteşti, Turnu Severin), dar ce interes aveai, când puteai 
folosi acest tren cursă de persoane, direct. Plecarea din Craiova era 
seara, cu sosire dimineaţa la destinaţie, în Sibiu. Din acest motiv şi 
din altele, trenul era foarte aglomerat, încă de la plecare. Oprea în 
toate staţiile şi haltele, zăbovind mult timp în unele, creând condiţii 
ca, pe lângă tren, să mişune o liotă de vânzători ambulanţi, strigând: 
„Mere, pere, prune avem…” Cu câţiva lei, puteai cumpăra fructe să 
„rozi” o noapte întreagă, potolindu-ţi setea şi eventual foamea. 
 Pe lângă călătorii de ocazie, cum eram şi eu, unii erau aproape 
permanenţi. Din staţia de plecare, se urcau mulţi producători şi 
comercianţi: zarzavagii, olari, tot felul de precupeţi olteni care-şi 
găsiseră piaţă bună de desfacere pentru mărfurile lor, în burgul 
transilvan Sibiu. Pe parcurs, acestora li se mai adăugau şi alţii de pe 
Valea Oltului, în ale căror bagaje predominau fructele toamnei: 
mere, pere, prune, nuci, sticle cu ţuică de Vâlcea, precum şi 
minunaţii struguri de Drăgăşani, care parfumau culoarele trenului 
îmbâcsit de sudoarea „iute”, din prea puţină igienă a pasagerilor. Era 
o lume pestriţă, agitată şi gălăgioasă, care sporovoia toată noaptea, 
pentru a nu permite condiţii de apropiere de bagajele lor ispititoare a 
vreunui răufăcător. Aveau metoda lor temeinic verificată; dormeau 
pe rând, în timp ce alţii îndrugau încontinuu vrute şi nevrute, verzi şi 
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uscate, cu ochii pe paporniţele din compartiment şi de pe culoar, 
aruncate „claie peste grămadă”. 
 La intenţia mea clară de a ieşi din compartiment, din umbra 
unor sprâncene groase, doi ochi negri ca murele m-au privit suspect 
de insistent, după care, liniştiţi, s-au ascuns cu grijă în spatele 
cortinelor numite pleoape. Convins că nu prezint nici un pericol, 
stăpânul lor mai „fură” un pui de somn, pentru a fi suficient de 
odihnit în ziua ce urma. 
 Am ieşit din compartiment, escaladând cu grijă cele şase 
perechi de picioare, petrecute unele printre altele, într-o destindere 
leneşă, dezordonată. Feţele vecinilor mei călători erau profund 
relaxate, gurile mai mult sau mai puţin întredeschise respirau aerul 
„greu” din compartiment, scoţând sunete care mai de care mai 
zgomotoase. 
 Trenul staţiona şi locomotiva în relaxarea ei „îşi trăgea 
sufletul”, scoţând zgomote sacadate, învăluind într-o perdea de aburi 
o parte bună din peronul lângă care poposise. Timpul se scurgea lin, 
în aşteptarea prelungită unii pasageri coborâseră, iar alţii se urcaseră 
în vagoane, după cum le era interesul, cei mai tineri rămăseseră pe 
culoar, iar cei mai vârstnici încercau zadarnic să-şi găsească un loc în 
compartimentele supraaglomerate. 
 - Da de ce nu mai pleacă, domnule? întrebă din uşa unui 
compartiment un individ atât de robust, încât era de mirare că 
avusese loc să intre în el şi a cărui faţă nerasă te trimitea cu gândul la 
omul primitiv, din epocile de mult apuse. 
 - Suntem la Podu Olt. Face cruce cu ăla de Braşov… şi poate 
are întârziere, îi răspunse un confrate ce acoperea întreaga fereastră, 
spre supărarea altora care stăteau lângă el şi doreau şi ei să privească 
peisajul înconjurător, de dincolo de munţi. 
 - Atunci îi bine!.. se mulţumi să zică omul „preistoric”, care se 
retrase cu grijă în „grota” compartimentului, camuflată de perdelele 
trase şi încuie uşa, de „frica” vreunui nou intrus. 
 Mi-am scos hârtiuţa din buzunar şi am urmărit şirul staţiilor de 
pe traseu, pe care le scrisesem înainte de a pleca de acasă, căutând 
Podu Olt. Deci eram aproape de Sibiu şi am început să citesc invers: 
Sibiu, Mohu, Veştem, Tălmaciu, Podu Olt. 
 Da! Mai aveam 20 de km. de parcurs până la locul unde avea 
să înceapă una din epopeile vieţii mele. 
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Prima călătorie mai lungă cu trenul 
 

„Nu te naşti bărbat, ci devii, iar 
lucrurile pe care nu le spui se pierd”. 

 
 
 Era în luna august a anului 1952, aveam 18 ani împliniţi, 
terminasem liceul în Târgu-Jiu şi făceam prima călătorie cu trenul, 
singur şi pe o întindere mai mare de timp şi spaţiu. Din proprie 
iniţiativă mergeam să susţin examenul de admitere în şcoala militară 
de ofiţeri, care avea sediul în oraşul Sibiu. Am preferat să-mi 
continui studiile în condiţiile în care aveam serviciul asigurat ca 
funcţionar de bancă, la Banca Naţională din Turnu Severin. Nivelul 
social şi profesional la care ajunsesem nu mă mulţumea şi doream să 
ajung ofiţer. Bani pentru o facultate civilă, dacă aş fi vrut să merg, nu 
aveam de unde să iau, pe când studiile militare erau gratuite . Mai 
plana asupra mea obligaţia serviciului militar de trei ani, de la care 
nu aveam nimic de câştigat. Era obligatoriu şi lung, de uitam şi      
ce-am învăţat! 
 Tata, când a auzit hotărârea ce o luasem, mi-a spus: „Treaba ta! 
Eşti de-acum major şi faci cum vrei!” Oare, să fi apreciat că este 
bine ce fac şi asta să-l fi liniştit?! Sau era un gest de automulţumire 
că terminasem un liceu ce-mi conferea o calificare de funcţionar de 
bancă, cum neam de neamul nostru n-a avut, şi ce era de-acum în 
plus nu strica, ci dimpotrivă! În urma mea veneau fraţii Grigore şi 
Eleonora, care şi ei trebuiau ajutaţi băneşte, iar ceea ce făceam eu era 
gratuit pentru tata şi în avantajul meu. Timpul a dovedit că hotărârea 
mea de tânăr încă „nerodat”, dar intuitiv, a fost înţeleaptă! Am avut 
numai de câştigat, mi-am pregătit o carieră onorabilă, ce se potrivea 
temperamentului meu, iar efortul depus a meritat, asigurându-mi o 
viaţă fericită şi o bătrâneţe liniştită. Dar… să lăsăm toate acestea 
pentru timpul potrivit.  
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 …Când trenul şi-a reluat mişcarea, îmi găsisem un loc 
confortabil la fereastra vagonului. Doream să stau în picioare, pentru 
a mă dezmorţi din lâncezeala în care călătorisem toată noaptea şi 
acest lucru nu-l puteam realiza decât pe culoar. În plus, spectacolul 
de afară mă fascina. În urma trenului, rămâneau munţii Făgăraş şi 
Cindrelul, care îşi dădeau mâna peste apele învolburate ale Oltului. 
Vremea era admirabilă, dimineaţa era puţin răcoroasă, cerul limpede, 
fără nici o fărâmă de nori, soarele dimineţii mângâia cu razele lui 
câmpurile înrourate ale lanurilor de porumb încă în vegetaţie. Acasă, 
în Oltenia, din cauza secetei, se tăiaseră şi cocenii. Vedeam o lume 
nouă, o Transilvanie cunoscută de mine numai din cărţi şi povestiri.  
 Satele apăreau ca nişte conglomerate de clădiri, iar din fuga 
trenului nu distingeam uliţele. Faptul că toate casele erau uniforme 
ca stil de construcţie, că erau acoperite cu acelaşi fel de ţiglă roşie în 
solzi dădea impresia unui ecran imens de ceramică, sub care se 
ascundea activitatea febrilă a unor ţărani harnici, chitiţi pe muncă. 
Totul era deosebit de lumea din care veneam şi trăisem până la 
această vârstă. Ochiul străinului nu pătrundea în curtea gospodarului. 
Intrarea în bătătura casei se făcea printr-o portiţă profilată într-una 
din cele două porţi mari care stăteau permanent închise, ferind 
intimitatea interioară de privirile curioase. Nici prin fereastră nu-ţi 
pătrundea privirea în casa omului. Toate aveau obloane exterioare şi 
perdele de interior şi erau aşezate mult deasupra solului. Indiscretului 
de ocazie i-ar fi trebuit o scară în acest scop, lucru greu de presupus 
că ar fi îndrăznit cineva să-l facă. La căruţe nu trăgeau boi obişnuiţi, 
ci bivoli negri ca dracii, cu două coarne haioase, pe care-i vedeam 
pentru prima dată în viaţă. Ţăranii purtau obligatoriu, aş zice, din 
moment ce toţi aveau, chimire şi şorţuri din pânză neagră, iar femeile 
pălării din pai cu boruri mari, să fie ferite de soare, fixate cu o 
panglică pe sub bărbie . 
 „Se cunoaşte”, mi-am zis în gând, că aici gradul de ordine şi 
disciplină civică era mult mai mare şi mai evident, faţă de cel din 
mediul din care veneam. Nimeni nu-şi permitea să construiască 
haotic, oriunde şi oricum. Mintal, mai acţionau legile austriece, chiar 
dacă se schimbase de mult autoritatea. Obiceiul bun rămăsese! Vatra 
satului era clară, cum clare erau şi tarlalele agricole, stabilite printr-o 
lege a cadastrului funciar, inexistentă în Regat. Privind în zare, am 
văzut de la distanţă Sibiul, aşezat pe o înălţime, faţă de lunca 
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Cibinului pe care circula trenul. M-a emoţionat prin măreţia lui de 
„fata morgana”. Deasupra lui dominau turlele bisericilor, care se 
întreceau prin înălţime şi forme. Era prima dată când vedeam şi alte 
lăcaşe de cult decât cele ortodoxe. 
 La a patra oprire, trenul a ajuns în gara municipiului Sibiu. 
Faţă de Târgu-Jiu, mi s-a părut imensă! Clădirea staţiei cu etaj avea 
în faţă un peron acoperit, susţinut de stâlpi şi de ferme metalice, 
îmbinate în mii de nituri. Gara „fierbea” de o forfotă de nedescris. 
Din trenul cu care venisem, lumea nu se mai termina de coborât. În 
apropierea vagoanelor, se creau mormane de bagaje de te mirai cum 
şi de unde au fost aduse. În alt tren format pe linia paralelă, pasagerii 
încercau să urce, încrucişându-se cu cei abia sosiţi, împiedecându-se 
în valize şi sacoşe, murmurând printre dinţi sudălmi imperceptibile. 
În timp ce unii erau mulţumiţi c-au ajuns la destinaţie şi-şi permiteau 
un moment de răgaz, numărându-şi coletele cu care plecaseră de 
acasă, blocând căile de trecere, alţii se vedeau în criză de timp, 
transpirând numai la gândul că ar putea pierde trenul ce sta gata să 
plece. 
 Cu o valiză liliputană în mână, am aşteptat evacuarea 
culoarului, după care am purces spre capătul cel mai scurt al 
vagonului, cu destinaţia spre speranţa vieţii mele. N-aveam de ce să 
mă grăbesc şi cu privirea căutam un eventual candidat ca şi mine, 
adică un tânăr cu geamantan sau un cufăr, care să-mi fie camarad în 
căutarea şcolii, marcată în ordinul meu cu un indicativ care nu-mi 
spunea nimic: UM nr. 03498. 
 La coborâre din vagon am văzut un soldat care, ca un 
experimentat detectiv, a pus ochii pe mine şi, când m-am apropiat de 
el, m-a acostat, întrebându-mă „dacă am venit pentru şcoala 
militară”, lucru ce mi-a luat o grijă de pe suflet. 
 - Da! am răspuns eu. 
  - Atunci mergi în faţă şi aştepţi în dreptul tabelului cu mersul 
trenurilor, mi-a ordonat soldatul. 
 - Mulţumesc pentru informaţie! am răspuns eu şi mi-am 
continuat mersul cu o voioşie şi un optimism uşor de înţeles. 
 Candidaţii erau aşteptaţi şi asta mă scutea şi pe mine să caut 
sediul unei instituţii militare de învăţământ, ce se ascundea sub un 
indicativ banal. Dacă purta un nume, orice civil putea să-mi dea o 
relaţie, dar după indicativ numai cei din şcoală ştiau şi era greu de 
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presupus atunci, din partea mea, că am norocul să-l găsesc tocmai pe 
acela. 
 Apropiindu-mă de peron, deja se conturase un grup de tineri ca 
şi mine, care de-acum erau în preajma unor militari cu care 
încropiseră unele discuţii. În tăcere, cu luare-aminte, m-am ataşat 
discret grupului, ascultând banalele şi curioasele întrebări, cât şi 
lapidarele răspunsuri. Temperamentul meu, sanguin spre melancolic, 
mă reţinea de la lucruri banale, cum ar fi aventurarea în discuţii cu 
primul întâlnit. Deşi doream să ştiu, nu întrebam ceva decât după o 
bună chibzuială, ca să nu fac vreo gafă care să mă marcheze din 
cauza unui răspuns ce mi-ar fi căzut greu. De la Comisariatul militar, 
la plecare, fusesem pus în temă că în armată totul este secret, 
începând cu denumirea unităţii şi terminând cu raţia de mâncare. 
Acest lucru era adevărat şi această stupizenie a dăinuit peste 
cincizeci de ani în Armata română. Ruşii ne-au pricopsit cu ceva: 
secretul, armamentul, forma şi culoarea hainelor militare. Cu acestea 
şi cu altele ne-au încorsetat de n-am putut mişca zeci de ani. Nimic 
din ce a avut Armata română nu mai era bun. Câţi ofiţeri au făcut 
puşcărie pentru curajul de a fi spus adevărul… numai Dumnezeu 
ştie! 
 Când mişcarea de pe peron s-a mai liniştit şi trenul gata de 
plecare ieşise din staţie, un ofiţer cu patru steluţe pe epoleţi, un 
tovarăş căpitan, s-a adresat grupului de tineri care „milităreşte” şi cu 
respect au făcut linişte, de n-ai fi crezut că sunt cei de dinainte. 
 - Tovarăşi! (cât de vulgar îmi sună şi acum acest apelativ pe 
care eu însumi l-am folosit zeci de ani), dumneavoastră aţi venit să 
daţi examen pentru a deveni cadre de nădejde ale armatei noastre 
populare. Noi vă dorim „Bine aţi venit!” şi să aveţi succes!  
 A mai făcut câteva recomandări stupide, de parcă dădeam 
examen acolo, pe peron, şi după câteva dezacorduri nu l-am mai 
ascultat, refugiindu-mă în gândurile mele Am fost trezit la realitate 
când am auzit că toţi „cei veniţi pentru UM 03498 să se adune în 
spatele gării, la chioşcul de ziare!” 
 Deci în Sibiu erau mai multe şcoli militare şi, ca să le aflu 
numărul, am numărat grupurile formate, care erau în total cinci. În 
Sibiu erau într-adevăr cinci şcoli militare, un adevărat centru de 
învăţământ militar, de a cărui valoare aveam să mă conving pe 
parcursul anilor. 
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 Din spatele gării, ne-a luat în primire un plutonier „burtos”, cu 
paspoal negru la şapcă şi epoleţi. M-am liniştit că n-am greşit 
direcţia, când am văzut semnul lui de armă – o roată dinţată şi un T 
la mijloc - lucru ştiut de la locotenentul Ungureanu, vecinul de 
locuinţă al colegului Titel Bojan, omul care ne sfătuise să mergem la 
această şcoală militară, „fiindcă-i cea mai bună!” Şi m-am convins că 
a avut dreptate! 
 - Măi băieţi, eu am sarcină să vă duc la cazarma Brâncoveanu, 
unde se adună candidaţii pentru admitere. Aşa că daţi-mi ordinele de 
serviciu, să ştiu câţi sunteţi şi să vă pun la drepturi!... „Ce drepturi o 
vrea să zică, gândii eu?! Aşa, hodoronc - tronc, nici n-am venit bine 
şi ne pune la drepturi! Care drepturi?!” 
 Ne-a spus să ne încolonăm pe trei şiruri, ne-a luat documentele, ne-a 
mai numărat o dată pe noi şi documentele primite şi cu voce tare a 
ordonat: „ Direcţia cazarma Brâncoveanu, „înainteeee… marş!” 
„Probabil aşa se comandă în armată”, mi-am zis eu, fiindcă nimeni 
nu ştia unde-i aceasta cazarmă, bineînţeles în afară de cel care dăduse 
ordinul.  
 Tot timpul am mers tăcut, alături de un tânăr mai „copt” ceva 
ca mine, după mustaţă şi barba care-i crescuseră. Eu încă nu aveam 
aşa ceva, doar câteva fire rare pe sub nas, care-mi marcau bărbăţia în 
devenire. Băiatul se dădea cunoscător în ale armatei, vorbea tot 
timpul şi, când a aflat ce liceu am absolvit, a catadicsit că „noi”, 
adică eu şi el, trebuie să reuşim. 
 „ N-ai văzut ce gafe a făcut căpitanul acela în gară, ce 
dezacorduri în vorbire şi a mai şi scuipat pe jos la terminare. După ce 
că-i prost, e lipsit şi de bun-simţ!” Şi a mai continuat: „S-a umplut 
armata de ăştia fără carte. Noi trebuie să le luăm locul!” 
 M-am făcut că nu-l bag în seamă, gândind că poate ne aude 
cineva şi nu mai „pup” eu admitere, oricâtă carte oi avea. „Aşa a 
vorbit Tică Cârlogea, colegul meu de bancă la liceu, în faţa lui 
Şcheau, un nemernic de securist, şi a fost exclus de la examenul de 
maturitate, după ce susţinuse cu succes două probe scrise. Ne 
pregăteam împreună la Economie politică şi, fiind vorba de Bază şi 
Suprastructură, într-un moment de sinceritate îi spune acestuia, care 
„căsca gura la noi”, fiind vecinul meu, că între poliţie, organ al 
suprastructurii în vechiul regim, şi miliţie nu-i deosebire decât de 
termeni, nu şi de conţinut. Şcheau, omul securităţii, l-a turnat şi, dacă 
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nu era doar un tânăr necopt la minte, putea să aibă consecinţe mult 
mai grave. 
 
 …Printr-un orificiu discret, profilat în structura porţii, un ochi 
ne-a privit şi, văzându-l pe majur, poarta grea din arcada gardului 
înalt făcut din cărămidă s-a deschis, oferindu-ne priveliştea unei curţi 
pe cât de mare, pe atât de austeră. Aveam în faţă aspectul unei 
cazărmi tip pavilionar, construită de pe timpul împărătesei Maria 
Tereza. Clădirile închideau trei laturi, a patra fiind gardul înalt de 
peste doi metri, pe care mai erau plantate încă trei rânduri de sârmă 
ghimpată, o adevărată fortăreaţă inexpugnabilă.  
 De unde să ştiu eu atunci că în acest local am să-mi înrobesc 
trei ani din cei mai frumoşi ani ai vieţii, că aici voi avea şi bucurii, şi 
necazuri, cu preponderenţă cele din urmă! Acum, după trecerea 
atâtor ani, au căpătat altă nuanţă şi mă sensibilizează până la lacrimi. 
Unde eşti tu, tinereţe, din care au rămas doar amintirile?! 
 
 Timp de 15 zile, am consumat „drepturile” pe care mi le 
conferea ordinul de serviciu cu care mă prezentasem la concursul de 
admitere. Chiar din ziua prezentării, ne-au oferit o masă caldă, iar 
prima mâncare n-o pot uita: o farfurie de mazăre cu suficientă carne, 
unt, marmeladă, o cană de ceai şi un coltuc mare de pâine. Era masa 
de dimineaţă. Câtă deosebire între aceasta şi cea de la internatul 
liceului meu, unde dimineaţa primeam două feliuţe de pâine, o cană 
de ceai puţin îndulcit şi o lingură de magiun, îndoite cu sudălmile 
bucătarului Chiriac, spunând că „nu ne mai vedea niciodată sătui!” 
„Probabil de aceea şi mâncarea este un secret, fiindcă îţi dă prea 
mult!” am gândit eu, ridicându-mă satisfăcut de la o masă de 
dimineaţă cu un volum peste măsura posibilităţilor mele de 
îngurgitare. Deşi trecuse mult de la ultima mea masă de seară, nu 
consumasem în totalitate nici pâinea, nici mazărea, care n-aveau 
niciun cusur. „Orice ar fi, trebuie să rămân!” am gândit optimist şi 
satisfăcut de alegerea mea, executând ordinul unui artelnic ce ne 
servise: „Să facem curat pe locul unde am mâncat şi să depunem 
vesela pe masa de la spălător!” M-am conformat, dar am remarcat 
ceva nou! O anumită ordine. La cantina lui Chiriac nu făceam aşa 
ceva. După ce mâncam, o zbugheam afară, fiindcă de aceea erau 
femei de serviciu la cantină! Atunci nu bănuiam că timp de trei ani, 
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sporadic, dar regulat şi planificat, voi îndeplini şi eu rolul cucoanelor 
bucătărese de serviciu de la cantina liceului. 
 
 În acest timp, am făcut o nouă vizită medicală, am fost supuşi 
unor probe fizice de rezistenţă la efort, ni s-au dat şi consultaţii la 
materii ca: fizică, română, chimie, matematică şi la cunoştinţe sociale 
şi politice, că de… de-aia e şcoală militară!, după care am susţinut 
examenele de admitere.  
 
 … Examenul de admitere se terminase. Toţi candidaţii erau 
adunaţi pe platoul central cât un stadion, din curtea Cazărmii Maria 
Tereza, amplasată pe Şoseaua Şelimberului. Ofiţeri tineri, cu gradul 
de locotenent şi aproape imberbi, încercau destul de stângaci să-şi 
impună autoritatea în faţa civililor adunaţi pentru a asculta rezultatele 
examenelor. „Mulţi veniţi, puţini aleşi!”, lucru de altfel ştiut dinainte, 
dar puţin cunoscut în cazul de faţă. Pe parcurs, plecaseră mulţi, dar 
acum se afla cine rămâne şi întrebarea era în mintea tuturor. La toate 
materiile dădusem răspunsuri bune, cu excepţia matematicii, unde 
mă încurcasem chiar şi la o întrebare suplimentară. Probabil nici la 
subiectul din bilet nu răspunsesem complet, după exigenţa 
examinatorului, din moment ce mi-a pus încă o întrebare. La celelalte 
materii, totul decursese normal! 
 La cunoştinţe sociale şi politice am avut primul mare succes 
din viaţa mea de elev. După examen, la bilanţul zilei, am fost strigat 
să ies în faţa formaţiei. Preşedintele comisiei de examinare, care 
făcea această analiză a rezultatelor, nu-i mai reţin numele, fiindcă nu 
făcea parte din corpul profesoral al şcolii, mi s-a adresat: 
 - Dumneata ce şcoală ai terminat şi de unde eşti? 
 - Am absolvit Şcoala Medie Tehnică Financiară (fostul liceu 
comercial), am subliniat eu, şi sunt din Târgu-Jiu, judeţul Gorj!  
 - Bravo, băiete! La mulţi am dat calificativul de foarte bine, 
dar al tău este cu majuscule… Toate privirile erau aţintite asupra mea 
şi parcă mă sfredeleau. În fiinţa mea, am simţit atunci o căldură 
plăcută, o stare de beatitudine care mă exaltau, îmi dădeau o notă de 
lider recunoscut. Acest prim succes pe care nu l-am putut uita şi care 
m-a mobilizat în toată activitatea ulterioară se datora faptului că 
posedam solide cunoştinţe de economie politică, dobândite de la 
profesorul meu din liceu, regretatul Ion Niţulescu. Întrebarea de pe 
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bilet fusese simplă, cu referire la nişte noţiuni fără prea mari 
pretenţii, care au fost pentru mine doar puncte de sprijin pentru un 
răspuns. Le-am combinat cu noţiunile de economie politică, însuşite 
de la orele eminentului meu profesor, unde am avut mediile numai de 
nota şapte, calificativ mare pentru timpurile acelea. 
 La început, comisia de examinare m-a ascultat cu atenţie, apoi 
a devenit interesată şi curioasă faţă de argumentele mele, pertinente 
din punct de vedere teoretic, care atestau temeinicele mele 
cunoştinţe. M-au mai lăsat câteva minute peste timpul acordat, să 
expun tot ce aveam de spus, după care m-au chemat la catedră unde 
am predat biletul şi aceeaşi persoană care m-a scos în faţa formaţiei 
m-a felicitat cu o strângere de mâna.  
 Ce senzaţie de fericire am avut după acest fapt unic în viaţa 
mea şi într-o asemenea împrejurare! Candidaţii au privit la viitorul 
lor coleg cu invidia inerentă a tinerilor majori. Era prima dată când 
sufletul meu radia de fericire pentru cunoştinţele teoretice şi 
temeinice, de licean sârguincios.  
 …Peste murmurul sutelor de candidaţi, se auzi vocea unui 
comandant, transmisă prin difuzor: 
 - Atenţiune e e e … drepţi!! 
 - Tovarăşe colonel, candidaţii participanţi la examenul de 
admitere sunt adunaţi şi aşteaptă ordinul dumneavoastră. Sunt… şi 
şi-a rostit gradul şi numele. După terminarea raportului, comandantul 
şcolii, un individ scund şi gras, însoţit de un alt ofiţer mai înalt, cu 
faţa osoasă şi puţin mai negricios, s-a oprit în faţa microfonului şi a 
ordonat: „Toţi cei ce-şi aud numele să se adune la… „ şi indică locul, 
iar restul rămân pe actualul loc de adunare. Multe nume au fost 
strigate, se trecuse de litera „g” şi al meu nu fusese încă pomenit. 
Intrasem la idei, că tocmai eu care mai înainte primisem felicitări nu 
fusesem admis!? 
 Prin sufletul meu se prelingea ideea primului eşec, dar… 
trebuia să am răbdare. 
 După comandant, „s-a agăţat de microfon” însoţitorul său ce-l 
urmărea ca o umbră, despre care amintesc pentru respectarea 
adevărului, nu dintr-o consideraţie ce i s-ar fi cuvenit. N-avea el 
treabă cu acordurile gramaticale, dar îşi însuşise bine nişte fraze 
stereotipe, ce s-au repetat de mai multe ori în timpul preţios ce ni l-a 
consumat. A încheiat „cuvântarea” cu o lozincă prin care proslăvea 
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„prietenia veşnică a poporului român cu popoarele sovietice 
eliberatoare”, iar adunarea, la îndemnul tinerilor ofiţeri, a aplaudat 
furtunos şi îndelungat. 
 Din cei 40 de ani serviţi în armată, 38 am suportat prezenţa 
acestor creaturi, care, cu toată evoluţia pe parcursul anilor, au rămas 
aceiaşi indivizi plătiţi pentru a fi agitatori, fiindcă ei erau „obligaţi” 
să facă raportări şi informări de partid.  
 Acest comandant Sandu, cu grad de colonel, de profesie 
croitor şi activist neşcolit, a fost înlocuit, după aproape un an, cu 
Popa Ştefan, tot colonel, dar un mare domn, cult şi apropiat de noi, 
provenit din armata veche . A stat pe funcţie până la terminare 
promoţiei noastre, iar ulterior nu mai ştiu ce destin a avut. În ultima 
săptămână de şcoală, după terminarea examenelor de absolvire, ne-a 
ţinut nişte prelegeri de însuşire a bunelor maniere şi de 
comportament în societate, pe care le-am „sorbit pur şi simplu” şi de 
care am ţinut cont în întreaga mea viaţă. A fost un om adevarat, un 
militar desăvârşit! 
 
 …Era vremea domniei inculturii şi a impostorilor, iar dacă 
unul mai cerebral pătrundea în rândul politrucilor, se adapta imediat 
la mediu, sau, dându-şi seama că a greşit, se reprofila în altă armă, 
mulţi chiar trecând în rezervă. 
 N-am avut şi n-am nimic împotriva lor, dar, din câţi am 
cunoscut în armată, unii cu grade foarte înalte, tot „turnători” au 
rămas, demascaţi de propriile lor fapte, gesturi şi apucături. 
Majoritatea ocupau funcţii în aparatul politic, unde se „lucra” numai 
cu vorbe, slogane şi lozinci. Pregătirea de luptă, logistica, tehnica de 
luptă presupuneau muncă organizatorică, specializare, răspundere, 
motiv pentru care ei „nu-şi dădeau vânt” către asemenea discipline. 
 
 După o pauză pentru o ţigară, fiecare aveam o raţie de zece 
ţigări „Militar” pe zi, ne-am adunat din nou şi la microfon a vorbit un 
nou ofiţer cu gradul de maior, care s-a prezentat cu formula: „Sunt 
şeful Secţiei Învăţământ, ing. maior Popescu Nicolae”. Ne-a cucerit 
cu logica şi sistematizarea în expunerea ce ne-a făcut-o. Vorbea 
frumos, la obiect, pe măsura funcţiei ce o avea. Altă „clasă”! Deci 
aveam parte şi de cadre luminate, de la care aveai ce învăţa! Ne-a 
prezentat organizarea şcolii, subliniind cele doua laturi: structura 



Din Văianu la Toronto 132 

militară pe divizioane, baterii, plutoane şi grupe, plus serviciile 
anexe, şi latura de învăţământ, pe secţii, catedre, laboratoare, săli de 
specialitate şi atelierele de lucru şi practică. Eram încântat de această 
parte sistematică şi „ardeam” de curiozitate în ce specialitate voi fi 
repartizat, fiindcă nu ne întrebase nimeni unde am dori să fim. În 
şcoală erau patru secţii de specializări, pe catedre: artilerie 
antiaeriană, artilerie terestră, muniţii şi armament de infanterie. 
Materiile teoretice erau comune pentru toate secţiile, cu diferenţa 
gradului de complexitate şi numărului de ore alocate la diferite 
discipline. La repartizarea elevilor, s-a ţinut cont de media de la 
admitere, respectând ordinea de dificultate şi încadrând în procent 
mai mare dintre cei cu note bune, la secţiile în ordinea enumerată 
mai sus. Acest lucru l-am aflat ulterior şi eram mândru că fac parte 
din subunitatea de elită, cu toată complexitatea cursurilor. Am fost 
repartizat la Bateria a 4-a, Plutonul 2, cu specialitatea armament de 
artilerie antiaeriană.  
 Era catedra de elită a şcolii! Un singur exemplu este edificator. 
Noi aveam cursuri de mecanică tehnică, rezistenţa materialelor, 
construcţii guri de foc şi de balistică, la care dădeam examene, iar 
pentru cei de la specialitatea infanterie erau discipline numai cu titlu 
informativ şi cu notele de la seminarii. Am învăţat toate tipurile de 
muniţii şi explozivi, cu susţinere de examene, pe când cei de la 
muniţii şi armament de infanterie n-au avut parte de acelaşi lucru, 
pentru tehnica de artilerie şi cursurile adecvate. La repartiţie, timpul 
s-a scurs anevoios. Eram admişi mulţi candidaţi, împărţiţi în 
aproximativ 18 plutoane, pe şase baterii şi trei divizioane. Tot acum 
ni s-a citit repartiţia pe specialităţi şi subunităţile corespunzătoare lor. 
Aproape jumătate dintre ei fuseseră respinşi şi o parte dintre ei 
trimişi la Şcoala de Infanterie, cu sediul tot în Sibiu. Din resturile 
de la şcoala noastră au ieşit ulterior marii comandanţi făcuţi 
generali, conducători de oşti. 
 … Întâmplarea a făcut să am coleg de pluton pe acel candidat 
cu care am venit de la gară în prima zi, pe nume Luca Gheorghe, 
originar din Lugoj, căruia îi datorez primele mele noţiuni despre 
instrumentele muzicale, despre muzica de factură clasică şi 
compozitorii Enescu, Grieg, Vivaldi, Ceaikovski, Haydn etc. Era 
absolvent al Liceului de Muzică din Lugoj şi, probabil, n-a avut 
suficient talent să continue în acest domeniu. 
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 - Ţi-am spus, colega, că noi vom intra! mi s-a adresat el 
intempestiv, scoţându-mă din „rumegarea” gândurilor mele. Şi a 
continuat. Vrei să fim în aceeaşi grupă? Dacă da, am să vorbesc cu 
tovarăşul locotenent care organizează plutonul, a continuat el 
insistent şi sigur pe sine de reuşita acţiunilor sale, la care eu nici nu 
mă gândisem. Era cu trei ani mai vârstnic decât mine. 
 - Desigur! Mai ales că ai fost primul cu care am împărtăşit aici 
primele câteva idei. Dar te rog, pentru liniştea noastră, să nu mai 
abordăm în discuţii probleme care ne-ar pune în pericol prezenţa în 
această şcoală, am replicat eu. 
 - La ce te referi? mi-a răspuns el. 
 - La unele aprecieri, la tot ceea ce ne înconjoară, la condiţiile 
în care vom trăi de-acum încolo… 
 - Vai de mine, dar cum poţi crede aşa ceva? Şi a încercat să se 
justifice, anume că atunci era cu totul altă situaţie că de-acum suntem 
militari şi că atunci „l-a enervat imbecilul acela de analfabet”, pe 
care nu l-a mai văzut… 
 - Te rog, opreşte-te, că nu-i locul, nici momentul , da?!  
 După o scurtă, dar densă discuţie, am convenit, dacă se poate, 
să facem parte din aceeaşi grupă. Ulterior, am înjghebat o prietenie 
care a durat tot timpul şcolii şi recunosc că am avut multe lucruri 
bune de învăţat de la el, în special în domeniul muzicii, mai puţin 
cunoscut sau aproape necunoscut de mine. Împreună participam la 
concertele-şcoală, unde-mi descria instrumentele orchestrei şi rolul 
lor, deosebirea dintre operă şi operetă, vocile de femeie şi de bărbat, 
părţile unei opere, aş spune tot, fiindcă nu ştiam mai nimic. Opera 
din Sibiu avea ca dirijor un erudit sas cu studii la Viena, căruia îi 
lipsea un antebraţ. Era o personalitate în acest domeniu, iubit în Sibiu 
şi recunoscut în toată ţara.  
 Dar şi Luca a avut parte de ajutorul meu. Eram mai 
îndemânatic în lucrările de laborator, în însuşirea mecanismelor 
tehnicii, la desen tehnic şi în schemele cu principiile de funcţionare a 
mecanismelor, care erau destul de complicate. El avea urechi, eu 
aveam ochi. Aici, memoria mea vizuală se dovedea mai valoroasă, 
iar notele ne diferenţiau substanţial. Ulterior şcolii, unde ne-am 
înţeles minunat, ne-am mai întâlnit o singură dată, la aniversarea a 30 
de ani de la absolvire şi, spre deziluzia mea, din colegul şi prietenul 
meu, abia dacă se mai „vedea” ceva din ceea ce fusese el. Era 
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agasant de vorbăreţ, repeta mereu aceleaşi idei, dovadă a unei 
timpurii sclerozări, avea gesturi necontrolate, făcea aprecieri 
porcoase la adresa doamnelor prezente, multe soţii ale colegilor 
noştri, căsnicia proprie i se destrămase, după spusele lui, „numai din 
vina ei”. 
 Gigi, fiindcă aşa-i spuneam în şcoală, se schimbase atât de 
mult, că în loc de bucurie pentru revedere, cum era normal, mi-a 
creat o mare tristeţe.  
 

„Nu condamn niciodată tăcerea unei persoane, dar 
toată lumea se plânge de cei care vorbesc prea mult!” 

 
* 

 
 
 
 

Urcuş pe panta vieţii 
 

 „În bătălie, cel care îşi păstrează sângele rece şi 
rămâne tăcut este cel care sigur va fi învingător!”  

 
 
 … LUNI, 17 SEPTEMBRIE 1952, am început cursurile 
primului an de învăţământ militar! Orele se desfăşurau în stilul celor 
din timpul liceului, dar ceva mai lejer şi la un nivel mai ridicat. 
Cursurile de cultură generală, matematică, fizică, română, chimie 
aveau programa pe care o parcursesem şi constituiau pentru mine o 
aprofundare a cunoştinţelor, iar la algebră, chiar o binefacere pentru 
însuşirea noţiunilor scăpate din liceu şi care mi-ar fi creat mari 
probleme la cursurile de mecanică tehnică, rezistenţa materialelor 
şi balistică. Aceste cursuri noi se completau cu altele, referitoare la 
explozivi şi muniţii, construcţii guri de foc, tehnologia materialelor, 
desen tehnic, prelucrări mecanice şi chimice, discipline care erau 
predate de ingineri militari şi câţiva civili. La acestea, se adăugau 
cursurile de învăţare a armamentului din dotare, aparatura de ochire 
şi observare, topografie, tactică şi lista nu-i încheiată. Eram în 
plenitudinea capacităţii intelectuale, cu dorinţă de afirmare într-un 
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mediu care mă atrăgea şi-mi mobiliza toate energiile, pentru a deveni 
un elev model. Fusesem încurajat şi doream să fiu altfel văzut decât 
în liceu, unde mă complăceam în zona mediocrităţii. Notele mari mă 
bucurau, dar nu alergam după ele. Acum devenisem altul, stăpân pe 
posibilităţile mele, luasem treaba de la cap şi altceva mai bun nu 
aveam de făcut, decât să învăţ. Contact cu „lumea din afară” nu 
aveam şi toată puterea mea se canaliza pe studiu şi pătrunderea în 
lumea unor cunoştinţe necunoscute şi atrăgătoare. Gândul meu avea 
ca reper de atins gradul de locotenent, care mă fascina. Aveam o ţintă 
care mă mobiliza, dar încă nu ştiam nimic din ce avea să mă mai 
aşteapte… 
 
 Ziua începea la ora şase şi se încheia teoretic la orele 23.00. 
Din punct de vedere al învăţământului, dimineaţa aveam şase ore de 
predări, seminarii, lucrări în laboratoare şi ateliere şi după-amiază, 
patru ore de studiu, care erau obligatorii. În programul de dimineaţă, 
aveam intercalate ore de pregătire fizică şi instrucţie de front, unde 
ne căleam rezistenţa fizică şi învăţam deprinderile de a deveni 
militari. Pe măsura trecerii timpului, din cauza încărcăturii 
programului, devenit extenuant, oboseala fizică se instalase într-atât, 
încât abia mai puteam face faţă. Când eram în faţa patului, la orele 
22.55, adormeam în momentul când capul se aşeza pe pernă.  
 Pentru a înţelege modul în care am trăit şi învăţat în acest timp 
de trei ani, post liceal, am să mai zăbovesc asupra programului şi 
condiţiilor împământenite în armată, poate pentru că în felul acesta 
mă vor înţelege mai bine cei ce m-au cunoscut „ca dur”, fiindcă 
această etapă a vieţii şi-a pus amprenta pe modul meu de a fi, cu 
bune sau mai puţin bune. Condiţiile de viaţă erau austere, rigide, care 
să ne formeze ca buni militari. Lucru normal, aş zice!, dar deveneau 
umilitoare în afara programului, când eram lăsaţi „pe mâna unor 
instructori”, care-şi defulau instinctele sadice cu noi, nişte nevinovaţi 
şi neiniţiaţi în ale armatei. Pentru a înţelege, sunt necesare câteva 
precizări asupra acestora şi încep prin a le descrie, deoarece multe 
chestiuni ţin de domeniul absurdului. 
 Pentru liniştea lor de acasă, în afara programului, fiecare 
comandant de subunitate, care bineînţeles nu făcea parte din corpul 
profesoral al şcolii, avea câte un înlocuitor, care îndeplinea rolul 
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celui pe care îl suplinea, când acesta nu era în şcoală. Înlocuitor la 
divizion, baterie, pluton, plus comandantul de grupă, care era titular. 
 Ordinele lor erau discreţionare şi a te împotrivi, chiar când 
erau absurde şi în afara regulamentului, era de prisos, fiindcă nu te 
asculta nimeni, ba, dimpotrivă! Cu cât aceştia erau mai „drăcoşi”, cu 
atât era mai bine pentru liniştea ofiţerilor comandanţi. Cei lipsiţi de 
„exigenţă”, adică normali, erau înlocuiţi cu alţii, care în dorinţa lor 
de afirmare ne scoteau sufletul din noi! Şi, reţineţi, şcoala noastră nu 
era de ofiţeri de comandă, ci de tehnicieni care, în activitatea lor, 
aveau în subordine cadre civile şi doar câţiva soldaţi. Noi nu eram 
pregătiţi pentru a forma soldaţi. Făceam parte din corpul ofiţerilor 
specialişti, nu de front. 
 Micii comandanţi proveneau din rândul nostru, al elevilor, 
deci erau colegi de clasă cu noi. Criteriul de înscăunare nu era cel 
intelectual, ci datorită faptului că proveneau din soldaţi cu unul, doi 
sau trei ani făcuţi la trupă. Învăţaseră şmecheriile mediului militar, 
ştiau să fie slugarnici, aveau vocabularul cazon format, cunoşteau 
instrucţia de front, să tragă cu arma, prin urmare ca soldaţi faţă de 
noi erau „aşi”. Ca intelect, mulţi erau departe de cei pe care-i 
torturau, iar cei mai cerebrali puteau deveni şi ei satrapi, pentru că 
mediul le oferea condiţii, mai ales pentru cei labili. Ni se impusese ca 
lor să ne adresăm cu apelativul „dumneavoastră”, altfel gestul era 
considerat jignitor şi se sancţiona drastic, cu pedepse disciplinare, 
precum neacordarea învoirii duminicale, sau cu servicii peste rând la 
plantoane, în cel mai greu schimb (doi) sau la spălat closetele şi 
altele. După două luni, li s-au acordat grade onorifice de caporal, 
sergent, plutonier, care le întăreau autoritatea. Eu am fost doar 
fruntaş şi asta, după prima sesiune de examene. Ce dacă aveam 90% 
note de FB, nu conta!… 
 Comandanţii ştiau metehnele acestora, dar pentru liniştea lor îi 
lăsau să-şi facă „mendrele” cu noi, ca, prin oboseală şi umilire, să ne 
stăpânească. Aşa era atunci şi nu ştiu dacă s-a schimbat ceva, fiindcă, 
la plecarea mea la pensie, nu se făcuseră progrese notabile în rândul 
militarilor, unde soldaţii de ciclul doi îi umileau cu regularitate şi 
„metodă” pe noii recruţi sosiţi în cazarmă. 
 
 O mică paranteză. În anul 2003, eram în Canada, iar Victor, 
nepotul meu, a fost dus timp de o săptămână, într-o tabără de călire 
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fizică şi psihică, la vreo 250 km la nord de Toronto. Tabăra era 
amenajată într-o pădure, dormeau în barăci cu paturi suprapuse, nu 
aveau TV, mâncau sub nişte şoproane şi programul era de tip militar, 
sub toate aspectele. Se culcau şi sculau când bătea clopotul instalat în 
mijlocul campusului. Am fost prezent şi la plecare , şi la întoarcere. 
Când ne-am dus să-l luam, Victor şi prietenul lui de joacă Erik au 
venit la mine şi m-au întrebat dacă este adevărat, anume „că dacă 
patul nu-i întins bine când ieşi din dormitor, ţi se răvăşeşte şi te pune 
să-l aranjezi din nou!” „Cine v-a spus asta ?” am întrebat eu. 
„Instructorul nostru de aici a fost militar şi a zis că aşa este în 
armată!” Şi eu am răspuns: „Aşa-i, măi copii, dar nu credeam că şi în 
armata canadiană sunt aceleaşi metode căprăreşti!” Închis 
paranteza…  
 
 Revin însă la oful meu. „Una-i să mă căleşti, şi alta-i să mă 
umileşti!” 
 

* 
 
 
 
 

Mârşăviile „micilor comandanţi” 
 

„Dacă vrei să ştii cine este un 
om, dă-i o funcţie de conducere.” 

Robert Brasillach 
 
 
 Rangul de „mici comandanţi” le dădea înlocuitorilor unele 
drepturi pe care nici instructorii nu le aveau. Am avut asemenea 
„mici comandanţi”, deci nu instructori cum ar fi fost normal să se 
numească, adevărate fiare şi nu exagerez dacă îi numesc aşa, cărora 
li s-au achitat adevărate „poliţe” la terminarea şcolii, când conturile 
se încheiaseră, toţi aveam acelaşi grad şi ne despărţeam pentru 
totdeauna. Unora li s-a dat drumul înainte de ziua despărţirii, tocmai 
pentru evitarea unor incidente şi ca să se preîntâmpine evenimente 
neplăcute din partea celor umiliţi o perioadă atât de lungă. Am 



Din Văianu la Toronto 138 

meditat mult asupra acestui sistem, care există şi în alte armate, dar 
poate la alţii sistemul acesta nu ţine decât o perioadă scurtă. Altfel, 
indivizii de tipul acestora sunt prima ţintă în care, la prima ocazie, 
slobozi arma şi n-o faci cu regret! 
 Primul meu comandant de grupă fusese militar în termen, la un 
regiment de infanterie, unde făcuse doi ani stagiul militar. Cred că 
era cu doi–trei ani mai în vârstă decât mine. Se numea Mocanu 
Gheorghe, avea faţa stacojie, mustaţă neagră, după ce-şi rădea faţa, 
părul de sub piele îi dădea nuanţe albăstrii. Era un dobitoc notoriu! A 
rămas repetent după primul an şi a fost trecut în rezervă. Dar ştia să 
comande! Când te chema la el, şi asta o făcea când avea chef să se 
distreze, îţi găsea imediat un cusur: că nu te-ai prezentat cu voce tare, 
că n-ai salutat corect când ai ajuns în faţa lui, că n-ai întins degetele 
de la mână cât trebuie, că n-ai ţinuta aranjată pe corp, sau nu te-ai 
mişcat „milităreşte”. Dacă la acestea nu găsea greşeli, precis l-ai 
jignit cu privirea şi te întorcea pentru a relua prezentarea sau te punea 
la suplicii ca flotări, târâş-marş, servicii peste rând, până se sătura în 
plăcerea lui absurdă! 
 Înlocuitorul comandantului de pluton, Bunea Ion, de prin 
părţile Blajului, ne privea cu dispreţ, ca un grof faţă de argaţii de pe 
moşia lui. Era venit tot de la trupă, iar ca intelect era un mediocru. La 
învăţătură, rar lua un FB, predominând cu note de bine şi 
satisfăcător. Dar ne comanda şi pace! Trei ani nu a realizat nici o 
prietenie, iar la despărţire nu l-a băgat nimeni în seamă. Am auzit că 
a fost trecut în rezervă la câţiva ani după ce a ieşit ofiţer. În primul an 
de şcoală şi el a avut un comportament sadic, dar pe parcurs, fiind 
eclipsat la note de cei fără funcţii, s-a domolit, fiindcă nu mai era 
băgat în seamă. Deveniserăm şi noi militari în mişcări şi vocabular. 
Mitul li se ştersese, unii fuseseră schimbaţi şi zelul se mai potolise. 
Dar încă mai am de spus despre ce-a fost în anul întâi. 
 …Elevul sergent Bunea comanda plutonul când lipsea 
comandantul de pluton. Deplasările se făceau numai în formaţie, 
chiar dacă distanţa între două locuri era doar de câţiva metri. Până la 
uşa pavilionului, ne deplasam în formaţie de grupă. Acolo se dădea 
adunarea şi, până la sala de curs, meditaţie etc., mergeam în formaţie 
cu plutonul. Aşa se creau condiţii de instrucţie disciplinară. Motivul 
era „pentru că a vorbit unul în formaţie”, sau nu s-a ţinut cadenţa, sau 
s-a cântat fals şi câte şi mai câte! Răspunderea era categorică: unul 
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pentru toţi şi toţi pentru unul! Ce-i plăcea lui Bunea era să ne 
găsească un pic de cusur, ca să ne culce taman în cea mai murdară 
baltă de prin curtea şcolii…, şi bălţi erau destule! 
 Nu pot uita o seară de toamnă din primul an, cu o ploaie 
pătrunzătoare şi rece, când în deplasarea de la sala de mese, la 
dormitor, fiindcă „n-am cântat cu vlagă”, acesta a fost motivul, ne-a 
alergat tot platoul de instrucţie, care depăşea suprafaţa unui teren de 
fotbal, până ne-a extenuat şi unii dintre noi s-au îmbolnăvit. Nimeni 
din rândul ofiţerilor nu ne-a întrebat vreodată despre comportamentul 
micilor comandanţi, ca nu cumva să li se raporteze vreo neregulă, iar 
profesorii nu se amestecau în structura de comandă. 
 Fuseserăm lăsaţi să înţelegem că „micul comandant” avea 
cuvântul de decizie în lipsa titularului şi ordinele lui trebuiau 
executate fără şovăire, aşa cum se stipula în regulament. Câte 
strângeri din dinţi şi câte sudălmi răbufneau înăbuşit, în poziţia 
culcat, cu pântecul în noroi, poziţie controlată de Cerberul nostru, 
care, dacă observa că burta unui elev nu-i aşezată corect în mocirla 
lipicioasă, îl apăsa cu talpa cizmei lui pe şezutul „obraznic”, care 
încerca să mai salveze de la apă şi noroiul rece ceva din parte 
ventrală a corpului, sleit de prea multă oboseală! 
 Nu-i aşa, dragă cetitorule, că-i greu de crezut?! 
 ncheietorului de baterie, cel care îl înlocuia pe comandantul 
bateriei, i-au conferit gradul de elev plutonier. Era un „boss” la care 
cu greu se ajungea, mai ales pentru cei din celelalte plutoane ale 
bateriei. Bateria avea trei plutoane, dar plutonul din care făcea el 
parte avea unele privilegii, faţă de celelalte. Era primul care intra la 
masă, la îmbăiere, la tuns, la acordarea drepturilor materiale, la 
primirea ţinutei etc. Şi, ca să nu se strice regula, tovarăşul elev 
plutonier Rotaru Vasile era el însuşi un morman de prostie, dar era 
cel mai vârstnic elev, venit după stagiul militar de trei ani. Scund şi 
îndesat, avea o faţă osoasă şi ridată, cu ochii mici, duşi în fundul 
capului şi umbriţi de nişte sprâncene stufoase, păros ca o maimuţă şi 
negru la suflet ca un drac. Nu făcea parte din plutonul meu, dar 
aveam parte să-i văd mutra posacă zilnic şi mărturisesc că nu l-am 
văzut niciodată zâmbind. Nu făcea baie cu ai săi colegi, nu participa 
la înviorare ca executant, ci numai ca observator, avea această 
dezlegare, se culca ultimul şi se scula primul. Sforăia şi treaz, nasul 
şi urechile îi erau veşnic pline de păr şi la masă era primul servit, „ca 
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să poată supraveghea subunitatea”. Comenzile lui erau dure când le 
da, parcă te loveau în suflet. Poate de aceasta a fost ales, după 
plecarea prin trimitere la trupă a predecesorului său, care n-a stat în 
şcoală nici un an. Elevul serg. Bărbulescu Eugen, aşa se numea, era 
inteligent faţă de acesta, dar predispus la brutalitatea oferită 
„generos” de mediu şi de comandantul bateriei. Era un golănaş de fel 
din Sibiu şi avea ceva pe la dosarul politic, cel puţin aşa s-a zis. 
 După regulament, micii comandanţi nu aveau dreptul să 
acorde pedepse, gradul lor fiind onorific, dar, cu toleranţa 
comandanţilor, că, vezi doamne, aşa-i în şcoală?!!, li se acordase 
acest drept de care şi acum mă mir. Într-o duminică, Rotaru m-a 
trimis la arestul şcolii, fără documentul de pedeapsă, pe motiv „că    
l-am privit ironic” când m-a întrebat o chestiune care n-avea nicio 
legătură cu şcoala sau serviciul de zi. Am stat de duminică dimineaţa 
până luni dimineaţa la arest, c-a vrut Rotaru-Moşul, că aşa era 
poreclit de elevi. Motivul? Că m-am mirat de tâmpenia de care m-a 
întrebat, eu care eram în anul al treilea de învăţământ. Arestul era la 
corpul de gardă şi efectivul gărzii era format din elevi cu care m-am 
delectat în cele aproape 24 de ore de penitenţă, jucând şah. 
 Lui „Moşu”, la terminarea şcolii, după ceremonialul de 
încheiere, foştii lui colegi de pluton, având complicitatea unuia care 
avea cheile de la magazia subunităţii, pe nume Popa Vasile, coleg cu 
noi, i-au plătit „poliţe” dure, prin cuie bătute fără floare prin talpa 
cizmelor care aveau şanurile în ele, aşa că nu se mai putea încălţa. 
Apoi, i s-a cusut şi deteriorat al doilea costum de haine, ca să nu mai 
fie nici acesta bun de folosit!... L-am mai întâlnit o dată, întâmplător, 
în poligonul Capu Midia şi l-am tratat cu dispreţul ce-l merita. Dorea 
să lucreze ceva la atelierul pe care-l conduceam. M-am făcut că nu-l 
cunosc şi i-am refuzat cererea. Nu ştiu dacă el m-a recunoscut, dar 
mi-a vorbit reverenţios şi umil, crezând că mă înduplecă. N-a 
participat nici la întrunirea organizată de noi, la 30 de ani de la 
absolvire, şi nimeni n-a mai ştiut nimic de el. „Pierise… ca măgaru’ 
în ceaţă!” 
 Multe răni foarte dureroase au rămas în sufletele noastre 
tinere, provocate de aceşti torţionari, toleraţi de comandanţi, într-o 
instituţie militară de învăţământ, bulversată de concepţii străine elitei 
militare române, azvârlită într-o degringoladă haotică şi pe nedrept. 
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 În şcolile militare şi la Academia de Înalte Studii Militare din 
Franţa, era şi poate mai este şi astăzi obiceiul ca elevului care a 
terminat anul cu nota cea mai mare, ceilalţi elevi să-i dea raportul, ca 
semn al respectului ce i se cuvine. La noi, de acest drept nu beneficia 
cel cu nota cea mai mare, aşa după cum cred că aţi înţeles, un 
asemenea criteriu valoric nefiind respectat. 
 

* 
 
 
 
 

„Căprăria”, la ea acasă 
 

„Soluţia pentru anumite 
probleme aparţine timpului!” 

 
 
 Deşteptarea se dădea la ora 6 dimineaţa, mai puţin duminica, 
ziua când se făcea un decalaj în avantajul nostru, cu o oră. Când 
gornistul şcolii lipea buzele de muştiucul goarnei şi scotea prima 
notă de încercare, plantonul din schimbul 3 avea misiunea să strige 
deşteptarea şi activitatea lui era apreciată şi după modul cum era 
strigătul, adică d e ş t e p t a a a a r e a !!! Cu cât camanda era mai 
strident pronunţată şi mai prelung scoasă din gâtlej, cu atât îi era mai 
bine apreciată misiunea lui de către micul comandant care se scula cu 
15 minute înainte, tot prin intervenţia plantonului, dar nu violent, ci 
domol, prin atingere cu mâna, că… vezi Doamne!, să nu ne trezească 
şi pe noi, elevii de rând. Noi trebuia să fim traumatizaţi încă de la 
deşteptare şi acest lucru se realiza când în somnul legănat de vise se 
auzea acest strigăt violent şi, nu de puţine ori, a fost cazul când cei ce 
dormeau în patul de jos, paturile fiind suprapuse, speriaţi de 
neprevăzut, dădeau cu capul de plasa patului de deasupra. Adaug 
cuvenita precizare că micul comandant dormea pe un pat fără 
suprapunere, semn al autorităţii pe care o reprezenta. Camerele de 
dormit aveau capacitatea de a adăposti şi două plutoane de fiinţe 
umane, chinuite în sistemul pregătirii cazone. În prima lună, am 
dormit într-un grajd transformat în dormitor, cu o capacitate de 
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cazare imensă, 120 de elevi, unde am îndurat un adevărat supliciu, că 
devenisem la faţă stacojiu, cu ochii încadraţi în cearcăne imense şi cu 
partea de jos tumefiată de oboseală cronică! 
 Buimaci încă de neîmplinirea somnului, coboram direct în 
nişte papuci (galenţi) făcuţi din scândură de brad, cu bretele de 
chingă textilă, primiţi prin „dotare” şi marcaţi de fiecare dată când se 
schimba stăpânul, cu numărul semnului personal, ca să nu se încurce 
între ei. Alături de colegul ce dormea în patul-pereche, te aşezai la 
intervalul dintre paturi şi aşteptai comanda următoare, cu ochii încă 
închişi de nesomn. 
 - Luaţi-vă ustensilele de spălat!! suna glasul autoritar al 
micului comandant. 
 În viteza cea mai mare, dar fără a crea busculadă, din dulapul 
personal luai periuţa de dinţi, tubul cu praf de pastă, săpunul „cheia” 
şi prosopul şi reveneai la locul dintâi, aşteptând comanda următoare. 
Dacă ceva nu-i plăcea micului comandant, acţiunea se repeta prin 
comenzi, până îi era satisfăcută pretenţia. 
 - În coloană câte unul, la spălător, înainteee… marş! 
 Priviţi, păream nişte marionete! Încolonaţi în cămăşi şi-n 
izmene, târâind galenţii întotdeauna nepotriviţi piciorului, ne 
deplasam la spălător, care, timp de câteva luni din prima iarnă, 
consta dintr-o ţeavă găurită, montată deasupra unui jgheab colector, 
amplasat în faţa locului de cazare, sub cerul liber. Ajunşi la punctul 
destinat şi bine marcat, ne aşezam în faţa acestui loc de supliciu, care 
se denumea spălător, unde aşteptam să curgă apa rece ca gheaţa, care 
la atingerea pielii dădea senzaţia că frige, şi stăteam cuminţi în 
aşteptarea comenzii următoare. 
 - Se spalăăă… dinţii!!! 
 Cu mişcări repezi, muiam periuţa de dinţi primită în drepturi 
pentru tot timpul şcolarizării în tubul cu praf roz bombon şi cu miros 
de pastă Nivea şi, când se dădea drumul apei ce şuiera prin orificiile 
ţevii, în viteza cea mai mare spălam amărâţii de dinţi care clănţăneau 
de frigul ce ne cuprinsese. Nici nu trecea un minut şi se auzea altă 
comandă: 
 - Încetaţi, dezbrăcaţi cămăşile!!! 
 Pe o scândură de lângă ţeava pe post de suport, depuneai săpunul, 
tubul cu praf şi periuţa, dezbrăcai cămaşa, o făceai pachet şi o 
strângeai între picioare şi, tot aşa de repede, erai obligat să te speli 
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până la brâu, insistând cu săpunul în zona axilară. Ulterior, când 
zăpada şi-a făcut apariţia, lucrurile s-au mai schimbat. Nu mai 
ieşeam în galenţi, ci încălţaţi în cizme. Implicit, aveam pantalonii pe 
noi. Timpul de spălare era stabilit pe minute prin program, dar putea 
fi corectat la aprecierea micului sadic, adică scurtat, pe vreme bună, 
şi prelungit, pe vreme rea, „aşa, ca să te căleşti”… Indiferent în ce 
moment al spălării te aflai, a-ţi da jos ultima urmă de săpun, după 
comanda „Încetaţi”!, era considerată nesupunere şi se sancţiona. 
 - La dormitor, fuga-a-a-a… marş!! În coloană cum am venit, 
în pas alergător, mergeam la dormitor şi, cuminţi, ne aşezam fiecare 
în faţa dulapului său, aşteptând comanda următoare: 
 - Depuneţi obiectele de spălat în dulap! 
 În scârţâielile de uşi deschise ale unor dulapuri de lemn 
îmbătrânite, cu precizie, în locul destinat, se aşezau puţinele ustensile 
de toaletă, aliniate şi în ordinea stabilită de comandant. Din grabă, 
câte unul dintre elevi mai uita periuţa sau săpunul, prosopul mai rar, 
dar nu îndrăznea să raporteze şi rămâneau locului până la prima 
pauză, când avea voie să le recupereze. Rămase la „spălător”, nimeni 
nu se atingea de ele. La ce i-ar fi folosit?! 
 - Pregătirea pentru înviorare!! suna un nou ordin. 
 Pe vreme bună, înviorarea se făcea fără cămaşă, dezbrăcat 
până la brâu, iar celor care şi-au adus maiouri de acasă, li s-au luat şi 
depus la magazia subunităţii. Temperatura de afară era apreciată de 
„cerberul” pe post de plutonier de baterie, nu măsurată cu 
termometrul, care lipsea. De el depindea dacă aveam voie cu cămaşă 
sau şi cu veston. Totul era marcat de toanele lui, de ce visa noaptea, 
dacă n-a avut cumva şi vreo indigestie provocată de mâncarea de la 
masa de seară. Trebuia să fie tare frig afară să ieşim la înviorare cu 
cămaşă şi foarte frig să avem şi veston. Din această cauză, au apărut 
bronşite, amigdalite şi alte forme de manifestare a răcelii. Înlocuitorii 
comandanţilor de plutoane şi al comandantului de baterie nu 
executau programul de dimineaţă şi seară odată cu noi, ei doar ne 
torturau, supraveghindu-ne! Ei nu aveau nevoie de „călire”, ca restul 
muritorilor de rând. Ei ordonau şi noi executam! Aveam o consolare: 
comandanţii de grupe ne conduceau şi erau nevoiţi şi ei să facă 
înviorarea odată cu noi! 
 Programul de dimineaţă se încheia cu servitul mesei, iar 
activităţile ce o precedau alternau, în sensul că nu se făceau în 
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aceeaşi ordine. În program, mai intra şi curăţenia „sectoarelor”: 
măturatul dormitoarelor, spălatul WC–urilor, holurilor, curţii 
exterioare, a parcurilor verzi (vara), înlăturarea zăpezii de pe platou 
şi alei, iarna, aşa că tot timpul anului aveai de lucru. 
 Merită precizat că, la părăsirea dormitorului, acesta trebuia să 
rămână într-o perfectă stare de ordine şi curăţenie. Ne-au fost 
prezentate diferite modele de aranjare a paturilor, mobila principală a 
încăperii de dormit, şi, la plecare, trebuiau să fie aranjate şi aliniate 
în ansamblu, după forma şi modelul ordonat. Paturile erau din fier şi, 
de atâtea mutări, se „hăisăniseră”. Saltelele şi pernele erau umplute 
cu paie şi zilnic trebuiau întoarse de pe o parte pe alta, conform 
numărului imprimat pe ele (cu soţ şi fără soţ), cearceaful de acoperit 
era împachetat şi pus peste pătură, într-o aliniere perfectă, oricum ar 
fi fost privit. Povestea cu săritul banului aruncat… aici la Sibiu am 
auzit-o prima dată, cu peste o jumătate de secol în urmă! 
 Tot în programul de dimineaţă, în fiecare zi se executa 
inspecţia elevului, când eram controlaţi atent cum apăream: bărbierit, 
tuns, dimensiunea unghiilor, starea batistei, prezenţa la bonetă 
(şapcă) a acului cu aţă, oglinda şi, din anul al doilea, pieptenele 
pentru freză. În cei trei ani, nimeni nu şi-a pus problema: când merge 
elevul la closet, ce foloseşte? Acel material igienic indispensabil 
lipsea şi din preocupare, nu numai fizic. Nici vorbă de o mică spălare 
după o nevoie fiziologică majoră… 
 La inspecţia de dimineaţă, se anunţau serviciile de zi 
(plantoane, serviciul la bucătărie, garda, sergentul de serviciu pe 
baterie). Tot acum se împărţeau cu „dărnicie” pedepsele pentru 
abaterile săvârşite, de care ofiţerii nu erau interesaţi. Ei se fereau să 
uzeze de ele, dar probabil le considerau necesare şi, derobându-se, îi 
încurajau pe micii demoni. 
 Sala de mese era o încăpere suficient de încăpătoare şi avea ca 
mobilier mese din lemn pentru zece persoane, cu bănci alocate câte 
două pentru o masă, dulapuri pentru veselă, patru tablouri cu clasicii 
marxism – leninismului (Marx, Engels, Lenin şi Stalin), şapte 
tablouri cu Biroul C.C. al PMR, începând cu Gheorghe Gheorghiu – 
Dej, şi un difuzor pentru transmiterea programului cultural, de la 
staţia de amplificare a şcolii. La mese, fiecare elev se aşeza la locul 
stabilit, permanent în aceeaşi ordine. Mâncarea se servea din veselă 
de tablă emailată, ceaiul din ceşti din acelaşi material, lingurile, 
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furculiţele şi cuţitele erau din oţel cositorit şi veşnic prezentau urme 
de oxidare. Mâncarea era adusă în nişte vailinguri, nişte vase ovale 
ce semănau cu un lighean , cu mânere confecţionate din aluminiu. Pe 
blatul neacoperit al mesei, de trei ori pe zi serveam masă caldă, 
norma de hrană pentru elevi fiind de 3600 cal., într-o linişte 
desăvârşită din partea noastră, ascultând la difuzor sloganuri ale 
politrucilor despre menirea noastră, realizările partidului şi osanale 
aduse armatei sovietice. Într-o manieră jenantă, se alterna cu un 
program de muzică stereotipă şi preponderent populară, cu aceleaşi 
voci, care fără vreo vină deveniseră plictisitoare de prea multă 
ascultare. 
 Din când în când, când mâncarea era mai aparte, îşi făcea 
apariţia în sala de mese locţiitorul politic al bateriei, întâmpinat de 
plutonierul de baterie cu comanda: „ Baterie, încetaţi!”... Era 
singurul moment când se dădea un raport, fără ca noi să ne ridicăm în 
picioare. Era singurul privilegiu în armată! 
 „Tovarăşe locotenent, Bateria 4 serveşte masa! Sunt 
plutonierul bateriei (gradul şi numele)”. Ţanţoş şi încrezut în 
nimicnicia lui, ne ura: „Poftă bună”!, apoi venea pe lângă noi, ne 
mângâia pe cap, ne întreba vrute şi nevrute, despre calitatea 
mâncării, a condiţiilor de viaţă şi alte banalităţi menite să ne 
„îmbărbăteze” şi, vezi Doamne, dacă avem ceva deosebit să-i 
raportăm, să-l anunţăm, că ne stă la dispoziţie. Cine făcea 
imprudenţa să ajungă la el era „tras de limbă”, să afle starea noastră 
de spirit, că numai el poate să rezolve nevoile noastre. Vorbe goale 
de politruc! Multe aveam noi, multe i s-au spus, dar nimic nu s-a 
rezolvat. Cei care i-au „călcat” pragul nu numai că n-au câştigat 
nimic, dimpotrivă au avut de suferit „fiindcă nu-s suficient de 
pregătiţi să suporte privaţiunile şi greutăţile serviciului militar”. Nu 
imediat, ci mai târziu li se făceau reproşuri de către comandantul de 
pluton, de baterie şi chiar de divizion, la care politrucul ne turna. 
Aici, oricând şi oricui puteai să-i găseşti un cusur, chiar şi când 
dormea, cum de multe ori îmi spunea nepreţuita mea mamă…  
 Cred că te-am plictisit, cititorule, cu atâtea amănunte ce par 
insignifiante! Ai răbdare şi fii condescendent faţă de cel ce a scris 
aceste rânduri şi care a trăit aceste suplicii, convins fiind că altă cale 
nu-i accesibilă. Multe par neverosimile, iar astăzi un asemenea regim 
nu se mai găseşte nici în locurile de penitenţă. Dorinţa de a deveni 
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ofiţer, în locul postului de funcţionar de bancă, pe care l-am părăsit 
fără a anticipa ce-mi oferă, m-a mobilizat să trec peste traumele 
provocate nu de austeritatea vieţii militare, ci de cea a abuzurilor în 
modul de formare a noastră ca militari instruiţi şi rezistenţi, pentru 
care eram convins că trebuie să am răbdare, că o dată şi-o dată se vor 
termina. 
 
 Programul de după-amiază al unei zile lucrătoare era mai 
dur decât cel de dimineaţă. După masa de prânz, urma un somn 
obligatoriu de 70 minute, ne dezechipam, ne aranjam ţinuta ca la 
culcarea de seara şi, aveam, n-aveam somn, trebuia să dormim. Acest 
timp de odihnă, întotdeauna mi-a dat dureri de cap. Nu eram obişnuit 
şi nu mi-am creat reflexul de a dormi ziua, decât foarte târziu. Unde 
puteam eu, copil, la ţară sau la liceu, să dorm în cursul zilei? 
 De la somn, mergeam la meditaţie, care era şi ea obligatorie şi 
se întindea pe parcursul a patru ore, cu pauză de zece minute la 
fiecare 50 minute de studiu. Încă din anul întâi, în acest timp, am 
deprins gustul romanelor clasicilor literaturii universale, pe care le 
împrumutam de la biblioteca oraşului Sibiu. Balzac, Dickens, 
Tolstoi, Gogol, Dostoievski, Cehov, Stendhal deveniseră scriitorii 
mei preferaţi. Orele din nopţile de planton treceau mai uşor când 
citeam şi somnul era alungat „pe pustii!” Citeam şi în orele de 
meditaţie, dar pe furiş, să nu fiu văzut de comandantul de grupă sau 
de înlocuitorul comandantului de pluton. Faţă de elevul Radu 
Feresuaru, care a fost surprins citind romane şi criticat până şi-n 
adunare de UTM, aveam avantajul că eram în grupa a treia şi astfel 
aveam locul prin spatele clasei. El era în grupa întâi şi era mai în 
faţă, pe rândul doi. Bunea l-a raportat comandantului de pluton, 
locotenentul Vasile Danciu, care încă mai mergea la seral să-şi 
completeze liceul, pe când Radu terminase, ca şi mine, Liceul 
Economic, din oraşul Fălticeni, eu, pe cel din Târgu-Jiu. Pe 
parcurs,”molima” cititului i-a cuprins pe mulţi din colegii mei de 
pluton, iar când prin note am dovedit că suntem interesaţi de 
materiile programei de învăţământ, nimeni nu ne mai zicea nimic. 
Dar am aşteptat un an, să intrăm în legalitate! În duminicile „lungi” 
de iarnă, când din diverse motive nu ieşeam în învoire, îmi 
consumam timpul citind literatură beletristică. Uneori prinde bine şi 
lipsa de comunicare cu exteriorul! Cazul meu este elocvent! 



Mugurel Pădureanu-Coarba 147 

 După meditaţie, urma masa de seară, în aceleaşi condiţii ca şi 
celelalte de peste zi. Doi ani, cât am stat în Cazarma Brâncoveanu, 
masa am servit-o la Cazarma Maria Teresa. Deci trebuia să facem o 
deplasare de peste 1 km., în coloană pe plutoane şi cu cântec. Darea 
tonului la cântec, sincronizarea dintre cântec şi cadenţă erau motive 
de supărare pentru plutonierul de baterie Rotaru Vasile, care, sub 
ochii trecătorilor de pe stradă, se mai dădea „în petic” şi cu mostre de 
„instrucţie disciplinară”. Ne oprea din marş, ne întorcea în direcţia de 
unde veneam, se dădea din nou tonul la cântec şi iar porneam spre 
sala de mese. „Armată nu glumă”! ar putea spune cineva. Eu zic şi 
acum: era bătaie de joc faţă de om şi faţă de principiile instituţiei din 
care făceam parte!  
 Plimbarea de seară era după cină. Doamne, Dumnezeule!, ce 
termen delicat pentru această activitate! Plimbarea era un adevărat 
supliciu şi iată din ce consta. După servirea mesei, în jurul orei 
21.00, după un efort fizic şi intelectual de cel puţin 15 ore, când 
„conturile” zilei trebuiau încheiate, sub comanda micului comandant 
de pluton mărşăluiam prin bezna din curtea şcolii timp de 30 de 
minute, cântând cât puteam mai tare, în ritm de marş, alternând cu 
pas de defilare, marcând darea onorului la comandant, prin noroiul 
sau zloata anotimpului! 
 Becurile cu lumină pală, presărate pe stâlpi din loc în loc, 
puneau în evidenţă o adunătură de oameni, sleită de putere şi obligată 
să „urle” în pas cadenţat cântece de slavă armatei sovietice 
eliberatoare sau autohtone, cu versuri vulgare şi agramate:           
(„A-a-arma-a-a-tă po-o-pu-la-ră, „Arma-a-a-tă-tă, din popo-o-or”) 
(„Iubita mea ha, ha, e Marioara! Ea ştie, ha, ha, să-ţi vrăjească 
inimioara”) etc. etc. etc. 
 n chinuri treceau aceste 30 de minute şi, până la orele 23.00, 
mai urmau destule. După apelul de seară, programul continua după 
regulile de acum cunoscute, numai la comandă. Dezechiparea era 
precedată de ordinul „Desfaceţi centuuu…ra” şi aşa tot mereu, până 
când, ajunşi în faţa patului, se ordona: „În paturi, culca-a-a-a-rea! 
Programul de seară cuprindea activităţile: dezechiparea, spălatul 
dinţilor, spălatul pe picioare, curăţatul,scuturatul şi periatul 
echipamentului, lustruitul cizmelor şi aranjatul echipamentului pe 
scaunul de la capul patului. 
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 Cu echipamentul în braţe, pe ger, ninsoare sau ploaie, ieşeam 
din dormitor la scuturatul şi periatul acestuia. Se întorceau pantalonii 
pe dos şi se piguleau eventualele scame depuse peste zi , operaţiunea 
făcându-se în fiecare seară, chiar dacă nu era nevoie. 
 Vai de cel ce nu reuşea să-şi cureţe şi să-şi lustruiască cizmele 
în timpul planificat! Era sculat din somn după 30 de minute şi, 
înjurând în gând, definitiva operaţiunea. Dacă din întâmplare erau 
ude şi nu se lustruiau, le freca până realiza pretenţia „gâdelui” 
întruchipat în micul comandant, cu grad de sergent sau plutonier… al 
mizeriilor noastre, suportate zi de zi. 
 Câtă răbdare îţi trebuie să suporţi asemenea aberaţii, această 
cumplită umilire a personalităţii! De câte ori nu mi-am zis în sufletul 
meu, când trăiam momentele cele mai grele de suportat: „Rabdă, 
Ionele, că va trece şi această zi! Altă soluţie nu există, dacă doreşti să 
devii ofiţer. Asta-i armata şi toţi au păţit aşa. N-o să mori din cauza 
aceasta”! Gândire pe măsura condiţiilor şi a timpului istoric în care 
ne aflam…  
 Mărturisesc că în viaţa mea petrecută în armată, timp de 40 de 
ani bătuţi pe muchie, am văzut prea multe cazuri de comportament şi 
pretenţii absurde, ale unor indivizi ce veneau în inspecţie, care nu 
difereau cu mult de cele ale micilor comandanţi din anii 50 ai 
secolului trecut. Din cauza unui păianjen atârnat pe tavanul unui hol, 
sau a unei hârtii picate în calea lor, nu mai vedeau lucrurile de fond. 
Procesul instructiv–educativ putea fi afectat de un pat nealiniat sau 
cu pătura sau cearceaful neîntins, „să sară banul” aruncat pe el. 
Starea tehnică a unităţii putea fi influenţată de cauciucul dezumflat 
întâmplător al unei bucătării de campanie. Ce conta că tunurile, 
staţiile de radiolocaţie şi armamentul individual erau în condiţii 
foarte bune? Maşina-bucătărie avea pană de cauciuc şi basta! 
Regimentul… nu îndeplinea condiţiile unui calificativ foarte bun la 
starea tehnică! 
 
 Am fost şi rămân convins de necesitatea călirii organismului, 
faţă de intemperiile vremii, condiţie obligatorie pentru un militar, dar 
situaţia depinde de modul rezonabil în care se realizează. Noi aveam 
convingeri că acest lucru este indispensabil, mai ales că toţi 
veniserăm de bunăvoie la această scoală. La instrucţia de front şi 
pregătirea fizică, conduse de ofiţeri, nimeni nu avea nimic de 
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obiectat. Se făcea regulamentar, pe platoul de instrucţie, cu ţinută de 
protecţie şi armamentul individual şi simţeam de la o şedinţă la alta 
că progresăm, că ni se dezvoltă muşchiulatura de la braţe, abdomen 
şi piept. Făceam şi mersul pe burtă (târâşul), dar târâşul umilitor pe 
care ni-l ordonau seara, în afara programului de instrucţie, prin ploaie 
şi noroi, nu mai ţinea de călirea fizică şi psihică, ci de umilirea 
aplicată de colegul care nu avea legal alte drepturi decât noi. Cine 
avea de câştigat că toaleta de dimineaţă şi seară se executa pe 
segmente şi numai la comandă? Numai sadicul de coleg privilegiat, 
care-şi defula răutatea acumulată în el, din timpul stagiului militar de 
la trupă, din aberaţiile care se perpetuau de peste o sută de ani şi care 
cu dărnicie ni se serveau şi nouă, în a doua jumătate a secolului XX! 
Ofiţerii instructori erau indiferenţi, fiindcă poate şi ei păţiseră la fel. 
Se făceau că nu ştiu şi din această cauză începusem să-i urăsc… 
 

* 
 
 
 
 

Un alt mod de pregătire 
 
 

 Cursurile se ţineau dimineaţa, în săli, laboratoare sau ateliere 
şi pentru mine constituiau ore de relaxare fizică. N-aş vrea să fiu 
înţeles greşit! Nu erau toate cu materii uşoare, unele fiind noutăţi. 
Cursurile de mecanica tehnică, rezistenţa materialelor, construcţii 
guri de foc, balistică constau din principii şi calcule matematice. Dar 
la orele de clasă îmi găseam liniştea şi tihna, faţă de căprăriile ce le 
suportam în afara orelor de curs şi de meditaţie. 
 În mod deosebit în prima jumătate de an, mulţi elevi adormeau 
la prelegeri, fapt ce constituiau „deliciu” pentru unii profesori care, 
îngăduitori, îi tratau cu deferenţă. Maiorul Aurel Amzuică, originar 
din Târgu-Jiu, un ofiţer de valoare şi probitate morală, scria cu o 
bucată de cretă pe fruntea adormitului elev Ionescu Gheorghe, ce sta 
în banca întâi. Era caracalean şi deosebit de inteligent, care la mai 
multe ore adormea dus şi fără să-şi schimbe poziţia de pe scaun. 
Atins pe frunte cu şugubeaţa cretă, sărea în poziţia de drepţi şi se 
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prezenta, în râsul clasei şi al mentorului: „Sunt elevul Ionescu 
Gheorghe”… Dar notele lui la seminarii erau totuşi de FB şi B! 
 Spre deosebire de liceu, în şcoala militară nu am asistat la vreo 
scenă penibilă între elev şi profesor şi n-am auzit nici o vorbă 
jignitoare din partea profesorului, la adresa elevului nepregătit. 
Calificativul foarte bine sau insuficient se acorda în aceeaşi manieră, 
cu deosebirea că în cazul al doilea i se făceau recomandări şi 
încurajări, „că se poate îndrepta nota pe viitor, dar să depună mai 
mult efort şi să dea dovadă de voinţă”. 
 Relaţia profesor-elev era alta decât în liceu, mai apropiată, 
poate şi datorită vârstei, astfel că ţi se vorbea în mod reverenţios, ţi 
se cereau uneori şi părerile proprii. Orele de laborator erau o 
desfătare de unde n-aş mai fi plecat! Îmi plăceau experienţele pe care 
le făceam şi de care n-avusesem parte în liceul meu civil, care avea 
cu totul alt profil. Aveam multe săli laborator, de experienţe chimice, 
de cunoaştere a tipurilor de armament de infanterie şi artilerie 
(pistoale, puşti, mitraliere, tunuri, aruncătoare, obuziere etc.), 
aparatură de observare şi măsurare (binocluri, lunete, teodolite, 
goniometre), toate tipurile de muniţii din dotarea armatei etc. Pereţii 
sălilor erau încărcaţi cu planşe ale mecanismelor tehnicii din arma 
respectivă, cu elemente de dispozitive componente, secţionate sau 
lestate, care pentru mine constituiau o atracţie deosebită. Aici mi-am 
dat seama că natura m-a înzestrat cu o memorie vizuală deosebită! 
Combinând cunoştinţele prezentate teoretic, cu vizualizarea 
planşelor, mi-am însuşit până la perfecţiune tot ce mi s-a predat. 
Participam la concursurile de recunoaştere a unor piese ce proveneau 
de la mecanismele tunurilor sau armamentului de infanterie, prin 
pipăire şi legaţi la ochi. Piesele erau amestecate în lăzi, unde erau 
adunate la un loc zeci de repere. Rar greşeam! Succesul se datora 
memoriei mele vizuale, cu care m-a înzestrat natura, în compensarea 
celei auditive, mai slabe. Deşi aveam manuale, la orele de predare 
luam notiţe sub formă de scheme, treabă reţinută din ultimii ani de 
liceu, de la distinşii mei profesori Grigore Ghiga şi Ion Niţulescu, 
mentori gorjeni de mare valoare. Caietele mele, scrise numai în 
cerneală, cu notiţe sistematizate, puteau fi exemple de chintesenţă a 
ideilor ce reieşeau din conţinutul lecţiilor. Reţineam ideile principale, 
care se completau cu idei secundare, ca-n documentele formate din 
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titluri, capitole, articole, paragrafe, alineate, dacă mai ţin bine minte 
ierarhizarea, din lecţiile de buget ale liceului economic. 
 La studiu, revederea notiţelor, coroborate cu planşele şi 
ansamblurile secţionate, îmi oferea posibilitatea de însuşire rapidă a 
lecţiilor despre armament şi muniţii. Acelaşi sistem îl foloseam şi la 
materiile mai abstracte: Economia politică, pe care o repetam, sau 
Istoria PCUS, unde, slavă Domnului!, nu mă pot plânge că n-am 
făcut-o în toţi cei trei ani!  
 Nu a trecut mult de la începerea cursurilor şi, încet, încet,     
m-am impus ca un elev cu posibilităţi deosebite. Făceam parte din 
elita clasei, eram lăudat la bilanţul săptămânal al bateriei, unde se 
făcea analiza rezultatelor la învăţătură şi a disciplinei. Nu speculam 
notele, aşa cum se întâmpla uneori cu unii colegi de-ai mei din liceu. 
Sistemul de notare din şcoala militară se apropia oarecum de cel 
studenţesc, adică nu se puneau note la fiecare răspuns. De bază, 
rămâneau calificativele de la colocviile şi examenele anuale, la unele 
de curs, când acestea se încheiau. Dar, prin răspunsurile la seminarii, 
îţi consolidai poziţia pentru examenele orale, unde se ţinea seama şi 
de răspunsurile date pe parcursul etapei. 
 
 Orele de atelier aveau menirea să ne dea cunoştinţe şi să ne 
formeze deprinderi în executarea reparaţiilor la armament, în special 
la tunuri şi aparate centrale de conducere a tragerilor. Am făcut 
cursuri teoretice şi am executat lucrări practice de electricitate, 
strungărie, lăcătuşărie, sudură autogenă şi electrică, forjă, tâmplărie, 
vopsitorie. Ce bine mi-au prins şi în viaţa de familie aceste 
cunoştinţe şi câte economii am realizat, neapelând la nimeni pentru 
nevoile curente! Contabilul din mine devenise alt individ, cu un 
orizont mult mai larg şi cuprinzător.  
 Aveam ore de desen tehnic şi lucrarea mea de curs a fost să 
proiectez un atelier mecanic, în care trebuiau dispuse diferite utilaje 
de prelucrări metalice. Pe lângă desen, trebuia să stăpâneşti şi 
noţiunile de electricitate, dispunerea şi dimensiunile cablurilor 
instalaţiei de curent pentru iluminat şi forţă, încălzirea şi aerisirea 
localului, măsurile de securitate şi de prevenire a incendiilor. 
 Orele de instrucţie de front şi de pregătire fizică se 
desfăşurau sub conducerea ofiţerilor. La aceste ore, mi-am fortificat 
organismul meu de adolescent vioi, dar comod, până la leneş calificat 
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în ceea ce priveşte efortul fizic, considerat de mine „inutil”. Crescut 
la voia întâmplării, cu mişcările impuse de traiul unui elev de liceu, 
cu vacanţele petrecute la ţară, eram un tânăr înalt de 1.70 m., cu 
trupul deşirat şi cu o greutate de 52 kg. Mâncarea de la internat mă 
ţinea subponderal şi vara nu era suficientă pentru recuperare, fiind şi 
în creştere. Deşi alimentaţia în şcoală se schimbase, efortul şi stresul 
provocat de noul mod de viaţă mă consumau şi mai mult. 
 La instrucţia de front învăţam modul de prezentare ca militar, 
mişcările, salutul, pasul de defilare, darea onorului militar, 
întoarcerile de pe loc şi din mers, poziţia de drepţi şi pe loc repaus, 
cu şi fără armă etc. 
 Pregătirea fizică avea scopul de a ne dezvolta musculatura, 
aparatul circulator şi respirator. În funcţie de anotimp, pregătirea se 
făcea dezbrăcat până la brâu sau echipat şi începea prin exerciţii şi 
mişcări de încălzire a organismului, după care treceam la aparate: 
capră, cal cu sau fără mânere, paralele, bară fixă, portic, bare paralele 
şi la ultima formă de complexitate pista cu obstacole, care domina 
efectele tuturor celor dinainte. 
 După un an de exerciţii, din tânărul molatic şi neputincios 
devenisem viguros, capabil să execut toate exerciţiile la aparate, în 
baremul maxim prevăzut. Sigur că erau unii elevi care mă depăşeau 
cu mult, dar aceştia veniseră cu un fond bun de acasă. Greutatea 
corpului meu era ridicată de propriile-mi braţe cu uşurinţă, pe o 
frânghie de cinci metri, fără a mă ajuta de picioare şi ţinându-le în 
„echer”, sau era floare la ureche să sar calul cu rostogolire peste cap, 
fără ajutorul mâinilor, până la executarea „saltului mortal”. 
 Pista cu obstacole era piatra de încercare a calităţilor sportive 
şi de rezistenţă dobândite şi trecerea ei se făcea în etapa a doua de 
pregătire fizică. Avea 80 de m. lungime şi cuprindea următoarele 
obstacole: bârna de 40 cm. grosime şi lungă de 5 m., parapetul înalt 
de 1,9 m., plasa de sârmă ghimpată, montată pe suporţi de 50 cm. 
înălţime şi lungă de 25 de metri, şanţul cu apă lat de doi metri, 
macheta-casă şi ţintele ce-l reprezentau pe inamic. Pista avea două 
culoare şi întotdeauna se executa paralel şi concomitent de doi elevi 
care se aflau în competiţie. La început, pentru antrenament, se trecea 
fără echipamentul de luptă. Antrenamentul se executa pe părţi. La 
acordarea notelor contracronometru, ne echipam ca la luptă: cu armă, 
mască, lopată, cartuşiere, sac de merinde cu două grenade şi cască de 
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fier pe cap. Cu asemenea harnaşament pe tine, la locul de plecare din 
poziţia culcat ţi se dădea startul. Alergai cinci metri cu elan, te urcai 
pe bârna şi o treceai în echilibru perfect, săreai de pe ea la capul 
opus, mai alergai alţi cinci metri şi, prinzând cu mâinile partea de sus 
a parapetului, sub greutatea harnaşamentului, trebuia să te ridici în 
braţe, să te ajuţi şi de picioare, sareai peste el, în partea opusă. Iar 
alegai cinci metri, luai poziţia culcat şi te târai 25 metri pe burtă, pe 
sub sârma ghimpată. La capătul ei, te ridicai în picioare, continuai 
alergarea, săreai şanţul de doi metri lăţime, mai alergai până la locul 
marcat şi aruncai grenadele pe cele două ferestre ale „casei”, luai 
poziţia de tragere din adăpost şi „trăgeai” cu arma în inamicul 
imaginar. Nu ştiu câte încercări am ratat până am ajuns să duc la bun 
sfârşit un asemenea efort, trecând corect toate obstacolele încadrate 
în timpii notelor de FB, B sau S, dar acest complex dificil îţi 
conferea certitudinea că eşti cu adevărat un militar antrenat şi 
rezistent la efort. Examenul la pregătirea fizică conta mult şi de aceea 
trebuia trecut, altfel n-aveai şanse de a deveni ofiţer. 
 

* 
 
 
 
 

…Una caldă, una rece! 
 
 

 Sâmbăta începea ca orice zi lucrătoare. Spre deosebire de 
celelalte zile ale săptămânii, doar după-masă erau schimbări de 
activităţi. Nu mai erau în program minutele de somn obligatoriu. 
După masa de prânz, urma un timp denumit „la dispoziţia elevului”, 
dar nu făceai chiar ce vroiai. În acest program puteai să-ţi repari, 
dacă era necesar, echipamentul de instrucţie, să-ţi calci ţinuta de oraş 
şi să rezolvi micile nevoi personale, în cadrul grupei din care făceai 
parte. 
 Pentru scuturatul cazarmamentului şi schimbarea lenjeriei de 
pat şi corp, saltelele, burdufurile de la perne şi păturile era scoase din 
dormitor, se scuturau şi apoi se băteau cu un băţ, până se scotea tot 
praful acumulat în ele, şi apoi se lăsau afară pentru aerisire. Cu 
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această ocazie, se mai omogenizau şi paiele, adică umplutura din 
saltele şi perne. 
 Curăţatul armamentului individual se executa săptămânal, 
chiar dacă nu a fost scos din magazie, şi cu migală se curăţau şi se 
ungeau puştile cu care eram dotaţi. Pentru instrucţie, aveam alte 
arme, de aceeaşi greutate şi calibru, scoase din dotarea armatei. Deşi 
aceste arme intraseră în dotare ca armament modern, cumpărat de la 
sovietici, parte din el fusese folosit şi în război şi, de aceea, prezenta 
uzuri la ghinturi şi urme de oxidare profundă a interiorului ţevii. Li 
se schimbaseră patul şi apărătoarea mâinii, accesorii neesenţiale 
pentru rolul armei, dar fuseseră achiziţionate la preţuri exorbitante, 
ca de altfel tot armamentul importat de la ruşi. 
 Curăţenia generală se făcea în toate încăperile folosite pentru 
dormit, masă, studiu etc. Se spălau duşumelele, se curăţa şi se 
lustruia parchetul în toate încăperile pe care le foloseam. La fel se 
proceda cu grupurile sanitare, cu sectoarele exterioare, cu atelierele 
şi laboratoarele. Se spălau uşile, cercevelele, geamurile, se curăţau 
păianjenii de pe tavane, colţurile zidurilor şi pereţii. Fiecare aveam o 
anumită activitate de făcut şi, când o terminai, chemai pe „şeful acela 
mic”, să controleze ce ai făcut şi la primul control ţi se găseau 
destule nereguli. Abia la al doilea, la al treilea control, putea!?, dacă 
nu se plictisise, să fie mulţumit de activitatea ta… 
 Îmbăierea generală era un fel de a zice, fiindcă săptămânal nu 
era prevăzută decât una. Cu izmenele şi cămaşa curate sub braţ, la 
timpul prevăzut în program, plecam sub comandă la Cazarma Maria 
Tereza, unde era baia şcolii. Un local vechi, cu pereţii coşcoviţi şi 
vopseaua exfoliată, era baia pentru toţi elevii din şcoală. Avea două 
încăperi, una pentru dezechipare şi alta cu duşuri, pentru îmbăiere. 
Apa se potrivea de la un distribuitor care alimenta toate duşurile. La 
un duş se spălau concomitent şapte-opt elevi, timpul era limitat, iar 
dacă nu te mişcai repede riscai să primeşti apa rece, cu spuma de 
săpun rămasă pe corp. Nimeni nu avea voie să părăsească baia fără 
să treacă pe sub duşul rece. O măsură de prevedere bună, mai ales că, 
pe timp friguros, de la baie noi mergeam o distanţă mare şi puteam 
uşor răci. Sâmbăta eram scutiţi de plimbarea de seară, restul 
programului fiind ca în celelalte zile. 
 Duminica, deşteptarea se dădea cu o oră mai târziu. 
Programul era condus de micii comandanţi şi cuprindea aceleaşi 
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activităţi. Studiul pentru materiile de luni se desfăşura în prima parte 
a zilei. Masa de prânz se servea mai devreme cu o oră şi în         
după-amiaza zilei, între orele 14-20, cei merituoşi sau cu vizitatori la 
poartă primeau învoire în oraş. În perioada 25 august–30 decembrie 
1952 ( primul an), nu am văzut oraşul decât din formaţie, când 
mergeam la film sau în vizită, la muzeele Sibiului. Patru luni de 
claustrare! Adevărată închisoare… 
 Pentru mine, duminicile din anul întâi, în majoritatea cazurilor, 
constituiau momente de relaxare. Scriam scrisori şi citeam romane. 
Deprinsesem gustul cititului şi mi-a prins bine de-a lungul vieţii. 
Cultura temeinică se realizează numai prin citit. Am mari tristeţi şi 
îndoieli despre lipsa preocupărilor pentru citit a tinerilor de azi! 
 

* 
 
 
 
 

Învoirile, de multe ori… un vis 
 
 

 După regulament, fiecare elev avea dreptul la învoire în oraş. 
Învoirea se făcea numai în zilele de sărbătoare şi numai în procent de 
maximum 50% din efectiv. Învoirea era folosită şi ca stimulent 
pentru rezultate foarte bune la învăţătură. Dacă erai sancţionat fie 
numai cu observaţie, pierdeai dreptul la învoire. Se dădeau restricţii 
colective de a nu părăsi cazarma, când se constatau abateri „fără 
autor”, sau se primeau ordine superioare. În zilele de sărbători, erau 
organizate şi vizite la muzee, vizionări de spectacole de teatru, filme 
etc. Acestea erau conduse de ofiţeri şi participau la ele toţi elevii din 
subunitate. 
 
 Toamna anului 1952 a venit parcă mai devreme la poalele 
munţilor Cindrelul. Sibiul, pe cât era de frumos şi de curat, pe atât de 
trist părea sub pâcla umedă şi rece, care stăruia de multă vreme. Tot 
mai rar se arăta soarele în câte o după-amiază cernită, scânteind ca 
un cărbune într-o pătură de cenuşă. Munţii Făgăraş ne trimiteau 
permanent un vânt aprig şi rece de ne tăia răsuflarea. 
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 Nostalgia pusese stăpânire pe mine şi mă gândeam tot timpul 
la cei dragi. Îmi era dor de mama, de sora mai mică, de tata, de 
fratele Riţu, cu care mă certam tot timpul când eram acasă, de 
locurile natale, care se îndepărtaseră brutal de mine, încât aveam 
senzaţia că nu le voi mai vedea. 
 Venisem din plăcere şi din dorinţa de a mă realiza social şi 
material, convins că va fi benefic pentru viitorul meu. Nu mă 
consultasem cu nimeni de acasă, singur îmi făcusem actele, totul se 
desfăşurase pe cont propriu. 
 Contactul cu adevărata faţă a instituţiei în care intrasem l-am 
simţit abia după organizarea subunităţilor pentru învăţământ. Am 
făcut baie generală, apoi cu maşina ne-a tuns zero de podoaba 
capului, denumită „freză”, ne-au dat să ne echipăm în haine din 
postav grosier, închise la cinci nasturi şi o copcă, ce-ţi tăiau 
respiraţia. Era cald şi soarele încă ardea. Arătam ciudaţi şi nu ne mai 
recunoşteam între noi. Deveniserăm soldaţi cu servituţile ce decurg 
din această postură. Pierdusem libertatea şi, odată cu ea, 
personalitatea. Trebuia să fac numai ce mi se ordona şi cum mi se 
ordona… Şi, ca grotescul să fie dus până la absurd, până şi la baie se 
dădeau comenzi: „de-ze-e-e-chi-pa-a-a-re-e-ea!” , „vezi cum puneţi 
hainele”, „se spală capul cu săpun”, „atenţie la părţile păroase” , nu 
uita să dai printre degete” etc., etc. Ne tratau ca pe nişte sălbatici 
aduşi din vreo junglă şi acum luam prima dată contactul cu apa şi 
săpunul. 
 Această atmosferă sinistră devenise şi mai greu de suportat, în 
atmosfera toamnei timpurii. Nu ştiam ce se petrece în afara cazărmii 
din care n-am ieşit singur decât după patru luni. Patru luni de 
penitenţă suportată cu stoicism! 
 

* 
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„Cazul doctorului Becherete” 

 
Cele mai dificile lucruri în această viaţă sunt 
a păstra un secret, a ierta, a profita de timp! 

 
 
 „Mitul” armamentului sovietic pentru mine a ţinut puţin, 
chiar dacă în vorbe-l lăudam. La orele de informare politică, ni se 
spunea: „Cel mai bun armament pe care-l vom învăţa este cel 
sovietic, fiindcă şi-a dovedit eficienţa, învingând hoardele fasciste, în 
propriul lor bârlog”. Slogan de politruc! 
 Ghinionul lor în a nu fi crezuţi deriva din faptul că noi nu 
priveam armamentul ca pe un lucru oarecare, ci-l desfăceam în 
părţile componente, pe mecanisme, ca să-l studiem. Ne pregăteam 
să-i asigurăm conservarea şi menţinerea în bună stare de funcţionare, 
la unităţile unde vom merge. Şi, mai mult decât atât, aveam 
posibilitatea să-l comparăm direct, având la îndemâna armamentul de 
fabricaţie sovietică, alături de cel românesc sau german. Ofiţerii 
profesori se fereau să facă asemenea comparaţii, fiindcă diferenţele 
erau evidente, şi nu în favoarea celui rusesc. Le era frică şi tăceau! Ei 
îşi dădeau seama de capacitatea noastră de apreciere şi nu comentau. 
Curiozităţile unora dintre elevi, privind calităţile exacerbate ale 
tehnicii sovietice, erau tratate cu glume sau cu „o să vedem pe 
parcurs”, fiindcă unii din cei ce au făcut comparaţii în defavoarea 
armamentului sovietic n-au mai avut ocazia s-o „dreagă”, fiind scoşi 
din armată, judecaţi şi câteodată condamnaţi penal. 
 Tunurile de fabricaţie sovietică, comparate cu cele de acelaşi 
calibru germane sau româneşti, erau nefinisate, mai grele din cauza 
slabei calităţi a oţelului din componenţa ţevilor, care aveau pereţii 
mai groşi. Manevrarea mecanismelor la tunurile germane era mult 
mai uşoară, aveau multiple elemente de siguranţă, care evitau 
accidentele, iar cărţile tehnice, referitoare la materialul de acelaşi 
calibru, arătau clar eficienţa, prin distanţa de tragere şi gruparea 
loviturilor. Acestea erau adevăruri ce nu puteau fi ascunse nouă, 
viitorii ofiţeri de guarzi. Politrucii nu gândeau, ei primeau indicaţii 
de la şefii lor şi… „lătrau”! 
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 Din prudenţă, n-am afirmat niciodată, cât am fost militar, că 
armamentul rusesc n-ar fi fost mai bun decât cel ce a fost în armata 
„burghezo-moşierească” a României. În diversele situaţii, când 
ţineam ore de cunoaştere a tehnicii de luptă, afirmam cu sânge rece, 
minţind ipocrit, „că în mod evident, cea mai valoroasă tehnică este 
cea sovietică”. Da! aşa era, pentru că înlocuirea tehnicii din Armata 
română ar fi costat cât bugetul României pe mai mulţi ani. Calitativ, 
în perioada de referinţă, ruşii ne-au livrat vechiturile folosite de ei în 
război, care erau şi uzate, şi de calitate mai slabă. Doctorul maior 
Adrian Becherete, de pildă, ofiţer mai slobod la gură, a făcut o 
asemenea remarcă pentru care, în 1959, la Târgu-Jiu, a primit drept 
„recompensă”… de opt ani de puşcărie. Trebuia reeducat, altfel 
rămânea un… „ignorant”! 
 

* 
 
 
 
 

Vitregii ale vieţii cazone 
  

„Cel mai greu lucru de păstrat e echilibrul” 
Jean Grenier  

 
 
 În afara procesului de pregătire şi instruire, stabilit în 
programa analitică a şcolii, prin orarul zilnic, eram supuşi la o serie 
de servicii extraşcolare, care pur şi simplu ne decimau: planton pe 
timp de noapte, sergent de serviciu pe bucătărie, sergent de serviciu 
pe baterie, grupă de serviciu la curăţenie pe sectoarele subunităţii, 
subunitate de lucru la cantina şcolii, subunitate de intervenţie 
(serviciu de luptă) pe divizion şi alte activităţi ocazionale. Toate 
acestea, adăugate la programul-orar, te măcinau fizic şi psihic. Pentru 
mici nereguli sau greşeli pe timpul serviciului, puteai primi ca 
pedeapsă un număr de servicii peste rând, adică în afara planificării, 
aşa… ca să ţii a ţine minte şi să înveţi numai ce trebuie! 
 În toamna anului 1952, am fost cazaţi o perioadă de timp în 
dormitorul-grajd, abia mai apoi am fost mutaţi în barăci de câte trei 
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dormitoare. Iarna ne-a prins în acestea. Spălătorul era dispus central 
faţă de grupul cu baracamente, iar WC-urile, undeva la distanţă, ca să 
nu miroase vara. Era ceva cumplit! 
 Merită să povestesc şi despre serviciul de subunitatea de 
intervenţie. Era planificată de divizion, se compunea dintr-un pluton 
de elevi şi ne venea rândul acolo de trei-patru ori pe lună. Era 
considerat serviciu de luptă, iar noi, pentru a ne acomoda cu el, am 
început să-l prestăm înainte de executarea tragerilor şi depunerea 
jurământului. Deci era ceva formal. Grotescul consta în modul cum 
erai tratat pe timpul acestui serviciu de 24 de ore. În programul din 
prima jumătate a zilei nu era nimic deosebit, dar după-amiază, când 
rămâneam pe mâna „micilor”, era dezastru! Când doreau să-şi „arate 
muşchii”, ne scoteau pe platoul de adunare, unde ne supuneau la fel 
şi fel de exerciţii: de respingere a atacului inamic asupra locului de 
cazare, terestru şi din aer, fără o logică şi o gândire coerente, ci 
numai aşa, să ne şicaneze! Aveau acea plăcere perversă de a ne arăta 
puterea lor şi neputinţa noastră de a riposta. Antrenamentele pentru 
ocuparea locului de tragere coincideau, în gândirea lor, cu balta sau 
noroiul cel mai mare, nu cu locul corespunzător tactic de apărare a 
cazărmii. Ce dacă te udai sau te umpleai de noroi? Acesta era doar 
începutul calvarului! Regulamentar, noaptea suportai greul 
serviciului, fiindcă dormeai echipat, mai puţin cizmele ce rămâneau 
lângă pat. Câtă duhoare degajau acestea o noapte întreagă, într-un 
dormitor cu spaţiu la limită!  
 Seara, ultima subunitate care intra în dormitor era cea de 
intervenţie, fiindcă cei de la intervenţie „vegheau să nu fie atacaţi” 
cei ce dormeau normal, în cămaşă şi în izmene. Când se ordona 
pregătirea pentru stingere, scoteai cizmele din picioare, puneai 
obielele peste ele, le aşezai la capul patului, slăbeai centura cu două 
găuri, deschideai copca şi doi nasturi de la veston şi te culcai peste 
patul nedesfăcut. Mantaua şi raniţa atârnau de capul patului. 
 În acea iarnă, prima zăpadă a căzut în noaptea de Sfântul 
Nicolae, parcă să ne îngreuneze şi mai mult existenţa. Într-una din 
zilele din a doua jumătate a acelei luni, plutonul meu era subunitate 
de intervenţie. Oboseala pusese stăpânire pe noi, deveniserăm nişte 
fantome care acţionam mecanic. Armata ne ajunsese până „la os”! 
Micii comandanţi parcă deveniseră şi mai înrăiţi în comportamentul 
faţă de noi. Târziu am înţeles fenomenul Piteşti; acolo, la închisoarea 
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de la Piteşti, deţinuţii şefi de celule, cu acordul gardienilor şi al 
conducerii, „făceau legea” cu deţinuţii politici, torturându-i! 
 La programul de seară, pe atunci plutonierul de baterie, elevul 
Bărbulescu, n-a fost mulţumit de modul cum s-au desfăşurat 
activităţile. Elevii nu acţionaseră corect la toate exerciţiile comandate 
înainte de stingere, lucru ce l-a „indignat” profund. Momentul 
stingerii era tabu şi se respecta. Pe întuneric, a venit în dormitorul 
nostru şi ne-a verificat cum ne-am culcat, câţi nasturi sunt deschişi, 
cum stă centura şi, extrem de furios, a făcut multe observaţii, după 
care a plecat trântind uşa. 
 

* 
 
 

 …Când m-am trezit din somn, fiind zgâlţâit de elevul Mocanu 
Mircea, comandantul meu de grupă, lumina era aprinsă şi nu mai era 
nimeni în dormitor. Dormeam în patul pereche de deasupra şi, cu o 
figură împietrită, mă uitam la el şi nu-mi dădeam seama unde sunt şi 
ce s-a întâmplat. Nu înţelegeam nimic şi eram de-a dreptul buimăcit 
din somnul întrerupt… 
 - Jos din pat, elev, că te aşteptăm de un sfert de oră să vii şi ţie 
nici nu-ţi pasă! sună ordinul categoric al micului comandant. 
Începând să realizez situaţia unde eram, nu-mi dădeam seama când 
se scursese aşa de repede noaptea şi de ce eram aşa de „turmentat”. 
Nu auzisem plantonul strigând „Deşteptarea!”, ca până acum. Era 
adevărat că fusesem foarte obosit în ziua aceea, dar aşa ceva nu mi se 
mai întâmplase. Cum plecaseră colegii şi nu mă sculaseră? Gigi Luca 
dormea lângă mine şi nu mai era în pat. Unde era plutonul? O fi la 
inspecţia de dimineaţă, la masă, ceva era în neregulă cu mine şi nu 
puteam pricepe! Parcă eram de pe altă lume şi nu mai înţelegeam 
nimic… 
 - Ce mai aştepţi, bă, de te uiţi la mine ca o bovină?! mi se 
adresă a doua oară cerberul grupei. Rămăsesem pironit în poziţia 
şezut pe pat, cu picioarele atârnate în gol. Nu ştiu cum am sărit în 
faţa lui . Nici nu luasem poziţia de drepţi şi iar îmi ordonă: „La loc în 
pat, frumosule!” Şi, uite aşa, în timp ce-mi reveneam din 
mahmureala somnului, „scumpul” meu comandant îmi dădea 
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comenzi, când să urc, când să cobor din pat, fiind nemulţumit de 
lipsa mea de vioiciune în executarea mişcărilor. 
 - Încalţă-te şi ieşi afară din dormitor, ca să te învăţ eu minte 
cum să dormi altă dată!  
 În timp ce-mi aşezam obielele şi-mi trăgeam cizmele în 
picioare, încolonaţi pe grupe, colegii mei de pluton intrau în 
încăpere. Vecinul din patul de jos, ajuns lângă mine, îmi spune 
şoptit: „Ioane, fu alarmă. Nu ştiu ce-o să paţi!”  
 „Doamne, mă tăvăleşte ăsta toată curtea şcolii”, gândeam eu, 
în timp ce părăseam încăperea şi trebuia să iau contact cu lapoviţa de 
afară. Pe hol, ochii îmi fuseseră atraşi de ceasul de perete, care arăta 
ora 12,30 noaptea. Dormisem mai puţin de o oră şi 30 de minute. 
Aici am dat de autorul alarmei, elevul Bărbulescu. Privindu-mă cu 
superioritatea funcţiei şi dispreţul ce-l „meritam”, mi se adresează 
zeflemist: „Ce s-a întâmplat cu matale, mon cher, de nu venişi la 
exerciţiul de alarmă?” Folosea perfectul simplu, ştiindu-mă oltean.  
 
 *După o prelegere pe teme de economie politică, la care au 
participat cele trei plutoane ale bateriei, Bărbulescu m-a provocat la 
o dispută pe termeni economici şi, neavând „spor” cu mine, mi-a zis 
„că eu ştiu lucruri greşite din economia politică a lui Barbu 
Zaharescu”. Motivul: invidia! Lectorul mă dăduse drept exemplu 
privind modul sistematizat cum răspundeam la seminarii şi auzise şi 
el despre aceasta. Cred că avea la bază acelaşi liceu ca al meu şi nu 
era un elev neinstruit. Părinţii lui locuiau în Sibiu şi Sibiul a avut un 
bun liceu comercial! 
 

* 
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Un strop de „noroc” 

 
„Numai după invidia altora îţi 
dai seama de propria ta valoare.” 

Tudor Muşatescu 
 
 
 - Mocanule, antrenează-l olecuţă, fiindcă stă prost la capitolul 
„vigilenţă” , ordonă el pe un ton familiar comandantului meu de 
grupă. 
 - Ce-i aici la voi?!! se auzi din uşa de la intrare o voce care 
precedă venirea ofiţerului de serviciu pe şcoală, un infanterist cu 
grad de locotenent major, renumit prin brutalitatea pe care o 
manifesta faţă de elevi. 
 - Nimic deosebit, tovarăşe locotenent major, răspunse elevul 
plutonier Bărbulescu, dintr-o poziţie de drepţi impecabilă. 
 - Cum nimic, bă! Că se auzi de la cameră gălăgie în sectorul 
vostru… 
 - A venit grupa de serviciu de la blocul alimentar şi a făcut 
ceva zgomot, de aceea sunt eu aici, raportă elevul Bărbulescu. 
 - La culcare şi vedeţi-vă dracului de somn! ordonă tovarăşul 
ofiţer, retrăgându-se mulţumit că nu luase nimic foc în barăcile 
noaste, încălzite cu godine în care ardeau lemne şi brichete de 
cărbune. 
 Ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic, mi s-a ordonat: „În 
dormitor, marş!”, unde nimeni nu dormea, dar stăteau culcaţi cu 
lumina stinsă, în aşteptarea înapoierii mele. Comandantul de grupă, 
elevul Mocanu, mai zăbovea pe hol cu autorul alarmei, poate pentru 
a se pune de acord cum să se justifice, dacă a doua zi cumva i s-ar fi 
auzit ceva la divizion. 
 - Elevul Gociu, cine a fost? se interesă încheietorul plutonului, 
sergentul Bunea, care trăsese cu urechea la discuţia din holul barăcii. 
 - Ofiţerul de serviciu, am răspuns eu. A venit că s-a auzit 
zgomot aici şi părea îngrijorat. 
 …Prin bezna nopţii mi-am descheiat copca şi doi nasturi de la 
veston, mi-am slăbit la două găuri centura, mi-am scos cizmele,      
le-am acoperit cu obielele şi m-am urcat în patul meu, sprijinindu-mă 
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cu un picior de patul colegului de jos, unde vecinul de pat-pereche, 
Gigi Luca , mi-a şoptit să aud numai eu: „Fir-ar-ai dracului de 
nemernici, cum îşi bat joc de noi şi n-avem nicio putere!” 
 - Noapte bună, Gigi! i-am zis eu… 
 - Noapte bună, Ioane! mi-a răspuns el. 
 Şi iarăşi am adormit… 
 

* 
 
 
 
 

Jurământul de credinţă Patriei 
 

„Patriae solum omnibus carum est!” 
(Pământul patriei este scump tuturor) 

Cicero 
 
 
 Când suferinţele sunt mari, timpul se scurge şi mai greu în 
percepţia omului. Zilele nu se mai termină, săptămânile devin luni, 
iar lunile ani. Şi tot aşa se întâmplă mereu, mereu… 
 Timp de 18 săptămâni, am stat în cazarmă şi n-am avut niciun 
moment de răgaz, care să-mi dea posibilitatea de a face ce vreau eu 
cu el. Prin a vrea înţeleg să mă duc undeva, aiurea, dacă altceva n-ai 
mai bun de făcut, să mă plimb prin lume, să stau pe o bancă în parc, 
să merg la o cofetărie sau la o cârciumă, să văd un film lângă o fată, 
chiar şi necunoscută, dar să-mi miroasă plăcut a femeie, să discut ce 
vreau cu un prieten, departe de curtea apăsătoare a cazărmii. Adică 
să fac ceea ce îmi pofteşte sufletul, fără supraveghere şi control, fără 
comenzi şi ordine absurde. 
 În ziua de 30 Decembrie 1952 am depus Jurământul de 
credinţă Patriei şi poporului muncitor, un jurământ lung de şase 
strofe, care se încheia cu consimţământul că, „dacă voi călca 
jurământul meu, să-mi atrag ura şi dispreţul oamenilor muncii şi 
pedeapsa aspră a legilor Republicii Populare Române!” 
 În dimineaţa aceea, vremea era rece şi umedă, iar dinspre 
Munţii Făgăraşului sufla şi mai necruţător veşnicul vânt, care ne 
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îngheţa mâinile pe armele cât noi de lungi, de un metru şi peste 
jumătate, şi ne şfichiuia obrajii suprasolicitaţi şi aspriţi de intemperii. 
 Pe platoul central al Cazărmii Maria Tereza, toată suflarea 
şcolii din cele trei cazărmi, Brâncoveanu, Cibin şi Maria Tereza, era 
adunată în formaţia în linie, pe subunităţi, plutoane, baterii, 
divizioane. Plutoanele erau încolonate, ca deobicei,pe grupe. 
 La această mare sărbătoare participau şi elevii din anul al doilea, 
constituiţi în subunităţi aparte, în flancul stâng, iar cadrele scolii, 
ofiţerii din statul major şi profesorii, se găseau în formaţie, la flancul 
drept al acesteia. Nu lipseau nici civilii cu statut de angajat în şcoală. 
Drapele tricolore, încadrate cu câte două steaguri roşii, având 
aplicate pe ele secera şi ciocanul, erau arborate pe toţi stâlpii de pe 
alei, împodobind acest imens platou. Central, fusese montată o 
tribună care avea o masă şi un pupitru, îmbrăcate în pânză roşie de 
mătase. 
 Ofiţerii comandanţi de plutoane îşi ocupaseră locul stabilit de 
regulament, sub supravegherea atentă a comandanţilor de baterii. La 
această adunare au venit şi comandanţii de divizioane, care rar îşi 
făceau apariţia la adunări, dar acest moment solemn le impunea şi lor 
prezenţa. 
 Încă de dimineaţă, difuzoarele cu mulţi waţi-putere urlau să-ţi 
spargă urechile, transmiţând ca de obicei muzică de fanfară, 
alternând cu muzică populară, din care nu lipseau melodiile: „Zi-le, 
d-ale.. d-ale…, noastre” şi „Fetele de la Sibiu sunt ca spicele de 
grâu”… 
 Păşisem peste emoţiile începutului neclar, ne conturaserăm 
poziţia de soldaţi bine instruiţi în ale mişcărilor impuse, căpătasem 
reflexe şi vocabular cazon, trăsesem cu arma muniţie de război, 
prinsesem curaj şi, în formaţie, se mai făceau şi glume tinereşti, care 
iritau pe micii comandanţi, prilej de a ne apostrofa: „Lasă gura, elev, 
şi nu mai vorbi în formaţie!”, aşa... ca să-i audă comandantul de 
pluton, cât de severi sunt. Dar azi, era zi de sărbătoare şi novicii, 
adică noi, elevii, care depuneam jurământul, beneficiam de 
privilegiul de a nu primi un serviciu peste rând, dăruit cu multă 
largheţe în alte împrejurări. Ofiţerii tăceau şi acceptau şi ei, azi 
excepţional, starea noastră de destindere, care ne mai scotea din 
amorţeala generală, datorată frigului necruţător. 



Mugurel Pădureanu-Coarba 165 

 Festivitatea a durat foarte mult, încât pur şi simplu amorţisem 
de-a binelea în mod aşteptarea rândului să-mi rostesc jurământul şi să 
semnez cu propria mână, într-un tabel care atesta că făcusem liber şi 
nesilit de nimeni ”gestul sacru”. Nu persiflez momentul, chiar dacă 
jurământul era adresat patriei şi partidului comunist, confundat în 
text cu neamul românesc, dar în sinea mea m-am simţit legat numai 
de ceea ce era şi a rămas sfânt dintotdeauna, Patria. 
 Acceptam comunismul din nevoie, nu din convingere, altă cale 
nefiind atunci. Eu cântasem la şcoala primară şi la liceu Trăiască 
regele, în pace şi onor, de ţară iubitor şi-apărător de ţară, primisem 
educaţie de la profesori care n-aveau nimic de-a face cu acest 
comunism impus. Eram la vârsta când puteam alege, dacă ar fi fost 
mai multe variante, dar în acesl timp nu era decât una, unde deviza 
era: „Eşti cu noi, sau împotriva noastră!” A mă contrapune însemna 
a mă autodistruge în faţa forţei dure şi neiertătoare, iar prigoana se 
întindea până la rude de gradul trei. Nimic nu scăpa de sub lupa 
rusească a consilierului sovietic de pe lângă fiecare comandant, de la 
regiment în sus, care lucra mână-n mână cu organele de 
contrainformaţii şi locţiitorii politici. Spiritul de conservare m-a 
introvertit până am ajuns să nu mai fiu deschis nici în propria-mi 
familie! 
 …Dar să revin la festivitatea care mi-a facilitat un dram în 
plus de libertate, mai precis învoirea în oraş. Masa de prânz a fost 
copioasă. Pe lângă cele trei feluri de mâncare, ni s-au mai servit 
fructe şi o băutură alcoolică. În cănile noastre de tablă emailată, din 
care beam ceaiul, ni s-au turnat circa 100 ml. de votcă, băutura 
preferată de sovietici. Pentru respectul zilei, ni s-a mai făcut o 
favoare: blatul meselor de lemn a fost acoperit cu cearşafuri din 
pânză albă nefolosite, sau folosite şi spălate, după norocul fiecăruia. 
La mesele ofiţerilor erau feţe de masă aduse de la popota cadrelor, 
iar mâncarea lor s-a servit în veselă de porţelan… Altă clasă! 
 Mâncarea a fost multă, de-a mai şi rămas în vasele cu care a 
fost adusă, lucru nemaivăzut până acum. Instrucţia şi efortul la care 
eram supuşi, cât şi consistenţa mai slabă caloric a preparatelor ne 
determinau să devorăm de regulă tot ceea ce ni se servea, chiar când 
gustul lăsa de dorit! Dar azi, fiind zi de sărbătoare, totul a fost pe 
măsura evenimentului. 
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 După masă, urma un program artistic, la care şi-au dat 
concursul o formaţie de elevi din anul doi şi una civilă, alcătuită din 
fete şi băieţi de la o fabrică din oraş, surpriză de care fuseserăm 
anunţaţi dinainte. 
 Când servitul bucatelor s-a încheiat şi ofiţerii au părăsit sala de 
mese, încheietorul comandantului de baterie a ordonat adunarea pe 
platoul şcolii, unde, după un scurt cuvânt de îmbărbătare şi 
atenţionare a celor care au depus jurământul şi care, de, acum, aveau 
statut de militari adevăraţi, comandatul bateriei, căpitanul Constantin 
Stănescu, ofiţer cu reale calităţi pedagogice, cu un vocabular elevat şi 
concis, obişnuit să vorbească scurt şi la obiect, ne-a anunţat 
desfăşurarea programului de după-amiază, în parte deja cunoscut. 
Învoiri nu prea erau, dar în mod excepţional s-au acordat câte cinci 
bilete de voie de pluton, elevilor care obţinuseră cele mai multe 
calificative de FB, la seminarele din cele patru luni de şcoală.  
 

* 
 
 
 
 

Primele ore de libertate 
 
 
 Cu o hârtiuţă dreptunghiulară, o patalama denumită bilet de 
voie, înmânată de comandantul bateriei, însoţită de vorbele: „ Te 
felicit pentru rezultatele bune şi foarte bune obţinute la învăţătură!”, 
încheiate cu o strângere de mână, la care am răspuns cu voce tare: 
„Servesc Patria!”, bucuros de onoarea ce mi s-a acordat şi prima dată 
fericit după patru luni de tristeţe, am părăsit plutonul şi, împreună cu 
alţi colegi recompensaţi, am plecat la dormitor, să ne pregătim pentru 
plecare în oraş. Eram 15 elevi dintr-un efectiv de peste 90. Ne 
priveam cu mândria de a fi aleşii claselor, iar pe feţele noastre se 
citea uşor aerul de superioritate, apreciat de şefi. 
 Pentru învoire, trebuia să te pregăteşti temeinic în privinţa 
vestimentaţiei. Azi, treaba era mult uşurată, fiindcă pentru jurământ 
lucrasem o bună parte din noapte: călcasem hainele, lustruisem 
nasturii, înlocuisem gulerele din pânză albă de la vestoane, 
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fuseserăm tunşi, iar eu, în plus, deşi nu era cazul, bărbierisem câţiva 
perişori ce-mi crescuseră deasupra buzei superioare, ca şi puful 
obrajilor, nu de alta..., dar să arăt mai bărbat! 
 Ajuns la dormitor, mi-am văcsuit suplimentar cizmele, pentru 
a nu mi se găsi vreo hibă la punctul de control, mi-am schimbat 
batista, m-am privit în oglinda de pe hol, am acordat un salut celui 
din oglindă, care virtual mi s-a arătat a fi eu cu o figură fericită, şi am 
văzut că salutul corespunde cerinţelor regulamentare. Şi tot eu mi-am 
dat verdictul: „Eşti pregătit pentru a merge în oraş!” 
 
 …O pâclă rece se lăsase asupra oraşului, când singur               
- prietenii mei de grupă nu primiseră bilete de voie - mergeam spre 
centrul Sibiului, pe tronsonul cunoscut în Transilvania şi Banat sub 
numele de CORSO, stradă largă, străbătută de o linie de tramvai, cu 
case vechi de peste 150 de ani, parte din ele joase, dar cu acoperişuri 
înalte, sub care se ascundeau mansarde locuite. Vitrinele 
magazinelor, bine iluminate noaptea, cu mărfurile expuse frumos şi 
aranjate, te ispiteau prin varietatea lor. Cunoşteam această stradă încă 
de la venirea mea în acest oraş şi din marşurile în coloană, făcute 
săptămânal la cinematograf, teatru sau la Muzeul Brukenthal. Acum 
era prima dată când îl parcurgeam singur şi de voie, oprindu-mă unde 
doream, să admir câte ceva, şi erau destule de admirat, când nu mai 
auzeam comenzile dure şi inoportune ale încheietorului de baterie, 
care dorea să se „dea mare”, doar, doar îl va vedea vreo fată 
cunoştinţă sau vreun fost coleg de liceu. Acum, eram de unul singur 
şi făceam ce doream, iar singurătatea îmi convenea. Deşi era destul 
de rece, trotuarele - şi ele largi - erau pline cu o lume pestriţă, care se 
plimba în pas agale, perechi sau în grupuri, discutând domol despre 
problemele lor. Media de vârstă nu era înaintată şi, dacă te uitai bine, 
distingeai cu uşurinţă că fetele sunt îmbrăcate cam ca pe la ţară, iar 
după limbajul folosit îţi întăreau această convingere.  
 În prima mea învoire, am străbătut centrul oraşului, m-am 
abătut pe străduţele laterale, am mers paralel cu zidurile vechii cetăţi, 
cu turnurile lor de apărare încă în picioare, m-am oprit în faţa 
bisericilor din centrul istoric, am admirat deopotrivă Catedrala 
Ortodoxă şi pe cea Evanghelică, Turnul cu ceas, am trecut pe la 
restaurantul Bufniţa, unde, cândva, au băut şi au mâncat Mihai 
Eminescu şi Ion Slavici şi, în final, am poposit la cofetăria 
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Trandafirul Roşu, despre care se spunea că este cea mai frecventată 
de clienţi şi că aici sunt cele mai drăguţe ospătăriţe. 
 Cofetăria era amplasată chiar pe CORSO şi era locul în care 
puteam zăbovi mai mult, fiind aproape de cazarma noastră, aşa că nu 
exista riscul de a întârzia.  
 Cu siguranţa unui vechi client, am păşit pragul acestui local 
mult lăudat şi, de la prima vedere, am constatat că, pe cât era de 
aglomerat, pe atât de curat era! Pe jos avea un frumos mozaic 
veneţian, mesele mari, pătrate, erau joase, iar iluminatul discret crea 
o atmosferă de intimitate. Personalul de servire era format exclusiv 
din fete frumoase şi cochet îmbrăcate, cu bluze albe, fuste bleumarin 
şi un şorţuleţ şic, albastru, prevăzut cu buzunar pentru adunat banii. 
Părul lor blond sau negru era strâns, legat cu o panglică albă, punând 
în evidenţă feţele uşor pistruiate sau îmbujorate şi încă neridate. 
 Mi-am dezbrăcat mantaua de un gri rusesc şi am aninat-o   
într-un cuier, la un loc cu şapca, mi-am pus centura peste veston şi 
am ocupat un loc la o măsuţă liberă (aveau şi câteva mese de două 
persoane, aşezate mai la margine), într-un colţ retras al localului, 
aşteptând resemnat de poziţia mesei şi de aspectul meu cazon, tuns 
proaspăt pe cap, parcă anume să ne desfigureze, pe cineva ca să fiu 
servit. Acele fete hărnicuţe, cu trup de viespe, cu picioarele lungi şi 
acoperite cu ciorapi nailon cu talon la spate, circulau cu rapiditate 
printre mese, aducând pe tăvile imense prăjiturile comandate şi 
debarasând tot ce se putea la întoarcere, aruncând cu dărnicie 
zâmbete în dreapta şi în stânga, confirmând astfel că ţi-a observat 
prezenţa de nou-venit şi… „imediat vin să vă iau comanda.” 
 În această cofetărie nu se fuma, se puteau servi o gamă mare 
de prăjituri şi torturi, siropuri şi răcoritoare, cafele, precum şi băuturi 
extrafine. În acea zi, în cofetărie erau domni şi doamne de vârsta a 
doua, câteva perechi de tineri, iar la două mese apropiate, patru 
„chivuţe” veniseră în compania unor elevi de la Şcoală Militară de 
Infanterie. Se vorbea aşa de încet, că se putea auzi clinchetul 
linguriţelor în chesele. Râsetele erau înfundate, de bun-simţ şi 
veneau dinspre masa cu elevi de şcoală militară 
 Aerul era plăcut mirositor şi încălzit pe măsură, aşa că, încet, 
încet, m-am integrat în această atmosferă intimă, făcându-mă să uit 
de statutul meu cazon. Nu mă săturam să privesc această lume    
care-mi era străină, dar nu şi ostilă. Nu mă priveau nici cu interes, 
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dar nici cu acea curiozitatea cu care aş fi fost privit în oraşul meu 
natal. 
 - Bună ziua, cu ce vă pot servi? m-a readus la realitate glasul 
unei fetişcane cu pielea feţei albă şi cu un păr negru corb, prins de 
panglica care făcea parte din uniforma fiecăreia, ca boneta pe capul 
meu, când trebuia să salut. Ochii îi erau umbriţi de o dungă de rimel 
albăstrui, iar buzele senzuale erau acoperite cu un ruj sidefiu, discret. 
Mă privea insistent, iar zâmbetul amical mi-l acorda de parcă m-ar fi 
cunoscut de când lumea… Era prima dată în viaţă când eram tratat ca 
un domn şi mă scosese din preocuparea de a citi lista cu ceea ce 
puteai comanda în local. Îmi numărasem bine banii la plecare şi îi 
aveam frumos aranjaţi în portmoneul maro, primit cadou de la 
Menţa, pe când răspundea afectiv la avansurile mele de adolescent, la 
15 ani. Primisem patru solde, părinţii îmi mai trimeseseră 50 de lei, 
cheltuisem din ei pentru săpun de faţă, pastă de dinţi, timbre şi 
plicuri aproximativ 20 de lei şi mai aveam asupra mea suma rotunjită 
de 130 de lei. Deci aveam bani şi puteam să-mi permit să comand 
orice. 
 - Aş dori cincizeci de Benedictin cu sifon, o savarină şi o 
prăjitură cu cremă de ciocolată. La sfârşit, dacă se poate, şi o cafea 
turcească, pe care o vreau cu mult caimac! Ochiul şi urechea atente 
puteau observa uşor stângăcia mea în a da comenzi într-un local ce 
constituia pentru mine o noutate şi cred că ochii fetei, în timp ce 
asculta, îmi numărau cu indulgenţă şi denivelările capului tuns 
chilug. 
 N-am socotit cât am rămas singur şi, după un scurt timp, pe o 
tavă imensă, încărcată cu prăjituri pe farfurioare, linguriţe şi pahare, 
„zâna” mea şi-a făcut apariţia, împărţind pe la mese comenzile 
însoţite de acelaşi zâmbet şi cu urarea: Poftă bună! Eu am fost 
ultimul servit şi, în timp ce-mi punea pe masă cele comandate, i-am 
privit atent mâinile delicate, dar „muncite”, cu unghiile tăiate rotund 
şi acoperite doar superficial cu un lac incolor, pentru a le da o 
strălucire binemeritată. Nimic ostentativ, ba, dimpotrivă, o modestie 
impusă, pentru a-şi câştiga existenţa. Era greu de trăit în anii aceia 
zbuciumaţi de după războiul năucitor, care a bulversat întreaga 
Europă şi pământul. 
 - Mulţumesc, domnişoară! Pot plăti acum? 
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 - Nu! Poate mai comandaţi ceva, mi-a răspuns ea luminoasă la 
faţă şi în zâmbetul ei am desluşit o dentiţie perfectă, care mi-a adus 
aminte de gura Speranţei, prima fată de la care am primit sărutări 
adevărate şi cât am poftit, contabilizate de-acum la timpul trecut.  
 Intrasem în anul al XIX-lea de viaţă, credeam că trecusem 
peste adolescenţă, devenisem bărbat, deşi imberb încă, dar călit de 
privaţiunile cazone, care nu reuşiseră totuşi să-mi zdruncine 
sentimentele şi să-mi strivească personalitatea. Eram un visător şi un 
sentimental, acum liber câteva ceasuri, scăpat din „închisoarea” 
cazărmii, eliberat de rigiditatea programului de acolo. Aveam câteva 
ore de răgaz atât de mult dorite, încât acum, avându-le, nu puteam 
fructifica libertatea pe care mi-o oferea acest local, cu ambientul său. 
 Tuns zero şi echipat în haine grosiere, stânjenitoare pentru 
mişcările ce ar fi trebuit să fie lejere, cu cizme din piele de bizon, cu 
carâmbul larg peste măsură, toate acestea mă marcau, punându-mă 
într-o situaţie de inferioritate chiar şi faţă de meseria acestor        
fete-ospătariţe, care probabil, dar mai mult ca sigur, n-aveau nicio 
clasă de liceu, cel mult o şcoală profesională. Acest lucru, adică cel 
al stării mele de spirit, m-a făcut şi mai retras, m-am închis în 
carapacea sufletului, bucurându-mă de posibilitatea de a admira 
frumuseţea feminină, „expusă” gratis în acest local intim în toate 
cele! 
 Când, pe fundul paharului se mai găsea un deget din lichidul 
dulce-aromat, având 40% alcool, băut cu economie şi grijă să nu 
devină prea mult faţă de rezistenţa mea redusă la alcool, fata–
ospătariţă a venit spre mine, abordând acelaşi zâmbet discret şi 
binevoitor: 
 - Mai doreşti ceva?! mi se adresă de această dată cu o 
intimitate neagresivă şi continuă: „Ştii cumva, la Şcoala de Artilerie 
se dau învoiri azi?”, adresare directă de parcă am fi fost sau am fi 
avut prieteni comuni. 
 Întrebarea cu învoirile m-a surprins, pentru că am înţeles că ea 
ştia specialitatea unei şcoli cu profil militar secret. După culoarea 
neagră a paspolului de la şapcă şi epoleţi, ştia precis că semnul meu 
de armă este de la ofiţerii tehnici şi de aceea m-a întrebat persuasiv 
de cei de la artilerie. Sigur ştia că ambele şcoli sunt în aceeaşi curte. 
Deci secretul cu unitatea militară nr.0 …. era răsuflat şi, pe parcurs, 
m-am convins că toţi sibienii ştiau câte şcoli militare sunt în oraş, 
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deosebindu-i pe elevi după cum erau îmbrăcaţi sau după ce culoare şi 
semn de armă poartă.  
 - Domnişoară, nu cunosc acest lucru. Unde-i şcoala aceea? am 
răspuns eu, crezând în apărarea secretului de stat. 
 - Nu face pe secretosul cu mine! Se vede că voi, cei din anul 
întâi, ţineţi şi nimicurile în secret, remarcă ea cu ochii aţintiţi la capul 
meu tuns zero, aşa cum aveau elevii din primul an. Iubitul meu este 
în anul doi, la Artilerie, la colonelul Popa, care-i cam aspru, şi nu ştia 
rândul trecut, când ne-am întâlnit, dacă de 30 Decembrie le dă 
drumul în oraş.  
 Vorbea domol, ca sibiencele, dar mâinile i se mişcau repede în 
timp ce aduna vesela de pe masă. Şarmul şi-l pierduse, divulgându-şi 
idila în faţa mea. Eram mult prea categoric în a aprecia faptul că, 
spunându-mi acest lucru, a săvârşit o impietate. „De ce trebuia să-mi 
destăinuiască că are un flirt cu un elev de anul doi, care la vară va fi 
ofiţer?” Poate ea nici nu se gândise la acest lucru, dar pe mine m-a 
deranjat puţin, pentru că o admirasem ca pe o păpuşă, ca pe un obiect 
frumos, la care să te uiţi şi cu care vrei să te joci, dar numai atât. 
Presupunând că se gândeşte la o căsătorie, mă deranja faptul că un 
viitor ofiţer ar putea să aibă o soţie din această categorie socială, 
confirmându-mi-se adevărul că această tagmă, a ofiţerilor, altădată 
de elită, decăzuse în ierarhia socială. Gândeam la poziţia mea 
viitoare şi nu admiteam o asemenea combinaţie. Dacă o fi să leg o 
prietenie cu o fată, atunci aceasta va trebui să fie de condiţia mea, 
adică măcar absolventă de liceu. De căsătorie, nici vorbă! Poezia în 
sentimentele mele era hotărâtoare şi nu acceptam o mezalianţă, deşi 
părinţii mei erau ţărani. Eu eram primul din familie care se ridica la 
nivelul fetelor de învăţători din comuna natală. Unele chiar mă 
curtau, mă provocau şi doreau să fie în compania mea. Eram 
mândru! 
 - Te rog să mai vii şi altă dată pe la noi, fiindcă mai bine ca 
aici nu te vei simţi în alt local şi… vezi ce fete drăguţe sunt? Este cel 
mai cochet din Sibiu! a conchis ea, după ce şi-a primit banii, 
scotocind prin buzunarul şorţului să-mi dea restul. 
 - Opreşte restul pentru dumneata! i-am zis eu, uitându-mă în 
ochii ei sticloşi de fericirea micului ciubuc, oferit galant de un viitor 
ofiţer. 
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 - Mulţumesc! Eşti generos. La Electra, sâmbăta şi duminica 
seara, vin multe fete la dans şi poţi să-ţi alegi o prietenă, dacă n-ai. 
Toate-s frumoase şi nu vei regreta, mă ademeni ea cu o invitaţie la un 
local de dans, un obişnuit club muncitoresc, intuind timiditatea mea 
şi convinsă că sunt la prima ieşire în oraş. 
 - Unde-i „Electra” asta? am întrebat-o, înţelegând eu că ea ştia 
de când m-a văzut, adică intuise faptul că sunt la prima învoire. 
 - După câte se vede, eşti nou în Sibiu, dacă nu ştii unde-i 
Electra. Dar acum… eu trebuie să plec că au venit şi alţi clienţi în 
raionul meu şi aşteaptă, spuse ea, ducându-se în grabă la treburile ei.  
 Priveam după silueta ei de „felină”, strecurându-se printre 
mese, după ce lăsase în urmă o umbră de mister şi curiozitate, 
amestecate cu o neînţelegere din partea mea a unor posibile legături 
sentimentale dintre doi tineri care de la început nu se potrivesc. De la 
15 ani am fost atras de „parfumul” fetelor, la unele le-am atins şi 
sânul în formare, e drept pe deasupra bluzei, dar am ales ca ele să fie 
la înălţimea pregătirii mele şcolare. Cunoşteam şi ţărăncuţe, unele 
mult mai frumoase fizic, dar nu mă atrăgeau, fiindcă nu aveau 
vocabular elevat, în discuţie nu aveau preocupări literare, nu 
„gustau” glumele şi bancurile şi-ţi întorceau replicile cu vorbe ce se 
potriveau ca „bâta-n baltă”. 
 Aceasta era o fata „spălată”, cu un vocabular redus, însă deja 
format, cu mişcări studiate, dar faptul că mi-a destăinuit mie, unui 
străin, idila ei mi-a creat senzaţia că-i parvenită, că are un fond de 
educaţie slab, care a vrut să-mi arate că-i mai mult decât o chelneriţă, 
din moment ce prietenul ei este ca şi mine, ba chiar mai aproape de a 
deveni ofiţer. 
 …Mi-am reamintit de toate scrisorile primite în ultimele patru 
luni, cu scrisul acela rotund şi ordonat, încheiate cu un pupic dulce, 
rezervat până la vacanţă, care însă, din nefericire, se prefigura a fi 
foarte îndepărtată. 
 Am părăsit „Trandafirul Roşu” cu intenţia de a ajunge cât 
mai repede la locul speranţelor mele de viitor, închipuindu-mă cu 
şcoala terminată, îmbrăcat în haine de stofă fină, cu epoleţi albi, 
însemnaţi cu două steluţe, care-mi atestau formarea în profesia căreia 
îi consacrasem libertatea şi perspectiva unui funcţionar de bancă. 
Dar… mai erau multe de îndurat! De unde să ştiu eu cum vor evolua 
evenimentele? Venisem la o şcoală cu program de pregătire de doi 
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ani şi, după absolvirea anului întâi, ni se adusese la cunoştinţă că 
şcolarizarea se prelungeşte la trei ani, „aşa, ca să fim mai bine 
pregătiţi!” 
 Din posibilele 36 de luni, parcursesem până acum doar patru. 
În faţa mea, totul era în „ceaţă”… 
 

* 
 
 
 
 

În loc de tactică, un alt fel de „căprărie” 
 

„Cu cât curge mai multă sudoare 
pe câmpul de instrucţie, cu atât 
mai puţin sânge curge în bătălie!” 

Suvorov, generalisim al Rusiei 
 
 
 …Iarna se instalase cu toate drepturile ei, pe întreg cuprinsul 
ţării. În zona Sibiului, după Anul Nou, se mai aşternuse încă un strat 
de zăpadă peste cea veche, sporind frigul care de mult timp se 
încăpăţâna ca temperatura să staţioneze sub zero grade. 
 Pregătirea noastră se realiza conform programului de 
învăţământ. Orele de clasă alternau cu timpul de pregătire militară, 
pe platoul de instrucţie, în poligon sau pe câmpurile din jurul 
oraşului. Pregătirea fizică alterna cu instrucţia de front, tactică, grupa 
de infanterie în atac şi în apărare, deprinderea diferitelor măsurători 
cu aparatura din dotarea infanteriei şi artileriei, trageri cu 
armamentul de infanterie, topografie etc. Şi, fiindcă depusesem 
Jurământul, o dată pe lună aveam în planificare şi o zi de gardă. 
Valea Săpunului, câmpia de lângă Şelimbăr, cu Troiţa ce marca locul 
unde oltenii lui Mihai Viteazul au învins la 1599 oastea lui Andrei 
Bathory, „atelierele” de lângă şi în pădurea Şopa erau locurile unde 
aveau loc orele de instrucţie tactică, de orientare în teren, măsurători 
de unghiuri şi distanţe cu aparatele optice şi poligonul de trageri cu 
armamentul de infanterie. 
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 Orele se desfăşurau pe orice fel de timp şi, cu cât vremea era 
mai nefavorabilă, cu atât mai bine era pentru realizarea condiţiilor 
aspre ale câmpului de luptă . Aceasta era viziunea în concepţia 
militară şi aşa se executa. Eram convins de această necesitate şi 
metoda se aplica în toate armatele, căci armata în sine este o şcoală! 
Niciodată nu mi-a trecut prin minte să dezaprob condiţiile, forma şi 
activitatea ofiţerilor instructori, în desfăşurarea acestor ore. 
Condiţiile erau dure, atât meteorologic, cât şi sub aspectul efortului, 
dar ştiam ce ne aşteaptă, le înţelesesem rostul şi, în ciuda efortului 
depus, la terminarea lor ne simţeam bine. 
 Făceam pregătire fizică pe ploaie sau ninsoare, treceam pista 
cu obstacole în întregime, inclusiv porţiunea de târâş pe sub gardul 
de sârmă ghimpată, chiar dacă, în locul zgurei de protecţie, acum era 
un noroi lipicios. La aceste şedinţe de pregătire, îmbrăcam peste 
hainele de instrucţie o salopetă de protecţie, care ne ferea cât de cât 
de murdărirea hainelor, care rămâneau în schimb ude, dar se uscau! 
 
 …Cred că era prin luna februarie 1953, într-o zi de iarnă în 
adevăratul înţeles al cuvântului. Stratul de omăt atingea 50-60 cm., 
depus în mai multe reprize, şi frigul era pe măsură. În această zi, 
aveam planificată şedinţa tactică de infanterie cu tema „grupă în atac 
şi-n apărare” şi ea se desfăşura pe câmpul din afara oraşului, în 
aproprierea localităţii Şelimbăr. Ca să fiu bine înţeles, reamintesc că 
eram echipaţi de luptă, având cască metalică pe cap, mască de 
protecţie contra gazelor, lopata mică tip Linneman de infanterie, sac 
de merinde cu doua grenade de exerciţiu, două cartuşiere la centură, 
arma de instrucţie, puşca Mosin Nagant, calibru 7,62 mm, grea de 
3,8 kg. Peste haine, aveam salopete de protecţie. 
 Dumnezeu s-a milostivit de noi şi în acea dimineaţă a alungat 
pâcla rece de pe cer, dăruindu-ne un soare care, chiar dacă „avea 
dinţi”, ne crea o stare de voioşie şi speranţă că va fi mai bine. Din 
cauza luminozităţii puternice, detaliile din teren păreau mai aproape 
decât în realitate. Munţii Cindrelului se vedeau la o „azvârlitură” de 
noi. Soarele apăruse deasupra Vârfului Suru şi rămăsese pironit 
locului, ca globul de pe turla Bisericii Evanghelice. Speram ca totul 
să se încheie cu bine, mai ales că, pentru noi, era prima şedinţă de 
acest fel. În inocenţa noastră, nu ştiam ce ne aşteaptă… 
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 În locul comandantului nostru de pluton, şi-a făcut apariţia un 
ofiţer cu grad de locotenent major, infanterist, străin de subunitatea 
noastră, pe care-l cunoşteam doar din vedere. Era acelaşi ins care 
fusese de serviciu în noaptea păţaniei mele cu alarma. Avea statura 
joasă, faţa ovală, buze subţiri, părul şaten şi tenul puţin pistruiat. 
Privirea fixă, fără niciun zâmbet, felul cum l-a admonestat pe 
încheietorul de pluton, în faţa noastră, caz nemaiîntâmplat până 
atunci, pentru modul de prezentare incorect la darea raportului, m-au 
determinat să gândesc „că vom avea o zi grea cu acest iepure” 
(poreclă dată infanteriştilor) , care vrea „să se dea mare” în meseria 
lui. Mă consolam cu ideea că aveam numai patru ore de supliciu şi că 
va trece şi ziua de astăzi, ca şi celelalte de până acum. 
 - Pluton, ascultă comanda la mine! Sunt locotenentul major 
Nicovală (nume ales acum arbitrar de mine) şi astăzi faceţi şedinţa 
de tactică a infanteriei. Este prima şedinţă şi o veţi face cu mine. 
Elev sergent, cum ai zis că te cheamă? 
 - Elev sergent Bunea , tovarăşe lt. major! 
 - S-au luat toate materialele pentru instrucţia tactică, elev 
sergent? 
 - Da, tovarăşe loe’nt major!  
 - Unde sunt cârâitorile?  
 - …?!? 
 - Ce, nu ştii ce-s alea?! 
 - Ba da, tovarăşe lt.major, că le-am folosi deseori la trupă, 
când eram soldat, răspunse el cu emfază, ca să se laude că ştie despre 
ce este vorba. Permiteţi-mi să verific şi se întoarse cu faţa spre noi, 
deşi ştia bine că nu fuseseră trecute pe lista cu materiale pentru ziua 
aceea. 
 - Bă!! Voi credeţi că pierd ziua cu voi aici? icni din „rărunchi” 
inimosul pifan. După ce că nu faceţi nici jumătate din orele de 
tactică, pe care le fac elevii Şcolii de Infanterie, şi aşa vreţi voi să 
mai trageţi de timp?!! Ia du-te tu, elev sergent, după ele şi să-mi vii 
în cinci minute!!! 
 - Am înţeles! răspunse ruşinat micul comandant, care pentru 
prima dată executa un ordin „necorespunzător” rangului său 
privilegiat. Şi în pas alergător se îndreptă spre magazia subunităţii, 
încurcat în mişcări de echipamentul de luptă ce atârna pe el. 
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 - Cum staţi cu pregătirea, elevi? se adresă tovarăşul ofiţer 
elevilor care-l priveau tăcuţi, gândindu-se fiecare la ce-l aşteaptă. 
 - … 
 - În lipsa sergentului, comandantul grupei „a întâia” trebuie  
să-mi răspundă! continuă el, mirat de necunoaşterea acestui amănunt. 
 - Bine!! tovarăşe lt.major, sunt caporalul Belu, adăugă elevul 
care omisese să se prezinte şi putea primi pe loc reproşul „de slab 
instruit”. 
 - O să vă văd eu azi, dar, după cum vă prezentaţi, cred că nu-i 
a bună!  
 Aşadar, venise cu idei preconcepute despre pregătirea noastră! 
Iar la tactica grupei de infanterie era prima zi când noi trebuia să 
primim cunoştinţe, chiar de la el! Dacă ţinea neapărat să-şi facă 
meseria de infanterist era treaba lui. Putea să ne demonstreze că 
această armă este mai importantă ca a noastră. Infanteria era „regina 
bătăliei”, iar el, „monarhul”, îşi făcea „numărul” cu nişte neiniţiaţi în 
ale tacticii armei de infanterie. La noi în şcoală, accentul se punea pe 
cunoştinţele tehnice, teoretice şi pe dobândirea de aptitudini practice, 
temeinice, pentru însuşirea tehnicii din dotarea Armatei române, în 
care luptau şi infanteriştii. Noi intram în categoria personalului 
militar de asigurare logistică, iar instrucţia şi tactica le învăţam 
fiindcă eram militari şi ele erau, zic eu, materii auxiliare faţă de 
încărcătura teoretică, pe care trebuia s-o însuşim în cunoaşterea 
tehnicii. De unde să ştiu eu atunci că nota de satisfăcător, luată la 
tactica infanteriei, la examenul de la terminarea primului an, unicul 
meu calificativ de satisfăcător în cei trei ani, mă va opri de la 
primirea categoriei întâi, la absolvire şi, în loc de trei solde, am 
primit doar una. Şi azi îmi este ciudă pentru acest incident!  
 - To’arăşe lo’ent major, am executat ordinul dumneavoastră! 
raportă cu respiraţia tăiată de alergătură sergentul Bunea - care ţinea 
în mână un sac de merinde plin cu cârâitori, adică nişte instrumente 
rudimentare, confecţionate din lemn, care, prin rotire, imitau 
zgomotul făcut de mitralieră pe timpul tragerilor - în timp ce-şi 
ocupa locul în formaţie. 
 - Pluton, la dre-a-a-pta! Direcţia câmpul de instrucţie,  
înainte-e-e, marş! comandă instructorul nostru de ocazie, după care, 
nemulţumit de cei trei paşi de defilare bătuţi, revocă ordinul prin „La 
loc comanda!” Bă, voi nu ştiţi nici să plecaţi de pe loc! Ce-o fi făcut 
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Danciu cu voi?, adică ofiţerul comandant al plutonului, care nu era 
prezent.  
 - Tonul la un cântec!... Şi elevul Krantz Virgil, moldovean de 
la Fălticeni, absolvent de liceu teoretic şi cu reale calităţi vocale, 
dădu tonul cântecului atunci „la modă” în şcoala noastră, care 
preamărea armata sovietică. „Pluton, repe-e-e-tă!” ordonă din nou 
ofiţerul care era pentru a doua oară nemulţumit şi de felul cum 
cântăm. Simţi nevoia să ne pună să repetăm până execuţia a fost pe 
măsura dorinţei lui de comandant, care nu trecea cu vederea nici cea 
mai mică abatere. Incomodaţi peste măsură de „harnaşamentele” 
agăţate pe trupul nostru de militari tineri şi adaptaţi la noul regim de 
viaţă, am pornit în marş, executând viguros cei trei paşi de defilare, 
de a răsunat asfaltul uscat sub tălpile cizmelor cazone, cu potcoave şi 
ţinte de oţel, strivind însă în colţul buzelor zâmbetul ironic vizând 
comportamentul meschin al unui ofiţer infanterist, fără studii 
superioare şi pus să ne înveţe ceea ce el încă mai avea de învăţat. 
 Aşa am început acea dimineaţă din miezul iernii, dar frumoasă 
pentru anotimpul în care ne găseam. Şoseaua Sibiu-Şelimbăr, şosea 
asfaltată, pe care mărşăluiam cu cântec în pas cadenţat, arăta ca o 
panglică neagră, ce tăia în două omătul alb-argintiu, aşternut 
abundent peste câmpuri. Era prima şosea asfaltată din ţară, construită 
de suedezi, în schimbul monopolului chibriturilor în România, şi 
urma să facă legătura dintre statele apusene şi cele din sudul Europei. 
Intra în România pe la Oradea, trecea pe la Cluj, Teiuş, Sibiu, 
Făgăraş, Braşov, Ploieşti, Bucureşti şi ieşea pe la Giurgiu. Istoric 
vorbind, achitarea ei s-a făcut de Statul român în anii de sub 
guvernarea primului ministru Văcăroiu, 1992-1996, creând stări 
emoţionale, legate de valoarea dobânzilor aplicate de suedezi, pentru 
zecile de decenii de întârziere. 
 Ieşiserăm din oraş şi ne apropiam de Valea Săpunului, un 
pârâu ce curgea dinspre Dumbravă şi se vărsa în râul Cibin. În 
dreapta, la o distanţă apreciabilă de şosea, se profila măreaţă, pe o 
movilă, Troiţa Turken Hughel, ce marchează locul victoriei lui 
Mihai Viteazul în luptele de la 1599, iar luminozitatea îi amplifica 
dimensiunile, apropiindu-ne-o. Liniştea dimineţii era „spartă” de 
cântecul marşului nostru, care se repeta la dorinţa celui ce ne 
comanda. Nu terminaserăm bine o reluare, când vocea guturală a 
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comandantului nostru răsună din nou, a câta oară?, în acea 
dimineaţă…  
 - Atac inamic din direcţia Turken Hughel!! Şi dintr-o 
cârâitoare pe care o avea în mână, luată de la elevul sergent Bunea, 
începură să iasă „sunete pocnitoare”, ca de mitralieră!  
 - Pluton, după mine, pe grupe în poziţie culcat!... ordonă 
încheietorul de pluton şi apoi, la comanda comandanţilor de grupe 
aşezaţi în fruntea noastră, de-a lungul şoselei, folosind marginea 
şanţului drept parapet, ocuparăm poziţie de luptă, la distanţe 
aproximativ egale, care să asigure desfăşurarea tuturor luptătorilor. 
Ne însuşiserăm acest lucru din multiplele exerciţii, prezentate în 
cazarmă, la şedinţele de apărare şi din „instrucţia disciplinară”, prin 
care ne „onorau”, în toanele lor, micii comandanţi. Gheaţa de sub 
stratul de omăt, ce acoperea apa adunată în şanţurile drumului, se 
crăpa cu zgomote sacadate sub greutatea „luptătorilor”, marcând 
ochiuri de apă limpede precum cleştarul, care au umplut multe 
cizme, udând „cu dăruinţă” picioarele nevinovate, învăluite cu grijă 
în obielele de finet, care şi ele, de atâta solicitare, începuseră să se 
strângă în cute, în semn de protest. 
 - Puteaţi muri toţi până acum! remarcă „profesorul”. Asta-i 
mişcare? Salt înainte! se auzi următoarea comandă, în „ropotul 
mitralierei”. Sub o pojghiţă subţire de pe suprafaţa stratului de 
zăpadă, care depăşea 50 cm, se ascundea denivelarea terenului, cu 
resturile de coceni, pe care începuserăm să-i trezim din somnul lor 
hibernal, onorându-le vârfurile ascuţite cu burţile şi piepturile noastre 
de oşteni. 
 - După mine, salt înainte! strigară micii comandanţi, dar, 
când nici nu se ridicaseră bine toţi, se auzi din nou vocea ofiţerului: 
„Culcat!!” 
 Nu parcurseserăm nici 50 de metri pe câmpul troienit şi deja 
executaserăm peste zece culcări şi tot atâtea sculări, pentru 
zădărnicirea atacului închipuit. Zăpada ne intrase pe sub mânicile 
salopetelor şi vestoanelor, se lipise pe toată suprafaţa expusă a 
corpului, feţele ne erau transpirate de efort, sudoarea începuse să se 
prelingă pe sub căciuli, pe gât şi pe spate, iar inimile băteau să ne 
spargă piepturile încorsetate, până la sufocare. 
 - În coloană , în spatele meu , aduna-a-a-a-rea! răsună vocea 
ofiţerului din mijlocul şoselei, locul de unde ne privea exigent cum 
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ne mişcăm, apoi, nemulţumit de modul cum veneam „înotând” prin 
zăpadă, comandă din nou: Culcat! Şi aşa, prin tot atâtea mişcări de 
culcat şi sculat, ne-am retras „în apărare” pe şoseaua asfaltată, întinsă 
ca o curea peste omătul alb, fără speranţe de a-i satisface pretenţiile, 
după care, smeriţi, ne-am încolonat în spatele celui ce răspundea de 
instruirea noastră.  
 -„Greu vă mişcaţi! şi sunteţi lipsiţi total de antrenament şi 
corectitudine în executarea mişcărilor”,remarcă instructorul. Bă, 
voi ce-aţi făcut până acum? Că nu faceţi nimic bine! Staţi prost şi 
la condiţie fizică!” 
 …Învăluiţi de aburul respiraţiilor zgomotoase, cu capetele 
plecate, ascultam reproşurile ce ni se aduceau, cu gândul la ceea ce 
va urma. Mănuşile se udaseră şi în palmele încleştate pe arme 
simţeam furnicături şi o mare fierbinţeală. Şi nu trecuse nici măcar o 
oră din şedinţa de tactica grupei de infanterie, în atac şi-n apărare! 
Ar merita să povestesc cu de-a amănuntul toate ieşirile şi 
comportamentul ofiţerului, dar nu vreau să insist cu atâtea aberaţii 
ale unui instructor mediocru, cu aere de profesor. O şedinţă de 
pregătire, cu multă pierdere de timp, la capitolul despre noţiuni şi 
cunoştinţe militare de tactică, cu un oarecare câştig la condiţia fizică. 
Aprecierea?! Depinde din ce unghi o priveşti! 
 
 …Orele afectate instrucţiei se terminaseră şi rămăsese la 
dispoziţie doar timpul de întoarcere spre şcoală. Ne antrenaserăm 
doar la condiţia fizică, fiindcă, la partea de tactică a grupei de 
infanterie în atac şi-n apărare, teoretic şi practic, nu înţelesesem 
nimic! Patru ore de marş, cântec şi salturi prin zăpada neîncepută! 
Un debut prost din punct de vedere pedagogic, care mi-a creat o 
imagine neconformă cu realitatea, despre această disciplină. În 
schimb, lucrurile s-au aşezat pe făgaşul lor normal când, pentru 
această disciplină, am avut un nou ofiţer, artilerist, care, după un plan 
bine pus la punct, ne prezenta pe-ndelete în teren toate elementele de 
dispozitiv, lucrările genistice necesare în atac şi apărare, lucrări pe 
care noi cu lopata Linneman le executam din poziţia „în picioare” 
sau „culcat”. Nu lipseau nici exerciţiile practice de acţiune în atac şi 
în apărare, dar nu ele erau esenţa, când trebuia mai întâi să înveţi. 
 Calea de întoarcere spre şcoală s-a executat tot în marş 
cadenţat şi cu obsedantul cântec. Tinereţea din noi avea încă 
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suficiente resurse şi, de bine, de rău, căpătaserăm condiţia fizică de a 
rezista. Dar… cu ce preţ?! Vreau să fiu bine înţeles! Nu am avut în 
mintea mea altceva decât convingerea că, pentru a deveni ofiţer, 
chiar tehnic, trebuie să fiu foarte bine antrenat fizic, să fiu suplu şi 
rezistent la efort. Metoda însă prin care obţii acest deziderat este 
esenţială! Ea depinde de gradul de cultură al celui care mai dispune 
şi de autoritatea ce i-o dă gradul şi funcţia. 
 

* 
 
 
 
 

Anişoara sudoriţa 
 

„Timiditatea – un defect al 
oamenilor mari , tupeul – 
defectul oamenilor mici” 

Maurice Coyaud 
 
 
 …Învoirea în oraş era un drept, dar, pentru abateri disciplinare 
sau rezultate slabe la învăţătură, puteai fi „uitat”, mai ales că nu 
întreg efectivul de elevi era învoit concomitent. De acest drept 
beneficia până la 50% din efectiv şi aceasta numai duminica, între 
orele 14.00-20.00. Orice drept se acordă, iar dacă nu se acordă se 
cere! Aveai dreptul să ceri învoire atunci când te vizita cineva din 
familie. În rest, ţi se acorda ca recompensă, în cadrul procentului 
stabilit. Erau duminici în şir, în care nimeni nu era învoit, în afara 
excepţiilor create de vizitatori. Se găseau multe motive care 
determinau anularea învoirilor: o epidemie de gripă în oraş, o 
activitate colectivă, pentru prestarea unor munci „voluntare”, un 
ordin superior, pe care atunci nu aveam de unde să-i cunoaştem 
rostul şi încă multe altele… 
 În ceea ce mă priveşte, mergeam în oraş fără prea multă 
tragere de inimă. Aveam destule motive care mă reţineau. În primul 
rând, eram stânjenit de propria-mi înfăţişare: îmbrăcăminte din haine 
grosiere, cizme din piele de bizon, prea largi la carâmb pentru 
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supleţea piciorului, tuns zero de podoaba capilară şi cu un „statut” 
umilitor pentru pretenţia mea de absolvent de liceu, creat de unele 
promoţii anterioare de ofiţeri, fără o pregătire liceală, care formaseră 
în rândul civililor o impresie nu prea favorabilă. Eticheta se pusese şi 
a trebuit să treacă mult timp, pentru a schimba această concepţie. 
Vremea rea, frigul şi oboseala, cât şi anotimpul rece completau lista 
motivelor care te invitau să stai în cazarmă şi să renunţi la învoire. 
 Era greu să legi o prietenie cu o fată, care să-ţi convină, să-ţi 
placă de ea şi să te întâlneşti în taină. Cum şi unde?!! În hainele 
militare, care fuseseră mutilate prin altoirea culorii şi a croielii 
ruseşti, se dusese de râpă orice credibilitate în faţa celor cu pretenţii, 
iar fetele de condiţie bună ne ocoleau. Rămăseseră la dispoziţie 
muncitoarele şi servitoarele venite de la ţară, care aveau „piaţă 
bogată” şi realizau rapid legături pasagerede câteva ore. 
 În această conjunctură nefavorabilă, am rămas fidel concepţiei 
mele şi am reuşit să-mi păstrez prestanţa („aurul străluceşte şi-n 
noroi”), chiar dacă eu eram aur cu prea puţine carate, şi, din acest 
motiv, nu m-am combinat cu nicio fată din Sibiu. Încă nu avusesem 
vreo legătură cu o femeie, doar în somnul cu vise frumoase, când 
frustrările reale dispăreau miraculos şi mă puteam „apropia” oniric şi 
de cine nu se putea întâmpla în realitate. Cu toate greutăţile şi 
nemulţumirile provocate de viaţa de zi cu zi, nopţile nu erau bântuite 
de coşmaruri şi în vise apăreau miraculos imagini din tot ce era mai 
frumos şi mai mult dorit. 
 Primeam frecvent scrisori de la o fată, elevă bineînţeles,    
care-mi ţineau prietenia legată de ea cu slovă caldă şi intimă, dusă 
până la un infantilism care, acum, ar fi luată în derâdere şi de un 
copil de la şcoala generală! Atunci, pentru mine reprezentau ceva   
şi-mi alimentau trăirile de copil mai mare, dar tot copil. 
 Ea fusese fata cu care mă sărutasem prima dată şi ne 
„şcolisem” reciproc în această taină a dragostei, adăpostiţi de 
întunericul nopţii, martori având doar luna şi stelele de pe cer. În 
această intimitate a doi adolescenţi, eu am fost mentorul 
experimentat, dar, după modul în care îmi răspundea, şi ea fusese 
şcolită cel puţin teoretic, din aceleaşi surse ca ale mele. Întâlnirile 
noastre şi îmbrăţişările erau activităţi practice în care aplicam 
cunoştinţele teoretice, mai întâi cu timiditate, apoi mai degajat, fără 
însă a coborî sub „linia de plutire” a sânilor. 
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 Primul sărut i l-am oferit delicat, pe frunte, gest însoţit de o 
scuză „că poate am făcut o necuviinţă”, urmat de o pauză, într-o 
tăcere deplină. Mă emoţionasem complet şi mă temeam de o reacţie 
negativă din partea ei, deşi gestul îl făcusem după o lungă ezitare, 
timp în care apreciasem că nu voi comite o faptă reprobabilă, de care 
mă voi putea ruşina. Pe măsură ce timpul trecea, starea mea de spirit 
se complica, mai ales că ea nu zicea nimic. Eram salvaţi de 
întunericul serii ce se lăsase. Feţele nu ni se vedeau, dar palmele care 
ne erau împreunate frigeau şi asudau sub ploaia de stele. 
 Încurajarea mi-a venit din partea ei, care s-a dovedit mai 
hotărâtă şi mai îndrăzneaţă în momentul meu de cumpănă, când nu 
ştiam ce să mai fac. Palma ei, care stătuse cuminte într-a mea, s-a 
destins, degetele ei s-au împreunat cu ale mele şi m-au strâns delicat, 
lipindu-se şi mai mult de mine, până i-am simţit respiraţia caldă în 
apropierea buzelor mele. Nici nu ştiu când şi cum am ajuns să ne 
contopim într-un sărut prelung şi apăsat, care nu se mai sfârşea… 
 -Ţi-a plăcut?, am zis eu pentru a rupe tăcerea apăsătoare. Nu 
eşti supărată pe mine? 
 - De ce să mă supăr? Nu vezi ce întuneric este şi nu ne vede 
nimeni… 
 

* 
 
 
 - La ce te gândeşti, Ioane?! mă trezi din gândurile mele 
colegul de bancă Stricat Constantin, care tocmai intrase în sala de 
meditaţie, unde mă retrăsesem să-i răspund la scrisoare eroinei din 
idila mea de odinioară. 
 - La iarna aceasta, care s-a aşezat pe noi ca boala rea! La 
noapte, sunt planton schimbul doi şi vreau să-mi spăl toate 
mărunţişurile: batistele, obielele şi gulerele, că s-au adunat cam 
multe.  
 …Gândurile cu amintirile plăcute îmi fuseseră întrerupte şi 
revenisem la realitatea unei zile de duminică, fără învoiri în oraş. 
 
 Faţă de Târgu-Jiu, Sibiul era un oraş cu o populaţie cel puţin 
dublă şi cu o istorie mult mai bogată şi mai lungă. Era un oraş cu 
amprentă săsească, cu o tradiţie culturală, cu teatru, filarmonică, 
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muzee, cinematografe, biblioteci, săli de expoziţii, săli de distracţie, 
biserici pentru toate confesiunile, parcul de agrement, cu lac şi 
grădină zoo în Dumbravă, împrejurimi superbe şi încă multe altele.  
 În decursul „democratizării” după modelul bolşevic, au apărut 
şi forme ale „proletcultismului”, care se mărgineau la nişte săli de 
dans, patronate de diverse întreprinderi, cu denumirea de cluburi, în 
care sâmbăta şi duminica se adunau UTM-iştii, băieţi şi fete, care-şi 
consumau timpul dansând în nişte încăperi cu miros acru de 
mâncare, fiindcă în cursul săptămânii erau cantine în care se servea 
angajaţilor masa de prânz. 
 Aici veneau şi oameni fără niciun căpătâi, de vârstă chiar mai 
înaintată, beţivi şi libidinoşi, care ademeneau cu promisiuni fetele ce 
schimbaseră sapa cu o funcţie de servitoare sau de muncitoare la 
unele din multele fabrici de industrie uşoară, care se dezvoltaseră 
peste măsură, absorbind ca un aspirator tineretul din satele în care 
începuse colectivizarea, ademenit de viaţa de la oraş. 
 Săptămână de săptămână îşi dădea aici întâlnire această faună 
pestriţă, mulţi din ei având, în cel mai bun caz, o cameră 
sărăcăcioasă prin vreo mansardă, unde aveau loc întâlnirile 
amoroase, terminate foarte des, cu urmări nefericite pentru unul 
dintre parteneri. O gonoree era „floare la ureche”, fiindcă se trata mai 
uşor, dar un sifilis atrăgea după sine complicaţii şi tratament pe 
perioade de ani de zile. Cei ce locuiau în colectivităţi, fetele pe la 
cămine, ca şi băieţii, de altfel, fără prejudecăţi şi amatori de 
împlinirea poftelor atât de fireşti vârstei, foloseau locurile dosnice de 
prin parcuri, străzile întunecoase, curţile şcolilor sau ale bisericilor, 
pustii la ore târzii. Frică de Dumnezeu nu mai exista, că „se 
demonstrase la şedinţele UTM că dumnezeu nu există” şi necuratul 
deschidea larg porţile lăcaşelor sfinte, pentru potolirea impulsului 
ancestral al animalului din om. În întunericul nopţilor de vară sau 
iarnă, se consumau în acelaşi fel idilele de ocazie, cu promisiunea 
fermă a reluării în duminica următoare… 
 În jocul acesta al dragostei la „prima vedere” au fost angajaţi 
şi elevi ai şcolilor militare, care deveniseră mai căutaţi şi, la un 
moment dat, câştigaseră de partea lor „sexul slab”, iscând 
neînţelegeri cu partea masculină civilă, care degenerau în adevărate 
lupte, soldate cu spitalizări şi anchete. Mulţi elevi ai şcolilor militare 
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şi-au ales partenere de viaţă din aceste medii, dar cele mai multe 
mariaje au fost nereuşite şi ulterior abandonate. 
 Electra, aşa se numea salonul de dans, unde, determinat de un 
coleg şi din curiozitate, am mers să văd cum decurge distracţia în 
acest mediu. Era iarnă. Construcţia era în incinta fabricii, la intrarea 
principală. Dansul se desfăşura într-o încăpere nu prea mare, cu un 
hol cu chiuvete pentru spălarea mâinilor, pe o latură, iar pe cea opusă 
avea cabine de WC. În cursul săptămânii, era una din sălile de mese 
pentru muncitorii fabricii. Plafonul era prea jos şi oferea puţin aer 
pentru suflarea adunată înăuntru, lucru ce făcea atmosfera 
înăbuşitoare, mai ales că era încălzită cu două sobe de teracotă, unde 
ardea încontinuu gazul metan. Bărbaţii erau îmbrăcaţi „la talie”, fără 
pretenţii, mulţi fiind doar în pulovere, iar fetele în rochii mai mult 
sau mai puţin colorate, din materiale ieftine. Paltoanele erau agăţate 
în nişte cuiere înşirate de-a lungul pereţilor, dând senzaţia unui 
lambriu pestriţ, ca şi lumea adunată aici. Muzica era transmisă prin 
nişte difuzoare suspendate pe pereţi, de la o staţie de amplificare, 
care trăsnea urechile cu decibelii împrăştiaţi fără măsură. Se cânta 
numai muzică de dans, transmisă fără pauză, în care alternau 
tangourile , cu valsurile şi, din când în când, foxtrotul, un dans mai 
dinamic. 
 În atmosfera creată de muzică, de căldura tineretului luat la 
„grămadă”, cât şi prin faptul că, înainte de a veni aici, servisem 
pentru curaj o cinzeacă de votcă, la început m-am simţit bine şi-mi 
reproşam „că deliberat m-am ţinut departe de acest loc de 
distracţie”… 
 Mi-am dezbrăcat mantaua şi, împreună cu colegul care mă adusese 
aici, căutam cu privirea un loc unde să le agăţăm. Dintr-un colţ al 
„sălii”, unde se găsea un grup de fete, ni s-a făcut semn cu mâna şi, 
fiindcă al meu coleg le cunoştea, ne-am îndreptat într-acolo. S-au 
găsit şi două cuie pentru mantalele noastre, care s-au amestecat cu 
nişte paltonaşe sărăcăcioase, pe măsura timpului şi posibilităţilor 
celor ce le purtau. 
 Au urmat prezentările, nu obişnuiam să sărut mâna, obicei la 
care m-am raliat mai târziu şi numai cu persoane feminine bine 
cunoscute, dar am remarcat că palmele strânse în mâna mea erau mai 
mult aspre, decât catifelate, fapt ce m-a făcut să fiu mai circumspect, 
ştiind sigur cu ce femei am de-a face. 
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 - Cum ai zis că te cheamă, adică vreau să-ţi ştiu numele mic! 
mi s-a adresat una dintre fete, care, probabil ca şi mine, n-avea 
partener în seara aceea. 
 - Ion! am răspuns eu. 
 - Ion, sau Ioan? a continuat ea persuasiv, în intenţia ei 
„subtilă” de a ne încălzi din discuţie. 
 - Ion şi nu altfel! Aşa sunt trecut în carnetul de serviciu, că 
buletin nu mai am. 
 - Pe mine mă cheamă Ana, dar prietenii îmi zic Anişoara! Te 
rog, aşa să-mi zici! Şi cam câţi ani ai ? Văd că nu te bărbiereşti! 
 - Nouăsprezece!, am răspuns eu mândru de vârsta mea. 
 - Nici eu n-am decât optsprezece, minţi ea cu sânge rece, 
fiindcă se observa vizibil că are mai mult. Şi, ca să mă conving de 
intuiţia mea, mai târziu i-am aruncat nişte întrebări ocolitoare, dar 
capcană, referitoare la ce şcoală a făcut, când a terminat cele şapte 
clase primare, de când lucrează şi unde anume. Şi aşa, uşor, uşor, am 
ajuns la concluzia că nu mă înşelasem şi că avea peste 23 de ani. 
 Anişoara, care în acea seară mi se autorepartizase, avea părul 
blond spre şaten, faţa puţin pistruiată pe pomeţii obrajilor, nasul 
drept, sprâncene lineare şi nepensate. Câteva liniuţe cu termen de rid 
se instalaseră la coada ochilor ei albaştri, dezbrăcând minciuna 
referitoare la cei 18 ani. Era muncitoare, sudoriţă la Uzinele            
„7 Noiembrie” din Sibiu şi locuia într-un cămin de nefamilişti. Am 
dansat de câteva ori cu ea şi am simţit că se lipea puternic de 
vestonul meu, cu pieptul ei destul de dezvoltat, de ţărancă din 
Siliştea Sibiului. În timpul tangoului, îşi vâra insistent piciorul destul 
de dolofan şi cald printre picioarele mele, încălţate în cizmele 
grosolane, model sovietic. 
  - Nu eşti prea afectiv! remarcă ea, în timp ce terminaserăm 
dansul care într-un fel mă plictisise cu monotonia muzicii lui. 
 În gesturile şi privirea ei persista ceva frivol, care nu era de 
natură să mă atragă. Nu-mi plăcea! Aş fi dorit să am ca parteneră în 
acea după-amiază pe alt-cineva, în măsură să purtăm o conversaţie 
pe o temă literară, să împărtăşesc unele impresii pe care mi le 
adunasem despre valorile artistice văzute în Muzeul Bruckenthal, 
despre cetatea medievală a Sibiului, ale cărei relicve se găseau la tot 
pasul, despre imensa bibliotecă din care mă aprovizionam cu 
numeroase cărţi. Şi tot astfel... Ea dorea însă altceva şi eu, nu eram 
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persoana căutată şi potrivită gândurilor ei. Eram mai înalt decât ea, 
deşi ea era mai focoasă decât mine! Nepotrivire… Chiar prezenţa 
mea aici era nepotrivită şi venisem mai mult din curiozitate, şi nu din 
nevoia unei aventuri. 
 Încercările ei de a-mi intra în „graţii” cu ceea ce probabil a 
avut succes la alţii, adică să se lipească strâns de mine în timpul 
dansului, să mă „împungă” cu sânii ei provocatori, care erau destul 
de mari, dar nu mai erau pietroşi şi probabil erau stăpâniţi de un 
sutien confecţionat din pânză ieftină, m-au deranjat, ca şi faptul că  
şi-a apropiat prea mult respiraţia oftătoare de urechea mea. Îi 
găsisem prea multe cusururi ca să mă eliberez, într-un fel, de această 
„povară”. 
 Nu era ceea ce mi-aş fi dorit şi plănuiam un motiv să mă retrag 
din această atmosferă, care întrunea mulţi tineri, dar nu pe gustul 
meu. N-avea ce să-mi placă, mai ales că şi această parteneră de 
ocazie era de o condiţie ce mă umilea. Ce dacă eram un necunoscut? 
În sinea mea eram mândru şi nu acceptam rabat de la principiile pe 
care mi le însuşisem. În mintea mea totul era poetic şi nu urmăream 
satisfacerea plăcerilor frivole, pe care nici nu le gustasem încă. 
 - Anişoara! Dansezi şi cu mine? i se adresă partenerei mele un 
individ cu obrajii colţuroşi şi cu părul lung, purtând cărare pe stânga, 
care, după modul de abordare, părea că se cunosc dinainte. 
 - Sigur! Mă scuzi, dragă… şi-mi eliberă palma din mâna ei 
aspră, pe care pusese stăpânire încă de la primul dans. 
 Am scos un oftat discret de uşurare, m-am retras uşor spre 
locul unde aveam mantaua, mi-am luat-o sub braţ şi am părăsit 
„infernul”, ieşind în holul răcoros şi liniştit, cu gândul de a-l părăsi 
cât mai repede posibil. Afară, totul era îngheţat, cerul era senin şi pe 
trotuarul fără zăpadă cizmele mele bocăneau fericite că-l duc „acasă” 
pe cel care le lustruia zilnic şi… ori de câte ori era nevoie! 
 Prietenul meu a rămas în continuare cu prietena lui, o 
cunoscută de mai multă vreme. Cine ştie, poate era mai „cu lipici”, 
fiindcă social făcea parte tot din aceeaşi categorie. Poate că şi el nu 
avea alte pretenţii, poate se „dedulcise” la ea şi deveniseră intimi, dar 
n-am catadicsit să-l judec pentru aceasta, niciodată. 
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 „Să nu ai niciodată ghinionul să fii în locul şi momentul 
nepotrivit!” Eu am avut noroc, pentru că epilogul serii s-a derulat 
într-un mod picant şi picaresc. 
 
 „Ioane, bine că ai plecat!” îşi începu povestea colegul Emilian 
Codoban, care mă dusese la dansul de la Electra. „Nu ştiu ce oi păţi, 
fiindcă a venit patrula şi m-a notat şi pe mine, c-am fost prezent în 
sală.” 
 După plecarea mea, din nimic se născuse o gâlceavă între 
bărbaţii civili şi elevii militari, prezenţi în sala de dans. 
 „A fost urgie!” povesteşte el. „La vreo jumătate de oră după 
plecarea ta, unul dintre artilerişti l-a plesnit cu centura peste faţă pe 
un civil, care în mod insistent venea şi îi tot lua fata la dans, 
împotriva plăcerii ei. Era şi băut şi fata nu-l simpatiza! Aşa-i obiceiul 
aici, pe oricine vine şi vrea să danseze cu o fată, aceasta nu poate să-l 
refuze, chiar dacă este în timpul dansului cu alt băiat. Dar 
nenorocirea a fost că băiatul acela nu era singur. Mai erau câţiva ca 
el şi scandalul a fost gata! Am înţeles că tărăboiul fusese plănuit mai 
demult şi s-a profitat că în seara aceasta erau mai puţini militari, faţă 
de civili. La intrare s-au postat doi civili cu câte un taburet în mână, 
care nu lăsau pe nimeni să intre sau să iasă din sală. Neinspirată a 
fost şi acţiunea artileristului, care, împreună cu încă cinci colegi şi tot 
atâtea fete, au fost imobilizaţi şi bătuţi până a venit patrula cu armele. 
Centurile şi paftalele artileriştilor n-au făcut faţă, iar cei de la 
celelalte şcoli militare au stat smeriţi, înapoia fetelor care îşi 
asumaseră rolul de partenere. La un moment dat, scandalul se 
amplificase şi nu se mai ştia cine cu cine se bate, iar ţipetele fetelor 
acopereau sunetele difuzoarelor. Martorii din stradă, care văzuseră 
prin lumina ferestrelor ce se întâmplă înăuntru, strigau ajutor şi 
chemau patrula garnizoanei”. 
 
 Aşa s-a încheiat acea seară dansantă, de la care m-am retras 
discret şi la timp, scăpând cu faţa curată, pe când colegul Codoban, 
prezent la scandal, s-a ales cu o consemnare în cazarmă pentru două 
luni, cu toate că nu făcuse nimic reprobabil. 
 

* 
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Efemere clipe de fericire 

 
 
 În fiinţa umană sunt suficiente rezerve ca să se acomodeze 
tuturor vicisitudinilor cu care este confruntată în mai toate etapele 
vieţii. Zicala „Ferească Dumnezeu de mai rău!” este valabilă în toate 
împrejurările neplăcute prin care treci şi în toate relele cu care te 
confrunţi.  
 …Timpul trecuse greu, dar calendaristic, repede. Iarna se 
dusese „pe pustii”, primăvara era pe sfârşite şi oraşul era îmbălsămat 
cu parfumul florilor de tei. Toate străduţele din împrejurimile 
cazărmilor noastre erau umbrite de teii plantaţi de-a lungul 
trotuarelor, la distanţe egale, la cinci metri unul de altul. Şi, ca treaba 
să fie şi mai „nemţească”, nu toţi copacii erau de acelaşi soi, aşa 
încât înflorirea se făcea pe etape, cuprinzând aproximativ toată luna 
iunie. 
 Concomitent cu pregătirea teoretică potrivit cerinţelor şcolare, 
îmi însuşisem foarte bine toată tehnica de armament predată, 
căpătasem deprinderi practice de mânuire a utilajelor şi sculelor din 
atelierele de tâmplărie, forjă, sudură, strungărie, lăcătuşărie, îmi 
mergea degajat mâna cu pensulă, la vopsitorie . Mecanica tehnică şi 
rezistenţa materialelor nu mai erau necunoscute pentru mine, iar 
balistica mă făcuse să înţeleg lucrul mecanic creat de mişcarea 
proiectilului pe ţeava tunului şi în atmosferă, până la punctul de 
impact. Întocmisem şi susţinusem proiectul unui atelier mecanic, în 
care calculasem toate materialele electrice, necesare pentru 
alimentarea cu energie electrică a mai multor utilaje care-mi fuseseră 
impuse. Desenul şi calculele au fost apreciate cu nota maximă. 
Învăţasem toate procedeele de acoperiri metalice, executasem practic 
parte dintre ele: cromarea, brunarea, cenuşerirea, cositorirea. Ştiam 
să lucrez la forjă, să călesc o sculă, aplicând corect prin vizualizare 
cerinţele diagramei fier-carbon a lui D. K. Cernov (savant rus în 
mare vogă la acel timp). Cunoştinţele mele contabile începeau să fie 
eclipsate de noile materii de învăţământ, pe care le completam, în 
timpul „liber”, cu un curs de motoare auto, ce m-a atras foarte mult şi 
mi-a prins bine ulterior! 
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 În timpul „liber”, citeam multă literatură, aş putea spune „tot 
ce-mi cădea în mână”, dar preferinţele mele se îndreptau spre clasicii 
literaturii universale. Aici i-am citit pentru prima dată pe Balzac, 
Dickens, Tolstoi, Lermontov, Twain, Dostoievski, Puşkin, Petofi etc. 
Nu simţeam când trecea timpul de planton pe schimbul doi, fiindcă 
ajunsesem să-l prefer, schimbul de veghe din gardă, ca şi timpul 
disponibil din orele de meditaţie, orele când refuzam să merg în 
învoire, că au fost multe şi din acestea, şi mă cufundam în acţiunea 
cărţii, „trăind” viaţa eroilor pozitivi. Făceam schimb de impresii şi de 
cărţi cu Radu Feresuaru, un tânăr ca şi mine, introvertit la maximum, 
absolvent de liceu cu profil şi specialitate ca al meu, terminat în 
oraşul Fălticeni. Cu el făceam mai mult conversaţie, împărtăşindu-ne 
reciproc impresiile care aproape coincideau. 
 Eram amator de spectacole de teatru şi muzică simfonică şi   
n-am ratat nici o ocazie. Tot ce mi s-a oferit am vizionat şi numai 
astfel am început să văd cu ochi avizaţi şi critic deosebirea de calitate 
compoziţională sau interpretativă dintre ele. 
 Sibiul avea teatru şi filarmonică, spectacolele erau 
săptămânale, iar pentru elevi se acordau - la balcon – bilete cu 
jumătate din preţ. Fiindcă nu fumam, puteam să-mi rezerv bani şi 
pentru spectacolele culturale, pentru care de asemenea prinsesem 
gustul. În antract, uneori „ne mai spălam ochii” în foaiere, la un suc 
şi o prăjitură, luând contact cu lumea intelectuală a Sibiului. Sub 
privirile atente ale părinţilor sau bunicilor, mişuna acolo acel soi de 
fete cu care aş fi vrut să conversez. Feţe luminoase, cu priviri 
iscoditoare, ne aruncau ocheade fulgerătoare şi condescendente, mai 
ales după ce ne auzeau conversând despre operă, autor şi interpreţi. 
Vocabularul nostru dovedea că nu este numai unul cazon, că avem o 
brumă de cultură şi în acest mediu eram preocupaţi să lăsăm cea mai 
bună impresie, să dovedim că nu suntem „de ăia”, pe care ei îi 
cunoşteau mai bine ca noi, că de… , chiar situaţia ne impunea şi 
nouă o auto-cenzurare a vorbirii, mai atentă ca oriunde. În definitiv, 
şi noi eram absolvenţi de liceu cu bacalaureat, şcoliţi la zi şi acum 
urmam o nouă formă de învăţământ, încorsetată în rigorile militare şi 
n-aveam de ce eu să mă simt inferior acestor tinere fete încă liceene, 
frumoase şi atent supravegheate. „În fond, prin ce se deosebesc 
fâşneţele astea de colegele mele de liceu, de fata mea, care-mi scria 
şi cu care împărţisem sărutări pe săturate. Numai fiindcă sunt 
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sibience? Ia mai dă-le încolo de încrezute!” gândeam eu, privind spre 
un grup de domnişoare frumos îmbrăcate şi vesele peste măsură. 
Oare ele ce-or fi gândit atunci despre noi?! 
 
 În fiecare zi de joi, în sala teatrului din oraş, Filarmonica 
Sibiului, sub bagheta dirijorului Henri Szelbingh, dădea concerte-
şcoală adresate tinerilor începători în tainele muzicii clasice. La 
acestea, spectatorii erau puţini, sala nu se umplea niciodată, iar 
majoritatea audienţei era formată din tineri sub 18 ani. Predominau 
fetele, care, în mai toate cazurile, veneau însoţite de cineva din 
familie. Printre aceşti tineri, după a doua jumătate a anului doi, mă 
găseam din când în când şi eu cu prietenul şi „mentorul” meu în ale 
muzicii, Gigi Luca. Din subunitatea din care făceam parte eram 
singurii şi nu mai ţin minte dacă aceste concerte mai erau frecventate 
de alţi elevi de şcoală militară. Mi se părea că eram priviţi ca nişte 
curiozităţi, intruşi în acest gen de educare, care cumva contrasta cu 
poziţia pe care o aveam. Complexul de inferioritate mă domina, mai 
ales că aici am primit primele noţiuni despre acest gen de muzică, cu 
tot ceea ce ţine de el. Dar începusem să fiu mândru de ce învăţam şi, 
când la radioul din dormitorul nostru se transmiteau concerte 
simfonice, încercam să ghicesc compozitorul şi ariile sau liedurile 
cântate. Ce fericit eram când le ghiceam, că mai mult ghiceam la 
spectacolele de acel gen! „Cine întreabă este ridicol cinci minute, 
cine nu… rămâne ignorant cât trăieşte!” Eu, de fiecare dată, îl 
întrebam pe Luca şi acesta mă încuraja pentru progresele făcute. 
 Ca şi-n alte oraşe, sala de concerte nu era niciodată plină. În 
lumina semiobscură se crea o anumită intimitate, care-ţi impunea 
respect. Spectatorii veneau îmbrăcaţi îngrijit, cu haine din cele mai 
bune. Dacă era sezon friguros, paltoanele erau depuse la garderobă, 
în foaier, spectatorii parcă lunecau, iar în sală liniştea era 
purificatoare. Plasatoarele veneau şi printre rânduri să vândă 
programe la preţ redus, fiindcă auditorul era format din elevi ce 
beneficiau de reducere şi la bilete. Până la uvertura spectacolului, 
instrumentiştii îşi acordau discret corzile viorilor, parcă să-ţi atragă 
atenţia că nu mai este mult şi se va trage cortina. Când acest lucru se 
realiza şi proiectoarele îşi concentrau spotul de lumină spre scenă, 
auditorul izbucnea într-un ropot de aplauze, relaxante pentru toţi. Cu 
o voce gravă, prezentatorul spectacolului îşi începea alocuţiunea prin 
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nominalizarea prezenţei dirijorului, instrumentiştilor şi a 
instrumentelor la care cântau, presărând mici laude, de la primul 
instrumentist, până la cei mai vârstnici. Urma apoi prezentarea 
operei, făcându-se un mic istoric asupra compozitorului şi a 
succeselor repurtate de-a lungul anilor. Simfoniile erau disecate şi ni 
se explica ce reprezintă intervenţia fiecărui instrument şi a orchestrei, 
în ansamblu. După fiecare intervenţie teoretică, care se făcea ori de 
câte ori se trecea la o nouă parte a lucrării, intram parcă într-un fel de 
transă de visare şi, din sunetele emise de instrumentişti, îmi 
imaginam stările de bucurie, de tristeţe, de furtună sau linişte, aşa 
cum ne anticipase în alocuţiunea sa eruditul prezentator. „Vedeam” 
câmpurile înflorite, „auzeam” ciripitul păsărelelor, strigătele de 
bucurie, mugetele de durere, infernul sau paradisul! Trăiam parcă 
aievea, şi nu în imaginaţia creată, sufletul mi se umplea de fericire şi, 
pentru un moment, uitam de statutul meu cazon. Viaţa de cazarmă 
era mai uşoară, zilele treceau mai repede şi abia aşteptam acest mod 
de instruire şi de profundă trăire artistică, ales benevol, la îndemnul 
şi în compania colegului meu. 
 Îmi făcusem obiceiul de a păstra toate programele, creând o 
colecţie personală, pe care am păstrat-o pentru a le revedea periodic 
şi a ţine minte elementele de esenţă, referitoare la compozitor, 
interpreţi, instrumentişti, o formă autodidactică de instruire, care   
mi-a prins bine în şlefuirea spirituală a sufletului meu. 
 Teatrul, concertele simfonice şi literatura citită la douăzeci de ani, 
asociate cu acele cunoştinţe de specialitate, însuşite temeinic, m-au 
format ca un ofiţer cu prestanţă, manierat, cu logică şi coerenţă în 
fapte şi discuţii, recunoscut prin competenţă şi profesionalism în 
specialitatea militară, apreciat în societate şi în viaţa cotidiană. 
 
 Toate acestea nu trebuie să fie luate ca laude, dar au fost 
elemente care m-au făcut cunoscut în serviciu şi m-au ferit de 
pericolul înlăturării din armată, atunci când dosarul meu politic era 
încărcat de multe „pete” scotocite cu sârg în sorgintea mea, a soţiei şi 
a rudelor acesteia. Eu nu am creat probleme, eram prob şi serios, 
specialist expertizat în funcţiile pe care le-am prestat, merite reale 
pentru care am fost „acoperit” cu laude şi aprecieri de şefii mei. 
Încercările de a mă îndepărta din armată n-au fost puse în aplicare şi 
aceasta cred eu acum se datorează şi faptului că mie, personal,         
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n-aveau motive să-mi reproşeze ceva reprobabil, fiindcă am evitat 
de-a lungul întregii mele evoluţii conjugarea cu ideea de reprobabil. 
 
 Pentru faptul că peste 90% din timpul vieţii am trăit-o în 
Târgu-Jiu şi în mediul rural, din cultura muzicală mi-am însuşit poate 
prea puţin. Cât am stat în Sibiu, am ascultat în sală multe zeci de 
concerte simfonice, iar în restul vieţii mai puţine decât degetele unei 
mâini. În diversele mele deplasări prin ţară, am mai vizionat 
spectacole de operă şi operetă, la Bucureşti, Iaşi, Cluj, dar sunt prea 
puţine, faţă de câte am pierdut. De aceea, din acest punct de vedere, 
mă consider un provincial abia iniţiat în acest univers mirific. 
Comparativ cu unii din confraţii mei, nu s-a simţit această lacună. 
„Chiorul în ţara orbilor… este împărat!”. Faţă de ei, prin comparaţie, 
aveam un ascendent, dar în sufletul meu am simţit un mare gol… 
 

* 
 
 
 
 

În aşteptare, spre un nou orizont 
 

„Putem cunoaşte trecutul, însă 
prezentul nu ne este dezvăluit… Cât 
priveşte clipa de faţă, aceasta face parte 
din misterul general al Universului” 

Jorge Luis Borges (1889-1986)  
 
 

 …Trecuseră trei ani de când intram pe porţile de cetate ale 
acestei şcoli militare şi acum, la terminarea ei, mi se părea că timpul 
zburase peste mine ca o clipă. Au fost ani cu multe privaţiuni, în care 
am învăţat să rabd, să tac, să ascult şi să vorbesc numai după ce am 
gândit ce trebuie spus şi răspuns. Aici am primit o nouă calificare 
profesională, mi s-a acordat un grad militar ce mi-a schimbat cariera 
şi statutul social. Ceea ce dorisem se împlinise, timp în care am 
suportat de foarte multe ori mojicii şi umilinţe. Dintr-un copil firav, 
devenisem un bărbat de luat în seamă, dar barba încă nu-mi crescuse, 
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fapt ce făcea să arăt ca un „copil” ofiţer. În ciuda faptului că 
împlinisem 21 de ani, tot n-aveam ce rade pe obrazul încă neridat, 
dar asprit şi bronzat de greutăţile prin care trecusem. Mă priveam în 
oglinda toaletei şi nu-mi venea să cred că am ajuns în acest stadiu. 
Când eram singur în faţa ei, a oglinzii, îi făceam cu ochiul omului 
meu virtual, adică mie, şi-l felicitam, adică mă felicitam că am ajuns 
la capătul acestui drum atât de lung şi abrupt. Eram suplu, dar 
muşchiulos, părul negru şi pielea feţei albă. Sprâncenele bogate 
umbreau ochii cu irisul verzui-căprui, ce se asortau cameleonic cu 
ţinuta kaki. Faţa ovală, nasul drept şi buzele cărnoase făceau din 
mine o persoană senzuală şi dorită de sexul opus. Stop! că începui iar 
să mă laud. Totuşi, era prea frumos momentul, prea intense trăirile, 
ca să fie trecute fugitiv cu vederea sau nebăgate deloc în seamă…  
 
 Era în luna august 1955, în cazarma Brâncoveanu, unde aveam 
sediul dormitoarelor, sălilor de studiu şi atelierele de însuşire a 
deprinderilor teoretice şi practice, în tainele unor meserii. 
 Examenul de stat, adică de absolvire, se terminase din           
12 august şi, până la înaintarea în gradul de locotenent, mai erau 
câteva zile. Ordinul de avansare se citea chiar în ziua de 23 August 
şi, până atunci, nu se înmânau epoleţii cu însemnele gradului. Purtam 
hainele noastre de acum, aşadar haine de ofiţer, confecţionate din 
stofă superioară, numai epoleţii mai erau cei de elev. Când nu erau 
activităţi comune în şcoală, aveam liber să ieşim în oraş de câte ori 
doream, dar aveam obligaţia să anunţăm unde mergem şi cât stăm. 
Frecventam spectacolele care se mai ţineau în perioada estivală, 
băteam potecile parcurilor şi atrăgeam în felul acesta atenţia fetelor 
cu statutul nostru, schimbat din elev în ofiţer, care, între ele, cu vocea 
scăzută, ne ironizau cu expresia: „Vai, tu, iar au înflorit dovleceii!” 
Acestea erau din categoria amantelor de profesie, care mişunau prin 
cluburile de dans şi prin ale căror graţii au trecut multe promoţii. Şi 
în Sibiu erau destule… 
 
 Pentru că aveam un scris frumos şi ordonat, în urma unei 
testări făcute de un ofiţer în grad de sublocotenent de la biroul de 
evidenţă elevi, cu vreo lună în urmă, am fost selecţionat să ajut la 
completarea cu noile date ce se consemnau în dosarele de cadre ale 
noilor ofiţeri. Lucram în după-amiaza fiecărei zile şi duminica 
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dimineaţa. Ce mare noroc pentru mine! Şi veţi înţelege şi de ce, în 
cele ce urmează şi în ce a constat acest noroc. Aici, după ce m-a 
întrebat de unde sunt, m-am împrietenit cu ofiţerul care mă selectase. 
El era din Turnu Severin, era absolvent de Şcoală Normală, promoţie 
1951. Fusese de mai multe ori în oraşul meu, la concursurile sportive 
dintre şcoli. Făcuse o şcoală divizionară de şase luni, ajunsese 
sublocotenent şi urma să fie locotenent odată cu mine. Aveam multe 
lucruri comune şi de acum ne simpatizam şi mai mult, datorită 
apartenenţei noastre olteneşti. Ce putea fi mai favorabil pentru mine? 
  Mi-a prins foarte bine această relaţie, fiindcă de la el am aflat 
toate oraşele-garnizoană, cu toate funcţiile în care urma să fim 
repartizaţi, după înaintarea în grad de ofiţer. 
 - Dragă colega, mi s-a adresat el amical, într-o după-amiază 
când lucram la fişele-anexă de la dosar. Vrei să te întorci la Târgu-
Jiu sau să mergi la Bucureşti? La Târgu-Jiu este o divizie de artilerie 
antiaeriană şi sunt şase funcţii libere: două la atelierul diviziei şi câte 
două la fiecare regiment. Unde vrei, acolo te trecem, că aici se face 
repartizarea! Dar până mâine să-mi spui, că se întocmesc tabelele 
care se trimit la Minister, pentru emiterea ordinului de numire în 
funcţii. 
 - Ce să mai aştept până mâine, tovarăşe sublocotenent, vă spun 
acum! La Târgu-Jiu, dacă-i posibil, am răspuns eu grăbit, ca nu 
cumva să se schimbe situaţia. 
 - Auzi, e vina mea că nu ţi-am spus! Când suntem numai noi 
doi, să-mi zici simplu Costel, că suntem de-o seamă şi, başca, şi pe 
deasupra olteni şi mai sunt numai câteva zile şi o să avem acelaşi 
grad. 
 - Mulţumesc pentru favoare, dar eu şi acum îi vorbesc 
încheietorului de pluton cu dumneavoastră. Şi o fac de trei ani, de 
parcă-l duc în spinare. Să-i vedeţi foaia matricolă ce note are! A fost 
prima dată când m-am simţit onorat, în toţi cei trei ani petrecuţi în 
această şcoală şi încă nu realizam… marea transformare! 
 - Fii atent! Să faci un raport din care să reiasă că, dacă te 
repartizează la Târgu-Jiu, ai locuinţă asigurată; să treci o adresă unde 
poţi locui, un frate, o rudă, că nu controlează nimeni şi te trec pe o 
funcţie la atelierul diviziei, care este o mare unitate ce subordonează 
cele două regimente. Acolo vei intra printre şefi şi te poţi remarca 
mai bine. Dar să nu discuţi despre aceasta cu nimeni! 
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 Am discutat numai cu Florin Balaci, unul din prietenii mei, 
punându-i şi lui o „pilă” la Costel al meu, care şi el, ca şi mine, lucra 
la dosarele viitorilor ofiţeri, dar în alt birou. Şi, uite aşa, m-am 
„învârtit” să mă întorc în oraşul din care plecasem la şcoală, cu trei 
ani în urmă! 
 
 …Doamne, ce fericit am fost când am văzut ce noroc a dat 
peste mine! Întâmplarea m-a ajutat, în sensul că atunci când am făcut 
autobiografia pentru noul dosar de ofiţer, cu datele obligatorii la care 
trebuia să răspund, date în prezenţa acestui tânăr ofiţer, de origine de 
prin Mehedinţi, am descoperit amândoi că era şi el legat sentimental 
de oraşul meu, devenit pentru scurt timp capitală a Regiunii Gorj, în 
care intra teritorial şi Turnu-Severin. La competiţiile interşcolare pe 
regiune de la Târgu-Jiu participase şi el ca elev. În plus, aveam un 
scris frumos şi ordonat, ce merita să rămână în multe dosare de-ale 
colegilor mei! Au fost elemente care ne-au apropiat pe mine de 
colegul severinean, până ne ziceam pe nume, aşa cum nu se întâmpla 
odinioară cu „micii comandanţi”. A fost un „dar” care mi-a marcat 
favorabil cariera militară! 
 Începusem să visez cu ochii deschişi la viitorul ce mă aştepta. 
Eram fericit peste măsură şi colegii mei nu ştiau ce noroc a dat peste 
mine, tocmai acum, la sfârşit de şcoală! Părea incredibil ca eu, un 
personaj sanguin-melancolic, puţin ironic şi tăcut, să capăt aşa   
dintr-o dată o „limbariţă”, de-i întreceam pe colegii moldoveni 
Krantz, Feresuaru, Constantin, Spoială, de care n-aveai loc niciodată 
să intri în vorbă. Toţi îşi puneau atunci problema vitală: în ce oraş 
vor fi repartizaţi? 
  „Să mă întorc în oraşul adolescenţei, în locul de sorginte al 
neamului meu şi nu oricum, ci în postura de om maturizat, cu o a 
doua profesie, de ofiţer cu grad de locotenent!” era ceva care mă 
exalta şi mă determina să mă dăruiesc muncii de copiat prin dosare 
până noaptea târziu, când colegii mei dormeau. Termenul de 
încheiere a lucrărilor părea la început stânjenitor de scurt, dar noi, cei 
câţiva scribi „privilegiaţi”, aduşi „cu ziua” pentru ajutor, am întrecut 
toate aşteptările şi am terminat înainte de termen partea noastră de 
lucru. De! Fiecare îşi aranjase câte ceva pentru viitorul lui… 
 Venise vremea ca eu, acel copil de ţăran, crescut în lipsuri şi 
privaţiuni, care am absolvit liceul având doar un singur costum de 
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haine, din stofă luată „pe puncte”, pe toată perioada şcolarizării, 
restul din dimie lucrată de mama; eu, care serveam seara, drept cină, 
ceai de tei cu pâine neagră; eu, care n-aveam un ban în plus, ca să 
văd un spectacol de teatru sau un film; eu, care am intrat în tainele 
manualelor de şcoală, şi asta dacă le aveam de la alţii, la lumina 
lămpii cu gaz; eu, care nu m-am urcat în tren până la vârsta de 18 
ani; eu, care de la şase ani şi apoi în vacanţe lucram cu familia, cot la 
cot, la muncile agricole de la ţară… Eu, de-acum, să mă întorc în 
oraşul de unde am plecat, în postura de ofiţer, cu avantajele ce 
decurgeau din noua poziţie!!! 
 Aveam acum o instruire în plus, faţă de liceu, care îmi asigura 
un alt loc în societate. Căpătasem cunoştinţe şi-mi formasem un 
vocabular care îmi permiteau să port o discuţie pertinentă şi elevată 
chiar cu propriii mei profesori, să nu fiu stânjenit în faţa fetelor, din 
cauza hainelor cu care mă îmbrăcam, să dovedesc tuturor 
concetăţenilor că au în faţa lor un om format şi schimbat, faţă de 
copilul ştiut anterior. Trăiam semtimentul unei mari biruinţe! 
 În clipele de răgaz, îl visam cu ochii deschişi pe noul bărbat 
din mine: „ Cum merge la serviciu, cum se comportă pe stradă, cum 
însoţeşte o fată pe care o place şi îl place, la o plimbare, la un 
spectacol, cum face o vizită, cum serveşte masa la un restaurant.Şi 
câte şi mai câte ipostaze, de necrezut până acum!” 
 
 În zilele de aşteptare a ceremonialului de absolvire, „a intrat pe 
ring” şi comandantul şcolii, colonelul Ştefan Popa. Făcea parte din 
armata veche, făcuse războiul şi dăduse dovadă de multă 
înţelepciune, fiind un erudit comandant care îşi merita locul. El a fost 
cel care a ţinut să ne prezinte, în câteva şedinţe, mai multe lecţii de 
morală, necesare unui om în viaţa cotidiană, de comportament la 
serviciu şi în societate, intrând în amănunte ce ţineau de bunul-simţ, 
dar care de mult erau ignorate în rândul cadrelor militare cu origine 
muncitorească. Era un om „uns cu toate alifiile” şi, prin cuvinte calde 
şi vorbe domoale, a reuşit să ne „înarmeze” cu poveţe şi sfaturi care 
s-au lipit de sufletul meu şi pe care le-am aplicat toată viaţa, unele 
chiar şi când eram singur, pentru a nu deprinde gesturi şi apucături 
proaste. 
 Citisem multe cărţi şi mă autoinstruisem, dar de la el am 
reţinut sfaturi şi lucruri înţelepte, mai concrete, prezentate direct, fără 
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ocolişuri, pe care un om cu pretenţii că este civilizat nu le poate 
ignora. Este esenţial să ştii şi să aplici câteva reguli legate de diferite 
situaţii ivite în anumite împrejurări: cum se anunţă şi cum se merge 
într-o vizită, cum trebuie să te îmbraci în diferite situaţii, în casă, pe 
stradă, la spectacol, în vizită, cum se invită o doamnă la dans, la 
plimbare, cum se dispun şi se servesc meniurile la masă, cum se spun 
şi când se evită glumele în localuri publice, râsul şi manifestarea lui, 
formele de salut adresate în diferite împrejurări şi modul de răspuns, 
în funcţie de vârstă, de gradul şi sexul persoanelor vizate şi altele. 
Aceste îndemnuri şi învăţături coroborate cu lecturile personale, 
pătrunse până în micile amănunte , mă modelaseră şi, prin voinţă, îmi 
impuneam în mişcări, gesturi, mimică şi în acţiuni, acele maniere ale 
eleganţei, desprinse din multe coduri care, cândva, circulau prin 
pensioane şi în cercurile din înalta societate. 
 
 …Festivitatea înălţării în grad a promoţiei de ofiţeri 1955 s-a 
derulat după întreg ceremonialul militar, organizat de conducerea 
şcolii în Cazarma Maria Tereza de pe Şoseaua Şelimbăr. 
 Prezenţa colonelului Popa în fruntea acestei unităţi de 
învăţământ militar a dat examenelor o notă aparte, de festivitate 
sobră, încheiată cu o masă comună, la care participam pentru prima 
dată în calitate de ofiţer. 
 Un fost manej care adăpostea tehnica ce ne servise drept 
material didactic a fost golit de toată aceasta recuzită şi au fost 
aranjate mesele cu locuri pentru toţi participanţii, cadrele şcolii şi 
elevii deveniţi ofiţeri. Comandanţii de plutoane, avansaţi şi ei la 
gradul următor, ne gratulau cu apelativul „colega”, ce mă stânjenea 
încă, iar comandanţii de baterii şi divizioane ne felicitau pentru 
reuşită, în timp ce subofiţerii, unii adjutanţi de vârsta părinţilor mei 
ne acordau de azi salutul, semn al recunoaşterii superiorităţii 
gradului. 
 În câteva ore, totul se schimbase, „micii comandanţi” se 
spulberaseră ca prin minune, iar mitul lor dispăruse îndată ce 
tinichelele de pe epoleţi fuseseră înlocuite cu două steluţe, ca la noi 
toţi. Funcţiile pieriseră şi nu le cădea bine să ni se adreseze cu 
apelative reverenţioase, aşa cum o făcuserăm noi lor, timp de trei ani. 
Nu mai eram „elevul Gociu”, la care putea striga oricine, oricând şi 
oricum, dându-mi-se, ca până de curând, pedepse şi sarcini 
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umilitoare. Devenisem tovarăşul locotenent Gociu şi pretindeam 
acest apelativ ca un gest reparatoriu, pentru alinarea durerilor 
provocate de bădărănia unora, în special în primii doi ani de şcoală… 
 Masa festivă, care a încheiat ceremonia înaintării în grad, s-a 
terminat într-o notă demnă pentru un asemenea moment memorabil 
şi remarcabil în viaţa noastră. Un ultim şi scurt cuvânt din partea 
şefului şcolii a pus capăt sărbătorii. Cu strângeri de mâini şi urări 
cordiale de succese în activitatea viitoare, ne-am despărţit de cei care 
ne-au fost profesori, comandanţi şi colegi. Belşugul de preparate 
culinare servite, vodca şi vinul adăugate acestora ne-au creat o stare 
de beatitudine, amplificând efectul momentului… 
  

* 
 
 
 …În faţa localului şcolii, pe trotuare, pe dreapta şi pe stânga 
străzii, cât ţinea perimetrul unităţii, se adunase o mulţime de lume, de 
parcă venise tot Sibiul să vadă prima promoţie de ofiţeri cu trei ani 
de şcolarizare. Veniseră soţii, părinţi, fraţi, prieteni, dar şi amante de 
ocazie, care, în schimbul plăcerilor oferite, fuseseră îmbunate cu 
promisiuni „că la terminare va fi!... şi va avea!” şi nu acceptau ca, 
tocmai acum, să-l „piardă din mână” pe iubitul racolat la „Electra!”  
 Căldura de afară era mare, zi uscată de august, greu de 
suportat şi la umbră, şi în timpul festinului din manej, când 
locotenenţii noi chefuiau cu profesorii şi foştii lor şefi. La umbra 
teilor din stradă, se desfăcuseră paporniţele şi, pe mese improvizate, 
poposeau pâini imense, păsări fripte, calupuri de brânză, roşii, ardei, 
castraveţi şi nenumărate sticle cu băuturi. Petrecerile erau paralele, 
una în manej, cealaltă în stradă, dar aveau şi ceva comun: voia bună 
şi fericirea. Numai în sufletul amantelor, foste iubiri trecătoare, 
îmbrăcate sumar, dar mai elegant ca oricând, stăruia o îndoială care 
le mărea suferinţa unui eşec previzibil. 
 Lumea adunată provenea din toată ţara şi, după dialectul vorbit 
şi după straie, era lesne de stabilit provincia din care venise fiecare 
din cei sosiţi. Încă de la sosire, se grupaseră pe tabere,  
recunoscându-se uşor după grai şi temperament. Oltenii, gălăgioşi şi 
cu timbrul vocii ridicat, se tot îmbiau la mâncare şi băutură, lăudând 
calitatea zaibărului care a rezistat până acum, deşi a trecut aproape 
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un an de când a fost „tras” de pe boştină şi-l prinde ăl nou! 
Moldovenii, cu accentul lor inconfundabil, erau în competiţie cu 
oltenii şi spuneau că vin mai bun precum cel de Cotnari nu se găseşte 
„nicări” în lume. Grupurile de ardeleni erau mai mici şi discutau în 
şoaptă, de nu-i auzea nimeni. Trăsese un oltean cu urechea la ce 
vorbesc „ăia”, dar nu pricepuse mare lucru, decât că sunt de prin 
Biharia... Unde o mai fi şi aia? Aşa că s-a lăsat păgubaş, fără a 
înţelege ce zic acei streini. 
 Pe caldarâmul străzii, pe dreapta şi pe stânga, se înşiraseră 
trăsurile şi chiar câteva „maşini de piaţă”, aşteptând sfârşitul 
festinului, pentru a-i duce la gară sau la vreun hotel, pe muşterii în 
noua şi ambiţioasa lor ipostază. Cunoşteau regula jocului, fiindcă 
Sibiul a fost şi a rămas un centru important de învăţământ militar, ce 
s-a întins pe zeci de decenii, şi ştiau precis când se încheie anul de 
învăţământ şi că, de obicei, acum se puteau câştiga ceva „bani 
frumuşei”. Dacă îi întrebai, de la birjarii mai bătrâni puteai afla şi 
deznodământul multor idile terminate ciudat, în asemenea 
împrejurări, unele trecând apoi în legendele oraşului de pe Cibin. 
 
 …Apariţia primului grup de locotenenţi, la deschiderea 
porţilor, încărcaţi cu imensele valize şi colete doldora cu „zestrea” de 
haine şi cazarmament, a produs un zumzet în mulţimea din stradă, 
care, ca la o comandă, s-a ridicat în picioare şi, surprinsă de situaţie, 
nemaiştiind cum să procedeze cu propriile lor mâncăruri întinse pe 
jos, pe care le adunau în grabă, în neorânduială, vârându-le haotic de 
unde le scoseseră, încercau să nu piardă locul din faţă, de la poarta 
şcolii, „că, poate, al lor iese primul şi trebuie întâmpinat cum se 
cuvine”... 
 Birjarii se treziseră din moţăit, iar şoferii de taxiuri, de când 
lumea mai grăbiţi decât toţi ceilalţi, dădeau semnale din claxoane să 
li se facă loc, în timp ce muscalii de prin Sibiu agitau fără rost caii 
trăsurilor, toropiţi de căldură şi bâzâiţi de muşte şi tăuni. În toată 
această învălmăşeală, pe cel ce a scris aceste rânduri nu-l aştepta 
nimeni!... Doar o seară cu adieri montane şi-o noapte de călătorie 
spre alte zări...  
 

* 
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 Din a doua jumătate a anului III, în clasă începuse să se facă 
clasamentul elevilor în ordinea mediilor şi a calificativelor pe 
materii. Se conturau premianţii şi, în funcţie de procentul de 
calificative, se stabilea o ierarhie care era răsplătită băneşte, 
încurajându-se în acest mod interesul pentru calificative mari. Prin 
ordin, erau stabilite trei categorii de departajare: categoria întâi 
cuprindea elevii care, în cei trei ani de scoală, la examenele susţinute 
aveau 80% calificative FB, la toate materiile principale, trecute într-o 
anexă, şi 20% calificative de Bine la restul materiilor; în categoria a 
doua, erau cei cu 50% FB şi 50% Bine, în condiţiile de mai sus; 
categoria a treia cuprindea restul ofiţerilor, fără a se ţine cont de note, 
doar să fi trecut toate examenele. 
 Aveam calificative acumulate şi intram cu brio în categoria 
întâi, fiind fericit de ceea ce urma. Chiar îmi planificasem ce o să 
realizez cu cele trei solde pe care le primeau ofiţerii care intrau în 
această categorie. La mine în pluton eram doar doi elevi, eu şi 
comandantul meu de grupă, elevul Cornel Şumegh, un băiat serios, 
căsătorit, absolvent de liceu, cu patru ani mai în vârstă ca mine, care 
mai avea şi un an de armată la trupă. Pentru categoria a doua erau 
mai mulţi. Anul nu se terminase şi eram pus pe muncă, să obţin 
numai calificative FB. care, de-acum, ca să fiu sincer, mi se acordau 
cu mai multă largheţe, ca să nu mi se strice situaţia, care era deja 
comentată în divizion. 
 
 Ajuns la Biroul de evidenţă, am avut favoarea să mă uit şi să 
studiez dosarele personale ale elevilor, să văd dacă sunt cuprind toate 
foile numerotate şi toate documentele cerute. În felul acesta, am avut 
acces şi la propriul meu dosar şi i-am citit conţinutul. Am dat peste 
foaia matricolă cu toate notele obţinute, la toate examenele 
desfăşurate în cei trei ani. 
 Am citit, prin mijlocirea sublocotenentului Costel, protectorul 
meu, tabelele cu împărţirea ofiţerilor pe categorii şi am constatat cu 
stupoare că eu nu sunt trecut la categoria întâi, aşa cum credeam. 
 Am citit şi pe cele cu ofiţerii din categoria a doua şi nici pe 
acestea nu eram. Nu-mi venea să cred şi am reluat citirea tabelului la 
categoria a doua, fiindcă cei de la categoria întâi puteau fi număraţi 
pe degete, aşa de puţini erau!  
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 M-am descoperit pe tabelul cu ofiţerii de categoria a treia. 
Imediat mi-a zburat gândul la necazul pe care l-am avut când au vrut 
să mă exmatriculeze din cauza tatei, „că a fost legionar”, dar în dosar 
n-am găsit nimic care să ateste acest lucru. Foaia matricolă cuprindea 
trei pagini, una pentru fiecare an. Citind atent, rând cu rând, am 
descoperit consternat că la examenul din anul întâi, la Tactica 
Infanteriei, luasem nota Satisfăcător, de care nu-mi aduceam aminte 
şi nu-mi venea să cred ochilor! Prin intermediul prietenului Costel, 
am fost scos la raportul Şefului Şcolii, pentru a fi reexaminat, care, 
după ce m-a ascultat şi a analizat foaia matricolă, cu bunăvoinţă mi-a 
aprobat. La nivel şcoală, am fost aproximativ 20 de elevi cu 
reexaminare, numai la categoria întâi, plus cei pentru categoria a 
doua. S-a format o comisie pe şcoală şi s-a trecut la reexaminare. Am 
susţinut examenul la Tactica Infanteriei şi cu uşurinţă am primit 
calificativul FB., ceea ce m-a liniştit. Eram fericit de norocul ce 
dăduse peste mine, că avusesem şansa reexaminării!  
 
 Deznodământ… final! Din lipsă de fonduri, nu s-a aprobat de 
către Direcţia Cadre şi Învăţământ a MFA măsura de reexaminare a 
elevilor cu unele calificative accidentale, pe parcursul celor trei ani 
de studiu. Din acest motiv, am fost coborât iar din categoria întâi, în 
categoria a treia şi durerea a fost şi mai mare. Toată viaţa am fost 
nemulţumit de această întâmplare stupidă şi incredibilă, c-am vrut să 
rup şi Certificatul de absolvent! 
 
 Şi acum mă doare cicatricea locului lovit atunci, în sufletul meu de 
tânăr, plin de speranţe şi neprihănit...  
 

** 
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Colegii de şcoală 

 
 

ŞCOALA MILITARĂ DE ARTILERIE ŞI CHIMIE SIBIU 
Promoţia 1955 

 
PLUTONUL 3, BATERIA a 4-a 

 
1. Antohi Mircea Bârlad 
2. Artagea Dumitru Galaţi 
3. Axinte Ion Urziceni 
4. Barutcef Lucian Bucureşti 
5. Băicoianu Eugen Câmpina 
6. Belu Dimitrie Bucureşti 
7. Bunea Ion Blaj  
8. Colban Liviu Câmpulung-Muscel 
9. Constantin Ion Slobozia 
10. Constantin Vasile Fălticeni 
11. Krantz Virgul Fălticeni 
12. Dumitrache Ştefan Fălticeni 
13. Feresuaru Radu Fălticeni 
14. Florescu Ion Ploieşti 
15. Gabor Petre Braşov 
16. Ghebuşă Ion Târgu-Frumos 
17. GOCIU ION Târgu-Jiu 
18. Ionescu Constantin Săcădate, Sibiu 
19. Lazăr Victor Turda 
20. Luca Gheorghe Lugoj 
21. Marchidan Ion Buftea 
22. Matei Nicolae Urziceni 
23. Neacşu Ion Videle 
24. Nedelea Constantin Giurgiu 
25. Predescu Octavian Craiova 
26. Roncu Ion Breaza 
27. Scorvelciu Dumitru Sibiu 
28. Spoială Maxim Bacău 
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29. Stancu Zamfir Slatina 
30. Stricat Constantin Sebeş 
31. Sumegh Cornel Oradea 
32. Szolozi Elemer Sighişoara 

 
*** 
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VÂNĂTOARE PE PLAIURI DOBROGENE 
 
 
 …V-am mai povestit eu odată cum decurgeau zilele libere de 
toamnă, când le consacram cu pasiune partidelor de vânătoare. Dar 
sunt unele care chiar nu se pot uita! Nu conta starea vremii, bună sau 
rea, pentru mine era totuna, fiindcă erau dedicate vânătorii. De data 
aceasta, îmi amintesc câteva crâmpeie de la partidele de vânătoare 
pregătite în Dobrogea, pentru care, fără reţinere, mă deplasam de la 
Târgu-Jiu, la Constanţa, unde rămâneam doar trei-patru zile. Au fost 
câţiva ani la rând şi merită cu prisosinţă readucerea lor în amintire. 
 Vânătoarea, ca sport, ca şi turismul montan m-au pasionat şi 
le-am dedicat fără şovăire multe clipe din timpul meu liber, atunci 
când am dispus de el. Dobrogea, fâşie de pământ între Dunăre şi 
Marea Neagră, îmi era bine cunoscută din anii tinereţii, când, ofiţer 
tânăr fiind, participam la tragerile din Poligonul Capu Midia, iar în 
perioadele de relaş vizitam împrejurimile, de la Histria, până la 
Mangalia. Zona unde altădată se executau tragerile cu tunul şi unde 
supravegheam funcţionarea pe timpul acestora a tunurilor 
antiaeriene, devenise locul de încercare a armei de vânătoare calibru 
12, împotriva unor zburătoare aflate în tranzit prin ţara noastră, 
alungate de iarnă din habitatul lor nordic şi ajunse la noi numai 
pentru hrană. 
 George, fost prieten din copilărie şi rămas prietenul meu loial 
pentru totdeauna, ajunsese să aibă o funcţie mare la Judeţeana de 
partid Constanţa. Atribuţiile ce decurgeau dintr-o asemenea funcţie îl 
făceau cunoscut în tot judeţul. De el aveau nevoie toţi şi tuturor care 
apelau la el le satisfăcea dorinţele. Avea putere, relaţii, inteligenţă şi 
a ştiut să şi le folosească la maximum şi în interese proprii. La el mai 
găseam şi eu câte ceva din produsele mai „acătării” şi ne mai 
„dedulceam” în familie cu bunuri la care plebea de rând nu avea 
acces, fiind destinate nomenclaturii, că, de…, îi eram prieten, 
apropiat ca vârstă şi, în plus, aveam aceeaşi pregătire la origine. 
Toamna, când de comun acord stabileam data, se organiza în funcţie 
de timpul de care dispuneam câte o vânătoare „pe cinste”, la care 
participau numai ştabii din Constanţa. Vânătorile se desfăşurau, de 
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regulă, două zile. Prima zi era la gâşte şi raţe, în zona Nuntaşi-
Histria, a doua, la răpitoare, mistreţi şi fazani, în zona Negru-Vodă 
până la Topraisar. 
 La gâşte şi raţe ajungeam când soarele mai era încă pe cer. 
Intram în zona bălţilor şi aşteptam cârdurile de orătănii să se întoarcă 
bine săturate, de prin lanurile de coceni ale CAP-urilor, pline cu 
ştiuleţi de porumb, neadunaţi sau lăsaţi înadins, în timpul culesului.  
 Parcă la un semnal bine stabilit, în scăpătat de soare, începeau să 
sosească în şiruri nesfârşite şi gălăgioase gârleţele şi gâştele, 
grupurile rapide şi răzleţe de raţe şi cormorani, grăbite spre a-şi 
ocupa locul de înnoptre şi dulce odihnă pe luciul apei. „Dormitorul” 
lor îl asigurau bălţile, loc de adăpare şi de siguranţă. Înnoptau aici, 
unde erau ferite de răpitorii lor nocturni, dar nu şi de noi, vânători 
fără milă şi, uneori, fără discernământ, ascunşi cu grijă în vegetaţia 
ofilită de brumele toamnei, unde ne cream locaşurile de tragere. Nu 
mi s-a spus, dar nici eu n-am întrebat câte păsări poate împuşca un 
vânător, la o ieşire. Eu, cu experienţa mea, cu o îndemânare relativă 
la vânatul păsărilor, n-am trecut niciodată de cinci, ceea ce cred că 
era sub baremul legal. Dar localnicii admişi în cercul restrâns al 
acţiunii împuşcau… de nu le puteau căra! Omorau câte 15-20 de 
păsări într-o seară, pe care le târau apoi până la locul de întâlnire, 
legate pe sfoară. Foarte multe păsări rănite se prăbuşeau în mijlocul 
apei, unde nu se putea ajunge cu cizmele noastre, câine de aport      
n-aveam, aşa că destule rămâneau şi prădătorilor. „Măcelul” era 
admis, fiindcă, de la aceste vânători, o cotă apreciabilă era pusă în 
maşina lui George, maşină în folosinţă personală, primită de la 
Judeţeană şi care purta un număr de înmatriculare ce era salutat cu 
smerenie de toţi agenţii de circulaţie. Cine ar fi îndrăznit să-şi „vâre 
nasul” în portbagajul vehiculului, burduşit cu zeci de păsări, 
împuşcate doar pentru doi vânători?! 
 Când noaptea se lăsa de-a binelea, ne retrăgeam la locul de 
staţionare a maşinilor, păzit de şoferul credincios, unde 
organizatorul, de regulă un oficial local, ajutat cu sârg de 
participanţi, scotea din raniţele burduşite bucate alese, ca pentru 
musafiri de onoare, udate cu ţuică din caise şi vin de Niculiţel.  
 După întâia mea vânătoare, când am ajuns acasă, la domiciliul 
ce-l avea „tovarăşul George”, un apartament spaţios într-o vilă unde 
locuia ca un nabab, am rămas surprins, dar asta numai prima dată, că 
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partea mea de vânat a fost de 12 gâşte, introduse cu grijă într-un sac, 
în portbagajul maşinii, de crediciosul şofer, pe când eu vânasem doar 
trei. Partea lui George a fost de cel puţin 20 de zburătoare, deşi nici 
el nu vânase mai mult de şase-şapte. O zi întreagă au muncit două 
angajate, femei drăguţe cu trăsături exotice, două „cadâne” frumoase, 
alese parcă pe sprânceană, să le jumulească de fulgi şi să le 
eviscereze. Nici ele nu munceau degeaba, revenindu-le, ca de fiecare 
dată, câte o gâscă şi măruntaiele de la toate. Ştiau „băieţii” să se pună 
bine cu şefu’!... Iar el, din partea lui, mi-a mai dat vreo cinci, şase 
gâşte, de-mi făceam probleme cum să le transport peste 500 km. 
Până acasă, schimbam două trenuri, dar „săracul” nu trebuie văitat de 
traistă! Am fost „pricopsit” şi cu gâşte făcute pastramă, primite de la 
„colegii vânători de ocazie”, de la care el urma să primească toată 
toamna asemenea delicatese, care meritau gustate numai de cei 
apropiaţi şi care ştiau să le aprecieze. 
 La Constanţa, în acea vreme, locuinţa lui George era situată 
într-o casa naţionalizată, cu etaj, aşezată pe faleza din nordul 
oraşului. Avea mai multe apartamente ce aparţineau Gospodăriei de 
partid, care erau folosite drept spaţiu de cazare pentru oaspeţii 
importanţi din teritoriu, ce doreau o anumită intimitate, mai ales pe 
timpul sezonului estival.  
 Dimineaţa, soarele generos scotea capul din adâncul mării şi 
răsărea chiar pe balconul casei, punâdu-i în evidenţă frumoasele 
stucaturi cu care era ornată faţada clădirii, pe care le mângâia cu 
căldura razelor lui binefăcătoare. Fusese construită de un armator 
grec, ce avusese afaceri prospere în anii 1925-1939, fiind o clădire de 
patrimoniu, ca multe altele din străvechiul Tomis. 
 ... Dacă la vânătoarea de gâşte participanţii erau în număr 
redus, vânătoarea de mistreţi se făcea cu personal numeros, cu hăitaşi 
care trebuiau să scotocească pădurile dese ale platoului dobrogean 
din zona de sud a judeţului Constanţa, care se întindea până la 
graniţa cu Bulgaria. Participau somităţi ale timpului, la nivelul şefilor 
de direcţii judeţene, de la silvic, miliţie, secretari de partid, cum se 
zice, numai „lume bună”! Printre ei şi eu, prezentat doar cu 
apelativul „tovarăşul...”, de la Bucureşti, fără nicio altă precizare, că 
doar eram o cunoştinţă veche. Oricine putea crede că sunt vreun 
mare activist, dar nu se discuta, că nu era nevoie de justificări. 
Vânătorile începeau duminică dimineaţa, pe la orele 10, şi se 
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terminau după-amiază, către orele 16-17, când venea seara şi 
totdeauna, ca din întâmplare, ziua se încheia lângă un canton silvic, 
cu mese întinse, pline cu mâncăruri calde, cu ţuică fiartă şi vin de 
Murfatlar din toate soiurile, că, deh, o dată vin to’arăşii să se 
destindă! Serviciul de protocol la masă era oficiat de ospătăriţe, dar 
numai din cele mai tinere, ca să priască vinul distinşilor meseni… 
 Vremuri bune, „dom-le”, nu alta! Mulţi regretă, eu n-am de ce, 
fiindcă nu-mi erau în obişnuinţă. Poate George, de altfel generos şi 
cu simţul măsurii, dar care mă invita şi din vanitate, ca să văd eu în 
ce „ape se scălda el”… 
 „Pomana” asta a ţinut vreo câţiva ani la rând, când eram cu 
serviciul în Economia Naţională, la o brigadă de muncă în 
exploatările gorjene de cărbune. Altfel, nu puteam pleca aşa de uşor 
dintr-o brigadă operativă, mai ales că eram locţiitor de comandant. 
 
 …Ceea ce este trist - şi de care şi acum mi-aduc aminte cu 
multă durere - a fost un eveniment nefericit, petrecut în anul 1988, la 
ultima vânătoare de mistreţi pe plaiurile dobrogene. Era o zi de 
toamnă frumoasă şi târzie, numai bună pentru o vânătoare de succes, 
când ajunseserăm în marginea unei păduri de esenţă tare, Quercus 
cerri (cer), care se întindea pe multe zeci de hectare. Totul fusese 
organizat „ca la carte” şi, după spusele organizatorilor, vânatul mare, 
adică porcii mistreţi, era destul şi pe măsura planului de recoltare. 
Distracţie, nu glumă!! 
 Dintre participanţi, s-au format două tabere, prima, dintre 
somităţile vânătorii, şi a doua, din plebea gonaşilor. S-a făcut 
instructajul de rigoare, s-au semnat documentele, iar noi, vânătorii, 
prin tragere la sorţi, ne-am ocupat locurile în standul stabilit, pe un 
aliniament în adâncul codrului de „aramă”. Hăitaşii, bărbaţi şi copii, 
aduşi special de organizatori, au plecat la locul de unde începea 
„bătaia”, mult spre lizieră, ca să cuprindă un spaţiu cât mai întins şi 
adânc în care se presupunea că exista vânat. 
 În standul cu vânători, eram încadrat de George în dreapta, iar 
în partea stângă îl aveam pe şeful Miliţiei municipale Constanţa, un 
bărbat mai tânăr decât mine şi destul de simpatic. Vânătoarea a 
început, glasurile gonaşilor, amestecate cu sunete de goarnă, 
spărgeau liniştea pădurii, stârnind din somnul lor adânc toată suflarea 
sălbăticiunilor adăpostite în culcuşurile lor moi şi călduţe. 
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 Noi, vânătorii, eram numai ochi şi urechi, privind cum trec 
printre noi, în salturi disperate, căprioarele, prinţesele alintate ale 
codrului arămiu, şi iepurii trecuţi sub protecţie, în care nu se trăgea. 
Au urmat şirurile de fazani care alergau bezmetici când în dreapta, 
când în stânga, iar când ajungeau în bătaia puştii se ridicau pe 
verticală, în fâlfâit sacadat de aripi, căutând cu disperare scăparea. 
Începuse infernul! Focurile de armă erau slobozite continuu de pe 
linia de vânători. La mine şi la vecinii mei nu venise încă nimic. 
Priveam invidioşi spectacolul şi norocul altora! Mai târziu şi mai 
departe de bătaia puştii, în faţa noastră a apărut o vulpe care, 
probabil, simţindu-ne, şi-a schimbat drumul de fugă prin pădure. 
Pierise pur şi simplu din vizor! Hăitaşii începeau să se apropie şi noi 
nu trăseserăm nici măcar un foc! Nu era nimic. Era prima „bătaie” şi 
ziua era lungă… 
 La un moment dat, când nu se comandase încă încetarea 
focului, am văzut în stânga mea, aproximativ pe direcţia vecinului 
miliţian, un copil ce învârtea voios un instrument care scotea sunete 
ca o cârâitoare. Din faţa lui sări în salturi, spre vânători, o altă vulpe 
disperată. Simultan, vecinul din stânga sloboade focul, nu o 
nimereşte şi mai trage o dată şi încă o dată, avea armă automată cu 
cinci cartuşe, iar eu îl priveam cum se „lupta” inegal, dar nu pentru 
el, cu şiretenia animalului. La terminarea zgomotelor de focuri de 
armă, s-a auzit un plâns de copil. Era copilul cu cârâitoarea, plângea 
de i se înnodau lacrimile sub bărbiţă! Înconjurat de mai mulţi gonaşi 
şi ţinut de braţ de un bărbat, a venit la linia vânătorilor, cu faţa plină 
de sânge şi cu mâinile ţinute la ochi. Bărbatul ce-l aducea era 
paznicul de vânătoare al pădurii, iar copilul era fiul său. Amândoi 
tremurau, tatăl de emoţie, fiul de durere şi de spaimă. Din nefericire, 
o alică ce era destinată vulpii ajunsese în ochişorul copilului de 
numai 12 ani, venit pentru prima dată la o vânătorare, adus la 
spectacol de nefericitul şi neinspiratul lui tată. 
 Nu-i greu de bănuit ce a urmat şi mie mi-ar fi greu să mai 
povestesc, de aceea mă opresc aici… A fost ultimul meu an de 
vânătoare în Dobrogea, care s-a încheiat în chip nefericit. Anul 
următor a fost plin de evenimente, de zbucium politic în ţară şi-n 
întreaga Europă, cu spectaculoase căderi de regimuri comuniste, cu 
spargerea zidului Berlinului şi cu Revoluţia Română, începută în 
Oraşul Erou Timişoara... 
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 Două luni am dormit în unitate, n-am mai fost la nicio vânătoare, iar 
armele au stat în custodie, la depozitul garnizoanei, până în 
primăvara anului următor. 
 Ce-o mai face micul invalid, „vinovat” că a fost prezent într-o 
situaţie, într-un loc şi într-un moment nefericit? Soarta aşa i-a fost să 
fie… 
 

** 
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NEA NICOLAE 
 
 

„Mai bine mai târziu, decat niciodată” 
Proverb românesc 

 
 

 Cu peste douăzeci de ani în urmă, pe vremea când temporar 
eram stăpâni pe casa de la Valea cu Apă, ne-am comportat cu toţi cei 
din jur ca buni cetăţeni, vecini şi gospodari ai satului. Ne-am câştigat 
simpatia consătenilor, ne-am coborât la înţelegerea lor şi am avut 
numai de câştigat, în sensul nobil al cuvântului. Prezenţa noastră 
acolo era un motiv de bucurie pentru vecini, care se ofereau să ne 
facă voluntar unele servicii, „fiindcă noi nu aveam timp”. Cât a trăit 
Mărioara, soţia lui Ionică Drăgoescu, când vedea că am sosit acasă, 
se prezenta ca la „raport” şi, de fiecare dată, venea cu farfuriile cu 
mâncare pentru doamna Nelly şi domnul Nelu. Satul era plin de 
nepoţi de botez şi fini de cununie, de-ai lui tata Ionică şi pe întrecute 
veneau la domnul colonel, să-i zică „Săru’ mâna!” Nu de puţine ori 
şi domnul colonel i-a mai ajutat cu câte o recrutare sau cu o mutare 
în zonă a unui copil luat la armată, prin depărtări. Eram un fiu 
adoptiv al satului şi am făcut tot ce se putea face pentru ei. Am venit 
în sat, am dat piţărăi şi ţuică fiartă, de stăteau bărbaţii vârstnici la 
rând, ca pe vremea lui boier Alexe, se închinau şi mulţumeau cerului 
„că în sat a venit un domn” care le dădea şi el băutură aleasă, îi băga 
în seamă şi nu se „ţinea mare”. Dar povestea mea de acum este 
alta... 
 
 ...Era în ajun de Crăciun.Seara dăduserăm piţărăi, cu ţuică şi 
colaci din cei mai buni, aduşi de la târg, făcuţi din făină albă, o seară 
de vis pentru Mihăiţa, care a fost pentru prima şi ultima dată la 
colindat, cu fetele de seama ei din sat. Oare a uitat? 
 
 A doua zi, în ziua de Crăciun, am rămas să facem sărbătorile 
la ţară, mai ales că în ziua următoare se pregătea de-o vânătoare cu o 
echipă ce merita toată stima. Nu se „crăpase de ziuă” când cineva a 
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bătut în uşa antreului. Iarna, dimineţile-s târzii. Noi încă mai 
„lâncezeam” sub plapomele moi şi călduroase, aduse în casă. Ca 
bărbat, am mers să văd cine este vizitatorul. Deşi aveam antecameră, 
Nelly s-a sculat, şi-a luat un halat şi asculta ce şi cu cine discutam eu 
în antreu. 
 
 În haine de sărbătoare, cu pălărie nouă de pai pe cap, deşi era 
iarnă, venise vecinul nostru de răzor, nea Nicolae Cilibiu, fost 
ordonanţă în război a socrului meu, să ne aducă „de pomană”, cum 
se obişnuia la ţară, având într-o sită acoperită cu un peşchir curat 
colaci copţi pe vatra sobei şi de-ale porcului, caltaboşi, cârnaţi şi 
muşchi prăjiţi, obicei îndătinat pentru pomenirea morţilor. 
 L-am invitat în casă. Cu smerenie, a intrat abia după ce s-a 
şters îndelung pe preş şi, scuzându-se de zăpada de pe încălţări, ne-a 
întins cu emoţie şi evlavie sita plină de bunătăţi, numind cu glas 
răspicat: „Să fie pentru...” toţi cei ce i-au fost lui dragi. Şi, cum la 
rândul nostru ştiam datina străbună, l-am invitat să ia loc, să facem şi 
noi acelaşi lucru, aşa cum am învăţat de la bunicii şi părinţii noştri, 
oferindu-i produse de „oraş”, cu semnificaţia cuvenită şi o cană 
plină cu vin din struguri novă. 
 
 ... Nea Nicolae venise şi cu altceva. Purta în sufletu-i curat, de 
ţăran nealterat, obsesia unei vorbe aruncate de Rică, fiul său, când a 
fos adus la şedinţa de UTM pe comună, în care fata dascălului 
Şerbulescu, Cornelia, acum doamna Nelly, trebuia exclusă din 
sistem, ca fiică de exploatator. Asta se întâmplase cu mulţi ani în 
urmă. Rică a scos atunci din gură cuvinte neînţelese de el niciodată: 
„ Pentru satul nostru, familia Şerbulescu a fost... bursa neagră!” 
Copila nevinovată a fost dată afară din UTM şi apoi din liceu, cu 
grele consecinţe pentru toată viaţa. Toamna i-a murit mama. Nea 
Nicolae Cilibiu a dus pe suflet păcatul acesta timp de 30 de ani şi 
venise nu doar „cu de pomană”, ci şi să ceară iertare pentru fiul său. 
 - Iertaţi-l, doamnă Nelly, că n-a ştiut ce vorbeşte, că aşa fusese 
învăţat să spună! Ce ştia un copil de la ţară ce-i aia „bursa neagră”! 
 Şi avea dreptate. 
 
 În primăvara următoare, ne-am dus să tăiem via şi să vedem ce 
mai este de făcut pe lângă casă, după o iarnă lungă şi cu zăpadă 
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multă. Rică, eroul povestirii, vecin de gard, ne-a ieşit în cale cu 
treburile lui. Ne-a salutat respectuos şi ne-a urat bun venit pe la casa 
noastră. 
 „Rică, ce mai face nea Nicolae?”, l-a întrebat soţia mea, să 
afle ceva despre tatăl lui.  
 „Cred că bine, că-i la vale şi i-am făcut toate rosturile!” 
 În iarna aceea, tocmai murise, dar nu înainte de a ne cere nouă 
iertare pentru păcatul copilului său. 
 Dumnezeu să-l odihnească! 
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PLÂNSUL DORULUI DE MAMĂ 
 
 
 La 27 decembrie 1898, în satul Valea cu Apă din judeţul Gorj, 
în familia Mrejeru, s-au născut două fete gemene, botezate Ana şi 
Maria. După alte două săptămâni, Ana a fost înfiată de sora mamei 
sale, Elena Bardac şi, ulterior, în urma unei boli infantile, conform 
credinţei, a fost rebotezată Elisabeta. La părinţii ei naturali, Elisabeta 
a avut cinci fraţi: Grigore, Maria (geamănă), Polina , Lina şi Nicolae. 
 Părinţii adoptivi erau oameni înstăriţi, cu pământ mult şi 
prăvălie, în care se adunau mărfuri de la negustorii din Târg, cu 
relaţii şi afaceri negustoreşti până în oraşele Brăila şi Galaţi. 
 
 …„Vetule”,(diminutivul folosit de viitorul soţ, învăţătorul Ion 
Şerbulescu), Elisabeta, în adolescenţă, a urmat cursurile Pensionului 
particular de fete din Craiova, unde se pregăteau domnişoarele cu 
stare materială bună. Acolo, s-a familiarizat cu literatura, artele 
frumoase, lucru manual la gherghef şi a deprins regulile şi manierele 
de comportament civilizat, exact ceea ce trebuia unei viitoare soţii de 
intelectual. Era o fiinţă fină, supusă şi, prin lecturi bogate, şi-a 
completat cunoştinţele de cultură generală, devenind o adevărată 
doamnă. De foarte multe ori, în situaţii extreme, ţinea locul soţului la 
catedră la Şcoala gimnazială cu 7 clase din comuna Valea cu Apă, 
unde soţul ajunsese director. 
 
 A fost o soţie minunată şi o mamă exemplară! A născut nouă 
copii, din care şapte au trecut de vârsta mamei. În anul 1952, înainte 
de a împlini 54 de ani, învinsă de necazurile persecuţiilor comuniste 
şi ale bolii de cord, pleacă pe drumul fără întoarcere, lăsând în 
deznădejde şi disperare un soţ elevat, dar nevolnic în treburile casei 
şi cu cinci copii nerealizaţi, din care patru erau fete şi un băiat. Ce 
tragedie! Nelly, cea mai mică fiică, avea doar 15 ani, vârstă critică la 
care avea cea mai mare nevoie de mamă. Fusese dată afară din liceu, 
considerată fiică de exploatatori şi, parcă nefiind suficientă durerea, 
rămâne şi orfană de mamă! 
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 Ştirile actuale date pe TV abundă de cazuri de copii ai căror 
părinţi sunt plecaţi temporar la muncă peste graniţă şi care, de 
tristeţe, recurg la gesturi extreme, până la suicid, şi aceasta numai de 
dorul părinţilor. Atunci, ce să mai zici despre orfanii care nu mai au 
nici o şansă să-i revadă pe cei dragi! Privind introspectiv situaţia, îmi 
vin în minte şi acum ameninţările mamei mele, care, în ştrengăriile 
noastre, pentru a ne domoli, ne ameninţa „că o să moară şi nici ouă 
roşii de Paşte n-o să mai avem”. Şi cu vorbele astea sigur reuşea să 
ne domolească! 
 
 Nelly, căci numai la ea mă refer, m-a impresionat profund prin 
nostalgia şi dorul ei de mamă, prelungit şi după căsătorie… Am fost 
mereu alături de ea, am încurajat-o şi am ajutat-o să depăşească 
momentele grele de depresie şi de tristeţe infinită… 
 În câte nopţi n-am sculat-o din somnul în care, „văzându-şi 
mama”, începea să plângă cu lacrimi de uda perina! Am primit şi 
reproşuri nevinovate: „De ce nu mă lăsaşi s-o mai văd, că venise pe 
la noi mama şi se pregătea să plece. Eu o rugam să mai rămână, să 
mai vorbim şi ea nu mă lua în seană şi de aceea plângeam!” 
 Domol, eu o scoteam din starea trăirilor dureroase, cu 
afecţiune şi cu tandreţe o sărutam pe frunte şi, încurajând-o, o 
sfătuiam să uite, că altă cale nu mai este. „Vezi, de-acum eşti şi tu 
mamă şi trebuie să fii tare”, îi ziceam eu bărbăteşte, deşi eram 
copleşit de durerea ei, care mă marca profund, amintindu-mi de 
ameninţările mamei mele. 
 Când nopţile cu plâns s-au terminat şi ne-am „trezit”, am 
constatat că avem multe fire albe de păr şi pe faţă ne apăruseră 
multe riduri, tot mai pronunţate… Oare de ce? Fiindcă, vrem, nu 
vrem, „TEMPUS irreparabile fugit”… 
 

** 
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DESTĂINUIRI LA CEAS DE SEARĂ 
Femeia ca o floare 

 
 

„Putem cunoaşte trecutul, însă prezentul nu ne 
este dezvăluit... Cât priveşte clipa de faţă, aceasta 
face parte din misterul general al Universului.” 

Luis Borges (1899-1986) 
 
 
 ...Am revăzut-o din întâmplare, când, meditând, leneveam pe o 
bancă în Parcul oraşului prin care mă plimbam zilnic. Căldura 
caniculară de început de iulie îşi marca prezenţa şi „banca mea” 
beneficia de o umbră groasă. Teii îşi scuturaseră de mult florile, dar, 
ca o amintire a ceea ce fusese, mai plutea încă în atmosferă mirosul 
plăcut al polenului abundent din zilele anterioare şi din care mai 
rămăsese câte ceva pe caliciul florilor, în scuturare. Albinele, cu 
bâzâitul lor caracteristic, aceste himenoptere hărnicuţe şi insistente, 
mai roiau cu multă sârguinţă, în vederea strângerii ultimelor urme de 
polen şi nectar şi munca lor insistentă devenise de-acum zadarnică, 
aşa cum şi a oamenilor de vârsta mea devine la un moment dat. 
Vremea plăcută de vară invita la meditaţie şi relaxare în care şi eu 
intrasem, când am fost adus la realitate de o voce feminină, caldă şi 
cristalină: „Bună ziua, permiteţi să iau loc lângă dumneavoastră?!”  
 Mi-am întrerupt cititul cotidianului meu preferat şi am privit-o 
pe doamna ce mi se adresase cu vocea-i plăcută şi care mă onorase 
cu aceste semne de respect: să mă salute şi să-şi ceară voie să se 
aşeze lângă mine. Nu a fost ceva anormal, ba dimpotrivă, dar, în 
multe alte împrejurări de până atunci, m-am confruntat cu 
comportamente bădărănoase chiar din partea sexului „slab”, mai 
tinere sau mai în vârstă, care se aruncaseră pe aceeaşi bancă pe care 
stăteam, ca lângă un obiect oarecare. Persoana de azi, o doamnă de 
vârstă apropiată de a mea, dar încă frumoasă, îmi dovedise că mai 
sunt şi „relicve”, ce-i drept acum tot mai puţine. 
 - Plăcerea-i de partea mea, doamnă, chiar mă onorează 
prezenţa dumneavoastră! 
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 Avea asupra ei două pungi din plastic, bine burduşite cu ceva, 
după volumul ce-l aveau şi puteai presupune a fi fost grele, din 
moment ce pe frunte îi apăruseră mici broboane de sudoare, la care 
bineînţeles contribuia şi căldura. Poate mă înşelam asupra greutăţii, 
dar aşa păreau. Venea din piaţă şi mergea spre casa ei şi simţise 
nevoia să facă o pauza pentru odihnă şi relaxare. Făcea acest lucru 
mereu, de câte ori avea ocazia şi uneori zilnic, colorându-şi traiul şi 
de acasă, unde stătea mai mult singură, deşi încă mai avea soţ. Ea 
mergea în mod obişnuit şi frecvent la târguieli, soţul la plimbare. 
Este adevărat că şi ea accepta dezinvolt acest obicei care venea din 
tinereţe. Simţea mereu nevoia să fie importantă, făcea şi acum din 
multe nimicuri secrete, care altădată purtau în suflet chiar mari 
secrete, dar îi plăcea să trăiască din amintiri, considerând că astfel 
rămâne mereu importantă. De data aceasta, alesese să se odihnească 
tocmai pe banca pe care stăteam eu, deşi mai erau şi alte bănci libere. 
Probabil, simţea nevoia unei conversaţii şi i se ivise prilejul. 
 Mi-am întrerupt cititul, am împachetat ziarul şi l-am aşezat 
între noi, alături de voluminoasele şi „grelele” ei sacoşe. Era un gest 
de politeţe din partea mea şi am simţit nevoia să-i spun ceva anume, 
„că mă onorează cu prezenţa, că mi-o reamintesc din tinereţe, să-i 
fac un compliment pentru stăruinţa de care dă dovadă şi, ca orice 
bărbat atent, să-i reamintesc că nu s-a schimbat deloc, faţă de acum 
25 de ani”. 
 - Dar... chiar mă ştiţi de atâţia ani? mi-a răspuns ea, cu vocea-i 
limpede şi nealterată de vreme şi vremuri. Nu minţea să se mire că 
nu m-a văzut şi nu m-a reţinut în atâţia ani trăiţi prin acest oraş mic, 
unde mai toţi cetăţenii se cunosc, cel puţin din vedere?!  
 -Exact! Dar în timpul acela am fost un admirator insignifiant, 
din umbră. Erau puţine femei distinse ca dumneavoastră, care să 
atragă atenţia. Este adevărat că era şi multă sărăcie, dar doamnele cu 
pretenţii îşi realizau rochii frumoase şi din ţesături ieftine. Nici nu vă 
trece, doamnă, prin minte în ce împrejurări v-am cunoscut, am zis eu 
minţind. Dar v-am admirat şi numai atât! Nu am vorbit cu 
dumneavoastră niciodată şi, sincer să fiu, nici nu vă ştiu numele! 
 - Puşa, s-a prezentat ea numai cu prenumele, parcă în dorinţa 
de a-mi sugera cu subtilă intenţie modul de apelativ pentru viitor. 
 Discuţia s-a segmentat şi chiar s-a întrerupt, înainte de a-mi 
declina identitatea de apariţia intempestivă a unui prieten de 
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plimbări, conversaţii şi controverse politice. În plimbarea sa, îmi 
sosise un coleg de companie, care a dat un bună ziua şi, bucuros că 
nu avea loc lângă noi , şi-a cerut scuze de deranj şi m-a invitat să 
facem un tur al parcului, „pentru mişcare”, aşa cum făceam zilnic. 
Drept este că ne dăduserăm întâlnire prin telefon şi nu puteam să-l 
refuz. Habar n-avea el ce „fir” înnodasem eu cu Puşa! M-am ridicat 
şi cu o înclinare a capului i-am spus „Sărut mâinile, doamnă!” şi am 
plecat, considerând că n-am nicio obligaţie de a continua discuţia cu 
o persoană „picată” din senin.  
 - O cunoşti pe cucoana asta? a fost întrebarea pe care mi-a 
pus-o prietenul meu de plimbări, când ieşiserăm din perimetrul în 
care ea ne putea auzi.  
 - Da! dar aşa, numai din vedere şi de foarte multă vreme. Nu 
ştiu care-i numele. Puşa e prenumele care mi-l spuse ea acum. Din 
tinereţe mi-aduc aminte că era o damă bine, după care mulţi bărbaţi 
întorceau capul. Şi eu am fost unul din aceia, dar n-am avut ocazia   
s-o cunosc cât trebuie, fiind mai timid în relaţiile cu femeile şi 
eclipsat de alţii. Eram insignifiant în timpul acela. Ea era permanent 
pusă la punct ca ţinută şi prestanţă, trecea pe stradă ca o nălucă. Avea 
ceva aparte ce-i crea o anumită aureolă şi menţinea deliberat în 
preajma ei o zonă în care nu puteai intra prea uşor. Ştiu doar atât că 
era funcţionară. A lucrat la mai multe întreprinderi şi avea un soţ 
cam de vârsta noastră, sau chiar mai mare. Habar n-am cum îl 
cheamă. Nu ne-a fost coleg de liceu şi nici nu ştiu dacă era din acest 
oraş, dar bănuiesc că ea este mai tânără decât el, dacă mai trăieşte. 
Dacă mai vine prin parc şi am posibilitatea, o s-o invit să mai stea 
lângă mine pe bancă, sau să dorească ea, întrucât acum ne 
cunoaştem, să zăbovim şi la o „tacla”, cum le place şi lor femeilor, 
când o să am ocazia „s-o trag puţin de limbă”. După o vârstă, femeile 
mai spun câte ceva, aşa ca să se descarce în cele ce au reuşit să 
ascundă toată viaţa. Dacă noi, bărbaţii, ne mai lăudăm, şi ele vor să 
se elibereze sufleteşte, să se uşureze şi dacă eşti dibaci şi insişti mai 
poţi afla ceea ce cândva era un mister, dacă mai are acum vreo 
importanţă. Sunt mai degajate faţă de un alt bărbat, decât cu cel cu 
care a împărţit patul conjugal o viaţă întreagă. Asta, dacă nu din 
vanitate te izbeşti de acelaşi zid al tăcerii veşnice...  
 - Ştii că eu o cunosc bine, dar în afară de faptul că acum doar 
ne salutăm, altceva nu mai discutăm de mult. Pe vremuri, ne tutuiam, 
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iar acum ne vorbim reverenţios. Asta-i viaţa! Dar lasă treaba asta şi 
hai să bem o bere la Buturugă. Are bere neagră şi nişte mici 
proaspeţi, ce „nu s-a pomenit!” 
 Prietenul meu ştia bine cine era Puşa, fiindcă o cunoaştea 
probabil din vremea aceea de odinioară, care acum a devenit istorie. 
Asta înseamna că de la el puteam să aflu mai multe despre această 
doamnă Puşa, dacă o vrea să-mi şi spună ceva. Voi avea răbdare şi, 
prin întrebări neimperative, voi încerca să aflu ceva despre frumoasa 
şi misterioasa de altădată, pe care am admirat-o de la distanţă, în 
tăcere. Ce-mi trebuia mie atunci aventuri, un timid, să adulmec şi să 
alerg după femei frumoase şi înfumurate, când Caty a mea îmi 
oferea, sunt convins, toată afecţiunea şi, pe lângă serviciul ei, avea 
grijă de copiii noştri şi mai făcea permanent menajul zilnic al casei?! 
Soţia mea când era tânără arăta bine, ca să fiu modest şi să nu zic 
foarte bine. A fost simplă în comportament, cel puţin aşa o vedeam 
eu, dar meticuloasă în ţinută şi nu-mi crea griji că ar avea vreo idilă 
în lipsa mea de acasă, care se petrecea destul de des. Avea atâtea 
treburi în gospodărie că, de multe ori seara, când eram acasă, 
adormeam aşteptând-o să vină în patul dragostei. Prea mult muncea, 
faţă de trândavul de mine! Dar, dacă şi ea la serviciu avea un 
admirator mai atrăgător şi mai atent decât mine?! La întreprinderea 
unde lucra, bărbaţii erau mai numeroşi, comparativ cu femeile 
funcţionare mai tinere. Unii erau frumoşi, bine educaţi, mai maturi, 
lipsiţi de complexe, care o puteau curta, dacă nu chiar o curtau! Asta 
nu m-a preocupat, nimic n-am aflat şi nici nu m-am străduit să aflu şi 
bine am făcut. Cine ştie ce ar fi ieşit atunci, ce dramă s-ar fi produs, 
dacă aflam ceva „ruşinos” pentru onoarea mea de soţ, fără niciun 
câştig şi cu implicaţii asupra copiilor! Bârfe amoroase au mai fost la 
adresa ei, spre liniştea mea şi despre celelalte colege de serviciu, dar 
unde nu sunt? Ce, eu am fost „uşă de biserică?” Ce bine şi liniştit 
dorm acum! 
 
 ...În câteva minute, am ajuns la locul numit „La Buturugă”. 
Sub umbra plopilor seculari, se amenajase în jurul unei mici 
construcţii ce imita o buturugă un restrâns şi intim loc de băut, 
mâncat şi relaxare , deservit de tinere fete, sub conducerea unui 
experimentat ospătar cu state vechi în meserie. Fiecare masă era 
umbrită suplimentar cu câte o umbrelă de protecţie, ce făcea reclamă 
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berii servite. Ne-a întâmpinat şeful localului, ca semn al respectului 
ce ni se acorda, neuitând să ne dea el primul „Bună ziua!”. Eu şi 
prietenul meu eram persoane demult cunoscute pentru rangul şi 
funcţiile avute în micul nostru oraş şi meritam acest mod de atenţie 
care ni se mai recunoştea. Am reperat o masă mai retrasă, la care 
şeful de local a ajuns înaintea noastră şi, cu gestul de gazdă 
primitoare, ne-a tras scaunele să ne aşezăm cât mai comod. 
 - Cu ce doriţi să vă servim? a fost întrebarea directă a 
bărbatului cu faţa zâmbitoare şi caldă cu care am fost primiţi, în 
momentul în care noi ne aranjam poziţia la masă, în umbra deasă şi 
binefăcătoare a umbrelei imense, cu reclama la vedere, ce avea să ne 
protejeze de razele arzătoare ale soarelui de iulie . 
 - Mici aveţi?  
 - Abia veniră! Şi sunt din aceia de care aţi mai mâncat la noi. 
Luăm de la un singur măcelar şi sunt cei mai buni din oraş. 
 - Atunci, două beri negre şi şase mici, comandă prietenul meu, 
al cărui invitat eram azi. Şi apoi, om mai vedea. 
 - Mirela, să aduci la domnii două beri Silva negre şi şase mici, 
cu tot tacâmul şi ... atenţie cum sunt fripţi!, sună porunca şefului de 
local, adresată fetei ospătar care trebuia să ne servească la masă. 
 Ce comandă şi ce dialog simplu, dar încărcate de mult respect 
şi afecţiune! Mirela era o fetişcană ce se apropria de 20 de ani, 
studentă în vacanţă, care câştiga şi ea un ban. Arăta suplă, înaltă, 
îmbrăcată cu o fustiţă neagră, cu o lungime ce nu depăşea 50 de 
centimetri, lăsând goale în toată splendoarea lor picioarele perfect 
proporţionate cu înălţimea ei. Peste tors, purta o bluză de culoare alb 
imaculat, cu un decolteu mai adânc, prin care se remarca un sân 
delicat, în formare. Aveam ce admira căci nimic nu era strident.  
 N-am aşteptat prea mult şi s-a prezentat cu toate cele ce 
comandasem, ne-a onorat cu un salut reverenţios, ne-a umplut 
paharele cu lichidul negru, spumos, ne-a urat „Poftă bună!” şi, 
zâmbind ca o zână din poveşti, s-a retras discret, aşa cum venise. 
Pentru ea ,eram doar doi bunici şi sigur nu realiza clocotul poftei de 
tinereţe din sufletele noastre, care ar fi dorit ca ea, Mirela, să mai 
zăbovească măcar o clipă în preajma noastră, atât cât să-i admirăm 
decolteul adânc, completat cu un subţirel colier din aur, de care 
atârna o inimioară ce se „cuibărise” exact între cele două excrescenţe 
aflate într-o dulce pârguire. 
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 Schimbarea „peisajului” mă făcuse să uit complet de doamna 
pe care o lăsasem singură pe bancă şi care, cu zeci de ani în urmă, 
crea bărbaţilor, dacă nu mai mult, cel puţin aproximativ aceleaşi 
senzaţii, poate chiar mai ademenitoare decât ale corespondentei ei de 
azi, la vârsta de nepoată. După ciocnirea paharelor pline cu berea 
înspumată din care începusem să bem, liniştea fu întrerupta de 
amicul meu.  
 - Şi zici că n-o ştii pe Puşa Vlădoianu, doamna cu care vorbişi 
pe bancă? Întrebarea comeseanului mă aduse la realitate şi mă scoase 
din contemplaţia care mi-o crease tânăra ce ne servise la masă. Ba 
chiar îmi păru bine că mă scuteşte să-i pun eu întrebări despre ea, aşa 
cum aveam de gând s-o fac. 
 
 Au trecut multe zile şi simţeam lipsa Puşei, care nu mai 
apărea. Ceea ce îmi spusese prietenul din copilărie, şi acum de pahar, 
mi se păruse subiectiv, mai ales că-i cunoşteam şi felul de 
comportament, veşnic „un Gică... contra”. Avea multe aventuri 
amoroase la activul său, era prieten nejustificat cu un „Don Juan” al 
târgului, un afemeiat a cărui casă era un fel loc de rendez-vous. Nu 
fuseseră colegi de liceu, diferenţa de vârstă dintre ei era mare, nu 
aveau legături comune de serviciu. Atunci, de unde atâta prietenie şi 
ce altceva îi putea lega sufleteşte, ca să fie prieteni, dacă ipoteza cu 
femeile n-ar fi fost reală?!  
 Cred că era nemulţumit de purtarea Puşei faţă de el în tinereţe, 
fiindcă aceasta probabil nu-i prea acordase atenţie cât dorea el, sau 
poate era o nimfomană şi dorea de la el mai mult . Ceva putea fi 
veridic în toată povestea asta, dar numai de la ea puteam afla, dacă 
dorea să destăinuiască adevărul, comparat cu tot ceea ce spunea 
despre ea prietenul meu de plimbări. Acum, aproape că nu mă mai 
înţeleg ce anume mă determină să aflu lucruri intime despre o 
persoană cu care n-am vorbit decât o singură dată şi asta tocmai 
acum, la vârsta senectuţii. Maniera cu care m-a abordat, fizicul ei 
încă plăcut, în ciuda vârstei pe care o are? Poate comportamentul de 
femeie care a vrut şi a ştiut să-şi trăiască viaţa?! Sau doresc să înţeleg 
ceva despre propria-mi soţie, care a fost şi ea frumoasă, inteligentă, 
atrăgătoare, lucruri pe care la timpul respectiv nu le-am luat în 
seamă, până acum. Gelozie târzie?! Poate şi una, şi alta, dar a-mi 
întreba soţia acum despre aceste lucruri trecute, despre bănuielile 
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care mă frământau atunci îmi pare a fi deplasat, dacă nu patologic. 
Numai Puşa poate să mă scoată din încurcătura în care am intrat şi 
numai de la ea voi afla cu adevărat trăirile femeilor tinere, 
„condamnate” să ducă o viaţă alături de un bărbat introvertit, 
preocupat numai de sex, căruia ea, soţia, trebuie să-i fie servantă, 
mamă de copii şi amanta de câte ori are el poftă. Lui trebuie să-i fie 
îngăduit totul „că, de, îi cruce de voinic!”, iar ea să rămână icoană, ca 
să nu-i păteze onoarea lui de familist! Ce dacă amândoi au serviciu şi 
fiecare vine cu banii în casă! Dar cu cine realizează el adulterul? Nu 
tot cu o femeie, care la rândul ei este şi ea în aceeaşi ipostază?! Deja 
intrasem pe un drum încâlcit şi numai Puşa mă putea scoate din 
încurcătură, dacă o va vrea. O vedeam pe Puşa şi mi-o imaginam 
virtual, ca-ntr-o oglindă, pe propria-mi consoartă. 
 Doream s-o întâlnesc, s-o abordez cu discreţie maximă, cu 
delicateţea bărbatului „copt”, îngăduitor şi atent, prin care se 
cuceresc femeile tinere, uneori chiar foarte tinere, care intră deliberat 
în mrejele adultului matur, din nevoia sau chiar din perversiunea 
atracţiei sexuale. În această situaţie, eram convins că nu mai este 
cazul, sau de… mai ştii ce mai simte o doamnă doritoare să fie 
veşnic curtată? Din viaţă şi din literatură, cunosc multe cazuri 
feminine, care au realizat mariaje cu bărbaţi uneori de vârsta copiilor, 
ca să nu zic gigolo, şi ambele părţi se declarau mulţumite. Şi de 
bărbaţi în aceeaşi situaţie, maturi, nici nu mai amintesc, fiindcă sunt 
prea mulţi şi fac parte în special din categoria celor bogaţi sau bine 
situaţi, dând speranţe admiratoarelor, care acceptă legătura sau 
mariajul, ca să moştenească averea şi apoi să-şi înceapă de la capăt o 
viaţă „adevărată”. Sau de directori ce fac din secretare şi 
subordonate, amante de lux. Femeile „alunecoase” fac acest lucru 
chiar când au soţii apropiaţi de vârsta lor. Le satisfac plăcerea de câte 
ori vor, mimează participarea la satisfacerea plăcerii, dar gândul lor 
este la iubitul care îi provoacă extazul numai când şi-l imaginează. 
Cel din pat, soţul, sau şeful insipid şi insistent de la serviciu, cu 
avantajele materiale, sunt doar instrumentul ce asigură lipsa celui 
imaginat. Fericiţi rămân bărbaţii care nu-şi dau seama de o asemenea 
situaţie şi se cred singurii beneficiari ai jurămintelor de iubire până la 
moarte, auzite înaintea logodnei!  
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 Ionel, aşa se numeşte prietenul meu, care mi-a povestit multe 
despre Puşa, mai multe chiar decât speram. Parcă simţea nevoia să se 
răzbune pe ea, spunându-mi picanterii de-ale tinereţii, lăsând să se 
înţeleagă că la multe ar fi fost autorul şi că a participat intens. Nimic 
nu era vulgar, ci dimpotrivă. Erau chestiuni pe care, fără intenţie, le 
remarcasem şi eu, dar atunci pentru mine n-aveau nicio relevanţă. 
Acum îl ascultam şi încercam să reconstitui frumuseţea aventurilor 
tinereşti, care pentru mine au fost mult mai întârziate. Până pe la 40 
de ani, fusesem curtat şi eu de fete şi doamne de diferite vârste, unele 
cu mai mulţi ani, sau mai puţini ani ca mine, dar nu mă şi 
„cuceriseră”. Cu Puşa n-avusesem de-a face, fiindcă nu eram 
apropiaţi şi nu o cunoşteam. Atunci nu ştiu cum aş fi procedat, dacă 
ea ar fi fost una care să mă curteze. Parcă o şi văd cu alura ei din 
tinereţe. O brunetă cu un păr negru, cu reflexe roşcate, bogat, tuns 
scurt, dar nu prea scurt, ca să-i rămână şi de un coc şic, cu pielea 
feţei albă– măslinie, pomeţii uşor îmbujoraţi, cu o dantură... perle, nu 
altceva, cu nasul drept, perfect proporţionat, buze senzuale, cărnoase 
şi veşnic roşii, chiar nerujate, gâtul frumos cu pielea întinsă, la care 
totdeauna purta un colier din aur. Bustul era împodobit cu un sân ce 
ispitea, nu prea mare, doar atât cât să-l doreşti în podul palmei, talia 
ridicată şi subţire s-o cuprinzi într-o mână, iar picioarele plinuţe erau 
permanent acoperite de ciorapi fini din nailon şi numai atât cât să le 
doreşti să le mângâi. Lungimea fustei era croită şi îţi oferea ce era 
mai frumos. Îşi alegea cea mai potrivită ţinută în funcţie de anotimp, 
avea şi bani şi de unde să cumpere. Era o doamnă după care bărbaţii 
întorceau capul. Cei din preajmă, colegii de birou şi cei cu care venea 
în contact la serviciu erau atraşi şi de parfumul discret aplicat şi 
scump pentru acele timpuri, Chat Noir sau Velur, şi-l invidiau pe 
beneficiarul iubirii ei, soţul din certificatul de căsătorie. Dar ea, oare, 
era fericită?!!  
 După mai multe zile, „diva” mea apăru din nou. Era îmbrăcată 
altfel şi nu în lucruri scoase de la naftalină, de prin dulapuri cu 
vechituri. Purta o rochie nouă, cu un croi tineresc, dar serios, ce-i 
dădea o alură de doamnă modernă. Se vedea că frecventează 
magazinele de prezentare şi vânzare Moda Aliss, de la care-şi 
procura această vestimentaţie cu o croială şi în culori potrivite pentru 
orice vârstă. Înseamnă că şi acum stă bine la capitolul venituri în 
bugetul familial, chiar în ipostaza de pensionară. Era încălţată cu 
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pantofi de vară cu toc subţire şi potrivit de înalt, care-i dădeau un 
mers tineresc, comparativ cu vârsta pe care o are şi eu o bănuiesc. De 
data aceasta, nu mai avea acele sacoşe, ci doar o geantă din piele ce 
se asorta cu încălţămintea, ca model şi culoare. Parcă venea la o 
întâlnire, la care femeile bine educate ştiu să-şi asorteze ţinuta cu 
accesoriile. 
 M-a reperat, mi-a aruncat de la distanţă o privire prietenoasă 
şi, dezinvoltă în pas tineresc, venea spre banca mea, aceeaşi bancă de 
la umbra deasă de sub teii văduviţi de flori. De-acum, eram 
„cunoştinţe vechi”, chiar dacă ne revăzuserăm după atâţia zeci de 
ani. Astăzi era a doua oară când ne întâlnisem aşa, întâmplător. 
 - Sărut mâinile, doamna Puşa! am prevenit salutul acordat unei 
doamne deja cunoscute, la care eu nu avusesem timp să mă prezint 
cum s-ar fi cuvenit din partea unui bărbat cu pretenţii.  
 - Bună ziua, domnule, dar regret că nu v-am reţinut numele 
atunci când aţi plecat nejustificat de grăbit, de parcă domnul acela   
v-ar fi fost şef vreodată, ceea ce nu cred! El a fost economist ca şi 
mine şi, dacă nu mă înşel, dumneavoastră aţi fost ofiţer. Sau greşesc 
eu?! 
 - Da, aşa este! Nu vă înşelaţi deloc, dar noi, eu şi Ionel, ne 
cunoaştem din liceu unde am fost colegi şi am rămas prieteni toată 
viaţa, chiar dacă drumurile noastre s-au despărţit la un moment dat. 
Numele meu este Panti Popescu, diminutiv de la Pantelimon. Eu     
n-am fost orăşean ca el , poate chiar ca şi dumneavoastră, dar cu 
timpul am devenit şi locuiesc aici de zeci de ani, de la intrarea în 
liceu când aveam unsprezece ani, fără însă a mi se schimba 
simţămintele curate ale baştinei mele rural-patriarhale.  
 Aşa a început discuţia, după care ea avea un motiv să se 
oprească în faţa băncii, în timp ce eu mă retrăgeam într-o parte, 
făcându-i loc. S-a aşezat cu grijă, neuitând să şteargă cu un şerveţel 
locul unde trebuia să poposească. Când a ocupat locul, n-a uitat să-şi 
tragă puţin în sus poala rochiei pentru a-şi petrece picior peste picior, 
în cea mai convenabilă şi decentă poziţie, dându-mi posibilitatea să-i 
admir pielea încă frumoasă, întinsă şi nevaricoasă a pulpelor, cum 
erau la alte femei de vârsta ei. 
 
 Am discutat foarte mult despre mici întâmplări şi diverse 
lucruri mai mult sau mai puţin interesante. Fiecare dintre noi aveam 
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de spus câte ceva despre oraşul, oamenii, locurile de muncă, amicii, 
prietenii sau cunoştinţele comune, despre viaţa de altădată, pe timpul 
când eram tineri, dar şi despre statutul nostru actual. Mi-a destăinuit 
că de ceva vreme este singură, singurătate de care n-a dus lipsă nici 
atunci, pe vremea când era tânără, având acum soţul plecat în 
Australia, unde are un băiat căsătorit şi rezident acolo, pentru a-l 
ajuta la creşterea copiilor minori. „ Are doi împieliţaţi, domnule,     
şi-mi pare bine că vede şi el cum se cresc copiii. Pentru ai lui n-a 
ştiut niciodată de ce au nevoie. I-am crescut mai mult singură, de 
parcă eram văduvă. Mai îmi duceau şi alţii de grijă, că vezi 
Doamne...” 
 Mi-a mărturisit că a fost şi ea o dată în continentul ţară, dar 
zborul cu avionul nu-i face plăcere, are rău de înălţime şi i-a dat 
soţului această misiune, de baby-sitter. Şi mai spunea: „că şi când 
erau tineri, el era mereu plecat cu săptămânile, fiind inginer 
petrolist şi a mai stat vreo doi ani şi în Algeria, trimis de Statul 
român. Primeam bani, aveam serviciu, dar mai erau şi copiii care 
mă scoteau din minţi. Sunt obişnuită cu singurătatea, domnule Panti. 
Dar acum, cam târziu sunt liberă, insă ce mai contează, fiindcă 
libertatea nu mai are valoarea de atunci, pe când eram tânără!” 
 Într-un anumit fel, şi Caty a mea a avut parte de o asemenea soartă. 
Eu plecam în tabere, în aplicaţii, la cursuri şi ea rămânea singură, cu 
treburile casei şi grija copiilor. Şi ca situaţia să fie oarecum identică, 
consoarta mea Caty este acum plecată la nepotul nostru în vârstă de 
trei ani, care are nevoie de bunică , să fie supravegheat şi hrănit cât 
părinţii lipsesc de acasă . 
 -Da, doamnă, vă înţeleg. Şi soţia mea a avut parte de o 
asemenea soartă în tinereţe. Acum, este plecată în Olanda, la băiatul 
cel mare, şi vine în ţară peste trei luni. Azi este la modă ca părinţii să 
meargă la copii, să-i ajute, până prind şi ei ceva „cheag”! Am folosit 
acest termen ca să punctez că nu m-am îndepărtat de originea mea 
natală. Prin aceasta, i-am dat de înţeles că şi eu sunt singur şi că sunt 
disponibil şi pentru alte întâlniri şi, de ce nu, mai intime, dacă îi 
convine. 
 …Nici nu ştiu când a trecut timpul. Căldura se lăsase asupra 
oraşului, se apropria ora amiezii, pensionarii se retrăseseră şi doar pe 
o bancă mai îndepărtată de noi mai zăboveau doi tineri, fată şi băiat, 
care nu se mai săturau de sărutat.  
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 - Pe vremea noastră, nu se putea vedea aşa ceva! remarcă 
ofensată distinsa mea companioană de bancă. Sărutul era ceva tabu şi 
se desfăşura sub perdeaua întunericului şi a intimităţii desăvârşite, nu 
ca acum, în privirile trecătorilor. Acum totul este vulgar, şi nu mai 
au, cum aveam noi la vârsta lor, acel bun-simţ, domnule! conchise ea 
stigmatizându-i, cu o vădită tentă moralizatoare în glas, desuetă din 
păcate pentru tinerii libertini de azi.  
 Am lăsat discuţia întreruptă şi în suspans, aşa, ca să fiu de 
acord cu simţămintele de acum ale doamnei Puşa. Dar prin minte îmi 
bântuia bănuiala invidiei celor trecuţi de tinereţe, faţă de aceşti 
adolescenţi, amorezi de „drumul mare”, dar cu gândul dus în urmă, 
că şi ea, Puşa, când avea în jur de 30 de ani, pe la birou, sau printr-o 
pădure, acasă, la un hotel, sau la un camping, în timpul liber oferit de 
serviciu şi de soţul mereu plecat, nu se mai sătura de sărutatul mult 
mai focos, încheiat de obicei la acea vârstă prin săvârşirea unei 
plăceri sexuale, cu un iubit temporar, înlocuitor al soţului absent, la 
propriu, şi, de multe ori, la figurat. Când este vorba de „alţii”, suntem 
critici necruţători şi intoleranţi, chiar cu gesturile lor naive şi 
nevinovate, dar despre noi, când eram nu ca ei, ci maturi şi cu 
obligaţii familiale, uităm repede ce am făcut, cum le-am făcut, unde 
le-am făcut şi câte au fost, sau dacă au fost şi morale. În gând mi-am 
zis: „Las’ că te trag eu de limbă, cucoană!”  
 Ne-am luat la revedere şi am plecat acasă, fiecare  
îndreptându-ne în câte o direcţie, nu înainte de a ne saluta reverenţios 
şi a ne exprima reciproc plăcerea despre ce s-a discutat, „că n-am 
ştiut când a trecut timpul”, şi că şi mâine „eu vin tot aici”, precizare 
ce-mi aparţine, la care mi s-a răspuns ”că ar veni şi ea”, dar cu o 
observaţie, simţeam de- acum, a lăsat să se înţeleagă „că nu doreşte 
să mai apară şi prietenul meu.” Deci, el era inoportun sau chiar urât 
de ea şi-i plătea probabil prin ignorare o poliţă mai veche, de care 
numai ei doi ştiau.  
 
 Au urmat multe întâlniri în vara aceea, care merită să fie 
reţinute. Dar acum, trebuie spus ceea ce s-a petrecut la întâlnirea din 
a doua zi. Venise mai devreme şi am găsit-o la „datorie”,  
aşteptându-mă pe banca de sub teiul scuturat de flori. Simţeam      
de-acum că era doritoare de conversaţie cu mine şi parcă voia să–mi 
arate că ştie să fie parolistă. Într-un fel, o cucerisem şi-i plăcea modul 
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cum discutam cu ea. Învăţasem şi eu, ca bărbat oarecum exigent, ce 
le place femeilor: să le admiri îmbrăcămintea, manierele, ideile şi 
gusturile în asortarea ţinutei cu accesoriile vestimentare şi să nu uiţi 
remarca: „Ce bine arătaţi, doamnă!” Ajunsesem până acolo că-i 
aprobam şi când nu trebuia remarcile uneori deplasate. Mă purtam ca 
un domn şi asta o mulţumea. Eram liberi de orice griji, eram doi 
pensionari apropriaţi de vârsta a 3-a, mai tânără ea, dar încă arătoşi şi 
nestresaţi de afecţiuni medicale şi de lipsa banilor. Soţul ei, Adrian, 
era plecat de câteva luni la mii de kilometri de ţară, iar Caty a mea 
lipsea şi ea de acasă, cam tot de atâta timp. N-avea cine să ne întrebe 
unde ne ducem şi de ce am întârziat la masă. Pentru a nu „bate la 
ochi”, ulterior am schimbat locul de întâlnire şi, în zilele mai 
răcoroase şi înnourate, ne plimbam pe Insulă, uneori în pas mai alert, 
mişcare care ne înviora şi prindea bine organismului încă neobosit, 
pentru care se recomanda zilnic un minimum de efort fizic. Zilele se 
scurgeau repede, mai repede parcă decât înainte de a ne cunoaşte. Cu 
prietenii mă întâlneam mai rar şi numai în după-amiezi, dimineţile 
fiind ocupate cu Puşa. 
 După un timp, am ajuns la înţelegere să schimbam orele de 
întâlnire de dimineaţă; „că-i mai bine după-amiază şi spre seară, 
vremea fiind mai puţin caniculară.” Am stabilit un nou loc de 
întâlnire, pe o alee dosnică şi mai puţin frecventată de cunoştinţele 
noastre comune. Parcă eram doi adolescenţi ce-şi dădeau întâlniri 
inocente şi ferite de ochii lumii, în care tainic să-şi spună cuvinte de 
dragoste. Mie îmi încolţise ideea „că, dacă acceptă, o invit într-o 
seară la o bere, la un local sau chiar, de ce nu, la mine acasă.” Dar 
nu trebuia să mă grăbesc, fiindcă un refuz al ei ar fi stricat totul şi eu 
nu mai puteam lansa o a doua invitaţie. Şi când eram tânăr acţionam 
prudent şi nu invitam la dans o domnişoară despre care credeam că 
nu mă plăcea şi m-ar fi refuzat. Am păţit-o o dată şi m-am lecuit 
pentru toată viaţa! 
 

* 
 
 
 Era în ziua de 6 August, zi de mare sărbătoare la o mănăstire 
din apropiere. Împreună cu Puşa, hotărâsem să facem o plimbare spre 
acel loc de pelerinaj, unde se adunau enoriaşii din cel puţin trei 
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judeţe. Acceptaserăm să ne vorbim la persoana a doua singular şi, ca 
orice oameni educaţi şi neconformişti, ne ziceam pe nume, dar numai 
atât. Mi-am pregătit-o pe Octavia, maşina mea Skoda, am spălat-o şi 
odorizat-o în interior, cum mai făcusem şi altădată şi care fusese 
martoră şi la alte aventuri, cu mai mulţi ani în urmă. Pentru orice 
eventualitate, am pus în portbagaj un pled şi o sacoşă cu produse 
pentru mâncat şi de băut, prosop, apă şi săpun de spălat, toate pentru 
a satisface orice nevoie, dacă era cazul. La locul şi ora stabilite, 
departe de casa ei, eram aşteptat cu promptitudine de doamna cu care 
înfiripasem de acum o prietenie, ca altădată cu mai tinerele mele 
iubite, când ele îmi ticluiau ademeniri. Istoria se repeta şi emoţiile 
unei mici aventuri se iviseră. Inimă, de ce nu vrei să-mbătrâneşti?, 
vorba câtecului... 
 Conduceam ponderat, cum se cuvine când ai lângă tine o 
distinsă doamnă, frumos îmbrăcată, cu o rochie din mătasă prevăzută 
cu un decolteu mai „adânc”, prin care ieşea în evidenţă locul de 
sorginte a două merişoare, în imaginea mea de acum tot atât de 
apetisante ca în tinereţe şi care emanau un miros plăcut, de parfum 
discret folosit. Pielea gâtului şi a pieptului era puţin bronzată, întinsă, 
neafectată încă de anii acumulaţi, pe care etala strălucind un frumos 
lănţişor din aur cu un pandantiv ce o reprezenta pe Maica Domnului. 
Doar mergeam la o mănăstire şi locul sfânt trebuia respectat! La 
schimbările de viteză, mâna mea dreaptă ce apucase rotundul 
manetei atingea „din întâmplare”, dar chiar insistent uneori, piciorul 
plinuţ, care n-a reacţionat în a se retrage, rămânând pe poziţie, dacă 
nu chiar înclinându-se mai mult spre mine. Totuşi, verbal am primit 
un sfat spus însă cu sfială, că „maşina trebuie condusă cât mai atent, 
că doar nu stăm pe loc!” În concluzie, pe loc, în staţionare, n-ar fi un 
lucru grav un asemenea gest, pe care eu l-am luat în considerare ca 
pe un avans încurajator pentru viitor. Deja, după această observaţie, 
începusem să-mi pun la lucru imaginaţia masculină, care nu s-a lăsat 
mult aşteptată. În jurul mănăstirii, „vedeam multe maşini, nici un loc 
de parcare, că valea-i îngustă, lume multă şi zgomotoasă, campingul 
supraaglomerat, motiv pentru a propune urcarea pe drumul 
forestier, către poiana unde se află Schitul, loc ideal de odihnă şi 
oferitor de intimitate desăvârşită. ” 
 - Ce facem, Puşa, dacă nu găsim loc de parcare? spusei eu cu o 
îngrijorare în glas, dar cu speranţa că aşa va fi. N-am fost de 
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sărbătoarea aceasta niciodată aici. Am venit alteori rar şi doar în 
duminicile obişnuite şi totul era perfect.  
 - Să ştii că m-am gândit şi eu, răspunse ea, dar să vedem ce-i 
la faţa locului!  
 - Dacă o fi greu cu parcarea şi este aglomeraţie mare, ai vrea 
să urcăm la Schit, pe drumul forestier care-i foarte bun şi folosit 
permanent? Este aşezat lângă o poiana superbă, unde acum câţiva ani 
am fost cu soţia şi ai tot ce-ţi doreşti: umbră, aer ozonat, apă iar 
poiana este cu iarbă permanent verde, împânzită cu câmpuri de 
margarete. E splendidă. O ştii? 
 - Am fost când eram copilă, într-o toamnă, la adunat de jir. 
Dar nu mi-a rămas nimic frumos, fiindcă era prin luna noiembrie, era 
frig şi umezeală. Dar dacă-i cum spui, este o soluţie. Spre seară, când 
începe retragerea, coborâm şi noi, că mănăstirea nu pleacă. 
 „Hai, că reuşii să-i induc ideea şi chiar evit să găsesc un loc 
de parcare a maşinii. Observ că este chiar încântată de soluţia 
propusă. Poate chiar şi ea se gândea,o aştepta, dar cum să plece de 
la ea, o doamnă, o asemenea propunere?!. Unde ar mai fi misterul 
provocat de o femeie pe care-o doreşte bărbatul? Mintal, începui să-
mi fac un plan ca orice bărbat doritor de-o aventură în intimitatea 
naturii, care nici nu se compară cu cea din patul conjugal al ei sau 
al meu, unde-ţi trec prin minte şi lucruri sinistre: umbra soţului, o 
poză cu ea şi el, atârnată pe un perete, sau aşezată în vitrina 
dulapului ori a bibliotecii, ochii vigilenţi ai vecinilor, un telefon care 
sună în momentul nepotrivit, o vizită neprevăzută. În natură, dacă 
alegi locul potrivit, nimeni nu te aude, nimeni nu te vede, doar 
trebuie să fii atent unde şi pe ce pui pledul, să nu fie vreo viperă, sau 
Doamne fereşte! vreun scorpion, aşa cum s-a mai întâmplat la cei 
grăbiţi şi neprevăzători, care s-a soldat cu mari tragedii.”  
 Cam de la trei kilometri de mănăstire, valea era plină de 
maşini, tarabe cu tot felul de produse, unde negustorii ambulanţi 
expuneau tot ce se putea vinde, de poliţişti care încercau zadarnic să 
facă ordine într-o lume pestriţă, ce se deplasa în toate sensurile pe 
drumul naţional. Cu viteză redusă, am pătruns în acest vacarm şi, 
când am ajuns la bifurcaţia cu drumul forestier, am virat şi m-am 
angajat direct pe acesta, abordând panta spre schit. Imediat, în prima 
poieniţă, cea de la câteva sute de metri de mănăstire, am dat peste 
alte maşini, alte tarabe, altă lume şi o „umbră” de nelinişte, „că ar 
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putea fi şi la schit aşa ceva, s-a aşternut pe elanul meu”. Norocul a 
fost de partea noastră. Poiana cu schitul era prea la înălţime, la câţiva 
kilometri de şosea, şi pelerinii aveau alte preocupări, de evlavie sau 
comerciale. Pe drum, am întâlnit câţiva tineri care, plictisiţi jos, sau 
poate amatori de drumeţie, se încumetaseră să facă o plimbare per 
pedes şi acum se întorceau. În poiana Schitului, erau doar doua 
maşini aşezate la un loc, venite şi ele încărcate cu două familii cu doi 
copii, care serveau masa pe pături întinse la umbră, sub poala 
pădurii. Erau îmbrăcaţi lejer, chiar sumar şi un bărbat îşi „etala” o 
burtă de egumen. Am trecut pe lângă ei, i-am salutat prieteneşte prin 
golul geamului portierei şi am continuat mersul, afundându-ne în 
zona ferită de privirile lor. Am oprit să ne orientăm asupra locului de 
popas, am reperat spaţiul optim , am parcat maşina şi, pe un teren 
acoperit cu un „covor” gros de muşchi şi cetină, ne-am aranjat 
„cuibul” de repaus şi de dragoste, folosindu-ne de obiectele aduse de 
mine în portbagajul Octaviei, care s-au dovedit a fi binevenite... 
 ... I-am cerut voie s-o sărut cu precizarea că dacă fac o 
impoliteţe să fiu sancţionat cu o palmă peste obrazul „neobrăzat”, la 
care răspunsul n-a întârziat: „ Adică unde-i impoliteţea?” Ne-am 
făcut comozi de hainele de pe noi, „că poate facem şi puţină plajă”. 
Eu am rămas doar în şortul de baie, iar ea în furou „că nu-i mai place 
rotunjimea şoldurilor!” Toate cele trei plăceri au fost îndeplinite în 
ordinea firească a lucrurilor. Cu un coniac înainte şi o cafea din 
termos, după, Puşa s-a comportat ca în tinereţe, liberă de prejudecăţi 
şi doritoare de aventura cu bărbatul pe care acum îl avea şi îl plăcea.  
 Timpul a trecut repede, aşa cum se întâmplă când totul este 
prea frumos. Seara a venit pe nesimţite, cele două maşini plecaseră 
de mult şi, pe acelaşi covor natural, am mai dat frâu liber 
sentimentelor de iubire, după care amândoi aşteptam de mult. Pentru 
mine, ea s-a comportat tulburător de erotic, demonstrând o 
senzualitate cum de puţine ori am avut parte de la Caty, în lunga 
noastră căsnicie.  
 Ne-am strâns bagajele şi am părăsit poiana cu margarete, 
înmuiaţi de plăcerea mirifică a momentelor petrecute, cu gândul să 
ajungem cât mai repede acasă, pentru o baie purificatoare.  
 
 Aşa am pătruns eu în intimităţile doamnei Puşa, o femeie de 
toată isprava, mama a doi copii şi soţie care a ştiut să menţină 
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echilibrul familial alături de un soţ cultivat, dar prea ocupat cu 
serviciul său, care de prea de multe ori când venea acasă , după 
terminarea... giugiulelilor, devenea ursuz sau adormea tun, cum îmi 
povestise ea cu tristeţe şi dezamăgire . 
 
 Când am intrat în apartament, telefonul suna. Grăbit să 
răspund, nu am încuiat nici uşa de la intrare, gândind că poate cineva 
mă mai căutase , pe când eu umblam „chiauna”, pe sub poala 
coroanelor de brazi, în adâncul pădurilor seculare. Întotdeauna, în 
asemenea situaţii, crezi că ai o parte de vină, chiar dacă totul a fost 
oarecum nevinovat. 
 - Mulţumesc pentru ziua de azi, am auzit vocea caldă, de acum 
bine cunoscută şi inconfundabilă a Puşei. A fost mai minunată decât 
mi-aş fi putut imagina! Şi discuţia a continuat cu mai multe bucurii 
create de emoţia clipelor trăite, la care ea nici nu s-ar fi aşteptat. 
Mulţumesc, mulţumesc şi noapte bună!  
 - Plăcerea a fost şi de partea mea, mai cu seamă să am parte de 
compania unei doamne ca tine! N-am acum cuvintele potrivite să-ţi 
răspund pe măsură şi ar fi păcat să bagatelizez ceva sublim! Un lucru 
este cert: că omul are totdeauna rezerve pentru a recupera ceea ce a 
dorit, dacă are prilejul să o facă, sau insistă. Unde ai fost până 
acum?! Te sărut şi noapte bună!  
 Cu această banală urare s-a terminat convorbirea, care a fost 
plină de laude şi complimente şi care a durat peste zece minute, 
provocată de ultimul impuls declanşat de exuberanţa plăcerilor zilei 
încheiate în seara de 6 August, sărbătoarea „Schimbării la faţă a 
Domnului”. Oare cât păcat am comis prin fapta făcută?! Îmi dau 
seama că, pentru Puşa, intensitatea a fost în mod cert superioară faţă 
de a mea, din moment ce n-a avut răbdare şi a ţinut să-mi mai 
mulţumească încă o dată pentru frumoasele clipe oferite. „Bărbaţii 
caută frumosul, femeile sufletul!” Dar dacă odată cu sufletul găseşti 
şi frumosul închipuit?! În viaţă, totul este relativ şi percepţia este 
subiectivă. Oare Caty a mea tot aşa de sensibilă o fi fost? Sincer să 
fiu parcă n-am observat, cum poate nici Adrian n-a văzut în soţia lui 
acel „ghem” de sensibilitate şi pasiuni. Ce orbi suntem ca bărbaţi 
când este vorba de soţiile noastre, dar cum şi cât ni se luminează 
mintea şi ne creşte pasiunea când avem de-a face cu ale altora! Dar 
dacă şi ele sunt la fel? La o vorbă necuviincioasă a soţului, aruncată 
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neglijent într-un moment nepotrivit, se supără, se întărâtă şi îşi aduc 
aminte şi de alte „bădărănii”, de când s-au împreunat, şi pecetea de 
mitocan a fost deja pusă. „Las’ că o să vezi tu!” Bineînţeles că nu 
vezi, fiindcă răzbunarea se va face când nici nu bănuieşti, dacă o 
asemenea aventură merită să fie catalogată drept răzbunare. În fond, 
cine este perdantul şi ce pierde? Dar unde-i câştigul, dacă-i vorba să 
analizăm mercantil şi trăirile de-o clipă? 
 
 -Vrei să-mi faci o vizită deseară, ca să stăm aşa, lejeri la un 
„pahar de vorbă?”, o invitai eu prin telefonul de care uzam de-acum 
din ce în ce mai mult. Întâlnirile nu mai erau lăsate la voia 
întâmplării, în parc sau pe stradă, unde puteam atrage atenţia 
cunoştinţelor comune. Chiar după plimbarea din 6 August, amicul 
meu mă întrebase dacă am fost la sărbătoarea creştinească de mare 
importanţă ecleziastică a zonei, ce atrăgea atâta lume , „că m-a văzut 
în maşină sau a fost o confuzie”. Dacă n-a minţit, a făcut precizarea 
că „eram şi cu o doamnă, dar n-am recunoscut-o”.  
  - Panti dragă, nu-i mai bine să vii tu la mine?! Să ştii că am 
curte mare, vecinii sunt plecaţi din oraş pe la casele lor de la ţară, 
stăm în curtea interioară, în mirosul de Regina Nopţii, feriţi de priviri 
indiscrete şi-i mai comod decât în apartamentul tău. Hai, te rog.... 
 Nu-i intrasem în casă şi sincer să fiu eram curios să văd cum o 
are aranjată. Ea fusese la mine o dată, deci mai petrecuseram o seară 
romantică, împărţită în patul aranjat, cu lenjeria schimbată proaspăt. 
De-acum, se simţea şi ea obligată , cum era normal, să-i întorc vizita, 
mai ales că şi vecinii ei nu erau prezenţi ca să observe neregula, 
adică prezenţa unui bărbat străin ce intră în casa unei femei singure. 
La bloc e mai simplu, te urci în lift, cobori la etajul dorit şi, dacă nu-i 
nimeni pe hol, intri direct în apartamentul la care nu suni şi care te 
aşteaptă descuiat. Dacă, din întâmplare, când urci, la ieşirea din lift 
dai de un vecin necunoscut, te faci că ai greşit etajul, sau îl întrebi de 
un nume care locuieşte pe altă scară sau la alt etaj şi ai plecat. Poţi fi 
doar catalogat „năuc”, nu amorez al unei persoane ce locuieşte la 
acelaşi etaj. Totul este să fii politicos, să pari îndatorat pentru 
informaţia primită şi să poţi „înghiţi găluşca” fierbinte a ghinionului, 
că ai dat peste un obstacol la care nu te aşteptai. 
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 ...Cu un buchet de trandafiri Golden Auriu, care ştiam că-i 
plac, şi o sticlă de vin Cabernet de Dealu Mare, la lăsarea serii, eram 
la poarta descuiată de pe strada „lumii bune” a Târgului, cu case tip 
vilă, cu curţi şi grădini mai mari sau mai mici, după cum s-au 
nimerit. Strada era liniştită şi numai câte un câine din vreo curte mai 
lătra din obişnuinţă, fără nici un motiv, precedând luna ce trebuia să 
răsară. La casa idilei mele, lumina era stinsă şi totul părea pustiu. 
Dar, în dosul unei perdele, supraveghind poarta de intrare, mă aştepta 
fiinţa iubirii târzii, să ne astâmpărăm deopotrivă focul dragostei care 
se înfiripase. Oare, era ceva ce aparţinea hazardului, sau ea, Puşa, mă 
remarcase încă din tinereţe şi mă dorea mai de mult, neavând până 
acum prilejul s-o facă? Doar îmi spusese că mă ştia şi ce rang am 
avut în urbea comună, a amândurora.  
 Când am pus mâna pe clanţa porţii şi am împins pentru a o 
deschide, s-a şi crăpat uşa de la intrarea holului şi a apărut în scara 
casei diva mea, echipată într-o ţinută impecabilă de seară, de parcă 
am fi mers la un spectacol. În lumina obscură a crepusculului asociat 
cu umbra copacilor de pe stradă şi din curţi , mi s-a părut şi mai 
unduioasă, cu toate că împlinise vârsta de 55 de ani. 
 - Te rog să nu te descalţi, că mergem în grădina din spate, mă 
întâmpină ea, oferindu-mi buzele să i le sărut. Vai, ce frumoşi 
trandafiri mi-ai adus! Adrian, cu diferite ocazii, preferă să-mi dea 
bani să-mi cumpăr ce vreau şi sunt lipsită de plăcerea surprizei. Încă 
o dată, îţi mulţumesc! şi se mai apropie lasciv, pentru a primi încă un 
sărut.  
 Cu buchetul într-o mână, mă prinse cu cealaltă şi mă conduse 
în sufrageria mobilată cu lucruri vechi, dar renovate, moştenite de la 
părinţii ei, din ceea ce mai rămăsese. O masă imensă, lucrată cu 
furnir de nuc, în jurul căreia tronau douăsprezece scaune, un dulap de 
haine cu trei uşi, având pe cea de la mijloc o oglindă de cristal, o 
servantă cu vitrină, în care se odihneau zeci de pahare şi servicii de 
ceai şi cafea, o canapea şi două fotolii, ce creau un loc aparte în 
această cameră imensă. Pe unul din pereţi, atârna o icoană cu ramă 
de argint, pe un altul, o pendulă care se odihnea de atâta „muncă”, în 
zecii de ani în care numărase orele, alături de un tablou mărişor, din 
care ne „privea” o pereche tânără: un ofiţer alături de o frumoasă 
doamnă, el în picioare, iar ea aşezată pe un scaun. Pe alt perete, erau 
două picturi în ulei, cu peisaje şi o natură moartă, semnate de 



Mugurel Pădureanu-Coarba 235 

Bunescu, un pictor al timpului trecut. Totul era ordonat şi curat, 
parcă în aşteptarea unui musafir.  
 Într-o vază de cristal, aflată în poziţia de vas gol, puse 
trandafirii şi, scuzându-se, plecă să aducă apă pentru ei, creându-mi 
posibilitatea să mai rotesc o dată privirea şi să admir şi frumuseţea 
lustrei antice cu şase braţe, pe care erau montate globuri din sticlă de 
Jena, de un format şi colorit pe cât de retro, pe atât de interesant, din 
care luminau discret şase becuri ce se aprindeau de la două 
întrerupătoare.  
 Printr-un hol ce despărţea spaţiul casei în două părţi egale, 
trecurăm ţinându-ne de mână, ca doi adolescenţi la prima întâlnire, şi 
ne mai acordarăm „un pupic” discret, nu vulgar, ca la tinerii aceia din 
parc. Pe uşa din spate, ieşirăm în intimitatea grădinii umbrite ziua de 
un pat de vie, cu ronduri de flori la extremităţi şi o masă octogonală 
la mijloc, peste care trona o imensă umbrelă protectoare, pentru timp 
cu soare sau ploi. Regina Nopţii începuse să ne onoreze cu parfumul 
ei de seară, inconfundabil, mărind plăcerea de a sta cât mai mult în 
acest ambient romantic şi reconfortant, amplificat de senzaţia 
continuării unei discuţii interesante de viaţă şi a unui act normal la 
încheiere, de plăcere sentimentală. 
 - Îţi place? Aşa-i că am avut dreptate, că-i mai intim aici, decât 
la bloc? Ah, şi-şi dădu o palmă peste fruntea-i înaltă de sub părul 
bogat, coafat şi recent vopsit. Dar nu-ţi prezentai şi restul casei! Ne 
întoarserăm urcând câteva trepte ale scării şi pe acelaşi hol luarăm la 
rând camerele: două dormitoare, o baie, o cameră birou, un WC de 
serviciu, cămară şi o debara. 
 - Acesta-i dormitorul meu, îţi place?!  
 Era o încăpere de invidiat, mobilată cu un pat dublu, aşezat ca 
să se poată folosi pe ambele laturi, un dulap de haine şi o toaletă 
imensă, cu o oglindă la mijloc şi o măsuţă cu două fotolii. Pe pereţi 
erau agăţate două tablouri în ulei, un asfinţit de soare şi o casă 
ţărănească, gen Petraşcu, precum şi o icoană cu Maica Domnului, 
pusă deasupra unei candele din argint. Deasupra toaletei, cu 
posibilitatea de a fi văzut din pat, „privea” spre noi, numărând 
minutele, ca piesă de ultimă generaţie a tehnicii, un ceas electronic 
de o dimensiune apreciabilă. Patul era aranjat pentru a fi folosit de 
două persoane, cu perne mari şi mici, cu feţe de damasc apretate şi 
călcate, precum şi o cuvertură subţire, pentru acoperire. După aspect, 
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lenjeria fusese proaspăt schimbată. Totul era curat, ca şi aerul plăcut 
mirositor, realizat cu un sprai odorizant de pin, ce persista în 
încăpere. Lustra era şi ea de provenienţă veche, cu mai multe braţe şi 
cu mai puţine becuri montate, pentru a nu se face risipă de curent, 
sau pentru intimitatea alcovului.  
 Am trecut prin toate încăperile şi astfel am luat contact cu 
toate părţile intime ale unei case ce aparţinea unei doamne, pe care 
fizic o cunoscusem destul de bine, oferindu-mi generos toată 
intimitatea ei. Mai trebuia să-i intru şi în suflet, dacă o să vrea să mă 
accepte spre a mi se destăinui. Doream să pătrund în tainele trăite de 
o femeie în relaţiile ei cu bărbaţii, să-mi dau seama de propriile mele 
greşeli, de bădărăniile pe care le-am comis în viaţa de familie faţă de 
Caty , care, aşa cum am constatat eu, mi-a fost credincioasă. Sau 
poate mă înşel? Sigur, au fost sentimente şi plăceri fizice, care s-au 
ivit pe timpul anilor tinereţii, în anturajul serviciului şi al legăturilor 
cu lumea exterioară din afara familiei, când, rămase singure, chiar şi 
femeile normale şi credincioase devin uneori labile, în mod obişnuit 
ţinte apetisante pentru poftele bărbaţilor, la care doamnele nu pot 
întotdeauna rezista, având şi ele poftele lor. Din tagma bărbaţilor 
curtenitori şi eu am făcut parte şi prezenţa mea aici este o certitudine 
care confirmă şi nu mai trebuie demonstrată. Nimic nu poate fi mai 
dulce ca dragostea oferită de o femeie dorită, cu bărbatul plecat de 
acasă, sau mai puternică emoţional, când vine la locul de întâlnire, 
lăsând soţul adormit în pat, din cauză că a consumat în ziua aceea 
mai mult ... alcool. 
 
 Trecuse de miezul nopţii, când ne-a adus la realitate cântecul 
unui cocoş din coteţul unui vecin, care îndeplinea misiunea unui 
orologiu al cartierului adormit. Am început masa cu un whisky adus 
de prin Australia, cu diverse şi delicioase mâncăruri, frumos aranjate 
pe platourile din porţelan de Sevres, confecţionate din cel mai preţios 
caolin, udate cu vinul „casei”, frapat de cubuleţe de gheaţă, în 
intimitatea grădinii, la masa octogonală, pe care ardea într-un sfeşnic 
o lumânare ce emana un parfum plăcut pentru momentul şi prilejul în 
care ne aflam. Din cei 25 de cm. de ceară ai lumânării se consumase 
o treime şi Puşa mea nu-şi terminase nici jumătate din povestea vieţii 
ei, pentru care eu o provocasem şi, ca orice femeie deschisă, îţi spune 
chiar mai multe decât eşti dispus să asculţi, că uitasem de ceea ce era 
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poate cel mai important moment al serii, inaugurarea lenjeriei 
proaspăt spălată şi apretată, de pe patul dublu din dormitorul intim al 
doamnei.  
 Cu memoria încărcată de multe evenimente dramatice şi altele 
frumoase din viaţa ei, aşa cum o incitasem să mi-o povestească, 
considerând viaţa de femeie ca o floare care nu piere, ci se 
„metamorfozează” după sezon, cu lux de amănunte Puşa mi-a 
povestit sincer tot ce avea, mai ales că florile alese drept comparaţie, 
propuse de mine, i-au făcut deosebită plăcere, iubindu-le deopotrivă: 
Viorea, Zambilă, Crin Imperial, Trandafir şi Crizantemă. La 
trandafir, povestea noastră ne-a fost întreruptă de cocoşul vecinului, 
care ne-a adus aminte că intrasem de mult în a doua zi, că mai aveam 
în program un moment de îndeplinit, acela cu patul, după care 
trebuia să mă retrag la domiciliul meu, „din motive uşor de înţeles”! 
 Când m-am trezit în dimineaţa acelei zile, trecuse de ora zece şi, 
după o gustare frugală, m-am apucat cu asiduitate să scriu, ca să nu 
uit, cât mai multe din câte auzisem. Nu trebuia pierdut nimic din 
confesiunile acestei simpatice şi sensibile doamne, care mi-a 
încredinţat, de unde atâta încredere în mine?, o parte din viaţa ei 
reală , trăită într-o familie onorabilă, în copilărie cu părinţii săi şi 
apoi alături de soţul cu care a întemeiat un cămin şi l-a făcut tată a 
doi copii . Seara fusese superbă, intimă până în extremis, ca între doi 
prieteni de sex opus, dar care parcă s-ar fi cunoscut de-o viaţă şi s-au 
întâlnit după o lungă absenţă, completându-şi reciproc paginile 
rămase necunoscute.  
 

* 
 
 
 ,,Panti dragă... Provin dintr-o familie de orăşeni, cunoscuţi 
bine în acest târg. Bunicul meu a fost avocat, căsătorit cu o 
descendentă de oameni înstăriţi, având şi ea patru clase de liceu, 
câte făceau fetele pe vremea aceea. Tata a mai avut trei fraţi, toţi cu 
studii superioare. 
 Părinţii mei s-au căsătorit de tineri, au avut aceeaşi vârstă. 
Tata era ofiţer de artilerie şi a fost mutat prin mai multe garnizoane. 
Mama provenea dintr-o familie de mici moşieri şi s-a măritat cu tata, 
aducând o dotă materială constând în 50 ha. teren arabil şi 20 ha. 
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pădure. Pe vremea aceea, soţiile de ofiţeri trebuiau să fie bogate, la 
tine tot aşa a fost? Terenul arabil era dat unor arendaşi care anual 
ne aduceau banii din folosirea pământului. Eu am fost născută în 
garnizoana Bârlad şi, după război, tata a revenit în oraşul său natal, 
adică aici, unde era un regiment de artilerie. Mai aveam o soră şi un 
frate mai mare care s-a prăpădit în urma bolii de vărsat şi am rămas 
doar noi, fetele. Între mine şi sora mea era o diferenţă mare de 
vârstă. Soră-mea s-a măritat în anul doi de facultate, a plecat din 
oraş şi am rămas singură la părinţi, care ţineau la mine ca la ochii 
din cap. Eram idolul lor şi devenisem o răsfăţată, satisfăcându-mi-se 
toate dorinţele. 
 În anul 1948, tata a fost „deblocat”, adică dat afară din 
Armată. A urmat o prigoană nemaipomenită, cu lipsuri materiale 
imense. Pământul ne-a fost expropriat parţial pentru un GAS, iar 
tata devenise din ofiţer cu grad de maior, chirigiu, ca să avem din ce 
trăi. De durere, mama s-a prăpădit de timpuriu. Mai aveam la activ 
o parte din teren, ca să fim „stigmatizaţi” chiaburi, chiar dacă nu 
locuiam la ţară. Acesta-i momentul când din bulbul ce se păstrase 
până atunci într-un teren fertil a răsărit Vioreaua, cu numele Puşa. 
Împlinisem 14 ani, intrasem la liceu şi devenisem conştientă de 
personalitatea mea, când acest „ger” cumplit al exproprierilor 
„comuniste” , al lipsurilor şi apoi al morţii mamei mi-a distrus 
moralul. Totuşi, ca fiinţă feminină, începusem să am preocupări 
privind persoana mea: cum arăt, cum să mă îmbrac, cum să-mi 
aranjez mai frumos părul. Mă bucuram că am obrazul curat, puţin 
roz pe pomeţi, ochii negri, buze frumoase, senzuale, nu-mi trebuia 
ruj, nasul mic şi puţin obraznic. În faţa oglinzii, îmi cuprindeam cu 
mâinile talia şi eram încântată că sunt subţire şi doream rochiţe pe 
care însă nu mai aveam cu ce să le cumpăr. Ştiam că trebuie să fiu 
frumoasă, bine îmbrăcată, dar n-aveam cum să le realizez. 
 Ca femeie, deşi eram doar adolescentă, simţeam că sunt 
apetisantă; mă salutau băieţi cu faţa zâmbitoare, eu întorceam 
capul, dar începeam să plutesc. Oare sunt importantă şi eu?! Mă 
studiam cum să merg mai frumos, ca să atrag atenţia. Dar cui, oare? 
Eram preocupată cum să mă pieptăn mai bine. Eram convinsă că 
părul meu negru, des, puţin ondulat, cu nuanţe roşcate, ce cădeau 
mereu pe frunte în şuviţe pe care nu le puteam stăpâni, putea să mă 
scoată în evidenţă. Pentru prima dată mi se faceau, încă de pe 
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atunci, unele complimente, pentru cum am crescut, cum arăt….etc. 
Iar eu, chiar dacă mă ruşinam, mă bucuram şi parcă pluteam alături 
de alte colege şi colegi. Pentru cine mă aranjez? Pentru mine, pentru 
cine nu mă vede, sau pentru cine aş dori să mă privească? Eram 
încă minoră şi introvertită... 
 ...Sunt curtată şi încep să visez şi trează. De ce nu mă vede 
cine vreau eu? Pe cei care mă curtează, nu-i vreau eu, chiar nu-i 
simpatizez. Cum să mă port? Nu-i uşor să vezi că pe alte fete le 
curtează băieţii pe care-i doreşti tu, mai drăguţi – importanţi – şi pe 
tine te ocolesc. 
 Aşa era oare, sau mi se părea mie?!!  
 Abia împlinisem 16 ani şi n-am mai avut dreptul să-mi 
continui studiile liceale, la cursul de zi. Sunt trecută la categoria 
„fiică de exploatator” şi va trebui să urmez cursurile - la fără 
frecvenţă -, dar cu condiţia să aduc adeverinţă de muncitor. Prin 
relaţiile tatei, mă încadrez ca muncitoare la o întreprindere de 
desfacere a produselor petroliere, dar fac muncă de birou. Ţin 
evidenţa produselor intrate şi ieşite, am scris frumos şi sunt 
meticuloasă. Locul de muncă este departe de casă, locuiesc cu chirie 
şi de multe ori fac foame. 
 Încep să cunosc lumea. Este greu să înţeleg multe, nu am de la 
cine să primesc sfaturi, sunt ruşinoasă şi consider că este suficient să 
fiu politicoasă cu oamenii din jurul meu. Băieţii mă asaltează. Îmi 
place că mi se dă atenţie, dar nu ştiu cum să mă apăr. Sunt curtată şi 
sufăr că nu am lucruri frumoase, pe care să le îmbrac. Uneori, parcă 
sunt pe altă lume. Oare, cei din jurul meu mă apreciază, sau aşa 
cred eu?! De o vreme, sunt agasată de un băiat pe care nu-l 
simpatizez deloc. Este mai în vârstă ca mine şi nu are acel            
sex-appeal prin care să mă atragă. Este foarte insistent şi nu ştiu 
cum să mă debarasez de el. De unde să ştiu atunci că acest băiat 
urât, cu faţa plină de acnee, îmi va fi un coleg credincios, de la care 
am învăţat că, pentru a te afirma, trebuie să fii sârguincios, 
conştiincios şi harnic? Mi-a fost un exemplu de la care am învăţat 
multe şi am început să mă bucur de laudele primite din partea 
şefilor. 
 Timpul s-a scurs şi Vioreaua s-a ofilit, în urma ei crescând 
Zambila primăverii depline. 
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 Sunt invitată la o excursie în grup. Port statutul de 
domnişoară, iar pe partenerul meu l-am cunoscut recent. Este un 
tânăr inginer, repartizat să locuiască în casa noastră cu chirie. 
Dormitorul copiilor, cameră mare, deci şi al meu, devenise spaţiu de 
închiriat pentru străinii veniţi în oraş. Înaintea lui, fusese o familie 
de petrolişti, care se foloseau – în comun cu noi - şi de bucătărie şi, 
implicit, de baie. 
 Eram câteva perechi de tineri şi pe partenerul meu abia îl 
cunoscusem. Prin casă nu discutaserăm aproape nimic. El pleca 
zilnic la câmpurile cu sonde, fiind inginer petrolist, şi venea rar la 
camera ce o avea la noi în casă. Eu dormeam în sufragerie. Eram ca 
doi străini. Ceilalţi parteneri de excursie erau cunoştinţe vechi, doi 
lucrau tot la trustul petrolier, iar eu eram complexată de această 
situaţie. Cum va trebui să mă comport faţă de acest băiat pe care-l 
simpatizam, dar pe care nu-l cunoşteam decât în postura de chiriaş 
voiajor, în casa părinţilor mei? Curaj! Trebuie să mă deprind şi cu 
asta!  
 Mi-am asumat răspunderea şi gata! Noaptea am dormit la 
„prici”, unul lângă altul, ca doi colegi. Ceilalţi erau lângă noi şi se 
comportau ca parteneri de viaţă. 
 Când eram singuri şi discutam doar noi doi, ne cercetam pe 
furiş sau direct, iar eu încercam să fiu prudentă. Vorbim despre 
cărţile citite, puţine date biografice, ne punem întrebări şi aflăm 
fiecare câte ceva despre partenerul de excursie, hărăzit întâmplător. 
 După cele două zile petrecute împreună, ajung la concluzia că 
am de-a face cu un băiat titrat, ruşinos, manierat şi respectuos. Îmi 
place, este atrăgător şi sunt preocupată de impresia pe care am 
lăsat-o asupra lui. Aş vrea să mă curteze....  
 
 …Am 20 de ani şi m-am căsătorit. Am trecut la floarea 
Zambilă! Trăiesc cele mai frumoase clipe din viaţa mea. Inginerul 
petrolist Adrian Vlădoianu m-a cerut în căsătorie de la tatăl meu şi, 
din chiriaş, a devenit şi el proprietar. De acum, eram fericită că-l 
iubeam şi-mi plăcea foarte mult iar tata scăpase de a mai avea 
chiriaşi în casă. Nunta a fost modestă şi, cu ocazia acestui 
eveniment, mi-am cunoscut socrii şi neamurile lui. Erau de o factură 
modestă, dar de un caracter deosebit. 
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 Am intrat în viaţa de familie, luându-ne rolul în serios. Ne 
implicăm în treburile care ne revin fiecăruia. Dar mai mult eu. 
Căsătoria mi-a dat alt statut, sunt soţie de inginer petrolist, port alt 
nume şi uşor mi-am găsit un loc de muncă, unde eram de-acum 
doamna Vlădoianu. Ce greu mi-a fost singură! Prietenii ne 
consideră un cuplu fericit şi aşa este. Cunoştinţele mai în vârstă ne 
admiră iar vecinii mă fericesc că am avut noroc de un asemenea 
mariaj. A reînviat casa domnului ofiţer, fiu de avocat şi prigonit de 
un regim politic mârşav, care i-a distrus cariera şi ascensiunea. 
 
 Duc o viaţa normală de cuplu. Încep grijile de familie. Mă 
dăruiesc mai mult partenerului, dar şi pretind mai mult de la el, 
uneori poate prea mult. Voi fi capabilă să evaluez corect? Doamne, 
ce bine ne înţelegem! Ce frumos decurge viaţa noastră, cu ale ei 
valuri! Ne-am făcut un program frumos de „evadare”. Când este 
acasă, sâmbăta şi duminica, mergem frecvent la un restaurant unde 
mâncăm, bem şi ne simţim minunat. Nu pierdem nici un spectacol de 
teatru la care avem abonament şi nici filmele bune, pentru care-şi 
face timp, organizându-şi cu drămuire programul. 
 
 Adrian, soţul meu, este un bărbat bine, chiar frumos şi nu-s 
puţine cazurile când suntem complimentaţi cu admiraţie de persoane 
străine. Are o funcţie importantă în branşa lui şi cunoştinţele ne 
salută cu respect. Dar lumea este aşa cum este. Mulţi ştiu că trebuie 
să fie mereu plecat la câmpurile de sonde, unde uneori stă cu 
săptămânile, şi n-au altceva de făcut decât să ne „ducă grija”, că 
deh…, doar suntem încă tineri! „Pe lângă florile Zambilei plăcut 
mirositoare, au început să bâzâie tot mai insistent bondarii”. 
Parfumul meu încărcat de polen şi nectar îl dăruiesc numai soţului. 
Dar îmi place să fiu admirată şi de alţii…  
 Avem doi copii de crescut şi de educat. Adrian este tot mai 
ocupat şi mereu plecat cu treburile de serviciu, care se întind pe trei 
judeţe. Aşa este serviciul lui, dar şi eu am serviciu, uneori lucrez şi 
duminica. Pentru treburile casei îmi rămâne tot mai puţin timp. Tata 
s-a dus la mama şi casa este numai în grija mea. Pentru ajutor, am o 
bonă, dar eu trebuie să fiu mereu prezentă, sau să mă fac prezentă. 
Pentru mine, nu-mi mai rămâne timp nici pentru odihnă, dar să mai 
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citesc! Ieşirile împreună la spectacole s-au mai rărit. Bine că mai 
avem câte o duminică împreună...  
 Adrian trebuie să plece anul acesta la un curs de conducere, 
pentru a fi avansat pe un post superior, poate chiar de inginer şef de 
trust. Băiatul cel mare începe şcoala şi mai multe luni rămân cu 
bona. Dacă fac socoteala, şi până acum soţul a lipsit cu lunile de 
acasă. Ce simplu este pentru un părinte plecat departe de casă şi 
fără obligaţii! Îşi poartă numai grija lui. Îi este dor de casă, vine 
când poate, îşi schimbă lenjeria, face dragoste cu soţia şi pleacă. 
Lasă bani de cheltuială şi-n rest... ea trebuie să se descurce.  
 Ca femeie trecută de 30 de ani, rămasă mai mult singură, cu 
toate grijile casei şi ale obligaţiilor de serviciu, am devenit Crin 
Imperial. Mă port elegant, ca o doamnă care se respectă , profitând 
de toate împrejurările. Îmi fac rochii pe comandă iar lenjeria intimă 
este din cea mai scumpă. Atrag atenţia bărbaţilor... şi-mi place! , 
chiar dacă o fac fără ostentaţie. Bărbaţii de la serviciu, vecinii din 
cartier şi alţii încep să-mi „ducă grija”. Până şi colegele de serviciu 
sunt preocupate „ ce face domnul inginer la cursurile de 
specializare?”, întinse pe o perioadă de atâtea luni. „Ce, dragă, face 
facultatea din nou?” Erau întrebările puse de doamnele mai 
răutăcioase. Colegii bărbaţi presupuneau şi-şi dădeau cu părerea 
despre aventurile lui, ale soţului meu, seara, sau în zilele de 
duminica, când nu venea acasă. Grav era că prea des şi persuasiv mi 
le împărtăşeau. În ce scop, oare? Nu cumva erau un fel de agasare, 
sau de provocare sexuală?. Ce tânără eram şi la ce presiuni eram 
supusă! La 32 de ani, hormonii curgeau în valuri prin mine şi lipsa 
bărbatului mă incita până la ameţeală şi la pierderea raţiunii. 
„Trebuie să fac ceva şi pentru mine!”îmi ziceam. Să nu mă mai 
prefac indiferentă la unele apropouri venite din partea celor din 
jurul meu! 
 Seara, acasă, ascult la radio romanţe şi încep să trăiesc unele 
stări din care sunt compuse textele redate. Uneori mai şi plâng. De 
ce?Pentru cea care se cântă sau de mila mea, că mă văd şi eu 
neglijată? M-am hotărât. Nu trebuie să mă izolez de societate. Şi eu 
sunt tot femeie. Trebuie să mă bucur de ceea ce îmi oferă tinereţea! 
 Voi accepta invitaţiile celor din jurul meu, în funcţie şi de 
timpul de care dispun pentru mine, voi ţine seama de unele 
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observaţii primite. „Tu ce vrei, să-ţi pui cenuşă în cap? Crezi că 
soţul tău este dus la mănăstire?” etc. etc.  
 Am plecat cu colegele la o petrecere unde am fost singura fără 
partener. S-au făcut glume pe seama mea, nu m-am supărat, dar 
parcă nu-i drept să continui aşa. La întoarcere, eram abătută, chiar 
necomunicativă. Iar m-am închis în mine. Mi-am zis... mai bine aşa!  
 

* 
 
 
 De ceva vreme, cineva devine foarte preocupat de persoana 
mea. Este un bărbat frumos,matur, serios şi chiar prea puţin 
comunicativ. Te ţine la distanţă şi când eşti aproape de el, pentru a 
primi explicaţiile cerute la întrebările lui, pentru care trebuie să-i 
răspunzi. Este şeful unei echipe de control de la forul tutelar, venit în 
verificări la unitatea unde lucrez. Fără să vreau, îl privesc des, dar 
să nu mă observe. Înalt, suplu, impunător ca bărbat,cu faţă curată şi 
permanent rasă, păr şaten, puţin ondulat, ochii căprui, nasul drept, 
voce caldă şi îngăduitor mai ales cu mine, când mi-a verificat 
lucrările pe care le făcusem. Era cu 15 ani mai în vârstă ca mine şi îi 
simţeam dominarea. Fizic îl vedeam frumos. Discret, chiar îl 
urmăream şi mă atrăgea mereu mai mult, ca un magnet. 
 Doamne, ce-i cu mine? Pur şi simplu tresar când aud vocea 
acestui domn revizor pe care-l cercetez pe furiş, ca o adolescentă! 
Şi... surpriză! Simt că-şi face mereu de lucru în biroul nostru şi 
pentru orice lucru mărunt are ceva să mă întrebe şi pe mine. Acum, 
ştie să zâmbească, e atent cu noi fetele, dar în mod special cu mine. 
 Am devenit bănuitoare, ce o să vrea să afle despre mine? Ştie 
că sunt căsătorită. Cred în telepatie şi că i-am transmis că îmi place 
să fie atent cu mine. El mă tratează cu mult respect şi delicateţe. De 
ce îl interesează, totuşi, persoana mea? 
 În scurt timp totul s-a limpezit. 
 Odată, când eram numai noi în birou, şi-a învins 
„timiditatea” şi delicat m-a întrebat, „dacă aş accepta o mică 
plimbare cu maşina, undeva, la iarbă verde”. Nu sunt surprinsă, ba 
dimpotrivă aşteptam, dar, în faţa faptului realizat, nu ştiu cum să 
primesc propunerea. Mi-ar conveni o ieşire undeva, ferită de ochii 
colegilor, dar… Şi apoi, copiii! Mi s-au dat asigurări că eu hotărăsc 
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destinaţia şi cât stăm, desigur fără nicio obligaţie. M-a sărutat, 
strângându-mă în braţe, mărindu-mi emoţiile. Mi-a atins pieptul şi 
visceral am simţit fiorul atracţiei masculine. O plăcere caldă mi-a 
străbătut tot corpul, care m-a ţintuit pe loc, în braţele lui. Îmi 
pierdusem cumpătul şi nu mai raţionam. Eram ameţită şi nu m-am 
desprins de el, cum s-ar fi cuvenit. Capul îmi vâjâia, iar inima bătea 
cu putere în pieptul din care ar fi vrut să iasă. Emoţiile mă 
copleşiseră. Bine că n-a venit nimeni în momentul acela, iar el, 
prudent, a părăsit biroul. Doamne, ce-i cu mine??!! 
 Şi totuşi, trebuie să recunosc că după acest eveniment, deşi 
doream o escapadă, mi-a fost greu să mă hotărăsc. Am acceptat în 
cele din urmă, mi-am zis că nu fac nimănui nici un rău, dar în 
maşina cu care ne deplasam mi s-au schimbat gândurile . Deşi 
acceptasem deliberat, am trăit acel sentiment de necinste, primeam 
ceva ce nu mi se cuvenea. Pe drum, la ducere, am fost 
necomunicativă, dădeam răspunsuri scurte la glumele lui. Am 
mâncat la un camping şi, în afară de faptul că mi-a pus mâna, 
mângâindu-mă delicat pe picior, nu s-a întâmplat nimic, în afară de 
câteva sărutări vibrante şi fierbinţi. Deşi ajunseserăm să ne adresăm 
cu numele de botez, prietenul meu Sandy cred că a rămas dezamăgit. 
Eram sigură şi-mi părea rău că l-am pierdut definitiv, că nu-i 
acordasem ce dorea şi că în viitor n-o să mă mai cunoască. 
Dădusem un test al unei escapade, chiar neîncheiată cum ar fi dorit 
prietenul meu aproape intim, fiindcă-i acceptasem sărutările lui 
pasionale, la care răspundeam cu aceeaşi afecţiune, fiindcă pe mine 
mă linişteau. Dar pe el?! De acum, am prins şi eu mai multă 
îndrăzneală, nu mă mai deranjau aluziile altora, ripostam prompt de 
fiecare dată, îmi deveniseră indiferente răutăţile lor. 
 Sunt invitată din nou, într-o altă împrejurare, pe când eram la 
un instructaj la sediul departamentului, din alt oraş. Acasă la mine, 
luasem măsuri şi lăsasem asigurat totul pentru copii. De data 
aceasta, sunt hotărâtă şi accept totul. „Eul” meu a fost cucerit. 
„Cetatea” nu mai era inexpugnabilă! Cunoşteam dinainte 
programul şi-mi convenea. La terminarea misiunii, colegilor le-am 
spus că mai rămân să-mi vizitez neamurile de care ei ştiau. Trebuia 
motivată desprinderea de grup. Masa şi distracţia erau dinainte 
aranjate. Am mers la un hotel de lux, cu restaurant la parter, un 
local de epocă, am mâncat şi am băut, izolaţi într-un separeu , unde 
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am simţit privirea „tăioasă” a ospătarului ce mi-a înmânat meniul, 
ca să aleg ce doresc să comand. Bravam, încercând să fiu degajată , 
dar m-a marcat postura în care eram şi puteam fi considerată, cum 
de altfel eram, adică frivolă . Se observa totuşi uşor diferenţa de 
vârstă dintre noi, parteneri intraţi în acest spaţiu dosnic. M-am 
gândit că ospătarul s-ar putea să îl cunoască pe Sandy, domnul 
revizor, care azi avea o altă damă de companie. Masa a fost selectă 
şi „asezonată” cu coniac şi un vin Murfatlar. Atmosfera se relaxase 
şi ne „pierdeam unul în ochii celuilalt”.Nu mai eram eu aceea care 
îl adora şi pe Adrian. Fiecare în parte, acum amorezaţi, gândea la 
ce o să se întâmple peste scurt timp. Parcă eram în noaptea nunţii, 
când aştepţi deflorarea. Sandy intra definitiv în intimităţile mele, cu 
voia mea, dar cu grijă, cunoscându-mi capriciile, să fie cât mai 
delicat. 
 Am urcat în hotel unde ne aştepta o cameră cu pat dublu şi 
frumos aranjată. Baia avea şi bideu, exact de ceea ce aveam nevoie. 
Au fost multe ore de vis. Am beneficiat de un preludiu emoţionant. 
Inima îmi bătea să-mi spargă pieptul, nu îndrăzneam să-mi dau jos 
şi furoul, acel elegant furou alb, făcut pe comandă, cu dantele 
discrete mult admirat de Adrian, dar Sandy, cu delicateţea lui, m-a 
încurajat să renunţ şi la acest accesoriu şi apoi ne-am dezlănţuit ca 
doi îndrăgostiţi ce eram, acordându-ne tot ce era de aşteptat. Corpul 
meu era la dispoziţia bărbatului amant, pe care-l dorisem. După 
prima împlinire..., am simţit nevoia să fumez o ţigară. Aveam în 
poşetă un pachet de ţigări pentru diferite ocazii. Nu eram fumătoare 
pasionată, dar, de fiecare dată, la cafea aprindeam o ţigară 
„Virginia” verzi. În mod obişnuit nu trăgeam fumul în piept, decât 
parţial. De data aceasta, fumul mergea până la ultima alveolă 
pulmonară şi mă simţeam beată! Dacă de alcoolul servit la masă 
eram ameţită, de fericirea de acum, eram chiar năucită. În timpul 
repausului, când complet dezbrăcaţi, leneveam pe pat acoperiţi 
formal cu un cearşaf, l-am întrebat de familia lui şi mi-a spus că are 
o soţie economistă, mignonă, brunetă, care este o femeie bună şi 
înţelegătoare, o doamnă. Împreună au o fetiţă destul de mare, 
studentă la facultate şi duc o viaţă armonioasă. 
 
 Din Crinul Imperial, care eram eu, un coleopter dorit şi de 
mult aşteptat, cu crisalide argintii, culesese polenul din staminele 
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încărcate darnic de natură şi cu trompa lui delicată supsese de 
două ori nectarul din pistilul florii discret parfumate, dăruit şi de 
mine, cu multă şi nebună pasiune. 
 
 Punându-mi hainele pe mine şi privindu-mă în oglinda 
limpede de cristal a băii, mi-am văzut şi studiat faţa răvăşită, care, 
în loc de o veselie normală în urma plăcerilor petrecute, exprima o 
nelinişte confuză, ca după un delict grav,tocmai săvârşit. Pierdusem 
examenul fidelităţii şi regretele deja au început să apară... 
 Coborând scările hotelului, după atâta stare de extaz, încep 
să-mi revin şi încet, încet, apar şi complexele. Iar devenisem abătută. 
Am trecut absentă pe lângă recepţie, fără să mă uit şi să răspund la 
salutul recepţionerului, care ne-a urat „Drum bun şi mai poftiţi pe la 
noi!” 
 Simţeam stigmatul pus damelor de consumaţie. „Sunt şi eu o 
femeie ca toate celelalte, am încălcat cel mai frumos jurământ făcut 
partenerului meu de viaţă” . Nu m-a liniştit nicidecum faptul că 
bănuiam şi încercam să mă încurajez că şi soţul meu, tânăr, frumos 
şi apetisant pentru multe femei, are viaţa lui intimă şi face la fel, pe 
unde umblă. 
  „Ce am câştigat eu azi, c-am rămas aici cu acest bărbat, ce-i 
drept manierat, frumos şi inteligent, pe care l-am dorit, dar care 
acasă este aşteptat de o soţie drăguţă?! Ce dacă mi-a spus că mă 
iubeşte! De ce n-am încercat să mă abţin în a-i da speranţa că-l 
iubesc şi eu? M-am comportat ca o hoaţă!” 
 În taxiul cu care m-a condus până la gară, n-am scos un 
cuvânt şi, la despărţire, l-am lăsat doar să-mi sărute mâna. Aveam 
impresia că toată lumea de pe peronul gării se uită la mine cu 
dispreţ, ca şi cum ar fi ştiut ceea ce făcuserăm....  
 
 ...Către miezul nopţii, am ajuns acasă. Călătoria a durat mult, 
într-o atmosferă apăsătoare şi a fost cu mult mai mult de grea, decât 
ar fi fost o povară dusă în spate. În tren, privirile vecinilor de 
compartiment mi se păreau că mă suspectează, că ştiu de unde vin. 
La mine acasă copiii, dormeau – ce bine - şi pe ce puneam mâna mi 
se părea că murdăresc totul. Am adormit spre ziuă şi am avut un 
coşmar legat de soţul meu. În zilele următoare, ca o pedeapsă, parcă 
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toate îmi mergeau pe dos. Unul din copii s-a îmbolnăvit şi peste tot 
aveam numai neplăceri. Aşa-mi trebuie!  
 Dar, cu toate acestea, pe parcurs, după ce m-am liniştit, 
lucrurile s-au estompat şi, în nopţile mele de veghe şi singurătate, 
trăiam momente contradictorii, asociate cu clipele acelea de emoţii 
proaspete, petrecute cu Sandy. Îmi aminteam de vorbele şi de 
mângâierile primite cu atâta delicateţe, de extazul trăit în compania 
lui, pe care nu-l mai realizasem aşa de mult, dar şi cu teamă că mai 
poate şti şi altcineva ceea ce am făcut. Oare, cum arată soţia lui, din 
dreptul căreia am furat sentimentele iubirii? Eram frământată de 
ideea „dacă acest partener de ocazie” a vorbit serios, dacă mă 
iubeşte cu adevărat, aşa cum a spus, că mă simpatizează mai de 
mult, mă va mai respecta de acum înainte, cum a făcut-o până acum, 
sau dacă mă uită şi o să spună doar formal lucruri insignifiante, ca 
toţi bărbaţii după ce au pătruns în tainele femeii? Greu de răspuns! 
 Mi-am impus să fiu tare, să mă prefac că sunt aceeaşi, ca şi 
când nu s-ar fi întâmplat nimic şi ,când va mai apărea, să nu-l mai 
bag în seamă, să nu-l mai cunosc, fiindcă aşa cred eu că este bine. 
Pentru viaţa mea, sunt singura responsabilă, trăiesc cum consider că 
merit şi nimeni nu trebuie să sufere din pricina mea. Cei dragi 
merită ce-i bun.  
 Consider că m-am maturizat şi nu mai pun la suflet orice 
mârlănie din partea oricui. Ripostez şi bine fac! De ce să sufăr 
numai eu?Cu trecerea timpului, m-am liniştit şi, spre consolarea 
mea, Sandy şi-a făcut de mai multe ori drum în interes de serviciu, 
dar eram sigură că mai mult pentru mine. Mă iubea tot aşa ca 
înainte şi după cele petrecute în camera hotelului, iar intimităţile 
între noi s-au repetat de mai multe ori. Era un domn şi constituia 
secretul sufletului meu. Oare s-o fi prins cineva de această dragoste 
desăvârşită, împărtăşită cu iubitul meu şi dusă până la capăt? Era 
întrebarea care nu-mi dădea pace. 
 
 Rezolv cu plăcere şi răbdare toate problemele familiale. De 
acum, nu mai eram singură. Adrian terminase cursurile la care a 
fost, era prezent în mijlocul familiei şi al grijilor. Este numit inginer 
şef la Trust – alt statut - şi nu va mai face prea mult teren, la 
câmpurile de sonde. Abia acum a înţeles cu ce m-am confruntat 
singură, cu doi copii mici, şi amândoi încercăm să recuperăm ce am 
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pierdut. Mă complimentează mereu, pentru tot ceea ce am făcut şi 
fac, despre modul cum îi răspund sentimental în întâlnirile intime, 
deşi laudele lui mă dor şi-mi întorc „zgaiba”adulterului săvârşit. 
 La serviciu, treburile îmi mergeau bine, cu Sandy am întrerupt 
amabil relaţia, lăsându-l cu lacrimi în ochii. Deşi ne-am despărţit, 
când ne întâlneam el continua să mă laude de fiecare dată şi, 
obsesiv, fericindu-l pe soţul meu „că are o asemenea parteneră de 
viaţă”. Şi-n ochii mei se instalase ceaţa când simbolic i-am oferit 
sărutul de adio, ca ultimă petală din floarea în scuturare a Crinului 
Imperial. Ce greu şi dureros a fost momentul provocat deliberat de 
mine, dar trebuia făcut, fiindcă altfel se putea alege praful de cele 
două familii. Am considerat că durase destul şi a fost prea frumos ca 
să se termine prost. Nu mai suportam duplicitatea şi aveam şi o 
teamă interioară care mă copleşea, gândindu-mă la consecinţele 
greu de prevăzut, dacă Adrian ar fi aflat.  
 Mă îmbrac bine, elegant, nu mai încurajez nici un bărbat să 
mă mai curteze şi încerc să mă conving „că oricât de frumos este un 
bărbat străin de casa mea, tot soţul meu rămâne preferatul!”. 
Încercam să înţeleg că timpul acţionează pentru noi şi „pe parcurs 
se mai maturizează şi el, o să fie mereu mai atent cu mine, cu grijile 
casei”. 
 Dar dacă mai târziu va face şi el ce fac toţi bărbaţii, când trec 
de 40 de ani???” 
 

* 
 
 
 La următoarea întâlnire, stabilită prin telefon, m-am revăzut cu 
Puşa, curios să aflu cum i-a fost viaţa în postura de floare Trandafir.  
 ...Era o dimineaţă frumoasă de septembrie şi ne-am dat 
întâlnire în locul cunoscut de noi din Parcul oraşului. Trecuseră 
câteva zile şi m-am ferit s-o mai vizitez acasă, având vecinii prezenţi. 
Am aplicat învăţămintele reţinute dintr-un proverb arab: „Un bărbat 
care intră în casa unei femei singure, dacă scapă de ea, nu scapă de 
gura lumii”! N-avuseserăm timp să ne plictisim unul de celălalt, dar 
trebuia să mai facem şi câte o pauză, ca să nu fie bătător la ochi 
pentru cunoştinţele comune.  
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 - Puşa, am abordat-o eu, cum a fost viaţa ta de „Floare 
Trandafir?” Erai la vârsta maturităţii depline, ştiai ce doreai şi cum 
se zice „nu te mai îmbătai cu apă de ploaie?” A făcut o mică pauză, 
parcă să se reculeagă, şi mi-a răspuns că toţi bărbaţii, cu remarca 
despre cel prezent, care este exclus din apreciere, „sunt nişte porci 
când trec de 40 de ani”. Le fug ochii după femei tinere, profită de 
experienţa acumulată de ei în căsnicie şi le seduc fără nici o 
remuşcare. Nu-i mai puţin adevărat că şi multe dintre ele îi 
ademenesc, dar „eu n-am făcut aşa ceva, dragă!.. Sandy m-a 
ademenit pe mine!” Brava, am gândit eu!!! Era frumos şi dacă n-ar fi 
murit poate aş mai zice şi altceva. „ De ce era atât de manierat, când 
mă controla la documentele contabile şi se uita languros în ochii 
mei, de-mi tremura furoul pe mine?!” Putea să fie mai distant şi 
atunci nu-i cedam, cum n-am cedat porcului de prieten al tău, care 
sesizase simpatia lui Sandy pentru mine şi credea că de drept trebuie 
să mă culc şi cu el. Măgarul! Păcat că te mai întâlneşti cu el, că 
umbla după „fuste” cu limba scoasă! Să nu-mi spui c-ai fost şi tu 
cumva la fel, că nu te mai cunosc!  
 Am rămas tăcut şi aşteptam răspunsul la etapa vieţii Floare de 
Trandafir. 
 - Dragă Panti, fusesem plecată la băi, pentru necazurile mele 
reumatismale şi, cum Adrian era ocupat cu serviciul, am mers 
singură. Când am venit, am găsit casa vraişte, toată în mare 
dezordine, sau cum vrei să-i zici, „că el n-avea timp să se ocupe de 
nimic, că de, ca orice bărbat nu „vede” ce trebuie în gospodărie şi 
mai era ditamai inginer şef la trust, funcţie de mare răspundere!” Am 
chemat femeia care ne făcea curăţenie,să mă scoată din încurcătura 
de prin casă, să-mi bată covoarele şi, pentru că nu putea singură, am 
ajutat-o să le adune rulou. Deodată, Măria, aşa o chema pe femeie, se 
apleacă şi zice: „Doamnă Puşa, de când aţi pierdut cercelul acesta, 
că uite-l agăţat de franjuri!” „Doamne, Mărie, bine că-l văzuşi! Că 
mi-a picat înainte de a pleca la băi ! Îmi luasem grija că o să-l mai 
găsesc!” Am avut o prezenţă de spirit să mă abţin, cum nu-ţi poţi 
imagina! Am văzut negru înaintea ochilor... 
 Am luat cercelul şi, fără să-l privesc, l-am pus în sertarul 
toaletei, până iese Măria cu covorul din cameră. Mă ardea în vârful 
degetelor în care-l ţineam şi simţeam că iau foc. Deci, în lipsa mea, 
soţul meu iubit şi „inocentul” declarat adusese în casă o Mândră. 
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Deţineam „corpul delict” şi el nu mai putea nega. Cu toată vina mea 
din tinereţe, acum mă apucase gelozia, adică „şi el este la fel ca 
toţi?!” El nu ştia nimic despre aventura mea, dar eu aveam acum 
dovada infidelităţii lui. La vârsta asta, mă înşelase cu una precis mai 
tânără ca mine! Mă simţeam abandonată, mai ales că nu mă mai 
solicita ca atunci când mai făceam şi chiuretaje şi aş fi avut nevoie şi 
de pauze. Acum sunt „iertată” şi simte că-l doresc şi lui nu-i mai 
plac?! Aşa-i? 
 ...Când a venit acasă, l-am aşteptat cu masa frumos aranjată, ca 
pentru un moment festiv, pe care pusesem două tacâmuri şi, la 
mijloc, o farfurioară de la o ceaşcă de cafea, pe care aşezasem 
cercelul de aur, ornat cu o pietricica de ametist. Credeam că-l domin 
şi-l fac să-şi ceară iertare. S-a uitat la el, l-a luat în mână şi mi-a 
spus: „Bine că l-ai găsit! L-am căutat trei zile şi n-am dat de el, iar 
doamna posesoare a fost înspăimântată de ce o să se petreacă. Să fii 
rezonabilă, să iei lucrurile aşa cum sunt şi să ştii că şi tu, la vârsta ei, 
ai făcut la fel. Am ştiut de atunci, de la Lily, o ştii cine e, colega ta de 
birou, care poate din gelozie mi-a spus totul. Atunci, aveam două 
soluţii: nu bag în seamă „răutatea” ei şi nu pierd nimic, sau îţi spun şi 
se alegea praful de căsnicia noastră. Aveam doi copii mici, care 
aveau nevoie de părinţii lor naturali. Vino să te pup şi conturile sunt 
încheiate! Dacă doreşti, poţi păstra cercelul, că, în locul lui, s-a 
confecţionat un altul aidoma şi soţul ei n-a aflat că l-a pierdut. Aşa-i 
în viaţă! Crezi că tu nu ai pierdut nimic? Sau dacă ai pierdut vreun 
obiect în escapadele tale, eu n-am de unde să ştiu , că nici măcar în 
poşetă nu te-am căutat vreodată.  
 - Hai să mâncăm, că-mi este foame şi pentru deseară te rog să 
pregăteşti patul cu lenjeria brodată. Mulţumesc, doamnă, pentru 
înţelegere şi să-mi trăieşti sănătoasă, iubitoare şi tot aşa de frumoasă, 
cum ai fost şi mai eşti şi acum!”  
 ...Ghimpii mei de trandafir Golden Auriu au fost rupţi de 
amintirea răscolitoare a amorului întreţinut cu Sandy, trecut de mult 
în lumea umbrelor şi care, neîmpărtăşit m-a apăsat atâţia ani. N-am 
mai avut cu ce-l înţepa pe Adrian, ca să mă apăr, ca altădată. Acum, 
fără vrerea mea, mă eliberasem de apăsarea adulterului săvârşit şi am 
reînceput viaţa ciocnind paharele din cristal, umplute cu şampanie, 
primite cadou în tinereţe, cu ocazia sărbătoririi a zece ani de 
căsătorie. 
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 Sper să fiu sănătoasă, să trăiesc tot atât de intens şi viaţa de 
Floare Crizantemă. 
 
 - „Bondarule cu crisalidele argintii”, mi se adresă Puşa, nu 
uita că eşti singurul care te-ai înfruptat din nectarul meu de Floare 
Crizantemă!  
 

* 
 
 
 ...După ce am publicat într-o revistă din Transilvania povestea 
aceasta a florilor, o poveste tristă, dar adevărată în esenţa ei, un critic 
cu mari pretenţii de exeget avizat al fenomenului şi al vieţii literare a 
scris un comentariu pe care nu-l pot ignora. De aceea, îl aştern mai 
jos, ca un fel de Postfaţă, o addenda la o posibilă metaforă a florilor.  
 
 Nuvela „Destăinuiri la ceas de seară” este o poveste cu nouă 
personaje virtuale, din care primează două: doamna Puşa, eroina 
principală, şi Panti, interlocutorul ei. Puşa este o femeie normală din 
toate punctele de vedere, dar sentimentală, care a trăit cu emoţie 
toate aspectele unei vieţi întinse pe zeci de ani. Totul este o ficţiune, 
care se bazează însă şi pe date din experienţa autorului care crede că 
ele corespund realităţilor vieţii trăite de soţii şi de bărbaţii lor, cu o 
sexualitate frustră. Dacă această născocire poate fi atribuită cuiva, nu 
este decât o simplă coincidenţă şi nu trebuie să fie învinuit cel ce a 
făcut-o.  
 Compararea vieţii unei femei, „prin metamorfoză”, cu mai 
multe flori, în ordinea apariţiei şi existenţei lor pe o perioadă de timp, 
s-a făcut în scopul ce nu mai trebuie demonstrat, anume că şi femeile 
normale evoluează în trăiri, influenţate de vârstă, mediul social în 
care se dezvoltă, muncesc şi depind de anturaj şi, de ce nu?, de 
statutul social şi atenţia de care se bucură în mariajele realizate. De-a 
lungul vieţii confruntate cu diferite situaţii, ele pot avea 
comportamente ce par contradictorii, dar în esenţă valoarea lor poate 
fi apreciată prin stabilitate în menţinerea pe „linia de plutire” a 
căsniciei cu partenerii, taţi ai copiilor lor, şi nu de micile escapade 
pasagere.  
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 Puşa, femeie ca floarea Viorea, răsare dintr-un bulb crescut în 
sol fertil, dar în momentul înfloririi-devenire în adolescenţă, factori 
externi o influenţează dezastruos, se ofileşte înainte de termen, dar 
nu piere. Cu trecerea timpului, hazardul acţionează şi norocul este de 
partea ei. Viaţa de floare Zambilă începe la douăzeci de ani şi se 
schimbă miraculos în bine. Nu-i mai puţin adevărat că Puşa poartă în 
sine gene valoroase, moştenite genetic de la părinţi şi ca femeie este 
bine educată. Mariajul este pe măsura pretenţiilor ei şi-i asigură o 
existenţă opulentă. Dar, cum în „orice bine se ascunde şi un mare 
rău”, condiţiile vieţii o lasă mai mult singură, cu problemele ce-i 
depăşesc posibilităţile de femeie angajată în serviciu, soţie şi mamă 
de copii. La această situaţie, pe lângă cauzele obiective, contribuie şi 
partenerul care, mai mult sau mai puţin justificat, se îndepărtează de 
grijile unei familii, acordând tot timpul său funcţiei pe care o are la 
serviciu, uitând că şi soţia este în aceeaşi situaţie. În această ipostază, 
apar „bondarii”, bărbaţii „copţi”, atenţi, „binevoitori”, intriganţi şi 
sâcâitori, care îşi „întind antenele spre polenul şi nectarul” florii 
pline de parfum. Timpul se scurge implacabil, femeia se maturizează, 
simte nevoia iubirii şi începe să caute ea dragostea care s-o 
mulţumească. Intră astfel în etapa floare de Crin Imperial şi cedează. 
Cine-i vinovat?! Greu de apreciat!  
 
 Panti, pensionarul încă viguros, este bărbatul „copt”, ajuns 
întâmplător în preajma Puşei, când aceasta se apropie de vârsta florii 
Crizantemă, dar neepuizată sentimental, liber temporar de orice 
control, ca şi ea, şi, amândoi lipsiţi de prejudecăţi, reiau o relaţie 
pasageră, plăcută şi îmbietoare. După mai multe întâlniri idilice, 
terminate cu stări euforice, Panti o provoacă pe Puşa să-i povestească 
ceva despre viaţa ei metamorfozată în flori şi ea îi destăinuie unele 
momente pe care le crede semnificative. El dorea acest lucru, fiindcă 
o suspecta pe Caty, soţia lui, care avea cu el un mariaj ce se asemăna 
în multe aspecte cu al Puşei şi al lui Adrian. Panti o bănuia de mult 
pe soţia sa de infidelitate, în timpul lipsei lui de acasă, dar, din bun-
simţ, iubire şi respect, nu îndrăznise niciodată să-i reproşeze ceva, ba 
dimpotrivă. 
 Ionel apare în peisajul acţiunii şi este unul din „bondarii” care 
au curtat-o pe Puşa când era floare Zambilă şi nu se ştie în ce stadiu 
de intimitate au ajuns. Puşa îl dezavuează şi-l etichetează ca pe un 
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bărbat neserios, cu comportament vulgar, dar fără alte precizări. El  
n-o vorbeşte de rău, dar lasă să se înţeleagă că o ştie bine. Lily, 
colega de serviciu a Puşei şi rivală în competiţia pentru atragerea lui 
Sandy, o demască din invidie lui Adrian, soţul Puşei, spunându-i 
acestuia tot ce ştia despre relaţiile ei cu acest Sandy, coleopterul cu 
crisalide argintii , bărbatul cu funcţie mare, elegant, manierat şi 
delicat, ajuns la vârsta când ştia prin laude şi bune maniere să 
cucerească femeile tinere şi frumoase, pe care le controla şi adora, 
profitând şi de faptul că erau singure, având bărbaţii plecaţi de acasă. 
Deşi era căsătorit, din respect pentru soţia sa, avea numai cuvinte de 
laudă când era întrebat de amantă cum este şi cum arată consoarta 
lui. Referitor la noua parteneră de pat, pe care „o cucerise”, nu făcea 
economie de superlative şi chiar de lacrimi, dacă situaţia o impunea. 
Laudele aduse iubitei erau şi indirecte, mergând până la „invidierea” 
bărbatului hărăzit să-i fie partener de viaţă şi considerând că – „ de 
cât noroc au unii, să aibă soţii aşa de... cum este ea!”.  
 Atenţie, vai, era cu cincisprezece ani mai în vârstă decât 
naivele doamne, Puşa şi Lily. 
 ...Şi, desigur, acestă „cronică de familie” continuă cu multe 
alte panseuri... literare.  
 

** 
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CĂLĂTOR SPRE CANADA 
o ţară păduroasă şi placidă 

 
 
 Ca oricărui muritor, şi mie îmi sunt specifice aceste trăsături 
despre care vreau să povestesc şi sigur nu constitui un unicat. Multe 
dintre ele m-au marcat prin noutatea lor , pe care nu le pot uita cât 
voi trăi. Din când în când, cu diferite prilejuri, răbufnesc din 
„sertarele colbuite ale memoriei” câte un episod sau amintirea unei 
întâmplări petrecute cu zeci de ani în urmă, care la timpul respectiv 
m-au impresionat. Acum, cred că toate la un loc nu pot avea 
semnificaţia zilei de 24 noiembrie 1996 , când cu noroc şi celeritate 
am ieşit din lumea anostă şi îndepărtată de adevărata civilizaţie în 
care am trăit 62 de ani, arătându-mi-se o altă faţă, total deosebită de 
cea în care am vieţuit şi inimaginabilă pentru mine, neavând grad de 
comparaţie.  
 În această zi, în doar câteva ore, am păşit peste „pragul” ce 
despărţea lumea în care m-am născut, m-am format şi m-am 
maturizat, săracă şi murdară, obraznică şi indolentă, puturoasă şi 
hoaţă, dar şi cu multă populaţie zbuciumată de nelinişti şi lipsuri, şi 
am intrat în alta pe care n-am cunoscut-o, dar de care auzisem că ar fi 
harnică, liniştită şi civilizată. Uşor, cu posibilităţile mele, am înţeles 
că indubitabil cea mai mare bogăţie a acestei „noi lumi” este munca 
în care este angrenată întreaga naţiune. Munca asociată cu disciplina 
şi ordinea este dătătoare de belşug, cerinţe care şi în aceste timpuri 
de sfârşit al secolului XX încă mai lipsesc din concepţia cetăţeanului 
român. 
 Deşi eliberaţi de dictatură, unii din compatrioţii noştri se 
remarcă prin lene , mitocănie şi hoţie. Iar ca să trăiască opulent, în 
compensaţie, ticăloşii devin speculanţi sau hoţi, indiferent de poziţia 
ce o ocupă în societate. Prea puţini sunt cei ce rămân integri. Ca 
naţiune, am fost şi am rămas, ca loc şi apucături, nişte balcanici 
legaţi ombilical de concepţia preluată de la cei care ne-au asuprit, 
coordonat şi „educat” sute de ani. Partea proastă este că, de la 
cohortele ce au trecut prin aceste locuri, am preluat cu precădere ceea 
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ce a fost mai rău, rele care, adăugate la racilele noastre, s-au îmulţit 
algebric, cu toate consecinţele negative, care uşor se pot observa în 
toate aspectele vieţii. 
 

* 
 
 
 …Este ora 5.10 a.m. Dimineaţă de toamnă întunecată de norii 
cu plafon jos. Valurile de ceaţă întretaie străzile din nordul Capitalei 
goale şi încă adormite. Sunt condus cu maşina lor TICO, la 
aeroportul Otopeni, de Gheorghe şi Virica, soţia sa, în drumul meu 
spre vestul necunoscut, cu destinaţia Canada. Nici în această noapte, 
ca de altfel în ultimele, n-am prea dormit din cauza grijilor ce mi le-
am făcut. Febra plecării era încărcată de planuri, gânduri aiurea şi 
prin lipsa poftei de mâncare. Eram singur de aproape o lună şi casa 
părea goală, ca o grotă prin care se simţeau şi se auzeau numai paşii 
mei. Cred că am şi slăbit ceva din greutate, dar nu-i nici o problemă 
că am de unde da jos, având multe kilograme de prisos, pe care , cu 
toată voinţa şi regimul alimentar impus, n-am reuşit să le înlătur, 
când eram alături de soţie. 
 În cele câteva minute, cât am stat în incinta aeroportului cu 
rudele ce mă conduseseră până aici, ne-am mai conversat ca la orice 
despărţire, apoi cordial ne-am îmbrăţişat şi, cu emoţia specifică unui 
începător, prezentând la intrare în zona Poliţiei de frontieră 
documentele indispensabile, paşaportul şi biletul de avion, am trecut 
pentru a preda spre controlul vamal cele două valize cu lucrurile 
personale. Am mai aruncat o privire spre cei lăsaţi în urmă, ne-am 
zâmbit, ne-am făcut cu mâna un „pa” şi am mers tot înainte. În 
bagajele cu lucruri de iarnă şi câteva „atenţii”, între care şi un covor 
oltenesc, mai aveam şi şase litri de palincă, aşa ca să fie!... Îi făcusem 
personal din prune altoi din soiul Darjan de pe terenul cuscrilor de la 
Muşeteşti, pruni preluaţi de la CAP, odată cu restituirea pământului 
şi părăsiţi ulterior. 
 Nu cunoşteam şi nu auzisem de control prin scanare, adică fără 
a se deschide micile containere. Prin această tehnică, se vedea ca la o 
radioscopie color, tot conţinutul bagajelor. Credeam că sticlele mele, 
învelite în lenjerie şi haine, sunt ferite de ochii celor de acolo. Faptul 
că nu m-au controlat în amănunt prin luarea la „puricat” şi să mă 
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oblige la deschiderea geamantanelor, mulţumindu-se doar cu 
răspunsul meu la întrebările puse, l-am considerat că este un gest de 
respect pentru un muritor de rând, care, în afară de sărăcie, n-are ce 
scoate din ţară. Mă înşelasem! Sticlele pline le-a atras atenţia 
vameşilor care le-au urcat şi coborât de pe banda rulantă la trecerea 
prin scanner, adulmecându-le ca pe o pradă. Maniera elegantă cu 
care am fost tratat era falsă, dar, când m-am convins, era prea târziu.  
 
 În timpul cât am aşteptat până la îmbarcare, pentru a uşura 
momentul greu al aşteptării şi a-mi calma nervii, am făcut mici 
deplasări în spaţiul mărginit al sălii cu rol de poartă de ieşire, ocupat 
de o lume puţină şi somnoroasă, în care se aflau şi nişte femei destul 
de planturoase, care aveau rol de însoţitoare ale unor copii de trei-
patru ani, ce plângeau încontinuu, spre disperarea călătorilor „cu 
suflet”, pentru durerea din inimioarele plăpândelor fiinţe şi nepăsarea 
„huidumelor şi efemerelor lor mame”. Pe pereţii spaţioasei încăperi, 
atârnau câteva monitoare şi ele „adormite”, din care doar unul singur 
transmitea un film în reluare, prin postul de emisie atunci în vogă , 
Pro. TV. Un butic, încărcat cu turcisme şi băuturi contrafăcute, zic eu 
din cele auzite, era închis, dar uşile şi pereţii din sticlă facilitau 
vizionarea mărfii expuse. În rest, nimic pozitiv notabil. Aerul era 
îmbâcsit ca în sălile de aşteptare neaerisite , iar când am mers la 
toaletă am rămas stupefiat de mizeria ce trona şi în acest loc: closetul 
nu avea acel „colac” şi nici capac iar apa curgea încontinuu din 
rezervorul de deasupra, asudat şi ruginit. 
 Ne apropriam de ora 7.00 , oră de decolare a avionului care 
trebuia să mă ducă spre Olanda iar de aici mai departe şi eram 
dezamăgit de disconfortul şi sărăcia vizibile pe Aeroportul 
Internaţional Otopeni, deşi acum n-aveam încă un grad de 
comparaţie. 
 

* 
 
 
 După o oră de aşteptare, în faţa încăperii (poartă de ieşire) în 
care eram, soseşte un autobuz elegant de fabricaţie germană, pe care 
scrie LUFTHANSA şi în care ne îmbarcăm pentru a fi transportaţi 
circa 150 m., până la aeronava cu motoarele pornite, pregătită pentru 
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îmbarcarea călătorilor. Ca un elev de clasa întâi, încep să învăţ 
regulile necunoscute mie, „că pe distanţa dintre terminal şi avion, 
oricât ar fi ea de mică, nu se circulă per pedes.”  
 Printr-un culoar, altul decât cel prin care intrasem, a mai 
apărut un alt grup de străini, după cum vorbeau, care, împreună cu 
noi, cei câţiva români, am umplut autobuzul Lufthansa, destul de 
încăpător, cu motorul la ralanti, ce ne aştepta pentru îmbarcare. 
Călătorii se urcă încet, trăgând după ei bagajele de mână, care, după 
regulă, n-ar fi trebuit să depăşească greutatea de cinci kg. Femeile, 
ieşite din comunul nostru cotidian, blonde şi mătăhăloase, duc în 
braţe pe acei copii plângăcioşi şi obosiţi de nesomn. Autobuzul 
porneşte lin şi n-am timp să sesizez oprirea lui la scara din spatele 
„păsării de fier”. Ca ultimul urcat în autobuz, cobor primul din el şi 
am ocazia pentru prima dată în viaţă să pun piciorul pe scara unui 
avion şi nu unul oricare, ci unul de transport internaţional. Scara mi 
se pare foarte înaltă, abruptă şi cu adevărat aşa era, fiindcă avea 
multe trepte. Nu cunosc regulile şi politicos, dar precaut şi sfios ofer 
accesul altora înaintea mea, câteva doamne şi un bărbat, pentru a 
vedea cum trebuie să mă comport într-o asemenea situaţie, cu totul şi 
cu totul nouă pentru mine. 
 

* 
 
 
 …Două tinere blonde şi înalte, îmbrăcate în costume taior de 
culoare bleumarin, ne întâmpină, prevenind salutul „good morning”, 
adresat fiecărui călător, care se uită atent pe biletele noastre pentru a 
ne conduce la locurile înscrise pe ele. Spaţiile destinate pentru 
depunerea bagajelor de mână erau deschise şi de-acum dezinvolt 
depun în cel de deasupra scaunului meu sacoşa, căciula, fularul şi 
haina. Mă aşez cuminte pe rândul opt, locul „F”, amplasat în dreptul 
hubloului, aşa cum dorisem când îl plătisem. Mă liniştesc… şi încep 
să „studiez” atent butoanele de pe braţul fotoliului, măsuţa pliantă de 
pe spătarul scaunului din faţa mea şi locaşul în care se găsesc: punga 
pentru surplusul stomacal, în caz de rău de înălţime, instrucţiuni de 
zbor şi o revistă reclamă a companiei KLM, editată în limba engleză. 
Informaţii utile… 
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 Totul este calculat pentru a fi cât mai confortabil şi să ocupe 
un spaţiu cât mai restrâns.  
 Pe cele două scaune din stânga mea, s-a aşezat, o „mamă” din 
cele remarcate în aeroport, iar între noi şi-a aflat locul o fetiţă, 
probabil înfiată, cu pielea destul de „bronzată”, care atesta că vine 
dintr-o familie de rromi cu mulţi copii şi care plângea tot timpul după 
fraţii ei rămaşi în ţară pentru totdeauna. În România anilor nouăzeci 
ai ultimului secol XX, era în floare comerţul prin înfiere cu aceşti 
sărmani ai sorţii. Femeia însoţitoare nu se sinchisea de suferinţele 
acestui copil care era lăsat să plângă. I-a zis ceva într-o limbă plină 
de consoane, pronunţându-i numele, Roxana. Doar atât. Şi numai atât 
am înţeles şi eu. Impresionat şi cu suflet de bunic, am încercat s-o 
liniştesc pe această fetiţă, Roxana, vorbindu-i în limba ei maternă, în 
cuvinte simple pe care le putea înţelege. Mă privea fix, uitându-se în 
ochii mei. Astfel am reuşit să-mi atrag simpatia, devenind pentru ea 
un protector temporar, la care se uita de-acum cu multă încredere, 
potolindu-se din plâns. Mai apoi, cu mânuţa şi degeţelele desfăcute, 
gângurind, încerca să-mi arate curiozităţile din avion, care erau 
noutăţi pentru amâdoi, după care în scurt timp se răsuceşte şi se 
întinde pe scaunul ei, prinsă cu centura de siguranţă şi cuprinsă de o 
stare liniştită, destul de relaxată. Profundă tristeţe mi-a provocat 
acest copil care, acum când scriu aceste rânduri, dacă a avut noroc,  
s-ar putea să fie o domnişoară la vreun colegiu din Olanda sau în altă 
ţară apuseană şi să nu mai vrea, sau poate să vrea să-şi recunoască 
originea. E doar o supoziţie din partea mea!... 
 
 Când toţi pasagerii au ocupat locurile şi „forfota” s-a terminat, 
sonor am fost salutaţi de comandantul aeronavei, salut în limba 
engleză, din care am înţeles „Good mor-ning, ladies and gentlemen” 
. Şi-a continuat ceea ce avea de spus şi bineînţeles că eu n-am înţeles 
nimic. Cert este că, în acest timp, simpaticele însoţitoare au ieşit pe 
intervalul dintre scaune şi au început să mimeze pe fundalul sonor, 
explicând prin gesturi acţiuni ce trebuiau executate în caz de… 
„Doamne fereşte”! , să nu se întâmple. 
 Curând, totul s-a terminat. Printru-un semnal sonor, destul de 
strident, însoţit de un avertisment vocal şi luminos, am înţeles că 
trebuie să ne fixăm centurile de siguranţă, lucru executat de toţi 
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pasagerii care se foiau în ţăcănitul metalic şi sacadat al multiplelor 
catarame.  
 După ce ne-au verificat modul „cât de corect” au fost fixate 
centurile şi poziţia spătarului fotoliilor, trecând pe intervalul dintre 
şirurile de scaune, uitându-se atent la toţi călătorii, însoţitoarele ne 
gratulează cu zâmbete demne de imortalizat într-o revistă pentru 
adulţi. În aeronavă, se instalează liniştea firească şi pentru mine, un 
începător, copleşit de emoţiile, înaintea momentului decolării, în 
timp ce din afară, prin corpul avionului, răzbate zgomotul tot mai 
accelerat al motoarelor, provocând trepidaţii resimţite şi în interior. 
 Uşor, nava se pune în mişcare, rulând domol spre locul stabilit. 
În acest timp, privesc prin hublou şi realizez că drumul este ocolitor, 
dar din cauza ceţii nu realizez direcţia de orientare spre unul din cele 
patru puncte cardinale, care nici nu mai contează. Se opreşte din nou 
pe un aliniament ca-ntr-o întrecere de atleţi la concursul de alergare 
pe suta de metri, la locul numit „start”. Motoarele se aud tot mai 
puternic iar însoţitoarele, legate şi ele în centuri pe locurile destinate 
lor, cu faţa spre noi, ne ţin sub supraveghere. Mişcarea este rectilinie, 
viteza creşte, trenul rulor face zgomote sacadate provocate de 
segmentele de pe pistă. Deodată nu se mai simt denivelările şi, când 
totul devine uniform, simt desprinderea de pe sol într-o linişte 
bruscă, cu presiunea crescută a corpului în scaunul pe care stau . 
Instinctiv, îmi fac semnul crucii, însoţit în gând de „Doamne ajută!” 
Nava ia o poziţie pentru urcare, într-un unghi spre 350, acceptabil, 
scaunul mă apasă în spate, aplic regulile citite pentru a evita răul de 
înălţime, întredeschid gura pentru a echilibra presiunea din urechi, 
mi-aduc aminte de guma de mestecat din buzunarul pantalonilor, 
pusă anume, şi încerc s-o găsesc fără a schimba poziţia, apoi simt o 
înclinare spre stânga care mă împinge spre Roxana. Încerc bărbăteşte 
să-mi înving starea inerentă de emoţie, alung gândurile sinistre 
despre cazul Baloteşti, petrecut cu câţiva ani în urmă, pentru a 
stăpâni inima care uneori nu-i cuminte şi, din nimic, îşi etalează 
dezinvolt tensiunea arterială, cu valori ce pot ajunge de până la 
200/110 coloană HG şi cu urmări pe cât de neplăcute, pe atât de 
periculoase. Urcăm cu o viteză constantă, având corpul înclinat spre 
spate şi dintr-o dată prin hublou apare lumina de afară, care inundă 
instantaneu şi reconfortant interiorul aeronavei. Am senzaţia că sunt 
eliberat de sub un văl pus pe ochi şi, furat de frumuseţea de deasupra 
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norilor, îmi dau seama că avionul zboară de acum orizontal şi că au 
dispărut neplăcutele vibraţii. Privesc spectacolul de afară care este 
fascinant! Prezenţa răsăritului de soare, care aruncă „valuri de jeratic 
peste marea de nori”, îmi oferă posibilitatea să stabilesc estul. O 
nouă mişcare în plan orizontal, pe care acum o observ prin poziţia de 
ridicare a aripii din dreapta, îmi creează o stare aparte de emotivitate. 
Canalele semicirculare din urechi în care plutesc otoliţii încă nu s-au 
echilibrat şi numai vizual sesizez înclinarea avionului. Duduile 
stewardese s-au retras pentru a-şi pregăti treburile lor. Asta le este 
meseria, sunt multe de făcut pentru cei peste o sută de călători, şi ele 
sunt numai două. 
 Deodată, stewardesele schimbate de taioare în bluze şi şorţuri 
albe îşi fac apariţia, ţinând pe braţe platouri metalice pe care duc 
ceva şi, cu nişte pensete pe post de cleşti , ne distribuie prosoape din 
hârtie, umede şi fierbinţi, cu care ne tamponăm faţa şi mâinile, 
curăţindu-le şi înviorându-ne înaintea micului dejun. Se începe cu un 
suc, pentru mine cu gust greţos, omletă, muşchi, brânză topită, chifle 
şi alte sucuri la alegere, apă minerală, iar după preferinţă cafea sau 
ceai, condimente, şerveţele şi scobitori. Totul este elegant, civilizat, 
însoţit de acelaşi zâmbet cu efect reconfortant, binevenit. Numai 
astfel uiţi unde eşti, mai ales în primul voiaj, şi gândurile nu sunt 
lăsate să alunece spre lucruri sinistre.  
 Fac un calcul mintal al timpului de la decolare, uitându-mă pe 
cadranul de la ceas, şi văd că au trecut 30 de minute… Apreciez că 
trebuie să fiu deasupra oraşului meu de domiciliu, dacă avionul are 
culoarul de zbor pe această rută. Mişcarea în plan orizontal spre 
dreapta atestă schimbarea crochiului de zbor comandat, cred eu, de 
radiofarul de la Preajba, instalat pe culoarul de zbor Bucureşti 
Otopeni-Europa de vest, mişcare observată de mine la avioanele ce 
treceau peste oraşul Târgu-Jiu, privite cu mult interes de la sol în 
ultima lună de aşteptare. Sunt complet liniştit şi mereu încerc să 
ghicesc epicentrul corespunzător poziţiei din spaţiu. Îmi este greu şi 
prin faptul că, din cauza lipsei de vizibilitate, datorită stratului gros 
de nori, ce depăşea altitudinea de 3000 metri, nu am admirat de la 
înălţime lanţul munţilor noştri Meridionali, pe lângă care cred că am 
trecut paralel şi nici al munţilor Apuseni, traversaţi de la est la vest, 
şi am fost adus la realitate de anunţul prin difuzor, din care am 
înţeles „că survolăm teritoriul Ungariei”. România, lăsată în urmă, 
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era sub nori. Roxana s-a liniştit şi se comportă ca un copil ce ar vrea 
să doarmă. Clipeşte des din pleoape, se scarpină cu degeţelul în nas, 
din când în când cască şi parcă-i aud un oftat de suferinţă. Doamna 
însoţitoare citeşte dintr-o revistă cu femei mai mult goale, decât 
îmbrăcate, iar fetiţa cu degeţelul mutat în gură se uită la mine din 
poziţia culcată pe spate, clipind din pleoape din ce în ce mai rar. Moş 
Ene o mângâie cu un somn dulce şi uşor iar eu gândesc fără nici o 
treabă , încercând să intuiesc „ce soartă o aşteaptă pe această fiinţă 
plăpândă şi nevinovată!”. În ultimul timp, am citit despre multe 
fapte abominabile ce-i pândesc pe aceşti copii, fruct al păcatului sau 
chiar al dragostei în sărăcie. Mulţi dintre ei devin rezerve de organe 
pentru transplant, acţiune de-a dreptul criminală, la care au participat 
cu inconştientă mulţi părinţi, amăgiţi cu sume de bani oferite de 
filierele de crimă organizată, româneşti şi internaţionale. 
 „O gâză scăpată în neant, care nu ştie unde şi pentru ce 
zboară!” 
 

* 
 
 
 …Sătul şi liniştit, privesc prin hublou din nou tot mai insistent, 
beneficiind acum şi de disiparea norilor, disting tot mai clar din ceea 
ce este pe terenul survolat. Observ pe un alt culoar de zbor, mult sub 
nivelul nostru, că ne intersectăm cu un avion mai mic, ce înaintează 
voios clipind semnale luminoase din lămpile galben colorate, 
montate pe planuri şi marcându-şi drumul cu două dâre albe de 
condens. N-am idee pe unde suntem, pilotul a mai anunţat ceva pe 
tonul lui sec şi fără comentariu, dar, chiar şi comentat, tot n-aş fi 
înţeles ce zice, fiindcă vorbea numai în engleză. Iar engleză!... Abia 
la vârsta aceasta, mă simt mic şi depăşit de a nu înţelege nimic   
dintr-o limbă atât de mult folosită. În liceu, n-am făcut decât un an, 
în care profesorul nostru, de altfel un mentor distins, nu a reuşit în 
timpul de care a dispus nici să ne înveţe bine cititul. După ani, când 
Victor a mers la şcoală, am înţeles cum trebuie învăţat scrisul şi 
cititul în engleză. Limba franceză avea altă prioritate atunci, dar 
acum ne împiedecăm în limba engleză şi iată consecinţele învăţării 
unei singure limbi (pe care, sincer să fiu, nici pe aceasta n-am ştiut-o 
bine) , dacă excludem limba rusă de care n-am dus lipsă. „Am stat 
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sub obroc” o viaţa, cât alţii n-au avut noroc s-o trăiască şi nu zic cu 
păcat dacă afirm: „că s-a topit degeaba”, din moment ce azi 
descopăr altă lume, inaccesibilă atunci când tinereţea mi-ar fi fost 
utilă şi pentru altceva. „Cum mă voi descurca până la destinaţie, azi, 
în ziua de 24 noiembrie 1996?! Activitatea mea de ofiţer al Armatei 
române, specialist în armament şi ulterior logistică, mi s-a părut 
formidabilă şi era, în comparaţie cu a semenilor mei, dar a fost atât 
de departe de ceea ce ar fi trebuit să fie, că-mi este ruşine de 
handicapul creat, de imposibilitatea de comunicare într-o limbă 
străină şi acum sunt pus în faţa faptului împlinit. Un sistem social  
ne-a redus la nişte fiinţe mecanice, angrenate ca nişte roţi dinţate 
într-o mişcare programată a unui sistem, fără putinţa de a ne 
desprinde. Ca ofiţer activ, dacă te-ai fi preocupat să înveţi altă limbă 
străină în afară de rusă, de exemplu engleza, şi ai fi fost dovedit, 
puteai fi bănuit de lucruri grave, de ce nu, cu intenţii de spionaj şi 
repede părăseai sistemul plin de restricţii şi secrete.  
 Când am avut voie, era prea târziu şi nici putinţă nu mai prea 
era… 
 
 …Zborul până la Amsterdam durează trei ore şi două deja 
trecuseră. Cred că survolăm Germania. Prin găurile „păturii” de nori 
de sub noi, disting solul. Localităţile de aici sunt acoperite de prima 
zăpadă, care nu este prea groasă. Se observă linia drumurilor, 
conturul tarlalelor agricole şi zonele localităţilor. Bisericile luterane, 
majestoase, cu clopotniţele lor în stil gotic, sunt proeminente. Parcă 
privesc o machetă sau o hartă în relief. Încerc să intuiesc configuraţia 
detaliilor de planimetrie, fac asocieri şi combinaţii de imaginaţie, 
pentru a înţelege, sau mai binezis pentru a dezlega adevărul despre 
lucruri necunoscute mie. Suntem la peste 9000 metri înălţime, iar 
construcţiile terestre se văd mult prea mici. Pe orizontală, 20 km. este 
un fleac. Totul pare comprimat şi nu poţi să apreciezi decât 
bidimensional: lăţime şi lungime, de aceea totul se vede ca pe o hartă 
şi am avantajul profesiei că ştiu s-o citesc. Golurile norilor îmi dau 
posibilitatea să apreciez mişcarea lor care desenează umbre negre pe 
solul albit de nea. În zare, ca nişte vârfuri abrupte de munţi, care 
bineînţeles te pot deruta , se înalţă sub planul nostru coloane albe de 
nori cumulus-nimbus, care dau nuanţă şi măreţie „hărţii” deasupra 
căreia plutesc. 
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 Cu cât ne apropriem de Atlantic, cu atât cerul devine mai 
sticlos. Atmosfera este mai limpede iar soarele pe care-l „urmărim” 
cu asiduitate, prin mişcarea de rotaţie a pământului, se ridică tot mai 
sus pe bolta cerească. 
 Prin difuzoare, se aude o nouă comunicare. Mă uit atent la 
călători să văd cum reacţionează, ca să fac şi eu la fel. Semnalul de 
fixare a centurilor apare pe indicatoare, aşa că începe din nou 
clănţănitul cataramelor. Spătarele scaunelor se ridică automat şi ne 
presează în spate. Motoarele îşi diminuează turaţiile, iar din aripi ies 
flapsuri care modifică configuraţia planurilor. Stewardesele vin iar la 
interval şi ne servesc câte o folie în care se află două pastile albe, 
mărişoare şi cu gust de calmogastrin, binecunoscut mie, folosit o 
viaţă pentru calmarea greţii de la stomac. Urechile, prin pocnetele pe 
care le simt în ele, dau semnalul pierderii de altitudine şi iau ca 
măsură de prevedere să nu închid perfect gura în timpul suptului 
pastilei. Avionul zboară orizontal şi simt cum se lasă sub mine, 
creându-mi o stare uşoară de disconfort. Privesc prin hublou şi văd 
panorama matinală a Amsterdamului deasupra căruia am ajuns . Un 
golf şi o zonă cu îngrămădiri de rezervoare imense, o centrală cu un 
coş înalt, din care iese un nor mai mult de aburi, decât de fum, ce-mi 
aduce aminte de cele de acasă. Survolăm o zonă cu blocuri destul de 
înalte şi străzi aglomerate de circulaţia matinală a maşinilor care 
mişună în toate direcţiile. La ei, este ora 8.10 iar ceasul meu arată 
10.10, ora României. 
 Sub avion se aude o puternică bufnitură, la care cineva uşurat 
remarcă deschiderea trenului de aterizare. Atunci n-am „gustat” 
bucuria individului din spatele meu, obişnuit cu zborurile, dar 
gândindu-mă ulterior la unele accidente, i-am dat dreptate. 
 Timpul se scurge cu repeziciune, aparatul este orientat spre 
pista betonată, mărginită de lămpile de semnalizare în culoare 
albastră, permanent în funcţiune. Zgomotul produs la contactul cu 
solul nu este puternic, iar şocul nu-mi provoacă o senzaţie neplăcută. 
Călătorii izbucnesc în aplauze, în timp ce aeronava rulează lin de-a 
lungul pistei până la terminalul de debarcare. Aterizasem pentru 
prima oară în viaţă şi gustasem şi această nouă senzaţie! 
 
 …Pe locul meu, aştept cuminte ieşirea pasagerilor care se face 
greoi, din cauza îmbulzelii, a bagajelor de mână mai multe şi mai 
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voluminoase decât dimensiunile stabilite şi a spaţiului strâmt prin 
care se iese. Cum o fi la o evacuare forţată, când toată suflarea intră 
în panică, chiar dacă sunt mai multe uşi?... Mai bine să mă gândesc 
la ceea ce am să văd, căci totul este nou pentru mine. Şi aici voi avea 
de aşteptat cinci ore, este dimineaţa zilei şi parcă simt o oboseală 
fizică şi o moleşeală provocatoare de somn. Privesc nepăsător prin 
hublou. Afară, timpul este frumos, de toamnă târzie la ţărmul 
oceanului Atlantic şi pot admira forfota de la rampa „C”, unde cinci 
avioane sunt „asaltate” de mijloace mecanice pentru încărcare sau 
descărcarea bagajelor din calele încăpătoare ale aeronavelor B 747 şi 
alte tipuri tot aşa de mari. 
 Printre ultimii pasageri, mă îndrept spre ieşire unde două 
„feţe” mereu zâmbitoare ale fetelor însoţitoare, echipate în „ţinută” 
ca la început, adică în uniforma bleumarin, ne aşteaptă să ne salute 
şi, probabil în cele zise, ne urează călătorie plăcută, fiindcă 
majoritatea călătorilor va trece oceanul. 
 
 Clădirea aeroportului este imensă, având trei părţi distincte, 
unite între ele în formă frântă, larg deschisă. Are 84 de porţi de 
intrare-ieşire, grupate în numeroase terminale notate cu litere mari şi 
cifre. În interior, animaţia este deosebită, dar nu obositoare. 
Curăţenia este desăvârşită şi aerul e purificat, de parcă n-ar fi trecut 
pe aici ţipenie de om. De la poarta „B”, pe unde am intrat, până la 
poarta „G„ pe unde vom ieşi, este o distanţă de multe sute de metri, 
iar pentru uşurarea deplasării bătrânilor şi bolnavilor, pe mijlocul 
pavimentului sunt instalate şi funcţionează câte două benzi 
transportoare orizontale, cu mişcare în ambele sensuri. Panouri uriaşe 
de avertizare şi informare, colorate şi iluminate, îţi indică tot ceea ce 
înglobează această construcţie: zeci de magazine, restaurante, toalete, 
porţi de îmbarcare-debarcare, săli de aşteptare, puncte medicale de 
prim ajutor etc. De plafoane sunt agăţate monitoare în funcţiune, care 
afişează permanent ora, direcţiile de zbor şi locul unde aeronava ta 
va fi plasată pentru îmbarcarea pasagerilor, date înscrise şi pe biletele 
de zbor. Chiar dacă nu cunoşti limba vorbită, aici n-ai cum să te 
rătăceşti. Citind pe monitoare, îmi dau seama că prin acest aeroport, 
nod aerian al Europei, se zboară spre toate colţurile lumii, aşa cum 
citisem în revista reclamă, din avionul cu care venisem. 
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 Construcţia este făcută din beton, aluminiu şi sticlă. În interior 
fiind, ai senzaţia că eşti în aer liber. Dar nu este zgomot, nu se simte 
nici un freamăt, cu toate că adăposteşte şi circulă în ea zeci de mii de 
oameni, unii cu cărucioare manuale, sau mecanice, pentru bagaje. 
Structura pardoselii înlătură zgomotul picioarelor, de parcă s-ar 
umbla fără încălţări. Totul străluceşte de curăţenie. Trec pe lângă tine 
călătorii şi nu-i sesizezi sonor, decât dacă ţipă, ceea ce aici nu-i 
posibil. Magazinele nu-s mari, dar sunt de ordinul multor zeci, poate 
sute, şi-ţi oferă tot ce ai nevoie: confecţii, încălţăminte, obiecte de 
voiaj, de uz casnic, alimente, legume, fructe, dulciuri, băuturi, 
bijuterii, flori etc. Preţurile sunt în guldeni şi euro şi, raportate la 
pensia mea, sunt „piperate”, dar leul nu se compară cu guldenul. 
Marfa este expusă la vedere, mai puţin obiectele din aur, pe toată o 
poţi pipăi, aspecta şi alege fără ca vreo persoană fizică, să se 
formalizeze sau să te urmărească. Toată îţi stă la îndemână şi 
aşteaptă s-o cumperi. Camerele video veghează, aşa că şi aici cineva 
tot păzeşte. Dar, atenţie! Discret… 
 În interior, pretutindeni domneşte o curăţenie desăvârşită, iar 
magazinele împrumută mediului înconjurător mirosurile specifice 
lor, în nici un caz neplăcute. Grupurile sanitare, dacă n-ar fi 
semnalizate, nu le-ai depista, fiindcă nu degajă mirosuri pestilenţiale 
sau zgomote de instalaţii nereparate, ba dimpotrivă. La chiuvete nu 
sunt robinete, apa curge când sub pipetă ai întins mâinile, iar la 
pisoar, după ce ai plecat din dreptul lui şi numai atât cât e calculat că 
este necesar. Hârtia igienică îţi stă la îndemână de câtă ai nevoie iar 
pentru spălat ai la dispoziţie şi apă caldă, săpun lichid şi prosoape din 
hârtie, de unică folosinţă. Ar fi multe de scris, dar mă opresc, fiindcă 
pe tine, cetitorule, acum nu te mai miră, deoarece unele din aceste 
facilităţi au ajuns şi pe la noi. Dar, atunci, în noiembrie 1996, la 
plecarea mea pentru prima oară din ţară, am văzut pentru prima dată 
ansamblul Aeroportului Otopeni, care nu avea nici măcar un terminal 
de acostare a aeronavelor, iar la WC-uri curgea apa încontinuu 
pentru că nu aveau plutitor sau garnituri de etanşare a scurgerii la 
bazinul cu apă şi nici „colacul” pe care să te aşezi la nevoie. Sălile de 
aşteptare erau neaerisite şi mirosea a transpiraţie, de nespălat, deşi 
erau doar câteva zeci de călători, miros imprimat şi în tencuiala de pe 
pereţi, nimeni nu-ţi zâmbea şi te privea ca pe un potenţial infractor, 
pe jos erau aruncate resturi de ţigări fumate şi ambalaje diverse, în 
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magazine nu aveai voie să atingi marfa pe care doreai s-o cumperi, 
doar s-o alegi numai cu privirea. Acea dată de 24 noiembrie 1996 a 
însemnat momentul când pentru prima oară am trecut din lumea 
săracă, hoaţă, murdară şi bădărană, în care am trăit, în cea civilizată, 
ordonată şi curată, în care omul este privit şi tratat cu respectul ce i 
se cuvine. 
 
 … Cele cinci ore de aşteptare n-au fost aşa plicticoase, cum mi 
s-au părut cele 55 minute de întârziere în pregătirea aeronavei         
B-747-300 Missouri, care ne-a transportat spre Toronto. Prin 
ferestrele imense ale porţii de ieşire, priveam colosul în care trebuia 
să ne îmbarcăm şi eram impresionat de dimensiunile pe care le are. 
În „burta” lui, s-au introdus cantităţi imense de bagaje, care erau 
aduse pe multiple platforme şi apoi erau ridicate cu un elevator până 
la uşa avionului, instalată la primul nivel, numit cală, care asigură 
înmagazinarea acestora şi a altor facilităţi, necunoscute pasagerilor. 
În nivelul doi, sunt 68 de rânduri de scaune aşezate în zece, până la 
şase şiruri grupate simetric: trei scaune spre hublou, interval, patru 
scaune la mijloc, interval şi iar trei scaune la extrema dreaptă. O 
„sală de cinema” putea cuprinde peste 520 de călători, din care 485 
erau la clasa economic. Clasa bussines, aflată în partea din faţă, este 
dispusă pe două niveluri iar aparatul este dotat cu cinci motoare 
reactoare, patru sub planuri şi unul deasupra fuzelajului în spate, 
folosit numai pentru asigurarea în condiţii optime a decolării. Cele 
zece cabine ale toaletelor aveau permanent cozi umane în aşteptare, 
pentru micile şi marile nevoi fiziologice. 
 Între primul avion şi acesta, sunt deosebiri nu numai de 
capacitate, ci şi de dotări şi confort. Dacă primul asigură un ambient 
mai intim, mai liniştit şi chiar silenţios, în cel de al doilea lucrurile 
sunt mult schimbate. Numărul mare de pasageri determină un foşnet 
permanent iar copiii sub patru-cinci ani, că şi din aceştia sunt destui, 
plictisiţi şi obosiţi de-atâta drum şi disconfort, de nesomn, plâng din 
senin, având motivele lor şi uneori din simpatie la plânsul altui copil 
de vârsta lui. Datorită eterogenităţii pasagerilor din aeronavă (sunt 
din toate naţiile şi culorile pielii de pe planetă), ai senzaţia că te afli 
în corabia lui Noe, ce pluteşte spre un liman al salvării. Acum văd la 
un loc toate felurile de culturi exprimate prin felul de îmbrăcăminte, 
amestecate într-un pitoresc aparte, ca de altfel şi limbile în care 
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vorbesc. M-au atras turbanele indienilor şi enigma ce mă frământa 
era determinată de culorile lor, care erau diferite: albe, vişinii sau 
negre. De ce? Era o întrebare la care am primit răspuns mult mai 
târziu, după acest prim voiaj. 
 
 …Desprinderea de la sol a imensei aeronave se face după un 
rulaj mult mai lung pe pistă, însoţit de vibraţia provocată de zecile de 
roţi şi zgomotul puternic al turboreactoarelor accelerate la maximum, 
aşezând colosul în poziţia unei păseri măiestre, într-un unghi de 
pantă scăzut, zburând peste 30 de minute până la atingerea plafonului 
optim de zbor, de 10.000 m. altitudine. Monitoarele agăţate de 
plafon, dispuse deasupra celor două intervale, prin modul de 
amplasare şi numărul lor, asigură pentru toţi călătorii accesul la 
informaţiile legate de parametrii de zbor, exprimate în unităţi metrice 
şi engleze (mile, picioare), temperatura exterioară, în grade C. şi F., 
distanţa parcursă, distanţa rămasă până la destinaţie, combinate cu 
filme artistice, de un gust îndoielnic, având menirea de a reduce din 
plictiseala pe timpul celor nouă ore de zbor continuu şi al prelungirii 
timpului lumină cu şapte ore. Ne „ţinem legaţi” după soare, şi el 
„mirat” de insistenţa noastră. La decolare, sub pătura norilor negri 
care se adunaseră deasupra Olandei, seara începuse să se facă simţită. 
Deasupra norilor, soarele lumina intens şi ca un magnet ne atrăgea 
spre apus. Stewardesele ne-au distribuit căşti de ascultare şi nu mi-a 
fost greu să descopăr locul de unde pot selecta muzică, titrarea 
filmului de pe monitor şi alte informaţii verbale, nefolositoare mie, 
din motiv bine ştiut, adică de neînţeles. Nu pricepeam o iotă, dar 
intuiam tot ceea ce trebuia să fac. Priveam prin hublou lumina 
plăcută de afară şi nu mă săturam de frumuseţea peisajului creat de 
soarele mereu în crepuscul, până când acesta a asfinţit, la orele 
22.30, ora României, indicată de ceasul meu de mână, „Doxa” 
original. Începusem să am o senzaţie ciudată. Ceasul meu biologic 
mă avertiza prin oboseală şi somn că trebuie să mă culc, dar afară era 
încă lumină. Mă vedeam într-o sală de cinema, aşezat comod pe un 
fotoliu, cam îngust ce-i drept, urmărind alături de ceilalţi spectatori 
un program de film nu prea interesant, trecând din când în când pe 
programele de muzică la alegere. În rest, nimic care să-mi atragă 
atenţia şi uitasem că plutesc deasupra unui hău adânc de zece km. şi 
a unui ocean pe măsură. De acum, nu am mai avut nici cea mai mică 
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senzaţie de teamă. Eram deja la al doilea avion şi învinsesem starea 
de emoţie. Stabilitatea în zbor a imensului avion, numărul mare de 
pasageri printre care mă număram, serviciul prompt al însoţitoarelor, 
care aproape tot timpul au avut ceva de adus sau de luat, alcoolul 
îngurgitat sub formă distilată sau de fermentaţie, la cele două mese 
servite, mi-au îndepărtat gândurile de la ideea unui pericol. Un dolce 
farniente s-a instalat în colosul ce transporta peste 100 de tone iar 
Morfeu a început să-mi mângâie genele mele obosite, plecat din ţara 
mea, unde acum era miezul nopţii. 
 
 …Cu o întârziere justificată încă de la plecare, dar cu ceva 
recuperare de timp, suntem avertizaţi să ne punem centurile de 
siguranţă. Pe monitoare sunt afişate numai datele cu parametrii de 
zbor, dar observ şi simt în urechi pierderea de altitudine şi reducerea 
vitezei avionului. Afară este întuneric beznă şi numai de pe afişajul 
monitoarelor îmi dau seama că suntem deasupra oraşului Toronto, la 
2500 metri înălţime, peste care ne rotim de circa 20 minute. De unde 
să ştiu eu atunci că la această oră, 19.50, ora metropolei Toronto, 
avioanele stau la rând pentru aterizare. Am văzut acest lucru în 
următoarele şederi ale mele, când seara de pe deckul casei copiilor de 
pe Holm Crescent, aşezată sub culoarul dinspre Europa, la circa 20 
km. de aeroport, admiram sosirea curselor, cu gândul că „nu mai este 
mult şi mă voi întoarce la casa şi iubirea mea din România”.  
 Ceasul meu arată orele 2.50 AM. S-a dus noaptea, sunt prea 
obosit ca să am timp să mai observ ceva pentru a compara cu 
realităţile văzute la Amsterdam. Ştiu că sunt aşteptat şi, în şuvoiul de 
lume creat, mă grăbesc să ajung spre locul necunoscut mie, de intrare 
în Canada şi de ridicare a bagajelor depuse la Otopeni. Magazinele şi 
verva în aeroporturi sunt pe itinerarul de ieşire, nu de intrare într-o 
ţară. Pe culoare lungi de sute de metri, cu urcări şi coborâri pe scări 
rulante, ajung într-o imensă sală unde sute de persoane, turişti şi 
imigranţi aşteptau să le vină rândul pentru a trece prin „furcile 
caudine” (Poliţia de frontieră şi punctele de obţinere a vizei de şedere 
în Canada). Cu poliţistul am rezolvat repede. M-a întrebat ceva în 
engleză şi eu am răspuns în româneşte „că n-am asupra mea ţigări şi 
alcool”. N-am înţeles la ce s-a referit întrebarea , dar răspunsul meu 
în dulcele grai carpato-danubiano-pontic mi-a dat liber spre „veriga 
a doua”, care s-a dovedit… mai ermetică. Şi aici, supus întrebărilor, 
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intuitiv am înţeles ca vrea să ştie „cât timp doresc să stau în 
Canada?” Mecanic, am arătat cu mâinile, ridicând şase degete, lucru 
care a nemulţumit-o pe interlocutoarea mea, care tot vorbea, vorbea 
şi eu nu înţelegeam nimic. Dorea de la mine ceva şi eu nu pricepeam 
ce anume. Atunci i-am explicat muţeşte şi i-am dat o hârtie pe care 
erau trecute numele, adresa şi telefonul copiilor şi să sune la ei ca să 
se înţeleagă. Mi s-a indicat cu mâna locul pentru o sală de aşteptare, 
unde preţ de aproape o oră am zăbovit ca să primesc o viză de şase 
luni, aşa cum aveam planificată data de înapoiere, pe biletele de 
avion. La telefonul de acasă, a răspuns Nelly, soţia mea, care n-a 
înţeles nici cu cine vorbeşte, dar să mai răspundă ceva. Miha şi Paul 
mă aşteptau la ieşire şi deveniseră îngrijoraţi de întârzierea mea. 
Înmânându-mi paşaportul cu viza cerută, i-am mulţumit cu „Merci, 
madam!” tot atât de străin pentru ea, cred eu, ca şi „Mulţumesc, 
doamnă!”, din moment ce n-a schiţat nici un gest. Sau înţelesese şi 
se săturase de prezenţa mea, destul de sâcâitoare . 
 Pe alte coridoare şi mai întortocheate, am ajuns la punctul de 
ridicare a celor două valize depuse la Otopeni. Din zecile de sute de 
valize, două pentru fiecare pasager, mai erau doar câteva zeci care 
aşteptau, aruncate în dezordine, să le vină proprietarii. Nu mi-a fost 
greu să le reperez, m-au ajutat eşarfele tricolore de la mânere. Deşi 
nu erau la un loc, am constatat că nu mai aveau cordoanele şi lacătele 
prin care le asigurasem. Le-am „cântărit” prin ridicare şi mi s-au 
părut mai uşoare. Da! Erau uşurate de cei şase litri de palincă pe care 
vroiam să-i aduc cu mine, să am ce bea timp de o jumătate de an. Şi 
ce mai palincă!. Un „ Fire-aţi voi ai dracului de hoţi!!….” mi-a ieşit 
cu of din gură şi destul de tare ca să mă răcoresc, o sudalmă pur 
oltenească, dar am observat-o pe supraveghetoarea companiei, care 
nu se retrăsese şi mai aştepta până la ridicarea tuturor bagajelor, că 
mă priveşte cu interes, ca şi când m-ar fi înţeles. M-am dus direct la 
ea şi în româneşte i-am zis: „M-aţi înţeles că am înjurat. Sunt sigur 
că ştiţi româneşte, da?” O priveam direct în ochii ei frumoşi, 
conturaţi cu un rimel suficient de pregnant, dar nu agresiv. Dacă mai 
înainte i-aş fi citit ecusonul de pe pieptul taiorului ce-i ascundea un 
sân proeminent, pe care scria Delia, nici nu trebuia s-o mai întreb aşa 
ceva. 
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 Însoţit până la ieşire de simpatica şi binevoitoarea Delia 
Bogza, rezidentă în Canada şi venită aici din Bocşa Română, care, la 
plecare „în lume”, lăsase în ţară părinţi şi fraţi la care probabil le mai 
ducea dorul, am trecut necontrolat prin vamă, dar cu bagajele 
„uşurate” încă de la Otopeni şi am fost condus direct la locul de 
ieşire. Eram aşteptat, deşi fusesem „purificat” şi uşurat de sticlele de 
palincă, sustrase din bagajele cu grijă „asigurate” de mine la plecare.  
 Devenisem, pentru şase luni turist, cu intrare în regulă, prin 
Canada. Nici nu bănuiam că acesta era abia începutul unui pelerinaj 
care se va prelungi mulţi ani la rând şi voi ajunge un abonat cu vize 
multiple, înşirate pe parcursul timpului, până când Victor a împlinit 
vârsta de 12 ani. Acum avea doar 2 ani şi 3 luni. 
 Cu alt prilej, mai multe despre această ţară păduroasă şi 
placidă… 
 
 *) După doi ani, am aflat din presa românească despre o bandă 
organizată de hoţi formată din personalul ce manipula bagajele la 
aeroportul Otopeni şi care le golea substanţial de conţinut, după ce erau 
vizualizate, cântărite şi trecute pentru a fi îmbarcate în aeronavă. Eu n-am 
contribuit la prinderea ei, că n-am reclamat fiindcă n-aş fi avut câştig de 
cauză, mai ales că alcoolul era prohibit la intrare în Canada, în cantitate 
mai mare de un litru.  
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CRONOLOGIE 
 
 
1934 La 10 mai, s-a născut în comuna Ciuperceni Gorj, Ion, fiul lui 

Constantin şi al Elisavetei Gociu. Viitorul militar de 
carieră a trecut prin toate gradele de ofiţer. În ultimii zece 
ani ai profesiei, a purtat cu cinste, onoare şi demnitate 
gradul de colonel. Este primul născut dintre cei trei fraţi. 
Următorii doi sunt Grigore şi Eleonora. 

Satul Văianu, locul său de baştină, este dispus de-a lungul 
pârâului cu acelaşi nume, încadrat de dealuri împădurite 
des, cu arbori de tot soiul: goruni, fagi, carpeni etc., ce 
adăpostesc o floră şi o faună diverse. Agricultura nefiind 
rentabilă, mulţi dintre fiii acestui sat au plecat la 
învăţătură şi au ajuns oameni de cultură, ingineri, ofiţeri şi 
meseriaşi cu înaltă calificare. 

În povestirea „Vârtejul” autorul notează: „După aproape 
două zile şi două nopţi de grijă şi dureri, Veta s-a liniştit. 
Un surâs şters îi lumina faţa, în timp ce încerca să dea să 
sugă puiului ei de om, care molfăia sfârcurile ţâţelor 
împietrite de laptele dătător de viaţă… 

În a treia zi, a fost înregistrat ca nou-născut, în Registrul 
stării civile…Aşa am fost venit pe lume Ion al Vetii lui 
Gociu, în ziua de 10 mai 1934, când soarele scăpăta spre 
apus, mulţumit şi el… de ce-i fusese dat să vadă!  

Tatăl autorului este fiul lui Ion Gociu, fost comerciant în 
oraşul Brăila. Murind în spital după câteva luni de la 
întoarcerea din Primul război Mondial, totul a rămas de 
izbelişte, lăsând soţia sărăcită şi cu doi copii de crescut. 
Al treilea copil a murit imediat după tatăl său, din cauza 
aceleeiaşi boli, tifos exantematic. 

 
Tatăl a fost un autodidact. Făcuse numai patru clase primare, 

dar prin citit îşi completase cunoştinţele. Ştia perfect 
alfabetul chirilic şi citea biblia tot aşa de repede ca 
scrierile în alfabetul latin. Avea un scris frumos şi de 
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multe ori, ajuta pe notarul comunei la întocmirea copiilor 
de pe acte. 

În povestirea „Mătuşa Gheorghiţa”, sunt descrise greutăţile 
prin care au trecut bunica şi copiii ei şi cum din prăvălia 
tatălui nu s-au ales cu mai nimic.  

...„Odinioară, la vârsta de 15 ani, împreună cu mama şi 
fratele Constantin, mătuşa Gheorghiţa a plecat la 
Brăila, oraşul unde tatăl ei avusese o prăvălie şi multe 
relaţii umane, din care nu mai rămânsese aproape 
nimic, în speranţa de a recupera ceva din bunurile ce li 
se cuveneau şi a găsi un loc de lucru, fiindcă în sat nu 
aveau posibilităţile necesare traiului şi copiii 
crescuseră.…” 

Străbunicul dinspre tată era brăilean, cu origine ce se crede a 
fi fost greco-macedoneană, cu ascendenţii pripăşiţi în 
Ţara Românească de prin deceniul patru al secolul XIX. 
Venise în satul Văianu să se căsătorească cu Ileana 
Fometescu, o fată frumoasă ca un fir de Micşunea, dar şi 
doritoare de dragoste, după cum se bârfea. Urmărind 
tradiţia bunicilor, se înţelege că erau negustori şi 
meseriaşi, ştiutori de carte. În povestirea , „Casa în care 
m-am născut” se arată: …„Podul locuinţei era accesibil 
prin „ocna podului”, ce se afla în bucătăria numită 
casă. Aici era locul cel mai misterios al casei… Acolo 
am găsit lăzi cu multe cărţi şi reviste cu femei 
frumoase…” 

Mama, fiică de ţărani-moşneni, personajul Veta Stătienii, din 
„Vârtejul” şi „Pe lungul drum al Târgului”, era născută 
tot în satul Văianu. Bunicul ei avea moştenire, din tată în 
fiu, stupină şi moară pe apă. Era o ţărancă viguroasă, 
voluntară şi stăpână pe gospodăria pe care o avea şi o 
trebăluia. 

 
1941-1945 Este perioada în care Ion Gociu, personajul Mugurel 

Pădureanu-Coarba, urmează cursurile şcolii primare din 
comuna natală. Despre aceşti ani ai şcolarităţii, aflăm din 
povestirea „Radioul învăţătorului„ „metodele intuitive 
de învăţământ”, pe care le foloseau dascălii , uneori 
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profitori ai naivităţii copiilor. …„Abia aşteptam să se 
termine orele şi să mergem să văd şi eu un aparat de 
radio, „minunea din care se aude muzică şi vorbe!” 
Imaginaţia mea de copil lucra, dar, la casa 
dascălului,nimic nu a corespuns cu „visul” meu. ” 
...Atunci, pentru ce ne-a adus la el acasă şi a vrut să ne 
arate un aparat de radio care nu „mergea”? 

 
La îndemnul învăţătorului din clasa a 4-a, Athanasie Cârlogea, 

şi a dorinţei mamei sale, este dat la „preparaţie”, 
pregătire suplimentară, ca să susţină cu succes examenul 
de admitere în Liceul Comercial din Târgu-Jiu. În acel 
an, este admis numai pe baza notelor din foaia matricolă 
a celor patru clase primare, cursul inferior al liceului 
fiind transformat în gimnaziu unic, candidaţii au fost 
admişi fără examen. 

 
1945-1952 Urmează cursurile Gimnaziului Unic de pe lângă Liceul 

Comercial, unde avea şi materii apropriate de specificul 
acestei şcoli (contabilitate, mărfuri, drept, statistică), 
după care susţine admiterea în cursul superior, care, 
începând cu 1949, ia denumirea de Şcoală Medie 
Tehnică Financiară. Evoluţia spre maturizare a copilului 
este redată în povestirea „Dare-ai în punga lui Popa 
Radu ”. 

…„În cameră, s-a instalat o linişte profundă, peniţa începuse 
să scârţâie pe coala velină imaculată, dându-mi 
posibilitatea să „cotrobăiesc” cu privirea toată 
încăperea. Trăisem trei ani în oraş, învăţasem să mă 
comport civilizat, sesizasem formula reverenţioasă de 
adresare a domnului profesor unui licean şi luasem 
aminte în ce casă mă găseam. 
Privind mai atent la încăpere, am constatat că în colţul 
tavanului din dreptul sobei de teracotă de culoare 
turcoaz se formase un cocoloş din pânză de păianjen, 
înnegrit de praful verii sau de fumul ultimului foc. 
Paturile erau nearanjate şi, pe cel opus locului unde mă 
aşezasem, era expusă în mare neorânduială o plapumă 
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cu feţe de atlaz albastru şi portocaliu, fără învelitoare de 
cearşaf, ceea ce eu n-aveam la mine acasă, rămasă în 
poziţia în care fusese lăsată de cel ce dormise noaptea în 
acel loc. Pernele erau şi ele în neorânduială, cu feţele 
încreţite de prea multă întrebuinţare iar pe cea din patul 
pe care stăteam am văzut urmele puricilor ce trecuseră 
să viziteze noaptea pe cei care dormiseră şi nu păreau a 
fi schimbate de curând.” 

 
La terminarea anului IV, după Examenul de maturitate 

(bacalaureat), este repartizat pe un post de funcţionar 
bancar, la Banca Republicii Populare Române, (Bancă 
de Stat) Turnu-Severin. În acea vară, susţine şi examenul 
de admitere în Şcoala Militară Tehnică de Artilerie 
Sibiu. Fiind admis, nu se mai prezintă să-şi preia funcţia 
la Banca din Turnu-Severin.  

 
1952-1955 Este elev al şcolii militare, perioadă prezentată pe larg în 

„Pe lungul drum al destinului”. Este perioada de 
formare a militarului şi bărbatului, în toată puterea 
cuvântului. Din funcţionar public, devine militar de 
carieră, cu o vocaţie ce-i asigură un viitor pe măsură. 

…„Era în luna august a anului 1952 , aveam 18 ani împliniţi, 
terminasem liceul în Târgu-Jiu şi făceam prima 
călătorie cu trenul, singur şi pe o întindere mai mare de 
timp şi spaţiu. Din proprie iniţiativă veneam să susţin 
examenul de admitere în şcoala militară de ofiţeri, care 
avea sediul în oraşul Sibiu. Am preferat să-mi continui 
studiile, în condiţiile în care aveam serviciul asigurat ca 
funcţionar de bancă... Nivelul social şi profesional la 
care ajunsesem nu mă mulţumea şi doream să ajung 
ofiţer… De unde să ştiu eu atunci că în acest local am 
să-mi înrobesc trei ani din cei mai frumoşi ani ai vieţii, 
că aici voi avea şi bucurii, şi necazuri, cu preponderenţă 
cele din urmă…  

Este o perioadă grea, de constrângeri şi privaţiuni inerente 
vieţii de cazarmă, dar şi de acumulare a unor cunoştinţe 
necesare în toate aspectele vieţii. Pe lângă materiile de 
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curs, se dedică beletristicii, citind cu nesaţ clasicii 
literaturii universale. În ultimul an de şcoală, aproape 
săptămânal vizionează concertele-şcoală de muzică de 
factură clasică, organizate de Filarmonica din Sibiu, 
unde cu asiduitate învaţă abc-ul acestei forme de 
formare şi educare spirituală. 

 
1955 La 15 septembrie, tânărul locotenent se prezintă la post să-şi 

prea funcţia de şef de secţie la Atelierul de reparaţii al 
armamentului din Divizia 45 Artilerie Antiaeriană 
Târgu-Jiu. Întors în oraşul de unde a plecat, de-acum cu 
un alt statut social, este apreciat de şefi, admirat de foştii 
săi profesori şi, fiind un bărbat drăguţ, devine tot mai 
mult curtat de sexul frumos.. 

 
1957 La 4 august, în localitatea Ştei-Bihor, se logodeşte cu 

domnişoara Cornelia Şerbulescu (Nelly), iar la 26 
octombrie îşi oficializează căsătoria civilă. Dintre toate 
fetele pe care le-a cunoscut, Nelly a fost iubirea supremă 
a sufletului său. 

În anul 1958, este avansat în gradul de locotenent major, iar în 
anul 1962, căpitan. Pentru rezultatele remarcabile în 
exercitarea atribuţiilor, ca ofiţer tehnic de artilerie şi 
muniţii, în anul 1964 a fost numit pe cea mai înaltă 
funcţie pe linia specialităţii sale din Brigada 4 AA 
Târgu-Jiu, unde era prevăzut gradul de locotenent 
colonel, motiv ce a declanşat intrigile unor politruci care 
nu concepeau ca un căpitan să fie şef peste maiori. 
Pentru ei, valoarea pofesională şi intelectuală nu conta… 

Timpul liber şi-l dedică cititului, vizionării de spectacole de 
teatru, dar pierde contactul cu muzica în tainele căreia 
intrase, nefiind o filarmonică în oraşul Târgu-Jiu. 

Vara, în concedii, însoţit de tânăra lui soţie, străbate per pedes 
potecile Carpaţilor Meridionali, urcând pe cele mai 
înalte vârfuri ale munţilor Vulcan, Retezat, Parâng, 
Făgăraş, Bucegi. Această pasiune a fost întreruptă 
timpuriu, când soţia a fost operată de discopatie lombară. 
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1968 Susţine şi trece examenul de admitere la Facultatea Conducere 
Servicii din cadrul Academiei Militare. Cu toate că 
această facultate are un profil diferit de specialitatea lui 
anterioară, la admitere intră pe locul trei şi termină pe 
locul doi examenul de licenţă în Ştiinţă Militară. 

 
1974 Având doar gradul de maior, este numit în funcţia de locţiitor al 

comandantului Bg.4AA pentru Servicii, funcţie 
prevăzută pentru gradul de colonel. Când avea timp 
liber,dumineca. mergea la vânătoare. 

 
1981 Pe 24 martie, moare tatăl său în vârstă de 70 ani, iar pe 6 aprile 

îi moare şi socrul Ion Şerbulescu, în vârstă de 82 ani. 
 
1982 Susţine examenul pentru gradul de colonel şi-l trece cu nota 

8,82, cea mai mare notă obţinută de candidaţii prezenţi 
în acea sesiune.  

 
1982 Este numit în funcţia de locţiitor pentru servicii al 

comandantului Brigăzii 53 Lucrări Miniere (în 
Economia naţională, la exploatarea cărbunelui din 
judeţul Gorj). 

1987 Pe data de 6 decembrie, moare mama Veta, în vârstă de 71 ani. 
1992 La 14 octombrie, din funcţia de Şef al UM 02545„X” 

Botoşeşti-Paia, (Ferma nr.7 a Armatei a III-a), este trecut 
în rezervă la limită de vârstă, cu drept de pensie, având 
40 ani lucraţi fără întrerupere în serviciul militar. 

1993–2010 Este perioada de scriere a povestirilor din acest volum. 
Printr-o întâmplare bizară, este atras să-şi povestească în scris 

amintirile.  
În nuvela „Destăinuiri la ceas de seară”, autorul descrie 

trăirile intense, ca şi deziluziile unei femei normale, 
credicioasă soţului, dar şi doritoare de dragoste, care 
comite un adulter:  

 
Cartea de faţă se vrea a fi şi un documentar memoralistic, 

literar şi etnografic, cu respectarea adevărului istoric. 
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1997-2004 Anual, de unul singur călătoreşte în Canada. În ciuda 
faptului că nu cunoaşte limba engleză, se descurcă bine 
pe timpul zborului şi la cumpărături în magazine, chiar 
când merge singur. În aproape patru ani petrecuţi în ţara 
pădurilor de Arţar şi Cedru, prin excursii, cunoaşte cele 
mai importante parcuri naturale şi oraşele principale din 
provinciile Ontario şi Quebeck. În Toronto, ajungea a se 
descurca mai bine ca în Bucureşti!  

 
2009 În urma postării în rezumat, pe blog, a unui set din povestiri, a 

primit multe încurajări din partea celor ce l-au accesat, 
pentru a fi adunate într-o carte, cu sfatul încurajator: 
„Merită să fie publicate!” 

2010 În lunile mai şi iunie, cartea aceasta a fost pregătită şi a văzut 
lumina tiparului. Pe când volumul al II-lea? 

 
N.G. 
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CONSIDERAŢII CRITICE 
 

„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris” 
 
 

 Mult adevăr cuprinde zisa din bătrâni, potrivit căreia „Nu poţi 
cunoaşte omul, până nu mănânci cu el un sac de sare”.  
Aşa am păţit şi eu cu „Ion a lui Gociu”, căruia ursitoarele i-au prezis 
„că va fi un copil norocos, că va ajunge domn şi nu va trăi ca un 
sărăntoc în Ciuperceni, că va avea prăvălie, că va avea minte multă, 
că va fi ambiţios ca taică-su”, deoarece toate fiinţele acelea sunt 
bune şi darnice, nu ca guvernanţii din zilele noastre, care ar suprima 
şi alocaţia copiilor. 
 Prăvălie n-a avut şi n-o să aibă, pentru că, deşi a început 
Liceul Comercial, a absolvit Şcoala Medie Tehnică Financiară, care 
făcea „bancheri”, nu comercianţi. Minte a avut destulă, ambiţie a 
avut „cu asupra de măsură”, ambiţia i-a adus şi noroc, domn colonel 
a ajuns şi iată-l acum şi autor de carte. Frumoasă carte, minunată 
carte, utilă în special celor din generaţia noastră, tentaţi să uite că... 
„Veşnicia s-a născut la sat”. Citind-o în manuscris, am retrăit 
propria-mi copilărie, căci şi la Copăcioasa era la fel ca la Ciuperceni, 
singura deosebire fiind aceea că tata se numea Ion, iar eu Constantin, 
pe dos faţă de cum era la Ciuperceni. Şi ursitoarele mele au fost mai 
zgârcite, ştiind poate că peste un pătrar de veac vor veni comuniştii 
la putere, urmând ca eu să plătesc pentru „păcatele politice” ale 
tatălui şi socrului... 
 Am început prin a recunoaşte că, deşi drumurile noaste au fost 
mulţi ani comune, nu l-am cunoscut prea bine pe fostul meu coleg de 
liceu, coleg de şcoală militară, coleg de garnizoană şi coleg de 
unitate militară. Două au fost „defectele” pe care nu i le 
descoperisem: că este „monitorizat” de securişti ca „descendent de 
legionar”, şi că are „damblaua scrisului”, ca şi mine. În timp ce eu 
mi-am irosit energia prin toate publicaţiile locale, apărute în Gorj 
după „cacealmaua din decembrie 1989”, plus câteva colaborări la 
publicaţiile lui Vadim Tudor, pe vremea când eram sănătos, domnul 
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colonel (r) Gociu, om liniştit şi la locul lui, s-a aşezat la masa de scris 
şi ne oferă acum rezultatul muncii sale, despre care, parafrazând pe 
cineva mare de tot, pot şi eu spune: „Carte frumoasă, cinste cui te-a 
scris.” 
 Dacă „Viaţa în sat” demonstrează cu „asupră de măsură” 
talentul de povestitor al bunului meu prieten, nuvela „Femeia ca o 
floare” m-a făcut să regret că ursitoarele nu i-au dat colonelului şi 
harul picturii. Cred că „Monalisa” ar fi fost o realizare modestă pe 
lângă portretele Puşei Vlădoianu sau Mirelei de la Buturugă, dacă 
domnul colonel ar fi avut „pensulă”. De unde se vede că Dumnezeu 
împarte darurile cu măsură, ca să poată mulţumi pe cât mai mulţi, 
deşi rămân destui păcătoşi care îl injură. 
 Catană bătrână, domnul colonel nu poate ocoli viaţa militară. 
Eu, ca „analist politic”, constat că pe cât de dragă i-a fost careriea 
militară şi epoleţii aurii, pe atât de urâtă i-a fost perioada de elev în 
şcoala militară, din cauza „căprăriei”. Asta înseamnă că avea 
dreptate cel care spunea, referindu-se la armată, că „Onoarea e 
dulce, borşul e acru”. Trăgând linie, adunând şi scăzând, bunul meu 
amic recunoaşte că dacă în viaţă a ajuns ceea ce este, totul s-a datorat 
pregătirii, educaţiei şi orizontului deschis de cariera militară. Bine că 
nu s-a însurat înainte de armată, că cine ştie ce ar fi ales! 
Căsătorindu-se după armată, cu mintea coaptă, şi-a luat un „general” 
mult mai bun decât cel de la marea unitate unde a lucrat, rămânând în 
continuare un locţiitor, tot cu probleme de logistică. 
 Scris-am acest articolaş care, în ordine cronologică, poartă 
numărul 2185, sperând să vadă şi el lumina tiparului. 
 

23 aprilie 2010 
Colonel (r) Constantin Pănoiu  
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Din Văianu la Toronto 

sau stropi din viaţa unui om 
 
 
 Dacă această carte vede acum lumina tiparului, cel care scrie 
aceste rânduri cu modestie afirmă că poate să fie într-un fel 
complicele autorului.  
 Citind unele întâmplări povestite de cel care avea să 
zugrăvească momente din viaţa lui şi a altora şi întrebat fiind „Ce 
zici?”, am răspuns simplu: „Au valoare lucrurile astea, aici 
„miroase”, a literatură!”  
 Să fi fost acel moment decisiv pentru autor, să încredinţeze 
tiparului însemnările de faţă? Poate că da! 
 A venit pe lume dintr-o familie de oameni sărmani, ca primul 
copil din cei trei, într-o casă despre care a spune că era 
„sărăcăcioasă”, este prea puţin zis. S-a bucurat în schimb de 
proximitatea pădurilor, a văilor adânci şi răcoroase, a dealurilor pline 
de meri şi corcoduşi, a trilurilor de păsăret, cântec de privighetori, 
cuci, pupeze şi turturele, rotiri de ulii pe cerul albastru al unui sătuc 
pitulat pe o vale, în „inima” Gorjului. S-a mai bucurat de o mamă 
bătătarnică, o femeie deosebită, care ţinea o turmă de capre cu mulţi 
iezi în fiecare primăvară, „prietenii” lui şi ai fratelui său, de joacă şi 
de dormit în pat. Şi, s-a mai bucurat de darul povestirii acestei mame, 
care spunea copiilor ei întâmplări din trecut, basme cu moroi, 
matahale, ciovici şi din „tărâmul celălalt”. Acea mamă avea să-l ducă 
într-un car, pentru prima dată să vadă oraşul, şi mai târziu, să-l poarte 
şi în spate (fusese împuns de ţap), să de-a examen la liceu, să se facă 
„om”. 
 … Şi timpul a trecut. La 18 ani, puţin dezorientat ca orice 
tânăr la această vârstă, hotărăşte singur să-şi continue studiile 
postliceale, intrând într-o şcoală militară de ofiţeri. Un introvertit, un 
spirit de mare sensibilitate ajunge pe mâna celor care urmau să facă 
din el „un cadru de nădejde”, care să apere mai întâi partidul şi după 
aceea ţara! Cenuşiul vieţii cazone al anilor care au urmat nu l-a 
alterat, ci, dimpotrivă, l-a sensibilizat şi mai mult. Vicisitudini 
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nenumărate, asprimi şi frustrări l-au înconjurat uneori cu o coajă 
amară, dincolo de care a rămas miezul dulce al unui suflet sensibil. 
 Relativ târziu, ajunge să cunoască şi o altă lume, o lume a 
bunăstării, a unor înalte standarduri de civilizaţie, mentalităţi şi 
comportamente care-l şochează, într-un anume fel. 
 -„Uite cum se trăieşte prin alte părţi! şi-o fi zis, plesnindu-i 
capul de comparaţii. 
 Dincolo de Ocean, în marea metropolă canadiană Toronto, a 
avut destul timp să privească înapoi, să se aplece asupra obârşiei 
sale, să-i descopere valenţele şi să zugrăvească apoi cu multă 
naturaleţe şi gingăşie locuri şi oameni care au fost aievea. 
 „Din Văianu, la Toronto” este povestea unui om înşiruită în 
numeroase întâmplări, spusă la o vârstă la care privim mai mult 
înapoi, decât înainte. Întors în timp, autorul acestei cărţi, nu fără 
nostalgie uneori, răsfoieşte câteva pagini de viaţă aşa cum a fost, 
dulce-amară, veselă, ori tristă, într-un respect profund pentru cei care 
i-au fost stâlpi pentru matricea obârşiei sale. 
 

Drobeta Turnu-Severin, 
Profesor Grigore Gociu 

 
10 mai 2010 
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„Un petit mot” 
 
 
 Acum câteva luni bune, am aflat cu stupoare, dar şi încântare, 
că domnul colonel Ion Gociu, pe care-l vedeam ca pe un tip milităros 
(ce idee preconcepută!), are o sensibilitate şi un simţ artistic cu 
adevărat remarcabil. 
 În aceste pagini de mărturisiri şi amintiri, putem bănui orgoliul 
originii „sănătoase” a omului realizat în viaţă. Când un copil are 
alături o asemenea mamă, devotată, mândră şi dârză, va reuşi să-şi 
îndeplinească visul! 
 Dovada vie e domnul colonel, care a avut norocul să fie iubit 
de două femei deosebite, afirm cu certitudine cest lucru, deoarece o 
cunosc pe Doamna, soţia dumnealui. 
 Ţin să-mi exprim total admiraţia faţă de această carte, ce 
reprezintă o încununare de succes a vieţii sale, un final apoteotic al 
unei existenţe împlinite, care ascunde o veritabilă comoară şi care 
rămâne totuşi o necunoscută. 
 M-a uluit stilul concis şi memoria extaordinară a domnului 
colonel şi de câte regionalisme şi detalii îşi aminteşte! 
 „A spune tot adevărul e echivalent cu a aprinde un chibrit: ori 
se luminează şi se vede mai bine, ori ia foc şi arde totul în jur”. 
 

Prof. Mariana Pîrvulescu 
 
 
 Post scriptum: 
„Nu te duce supus spre noapte, 
Revoltă-te împotriva morţii luminii” 
 
 
Târgu-Jiu, 
24 mai 2010 
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Între teluric şi celest 
 
 
 „Militarul Ion Gociu are… înaltul grad de povestitor…” 
 

George Drăghescu, 
actor la Teatrul „Elvira Godeanu” Târgu-Jiu 

 
 
Târgu-Jiu, 
 mai 2010  
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Călător spre Andromeda 
 
 
 …De la peste două milioane de ani-lumină, constelaţia 
Andromeda ne priveşte şi ne trimite în fiecare lună de noiembrie o 
spuză de meteoriţi, spre aducere-aminte că nu suntem singuri în acest 
univers. Într-un fel, în mod asemănător, domnul Ion Gociu, 
povestitor cu o reală şi înnăscută vocaţie narativă, reuşeşte prin 
cartea de faţă un fel de puzzele şi dăruieşte spre reconstituire, cu o 
admirabilă trudă cărturărească şi migală poematică, o lume care 
astăzi nu mai există, prin scurgerea firească a vremurilor. 
 Retrăind trecutul tradiţional românesc, autorul împleteşte 
armonios, cu ochiul retrospectiv al unui fin observator, şi selectează 
din lumea ce i-a fost în preajmă-i întâmplări, fapte şi chipuri 
semnificative, dintr-o realitate care a existat şi nu mai este, decât în 
nemurirea ei. Din acest demers creator, reiese până la urmă această 
carte de minte şi de suflet, un fel de panoramic multidimensional, 
chiar dacă nu şi exclusiv, descoperindu-ne locuri (Văianul copilăriei, 
Sibiul vieţii de cadet, Târgu-Jiul adolescenţei), fapte (drumul spre 
Târg, ca „o descoperire a Americii”, piţărăii, ursitoarele, perigrinarea 
peste munţi, ca un semn al dăinuirii neamului, vatra străbună cu 
datinile ei, misterul iubirii florale ş.a.), dar, mai cu seamă, figurile 
nepieritoare ale existenţei noastre, mama, tatăl, fraţii, rudele şi 
ceilalţi piloni ai universului ancestral. 
 Citind paginile scrise de Ion Gociu, trăieşti sentimentul că 
descoperi un univers uman specific şi cumva unic în marele Univers, 
anume cel al unei alte civilizaţii, plutind cu o altă posibilă arcă, spre 
bucurie şi spre arţarii altor mirifice tărâmuri, precum a zburat 
odinioară un Antoine de Saint Exupery… 
 

 Târgu-Jiu, 
Prof. George Manoniu 

 
 

 3 iunie 2010 
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GLOSAR 
  
  

A 
A astruca a înveli pe cineva în pătură 
A smiorcăi plâs de copil 
A chelfăni a bate cu palma  
A sâcăi a agasa 
A hoi strigăt de alungarea răpitoarelor 

  
B 

Bambe roşii de dimensiuni mici 
Boşomeţi  caltaboşi 
Borţoasă  femeie gravidă 
Broboane sudoare pe faţă 
Bunar puţ cu găleată şi cumpănă 

 
C 

Chindie poziţia spre asfinţit a soarelui 
Ciupag ie cu mâneci  
Cotăriţă coş din nuiele împletite 
Cotovaică coaja unui dovleac din care s-a scos miezul 

 
D 
 Drămuit împărţit cu economie 
 
F 
 Forfotă aglomeraţie de persoane 
 
G 
 Garniţă vas destinat unturii topite 
 
H 
 Hoit strigăt de alungarea sălbătăciunilor 
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Î 
Împeliţat copil ştrengar 
 

L 
Larmă zgomote vocale puternice 
Leşie soluţie de cenuşă din lemn fiartă în apă 
Linie uliţă prin sat 

 
M 
 Mitră uter 
 
N 

Noatenă iadă in anul al doilea 
 
O 

Oricel un mic cadou pentru copii 
 
P 

Pârdalnic nefericit 
Pârleaz locul de acces din curte în grădină  
Pârlău cilindru pentru spălat rufele, folosit de ţărani 
Pătuiag claie de fân suspendată pe stâlpi 
Peşchir prosop ţesut cu motive florale ţărăneşti 
Piersăciu de culoare piersicii 
Pironit îngrozit de spaimă 

 
R 

Râie boală parazitară de piele 
Râp murdarie stratificată pe piele 

 
S 
  Slobozit scos afară din ogradă 
  Smiorcăit plâns mocnit de copil nemulţumit  
  Şopru loc de depozitat unelte gospodăreşti 

Scoarţă pătură fină cu modele în ţesătură 
 
T 
  Tasifas dialog prelungit 
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Tindă spaţiul din faţa camerilor de locuit 
 
Ţ 

Ţandără enervare  
Ţurcă joc de copii la sate 

 
Z 

Zgău partea căruţei unde se pun materialele de transportat 
Zălar lanţul în care se agaţă căldarea la foc 
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