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                        Debranşarea de la „viciul”… lecturii! 
                                        - note de lectură - 
  

Mă  aflam la Tîrgu-Jiu. Era cu o săptămînă înainte de Sf. 
Paşte 2011. Un Domn, pe care nu l-am văzut  şi de care nu am 
auzit în cei peste 80 de ani ai mei, de urcuş, mereu împovărat, 
mi-a oferit o carte. Evident, s-o citesc. Poate şi mai mult, să 
scriu despre ea! De ce mie şi de ce eu? Da. Am faimă de 
„vicios”. Şi asta, de mai mult de jumătate de secol întru lectură 
şi scris. Dar nici chiar aşa. „Viciul” lecturii, ne asigură 
celebrul poet francez Paul Valery (1871-1945), este singurul 
nepedepsit de vreo lege. Deci… Dar eu, „şcolit” la vreme, 
ştiam încă mai demult, de la un cronicar moldav, trăitor în 
secolul XVIII, „că nu iastă alta şi mai frumoasă şi mai de folos 
în toată viaţa omului zăbavă decît cetitul cărţilor”… 
(Protocronist!, m-ar „deconspira” criticul „ştie tot”). 

Volumul, atrăgător grafic, întitulat, ca într-o celebră 
doină, „Din Văianu la Toronto” („Din Boian la Vatra-Dornii/ 
Au umplut omida cornii…// Din Hotin şi pîn la Mare…”), este 
semnat de către domnul Ion C. Gociu col.(r) cu pseudonimul 
literar, Mugurel Pădureanu-Coarba. În totul profund sugestiv, 
forestier. Dar nu numai atît. Este suficient să priveşti prima 
copertă, ca să te vindeci de blazarea cotidianului şi de 
indiferenţa seniorială. 

Avînd în vedere şi faptul că autorul nu părea să-şi divulge 
semeţia de a fi aproape octogenar şi… debutant, calm şi 
convins, am înţeles, după lectură că avea de ce. 

Înainte de a-mi exprima reala satisfacţie, recunosc, 
neaşteptată, cu privire la acest volum,  m-am „branşat” cu 
neînfrântă („vicioasă”) voinţă/dorinţă de a încerca să aflu/să 
deduc măcar, ceea ce „criticii atotştiutori”, nu am aflat să fi 
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„legiferat” încă. Şi anume: cine/ce determină un debut 
editorial? Este acesta „debutul editorial” – mai important decât 
o carte considerată a fi „capodopera” acelui autor? 

Tudor Arghezi a publicat între 16 şi 87 de ani (71 de 
ani!), dar a debutat în volum la 47 de ani şi chiar cu 
capodopera creaţiei sale.  

Alţi n poeţi, despre care nu-şi mai aminteşte nimeni, au 
publicat până la o asemenea vârstă nenumărate volume şi au 
luat cele mai bizare premii şi omagii… 

Mihail Sadoveanu, la vârsta de 50 de ani (1930), publică 
opera sa fundamentală, Baltagul, scris în timp de… şapte zile. 
Urmînd literar mitul Creaţiei. Istoria literaturii nu a consemnat 
în cîţi ani a gîndit/trăit acest roman total. 

Să mai amintim: 
J.W.Goethe a scris timp de 50 de ani la opera sa capitală 

(şi a literaturii universale!?) „Faust”. Fără comentarii! 
Lucian Blaga a debutat în volum la 24 de ani cu 

„Poemele Lumii”. Volum nedepăşit ulterior în cuprinsul unei 
opere uriaşe… 

Liviu Rebreanu, de reţinut, ofiţer şcolit în armata austro-
ungară, nu a „dezertat”, ci a răspuns, aproape plătind cu 
libertatea/viaţa unei porunci irezistibile a destinului 
implacabil/Moira. Sau poate şi mai de neocolit Hybrisul? 

La 35 de ani, în 1920, după opt ani de la debut înscris 
„Frămîntări 1912” publică prima sa capodoperă, romanul 
„Ion”, care marchează hotarul de început al romanului 
românesc modern. 

Mihai Eminescu scrie la adolescentina vîrstă de 18-19 ani 
un roman, „Geniu pustiu”. Un tulburător poem romantic în 
proză, a cărui valoare, ţinînd cont de vîrsta autorului, credem 
că nici azi nu a fost evidenţiată la parametri ei reali. 

Volumul I al Bildungsromanului „Din Văianu la 
Toronto” m-a determinat să privesc succint asupra lipsei de 
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„istoricitate” ori alt criteriu în privinţa vârstei autorului la 
debutul în volum, ori a apariţiei, determinării apariţiei, unei 
esenţiale apariţii editoriale, literare. 

Am mai amintit, întîmplător, în aprilie a.c., la Tîrgu-Jiu, 
am „înregistrat„ un debut literar, în proză, de-a dreptul şocant. 
Şi neaşteptat în contextul literar românesc, debusolat seismic 
încă de influenţe şi non influenţe străine, de fapt, creaţiei 
literare. O derivă păguboasă care transformă literatura în 
„cărămizi” de zece ani. Infantile, subdezvoltate: 
„şaptezecistă”, optzecistă” etc., uitîndu-se  că singura, literară, 
în existenţa istorică a omenirii, are o dovadă „materială” de 
cinci milenii (precedînd cu două milenii chiar Biblia!): 
„Epopeea lui Ghilgameş. 

Literatura nu are vîrstă. Are doar continuitate alternantă, 
specifică ei. 

Aceste sumare însemnări îmi permit, doar cu ajutorul lor, 
să revin la subiect şi să pot spune ceva cu înţeles pentru un 
dorit cititor, ca şi mine, neiformat despre debutul, la 75 de ani 
al unui veritabil prozator din ţară, nu din „provincie”, cum, 
denigrator, citim în critica dîmboviţeană despre cei care fac să 
avem şi o…Ţară, cu prezenţa lor pe întinsul ei. 

Despre Ce şi despre Cine este vorba… 
Cartea de la care pornesc  –„Din Văianu la Toronto” a 

apărut în anul 2010 şi este scrisă/publicată la vârsta de 75 de 
ani de domnul col.(r.), Ion C. Gociu, fost militar, sub ordine şi 
arme, timp de patru decenii. Nu a „dezertat” şi nu a dat semne 
că lucrează sub „acoperire”. Şi, totuşi, o dedublare profundă, 
vulcanică, nu a fost posibilă la infinit. Armata, ca datorie şi… 
profesie. Cu durată limitată. Scrisul, ca osîndă. Pedeapsa, 
condamnarea, pot fi schimbate. Chiar iertate. „Osînda  nu 
seschimbă. E pe viaţă” (Tudor Arghezi): Hybrisul din 
antichitate nedesminţit şi ruda sa apropiată: Moira! 



 8 

Îmi propusesem, gîndind că mă va îngădui Dumnezeu, la 
apariţia volumului al doilea, să încerc să-mi aşez gîndurile , în 
scris, despre cutezanţa, cum să-i zic, literară/militară/cazonă a 
gorjeanului, aproape, şi el, octogenar. N-a fost să fie pre 
gîndul meu. Autorul  mi-a dăruit, recent, un alt volum, gata de 
tipar şi despre care nu aş fi putut notifica ceva, pe înţeles, 
decât raportându-mă la volumul I al cărţii de referinţă: „Din 
Văianu la Toronto”. Cartea de debut „şaptezecist/optzecist” 
(cu privire la vîrsta autorului) ori „2011-unşpist”, ţinând cont 
de anul în care va apărea volumul „Cireşe amare”. Patru 
povestiri memorabile. 

Deşi grupate sub titlu ultimei, nu sînt „rude streine”, 
tematic ori stilistic volumului de debut. Nici puternic 
„înrudite” n-aş susţine că ar fi. Excepţie făcînd prima – 
„Coarba”- . Teren magic (însuşit şi în pseudonim!) şi de care 
autorul rămâne definitiv dependent. Literar! Revenirea la 
Coarba este anteu(ică) şi, deci, hotărîtoare pentru tentaţiile de 
nestăvilit ale scrisului său. 

Strălucirea reluării „motivului/temei” Coarba , în care 
naraţiunea (mit, legendă, credinţă, magie, superstiţie) se 
leagănă baladesc în unduiri armonioase de nepovestit. Doar de 
re-re-retrăit estetic. În uitare de sine. 

În nuvla „Coarba” reîntâlnim tema, înepuizabilă liric, dar 
cu o altă motivaţie – „moartea căprioarei”. Mai tragică decât 
am putea crede că poate fi suportat omeneşte. 

Lectura atentă a celor patru nuvele: Coarba, Jugul din 
Gura Lupoii, Idile şi Cireşe amare, apropie pe cititor de 
realitate „cetitului”, la propriu. A ceva „scris„ după „legile 
scrisului”. Normal, deci. Imposibil de realizat în cea mai mare 
parte din „paginile” volumului „Din Văianu la Toronto”. În 
care, Ion C. Gociu reuşeşte să te asocieze la „lectura„/„cetitul” 
unei cărţi „nescrise”! O carte pe care el o „citeşte” prin ochii şi 
simţurile tale. Tu vezi şi auzi simultan cu autorul. Ca într-o 
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magie. Dacă reuşeşti să te sincronizezi cu el, ai câştigat pariul 
de a te contopi şi re-re-trăi miracolul re-crea-ţiei a unei lumi 
pe care o visăm/imaginăm în sublimul estetic/literar. Singurul 
posibil. 

În „nuvele”, autorul se detaşează de lumea din „aduceri 
aminte”: amintire, retăire, spovedanie, mai mult decît simpla 
visare, domolind o suferinţă „dureros de dulce”. În pierdere 
sau în cîştig atunci cînd se instalează în „prezentul perpetuu”.  
Într-o realitate ce se refuză magiei visului „manipulat”. Lumea 
din nuvele vine spre tine cam aşa precum este şi tu profiţi de 
uşa larg deschisă spre o participare diurnă. Cam aşa ne simţim 
după ori în timpul lecturii povestirii „Idile”. Fie că ne 
reamintim de triunghiul erotic biblic: Eva-Adam-Mefisto 
(Şarpele) şi altele, fie cel din proza lui Ion C. Gociu - Idile - 
:Violeta-George-Bebe, realismul, epurat de eticismul meschin, 
„europenizat”, de falsă pudoare, face „acceptabilă”, 
„motivată” această treime, hotărîtă de factori mai puţin 
ortodocşi. Discutabili ori nu. 

Nu are rost să insistăm. Să anulăm în observaţii colaterale 
ceea ce autorul a fixat filigranatic în termenii cuvântului său, 
vălurit de înţelesuri şi subînţelesuri. Nu subscriem, nici în 
glumă, că autorul „printr-o întîmplare bizară” ar fi fost 
ademenit să-şi „povestească în scris amintirile”. 

Cineva a afirmat un adevăr incontestabil şi anume că 
aceste cărţi-surori trebuiau scrise indifendent de factorii 
colaterali: vîrstă, profesie, „provincie” etc. A avut perfectă 
dreptate. Dar mai trebuie adăugat încă un „amănunt” hotărîtor: 
lectura. Necitite cărţile nu există. Ele se nasc şi trăiesc de 
atîtea ori de cîte ori sînt citite şi în atîtea feluri cît de feluriţi 
sînt cititorii lor. 

De asemenea, este restrictiv să acceptăm că în „Din 
Văianu la Toronto” am avea doar un Bildungsroman: ani, 
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fapte, devenire etc. Lectura ne fereşte de orice tip de  
încadrări/absolutizări dogmatice. 

Înclinăm spre definiţia blagiană de „Hronic şi cîntec al 
vîrstelor”. 
            E un punct de vedere…    
 
                                                        Prof. dr. George Mirea 
  Bucureşti     
 21.VI.2011  
 (Solstiţiu de vară)              
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                               Cuvânt înainte 
 
                
            „Doamne, dacă vei observa că-ntr-o zi 
              Gândul spre tine n-o să mă mai poarte 
              Să stii: Nu-s supărat că mai făcut muritor 
              Ci, fiindcă nu mi-ai dat puteri să citesc 
              Cărţile lui Ion Gociu şi după moarte!...” 
 
                                        Spiridon Popescu 
                         (poet, membru al Uniunii Scriitorilor) 
 
                Târgu-Jiu 
                      21 mai 2011 
 
 
 
 
 
 
 

             Stau peste drum de mine 
 
                  Stau peste drum de mine, 
                    dar n-am bătut o dată, 
                    la sclifositul ăsta 
                    de peste drum, în poartă – 
                    chiar de-am avut nevoie 
                    de ajutor, mai bine 
                    am apelat la alţii, 
                    străini, decât la mine 
 

                                               Spiridon Popescu 
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                                  Prefaţă   
 

 
Cum exemplul lui Tudor Arghezi (şi modelul său) îl 

îndrituie pe orice scriitor să debuteze şi la vârstă mai „coaptă”, 
Mugurel Pădureanu-Coarba (pe numele său real Ion C. Gociu) 
s-a „aventurat” în domeniul prozei obiective – dorice i-ar fi zis 
Nicolae Manolescu , mimetice i-ar fi spus Erich Auerbach, 
transmoderne i-aş fi identificat-o eu însumi -  practic pornind 
de la „gradu  zero al scriiturii”. Cum să-i judec cutezanţa? 
Drept ingenuitate? Drept cunoaştere de sine? Drept talent 
certificat  de semnele înseşi ale expresivităţii voluntare, ori, 
cum ar opina Eugen Negrici, mai ales involuntare? 

A mă întreba, fireşte hermeneutic, presupune şi  un regim 
al unor răspunsuri adecvate, chiar dacă mirarea mi s-a văzut 
brusc contrazisă de prima ieşire în lume a acestui autor de o 
rară sobrietate a expresiei literare şi estetice, cu un limbaj 
caracterizat de acurateţe, stilistică, de preciziunea semantică, 
de reaşezare a simplităţii moderne pe bazele, voit moderate, 
ale  intertextualităţii şi în „novelele” sale bovarice, cu trimiteri 
fie ostensionale, fie subtextuale, la câţiva maeştri tutelari ai 
prozei (şi chiar ai poeziei) româneşti (Emil Gârleanu, Mihail 
Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Nicolae Labiş, Marin Preda, 
Ştefan Augustin Doinaş, Ştefan Bănulescu, Nicolae al 
Lupului, Sabin Velican, Constantin Ţoiu, Augustin Buzura 
ş.a.), ori europene: Flaubert,  Turgheniev, W. Somerset 
Maugham, Vicente Blasco Ibanez ş.a. Ion C. Gociu îşi trădeză 
formaţia de om cultural, conectat la tradiţia unui anume mod 
de  a scrie pe care Georges  Lukacs îl consacra, deloc intimidat 
de exhibiţiile post- moderniştilor, drept „lumea structurilor 
obiective” regentată de ideea comunităţii sociale şi a formelor 
sale de reprezentare. 
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E. M. Forster considera că „povestirea sau naraţiunea 
subiectului constituie aspectul fundamental al romanului” ori, 
adaug eu, al nuvelei lui Ion Gociu. Bun povestitor, acesta ştie 
să păstreze viu interesul cititorului pentru ce urmează să se 
întâmple. În „bucăţile” lui de pus la îndemână, lângă veioză, 
pe noptieră, viaţa cotidiană este şi ea plină de sensul timpului, 
ca şi nostalgia cuvintelor în sine, arse de nerăbdarea de a se 
întoarce într-un paradis al nonarbitrarietăţii originare, când - îl 
citez pe Jean Starobinski – „invenţia dezvoltă un orizont 
imaginativ” iar „scriitorul trebuie să ştie să introducă atâta 
confuzie şi atâta fantezie” cât va fi necesar „încât analogiile să 
poată fi uşor descifrabile”. În „Idile” de pildă, bătaia de aripă a 
fanteziei îngăduie dezvăluirea unei povestiri al cărei sens 
literal este, în aparenţă, frivol. Abia prin sensul ei figurat va 
desemna povestirea, realitatea concretă – politică, socială, 
ontologică, religioasă, fenomenologică etc. Povestirea a fost 
ca un văl; scopul lui  însă - ne sugerează autorul târgujian – 
este să lase să transpară, pentru a ieşi la iveală, o dramă (o 
tragedie) abia mascată de melodramaticul conjunctural, dar şi 
cumva inerent şi fatal. 

În schimb în „Coarba” naratorul e suveran: el îşi poate 
relua ritualul povestirii, îi poate reînnoda firul mereu întrerupt 
de un altul: cel al servirii mesei într-un restaurant, drept 
maşină a timpului. El are menirea de a fi un transcriptor al 
timpului regăsit, ca şi Proust pare-mi-se. De-a lungul întregii 
nuvele nu dispare niciodată eul naratorului (pe alocuri liric); 
dimpotrivă e un subiect implicit acţiunii şi pătrunzând întrânsa 
cu propriile rădăcini ale fiinţei sale. Ca oricare povestitor,  Ion 
Gociu (alias Mugurel Pădureanu-Coarba) şi-a asumat un ţel 
„tradiţional”, obiectivitatea evenimenţială, deretorizarea  
exprimării verbale, coborârea până la esenţa faptelor 
developate în lumina închipuirii celei mai… verosimile. Îl şi 
atinge deseori, cu ajutorul conştiinţei personale, dar nu cea de 
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fiecare dată actuală, ci conştiinţa rememorantă. Irumperea 
realului trecut din conştiinţa rememorantă, despărţită demult 
de împrejurările în care fusese angrenată atunci când acest real 
era actual, deschide o perspectivă diferită şi îşi organizează 
conţinutul diferit de individual şi subiectivul pur, desprinsă de 
implicaţiile instabile de altădată, conştiinţa îşi consideră în 
mod perspectivic propriile straturi trecute cu conţinutul lor, 
confruntându-le permanent între ele, eliberându-le de 
succesiunea lor exterioară ca şi de  semnificaţia restrânsă a 
actualităţii ce păreau altădată să o aibă; iată cum ideea 
modernă despre timpu-interior se leagă de o concepţie 
neoplatonică, în virtutea căreia „adevăratul prototip al 
obiectului se află în sufletul artistului” (vezi Erich Auerbach: 
Mimesis, E.P.L., 1967, pag.604). Artist liber de constrângerile 
meseriei de scriitor”, Ion Gociu, chiar atunci când e prezent în 
obiect, s-a desprins de el, observându-l şi  opunându-l astfel 
propriului trecut; ba mai mult – recurg acum la o intuiţie a lui 
Ernesto Sabato – „inevitabilul eu al artistului  (non) 
ficţionalist” se vede sfâşiat în două falii, căci omului nu-i e 
caracteristic spiritul pur, ci sfâşietoarea   regiune intermediară 
numită suflet. 

În acest suflet mereu despicat se confruntă etern iubirea şi 
ura, mitul şi ficţiunea, relativul şi absolutul, iluzia şi rigoarea 
reflectării identice. Dual, sufletul  suferă între carne şi spirit, 
dominat de patimile trupului muritor, dar năzuind  la veşnicia 
spiritului. 

În aceeaşi ordine de idei, autorul discursurilor narative de 
faţă, condensate  fericit, recurge în subsidiar cu naturaleţe, cu 
dezinvoltură, stăpân sigur al teritoriului său tematic şi 
ideologic şi al universului său moral şi estetic, la descrierea 
raporturilor omului cu istoria, cu o istorie parţial brutală şi 
parţial kairotică, la creaţia de atmosferă, peste care adie un 
vânt nostalgico-melancolic, dar mai cu seamă  la rezolvarea 
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relaţiilor dintre limbajul dat şi acela al sentimentelor sale 
funciare trimise în gramatica textului salvator de la uitare. În 
prozele lui Ion Gociu, precizez, de îndată ce numele unui 
sentiment e pus în lumină (şi în oglinda sintaxei), cuvântul, 
prin  propria-i eficienţă, contribuie la fixarea, la propagarea, la 
generalizarea experienţei afective căreia îi este indiciu şi 
sfârşeşte prin a-l seduce pe cititorul venit în raza lui de 
influenţă, a-l convinge şi a-l transmuta în totul solidar al 
legendei, poveştii, amintirii (vezi şi  „Jugul din Gura Lupoii”). 

În „Cireşe amare”, povestitorul scoate din cripta istoriei 
satul gorjean interbelic încă glisând dinspre iluminism spre 
romantism şi incipient spre realismul capitalist pragmatist. 
Exact ca-n partea a patra a „Amintirilor din copilărie” ale lui 
Ion Creangă, Ion C. Gociu se scufundă în lumea acestor 
vremuri patriarhale, în care respectul pentru carte era 
sacrosanct. Caută şi găseşte în plus în relatarea unor 
evenimente de-o obiectivitate aparent uscată, ca Mircea Eliade 
de pildă, mituri resurecte: precum cel al zeului campestru Pan  
(ţapul ispăşitor i-a zis Rene Girard). Dar tot un fiu, adoptat al 
caprei, a fost Zeus însuşi, iar intertextul, rădăcinos într-un 
adânc infinit, funcţionează într-o naturaleţe de invidiat. 

 
Târgu-Jiu,                   Conf. univ. dr.  Ion Popescu-Brădiceni 
5 aprilie 2011 
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                                Coarba  
                            (nuvelă) 

 
 
                        Grafica Florin Isuf 
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                               Sunt foarte trist 
 
                          Am fost ursit de-o ursitoare rea 
                          Să-mi port o viaţă paşii prin hârtoape… 
                          Sunt foarte trist şi nimeni nu-i pe aproape 
                          Să-nfigă-o lancie în tristeţea mea. 
 
                           Doamne, te rog, cât un sobor de popi, 
                           Întoarce şi-n spre noi măritul Soare, 
                           Fă tăvălug din raza-i orbitoare 
                           Şi nivelează-odat’ aceste gropi.  
                                              
                                                            Spiridon Popescu 
 
 
 
                                 COARBA 
 
                 Între  mulţii mei prieteni din tinereţe, l-am avut şi 
pe Vasile Popete, un băiat de toată isprava, cum se zice despre 
un apropiat, care a fost multă vreme şi un împătimit vânător. 
Acum vorbesc despre el la timpul trecut, fiindcă viaţa ne-a 
despărţit în drumul ascensiunii noastre.  Într-un fel, ne-am 
înstrăinat, el ajungând mai departe, pe alte meleaguri de pe 
gogoloiul pământesc. Rar ne mai întâlnim, dar când ne vedem, 
depănăm  amintirile trecutului. Multe sunt frumoase, dar unele 
sunt chiar dureroase şi  le mai şi împletim cu văicăreli d’ale 
vârstei în care ne-am afundat. Avea şi mai are şi acum un 
deosebit talent şi orice spune reuşeşte să te captiveze prin 
şarmul său de talentat povestitor.  Una care merită să  o aştern 
pe hârtie este povestea Coarbei, loc pe care atât de mult l-a 
iubit, după cum persuasiv spunea, încât nu-l va  uita niciodată, 
din cauza unei întâmplări nefericite.  
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Iată ce-mi relata cândva, pe vremea când eram mai 
tineri şi locuiam în aceeaşi urbe. 

 
             …Străbătând drumul de care, ce duce de-a lungul 
pârâului Puturoasa, şi-a început Vasile povestea, cel mai 
leneş afluent care se varsă în pârâul Văianu, chiar la poarta 
casei unde am crescut, şi trecând pe la locurile numite 
Pogără, Ogaşul  Gârniţii, Ogaşul Burciului şi Giurculeşti, 
ajungi la poalele pantei ce urcă la Coarba, locul dominant 
unde se întâlnesc toate drumurile spre satele dimprejur. De la 
intrare pe Puturoasa,  până în acest loc, după timpul parcurs, 
trebuie să fie o distanţă de cel puţin vreo trei kilometri. Albia 
mătcii este îngustă şi umbrită de coroanele foioaselor ce cresc 
înfrăţite peste vale: goruni, carpeni, fagi, plopi, care  cu 
dăruire umbresc acest drum  croit anume şi care, din loc în 
loc,  în porţiunile unde locul se îngustează şi  matca se 
adânceşte,  trece alternativ  de pe un mal pe altul al pârâului. 
În această fundătură, se ascund mistere care s-au transmis 
legendar, parte din ele fiind încă vizibile şi astăzi, cu  
rămăşiţele unei gospodării şi alte relicve palpabile: o temelie 
de casă, conturul unei grădini, prezenţa unor pomi  fructiferi 
de vârstă incertă, cât şi  locul unei arii de treierat grâu,  toate 
acum acoperite de pătura groasă de muşchi şi licheni, 
componenţi şi ei ai florei pădurii. Locul este  înălţimea 
maximă a zonei pe  care o şi domină. Când pădurea era mai 
tânără, de aici se putea vedea în zare, pe deasupra crângului, 
până hăt… departe, deşi  era ascunsă  vederilor înspre 
amonte. Cândva, era un loc ales strategic, bine camuflat din 
calea  duşmanului, care, în timpurile străvechi, năvălea 
dinspre sud şi est, adică de la Dunăre... 
 

Legenda spune, după cum zicea Vasile, „că aici ar fi 
locuit o femeie pe nume Coarba, rămasă în singurătatea 
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pădurii după ce pierise mama ei de bătrâneţe, chiar în casa 
unde s-a născut, că pe tatăl său, în afară de maică-sa, nimeni 
nu l-a cunoscut, dar vorbele au „umblat”despre un voinic 
trecător şi frumos ca un cuc rătăcitor, haiduc pripăşit o vreme 
prin acele locuri. Fiind copilă „din flori”, Coarba a fost 
frumoasă ca o zână, iar trecută de tinereţe era vrednică şi 
pricepută în toate.  În cazurile de primejdie, în bătătura ei 
adăpostea la nevoie pe unii din locuitorii satului, alteori  pe 
tinerii ce se fereau de-a fi prinşi cu arcanul şi duşi la oaste, 
împărţind deoptrivă cu ei teama de duşmani şi de pedeapsa 
autoriţăţilor. Pe aria din preajma casei ei, se treierau grâul şi 
secara, se băteau fasolea şi mazărea, boabele fiind adăpostite 
cu grijă în negura văilor adiacente. 

În verile lungi şi călduroase, fecioara îşi purta turma de 
capre pe coclaurile ce se întindeau până la îndepărtata 
Glogovă, creştea iezi câţi îi da Dumnezeu şi era meşteră în a 
face din laptele de capră cea mai gustoasă brânză. Era 
pricepută şi în ale trocului.  Produsele din munca ei şi  le 
schimba pe ce avea nevoie şi în special pe cereale, care nu-i 
lipseau niciodată, având porumb să-şi facă zilnic mălaiul şi să 
ţină  o tâlvură de păsări ouătoare, cum şi grâu pentru colaci 
şi pâine la sărbători. Îi mergea bine în toate şi clienţi avea 
destui, în special bărbaţi chipeşi, neplecaţi „la stăpân” sau la 
oaste, care, destul de  des şi pe rând, mai treceau pentru 
„vreo treabă” pe la casa din mijlocul pădurii, aducând  
totdeauna şi câte o glajă cu tărie. 

Coarba apărea rar în sat şi lumea nu se mai mira de 
acest lucru. Aşa fusese şi mama ei. Doar pe la  sărbători se 
ivea uneori, lăsând casa şi animalele sătule în staul, în grija 
celor doi dulăi viguroşi şi credincioşi stăpânei. Putea fi  însă 
văzută zilnic de păstorii din Văianu şi din satele dimprejur, 
care veneau si ei cu vitele lor să păşuneze pe poienile din 
liniştea codrilor  sau prin preajma colibei în care trăia zâna 
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codrului. Ciopoarele  de vite mărunte se împreunau în turmă 
şi, în zilele frumoase,  jocurile între copiii care le păzeau nu  
mai conteneau, de-i prindea noaptea neajunşi acasă. 

 
Când Vasile a crescut şi s-a făcut băiat mare,  povestea 

Coarbei era de mult legendă. Preluase de la părinţi, în 
gospodărie, misiunea de păşunare  a vitelor şi  popasurile prin 
poiana Coarbei le făcea aproape săptămânal. În vacanţele 
mari, zilnic hotăra zona în care mergea la păşunat,  având în 
vederea schimbarea locului, ca să nu se repete de pe o zi pe 
alta aceeaşi zonă . 

- „Poiana de la Coarba nu mai este ca altădată!”... 
povesteau copiilor bătrânii satului, care pretindeau că ştiu bine 
cine a fost Coarba.  Şi Vasile continua povestea copilăriei lui, 
până la terminarea studiilor pe care le-a urmat, vacanţele 
petrecându-le în satul natal. 

 
- Acum, tufele de mărăcini, măceşi, porumbari şi 

covorul de ferigă veşnic umed şi umbros, sub care atunci 
găseam cele mai viguroase mânătărci şi văcăriţe, bureţi iuţi şi 
ciuperci plopeşti, puseseră de mult stăpânire pe întreg spaţiul 
care, cândva, fusese bătătură de casă, livadă de pomi, grădină 
de legume şi flori, trecute în poveste. Sub tufele lor, 
descopeream şi câte un iepure care dormea „dus” pe cârtog, 
în amiaza zilei, până când îl trezeam noi, copiii, cu jocurile 
noastre. De unde să ştim noi atunci că el, iepurele,  era toată 
noaptea treaz, pentru a ronţăi firele  drogului şi mugurii 
zemoşi şi fragezi ai tufelor în creştere ale viitoarei păduri,  
sau de pe rugii  purtători de mure sau  alte ierburi şi arbuşti, 
hrana lui de toate zilele… 

 Şi povestea  lui Vasile continuă cu amănunte atât de 
interesante de nu-ţi vine să-l întrerupi. 
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 …Într-o zi, acum devenită şi ea legendară, când pe 
aceste locuri ne jucam de-a pituluşu, adică de-a v-aţi 
ascunselea , Riţu, un copil ca şi mine ce se pitulase să nu fie 
găsit sub un boschet, că aşa era jocul, a văzut sub tufa  
vecină, chiar pe pământ, un cuib  în care trona un pui ce era 
aşa de mare, de abia avea loc în el, unde era hrănit de o 
pasăre prea mică pentru a-i fi mamă.  Pitulicea, ce stă mai 
mult ascunsă prin tufişuri, pasăre cântătoare şi călătoare  ca 
şi cucul,  venită pe meleagurile noastre să-şi perpetueze 
specia,  căra încontinuu insecte pentru nesăţioasa şi ciudata 
făptură apărută în „casa” ei,  veşnic flămândă, aşteptând 
hrana cu ciocul permanent  deschis, ca un hău adânc. Locul 
cuibului,  anume ales pentru a fi ferit de vederile duşmane, era 
straşnic apărat natural de mulţimea lungilor lăstari târâtori  
ai rugilor,  plini de ghimpi, ţinându-ne la distanţă.  

Aici era lumea liniştii profunde din mijlocul naturii, 
unde cuculeasa, şi ea „amanta codrului”, atrasă pentru 
împerechere de cântecul masculului iubăreţ şi instabil în 
dragoste, caută un cuib străin, cât mai dosnic, pentru a 
depune oul ei roditor. O „doamnă” ca ea nu purcede a  creşte 
pui!...   

Când pitulicea mamă este plecată după hrană şi  cuibul 
îi rămâne un moment nesupravegheat, mai făcu o precizare 
Vasile, cu studii în Ştiinţe naturale, printre alte cuiburi din 
desişul pădurii dinainte alese,   doamna cuculeasa se 
strecoară pe furiş şi o face  „dădacă” pentru o vară. Ea 
trebuie să clocească şi oul din care iese puiul cucului, un 
hămesit ce consumă hrana plăpânzilor  pui naturali ai micuţei 
păsări şi care pier de foame, „vinovaţi fără vină!”, fiind daţi 
şi afară  „mişeleşte” din cuibul lor maternal, de intrusul şi 
puternicul „frate” parvenit. Cum nu vede oare, măcar din 
instinct, această pasăre, că la un moment dat, puiul pe care-l 
hrăneşte este de trei-patru ori mai voluminos decât ea, mama,  
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care-i introduce în imensul cioc în care are loc şi capul ei, 
gustoasele omizi?  Aşa să fi hotărât mama natură!?... 

Cu deosebit talent de povestitor, Vasile îşi continua 
derularea amintirilor. 

 
…Timpul a trecut, vremurile s-au schimbat, noi, copiii, 

am crescut şi am devenit musafiri prin locurile comune ale 
copilăriei şi chiar pentru casa părintească. Vizitele s-au rărit 
şi codrul a luat încet, încet altă înfăţişare, astfel că la un 
moment dat detaliile din teren, datorită  împăduririi, nu mai 
semănau cu cele imprimate adânc în memoria noastră de 
copii. Poenile dispăruseră, ogaşele se adânciseră,  apele 
ploilor spălaseră matca de pământul nisipos, până la stratul 
de marnă, vânăt şi compact, sporind viteza de scurgere a 
aluviunilor. 

Când, pentru un anume eveniment, un praznic, o 
aniversare sau o simplă vizită la părinţi, eu şi fraţii mei, ne 
reîntorceam în sat şi dispuneam de cel puţin o zi, totdeauna 
găseam un pretext să facem o plimbare prin locurile unde 
altădată eram permanent prezenţi.  Întâlnirile de familie 
măreau plăcerea, plimbarea făcându-se în grup, fiecare având 
câte o amintire de povestit legată de un anume loc, întâmplată 
la o anumită dată, care nu se poate uita niciodată. Şi tot de 
atâtea ori se relua aceeaşi poveste, primită  cu îngăduinţa 
primei ascultări. Fiindcă dumneata, prietene, n-ai de unde să 
ştii de câte ori am spus eu povestea aceasta, pe care vreau s-o 
afli chiar de la mine, de altfel ţinută în suflet destui ani, până 
la prescrierea consecinţelor întâmplării pe care o afli acum. 
S-a petrecut la  Coarba, dar nu în copilărie... 

 
                                   *  
                                       



 23 

Eram la un „pahar de vorbă”, într-o gradină de vară, 
singuri la o masă, feriţi de razele fierbinţi ale soarelui de 
coroanele copacilor, sub o umbrelă imensă, şi savuram berea 
rece din halbele aburite, mereu schimbate când se goleau, de 
un tânăr ospătar atent şi manierat în a-şi face meseria, ca să 
beneficieze şi el de un bacşiş pe măsura străduinţei, că ne ştia 
filotimi. Începuserăm să bem berea dintr-un nou rând de halbe 
intens gulerate şi Vasile, al cărui invitat eram în acea zi, fără a 
mă plictisi cu vorbe de prisos, continuă să-mi povestească. 

 
…Era o zi de toamnă târzie, precizează Vasile, şi m-am 

dus să-i duc mamei nişte medicamente de care avea nevoie ca 
de aer. Suferea de inimă şi folosea permanent nişte pastile 
hipotensive,  în care avea încredere şi recomandate ca fiind 
cele mai bune, mai ales că proveneau din Germania. Vinul 
fusese tras din boştină şi era… cum este mai potrivit. Vara 
fusese călduroasă şi cantitatea de fructoză fusese destul de 
mare, dându-i  tărie şi aromă. Strugurii Ananas se completau 
şi se combinau bine cu cei de Italiană la fel de copţi, iar 
licoarea rezultată era pe gustul nostru. Tata mă invitase să-mi 
umplu două canistre, „că n-are în ce-l mai pune!”  

Era sfârşit de săptămână şi în ziua următoare  de 
duminica  renunţasem deliberat la o partidă de vânătoare, 
unde fusesem invitat. Doar mă ştii bine cât de  „bolnav”eram 
pentru vânătoare! Făcusem acest lucru pentru a îndeplini 
dorinţa mamei cu medicamentele şi a tatălui cu vinul. Satul 
era aproape pustiu. Mai mulţi dintre bătrâni muriseră, iar cei 
singuri erau plecaţi la câte un copil. Cei tineri erau cu 
domiciliu şi serviciu pe la oraş. Multe din casele 
Mătcărenilor, aşa li se spune vecinilor, erau goale. La noi a 
rămas casa goală ceva mai târziu, dar a rămas şi a noastră! 
Pe atunci pulsa de viaţă şi era frumos, iar eu nu împlinisem 40 
de ani. Ştii doar cum arată, că ai mers cu mine pe acolo, la un 
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praznic şi eu cumpărasem o motocicletă Java .Ce-au mai 
cântat lăutarii când ne-au văzut la masă şi „gurista” aia mică 
se uita numai în ochii tăi, că arătai mai bine decât mine şi 
aveai şi uniformă! Dar să continuu… 

La terminarea programului, am trecut pe acasă să iau 
din cele ce aveam de dus. Pe lângă medicamente eram dator 
şi cu nişte cumpărături de trebuinţă părinţilor pentru o casă 
de la ţară, la care nu trebuie şi nu-i frumos să te duci  cu 
„mâna goală!” Lângă bagajele din maşină,   şi-au găsit locul 
şi ustensilele mele de vânătoare, aşa…, pentru orice 
eventualitate!  Dacă cineva prevăzuse  pe aceste locuri 
binecunoscute de mine, cum s-a mai întâmplat, o binevenită 
vânătoare în ziua aceea de duminica!?...  Ar fi fost păcat s-o 
ratez! 

 Eu eram prevăzător şi în această preocupare, pe care o 
consideram o salutară pasiune sportivă. 

Vasile îşi întrerupse povestea când simpaticul ospătar se 
prezentă la masa noastră   cu farfuriile pe care friptura din 
ceafă de porc, bine garnisită, comandată de la sosire. Trebuia 
să-şi găsească loc pe masa unde aşteptau salatele şi coşul cu 
chifle pufoase şi apetisant mirositoare a pâine coaptă pe vatră. 

 
…Ajuns acasă, mama mi-a deschis larg porţile ca să 

intru cu maşina în bătătură şi prima întrebare pe care mi-a 
pus-o a fost  „Dacă îmi este foame?” Bineînţeles că 
mâncasem ceva la plecarea de acasă şi răspunsul a fost 
negativ, mai cu seamă că pe drum făcusem planul unei ieşiri, 
de unul singur, prin pădure. Soarele se apropria de asfinţit şi 
cerul era senin. Luna răsărea de-cu-seara.  Plouase cu câteva 
zile înainte, cerul era sticlos şi pământul  reavăn, motiv pentru 
care în picioare am încălţat cizmele de cauciuc,  permanente 
în port-bagajul maşinii pe care o „călăream”. Frunzele 
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uscate picate din copaci nu mai făceau zgomot şi puteai merge 
nestingherit şi pe nesimţite în liniştea pădurii. 

 - Cred, că ştii şi tu!... Că tot la ţară te-ai născut, chiar 
dacă ai stat mai puţin în sat, măi prietene! 

…- „Să nu vii cu mâna goală, că geme pădurea de… S-a 
oprit să spună mai departe… De ce, anume? Parcă să nu fie 
cumva auzită de vreun străin, deşi vecini nu mai erau. Că dai 
o groază de bani pentru ea, adică pentru puşcă şi  permisul de 
vânătoare, în fiecare an, şi nu te alegi cu nimic! Şi alaltăieri, 
am auzit un foc de armă tras pe Zorzila. Ăla cine o fi fost şi 
ce-o fi luat, că n-a tras el degeaba?, a continuat mama cu 
argumentele. Tac-tu a zis că precis a fost Ilie,  că-i mare 
braconier şi-i prieten cu miliţianul.  Odată,  când venea pe 
poteca de la Măiag, l-a văzut el pe Ilie, că mai era cu unul 
care bântuia prin tufe cu o păleaţă  în mână, să zgornească 
iepurii, sau Dumnezeu ştie ce… Acum, pădurea-i plină de 
capre, că toată vara m-am bătut cu ele, că veneau la fasole pe 
locul de peste matcă. În vie a fătat o ciută  şi noroc cu Stătica, 
pentru  că sărise  căţaua Boştinoaichii şi făcea iedul praf , că 
abia se ţinea pe picioare, că din picioare l-a fătat!…” Femeile 
erau două vecine care au murit, preciză Vasile  

- Parcă ţin minte că ţi l-am prezentat odată pe acest Ilie, 
într-o seară la Modern, când cânta orhestra aceea venită de 
la Bucureşti şi avea la baterie pe unul Puiu Osadici, renumit 
baterist la acea vreme şi noi beam coniac făcut prima oară în 
România şi ce bun era!? 

Tăie şi el o bucată din friptură, o duse la gură, mai luă şi 
din salată, rupse din chiflă şi începu să mestece  şi, cu grija 
povestirii, neglijă rigoarea, că nu trebuie să vorbească cu gura 
plină şi continuă:  

… Îi plăcea  mamei carnea de vânat şi ştia s-o 
pregătească cu toate „dichiselile”. Văzându-mă înarmat şi 
echipat în mijlocul bătăturii, cred că îşi imagina o pulpă 
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aşezată la fript  pe jăratecul  de sub cazanul de făcut ţuică, 
pus şi el în „baterie”, să fiarbă  tescovina, să nu se acrească 
rău, iar noi în mâini cu ulcelele de lut făcute de un olar de la 
mine din sat, Aurică, pline cu vin,  uram de noroc, „că 
scapără… şi noaptea-i lungă.” N-a uitat să mă avertizeze că 
s-a umplut pădurea şi de mistreţi care au mâncat porumbii de 
pe locurile oamenilor. 

-„ De pe locul din Gura Văii, a zis mama, n-au mai 
rămas decât cocenii, şi ăia făcuţi praf, că   i-au trântit la 
pământ…  Când intră hâţa pe locul cu porumbi, fiecare porc 
încalecă pe câte un rând şi-l culcă până la cap, mâncând 
drugă cu drugă, a mai adăugat dânsa cunoscătoare. Peste 
matcă, am avut câinele legat în capul locului şi într-o noapte 
era să ni-l omoare, dacă n-auzea tac-tu care dormea acolo, în 
coliba de sub anini!… Măcar de-ai trage şi tu în vreun râtan, 
unul mai godânac, să n-aibă carnea tare, că nu-i păcat, 
mamă, după pagubelele pe care ni le fac!” 

Văzând  că eu sunt pe terminate cu porţia mea, mai 
luarăm halbele în mâini, dădurăm noroc ciocnindu-le şi se 
făcu o pauză din povestire. Aşteptam cu nerăbdare 
deznodământul de care fusesem avertizat că-i tragic şi nu 
înţelegeam de ce!? 

 
Când încrucişă tacâmurile pe farfurie şi o împinse 

lateral, continuă: 
…Grăbit, să nu mă prindă seara în bătătura casei, cu 

puşca pe umăr, cu pumnalul la centura  plină cu cartuşe 
potrivite pentru orice vânat, am ieşit prin grădină şi m-am 
angajat pe matca Puturoasei, înspre Coarba. Pădurea începea 
chiar de lângă curtea grădinii şi se pregătea de iernat, multe 
frunze picaseră şi la prima brumă ce urma  codrul se 
despletea definitiv de podoaba verde ce dăduse culoare şi   
purificase aerul o vară întreagă. Călcam pe nisipul umed şi 



 27 

doar din loc în loc se mai afla câte un crov cu apă de la ultima 
ploaie. Era o linişte perfectă şi peste sat se auzeau doar câte 
un lătrat de câine, sau cântatul  unui cocoş care vestea 
venirea serii. În rest, nici o mişcare, doar treburile ce se fac în 
lăsarea serii prin vreo curte locuită,  de cei ce făceau comina, 
pe furiş, că nu era voie, dar dacă s-ar fi vrut, puteau fi uşor 
depistaţi după fumul care ieşea prelungit pe coşurile vetrelor 
unde erau montate povernele. Era un lucru tăinuit, dar acum 
nimeni nu se mai formaliza. Făcutul ţuicii centralizat „la 
baterie”, cum se spunea, se desfiinţase  în anul acela, mai ales 
că nu prea fuseseră prune, iar corcoduşele tot clandestin se 
fierseseră de cei care apucaseră de le strânseseră. 

Când am ajuns la pădurea lui Novac, un reper pe valea 
respectivă, am încărcat arma de vânătoare  marca IJ calibru 
12, cu alice de 2mm pe ţeava din dreapta şi cu 4mm pe stânga, 
ţeavă „şocată”, ce  bătea  grupat cu cel puţin zece metri mai 
mult decât surata ei din dreapta. Dacă dădeam de un sitar, 
trăgeam cu dreapta, iar pentru vreo vulpe sau iepure, că peste 
o săptămână se dădea drumul şi la iepuri, trăgeam cu stânga. 
Am intrat în pădurea rărită de securea nemiloasă a omului şi 
urcam spre Padină, mă scuzi că spun toate detaliile, loc 
superb aşezat sub vârful dealului numit Stolul , însemnat până 
şi pe hărţile militare cu un stâlp topo-geodezic.  Pe vremuri,  
aici erau  grădinile cu viile Vişoilor, locuitorii unui sat vecin, 
distruse de Filoxeră, o insectă adusă de prin America, după 
Războiul de la 1877. Cel puţin aşa ştiu eu din studiile mele, 
preciză Vasile. Oamenii au renunţat şi terenul nepotrivit 
pentru alte culturi şi a fost năpădit de mărăcini, rugi şi alţi 
arbuşti. Nişte tufe de moşmani şi gutui aminteau de ceea  ce a 
fost şi pe aici odată. 
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Îmi plăcea cum dădea toate detaliile şi încercam să 
realizez asemănări cu locurile satului în care m-am născut şi 
eu cu foarte mulţi ani în urmă. 

 …- Am făcut un popas să încerc chemătoarea de vulpi 
din care imitam  ţipătul iepurelui disperat, prins în capcană. 

 M-am aşezat pe o răgălie sub  un gorun bătrân şi am 
suflat în această „vuvuzelă” construită anume pentru vânători 
şi, mişcând din palmele în care o ţineam, scoteam sunete ce 
imitau perfect vaietul disperat al iepurelui căzut în beliţă. Mai 
făceam o scurtă pauză şi iar dădeam drumul la sunete, având  
privirea distribuită spre „câmpul de bătaie” . La un moment 
dat, chiar din ogaşul adânc şi întunecat care începea de la 
picioarele mele, am auzit un foşnet şi câteva pocnete de 
surcele rupte, fapt care dovedea că ceva greu era în mişcare, 
strecurându-se să iasă din acel loc.  În adierea vântului venea 
şi un miros puternic de cocină. Am încremenit, lăsând liniştea 
să se aştearnă peste natura uşor răscolită… Pe o pantă a 
ogaşului cu pădure rară şi desfrunzită, am văzut o hâţă de 
mistreţi încolonaţi perfect, în frunte cu unul mai mare. Era o 
scroafă cu şase godaci, puii ei din acea vară.    I-am admirat 
şi…  n-am catadicsit să mă folosesc de armă cu toate că erau 
în „bătaia puştii”, iar pentru un grăsun erau bune şi alicele 
de 4 mm. Ar fi fost un gest ce nu cadra cu principiile mele.  
Dacă braconezi, măcar s-o ştii pentru ce o faci!...  Dar să 
tragi în scroafă şi să laşi de izbelişte puii ei să înfrunte o iarnă 
e un gest barbar. Să împuşti un purceluş, numai ca să te afli în 
treabă, este la fel. Atunci, lasă-i în plata Domnului, să se facă 
mari, chiar cu preţul porumbilor munciţi de către săteni…   
              Îl ascultam fascinat şi detaliile nu numai că nu mă 
plictiseau, dar se şi încadrau plăcut în povestire. Aveam 
impresia că citesc dintr-o carte o poveste de vânătoare, nu că-l 
ascultam. Reuşise să mă captiveze şi nu îndrăzneam să-l 
întrerup. Simţem că are ceva pe suflet, de care dorea să se 



 29 

descarce. Era un fel de spovedanie pentru un păcat săvârşit  şi 
dorea să se elibereze. Timpul nu ne presa şi totul corespundea 
ambiental, ca să ne simţim cât mai bine. 
               După ce comandă şi câte o cafea, aprinse o ţigară 
Snagov, care era din cele scumpe în acel timp. Eu nu fumam şi 
continuă: 

…- M-am ridicat din locul unde pregetasem preţ de 
aproape un ceas şi am plecat mai departe. Prin pădure, 
nefiind nici pană de sitar, am scos cartuşul cu alice de 2 mm 
şi rapid   l-am înlocuit cu cel de 4 mm iar pe ţeava şocată am 
introdus un cartuş destinat pentru vânat mare, cu denumire 
trei la fund, care conţinea  în total nouă bile aşezate pe trei 
rânduri. Ca putere, este mai slab decât breneke, dar tras de la 
distanţă potrivită omoară şi un taur! 

Mirosea a toamnă şi din loc în loc dădeam peste  
poeniţele pe care crescuseră în voie, şi nu fuseseră culese, 
chitele de ghebe  putrezite chiar în locul  unde au răsărit. 
Mistreţii dispăruseră în hăul văilor, iar eu, cu prezenţa mea 
nu prea potrivită legal, violam ordinea naturii. În mai puţin de 
o jumătate de oră, mă apropriam de Coarba, locul legendar  
al misterelor copilăriei mele şi mi-am adus aminte de o 
întâmplare. Pe la vârsta de 12-13 ani, când păstoream caprele 
cu mai mulţi copii de seama mea, în timp ce noi ne jucam şi ne 
depărtaserăm de măruntele erbivore, ne-am trezit cu toate  
animalele bulucite spre noi, fugărite de doi lupi din care unul 
deja făcuse pradă din iedul lui Tinu. Ce ţipete disperate am 
scos până am alungat jivinele şi  am părăsit zona, convinşi 
fiind că erau mai mulţi prădători ce făceau parte dintr-o 
haită! Acum, eram singur, eram înarmat şi doream o întâlnire 
cu un lup, măcar să răzbun ieduţul din copilărie, cel al lui 
Tinu  

…Poiana Coarba nu mai era cum o ştiam eu. Gorunii 
puseseră stăpânire pe ea  şi se împădurise. Nimic nu se mai 
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asemăna cu ceea ce fusese altădată. Cu timpul, dispăruse 
până şi  imaginea locului unde era poiana şi crângul cu tufele 
de arbuşti. Animalele care o păşteau pieriseră odată cu 
depopularea satului şi acum creşteau în voie tot felul de 
copaci de esenţă tare. Nici nu mai realizam că sunt în locul cu 
amintiri de odinioară atât de frumoase. Totul se ştersese şi nu 
mai era ce-a fost. Un crâng pusese stăpânire pe poiana 
Coarbei. În locul pomilor fructiferi, apăruseră frasinii şi 
jugaştrii. Aproape să nu recunosc nimic, dacă nu     m-aş fi 
aflat pe marginea hăului abrupt, unde, cândva fusese o râpă  
devenită şi ea pantă împădurită cu salcâmi. 

Mergeam agale  pe versantul opus al văii Puturoasei, 
adică pe dreapta, şi de la Coarba mă întorceam spre casă. 
Vremea se înmurgea, seara se lăsa molcom,  dar nu mă 
grăbeam, fiindcă apăruse  luna pe cerul senin şi promitea că-
mi dă destulă lumină. Nu era lună plină, dar era suficientă 
pentru a lumina drumul de creastă pe care-l parcurgeam. Mă 
relaxasem, dar îmi stăruia în minte vorbele mamei spuse la 
plecare. „Să nu vii cu mâna goală, că geme pădurea de 
vânat!”… Dar eu, în după-amiaza de atunci, în afară de 
turma aceea de mistreţi, nu văzusem altceva. Parcă toate 
intraseră în pământ! 

 
                                         * 
  
Vasile se opri din povestit, mai trase cu nădejde în piept 

fumul prin filtrul ţigării, scutură scrumul în scrumieră şi, 
privind în gol, rămăsese pentru o clipă cu privirea pironită 
aiurea. Il priveam şi simţeam că se aproprie de momentul 
culminant al întâmplării. Şi continuă: 

…Deodată, pe culmea dealului cu o pădure rară, într-o 
poieniţă aproape de marginea drumului, se mişcă ceva. Din 
reflex, mă opresc şi observ că în faţa mea, la circa 60 de 
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metri, stăteau în picioare, în ciopor, nişte căprioare, toate 
îndreptate cu capetele spre mine. După reacţia lor, mă 
suspectau a fi un duşman, ceea ce şi eram. La un moment dat, 
au început să-şi rotească privirea în mai toate direcţiile, 
alegând parcă una pe care să fugă. Instinctiv, am acţionat, 
adică am sprijinit patul de umăr cu ţevile îndreptate spre 
nevinovatele fiinţe din inima codrului. Eu le deranjasem din 
mediul lor, din vetrele lor pentru care  scrijeliseră pământul 
cu copitele, înainte de a se odihni şi a-şi rumega hrana 
adunată în burduhane, în ziua aceea. Situaţie de cumpănă! Nu 
mai gândeam la altceva, decât la momentul când să slobod 
focul armei. Timpul se măsura în secunde. Închisesem ochiul 
drept si, privind de-a lungul ţevilor,  încadrasem ciutele pe 
linia de ochire. Degetul arătător al mâinii stângi se sprijinea 
pe trăgaciul ţevii şocate. Una din căprioare o zbugheşte şi 
face un salt peste drumul pe care mergeam. Fără nici o 
ezitare, apăs pe trăgaci şi slobod arma în grupul rămas 
nemişcat. Un pocnet puternic, amplificat de ecoul văilor, 
sparge liniştea serii. În faţa ochilor nu mai era nimic. Ciutele 
pieriseră care încotro, iar un ciuf din văgăună ţipa şi el 
speriat. Hu u u, hu-u u!...  

Reuşise să mă introducă în atmosfera  cu atâta 
încărcătură emoţională şi empatic participam alături de el şi-i 
urmăream figura emoţionată şi acum, după scurgerea atâtor 
ani. 

 
…- Descarc arma şi sunt cu privirea aţintită spre locul 

unde fuseseră căprioarele. Da, nu mă înşelam. Una era 
căzută. Orice ar fi fost, nu mai trăgeam şi al doilea cartuş. 
Acest gând mi-a venit după ce, aproape fără să gândesc!?... 
trăsesem la întâmplare, în tot grupul de căprioare. 

 Devenisem braconier fără să judec situaţia. Cu un an 
înainte, împuşcasem un ţap, dar  pentru acela aveam 
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autorizaţie şi la eveniment am fost însoţit de  un paznic de 
vânătoare şi alţi doi vânători. Atunci bravam, acum mă 
fâstâcisem de propria-mi ispravă.  

Am ajuns lângă vânat. Era o ciută tânără, care  stătea 
pe burtă ca pentru culcare. La aproprierea mea, n-am 
observat nici o intenţie la ea, că ar vrea să fugă. Chiar mă 
privea, întinzând capul spre mine şi mişcând botişorul a 
prietenie. Nările i se umflau ritmic, inspirând aerul. Oare,  îmi 
cerea îndurare!? Nu-mi dădeam seama şi eram în situaţia de 
a nu găsi o rezolvare rapidă. Îmi lipsea raţionamentul. Eram 
convins că este puternic rănită şi nu are scăpare să mai 
trăiască. O ating cu piciorul. Nici o mişcare, în afară de a 
capului care mă privea cu ochii mari, deschişi şi umezi. Parcă 
plângeau… 

Duc mâna la centură şi scot pumnalul din teacă. O prind 
cu mâna dreaptă de bot. În palmă simt căldura şi umezeala 
răsuflării. Ochii animalului mă scrutau, cerând îngăduinţă. 
Nu mai gândesc. Procedez mecanic ca omul  primitiv de 
odinioară, care astfel trăia din vânat. Înfig cuţitul în zona 
jugulară şi animalul scoate doar un icnet. Mâinile mi se 
murdăresc de sângele  care ţâşneste şi-l simt că arde pe unde 
mă atinge. Prin artera secţionată, ca dintr-o arteziană, 
sângele îmi pătează cizmele, mâneca salopetei şi o porţiune de 
pe pantalon. 

…Mai rapid decât mă aşteptam, totul fusese încheiat. La 
picioarele mele aveam o căprioară ucisă prin înjunghiere. Eu 
eram autorul fărădelegii şi eram buimac. Eu, acela care nu 
tăiam acasă nici o pasăre iar, când era nevoie, soţia ruga pe 
câte un străin s-o taie. Eu, care, în copilărie, am dormit cu 
iezii caprelor noastre în pat, numai de dragul lor. Eu, care, 
copil fiind, am „salvat de la moarte” un cocoş pe care tata 
vrea să-l taie la o zi de praznic. Era cocoşul meu, îl iubeam şi-



 33 

mi era prieten. Eu, fără prea multă gândire, acum violasem 
natura. Şi o făcusem barbar şi fără judecată!... 

Încercam o justificare a gestului. Dacă trăsesem cu 
arma şi nu murise,  a face iar încă o dată uz de armă, pentru 
lovitura capitală, era pentru mine mai periculos din punct de 
vedere moral, că se auzea şi se ştia de prezenţa mea în sat, 
atrăgând bănuieli că sunt braconier, ceea ce mă dezonora. 
Soluţia? Am recurs la pumnal. „Scopul scuză mijloacele!”, 
dar acum, în faţa propriei mele conştiinţe,  pentru gestul făcut, 
nu mai aveam argumente care să reziste.  Dar… o făcusem! 

 
 Faţa lui Vasile luase o formă alungită, ochii îi sticleau 

iar eu îl ascultam cu înţelegere, neîndrăznind a-l întrerupe cu 
vreo întrebare. 

 
…De pe creasta dealului, cu prada apucată de un picior 

şi  târând-o, am coborât alunecând pe covorul umed de frunze 
moarte, în întunecimea Văii Puturoasei. La tulpina unui gorun 
de pe firul apei, ce-l ştiam din copilărie, pe când poposeam la 
umbra lui să mă feresc de razele aride ale soarelui,  am 
aşezat-o sub o tufă crescută parcă anume să acopere cu 
verdeaţă locul  unde vrei să ascunzi ceva. Am mai pus, dacă 
mai era cazul, câteva frunze moarte peste ea şi am plecat spre 
casă. 

 
- Unde-i?... mă întreabă mama, când ajuns în bătătura 

casei, m-a privit la lumina becului cu neon ce dădea lumină 
ca ziua,  văzând că sunt cu „mâna goală”. 
          - Ce!?...  îi răspund eu. 
          - Cum ce!?... Ce împuşcaşi? Că eşti plin tot de sânge… 

    …Seara s-a încheiat cu bucurie pentru mama şi 
mohorâtă pentru mine. Cu un felinar şi o lanternă, ca să ne 
putem descurca în hăţişurile din întunecata vale, împreună cu 
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tata, am adus într-un sac căprioara înjunghiată. Tatei i-am 
povestit totul, cum s-a întâmplat. Tăcut, mă asculta resemnat 
şi apoi prin vorbe domoale, încerca să-mi găsească scuze. El 
s-a ocupat de jupuire şi de spintecarea vânatului şi, la 
terminare, mi-a spus ceva curios:  „Ştii că nu avea nici o alică 
în corp”. Atunci, de ce stătea culcată şi care a fost motivul de 
n-a fugit după celelalte? Dacă eu n-o înjunghiam, mai târziu 
se putea scula şi pleca după suratele ei. Era ceva misterios în 
întâmplarea aceasta care mă rodea. Eu, care practicam  
vânătoarea ca sport, soţia şi copiii mei nu mâncau carne de 
vânat şi care eram pătruns de multele principii morale, 
înjunghiasem cu cruzime un animal perfect sănătos, şi nu unul 
oarecare. Un noaten de căprioară, care mai era şi iadă, fiind 
protejată prin lege. 

 
 Simţind că deznodământul este aproape, intervin 

spunându-i încurajator că n-ar fi trebuit să se învinovăţească 
atât de mult pentru acest lucru firesc. Ce, trebuia s-o lase să se 
chinuie?  Ş-apoi animalele sunt de două feluri: unele să 
mănânce şi altele să fie mâncate . Nu mi-a răspuns la 
remarcile mele şi a continuat povestind trăirile care au urmat. 

 
…În tingirea mare de tuci cu trei picioare, la focul 

cazanului, împreună cu felii groase de slănină afumată încă 
din iarnă, forfoteau bucăţile de ficat, splină, inimă şi ceva 
muşchi fragezi, din frumoasa pădurii. Din acele preparate 
care proveneau din carnea căprioarei, pentru care mama 
mereu mă gratula,  n-am gustat, poate şi pentru că obsesiv îmi 
veneau în minte imagini de la locul unde săvârşisem cumplita 
faptă. Mă obseda imaginea căprioarei doborâtă de o cauză 
necunoscută, acei ochi mari şi umezi, care, privindu-mă, 
cereau îndurare, în timp ce eu, nemilos, cu un şuriu, îi retezam 
beregata şi arterele jugulare. La masă, am fost abătut, am 
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băut   ţuică din cea mai tare, ca să mă îmbăt  şi vinul l-am 
sorbit dintr-o ulcea nouă de lut, care încă mai fierbea, ca şi 
sufletul meu neliniştit de nelegiuirea ce o făcusem.  Din tigaie, 
am gustat doar din slănina făcută jumări  şi din gogonelele 
galbene, alese din murăturii de amestec, făcuţi  în saramură 
cu livej,  scoase din hârdăul pregătit pentru iarnă. 

A doua zi, la lumina soarelui, când mama încerca să-i 
scoată creierii din ţeastă, a observat că în fruntea animalului  
osul era scrijelit. Aceasta a fost singura lovitură a unei alice 
de 8 mm, care doar a ameţit-o temporar, dar care nu-i fusese 
şi mortală.  

Cum mă simţeam? Greu de apreciat…  
Eram ca după un viol săvârşit sub o puternică stare de 

demenţă euforică,  pe care îl regreţi profund la trezirea din 
extaz şi  apoi  cât trăieşti, chiar dacă victima nu mai are cum 
să-ţi mai reproşeze ceva! 

 
…Când credeam că povestea tristă a vânătorului 

braconier luase sfârşit, s-a aşternut o  mică pauză, ca liniştea 
ce prevestea o furtună. Ospătarul ne-a mai adus, la comanda 
noastră, şi câte o cupă cu îngheţată, asortată, o combinaţie de 
vanilie, cacao şi fructe acrişoare. Crepusculul prevestea 
lăsarea serii, iar poveste lui Vasile devenea tot mai  captivantă 
.                                                                                                          

 
                                                           
               Urmări imprevizibile  
 
 
-… Cu toată pasiunea ce o aveam pentru vânătoare ca 

sport, îşi urmă povestea Vasile, care mă legase strâns în 
chingile obsesiei pentru plimbările pe orice vreme şi oricând 
în natură - oh!… cât de frumoase erau acele ore,  neglijând 
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mereu în zilele de sărbători ambientul  familial, când în zilele 
posomorâte de toamnă-iarnă puteam fi împreună găsind şi 
acasă multiple soluţii de trecerea recreativă a timpului -  am 
hotărât să renunţ la pasiunea mea pentru puşca de vânătoare. 

 Ba, mai mult, în familia mea, soţia şi fetele  nici nu 
gustau măcar ceva din preparatele vânatului adus de mine. 
Când găteam, că eu găteam vânatul, eram ajutat de soţie doar 
la prepararea  fripturii de iepure împănat cu feliuţe de slănină 
şi usturoi, a tocăniţei cu sos de vin şi măsline, a supei de 
fazan, dar numai atât. Jupuirea,  fezandarea, macerarea le 
făceam singur, ferit de privirile celor din casă, care nici nu 
intrau în locul unde, chinuindu-mă, scoteam pielea de pe 
nevinovatul animal. Mirosul în urma eviscerării era execrabil 
şi multă vreme fereastra bucătăriei, locul predestinat acestor 
preparative, rămânea larg deschisă. 

 De fiecare dată, îmi stăruia în minte fapta abominabilă 
de la Coarba, ce se petrecuse relativ recent. 

 Acestea au fost elementele care m-au determinat să 
vând puşca „vinovată” de uciderea căprioarei, chiar dacă 
glonţul nu lovise mortal şi numai pumnalul mânuit de mine 
desăvârşise crudul act. Datorită ei, a puştii, ajunsesem acolo. 

 
…Venise toamna şi era începutul   sezonului de 

vânătoare, „la răpitoare”. Întrebat fiind de un coleg tot 
vânător  „ce fac duminică?”, i-am răspuns  degajat şi cu 
gândul aiurea „că vreau să vând puşca!”, motivând, cum am 
crezut, că sunt mai convingător  de ce mă  debarasez de acest 
sport.  

De-acum, cu altă viziune, mă întrebam de ce vulpea 
„flacăra pădurii” este trecută la răpitoare şi se vânează fără 
discernământ tot timpul anului, când hrana ei de bază sunt 
rozătoarele de noapte? …Că mai „serveşte ” şi câte o găină 
lăsată liberă de un ţăran neglijent, nu-i un motiv s-o 
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încriminezi şi s-o ucizi şi când are pui în burtă, sau mici în 
vizuină! Prin frumuseţe, este o „perlă” a pădurilor noastre şi, 
pentru foloasele în combaterea dăunătorilor agriculturii, 
merită cu adevărat protecţie. 

 
Mi-au trebuit multe vorbe să-l lămuresc pe împătimitul 

meu coleg de vânătoare, mai ales că peste puţină vreme se 
deschidea sezonul pentru iepuri şi fazani. 

 El, care mă ştia bine, nu înţelegea cum mie , vânător de 
peste 15 ani, nelipsit la cele mai importante ieşiri, cândva un 
fost  animator şi organizator oficial al acestor acţiuni, mi   s-a 
năzărit aşa, din senin, să vând arma, tocmai la deschiderea 
sezonul la fazani şi iepuri. Iniţial, nu m-a crezut şi mi-a luat 
vorbele drept o glumă. La răpitoare şi mistreţi pentru plan  
fusesem împreună şi în toamna aceea. El participase de multe 
ori în echipa mea, bântuiserăm prin văgăuni şi pe dealuri cu 
crânguri şi păduri după vulpi, dar frumuseţea vânătorii de-
abia acum începea, la iepuri, pe care îi iertasem la ieşirile 
anterioare şi văzusem că sunt destui. Erau alocate doar trei-
patru duminici pe an, în lunile decembrie şi ianuarie, şi aceste 
ieşiri erau superbe! Zilele cu vânătoare la iepuri şi fazani 
scoteau din case pe toţi bolnavii  de vânătoare, care veneau şi 
cu prieteni nevânători ce preferau să joace rolul de „gonaş”, 
numai să fie prezenţi la un asemenea spectacol, mai ales când 
vremea era bună. Toţi se gândeau şi la o mişcare, la plimbare 
în natură, dar şi la o ciozvârtă de iepure ce i se cuvenea ca 
participant. În unele locuri, moda era ca partea de vânat a 
gonaşului să nu fie mai mică decât a vânătorului, al cărui 
efort era substanţial. Vânătorul stă nemişcat pe linia de 
aşteptare, iar gonaşul „bate” tufă cu tufă, aleargă prin toate 
denivelările pline de scaieţi, mărăcini şi rugi,  strigă din toţi 
boşogii să scoată iepurele de pe cârtog, pe care mai trebuie 
să-l şi dirijeze să fugă, pe direcţia vânătorilor. Uneori, se 
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expune si riscului de a fi atins de vreo alică rătăcită, sau de 
focul unui vânător neatent, care-i umple burta de alice, în cel 
mai fericit caz  nu şi ochii, ca să rămână infirm cât trăieşte. 
Câte tragedii  s-au întâmplat, dar    n-au descurajat, fiecare 
crezând că numai la alţii sunt posibile! 

Atât de frumos povestea prietenul meu descriind o 
partidă de vânătoare, că uitasem unde sunt! Nu întrezăream 
totuşi finalul acestei povestiri… 

 Anotimpul toamnă este uneori desăvârşit, cum era şi cel 
din acel an. Nu mai sunt căldurile toride, aerul este purificat 
şi-l simţi până în ultima alveolă, cerul devine senin sticlă şi 
peste tot se aşterne o linişte binefăcătoare  înaintea iernii ce 
va să vie. Păsăretul migrator a plecat, ulii se retrag că nu mai 
au ce pândi, iar răpitoarele de noapte stau aciuite prin 
corobăi, până  la venirea  nopţii. Codrul, dacă mai are frunze, 
este ruginit. Fiecare specie are culoarea proprie şi totul se 
transformată într-un peisaj cromatic, aproape ireal. Totul 
devine o binefacere pentru suflet,  verdeaţa devine plată, după 
ce a fost binefăcătoare şi dorită la timpul ei. Ne-a mângâiat şi 
ne-a apărat până la plictiseală  o vară întreagă, dar, aşa-i 
omul!, veşnic în căutare de mai bine, mai ales când aceasta a 
fost toridă şi ne-a copleşit până şi sufletul cu arşiţa ei 
caniculară. 

 
                                      * 
                                                          
A doua zi, s-a prezentat la mine , la birou, un alt coleg 

de serviciu, care, după ce bătu sfios la uşă, intră şi-mi puse pe 
masă  o sticlă cu vin negru de Ananas, scoasă dintr-o mapă 
burduşită cu de toate…. 

- E din via noastră şi abia s-a liniştit!  preciză el despre 
licoarea ce mi-o adusese. 
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Nu-mi era subordonat, făcea parte din alt compartiment, 
dar era un fel de consătean, locuind, „la ţară”, într-un sat 
vecin cu al soţiei mele, care-i de prin părţile tale. Gestul l-am 
considerat dezinteresat, de curtoazie şi respect, pentru că ştia 
bine cine suntem. 

- Mulţumesc, Nicule!  Dar cu ce ocazie mă onorezi tu pe 
mine, azi? Ziua mea de naştere a trecut, iar ziua onomastică o 
fac numai cu familia, că am nume de sfânt, şi ce sfânt! Şi 
acum nu se mai poartă! Iar până atunci, mai este… 

Tânărul coleg era de vârsta fiicei mele, casătorit şi tată 
a două fetiţe frumoase foc! Era inteligent şi avea o soţie pe 
măsură. Un cuplu perfect ce-mi amintea de tinereţea mea. 

- Ia loc te rog şi spune-mi ce problemă te determină să 
vii  aşa, la mine? 

- Sincer, nu ştiu cum să încep. Poate dumneavoastră aţi 
făcut o glumă şi eu vin acum „hodoronc-tronc” cu prostia 
mea, îmi răspunse el cu multă reţinere în glas. 

- Nu-i nici o problemă şi dacă vorbele îmi aparţin, 
indiferent ce conotaţie au, nu mă supără. Dar să fie ale mele 
şi neinterpretate de alţii, cum se mai obişnuieşte pe la noi. 

- Mi-a spus Gică o treabă: că vreţi să vindeţi arma de 
vânătoare. Sper să nu-şi fi bătut joc de mine, ca să mă simt 
caraghios în faţa dumneavoastră. Vreau să-mi cumpăr şi eu o 
puşcă şi acum n-am de unde, continuă el cu emoţie şi 
îndrăzneală în glas. 

- N-ai de ce să te sfieşti, Nicule, fiindcă aşa am zis. Eu 
ce spun aşa rămâne, dar nu credeam că o să am aşa de repede 
un client. Dar tu ştii cât costă o puşcă de calibrul si anul de 
fabricaţie cum e  a mea? Eu o vând chiar înaintea sezonului 
de vânătoare la iepuri şi am plătit pentru ea taxa pe un an 
întreg. Cine mă aude poate crede că-s nebun, ceea ce, sper, nu 
păream a fi până acum!.  Care vânător adevărat poate face un 
asemenea gest, într-un asemenea moment? Să ţii puşca în 
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casă un an şi când vine sezonul de vânătoare la iepuri s-o 
vinzi!? Pare ceva în neregulă, dar eu o fac, fiindcă aşa mi-a 
venit. Şi cui o vând, ca să fie sigur pe ce dă banii, i-o dau s-o 
verifice prin tragere la ţintă, cu martori, ca să nu fie discuţii 
că arma n-ar mai fi bună. 

  Apoi, am pentru ea toate accesoriile necesare, inclusiv 
lada metalică de păstrare şi toate acestea costă parale. E o 
bijuterie… continuai eu să-mi prezint marfa, la care Nicu se 
gândea ca un copil la jucăria văzută în galantar. Deja îl 
incitasem si în privirea lui se citea bucuria de a deveni 
vânător, ca să arate ca un bărbat adevărat. Uitându-se 
insistent la ceas şi cu gândul că lipsea prea mult de la birou, 
mă întreabă: 

- Cât îmi cereţi pe ea, dacă mi-o vindeţi mie? 
- Arma o vând cu 2.800 lei, restul accesoriilor şi 

cartuşele pe care le am cu 200, total 3.000. Te va costa şi 
permisul, nu mai ştiu cât, şi abonamentul la filială, pe o 
jumătate de an, care, pare-mi-se, ajung acum  la vreo 200-300 
lei.  

Cinstit îi spuneam toate costurile şi Nicu asculta, 
abordând o faţă luminoasă. Probabil în calculele lui şi din 
discuţiile cu alţii se aştepta la o sumă mult  mai mare. 

- Vă dau 3.000 de lei, dar vă cer păsuirea să vi-i achit în 
doua rate. Jumătate la salariul de luna aceasta şi restul, la  
cel de luna viitoare, să nu se prindă soţia. Eu i-am spus  că nu 
mă costă mai mult de 2000 lei, cu taxe cu tot...  

 
                                        * 
                                                        
 
În câteva zile, totul fusese rezolvat. El avea permis de 

vânător, de port-armă, avea puşcă şi eu eram eliberat de ceea 
ce fusese o pasiune a vieţii mele. 
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Am rămas totuşi cu un mare,  foarte mare gol în suflet!  
 
…Cu atâta uşurinţă mă despărţisem de cea care mi-a 

fost atât de dragă, arma de vânătoare! Gestul meu a surprins 
si familia. Deşi nu consumau  carne de vânat, soţia şi fetele se 
vedeau de-acum lipsite de veselia din casă, de serile când se 
adunau prietenii amatori de delicioasele preparate şi la 
aceeaşi masă fiecare consuma ce dorea: vânat, porc, viţel sau 
pasăre, asortate cu garnituri de legume şi băuturi din cele mai 
alese, singurele care erau comune pentru toţi comesenii. 
Multe personalităţi mi-au intrat în casă folosind acest motiv, 
care, în cu totul alte împrejurări, mi-au fost de mare folos. Să 
nu mai vorbim de doctorii care mi-au trecut pragul, sau la 
care , ca atenţie, le-am dus specialităţi vânătoreşti şi nu se 
considerau mituiţi, acordându-ne toată atenţia. Prietenii cu 
soţiile veneau cu sticle de băuturi alese şi alte mici atenţii şi 
abia aşteptau să se înfrupte din iepurele cu măsline, o 
delicatese ce numai nevastă-mea, care fără a mânca, o făcea 
să fie cea mai gustoasă. Pateul de iepure, cârnaţii de 
căprioară, cotletul de mistreţ, supa de fazan deveniseră 
specialităţile râvnite de bunii noştri amici. Şi ce frumos era 
când după mesele copioase bărbaţii se retrăgeau la masa de 
poker, iar doamnele, după debarasarea resturilor culinare, se 
aşezau şi ele la o partidă de remy, până după miezul nopţii. Şi 
nopţile erau lungi, lungi… 

 
Se încheiase definitiv un capitol al vieţii mele şi-mi 

părea rău. Cu toată abţinerea că-s bărbat!!, mi-au apărut sub 
pleoape şi câteva lacrimi de tristeţe. Arma îmi fusese un 
prieten drag, dar prin acest gest, luat în pripă, am încercat să 
mă pedepsesc pentru păcatul înjunghierii căprioarei. Aşa a 
fost să fie!... 
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Ce-am gândit? Nu ştiu şi nici eu nu m-am înţeles pe de-a 
întregul!  

  
 
                                       * 
                                                   
Pe faţa lui Vasile a apărut  iar o umbră de tristeţe şi 

mişcările ritmice din cap, fără a vorbi, dovedeau preocuparea 
pentru o explicaţie  concisă, care să se termine, că timpul se 
scursese pe nesimţite. 

-… Era zi de sâmbătă, la sfârşit de noiembrie. Trecuseră 
două săptămâni de când altcineva se distra prin păduri, în 
locul meu, la partidele de vânătoare. Mai era puţin timp şi se 
deschidea sezonul la iepuri, dar vânătorii făceau antrenamete 
de tragere pe vulpi,  pentru care nu erau restricţii. Ce măsură 
idioată! Spre norocul lor, vulpile se împuşcau mai greu şi 
destul de rar, fiind dotate de natură cu proverbiala şiretenie. 
De unde vine şi maxima , când e vorba de femeie: „E şiretă ca 
o vulpe!”Am multe episoade de vânătoare cu aceste frumoase 
animale, care deseori m-au păcălit, scăpând nevătămate de 
alicele mele. E drept că am împuşcat  destule, dacă şi asta 
este o laudă!, deşi mult mai multe mi-au făcut „bezele cu 
lăbuţa!” Încă o dovadă că trebuia să vând puşca, mai preciză 
Vasile. Vremea era frumoasă şi se anunţa o  toamnă lungă. 
Era destul de cald şi pe cer nu era nici o urmă de nori. Se 
zăreau doar câteva dâre de condens, rămase în urma  
avioanelor ce străbăteau cerul senin ca sticla. 

În autobuzul navetă, de la serviciu până acasă, îl zăresc 
pe Gică, partenerul meu de vânătoare, cu care altădată 
făceam planuri comune, şi degajat îl întreb: 

- Gică! Mâine, pe unde mergeţi?... 
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Privindu-l atent, abia acum observ la el o absenţă din 
timpul prezent. Era abătut, cu faţa întunecată, cu gândurile 
duse aiura şi astfel abia îmi răspunde: 

- Nu mă simt deloc bine şi voi sta acasă. Sunt prins de o 
răceală şi n-am nici un chef! 

Are omul o indispoziţie, o răceală de toamnă, mi-am zis 
eu, şi am catadicsit să nu-l agasez cu alte întrebări pe cât de 
inutile, pe atât de inoportune. Nu după mult timp, am coborât 
din maşină şi am ajuns acasă dornic să fiu în ambientul 
familial, de sâmbăta după-amiază. 

 
                                      * 
  
 
…Cinasem  şi mă pregăteam să văd telejurnalul şi 

programul de seară TV, care dura pe-atunci doar două ore. 
La orele 22.00, se termina şi, până la ziuă, noaptea „era an!” 
Era bine că o dedicam cititului, până adormeam cu cartea în 
mână şi, de cele mai multe ori, picoteala venea destul de 
repede. Mă mai trezea soţia, când încerca să mă elibereze de 
povara cărţii, pe care, din prea multă iubire, o ţineam strâns 
în palmele grijulii. Om serios!! 

Deodată, sună telefonul şi, fiind mai aproape de el, 
răspund eu. La capătul firului, un alt coleg de la serviciu, care 
scuzându-se că mă deranjează la acea oră, m-a întrebat 
direct: 

- Ai vândut puşca de vânătoare lui Nicu? 
- Da! Am răspuns eu. Dar de ce mă întrebi? 
- Ai încheiat actele prin filială şi miliţie? 
Gândind că Nicu a fost prins braconând pe undeva, cum 

făcusem şi eu la Coarba, i-am răspuns fără nici o îngrijorare, 
întrebându-l: 

- Da de ce mă întrebi? 
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- Dragă colega, s-a întâmplat o mare nenorocire… 
Mâna pe receptor a început să-mi tremure şi prin tot 

corpul am simţit un fior ca la cea mai proastă veste. Vedeam 
cum puşca mea fusese folosită la o crimă, la un omor prin 
imprudenţă, un copil împuşcat de altul în joaca cu arma, 
vedeam deodată toate accidentele petrecute separat, pe care 
le auzisem de-a lungul timpului… Dar… ce nu vedeam!? 

Ceasul pendulă marcă ora,  băngănind de zece ori. 
Dându-şi seama că m-am speriat, neauzind reacţia mea, 

a continuat tot el: 
- Nicu fu găsit azi pe la prânz, mort, împuşcat în burtă, 

cu arma ruptă lângă el, în partea dreaptă… Şi intră în detalii 
pe care nu le mai percepeam, şocat de cele ce auzisem.  

 Se crede că-i mort de ieri după-amiază… 
După câteva amănunte, îl rugai să încheiem discuţia, 

fiindcă nu mai suportam nimic. Şi-a cerut scuze pentru ora 
nepotrivită, dar era îngrijorat asupra posesiunii armei. Lipsa 
actelor legale de vânzare-cumpărare ar fi avut consecinţe 
deosebit de grave asupra mea… 

 Eram conştient de acest lucru, dar colegul meu de la 
capătul firului nu ştia acest amănunt atât de important în acel 
moment şi a vrut să mă prevină. 

Ce blestem!...  
Cu cine o fi fost Nicu la vânătoare? 
De ce o fi fost aşa de trist Gică, în ziua aceea?  
Oficialităţile nu s-au străduit să afle totul despre acest 

caz. Oare… de ce??                                    
Şi-n încheiere ,Vasile completă:                            
…Nicicând, timpul n-a estompat regretele mele  în urma 

acestor întâmplări. 
Dacă nu braconam la Coarba, nu eram motivat să fac 

gestul de a mă despărţi de ceva ce-mi era foarte drag. Puşca 
de vânătoare! Dacă nu vindeam puşca lui Nicu, nu se 



 45 

întâmpla poate situaţia de care a avut nefericita parte, să lase 
doi copii orfani. Cine  oare de cve şi cum rostuieşte cursul 
evenimentelor atât de nefericite!?  

  
Lumina zilei trecuse pe nesimţite, becurile fuseseră 

aprinse, noi am chemat ospătarul pe care l-am onorat  cu un 
consistent bacşiş, pentru care a mulţumit  cu plecăciune. 

În drum spre casele noastre, am considerat că este inutil 
să-l mai consolez pe amicul meu cu vreo vorbă. Am mulţumit 
pentru trataţie şi i-am promis „că peste trei zile este invitatul 
meu, ca să mă revanşez!” 

  
  
                                   *** 
 
 
 
 
 
                             Spaimă  
 
         Tot timpul m-am temut cumplit de mine – 
          Mi se părea că sunt un lup flămând 
          Care, de-o să mă prind vreodată singur, 
          O să mă sfâşii ca pe-un miel plăpând. 
 
           Cum se lăsa zăpada peste lume 
           Mă şi vedeam pe albu-i sângerând… 
           Tot timpul m-am temut cumplit de mine – 
           Mi se părea că sunt un lup flămând. 
                                
                                     Spiridon Popescu                      
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                                 (nuvelă) 
 
 

                        Grafica de Florin Isuf 
 
 

             JUGUL DIN GURA LUPOII 

 
 
Amintirile plăcute ale copilăriei îmi sunt legate strâns 

şi de Lupoaia, un loc aşa denumit, ce se afla la vreo patru-
cinci kilometri de casa părintească.  Acolo, între alţii, şi 
părinţii mei, prin dotă, aveau un loc cu fâneaţă şi pădure. 
Mama îl primise ca zestre la cununie şi în fiecare an mergeam 
să-l îngrijim, adică duceam gunoi de grajd şi apoi, după 
vremea cositului,  adunam fânul şi lemnele uscate din pădurea  
crescută în capul locului. 

Pe timpul verii, după cosit,   când pe izlazul din 
aproprierea satului nu mai era iarbă suficientă, plecam 
duminica, cu vitele să le păşunăm, toată ziua, pe Lupoaia. 
Aveam proprietate şi nimeni n-ar fi îndrăznit să ne întrebe  
ceva de rău, anume… ce căutăm noi pe acolo?! 
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 Când  fânul era strâns de pe toate ţarinile, se dădea 
drumul la păşunatul obştesc şi totul se făcea într-o voioasă 
devălmăşie. Prezenţa mea pe aceste meleaguri mi-a imprimat 
unele din cele mai frumoase momente din viaţa de copil. Ne 
adunam  mulţi copii din satele comunei şi  cu noi veneau chiar 
şi oamenii maturi care n-aveau copii de ajutor şi timp de o zi 
de vară până ‘n seară nu conteneam cu jocurile, în voie şi 
nesupravegheaţi de părinţi,  lipsiţi total de alte griji. Vitele 
erau slobode, aveau iarbă şi apă îndestulătoare şi  n-aveau 
unde să dispară, cum se întâmpla de multe ori pe izlazul 
satului. Doar câteodată  mai apărea cineva care avea şi vreun 
taur cu porniri fireşti de împerechere, care prin  boncănitul lui, 
în căutarea unei vaci în călduri, ne deranja jocul,  mărindu-ne 
curiozitatea să-i vedem bărbăţia, dar nu pentru mult timp. Nici 
fetele, că erau şi fete între noi băeţii, nu se ruşinau când apărea  
măreţia masculină a buhaiului şi, deopotrivă, ele mai pe 
ascuns, priveam spectacolul împerecherii! 

 Dumineca dimineaţa, fiindcă numai în zi de sărbătoare  
mergeam pe Lupoaia, la plecare de acasă, în trăistuţe 
confecţionate din păr de capră sau drugani, ţesute în război, ni 
se punea mâncarea pentru o zi şi eram trimişi să păstorim  
vacile şi uneori chiar oile şi caprele. 

                              
                                   *  
                                                 
 

               …Lupoaia este o vale lungă, brăzdată de pârâul cu 
acelaşi nume. Cam pe la jumătate, valea se împarte în două, 
având un afluent minor denumit Lupoiţa, fiind despărţite de un 
deal numit Piscul.          
                  Locul nostru se afla la capul Piscului, cum  apărea 
trecut şi în registrul  agricol şi când venea timpul puteam 
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păstori şi pe Lupoaia, şi pe Lupoiţa, fiindcă nimeni nu  ţinea 
vreo socoteală. 

Eu preferam să merg pe Lupoiţa, deoarece aici, 
proprietarii locurilor erau în majoritate cei din satul meu şi toţi 
copiii ne cunoşteam bine. Iar Menţa, fata pe care o 
simpatizam, mergea numai aici, unde avea o suprafaţă mare de 
fâneaţă şi pomi fructiferi. Şi ei îi plăcea de mine. După o 
asemenea duminică petrecută în Lupoiţa, la jocurile în care ne 
ţineam de mână, am fost nedespărţiţi   ziua întreagă, iar 
transpiraţia palmelor ne-a unit şi mai mult sentimentele. Mi-a 
dat să mănânc bunătăţi din trăistuţa ei,  care mie îmi lipseau. 
Cred că aveam 14 ani, iar ea 13 ani. După această frumoasă zi, 
drept atenţie, am primit de la ea în dar un frumos şi nou 
portmoneu bărbătesc. Era confecţionat din piele şi precis era al 
tatălui ei. Îmi era tare drag şi  l-am folosit mulţi ani după 
terminarea liceului. Era încăpător şi cu multe despărţituri. 
Părinţii mei s-au mirat când au aflat şi au vrut să-l înapoieze 
părinţilor ei, dar s-au răzgândit după ce     m-au văzut 
plângănd, fiindcă idila mea ar fi avut de îndurat consecinţe. Să 
fi fost semne ale primei iubiri!?... 

 În anul următor, după examenul de capacitate, într-o 
superbă seară de Sfântul Ilie, când ne întorceam pe întuneric 
de la o nedeie şi eram numai noi doi, mi-a acceptat dezinvolt 
să-i mângâi sânii fără sutien, băgând mâna pe sub ciupag. 
Atunci am simţit pentru prima oară în podul palmei de 
adolescent, încă inocent, căldura ademenitoare a ţâţelor de 
fetiţă, care „fierbeau”. Nu erau mai mari decât merele 
pietroase, astfel că aveau loc în căuşul palmelor ce le mângâia, 
transmiţând dorinţe fireşti şi înflăcărate, în ambele sensuri. 
Dar, numai atât a fost să fie… 

 
                                    *                                                 
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…Citind într-o monogafie a locurilor comunei, unde  
sunt adunate  unele documente de pe la anul 1600, reiese că 
această vale fusese cândva locuită.  Satul de aici se numea 
Lupoaia şi aparţinea  chiar de  această comună. Dovada târzie 
o confirma exzistenţa grădinilor de zarzavaturi şi flori, pomii 
fructiferi specifici curţilor,  ştiubeiele şi cişmelele cu apă rece, 
limpede şi fără miros, ce ieşea din pânza freatică, suficiente ca 
număr pentru un sătuc. Fântâna lui Ciupercă, fântâna 
Doamnei, fântâna lui Robu sunt doar câteva dintre ele. Ba, mai 
mult, se povesteşte că de la acel străbun legendar zis Ciupercă 
vine numele comunei de azi, Ciuperceni. 

Cu timpul şi, în mod deosebit, după dezvoltarea reţelei 
de drumuri, populaţia s-a retras din văgăuna Lupoaia şi s-a 
stabilit pe Şoseaua Mare, creând în acest fel un sat cu o istorie 
nouă  în comuna Ciuperceni. Intrarea pe valea Lupoaia se 
făcea, ca şi acum, aproximativ pe la mijlocul satului înşirat pe 
drumul naţional, construit la sfârşitul secolului al 19-lea, 
purtându-i numele. În acest loc începe istoria povestirii mele, 
care, pe cât  pare de simplă, pe atât este de cutremurătoare… 

  
Imediat la intrarea pe drumul de care şi căruţe, ce 

pătrunde de-a lungul văii, pe vremea aceea se găsea un obor 
pentru vite  cu şopron, grajd şi grădină de legume şi un loc cu 
clăi de fân şi coceni, care aparţineau unui gospodar  harnic, a 
cărui casa fusese aşezată la câţiva zeci de metri, dar pe drumul 
principal, adică la Şoseaua Mare. Pe un salcâm scorburos de 
vreme şi megieş acestui ocol, se găsea spânzurat la loc vizibil 
şi mai la înălţime un jug de car, cu tot ce ţinea de acest obiect. 
Sub jug, pe o scândură putrezită şi ea de intemperii, era scris  
cu o vopsea neagră un blestem şi ca o chemare: „Trecătorule, 
blestemă să se aleagă praful de el şi de copiii  celui ce a furat 
boii care trăgeau la acest jug”.  Scrisul era stângaci şi era 
făcut de cineva fără pretenţii, dar crea fiori trecătorului. 



 50 

Nu era dată să intru pe această vale şi să nu-mi arunc 
ochii ca să privesc cu luare- aminte  acel obiect, ştiind pe de 
rost  ce scria pe cea scândură  prinsă în două cuie sub acel jug  
şi în sinea mea să nu zic şi eu: „Să-l pedepsească Dumnezeu 
pe acel hoţ!”, blestem care-mi dădea fiori şi în somnul meu de 
copil.  

 Gospodarului ce stăpânea grajdul, într-o noapte de 
vară cu furtună şi trăsnete ce spintecau cerul, vreme  să nu 
scoţi  din casă nici un câine, i se furaseră cei doi boi, averea 
cea mai preţioasă pe care o avea. Era un lucru nemaipetrecut şi 
nemaiauzit în zonă. În biserică, la slujba din duminica ce a 
urmat acelei zile şi în următoarele, enoriaşi smeriţi şi trişti  s-
au închinat şi s-au rugat lui Dumnezeu ca asupra hoţului să 
arunce cele mai cumplite blesteme. Chiar  preotul comunei a 
rostit acatiste de pedepsire, în credinţa că, totuşi, hoţul, dacă-i 
localnic,  îi va slobozi pe Sălban şi pe Prian şi gospodarul 
stăpân, care mereu îi căuta, îi va găsi curând, păscând pe vreun 
fund de vale, pe undeva, cu tufe şi iarbă multă, sau închişi la 
gloabă, pentru pagubele făcute cuiva.  

Dar nu s-a întâmplat aşa… 
 
                                     *                                                  
 
…Terminasem studiile şi, din pui de ţăran, devenisem 

domn suficient de şcolit, ca să fiu  respectat de cei rămaşi în 
sat. Nu mai mergeam să pasc vacile pe Lupoiţa, nu mă mai 
întâlneam cu Menţa, dar îmi plăcea ca la sărbători ale satului 
să merg la casa părintească, să fiu alături de mama, de tata şi, 
din când în când,  şi de fraţii mei, care veneau şi ei ca şi mine, 
să ne bucurăm împreună de bunătăţile  preparate de mama, în 
asemenea ocazii. Acele ciorbe din carne de pasăre, acrite cu 
aguridă, sarmalele din carne de porc, învelite  în foi de varză  
şi fierte în oală de pământ, piftiile din carne de gâscă şi 
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friptura de curcan pe cartofi, făcute pe vatră şi în cuptorul 
unde se coceau gustoasele pite din făină de grâu, numai în 
acest loc aveau un gust fără seamăn. 

 La astfel de sărbători, ne bucuram de prilejul ca să mai 
vedem şi lumea satului, pe cei care odinioară ne-au dat 
învăţătură sau poveţe, mergeam şi la nedeia din Via Sârbului, 
unde se adunau tineri şi bătrâni şi horele se întindeau până 
târziu, după apusul soarelui. 

Devenisem bărbat, soţ şi tată şi cu toate schimbările 
din viaţa mea, îmi plăcea să admir sârbele şi horele de mână, 
chiar dacă atunci când eram tânăr nu mă dădeam „în vânt” 
după ele. Tinere fete şi neveste, îmbrăcate în superbe costume 
naţionale, prin frumuseţe şi ţinută făceau deliciul şi farmecul 
sărbătorilor şi-mi răscoleau amintirile din vremea când eram 
flăcău şi seara le conduceam acasă, desigur rând pe rând, pe 
Domnica, Veronica, Ranţa,  ca să amintesc numai câteva din 
câte au fost. 

Într-o asemenea împrejurare, l-am cunoscut pe nea 
Păntilie, tatăl fostului meu coleg de şcoală şi  apoi de gazdă, 
când aveam serviciu, cu care eram bun amic. Tălică, aşa îl 
chema pe colegul meu şi fiul lui nea Păntile, era un om de 
mare caracter şi era în stare să facă orice dacă-i cereai. Şi iată, 
acum cu totul întâmplător,  îi cunoscusem şi tatăl, care a venit 
la mine,  lăsându-mi o impresie deosebită. Se arăta un om 
serios, volubil şi permanent cumpănit şi cumpătat la toate 
vorbele rostite, deşi era ţăran neaoş, cum se zice.  

 
…Din cele povestite, i-am înţeles  supărarea. Că, din 

trei copii pe care i-a crescut, acum a rămas singur. Nevasta i-a 
murit. Băiatul cel mare, aşezat la casa lui, se făcuse cantonier 
şi avusese un necaz mare. Din cauza neatenţiei lui , pe când 
tăia un copac de pe marginea unui drum într-un loc devenit 
nepotrivit, acesta a căzut peste o femeie gravidă care tocmai 



 52 

atunci trecea cu bicicleta pe acolo, fiind răpusă înfiorător. N-a 
murit repede şi nici nu putea fi uşor eliberată de sub lemn. 
Vaietele ei, până s-a sfârşit, erau îngrozitor de cumplite iar 
tabloul era tulburător pentru oricine. Când copacul a fost dat la 
o parte, femeia era deja moartă, doar în abdomen îi mai 
tresărea copilul nenăscut.   

…„Acum, domnule Ionel, stă după gratii de mai mulţi 
ani. Are doi copii mici  şi nevasta s-a făcut curvă de când el 
este băgat la puşcărie! mi se jeluia nea Păntilie. De Tălică  
nici nu trebuia să-mi mai spună, că  ştiam, fiindcă plecase de 
mult în alt oraş. „Tălică-i plecat şi nu vine …cu anii pe acasă! 
” a zis taică-su, ca să se uşureze. Fiică-sa se măritase în altă 
comună şi nici ea nu mai dădea pe la casa părintească, fiindcă 
n-o lăsa bărbatu-su!, a continuat nea Păntilie. „Duc o viaţă de 
câine, domnule, şi-i greu de trăit aşa. Parcă l-am omorât eu 
pe Dumnezeu!”... se mai tânguia nea Păntilie, înainte de a ne 
despărţi. 

Se făcuse întuneric, horele se spărseseră şi am plecat 
spre casa părintească, unde poposeam în noaptea aceea. Ziua 
trecuse repede, mai văzusem lumea în care crescusem şi din 
care mă desprinsesem şi eram împlinit sufleteşte. 

Momentele frumoase trec repede. Acasă, le povestesc  
alor mei cum m-am distrat la nedeie, cu cine am vorbit, ce fete 
frumoase am mai văzut şi ce frumos cântă banda lui Murgu, 
un mic taraf de cinci  lăutari renumiţi, din Părău. 

- Mă ă! zise mama. Fii atent cu umblatul  ochilor după 
fete şi muieri tinere că eşti însurat, ai nevastă frumoasă şi 
mâine-poimâine şi fie-ta  ajunge de vârsta ăstora! Să ştii că s-
au făcut afurisite şi cele de aici. De la 14 ani le umblă şi lor 
ochii după oamenii mari, că de cei de vârsta lor nu le  mai 
„place”, zise mama, ca s-o audă şi tata pe care-l bănuia că 
„trăieşte” cu una a lui Civit, o ţigancă nemăritată, dar 
frumoasă foc, despre care se zicea că umblă singură după 
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ciuperci şi când nu-i vremea lor, prin pădurea unde tata era 
pădurar. Tata asculta, dar se făcea că nu o bagă în seamă. Nu 
nega, dar nici nu riposta la reproşurile mamei, care se 
îndreptau spre el.  Nu împlinise 60 de ani  şi în agenda cu 
trecutul lui sentimental  mai fuseseră şi alte cazuri dovedite. 
Pe una, deşi ştia bine despre legătura ei cu tata, mama chiar o 
folosea să-i sape grădinile  şi o chema mereu, dar n-am 
înţeles-o niciodată ce gândea.  

Iar pe nea Păntilie cu care vorbisem, pe care-l cunoştea 
mai bine tata, omul fiind din alt sat, mi l-au căinat:  Cum se 
poate un om cu frica lui Dumnezeu, în viaţă să dea de atâtea 
necazuri ca omul acesta!... 

- Vai! În ce chinuri a murit amărâta aia de nevastă-
sa!... zise mama. Cred că a avut cancer la maţul gros. Fiică-sa 
n-a dat pe la ei, băiatul cel mare este la puşcărie, iar Tălică, 
fostul tău coleg, era prin Rusia şi amărâtul acesta de bărbatu-
su  nu mai reuşea să facă nimic. Acum şi-a mai revenit. Ea a 
murit de doi ani, dar a fost vai de lume în casa aceea!  Zice 
lumea că acum  merge des pe la  cimitir şi nu lipseşte  în nici o 
duminică de la biserică. S-au minunat sătenii de el, cât de 
credincios a devenit nea Păntilie. Toată viaţa n-a călcat prin 
biserică, decât la Înviere, când ducea căpeţelul şi oul roşu, să-l 
vadă lumea că-i darnic. Acum, după ce a dat de rău, mai 
aprinde şi lumânările în policandre la slujbele ce se fac 
duminica şi ţine locul paracliserului Vasile al Polinii, care a 
murit anul trecut. Aşa ajunge omul când dă de suferinţă, că n-
a prea crezut în Dmnezeu, cum a zis Crăcănel al lui Ferdinand, 
vecinul lui, care  ne-a povestit de el astă-vară, când a venit de 
a adunat corcoduşele de pe locul muierii  unde a fost casa lui 
tat-su, Vernescu!… 

 
                                  *  
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Cred că trecuseră trei ani de la povestea asta şi, de 
Vinerea Mare, când  toţi ai casei părinteşti ne-am reîntâlnit 
pentru a păznui sărbătoarea satului, am ascultat înmărmuriţi 
povestea despre nea Păntilie, spusă de-acum cu amănunte de 
mama, meşteră în a reda  foarte atrăgător un eveniment cu o 
mare încărcătură emoţională, ce a uimit întreaga comună. Şi-i 
plăcea să fie ascultată cu mare interes! 

- Hai, că o să vă spun ceva de o să încremeniţi, începu 
mama să spună atunci când copiii ei şi soţiile  noastre erau 
aşezaţi la masa plină de bucate. 

- Mamă, te rog mai lasă-ne să mâncăm, că, dacă e de 
rău, ne piere pofta, zisei eu care o ştiam pe nevastă-mea 
mofturoasă Şi chiar nu-i plăceau veştile rele spuse la masă. 

- Ba, mamă, spune-ne! interveni cumnată-mea, 
amatoare de senzaţii tari, femeie gureşă de n-o pridudea 
nimeni. Că doar n-o fi ceva să nu putem dormi la noapte! Dar, 
dacă-i cazul, bem mai mult, că vinu-i bun şi adormim tun, că 
aşa-i la praznic. La mine acasă, vorbesc şi toţi deodată când  
au ceva  de povestit, continuă ea. 

- Las-că vă spun după ce aduc friptura!... hotărî mama, 
ştiind-o mai capricioasă pe noru-sa cea mai mare, pentru care 
avea oareşice respect. Ştia că se mai supărase odată când erau 
numai amândouă şi se apucase să-i spună ce-a păţit a lui 
Vâjaică, atunci când  bărbatu-su  se făcuse moroi. În noaptea 
aceea, noru-sa n-a mai ieşit afară nici pentru ea şi-a făcut pipi 
într-o ulcică, de spaima  în urma poveştii pe care nici n-o  
ascultase în toate amănuntele ei. Deznodământul l-am aflat eu 
mai târziu, că şi mie mi s-a  povestit tot de mama, dar altădată.  

- Atunci, biata muiere nu mai suporta prezenţa prin 
gospodărie a  bărbatului făcut moroi care, seară de seară, 
bântuia şi hurducăia prin podul casei, răsturnând toate 
oalele, că îl auzea burfuind prin lăzi, că umbla  prin pivniţă 
unde a dat drumul vinului din butoi după ce a tras cu tâlvul şi-
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a băut dintr-o ulcea de la Joi Mari, deşi avea slăvină la care a 
umblat şi pe care a lăsat-o slobodă să curgă încet toată 
noaptea, de s-a făcut baltă de vin de te udai la picioare… Că 
odată, când ţesea la război, i-a suflat în lampă şi apoi pocnea 
din bici pe bătătură, de lătrau câinii ca la urs! Că până la 
urmă, nemairăbdând, s-a rugat de Dumitru lui Besoi, 
cântăreţul bisericii, să vină să citească rugăciuni şi să tămâie 
peste tot. 

 Când cântăreţul şi-a terminat rostul, era seară, a zis 
„Amin”, s-a închinat şi  a dat să se ridice şi să plece. Nu 
putea şi a observat că avea  picioarele  legate cu o funie de 
piciorul mesei pe care citise rugăciunile, de era omul să dea 
în altele!  

- Mamă, să ştii că nevastă-sa n-a scăpat de el, de 
moroi, decât când l-au dezgropat şi i-au înfipt în burtă un 
piroi de-al mare, de se bat în  căpriorii coperişului la căşi. Şi 
aşa s-a încheiat  povestea cu moroiul Vâjaică. 

 
                                     *                                               
 
…Friptura de curcan era pe terminate şi bine stropită 

cu vin de Ananas, făcut din strugurii din Dos. Eram cu toţii 
într-o o bună dispoziţie, când mama nu mai avu răbdare şi 
începu să ne povestească. 

- Mă ă ă, să vă spun ceva să vă cruciţi, nu alta!  
Păntilie, tata lui Tălică, colegul tău, Ioane, a căzut la 

pat şi a zăcut o jumătate de an, de i-a picat şi carnea de pe 
spinare. Era tot o bubă şi puţea de viu. 

- Da, ce faci Lenuţă, te scoli ?! Nu stai să asculţi şi tu, 
că doar toată lumea ştie!...se adresă mama neveste-mi, căreia 
începuse să i se întoarcă friptura prin stomac de greaţă şi da să 
plece afară din camera unde era pusă masa.  
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- Hai, Lenuţă, nu pleca!... zise şi cumnată-sa  Mioara, 
avidă de senzaţii tari, mai ales acum, după ce băuse o ulcică 
plină ochi cu vin, după alte trei păhărele cu ţuică din cea bună, 
chiar dacă era făcută din corcoduşe. 

- Dacă nu-i place să asculte, poate să plece, dar voi 
trebuie să ştiţi, zise mama puţin deranjată că noru-sa a mare a 
rămas tot aşa şi nu-i  ascultă vorbele şi era convinsă că 
povestea ei, fără o noră, nu mai avea acelaşi efect. Dar 
continuă…  

- A venit Măria lui Potop la popa al nost’ şi l-a chemat 
să-l grijească şi să-l spovedească pe Păntilie al Constandinei 
din Boştini. Asta i-a fost dorinţa lui, fiindcă voia să moară şi 
nu putea. Nu mai ieşea sufletul din el şi putrezea de viu… 

 Şi-a luat popa din camera bună  patrafirul, Biblia şi un 
cornet cu tămâie şi le-a pus într-o valizoară, s-a urcat în 
cabrioletă, că era departe de mers pe jos,  şi s-a înfiinţat la 
poarta lui nea Păntilie. A intrat în bătătură şi n-a dat de nima. 
Nici măcar un câine care să-l latre! Femeia care venise la popă 
să-l  roage era la ea acasă şi dădea la porci să mănânce, că se 
răciseră lăturile cât a umblat ea după preot. Ea avea grijă de 
Păntilie, dar nu sta cu el si trecea de două-trei ori pe zi să-l mai 
cureţe şi să-i dea apă, că de mâncat nu mai mânca de vreo lună 
şi aştepta să moară. Şi când s-o întâmpla, să-l anunţe pe fiu-su, 
pe Tălică, să vină să-l îngroape. Copilul ăl mare era tot la 
puşcărie, iar fie-sa nu venea de mult  pe la el, numai 
Dumnezeu poate şti de ce?! Nu venea nici când trăia mumă-sa, 
că s-a văzut de toată lumea că-s neamu’ lu’ dracu… 

A intrat popa în casă şi s-a speriat când l-a văzut cum 
arăta. În odaie,  puţea de nu puteai sta şi a aprins imediat 
tămâia într-o strachină ciobită de pe masă. Pe pat, sub o pătură 
de drugani, pe un căpătâi de mult nespălat şi umplut cu paie, 
se vedea doar capul muribundului, un cap numai piele şi os, ca 
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de mort. Ochii i se mai mişcau, dar erau duşi în fundul 
orbitelor, ca-n două corobăi de ciocănitoare. 

- „Ce faci, nea Păntilie, zise popa către el, înainte de a 
se apuca de treaba lui.” 

- „Rău fac, părinte, răspunse el cu graiul stins… şi nu-
mi iese sufletul cum aş fi crezut. Am rugat-o pe Măria, fata 
asta ce mă îngrijăşte, să vă cheme, să mă spovedesc şi să mă 
grijiţi, că poate numai aşa m-o lua Cel de Sus, c-am putrezit 
de viu”, continuă nea Păntilie, după ce se rugase şoptit să-i dea 
să înghită o gură de apă dintr-un ulcioraş cu tâţă, care era pus 
pe masă şi din care putea bea  din poziţia în care se găsea. 

Erau numai ei doi. Uşa la cameră fusese lăsată 
deschisă de preot, ca să mai intre puţin aer, că mirosea mai rău 
ca lângă un hoit. 

Cu patrafirul pus peste capul ca de mort şi cu Biblia în 
mână, preotul asculta jelania muribundului şi era înmărmurit 
de ce auzea. 

- „Părinte, eu am fost un mare păcătos şi de aceea 
cred că nu pot muri! Dumnezeu mă pedepseşte pentru 
păcatele mele, pe care nu le ştie nimeni, cum şi când le-am 
făcut, nici măcar nevastă-mea care  s-a dus şi m-a lăsat 
singur să le ispăşesc. 

 …Când eram tânăr, soru-mea care era mută şi stătea 
cu noi în casă m-a supărat că n-a vrut să facă cum vream eu 
în ziua aia şi-am bătut-o rău de tot. Mai era şi bolnavă şi-a 
murit noaptea, după loviturile mele. Lumea credea c-a murit 
de boală. Uite, o văd ca acum. Se uita plângând în ochii mei şi 
eu dădeam în ea cu un ciorap plin cu nisip, să nu rămână 
urme. Dar nici acum nu ştiu de ce am fost aşa de rău în ziua 
aceea! Fără motiv eram pornit  împotriva ei. Când o vedeam 
prin casă, care trebuia să-mi rămână mie, că aşa zisese  tata 
şi trebuia să mă însor, mă apuca nebunia! Una, pe care o 
iubeam, mi-a zis că nu se mărită cu mine, că nu vrea să fie 
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cumnată cu o mută care mai stă şi cu noi. Dar nu m-a vrut 
nici după moartea soru-mi, deşi am peţit-o cu cătători de 
casă. 

  Roagă-te, părinte, să mă ierte Domnul şi să mă ia, că 
nu mai pot  îndura!” 

Când popa deschise Biblia să citească maslu, nea 
Păntilie îi făcu semn cu mâna uscată şi galbenă ca turta de 
ceară, că mai are ceva de spus.  

Între timp, în  tinda casei apăruse Măria care auzise de 
la Ioana lui Cărăşel de venirea popii, c-avea cabrioleta cu calul  
la poartă, şi stătea ferită de vedere şi asculta încremenită 
spovedania bătrânului de care avea grijă şi nu-l mai lua 
Dumnezeu. 

- „Şi mai am un mare păcat, părinte, pentru care nu 
mă ia… Şi făcu o pauză să mai răsufle, că se înfunda când 
vorbea mai mult. 

-  Jugul din gura Lupoii, care a stat  agăţat atâţia ani 
acolo, până a putrezit, a fost purtat de boii pe care eu i-am 
furat şi i-am vândut în bâlci, la Vânju Mare… Iar se opri, 
parcă să-şi ia avânt, şi începu să tuşească, dar îşi reveni mai 
apoi şi continuă: 

…Mă întorceam de la o concentrare, că plecasem spre 
seară din  târg şi mergeam pe picioare şi m-a prins ploaia pe 
drum, tocmai când am întrat în Şoseaua Mare, prin dreptul lui 
Covrig. Era noapte târziu şi n-aveam unde mă scuti. Lumea se 
culcase şi n-aveam la cine bate. Fiindcă trăsnea rău, am 
intrat în oborul cu şopru din Gura Lupoii. Vitele culcate 
gemeau de sătule şi rumegau, iar ploaia răpăia pe acoperisul 
de şindrilă. În lumina fulgerelor, le-am numărat şi erau patru: 
doi boi legaţi de iesle , o vacă şi un viţel băgat în ţarc. 
Simţeam că mă hodinesc după atâta drum şi lipsă de acasă. 
Stătusem concentrat patru luni şi n-aveam un ban. Nevastă-
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mea era acasă cu copilul al mare şi muncea cu ziua pe 
mâncare. Nu ştia că vin… 

 Deodată, mi-a venit un gând rău, care începuse să mă 
frământe. Când s-a oprit ploaia, am sculat boii şi i-am scos  
pe poartă şi, ţinându-i de funii, i-am mânat pe drumul Lupoii. 
Când am ajuns în fundul Lupoiţei, ploaia se oprise, norii se 
risipeau şi luna răsărea rotundă cât fundul căldării de făcut 
mămăligă. 

 Am legat boii de coarne cu o funie şi, mergând printre 
ei, am trecut pe Lupoiţa, peste dealul Bujorăscu şi, când s-a 
luminat bine, eram la Broşteni. Într-o zi şi două nopţi, am 
ajuns la bâlci la Vânju Mare, unde i-am vândut... Păntilie mai 
trase  iar un ropot de tuse. 

-  Am luat pe ei bani cât nu-mi venea să cred! Boii 
erau tineri, mari, graşi şi plăvani. Te ciupeau din ochi! Cel ce 
i-a cumpărat era măcelar şi i-au plăcut cum arătau. Am mers  
cu el acasă şi am stat lângă el până i-a tăiat, unde am fost 
bine omenit… 

 Pieriseră şi nu-i mai găsea nimeni, oricât i-ar fi 
căutat. De mulţumire faţă  de afacerea făcută, cât am stat la el 
şi l-am ajutat, mi-a dat să beau numai  vin vechi şi negru, ca 
păcura, cum pe la noi nu se face. Eram cel mai fericit om… 

 M-am întors acasă după cinci zile bogat, dar nimeni 
nu ştia de isprava mea. Am venit tot noaptea. Muierea când 
m-a văzut era mai mult decât bucuroasă că m-am întors 
sănătos de la armată. A doua zi, toţi vecinii au venit la mine 
să mă întrebe cum a fost şi ce-am făcut eu concentrat. A fost 
mare veselie şi eu i-am omenit pe toţi cu de toate, c-aveam o 
traistă plină  de bunătăţi, de s-au mirat de ce bine mi-a mers  
şi ce mult m-am schimbat, numai în patru luni de armată!...  
Mai făcu o pauză să răsufle. 

- Ţineam banii în podul casei, într-o oală bine 
acoperită, pusă sub o cosoroabă, loc numai de mine cunoscut. 
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Din ei mi-am făcut şoprul şi uluca, de s-au mirat vecinii… de 
câţi bani am câştigat prin muncă la concentrare, fiindcă aşa 
le spusesem. 

Din cele povestite de muiere şi de vecini, am  auzit că 
pe un salcâm, stăpânul boilor furaţi a pus jugul şi un blestem 
scris. Mi-am făcut drum fără nici o treabă şi m-am oprit să-l 
căinez pe bietul om de ce necaz mare a dat peste el. Apoi, nu 
mai treceam pe acolo şi  niciodată n-am ridicat capul să văd 
ce scria pe scândura de sub jug. 

 Mă prindeau frigurile, dar ce mai puteam face? Asta a 
fost, părinte!” 

 
…Când popa se ridică să facă maslu, Măria coborî 

uşurel pe scară, se duse până la poartă pe care o deschise şi o 
trânti să facă zgomot şi apoi urcă din nou scara, vorbind 
singură ca să fie auzită că vine. Intră în casă şi, ca şi când n-ar 
fi ştiut nimic, se puse rezemată de perete, pasivă şi 
încremenită, ascultând rugăciunile preotului. 

 
După cele ce auzise pentru prima dată în viaţa sa, nici 

preotului nu-i venea să creadă că  tocmai acum la vârsta asta 
află o asemenea spovedanie. Nea Păntilie era un enoriaş 
gospodar şi considerat printre cei mai cinstiţi din sat şi taina 
trebuia s-o păstreze numai pentru el, rugându-l pe Domnul să-l 
ierte pe vinovat, care până acum s-a arătat a fi bun  şi săritor 
să-l ajute pe cel ajuns la ananghie şi cu credinţă în Dumnezeu.  

Ştia  ca toată lumea din comună şi din împrejurimi 
despre furtul boilor, cu zeci de ani în urmă, dar nu şi- a 
închipuit vreodată că lui i se va spovedi hoţul!... 

 
După popă, ieşi din casă şi Măria şi, când acesta dădu 

să iasă în drum, îi spuse „Săru’ mâna, părinte!”, puse gujba la 
poartă şi plecă la soru-sa, Veta, să-i povestească tot ce a auzit. 



 61 

 
- ”Fă!... Eu nu mă mai duc la ăsta, că-i moroi de viu! 

N-a mai mâncat de două săptămâni şi m-am bucurat că nu se 
mai cacă pe el, că  şi pişatul îi pute, ca la cal. Tu ştii de ce nu 
moare şi  se chinuieşte  atâta?... 

 Se spovedi la popă că a omorât-o pe muta, soru-sa 
care a fost găsită  moartă în casă, când el era tânăr. A mai 
spus că a furat şi boii de la gura Lupoii, unde era tabla aia cu 
blestemul şi i  s-au dat atâtea acatiste. Vai de copiii şi nepoţii 
lui, că de toţi se va alege praful pentru asemenea păcate!”  

 Surorile sporovăiră multă vreme, de le prinse seara cu 
treburile nefăcute. Vedeau  în el un drac şi tot ce apreciaseră 
cândva la dânsul avea de-acum ceva înspăimântător. 

 „Că asemenea păcate nu s-au mai auzit pe la noi, zise 
Măria, şi de aia i s-a întâmplat lui fiu-su accidentul cu 
muierea borţoasă care a murit din cauza lui şi de-aia stă el 
prin puşcării şi apoi nevastă-sa s-a făcut curvă, de se 
regulează cu cine-i cere…” Şi câte şi mai câte, încât se făcuse 
pielea pe ele ca pielea pe găina opărită!  

„ - Mai ţii tu minte când a dat cu parul în porcul lui 
Bobei, că intrase animalul prin huda din gard pe care n-o 
înfunda, în grădina lui, de a trebuit să-l taie omul în timpul 
verii,  că murea, şi de Crăciun a avut un godânac?” mai zise 
Măria înainte de a pleca la casa ei. Soru-sa rămase dând din 
cap de ce-i fusese dat să audă pe ziua de azi şi strigă raţele să 
le dea  din postăviţă tocătura de frunze de vreji, amestecată cu 
huroaie, că venise seara şi trebuiau închise, să nu le ia vulpea. 

 
                                                       * 
  
Ceea ce nu se mai ştie, de la cine a spus această 

poveste, fiindcă s-a dus şi ea în linişte la cei drepţi, au fost 
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urmările soartei sau ale blestemelor spuse atunci: „Să se 
aleagă praful de hoţ şi de urmaşii lui!!..” 

 
   

 
  Fiul său, Tălică, ajuns pensionar onorabil, n-a apucat 

să se bucure în linişte de pensie şi a murit de inimă rea, după 
ce a fost martor la  accidentul  mortal, când o maşină i-a călcat    
nepoţelul de numai cinci ani, pe drumul   unde  cândva a fost 
şoprul de unde s-au furat boii. Abia împlinise 60 de ani… 

Valentina, unicul nepot al lui nea Păntilie,  îndurerată 
de două ori, a murit şi ea la doi ani după moartea lui taică-su,   
răpusă de o boală fără leac. Nu împlinise  vârsta de 40 de ani.  
             Fără nici o vină,  rămasă singură „cuc”, Alexandrina, 
soţia lui Tălică,  îşi duce bătrâneţele în  tristeţe, suferinţă şi 
singurătate, retrasă în casa în care s-a născut, aşezată într-o 
curte mare, acum  năpădită de buruieni şi de tufe de soc. 
Altădată era inundată de flori şi trandafiri,  plină de farmec şi 
de viaţă,   N-are nici un ajutor, sau pe cineva de-al ei, să-i mai 
deschidă poarta.  

„- Doamne! Fii milostiv măcar cu ea, că-i fiinţă 
nevinovată!” mai zic unii dintre cunoscuţi, când îi trec prin 
faţa casei îmbătrânită de timpuri şi încărcată de amintiri spuse 
sau nespuse, devenite apăsătoare, ca şi jugul pe greabănul 
boilor, ce a fost spânzurat la Gura Lupoii. 

 
În viaţă faptele rele, chiar neştiute, nu rămân  

nepedepsite. Într-un fel sau altul, toate primesc plata, uneori şi  
de la cei care n-au altă vină, decât faptul că le sunt urmaşi!... 

  
                                 *** 

                                                               
 



 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Ion C. Gociu 
                         (văzut de Florin Isuf) 

 
 

 
            10 mai 2011 

 
                                                           Anunţ 
 
                                             Primesc în gazdă un înger disperat, 
                                             Un înger izgonit de Dumnezeu, 
                                             I-asigur tot confortul: masă, pat 
                                             Şi nu îi cer chirie nici un leu. 
 
                                              Atât doar îi pretind: când e întrebat 
                                              Să spubă la vecini că-i Eul meu. 
  
                                                             Spiridon Popescu 
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                             Idile  
                                    (nuvelă) 
 

                                  Grafică Florin Isuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

                     Baladă  
 
               A fost cumva 
               o pasăre pe-aici  
               care-îngâna mereu 
               un cântec gri? 
               O pasăre  
               ce se-nălţa spre Soare 
               nu dând din aripi, 
               ci bătând din ghiare 
 
                această pasăre 
                e moartea mea – 
                să n-o ucideţi 
                dacă daţi de ea. 
 
                         Spiridon Popescu 

 
 
                                    IDILE 
 
                                 Ogaşul Popii 
 

Dimineaţa, de când se scula din pat, o pridideau grijile 
gospodăriei. Se urca pe scara podului casei, de unde umplea o 
traistă cu ştiuleţi de porumb, cobora în tindă şi băga pe palmă 
curăţătoarea cu zimţi din tablă, ce sta agăţată la locul ei, pe 
stâlpul pridvorului. Cu sârguinţă dezghioca  boabele de pe 
coceanul drugii, într-un ciurel. Apoi, le arunca împrăştiate în 
bătătura casei, unde o tâlvură de găini, raţe şi gâşte, fiecare 
cârâind în felul lor de când auzeau mişcarea în pod, aştepta 
nerăbdătoare să dea năvală la mâncare. 
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 Într-o găleată mare de tuci, în care se mai găseau şi alte 
resturi de dovleţi fierţi din ziua precedentă, punea apă cât era 
necesară pentru a o umple, o completa cu o strachină de tărâţe 
îndoite  cu mălai, o mână de sare zgrumţuroasă luată dintr-un 
sac de hârtie, ambalajul sării, şi  le amesteca bine cu un un băţ 
anume făcut să fie făcăleţ.  

Cu efort vizibil, scotea căldarea la uşa cuhniei unde 
porcul slobozit din coteţ venea alergând, la masa lui de 
dimineaţă. 

Horhoanele , cum le zicea soacră-sa la păsările şi 
animalele mărunte din curte, fiind ostoite, se ocupa şi de 
persoana ei. Peste prispa casei, cu apă rece, adusă de seara şi 
ţinută în odaie, luată cu o ulcea de pământ dintr-o găleată de 
tablă emailată, se spăla pe mâini, pe faţă şi pe sub braţe, 
folosind săpunul  Palmoliv  adus de acasă, foarte parfumat, 
primit cadou în trusa dăruită de  bărbatu-su de ziua ei de 
naştere, de la care nu trecuseră prea multe zile. Pentru treaba 
asta, îşi dădea jos de pe ea bluza de stambă, cu care dormise 
noaptea. Ca măsură de prevedere, să nu fie văzută  în poziţie 
ruşinoasă de vreun călător sau vecin, făcea treaba asta când 
credea că nu trecea cineva strein pe uliţa satului. Insista să-şi 
spele totul, şi sânii dolofani, la care de fiecare dată când erau 
atinşi, mameloanele deveneau poftitoare. Mai bine de o lună,  
în afară de mâinile ei, mână de bărbat nu-i mai atinsese. 

Trecuseră multe zile de când ţinea gospodăria soacrei, 
era sătulă de treabă până în gât, dar n-avea altă cale de ieşire. 
De la bărbatu-su primise mai întâi o rugăminte, apoi, la reacţia 
ei,  un fel de ordin, venind în sprijinul mamei sale, bolnavă, ce 
trebuia internată în spital. Pentru liniştea casei, se impunea să 
facă acest lucru, mai ales că de ceva vreme nu mai mergea la 
serviciu unde fusese angajată temporar, iar la noul loc de 
muncă mai convenabil, unde avea promisiuni de angajare, mai 
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trebuia să aştepte vreo două luni, până pleca  la pensie cel care 
ocupa postul.  

 
Având la îndemână cele de trebuinţă,  cu grijă aprinse 

focul pe vatra cuhniei.  Într-un ceaun agăţat în zălar, pusă la 
fiert laptele muls de bunica lui bărbatu-su, înainte de răsăritul 
soarelui, care venea totdeauna de la casa ei să-i mulgă vacile şi 
caprele… Şi numai atât, fiindcă mâncarea de prânz o servea la 
bunică, mergând ea acolo. 

 Într-o tigaie pe trei picioare, în care puse o lingură de 
unt, prăji două ouă de găină, adunate de ea ziua, de prin 
cuibarele din podul şoprului cu fân, unde întotdeauna când se 
urca trăia spaima să nu fie înţepată de vreo vespie dintre cele 
care se cuibăriseră şi păzeau fagurii plini cu puiet. 

 
Aşa începea fiecare zi şi tot aşa trecuseră mai bine de 

două săptămâni. Hainele cu care venise îi căpătaseră miros de 
fum, mâinile ei fine de doamnă de funcţionar  de oraş, cu 
unghiile frumos tăiate şi lăcuite, căpătaseră mici zgârâituri. 
Palmele se aspriseră şi, cu toată străduinţa ei, se cam 
înverziseră de clorofila vrejilor de dovleac, adunaţi de pe locul 
din capul grădinii casei, pentru hrana porcilor şi a gâştelor, dar 
se obişnuise şi nu i se mai părea ceva stânjenitor. 

 „O să treacă şi asta!” îşi zicea mereu ca să se consoleze. 
Din când în când, în orele de repaus de la mijlocul zilei şi 
după baia generală, făcută în albia aşezată la soare în spatele 
casei, îşi mai turna în palme apă de colonie dintr-o sticluţă 
cuibărită în trusa cadou, ce-o adusese  de acasă. Asta, aşa, 
pentru ea!, ca să nu-şi piardă obiceiul de doamnă, abia trecută 
de 25 de ani.  

Apoi, trebuiau păşunate vitele mari. 
Se obişnuise cu ideea  că trebuie să facă şi acest lucru. 

Uneori, după-amiază le mai lua nea Dumitru lui Andrei, om 
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bun şi respectuos cu doamna Violeta, care, seara când le 
aducea sătule, şi ea îl omenea cu câte un ţoi de rachiu.   

 Vrând, nevrând, de când venise în sat, aproape în 
fiecare zi Violeta mergea cu vacile la păşunat pe izlazul 
comunal, aşezat în nişte văi adânci în pădurea ce începea din 
marginea satului. Azi,  mai  mult ca oricând, dorea  acest 
lucru.  Era o treabă pe care la părinţii ei, tot de la sat, când era 
fată,   n-o prea făcuse, fiindcă era tocmit un paznic comunal, 
angajat la mai multe gospodării, dar aici, n-avea această şansă. 
Cele două capre le păzea Vasile, copilul Vetii din Deal, care le 
lua în turma lui, cu promisiunea că la bâlciul de Sfântul Ilie va 
fi recompensat cu bani de tras în tiribombă şi de cumpărat 
dulciuri, halviţe şi bragă. Capre nici n-avusese pe bătătura 
părinţilor ei, iar de laptele de capră, până la soacră-sa, nici nu 
se atinsese. Era convinsă că pute!... Aşa  auzise de la  copiii de 
seama ei din satul unde se născuse. Muls în vase curate, s-a 
convins de contrariu.   

- „Este dulceag laptele în seara asta!”, i-a zis ea soacrei 
când a gustat din strachina cu lapte fiert în ceaunul golit de  
mămăligă pe cârpător şi turnat în strachină peste mămăliga 
caldă, tăiată cu aţa. Veniseră  în vizită cu bărbatul său şi era pe 
la începutul căsniciei lor. 

 -„Îţi place? ” i-a răspuns soacra cu o întrebare. 
 „Da!...  E chiar deosebit laptele de aici. Probabil iarba îi 

dă gustul acesta!” 
 -„Nu, dragă, ăsta-i  lapte numai de capră! îi vorbi 

soacra răspicat. Am vrut să-ţi dovedesc, că nu laptele pute, ci 
oalele nespălate în care este muls. Ţapii put, şi put rău, dar 
numai toamna când se împerechează, că de aia le zice ţapi şi la 
unii bărbaţi mai nespălaţi!   Ca să te obişnuiesc cu laptele de 
capră, în laptele  fiert separat pentru tine, cum doreai, puneam 
şi câte o cană din cel de capră, iar acum am fiert numai pe al 
caprelor. Al vacilor l-am turnat în putinei, să facem mâine 
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zară, (adică lapte bătut), şi să mai scoatem şi unt, că-i bun cu 
mămăligă şi cu ouă în tigaie!”...  

 
…Dar acum era singură, cu toată gospodăria pe cap. De 

când crăpa ochii dimineaţa şi până seara, mereu avea câte 
ceva de făcut. Şi, într-o gospodărie ţărănească, cu păsări, porc, 
capre şi bovine, mai ales când eşti singură, treabă-i destulă!... 

 
…Mâncă ce mâncă, închise porcul în coteţ ca să nu facă 

vreun pocinog pe bătătură,  să se dea la vreo pasăre,  că aşa 
fusese instruită când şi-a luat rolul în primire, îşi luă de pe 
masa din odaie trăistuţa de bumbac ţesută în cocleţi, în care 
vârâse de cu seară un cearşaf de pânză albă, puse şi două mere 
popeşti din cele mai boftane, scuturate din mărul din grădină, 
un ştergar subţire, brodat cu râuri din arnici roşu, ca să fie, şi 
în fine, romanul la care citea, întitulat  < Doamna Bovary> de 
Gustave Flaubert. Slobozi vitele din ocolul lor care fără altă 
îndemnare, conform reflexului, se înşiruiră pe linie la Deal, 
spre izlazul cu iarba încă neuscată.  

Devenise cunoscută în sat. 
Fusese  trasă de limbă  de vecinii curioşi, care doreau să 

ştie totul despre nora Tomiţii Dochiei. Aflaseră ce doreau şi 
nimeni nu se mai mira când o vedeau pe ea, o doamnă, fată de 
intelectuali, cu o nuia de alun destul de lungă, mergând în 
urma cioporului de vite, două vaci şi doi viţei. 

Pe drum, îi ieşi  înainte de la bunar, cu două găleţi de 
apă, Polina lui Costăin al Sandii care, răspunzându-i la bineţe, 
o asigură că azi  o să-i meargă bine, că-i cu plin!… şi n-o s-o 
mai piardă pe Steluţa, vaca cea mai nărăvăşă,  care se răznea 
de celelalte şi care cu două zile în urmă i-a făcut mari emoţii – 
că n-o mai găsea pe ogaşele izlazului, de-a ştiut tot satul! 
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                …O stăpânea o emoţie, mai ales că de gânduri nici 
nu prea dormise bine. Mergea plutind şi nu  alegea pe unde 
calcă. 

În dimineaţa aceasta, mai atentă ca oricând de când 
venise în sat, se îmbrăcase cu grijă, îşi pusese în picioare 
tenişii chinezeşti, spălaţi din ziua precedentă,  luase pe tălpi o 
pereche de şosete de bumbac gri, care i se asortau cu fusta 
evazată, de culoare bleumarin cu buline albe, prinsă în zece 
nasturi pe linia din faţă, şi bluza fără mâneci, lejeră, din 
mătase gri, cu decolteu larg. Sânii îi erau strânşi nederanjant, 
în sutienul de mătase albă, brodat cu o discretă danteluţă ce îi 
dădea o notă seducătoare pentru cine-l vedea. Chiar şi în acest 
sat, departe de urbea unde locuia, se îmbrăca frumos, ţinând 
cont de ceea ce i se potriveşte, fără a face notă discordantă cu 
mediul în care venise, pentru  a nu crea bârfe.  Ţinuta 
vestimentară era potrivită unei doamne, sosită la ţară în 
concediu şi cu grijile gospodăreşti pe cap. 

Fu trezită din visare, când la ultima casă din sat câinele 
din bătătura gospodăriei sări pe poartă lătrând strident de 
sperie vacile, dar-mi-te şi pe stăpâna lor de azi, dusă în 
gândurile ei! 

- Taci, Floricele!... îl boteză ea, nu vezi că n-avem 
treabă cu tine? zise ea blând  către patrupedul îndârjit. 
Animalul nu tăcu până nu-l strigă gospodina, ieşită din casă 
unde rostuia de mâncare pentru prânzul din ziua aceea, dar şi 
curioasă,  ca să vadă  pe cine latră câinele ei. 

 
…Aşa începu ziua de azi pentru Violeta Neşu, nora 

Tomiţii lui Boian Neşu din Brădet, care ţinea locul în 
gospodărie soacrei sale internată la un spital mare din 
Capitală.      N-avea încotro şi trebuia să facă voia soţului şi 
când nu-i convenea, aşa cum era şi de data aceasta, dar acum,  
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când nici n-avea cine şi era musai să-şi calce pe simţăminte, ca 
să nu-l supere pe soţ a cărei mamă era destul de bolnavă. 

Gheorghe Neşu, George cum suna diminutivul folosit de 
Violeta,  soţia sa, era singurul copil la părinţi. Tată-su se 
prăpădise de tânăr şi Tomiţa îl crescuse singură. Muncise mult 
să-l ţină prin şcoli, dar şi Gheorghe s-a străduit să ajungă 
cineva, mai ales că plăcere pentru învăţătura a avut de mic. E 
drept că a fost şi muncitor necalificat pe la un furnal, după ce 
făcuse gimnaziu, dus de un unchi din partea mamei, dar până 
la urmă a ajuns inginer. Când a terminat facultatea, avea 30 de 
ani şi în acel an s-a căsătorit cu Violeta, care abia terminase 
liceul. De-atunci au trecut cinci ani,  pentru cunoscuţi şi 
prieteni erau o pereche potrivită iar lumea din satul Brădet îi 
aprecia pe măsură. 

Violeta provenea dintr-o familie bună,  cândva bine 
situată material, fiică de învăţători cu mulţi copii, daţi toţi la 
liceu.  Pentru fete, era suficient numai liceul ca să devină o 
doamnă de societate, deşi ea dorise mai mult, să urmeze şi o 
facultate, dar acum ce mai conta!? 

 
                                     * 
                                              
…Când a intrat pe izlaz, soarele se ridicase mult pe 

cerul limpede ca sticla. Şi în ziua asta se aştepta acea 
zăpuşeală la care sătenii îi ziceau vipie. Nu erau vite multe pe 
unde intrase ea şi observase dinainte că pe Ogaşul Popii nu 
prea veneau copiii. Părinţii lor erau duşi la muncă, iar ei se 
adunau în ceată, pe Poiana Mare, unde nu prea era iarbă, dar ei 
erau fericiţi că jucau ţurca până plecau acasă de prânz. 

La început, şi tanti Violeta, cum îi spuneau copiii 
satului, a stat alături de ei, dar, fiindcă făceau multă larmă 
deranjând-o din citit şi nu era nici iarbă de păscut, s-a mutat de 
acolo, mergând în adâncimea văilor înguste şi  liniştite, cu 
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care se obişnuise în lecturile ei. Aici, marginile poienilor erau 
umbrite de fagii seculari iar pe firul văii erau crovuri  
permanent pline cu apă limpede, adunată din izvoarele ce 
ieşeau din poala pădurii. Zilnic, când era soare, se spăla peste 
tot, pe unde avea nevoie, mai ales că aici era sigură şi n-avea 
cine s-o vadă goală. Loc mai  nimerit şi pentru plajă  nu se 
găsea în tot izlazul şi nu se da în lături de stat  câteva ore 
dezbrăcată  la soare. 

 
…Dar azi, că din cauza aceasta n-a avut somn azi-

noapte, o bântuiau impresiile unei întâlniri în liniştea pădurii 
tăcute. Intrase într-o dilemă provocată întâmplător cu câteva 
zile în urmă, când a avusese mari emoţii, mai ales că era şi 
atunci singură, şi era sigură că se afla numai ea prin aceste 
locuri adăpostite în valea dintre păduri… 

 
…Vacile păşteau liniştit, făcuse destulă plajă şi fiindcă 

transpirase se dezbrăcase şi de sumara ei lenjerie şi într-un 
crov din marginea pădurii, plin cu apă limpede precum 
cleştarul, în care se vedeau şi pietrele de pe fund, a intrat şi s-a 
spălat, apoi după nişte tufe considerate paravan,  care 
acopereau vederea celor ce treceau pe drumul de care, s-a 
întins din nou  la soare. Liniştea ar fi fost deplină şi putea 
chiar aţipi dacă nu s-ar fi auzit  cum vacile rup iarba  şi 
cântecul gutural al unei turturele izolate, ce cânta rar: tur, 
tur… 

Dezbrăcată de fustă , bluză şi sutien, ca să se bronzeze şi 
sânii care contrastau cu restul pielii, întinsă pe un cearşaf, 
ascunsă în dosul  tufelor pe care le considera o perdea 
veritabilă, se afundase în cititul cărţii, încercând să se compare 
cu eroina cărţii,  Emma Bovary, care în căsnicia ei nefericită şi 
frustrată sexual avea multe neîmpliniri, unele asemănându-se 
cu ale ei. Brutal,  fu scoasă din visare şi chiar speriată rău  de 
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lătratul unui câine foarte aproape de locul unde se afla. 
Animalul şiret o simţise, se apropiase furişându-se prin pădure 
şi prin lătratul său dădea veste stăpânului  că a descoperit 
ceva. 

Violeta, în graba cea mai mare, şi-a îmbrăcat fusta şi 
bluza, neavând răbdarea să pună şi sutienul care mai trebuia 
prins şi în copci, dintr-o poziţie destul de incomodă. Căţelul, 
că nu era un dulău, lătra a om, mai blând, parcă simţindu-se 
cumva vinovat de spaima pe care o produsese. 

Atunci observă Violeta că lângă vacile ei apăruseră doi 
boi care păşteau liniştiţi şi, undeva în marginea cealaltă a 
pădurii, un bărbat, întins pe spate, citea la umbra fagilor. El 
venise pe sub poala pădurii în urma animalelor,  o văzuse pe 
Violeta dezbrăcată când se spăla şi se aşezase în acel loc 
răzleţ. Sta retras pentru a nu crea tinerei femei o stare de 
ruşine şi tulburare. Căţelul, ca orice câine curios, scotocise 
prin pădure până a ajuns în acest loc unde simţise  ceva şi, 
descoperind-o  pe Violeta, trebuia să dea semnalul stăpânului 
său. 

 
                                     * 
                                                
 
…Aşa l-a cunoscut Violeta pe Bebe Popescu, fiul 

preotului din Nucet, satul de peste Dealul Scoruş, student la 
Medicină.  

Când femeia, Violeta, s-a îmbrăcat, Bebe s-a apropiat de 
ea, ca să o elibereze de lătratul lui Cuţu, căţelul cel vrednic 
pentru Bebe, dar agasant şi gălăgios pentru Violeta. 

Văzând-o de aproape  pe această femeie   tânără, 
frumoasă, cu părul şaten şi coafat permanent, cu tenul catifelat 
şi ochii azurii ca cerul dimineţilor de vară,   şi-a dat seama că 
are de-a face cu o persoană distinsă, o doamnă, ce nu aparţine 
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satului, întâmplătoare păzitoare de vaci ca şi el, şi  a salutat-o 
cum se cuvenea „Sărut mâinile, doamnă”! 

 Cu faţa îmbujorată de soare, Violeta i-a răspuns la salut 
cu un „Bună ziua!” În piept, de emoţia creată, simţea bătăile 
puternice ale inimii iar în timpane putea număra pulsul care 
precis îşi înmulţise bătăile la o sută  pe minut… 

Căţelul Cuţu, convins că şi-a îndeplinit misiunea, a tăcut 
cuminte şi s-a retas la umbra unei tufe, ascultând discret 
discuţiile dintre stăpânul lui, faţă de care îşi făcuse datoria, şi 
această  pradă feminină, deosebit de frumoasă, găsită în 
pădure. 

 
Iniţiativa prezentării i-a aparţinut  cum era şi normal lui 

Bebe. I-a spus cine este, a precizat că-i student la Medicină în 
anul IV şi că hârtiile pe care le citeşte sunt nişte cursuri de la 
facultate. Că a venit în vacanţă la părinţi, dar mai are o 
restanţă lăsată intenţionat pentru a nu primi notă mică,  încât 
să nu-şi piardă dreptul la bursă.  

  - Cum să te descurci, doamnă, în şase ani, într-un oraş 
mare, şi câţi bani îţi trebuie pentru o asemenea 
facultate?...continuă Bebe cu argumentele sale, dar 
neinteresante pentru doamna  încă emoţionată  şi pradă 
gândurilor, care-l asculta fără să audă. Vă daţi seama ce 
înseamnă bursa pentru un student!... Dar cum vreţi să mă 
adresez? ...Doamnă sau domnişoară?  

- Doamnă… şi mă numesc Violeta Neşu 
Bebe văzuse verigheta de pe degetul inelar al mâinii 

stângi, dar aşa a crezut el că-i mai politicos, să o şi întrebe.  
- A,a,a!  Cred că sunţeţi soţia  lui Gică Neşu din Brădet. 

Îl cunosc de mult! Este mai mare cu vreo zece ani decât mine. 
Când era flăcău, o curta pe sora mea cea mare. Era tare 
frumuşel şi îi plăceau fetele. Şi sora mea a fost şi mai este şi 
acum frumoasă. Gică a fost copil  orfan de mic dar era 
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inteligent foc. La gimnaziu, avea note mai bune ca sora mea, 
era premiant. Mi se pare că a ajuns inginer, sau aşa ceva, că nu 
l-am mai văzut de multă vreme. 

- Da, aşa este, domnule Bebe!... confirmă Violeta şi se 
convinse în sinea ei din cele auzite că  el, Bebe, este de  vârstă 
ei.  

Privindu-l de-acum cu interes, mai atentă, observă la el 
maturitatea bărbatului  care, peste doi ani, ajungea medic 
stagiar pe la vreun dispensar din ţară. 

- Doamna Violeta, ziceţi-mi Bebe!... Că n-are rost să mă 
domniţi dumneavoastră pe mine. Dar în gând dorea ca şi el să-
i zică pe nume acestei femei ce părea aşa de tânără faţă de 
soţul ei, bărbatul cunoscut de el încă din copilărie. 

- Ştiu că nu-i politicos să abordezi direct o doamnă, dar 
vă rog să nu vă supăraţi că vă întreb: ce vârstă aveţi? Eu în 
decembrie împlinesc 25 de ani şi am fost născut după ce ai 
mei părinţi au tăiat în ziua de Ignat porcul de Crăciun. Cred că 
mama, de atâta efort depus în ziua aceea, m-a avortat! Sorocul 
fusese calculat să se petreacă în anul următor… Aşa mi-au 
spus! 

- Tot atâţia ani am şi eu, dar am fost născută la termen,  
în luna mai, luna florilor, a verdeţii şi a veseliei!... 

- De aceea sunteţi aşa de frumoasă, continuă cu 
gratulaţiile studentul de la Medicină, urmărind discret efectul 
complimentului făcut. Ştia de la colegele de facultate ce le 
place să li se spună femeilor şi nu făcea economie de 
superlative. 

 - Serios vă vorbesc şi n-am nici un interes să vă 
măgulesc, mai ales că vă văd pentru prima şi poate ultima 
dată.  Corpul dumneavoastră este perfect, bine proporţionat 
antropometric. Voi fi medic şi pot aprecia obiectiv. Iar de 
ten… nici nu mai vorbesc! Aveţi o figură de icoană, întocmai  
celor pictate în frescă de Grigorescu, la Mănăstirea Agapia. 
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Natura a fost darnică cu dumneavoastră. Plaja la soare în acest 
loc vă prinde foarte bine iar pielea dumneavoastră, 
pigmentată, răspunde pozitiv la razele solare. Vă bronzează 
fără să vă ardă! Totuşi, să nu abuzaţi şi după ora 11.00, când 
acţionează intens ultavioletele, să vă retrageţi mai la umbră. 
Am văzut că aţi făcut şi baie, …„ca la Mare!”. E buna apa din 
gâldaiele astea, că provine din pânza freatică şi-i bine filtrată 
natural. Nu-i periculoasă pentru a provoca eczeme… 

„Deci mă văzu goală!... Ei, şi!?”  gândi Violeta. „N-are 
de ce să-mi fie ruşine şi apoi ca student la medicină ştie 
destule despre femei. Poate-i surâde specialitatea de 
ginecolog”… 

- Sunteţi generos, domnule Bebe, …adică Bebe, dar şi 
mie să-mi zici Violeta, aşa cum îmi spun apropiaţii şi prietenii. 
Asta, dacă doriţi să fim fifty-fifty! 

- Violeta, dragă!… parcă sună mai bine, nu? Îţi dai 
seama că eu mă pregătesc într-o profesie care studiază corpul 
uman. Împreună cu fete, colege de facultate, facem laolaltă 
disecţii pe toate organele corpului, aşa că, dacă te văzui 
dezbrăcată, te privii cu ochii profesionistului, nu ai 
masculului. De la distanţă îmi plăcu bustul tău , talia subţire, 
şoldurile bine proporţionate, umerii largi,  iar văzută de 
aproape n-ai nici un cusur, ba chiar eşti încântătoare! 

La asemenea vorbe măgulitoare  din partea unui străin 
abia cunoscut, Violeta găsi de cuviinţă să bată în retagere, aşa, 
ca să nu fie considerată o uşuratică, mai ales că era vorba 
despre ea. Acum aprecierile erau venite ca de la un bărbat aflat 
în faţa femeii dorite, nu ca ale unui doctor despre o bolnavă 
întinsă pe  targă. 
            - Regret că n-am fost prevăzătoare şi m-am considerat 
singură în acest loc. Este adevărat proverbul că „Pădurea are 
ochi şi urechi”. Azi, pierdui  din vedere şi nu ţinui  seama de 
această maximă!... zise ea ca scuză şi cu gândul la ziua de ieri, 
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când  făcuse la fel, crezându-se  tot singură, deşi poate a mai 
fost văzută şi de altcineva şi care poate va umple de vorbe tot 
satul. 
 
               …Au discutat mult timp. Soarele se apropria de 
miezul zilei iar viţeii se culcaseră la umbra copacilor din 
marginea pădurii. Liniştea amiezii se aşternuse pe valea ce se 
numea Ogaşul Popii, dar care n-avea nici o legătură cu tatăl lui 
Bebe. La despărţire, când fiecare urma s-o apuce pe drumul ce 
ducea la satul său, şi-au promis că dacă vremea este bună vor 
mai veni în acest loc, atât de liniştit şi cu iarbă atât de bună 
pentru animale. 

 
                                      *                                                        
 
Azi erau la a treia zi de întâlnire.   
În cele anterioare, discutaseră câte în lună şi în stele! 

Din familie şi din cititul cărţilor, Violeta îşi formase un 
adevărat bagaj de cunoştinţe. Făcea cu uşurinţă recenzii ale 
unor cărţi scrise de clasicii literaturii universale, de parcă ar fi 
studiat filologia. Au discutat şi despre muzică şi pictură, lucru 
ce l-a impresionat pe Bebe, rămas în acest domeniu numai la 
noţiunile primite în liceu. 

Acum, avea asupra  sa  cursurile mai mult de formă, ca 
să se afle în treabă, dar nu le mai deschidea în poiana unde o 
găsea pe doamna cu romanul  <Doamna Bovary>.  

Azi, fiindcă venise el mai devreme şi Violeta întârzia să 
apară, a găsit de cuviinţă să recapituleze câte ceva din cursuri 
şi s-a oprit la capitolul: „Aparatul urogenital, aparatul genital 
la femei”. Parcă spera ceva…  

  
                                      *  
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 În acea noapte, neavând somn, Violeta încerca în 
imaginaţie o apropiere, aşa, ca-ntre femei, de Emma, eroina 
mult comentată a romanului. Chiar în ziua precedentă, Bebe  
zisese ceva mai excitant despre instabilitatea ei, eroina 
romanului, dar nu i-a luat vorbele în seamă. Şi-a adus aminte 
de trăirile doamnei Bovary în prezenţa soţului ei mai vârstnic 
decât ea.  Nu o vedea uşuratică şi avidă de aventuri amoroase. 
Găsea la Emma un trai ca al ei şi acest lucru o fământa. Şi 
George  avea unele asemănări cu domnul Charles Bovary şi 
era soţul ei, de la care dorea multă, mult mai multă afecţiune.  

Reiese din carte  că Charles Bovary, medic de profesie,  
n-o pregăteşte pe Emma pentru ce o aşteaptă în viitor, pentru 
tainele vieţii. Crescuse fără tată şi a fost dus de un unchi 
printre străini, unde n-a avut o viaţă uşoară, ba dimpotrivă. 
Ca să ajungă ce a fost, făcuse multe eforturi care-l 
abrutizaseră, într-un fel. 

 Violeta, în primii doi ani de căsnicie, crezuse că George 
chiar o diviniza. Acum, simţea că se cam plictisise  şi nu mai 
era tot aşa de afectiv cum îl văzuse la început. Pleca mereu în 
delegaţii şi parcă dorea să fie cât mai mult absent de la casa lor 
şi ea se simţea permanent stingheră. Şi suferea! 

Ea nu fusese crescută de maici, pe la vreo mănăstire, ca 
Emma, dar învăţase de la mama ei toate regulile bisericeşti şi 
le respecta. În ultimul timp de singurătate şi tristeţe, devenise 
chiar bigotă şi trecea destul de des pragul bisericilor. Dar 
dorinţa de viaţă nu-i pierise şi gândea ea  că trebuie trăită cu 
adevărat! 

Întâlnindu-l în acest mediu pe Bebe, bărbatul de vârsta 
ei, frumos, spiritual şi atent, care i-a mai şi povestit câte ceva 
despre libertinajul din viaţa studenţească, cu lipsuri, dar şi cu  
bucurii, s-a simţit atrasă şi fizic, şi sentimental, mai ales că 
dorise să urmeze şi ea o facultate. Visase să fie profesoară sau 
orice, dar cu studii superioare. 
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  În vorbele lui, ea descoperi câte ceva care-i lipsea în 
viaţa alături de George, care devenise posac, mai ales de când 
a ajuns pe o funcţie înaltă. Studiile făcute, stăruinţa de care a 
dat dovadă şi faptul că a fost şi muncitor într-un combinat 
siderurgic i-au creat un statut de care s-a ţinut seama la 
promovarea lui, ca secretar cu probleme economice la judeţ. 
Acum, mai mult ca oricând, Violeta îşi reproşa că a ţinut prea 
mult seama de argumentul lui,  că nu-i necesar şi nu a mers şi 
ea să urmeze o facultate. Era  pur şi simplu revoltată de viaţa 
ei  anostă,  lipsită de bucuriile tinereţii, dar simţea că va face 
totul şi nu va rămâne aşa. Dar până atunci!?... 

 
                                       * 
 
Timpul zburase pe nesimţite şi când a intrat din Ogaşul 

Popii pe Valea cu Urzicile, fu adusă la realitate de Cuţu, 
căţeluşul santinelă al lui Bebe, care o întâmpină cu un lătrat 
prietenesc, parcă certând-o de întârziere. În atmosferă, plutea o 
linişte desăvârşită. Adia un vânticel dinspre pădure şi din când 
în când se mai auzeau pâlpâirile molcome produse de frunzele  
plopilor tremurători. Transpirase de mersul pe jos şi de 
emoţiile care puseseră stăpânire pe ea şi se frământa să 
găsească izvorul sentimentelor contradictorii, provocate în 
urma discuţiilor plăcute din ziua precedentă. 

Fusese atrasă de acest bărbat frumos, manierat, bine 
educat şi cu perspective mari ca în curând sa devină medic. De 
aceea, azi îmbrăcă pe dedesubt desuurile  cele mai fine şi 
bluza de mătase naturală, vaporoasă şi mult decoltată. Înainte 
de plecare din faţa casei, se întorsese şi luase în trăistuţa ţesută 
delicat din bumbac şi arnici costumul de baie, cumpărat anul-
trecut, de la Mamaia când a fost  la mare  fără bărbatul ei, 
George fiind plecat într-o delegaţie în străinătate.  
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Ce a mai curtat-o, acolo la mare, domnul Paul, un tip 
cunoscut întâmplător pe plajă! Era un bărbat la 50 de ani, care 
zicea că lucrează într-un minister şi pretindea că-l cunoaştea şi 
pe George, lăudându-l. Era un tip chipeş, care arăta bine la 
anii săi. Suplu, cu pielea corpului întinsă şi nepăroasă, ca la 
alţi bărbaţi, cu faţa permanent rasă şi părul puţin grizonat, 
avea  acel „sexappel” de care sunt atrase femeile. S-a interesat 
unde-i cazată şi i-a propus „că dacă vrea” îi aranjează 
mutarea într-o garsonieră unde să stea singură tot sejurul. A 
invitat-o într-o seară la o terasă, care avea şi separeuri intime, 
dar a rezistat tentaţiei, minţind  „că tocmai  în seara aceea a 
fost invitată la nişte rude şi le-a promis că se duce.” 

Şi ce-am  câştigat!? Bănuiam, îşi zicea ea, ce dorea 
domnul Paul, dar atunci am avut tăria să mă abţin. 

 „Dar dacă  azi va  fi timp de a face  şi  plajă? Am 
nevoie de costum, că nu mai sunt ca atunci… singură!” 

 
                                        * 
                                                   
De după nişte tufe înşirate ca un gard străjuitor şi 

avertizat de lătratul lui Cuţu, Bebe îi ieşi în întâmpinare. Până 
atunci, stătuse dezbrăcat la soare şi îşi mai închidea ultimul 
nasture de la cămaşă când se apropie de frumoasa Violetă. 

- Săru’ mâna! Credeam că nu mai vii… Aşa o întâmpină 
pe misterioasa doamnă cu care realizase un mic flirt. Şi el în 
noaptea ce trecuse se gândise la ea. Cu ochii închişi, în gând, îi 
admirase formele nurilor, ale sânilor, dar şi delicateţea în 
comportament şi nivelul la care-şi însuşise cu temeinicie 
cultura generală. Vedea în ea un interlocutor pentru toate 
domeniile. El se specializa în medicină, dar recunoştea că  în 
liceu şi din citit se obţine pregătirea generală şi presupune 
mult mai multe decât anatomie, fiziologie şi chimie. Ce ştia el 
despre muzică şi pictură? Literatură, numai atât cât i se ceruse 
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ca să treacă cu bine clasa şi bacalaureatul. În rest? Nimic! La 
ea, vedea şi altceva, mult mai mult decât îşi însuşise el.  

- Bună, dragă! îi răspunse Violeta, sub privirile 
înţelegătoare ale lui Cuţu, care devenise mai îngăduitor cu 
străina de mai ieri, dând din coadă şi parcă spunându-le că şi 
el pricepe importanţa momentului. 

 Îşi strecură mâna în trăistuţă şi pe pipăite alese mărul 
cel mai frumos şi, oferindu-i-l, continuă:  

- Azi m-am cam încurcat în treburi, dar nu m-am lăsat 
copleşită. Trebuia să fierb şi  laptele, cel de ieri s-a acrit, mai 
ales că am şi întâziat, cum prea bine ştii. 

Înaintau unul spre celălalt zâmbind şi ochii le radiau, 
transmiţând invizibilele dorinţi ale iubirii. Violeta i-a întins 
mâna în care ţinea fructul ispitei, aşa cum se cuvenea din 
partea unei doamne, gest la care, fără prejedecăţi, el i-o 
cuprinse şi o sărută prelung, inspirând plăcutul miros de măr 
copt şi de busuioc. După o clipă de tăcere, în liniştea văii, se 
oglindiră unul în ochii celuilalt şi, cu respiraţia întretăiată, el o 
cuprinse în braţe şi fără nici o restricţie, Violeta îi oferi, ţinând 
de-acum ochii închişi, purpura fierbinte a buzelor ei senzuale, 
gest care se materializă într-un sărut prelung. Erau atât de 
apropiaţi şi lipiţi unul de celălalt, că-şi simţeau inimile cum 
băteau năvalnic, ameţitor! Pe Violeta o trecu un fior care îi 
răscoli întreg lăuntrul său, o transpiraţie spontană se produse  
şi simţi cum  se prelingea de-a lungul picioarelor. Din această 
stare euforică, îi aduse la realitate tot Cuţu care începuse să 
mârâie, crezând că în această  încleştare stăpânului său i se 
poate întâmpla ceva rău şi trebuie avertizat. 

 
                                       *                                                      
  
După multe şi prelungite săruturi, cei doi îndrăgoştiţi 

ajunseseră la punctul culminant,  pe care hotărâră să-l împartă 
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în interiorul pădurii, pe o poieniţă, la umbra gorunilor, unde 
crescuse o plapumă groasă de muşchi şi licheni. Locul acesta 
fusese descoperit de Bebe până la sosirea Violetei şi-l 
considera ca fiind cel mai potrivit din toate punctele de 
vedere: era ferit de vederile celor care întâmplător ar fi trecut 
prin poiană, că drum nu era şi se înfăţişa întocmai unui  pat 
veritabil, dotat cu  o saltea suport, moale  şi rezistentă, dar 
înlocuită de mantia naturală, ce permitea o participare fără 
temeri pentru cei doi amorezi. 

Cum nu aveau alte griji decât cele ale iubirii, s-au 
dezbrăcat de tot ce aveau pe ei şi s-au lăsat stăpâniţi de mirajul 
din natură. Sutienul brodat cu danteluţă a fost desfăcut din 
copci de Bebe, neuitând să-i sărute apăsat şi umerii cu pielea 
bronzată şi  catifelată. Apoi, a privit-o din faţă, i-a mângâiat 
abdomenul şi i-a admirat cu insistenţă locul mult dorit. Ochii i 
s-au oprit câteva clipe, mângâind catifeaua sânilor pregătiţi 
pentru momentul de extaz. Mugurii sânilor frământau şi 
deveniseră mai  tari, gata  pentru a-l înţepa pe cel ce îi dorea 
să-i mângâie şi să-i sărute… 

 
Pentru ambii, plăcerile au fost totale şi intense, 

anticipate de un preludiu până la ignorarea totală a reţinerii. În 
postludiu, Bebe i-a admirat în detaliu zona puberală şi a 
asigurat-o , ca specialist, că natura a fost generoasă cu ea în 
această privinţă, atât  cu exteriorul drăgălaş şi bine 
proporţionat, dar în special cu   interiorul îngust şi elastic, de 
invidiat la orice femeie şi dorit de orice bărbat.  

- Cine te-a iubit o dată te doreşte de mii de ori şi nu te 
uită cât trăieşte!, i-a zis Bebe când puneau hainele pe ei.  

„Dacă-i aşa, George de ce nu mă apreciază atât de 
mult?” gândi resemnată Violeta… 
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Hotărâseră să coboare pe aceeaşi potecuţă pe unde au 
urcat  la locul de iubire, iar  când  vor ajunge la marginea 
pădurii, ea să meargă prima să se spele în apa limpede a 
gâldăului.   Apoi, tot de unul singur, să facă şi el acelaşi lucru. 
Aşa, ca o măsură de prevedere, chiar dacă pe această vale nu 
era drum de care şi nici vreun picior de om.  

Panta era abruptă şi la coborâre era şi mai vizibil acest 
lucru. Sprintenă ca o căprioară şi împlinită de satisfacţiile de 
care avusese parte în această zi minunată de iulie, pierdu din 
vedere pericolul ce-l reprezenta înclinaţia coastei acoperită cu 
frunzele uscate, picate din copaci, în anii trecuţi. O mică 
neatenţie şi, pe când îşi ademenea cu gesturi şi vorbe dulci 
iubitul,  în ochii căruia se uita, puse piciorul pe frunze, în afara 
pământului aspru al potecii, cauciucul tălpii tenişilor nu mai 
avu aderenţă şi,  alunecând violent, căzu pe abrupt. A avut 
ghinionul că sub frunzele uscate, mascat de acestea, se găsea 
un ciot de rădăcină ieşită din pământ, care i s-a înfipt în pulpa 
piciorului, intrând în carne profund. De durere, a scos un ţipăt 
scurt,  ce l-a pus în alertă pe Cuţu  care s-a grăbit lătrând la ei. 
Sângele curgea şiroi iar Violetei, lacrimile îi umplură faţa. Ce 
ghinion!!... 

  
Din cearşaful ce acoperise salteaua din mătasea verde a 

pădurii, suport  al trupurilor împreunate în dogoarea dragostei, 
medicinistul încropi  prin rupere câteva feşi  pentru oprirea 
sângelui şi legarea rănii. În mintea lui Bebe stăruia 
administrarea unui vaccin antitetanos, dar… de unde să-l 
găseşti în sălbăticia în care erau? 

Trecuse bine de orele amiezii. 
Cu piciorul bandajat, mergând agale, Violeta venea spre 

casă în urma cioporului ei de cornute,  unde era aşteptată cu 
masa de prânz de Mama mare, mama soacrei ei. Târziu şi greu 
ajunsese acasă. După ce  băgă vitele în oborul lor, închise bine 
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porţile şi şchiopătând merse  la Vale, la bunica, să mănânce de 
prânz. 

Văzând-o cum arăta şi mirată de ceea ce vedea, fu 
întrebată. 

- Da!... ce păţişi, Violetă, că te văd bandajată la picior şi 
şchioapătezi… 

- Prin tufele de la Tăietură, intrai după Steluţa care nu 
mai ieşea  la drum, de aceea  şi întârziai până acum, - iar căzu 
beleaua pe vaca Steluţa -, mă împiedecai de un rug, căzui         
şi-mi intră  un şteap în pulpa piciorului. Îmi cursă mult sânge, 
rupsei cearşaful să mă leg. Şi acum mă zvâcâie şi începu să mă 
doară rău… 

Fu căinată îndelung şi pentru faptul că în gospodăria fie-
si ierau multe treburi de făcut. 

Mâncă prânzul ca de obicei la bunică şi, când să plece, 
aceasta îi spuse „că o să-l  roage pe Dumitru lui Andrei” să-i ia 
la păscut vacile în după-amiaza acestei zile, că-s învăţate cu 
ale lui. Pe urmă, om vedea! 

Nea Dumitru, cum îi spunea Violeta, era un bătrân 
blajin.  Îndeplinea riguros toate dorinţele tinerei doamne 
venită în sat,  să-şi ajute soacra, fiind convins că, pe lângă 
binele ce-l făcea ,nu rămânea nerăsplătit. Când venea cu ele de 
la păscut, la prânz sau seara, primea câte un  şteofâlc  de 
rachiu, scos de pe fundul butoiului Tomiţei, că până în adânc, 
la lichidul mult dorit, tâlvul nu mai ajugea. 

O sticluţă, un deţ , un ţoi legat la gură cu un fir de aţă se 
introducea pe vrana butoiului, se scufunda în lichidul rămas şi 
gâlgâitul slobozirii aerului din el îi confirma umplerea . Cu ce 
plăcere se auzea umplerea ţoiului! Lichidul din butoi era o 
ţuică îmbătrânită de timp, amestecată  cu reziduurile depuse pe 
pereţii butoiului, dar care nu deranjau pe cel care o sorbea cu 
nesaţ. La gust, era deosebită şi cantitatea de alcool în lichidul 
stătut era destul de mare. 
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                                      * 
  
Vacile fuseseră mulse, viţeii băgaţi în coteţul lor, 

animalele de curte ostoite.  
Seara se aşezase peste sat, iar Violeta mânca  dintr-un 

taier - la masa de sub patul de vie din curte - ghiveciul de 
legume, făcut în sahanul de lut în cuptorul din bucătărie. 
Terminase, şi acum bea lapte în loc de apă dintr-o ulcică de 
lut. Curtea, în locul unde era masa, era luminată ca ziua de 
becul cu neon din prispa casei.  

Deodată, Leu, câinele Tomiţii, care aştepta smerit să-şi 
primească porţia de mâncare, se repede înrăit la gardul de la 
drum, lătrând  iritat de un adversar apărut incognito. Larma 
era mare. De-a lungul gardului, Leu lătra îndârjit la un câine 
care făcea la fel de cealaltă parte a ulucii. Fugeau când la Deal 
şi când la Vale, căutând o hudă inexistentă, prin care să iasă la 
luptă. 

Nu i se păruse! Cineva bătea discret în poarta mică de 
intrare. 

Cu greutate, din cauza rănii căpătate, se ridică de la 
masă şi merse să vadă cine este acolo, la ora aceasta. Dacă ar 
fi fost vreun vecin, ar fi strigat cu voce tare, dar se vede treaba 
că era cineva străin.   

- Cine-i acolo?!... Întrebă Violeta, ca să se asigure  şi să 
nu deschidă poarta la oricine, pe timp de seară. 

- Eu, Bebe! se auzi răspunsul, cu vocea scăzută  şi 
binecunoscută de ea. 

Uitând de durere, cu o îndemânare rapidă trase zăvorul 
pus şi în spaţiul întunecat al porţii  apăru silueta iubitului, sosit 
aşa, tam-nisam. 

- Venii să-ţi îngrijesc rana. Uitând unde este, o strânsă la 
piept şi o sărută pe buze ce n-apucase să fie măcar clătite cu 
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apă în urma cinei.  Cumpărai de la Dispensar un flacon cu 
vaccin, apă oxigenată, feşe sterile, tampoane cu rivanol. Rana 
trebuie vindecată rapid şi fără complicaţii. 

Urcară în tinda casei. În timp ce Violeta stinse lampa cu 
neon, câinii încă se mai războiau, alergând de-a lungul 
gardului din ulucă înaltă. 

Intrară în camera din spatele casei, a cărei lumină nu se 
vedea din drum. Violeta merse la găleata cu apă de pe prispă şi 
îşi clăti bine gura şi dinţii de resturile de mâncare şi urmele de 
lapte. Leu se retrăsese din  luptă spre masa pe care o părăsise 
şi cuminte aştepta porţia ce i se cuvenea şi mai ales că-i 
dovedise stăpânii că o merită, luptându-se pentru apărarea ei. 

Cuţu, căţelul cuminte al lui Bebe, se retrăsese şi el în 
şanţul plin cu buruieni din partea cealaltă a drumului şi se 
cuibărise în aşteptarea stăpânului. Era un căţel de statură mică, 
o corcitură între o căţea obişnuită şi un Foxterier, cu care 
căţeaua lor s-a împerecheat întâmplător, în vara când au venit 
în sat, pe la părinţi, ai lui Pupăză. Crescut de părinţii săi, acum 
se ataşase de Bebe pe care-l urma peste tot unde se ducea. Şi 
lui Bebe îi convenea compania, mai ales noaptea când umbla 
prin sat  vorbind cu el, să nu-i fie urât.  

 
Retraşi în camera din dos, Bebe îşi puse în aplicare 

cunoştinţele de viitor medic, dar şi de bărbat viril. După ce îi 
făcu vaccinul, îi curăţi cu grijă locul rănit, spălându-l cu 
tampoane de vată înmuiate în apă oxigenată, aplică plasturele 
cu rivanol şi apoi, cu feşa a de tifon steril, pansă piciorul în 
locul rănit. Încurajată de prezenţa lui şi a tot ceea ce i se 
făcuse, Violetei îi pieriseră durerile şi răspunse cu voluptate 
dorinţei lor. A fost o seară minunată, la care nu se aştepta. Încă 
o dată Bebe arătase vădit că este în stare şi de ataşament 
sufletesc, nu numai de sex. 

 



 87 

Spre miezul nopţii, pe întuneric, coborâră în curtea casei 
şi, strâns lipiţi, merseseră spre poartă. Leu nu mai ripostă. 
Prietenul stăpânii devenise şi prietenul lui şi în locul lătratului 
se gudura însoţindu-i. De la răsărit, peste Dealul Brebului, 
luna plină şi gălbuie ca o portocală se ridicase de un stat de 
om, aruncâd spre pământ o lumină albăstruie. Două 
privighetori se întreceau în cântat, iar din văzduh, întâi mai 
slab, apoi din ce în ce mai puternic, se auzi zgomotul 
reactoarelor unui avion. Instantaneu, amândoi ridicară privirea 
spre cer, admirară lămpile de poziţie ale aeronavei şi apoi cu 
un sărut prelung încheiară o seară minunată. 

- Ca să vezi că şi o rană prinde bine!...zise Bebe, înainte 
de a pleca. Încă mai stăteau făţă în faţă, ţinându-se de mâini. 

- Noapte bună, dragule! răspunse ea la salutul lui de 
plecare. Mulţumesc pentru această seară minunată, de 
neuitat… 

- A! Uitasem să-ţi dau şi astea. Şi scoase din buzunar un 
pachet cu mănuşi chirurgicale, din cauciuc, necesare la 
treburile gospodăriei, ca să-i protejeze delicatele mâini care le 
adusese  amândurora atâtea satisfacţii… 

 
                                         *                                               
 
…Trei seri la rând a venit alinătorul de dureri! De 

fiecare dată, Leu era legat în spatele pivniţei, ca să nu se mai 
producă larmă. Era săturat de mâncare şi stătea cuminte, fiind 
dezlegat numai după plecarea  lui Bebe. Cuţu se aciuia în 
buruienele din şanţ, aşteptându-şi cu răbdare stăpânul. 

În fiecare zi, nea Dumitru păzea vacile Tomiţii şi la 
întoarcere cu ele, cu burţile pline, îşi primea  cota din şteofâlc 
pentru care, după ce se ştergea la gură, încheia cu un 
„Bogdaproste şi să fie cui a făcut-o!” 
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În după-amiaza celei de a treia zi, Violeta primi o 
telegramă de la George:  

„Mâine 14 iulie, mama mea vine acasă adusă de o 
maşină de teren . Poate o mai ajuţi tu câteva zile, că a stat mult 
în spital.” Semnat George. 

I-a arătat telegrama lui Bebe. După multe discuţii în 
seara aceea, a hotărât că este bine să mai rămână  în sat, 
conform dorinţei soţului ei. 

 Se îndrăgostiseră  şi trăiau crâmpeie de fericire, ca-n 
luna de miere. 

- A fost prea puţin şi nici rana nu ţi s-a vindecat! zise 
Bebe cu gândurile duse… 

- Voi sta cu tine până pleci la examenul restanţă. 
Dacă se întâmpla, totuşi, ceva neprevăzut şi trebuia să 

plece, Violeta îi dăduse în scris adresa  de acasă şi numărul  de 
telefon.  

- Cel mai bine este să suni dimineaţa sau după-masă, 
între orele 17 la 20. 

- Îţi mulţumesc pentru favoarea ce mi-o faci!... îi 
răspunse Bebe, cu gândul că trebuie se aprofundeze materia 
pentru facultate, ca să ia o notă mare şi la examenul restant… 

 
 
 
                                       **                                                               

              
 
                                Cum mai trece timpul… 
 

După două săptămâni de stat la ţară şi cu soacră-sa, 
Violeta plecă acas’ la ea.  

Apoi, după alte trei zile, pleca şi Bebe  pentru a-şi 
susţine examenul restanţă.  
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În ultima săptămână, Bebe o cam rărise cu întâlnirile, 
probabil ocupat cu pregătirea restanţei.  

Sub vişinii din fundul grădinii, în bâzâitul lăcustelor 
dolofane de trai bun, care mişunau prin iarba deasă,  cu atenţie 
sporită şi migală, citea şi-şi nota ideile principale ce trebuiau 
reţinute. Cursul era destul de voluminos şi-l cam abandonase 
de când întâmplarea a făcut s-o cunoască pe „Zâna din 
pădure”, atât de focoasă în dragoste.  

…Când îşi stabileau întâlnirile, indiferent ce era de făcut 
acasă, Violeta îşi făcea timp de mers la păscut cu vacile. În 
restul zilelor, dar din ce în ce mai rar, le mai păzea şi nea 
Dumitru, sau se ducea cu ele şi soacră-sa, Tomiţa, aşa…ca să-
şi intre în mână cu gospodăria, după atâta şedere prin spital. 

 
                                     * 
  
 
- Ei!... Cum a fost, dragă? Te-ai descurcat?!... Aşa o 

întâmpină Gheorghe Neşu  pe soţia sa, când o ajută să coboare 
din autobuzul în care călătorise într-o căldură înăbuşitoare.  
Nu mimă intenţia să o sărute,  că nu-i sta bine lui   să facă un 
asemenea gest, ditamai omul cunoscut de atâta lume, care 
acum poate chiar se uita la ei… 

- Credeam că poate trimiţi şi tu un ARO să mă ia, că nu 
era mare scofală!...  Doar o nevastă ai! îi răspunse ea ironic, cu  
faţa plină  de broboanele transpiraţiei. Nu vezi!? Pe căldura 
asta îi moarte de om în etuvele astea numite autobuze, unde 
aerul este ca în cuptorul cu vatră din cunia lui maică-ta. 

- Da ce?!.. Iar v-aţi ciondănit  de vorbeşti aşa?  
- De unde mai scoseşi şi vorba asta? Când m-am mai 

certat eu cu ea!? Săraca, abia a venit şi s-a apucat de treabă, că 
eu nu  i-am prea ştiut rostul la toate şi m-am şi lovit la piciorul 
care-i acum  bandajat. 
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- Ei, lasă că vă ştiu eu cum sunteţi! La niciuna nu vă 
cade bine vreo observaţie făcută de cealaltă…  

 
…Aşa fu primită Violeta de soţul cu care era măritată de 

peste cinci ani şi, deşi auzise bine, nu o întrebă despre ce 
lovitură-i vorba la picior. 

Şoferul îi aştepta lângă maşina partidului, o Volga cu 
număr mic, din trei cifre, trasă la o umbră, cu portierele 
deschise şi o întâmpină salutând-o respectuos,  ca pe soţia 
şefului său. După ce se urcară în maşină cu grijă, el  închise 
mai întâi portiera ei,   apoi pe a şefului său şi porniră în tăcere 
spre casă. 

 
…Locuinţa lor, o casă naţionalizată, nu mare, dar 

confortabilă, situată într-o curte largă cu grădină, o primi cu 
răceală, tocmai bine pentru că afară era foarte cald. Aleea de la 
intrare era năpădită de buruieni. Pe alocuri,  florile plantate de 
ea pe margini se sufocaseră şi se ofiliseră de atâta arşită şi 
lipsă de apă. Holul interior al casei părea neaerisit şi praful 
acoperea toate obiectele expuse. Bucătăria, frumos mobilată, 
dar în care nu se mai gătise de mult, George mâncând la 
cantina partidului, arăta a fi ca la oamenii puturoşi şi săraci, 
ceea ce nu corespundea realităţii. Pe aragazul cu patru ochiuri, 
prăfuit şi el,  zăcea  ibricul  de cafea cu zaţul în el uscat şi 
nearuncat. 

„Ce-o fi în dormitor?” gândi cu tristeţe Violeta! Şi avu 
dreptate când intră şi văzu ce era acolo… 

 
- Dragă, eu plec! Am o şedinţă urgentă şi Vasile mă 

aşteaptă în stradă. Ne vedem diseară, după ora nouă. Azi avem 
mult de lucru, mai ales că nu se realizează planul de producţie 
pe judeţ.  

- Lasă că văd eu ce fac!... răspunse resemnată Violeta. 
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Intră apoi în dormitorul lor, unde patul conjugal era într-
o harababură de nedescris. Văzu lenjeria neschimbată de când 
plecase de acasă, vasul de flori cu apă în el, care mirosea greu, 
de când o fi?!... Mobila era  prăfuită de te puteai iscăli pe ea, 
oglinda neştearsă. Nicăieri nu era nici măcar o floare     - semn 
al călduroasei primiri -  aşa cum se întâmpla în asemenea 
situaţii, în anii de la începutul mariajului lor. În vremea aceea,  
buchetul era imens, cu flori nenumărate în vasul cel mare de 
cristal, aşezat la vedere. 

 „Mai rău ca la ţigani! Ce mă făceam eu dacă ar fi 
trebuit să vin cu cineva străin în casa asta, cum ar fi fost  
Bebe, că dacă o vedea aşa, nu m-ar mai fi vizitat niciodată!”… 

 
…Se dezbrăcă de hainele cu care venise pe drum şi intră 

în baie să-şi facă un duş. Apa, deşi neîncălzită cu foc, era 
numai bună de spălat şi  vroia să se răcorească.  

Când termină, fiindcă şi aici era neorânduială, se aplecă 
să ia ceva căzut pe gresia albă de sub chiuvetă  şi, surprinsă, 
găsi un tampon minuscul de machiaj folosit numai de femei 
când se pudrează. Îl duse la nas şi simţi că avea un miros de 
parfum fin,  străin de al casei lor. Deci, în lipsa ei, fusese 
adusă   în casă o femeie    care sigur văzuse această dezordine, 
fapt ce o deranjă foarte mult, mai mult decât faptul că aceasta 
venise pentru dragoste în casa ei, cu soţul ei, rămas singur.  

„Ei, asta-i viaţa! Fiecare cu ale lui”… îşi zise spre 
consolare, deşi gelozia încă o rodea. 

În halatul de baie, confecţionat din mătase naturală, cu 
flori mari, merse în dormitor şi se aşeză în faţa oglinzii de 
cristal de la toaletă. Desfăcu şnurul care ţinea halatul strâns pe 
ea, se dezbrăcă de el şi rămase goală în faţa oglinzii, poziţie în 
care nu se mai văzuse de mult. Nu era schimbată la talie iar 
pielea bronzată îi dădea un aspect de invidiat. Piciorul lovit se 
dezumflase, rana se închisese iar plasturele schimbat zilnic 
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avea menirea doar de a proteja locul unde pielea era încă 
nerefăcută. 

Cu ambele braţe introduse sub sâni îi ridică, urmărind 
atent poziţia cea mai convenabilă a mameloanelor, pentru a 
stabili corect lungimea bretelelor noului sutien ce trebuia 
îmbrăcat. Imaginea virtuală îi oferea posibilitatea să se admire 
într-o poziţie studiată ca de la distanţă. Tot în faţa oglinzii, 
coborî privirea spre pubis şi fu încântată de triunghiuleţul 
acoperit cu podoaba lui capilară cârlionţată, atât de mult dorit 
de bărbaţi. Singurul lucru ce o deranjă fu pielea nebronzată 
suficient în locul marcat de şortul de la costumul de baie şi 
câteva fire de păr mai rebele în zona inghinală, pe care hotărî 
să le radă cu maşina de bărbierit a lui George. În rest, totul i se 
păru frumos şi era convinsă de vorbele de laudă adresate ei de 
Bebe, repetate  insistent de fiecare dată şi în postludiu. 

Din debaraua cu lucrurile de toată ziua,  se îmbrăcă în 
ce era mai potrivit să se apuce de curăţenie şi de aranjarea 
casei din care lipsise atâta, încât i se părea că trecuse un car de 
vreme… 

 
                                        * 
                                            
…Acestea fuseseră primele constatări ale doamnei 

Violeta, soţia lui Gheorghe Neşu, reîntoarsă acasă după mai 
bine de o lună de zile de absenţă forţată, care mersese să aibă 
grijă de casa şi de gospodăria soacrei,  într-un sat de la 
marginea judeţului. 

 Poate că nu era chiar aşa de multă dezordine, dar 
aceasta era percepţia pe care o avea acum, în casa ei, supărată 
şi de primirea cu atâta indiferenţă din partea soţului cu care 
conveţuia de peste cinci ani şi de prezenţa în baie a corpului 
delict, mărturia posibilă a  adulterului. 
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 Era drept că patul în care dormea bărbatu-su era în 
dezordine, dar nu avea certitudinea că nu s-ar fi schimbat 
feţele de pernă şi cearşafurile.  Dacă erau numai şifonate!? 

„Dar dacă dezordinea  fusese lăsată… intenţionat, azi-
dimineaţă, aşa, ca să văd eu!?” gândea Violeta după ce găsise 
tamponul parfumat şi mânjit de rimel. Dar de ce n-a fost şters 
praful, de ce nu s-a aruncat apa din vasul în care au fost puse 
florile tăiate, zaţul din ibricul de cafea?... 

 Greu de crezut şi de  înţeles! 
 

           … După ce se relaxă fumând o ţigară pe  canapeaua din 
sufragerie, prima după atâta pauză, că la soacră-sa nu folosise 
acest drog c-o vedea lumea din sat, îşi puse pe mâini mânuşile 
chirurgicale primite de la Bebe, bărbatul fin şi grijuliu pentru 
palmele ei, şi se apucă să deretice ca să refacă ordinea în 
propria ei casă.  

Soarele dădea spre asfinţit. Afară se mai răcorise. 
Deschise ferestrele şi chiar uşa de la intrare, să se aerisească şi 
să pătrundă aerul în toate încăperile. Cu o lavetă nouă, şterse 
praful de pe mobilă, bibelouri, lustre şi de pe unde mai putea 
ajunge. Spălă cu insistenţă aragazul şi gresia albă din bucătărie 
şi baie, precum şi oglinzile din baie şi dormitor.  

Camera de oaspeţi, unde ea se retrăgea de câte ori dorea 
să fie singură, era locul unde n-a constatat nici urmă de 
dezordine. Toate erau la locul lor iar divanul avea cuvertura 
frumos întinsă, parcă n-ar fi intrat nimeni  în lipsa ei aici. Până 
şi papucii ei stăteau cuminţi la locul lor de lângă uşă. 
Tablourile agăţate pe pereţi păreau încremenite. Se uită cu 
atenţie la cel în care era fotografiată împreună cu George şi 
parcă nu-i venea să creadă că atât de repede a îmbătrânit  
iubirea lor.  

 
                                        * 
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…Soneria telefonului, pe care n-o mai auzise de mult, 

sună străin, strident şi prelung, trezind-o din visare. Sări rapid 
de pe canapea şi ridică receptorul, cu gândul că ar putea s-o 
sune Bebe. 

- Dragă!... se auzi  vocea răspicată a lui George, vrei să 
mergem astă-seară la restaurant, după ora nouă? Avem pe 
cineva din Centrală şi vor să servească masa la Modern şi eu 
trebuie   să-i însoţesc. Mai vine şi… continuă George să le 
spună numele persoanelor cunoscute de ea  care mai 
participau. 

- De ce nu, dacă tu crezi că-i necesar!? Trebuie să 
mănânc şi eu ceva, că frigiderul îi gol. Văd că nici pâine nu-i 
prin casă!… 

- Atunci la ora nouă să fii la   Modern!  Eu nu pot să vin 
să te iau de acasă, că-s ocupat cu ei. Pentru noi, de mâncat 
acasă, vine Vasile cu tot ce trebuie de la Gospodărie. Fii 
liniştită şi fără nici o grijă, că nu murim de foame!...Vorbe pe 
care Violeta le receptă, dar le consideră totodată ironice şi 
nepotrivite. 

Terminară convorbirea, puse receptorul în furcă şi era 
mulţumită că totul fusese convenit. Avertizarea era binevenită, 
ca să-şi pregătească ţinuta de seară, pe care urma  să o îmbrace 
după atâta vreme de absenţă. Consideră că bretelele de la 
sutien mai trebuie scurtate ca să-i ridice sânii ceva mai sus. 

Într-un fel, era bucuroasă. De mult nu mai intrase într-
un restaurant, nu mai ascultase o muzică, nu mai fusese servită 
de un ospătar, care să-i ofere galant cea mai apetisantă porţie 
de friptură. Muma Ioana, mama  soacră-sii, îi turna din oala de 
pământ în strachină ciulamaua de cartofi şi-i zicea: „Ia de 
mănâncă! Un fir de ceapă vrei s-aduc din grădină?”… 

 Şi mânca, fiindcă îi era foame şi n-avea ce să se facă. 
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 În sat, în afara serilor când primea vizitele lui Bebe, era 
nevoită să se retragă în camera cu miros de ţară , de busuioc şi 
rozmarin, culese pe rouă chiar de ea. Se aşeza sub un macat,  
în patul cu salteaua umplută cu paie, şi citea până adormea cu 
cartea în mâini. 

 Cu Bebe, a avut multe lucruri interesante de discutat, 
şi-au făcut mărturisiri de iubire, s-au drăgostit cum au dorit, 
dar timpul lor fusese prea puţin şi prea scurt faţă de ceea ce 
dorea ea. Şi nici  n-au fost prea multe zile petrecute în acest 
fel, rămânând parcă neîmplinită, faţă de cum aştepta să fie…, 
fiindcă îi făcea mare plăcere.  

Acum, chiar în lipsa iubirii, revenise într-un anturaj - de 
faţadă, ce-i drept - în care se putea desfăşura deplin şi pe 
măsura statutului ei de soţie a bărbatului cu funcţie importantă 
în judeţ. Era tovarăşa Neşu şi o încânta acest lucru! Cu acest 
nume putea domina şi nu se sfia    s-o facă, de câte ori credea 
că-i cazul. 

 
Întârziase puţin peste ora precizată. La uşa 

restaurantului, îl găsi  pe Vasile, şoferul lui George, care o 
întâmpină cu salutul lui binecunoscut şi-i spuse cu supuşenie 
„că are sarcina să o conducă la masă, în separeul de la etaj, 
unde este aşteptată.” 

 
                                        * 
                                                       
…Trecuse de miezul nopţi, când masa de la restaurant 

se sfârşise.  
Violeta mâncase bine, băuse suficient şi fumase câteva 

ţigări din marca ei preferată, Marlboro.  Fuseseră opt persoane 
şi din cele prezente numai două îi erau necunoscute, cele 
venite de la Centrală, un bărbat ceva mai în vârstă şi o femeie 
mai tânără ca el. 
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Când a intrat în salon, i s-a făcut semn să ocupe locul 
rămas liber, în stânga soţului ei. În dreapta lui, stăteau cele 
două persoane străine venite în control la judeţ. Adică, imediat 
în dreapta femeia şi apoi bărbatul distins şi matur,  pe scaunul 
următor, dincolo de ea. Înainte de a ocupa locul, a fost 
prezentată necunoscuţilor de George şi a dat mâna cu toţi 
comesenii. Bărbaţii ridicaţi în picioare s-au întrecut în a-i 
săruta cât mai afectiv mâna, ea scuzându-se de la început „că i 
s-au asprit palmele cât a fost la ţară!” 

- Nu-i nimic, tovarăşa Violeta, îi răspunse şeful de 
cabinet al soţului ei, Alexandru Popescu, mai simţim şi noi o 
mână muncită, că d-ale de la altele… suntem sătui! Şi râse 
gâlgâit. 

Bărbatul distins s-a prezentat cu numele Dumitru Popa 
din Ministerul Industriilor, iar femeia de lângă soţul ei, Florica  
Oprea.  

- Pentru dumneata, dacă n-ai nimic împotrivă, sunt 
Flori. Îmi permiţi să-ţi spun  Violeta? Cred că eşti de acord şi 
nu te superi! Da?!... 

- N-am nimic împotrivă, dacă aşa doriţi 
dumneavoastră!... Şi se aşeză gânditoare pe scaunul rezervat 
ei, având grijă să-şi aranjeze poala rochiei din  tafta neagră, 
pentru a nu  se şifona. 

 Această femeie străină, Flori, arăta superb. Faţa îi era 
ovală, cu pielea albă, discret pudrată, dar  suficient cât să 
ascundă orice fel de rid instalat pe fruntea înaltă şi la coada 
ochilor, ochii proeminenţi, cu irisul  de un albastru-cenuşiu, 
umbriţi de gene lungi, rimelate, sprâncenele îngrijite şi 
pensate, părul negru pana corbului, strâns într-un coc prins cu 
o clamă mată, ornată cu cristaluri mărunte ce difuzau lumina 
căzută pe ele, toate conturau un splendid portret feminin. Nu 
se alegea cât era natural şi cât vopsit îi era părul, dar cocul era 
potrivit pentru statura şi tenul ei. Zâmbea discret, afişând o 



 97 

dantură perfectă iar buzele ei groase, senzuale, erau rujate 
intens, poate chiar mai mult decât ar fi trebuit.  Era îmbrăcată 
cu gust, având vestimentaţia potrivită pentru seară şi vârsta ei, 
apreciată de Violeta a fi fost cam pe la 40 şi ceva de ani. 

Într-o pauză, când Violeta s-a întors de la toaletă, unde 
fusese pentru ea,  şi-a mirosit  palma mâinii drepte, cu care 
dăduse mâna la venire, ultima persoană fiind Flori, şi a simţit 
acelaşi miros de parfum străin, aidoma celui de pe tamponul 
cu pudră din baia ei. Acum era emanat…  de rochia tovarăşei 
inspector! Nu mică   i-a fost surpriza când, revenind în 
încăperea spaţioasă şi discret  luminată, a avut impresia că 
George se apropriase prea mult de această Flori şi  mâna lui 
dreapta coborâse discret sub nivelul blatului mesei, întărindu-i 
bănuiala  ce-i dădea târcoale de la început, că între ei se 
petrecuse ceva! 

 
…Târziu în noapte,  au ajuns acasă. Strada era pustie şi 

doar câte un câine de prin vecini mai lătra pentru liniştea 
stăpânilor săi, asigurându-i că sunt  bine păziţi. 

George a fost cel care a deschis şi a închis poarta , apoi 
uşa de la intrare şi a aprins toate luminile pe unde era nevoie. 
Cu oarece stângăcie, el s-a apropiat de Violeta, ca de o femeie 
străină, a luat-o în braţe şi a sărutat-o cu insistenţă.  

- Să ştii că mi-a fost dor de tine!.. a repetat el de mai 
multe ori, sperând să fie convingător. 

- Mulţumesc, dragă! Şi eu am avut aceleaşi sentimente, 
de dor de casă, de patul nostru şi de tine. Unde poate fi mai 
bine ca la tine acasă?!...Mă duc să pregătesc patul, că deja este 
foarte târziu. 

- O o o!, dar văd că ai făcut ordine în toată casa. Cât ai 
lipsit, eu am fost  mai leneş, dar şi foarte ocupat!... Am uitat să 
aduc şi nişte flori. Sper să mă ierţi. 
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- Vrei să-ţi faci duş, ca să dau drumul la cazanul băii?  
zise Violeta grijulie, ca să ştie şi ce o aşteaptă de-acum încolo 
şi făcându-se că nu ia în seamă vorbele soţului mereu absent… 

- Chiar te rog! Azi am transpirat mult şi cred că nu mă 
poţi  suporta lângă tine aşa. Şi apoi, mai sunt şi alte obligaţii 
de care trebuie să ţinem seama după atâta pauză! Patul, văd că 
are lenjeria schimbată, aşa cum numai tu ştii să-l aranjezi! 

 
                                       *  
 
…La ora şapte, Violeta se afla în bucătărie, pregătind 

micul dejun. În frigider, Vasile adusese de toate cele 
trebuincioase. George îi dăduse cheia pe când erau la 
restaurant,  iar în lipsa lor totul fusese rezolvat, după nota 
scrisă de şef. Vasile se bucura de încredea lui George şi din 
asta avea numai de câştigat, fiindcă atunci când mergea la 
Gospodărie cu nota de cumpărături pentru şefu’, umfla 
cantităţile cu adausuri ce lua şi  pentru casa lui. 

 Masa fusese aranjată ca la restaurant. Blatul era 
acoperit cu o faţă din pânză fină de damasc, intens  apretată, 
pe care aşteptau stălucind paharele de Boemia, veselă şi 
tacâmuri pentru două persoane. Vesela era lucrată manual la o 
fabrică din ţară, provenită dintr-un lot destinat exportului, iar 
tacâmurile din oţel inoxidabil, Rostfrei, fuseseră aduse din 
Germania. Într-o cană de sticlă, Violeta pusese o cantitate 
suficientă de suc de portocale proaspăt stoarse, ce aştepta să 
fie băut. 

- Bună dimineaţa, dragă! zise George când întră în 
bucătăria cu mirosuri plăcute de preparatele culinare, aşezate 
apetisant pe platoul de porţelan fin, pictat manual, ca şi 
farfuriile. Toate făceau parte dintr-un serviciu primit  de 
George cadou, de la directorul unei fabrici de porţelanuri, fost 
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coleg de facultate, cu ocazia unei vizite de lucru efectuată cu 
un an în urmă. 

- Bună!... Te sculaşi bine?! …Să ştii că ai sforăit toată 
noapte. N-aveai astâmpăr nici în somn şi ai observat ce frumos 
te-am servit aseară, chiar dacă ne matolisem puţin.  

- Azi-noapte, poate vrei să zici, că trecuse de ora unu!... 
aprecie George. După ce că băusem cam mult, m-ai stors şi  tu 
de ultima vlagă!... 

- S-a văzut, că ai adormit imediat! Când m-am întors de 
la baie, deja sforăiai. Cred că ţi-a plăcut şi dacă o să fii 
cuminte mai primeşti şi azi, când vii de la serviciu. Da?! 

- Nu ştiu programul şi s-ar putea să nu vin nici la masă. 
Depind de ăştia  veniţi pe capul meu, că nu mai pleacă o dată 
şi mai au şi pretenţii!... 

- Madama aia, cu ce se ocupă, dragă?!... Am avut 
impresia că se comporta cam ciudat cu mine. Dintr-o dată să 
fim şi la per-tu!  Nu crezi că forţează nota? Sau mi se pare 
mie? zise Violeta, urmărind discret reacţia soţului ei, pe care 
nu numai că-l bănuia c-o înşeală, dar era convinsă după ceea 
ce găsise în baie şi văzuse la restaurant. 

- Nu lua şi tu în seamă toate nimicurile!... E mai bătrână 
ca tine şi a vrut să te încurajeze, să vă apropriaţi! zise George, 
în timp ce se apucase să înfulece din  caşcavalul pane, pus 
alături de oule ochiuri, cu gălbenuşul moale.  

- Te rog să-mi pui şi nişte lapte în cafea, atât cât ştii tu 
că trebuie, preciză el când întingea cu  furculiţa  în castronul 
de porţelan, umplut cu salată de roşii, ardei şi castraveţi, 
asezonată cu ulei de măsline şi oţet balsam. Ceapă - deşi îi 
plăcea - nu servea când mergea la serviciu, ca să nu-i  miroase 
gura. 

 -…Săptămâna trecută a venit în audienţă la mine, 
Popescu, directorul de la Baza judeţeană a Centrocoop şi mi-a 
spus că de la întâi pleacă la pensie Diaconu, şeful sectorului   
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de  industrializare a legumelor şi fructelor. În locul lui, îl 
numeşte pe  Dan Stamate, care-i inginer şi specialist în 
industria alimentară, iar locul lui de şef de birou rămâne 
liber… pentru tine!  Postul prevede studii superioare, dar a zis 
că aranjează cu Centrala să-ţi aprobe o derogare. Ce zici?... 
Cred că vei fi mulţumită şi nu-mi mai reproşezi… că te ţin la 
cratiţă! 

Violeta rămase mută de fericire şi-şi aprinse o ţigare din 
pachetul început de cu seară. 

 
                                        *                                                       
 
În timp ce-şi fumau ţigările, îşi sorbeau  cafeaua din 

ceşcuţele translucide de porţelan extrafin, aduse din 
Cehoslovacia, când au fost în concediu în schimb de 
experienţă. Cafeaua era făcută în ibricul de aramă, oferit de 
bulibaşa ţiganilor, când au participat la sărbătoarea lor de la 
Mănăstirea Bistriţa. George îşi aduse aminte de rana ei de la 
picior şi degajat, ca despre  un lucru banal, o întrebă cum s-a 
întâmplat. 

- Cum să se întâmple!... Aşa, ca la ţară, unde trebuie să 
alergi după vite pe toate văile şi prin toate tufele! M-am băgat 
prin mărăcini după Steluţa (aşa o chema pe una din vaci), s-o 
scot la drum că nu mai ieşea, fiindcă dăduse de iarbă bună şi 
păştea. Acolo m-am lovit. M-a agăţat de baschet un rug întins 
prin iarbă şi, când am căzut, am dat cu piciorul într-un şteap, 
sau ce-o fi fost… 

 Îşi construise această poveste încă de atunci şi o 
repetase mereu în gând, până ajunsese de o credea  acum şi ea. 

…- Când am văzut sângele ţâşnind, am ţipat de durere 
de cred că am fost auzită din capul satului! Atunci a venit la 
mine să mă ajute un copil de pe linie  la Deal,  Ghiţă al Mării 
Sandii,  care era şi el cu porcii la păscut. El mi-a rupt în fâşii 
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baticul cu care mă legam la cap, să nu mă ardă soarele, şi a 
strâns locul până s-a oprit sângele. Mi-a spus că, dacă îi dau 
voie, „face pipi pe rană, că aşa se opreşte sângele  imediat şi se 
vindecă mai repede”. Dacă îmi este ruşine, să fac eu acest 
lucru. Şi, fiindcă de-atâta usturime tot mi-a venit  să fac, mi-
am spălat rana şi piciorul cu urina mea. A fost ca un 
dezinfectant. Vai!! Ce prost mă simţeam, dar până la urmă a 
fost bine. Vezi cum s-a închis de frumos locul? Până la întâi o 
să fiu complet vindecată, ce zici?!  

- Când eram mic, fiindcă umblam desculţ, m-am tăiat şi 
eu la călcâi într-un ciob de sticlă, pe care l-am călcat. Să ştii că 
am vindecat rana cu pişat de vacă. Cum vedeam că vaca face, 
puneam piciorul să curgă pe el. Nu a puroiat niciodată şi în 
câteva zile rana s-a închis, povesti şi George  păţania lui reală 
din copilărie. Şi astfel el confirmă fără să vrea povestea 
imaginată de Violeta 

- Dragă, am văzut pe propria-mi piele! zise Violeta 
satisfăcută de modul cum reuşise să convingă provocarea 
rănii, cu povestea ticluită atât de credibil de ea. 

- Hai, că s-apropie de opt şi trebuie să vină Vasile, zise 
George, mulţumind pentru tot, şi se ridică de la masă.  

Intră apoi în baie, se spălă pe dinţi, apoi se clăti cu apă 
de gură, se parfumă din recipientul cu Paciuli şi se arătă 
mulţumit şi destul de vesel în acea zi. Îşi puse cravata  care  
credea el   că se asorta la culoarea cămăşii, dar Violeta nu fu 
de acord, aducându-i din garderobă  alta, tot din mătase 
naturală, dar în culori mai nuanţate. 

 
                                             *                                                      
 
…„Trebuie să încep să-mi pregătesc lucrurile pentru 

serviciu!” îşi zise Violeta, când rămase singură şi debarasa 
masa. „Chiar azi am să trec pe la magazine, să văd ce toalete  
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au mai  adus, că pe cele vechi nu le mai iau. Unele chiar au 
rămas mici, altele s-au demodat şi acum sunt alte pretenţii. 
Apoi şi postul pe care-l voi ocupa e de altă factură  faţă de cel 
avut altădată. Trece pe  la tine atâta lume iar poziţia lui George 
trebuie şi  ea onorată cumva”… 

Era în culmea fericirii! Gândurile îi alunecară şi spre 
Bebe, care mâine-poimâine va trece,  mergând să-şi susţină 
examenul restanţă. El spusese exact şi ora când vine în oraş. 
Dar dacă s-a schimbat ceva?!...  Şi n-ar fi frumos să n-o 
găsească la telefon. A avut ea azi-noapte parte de iubirea lui 
George, dar parcă mai puternic a fost fiorul dragostei cu Bebe, 
la care îi era gândul chiar şi în acele clipe trăite cu soţul ei.  
Bebe ştia s-o mângâie unde şi când era momentul. Nu putea 
uita niciodată momentele de fericire de care numai cu  el 
avusese  parte. Îi plăcea până şi transpiraţia lui, de aceea l-a 
sărutat  de-atâtea ori  când se drăgosteau, subsuoară, loc plin 
de umezeală cu gust sărat, dar excitant. 

Într-o rochie lejeră de mătase naturală, în acea dimineaţă 
Violeta plecă prin Târg. Lipsise destul de mult şi celor ce-i 
întâlnea trebuia să le dea explicaţii pe unde a umblat!  Trecu 
prin trei magazine de confecţii, puse ochii pe câteva piese de 
toaletă, dar nu cumpără nimic. Era convinsă că trebuie să mai 
caute şi să nu se grăbească niciodată. 

Soarele intrase de mult în constelaţia Câinelui şi căldura 
lui devenise aproape insuportabilă. Aerul era fierbinte şi 
înecăcios când era aspirat în nări, iar circulaţia oamenilor 
devenea din ce în ce mai rară. Lumea căuta răcoarea şi se 
ascundea de căldură  pe sub umbra copacilor din parcuri.  

Făcu o tură şi prin Parcul Central. Sudoarea începuse să-
i curgă abundent pe spate şi o simţea ajunsă sub talie şi pe 
picioare. La o umbră deasă, pe o bancă destul de comodă, 
stătea o doamnă în vârstă, ce-şi făcea vânt cu un evantai 
chinezesc, frumos înflorat. Îi dădu bineţe şi îi ceru 
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permisiunea să se aşeze alături de ea. În scurt timp,  înjghebară 
o conversaţie plăcută pentru amândouă. Când se linişti, 
mulţumind doamnei pentru companie, plecă spre casă, vroind 
să încropească ceva pentru prânz. 

George zisese că nu ştie dacă vine la masă.  „Dar dacă 
vine, eu cu ce-l aştept?”, gândi Violeta, care se simţea 
responsabilă pentru prepararea meselor zilnice. Apoi, şi eu 
trebuie să mănânc ceva pe ziua de azi!” Frigiderul îi era 
burduşit cu bunătăţi, multe din ele se puteau consuma fără 
prea multă pregătire, dar o supă, o salată, o garnitură se 
impuneau. 

Pe drumul de întoarcere, în apropierea Băncii, se întâlni 
cu Felicia, casieriţa de la Baza judeţeană a Centrocoop, o 
femeie mai  tânără ca ea şi nemăritată, veşnic veselă.  Îi era 
cunoştinţă veche, dar Felicia ţinea cont de statutul social al 
Violetei. O respecta  şi acum, în mod reverenţios, o felicită 
pentru postul oferit,  „că se ştie precis , că de luna viitoare 
veniţi la noi,!” 
               Vorba se dusese prin târg şi Violeta se simţi măgulită 
de ceea ce auzise de la casieriţa gureşă şi atotştiutoare... 
 

                                           *                                                                
 
…Trecuseră cele trei zile de aşteptare şi încă o săptămână şi de 

la Bebe nu primise telefonul promis. 
„Poate se întâmplase ceva, ori nu auzise telefonul sau nu 

fusese în casă când sunase”, gândea Violeta cu speranţa că nu 
fusese aşa de repede abandonată. 

Ca să se consoleze, considera că totul trecuse şi nu mai 
avea nici un motiv să-şi facă griji. „Ce mai contează acum ce a 
fost!... Timpul  nu intră în sac!” se încuraja ea pentru a-l uita, 
dar parcă ceva o rodea, nimic altceva decât ideea abandonului. 
Încerca să-i găsească scuze, o motivaţie independentă de el, 
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pentru că nu putea accepta din partea lui un gest nepoliticos. 
În sinea ei, pretindea că-l cunoscuse destul de bine, el îi 
dovedise mult ataşament sentimental şi nu accepta un 
asemenea afront, al abandonului. Când făcea dragoste cu 
George, în mintea ei îl avea pe Bebe. Închidea ochii, se muşca 
de degetul mic de la mână şi participarea la actul iubirii, de 
care se bucura şi soţul ei, se datora iubitului din imaginaţie. 

„Şi de-acum oare cum va fi?!” era întrebarea persistentă, 
aproape sufocantă ca o posibilă  soluţie vindecătoare. 

Trebuie să-l uite, dacă s-o putea!... era răspunsul. 
 
                                       *                                                         
  
La Baza judeţeană a Centrocoop, era într-adevăr un 

prilej de mare festivitate.  Nu atât pensionarea lui Deaconu cât 
promovarea în funcţie a lui Dan Stamate şi angajarea  în locul 
lui a Violetei Neşu  erau motive de bucurie pentru unii, dar şi 
de invidie pentru alţii. 

Data coincidea cu întâi ale lunii octombrie şi răcoarea 
toamnei pusese stăpânire pe întreaga natură. Zilele erau ele 
sticloase şi uşor călduţe, dar nopţile deveniseră destul de 
răcoroase. Gospodinele din oraş pregăteau  de-acum borcanele 
cu zacuscă şi murături, neţinând cont că în urbea lor au o 
fabrică ce le lua grija şi munca migăloasă a pregătirilor pentru 
iarnă. 

Într-o atmosferă plăcută, Violeta se prezentă spre a-şi 
lua postul în primire. Era în al nouălea cer! Plutea de fericire! 
De acasă se îmbrăcase într-un costum taior nou-nouţ, 
confecţionat pe comandă din stofă  gabardin  Partizanul, care 
era primită cadou de George, când trecuse pe la directorul  
fabricii respective, cu vreo doi ani în urmă. Avea un tuşeu 
plăcut şi o culoare gri-bleu ce o prindea de minune.  Costumul 
se plia perfect, cambrat pe talia ei de invidiat, fără excese. 
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Fusta acoperea armonios şoldurile plinuţe, dar nu exagerate, 
iar lungimea nu depăşea genunchii, lăsând spre admirat două 
gambe cu o carnaţie ce atrăgea orice privire. În picioare, 
încălţase peste ciorapii fini din nailon cu talon o pereche de 
pantofi  cu toc cui, de culoare bej, făcuţi de întreprinderea 
Guban. Proveneau dintr-un lot destinat pentru un export în 
Franţa, cu care fabrica avea contract direct. Pe sub taior, îşi 
pusese o bluză din mătase naturală de culoare crem, iar prin 
decolteul taiorului şi al  bluzei se distingea discret dantela 
sutienului din mătase neagră cu broderii, ca şi combinezonul. 
La gât, purta un lănţisor din aur având agăţat un pandantiv pe 
care era încrustată o monogramă. În pandantiv – prin 
confecţionare - se putea aşeza o fotografie minusculă, pe care 
o schimba în funcţie de situaţia în care-l purta. Acum, în 
pandativ se găsea fotografia soţului ei, Gheorghe Neşu, 
personalitate recunoscută şi apreciată în urbe. 

În sala de festivităţi, în prezenţa conducerii şi a 
funcţionarilor, se desfăcură sticlele de şampanie, din care  doi 
bărbaţi turnau în pahare nectarul efervescent, care dădea peste, 
iar pe mai multe platouri aşteptau pişcoturile bine asortate şi 
combinate cu fursecuri. 

 Nina, femeia de serviciu, o şmecheră ce ştia tot ce 
mişcă şi totul despre fiecare, pregătea ceştile cu cafea după 
numărul participanţilor şi una pentru ea. Le adunase de prin 
birouri şi ţinea cont ca fiecare să bea cafeaua din ceaşca lui. 
De multe ori părea că  este mai mult de ceea ce era, adică o 
simplă măturătoreasă. Prea avea şi dovedea mai multe 
cunoştinţe ce depăşeau statutul în care în care fusese angajată. 
Memora totul. Cine uita un număr de telefon de la un client 
sau furnizor, o întreba pe Nina şi nu greşea. Şi mai era şi 
frumoasă! Dar nimeni n-o băga mai bine în seamă decât 
secretarul de partid, care era şi şef al serviciului personal.  

Ceva era… dubios! 
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                                       * 
                                                     
…Nisipul din clepsidra timpului se scurgea cu 

repeziciune. Anul se apropia de închidere, planul de producţie 
era întors pe toate feţele, doar, doar s-o realiza, lucru sperat de 
toată lumea, fiindcă de cifrele lui depindeau primele anuale ce 
se dădeau de Moş Gerilă. Prezenţa Violetei Neşu în rândul 
funcţionarilor dădea speranţe tuturor,  că nu vor fi atât de 
aspru sancţionaţi, dacă la compoturi şi dulceţuri va fi un 
minus iar argumentele cu lipsa de materie primă, adică fructe, 
vor fi luate în seamă la analiza pe judeţ.  Tovarăşul secretar de 
la judeţ, Gheorghe Neşu, soţul Violetei, avea un cuvânt greu 
de spus…  

 Anul Nou a adus bucurii pentru toţi, însă cu obişnuita 
condiţie: în anul următor, obligatoriu să se recupereze 
nerealizările din anul  expirat!... 

 
                                     *                                 
                                              
  …Întreprinderea se pregătea pentru întâmpinarea zilei 

de 1 Mai, Ziua oamenilor muncii din întreaga lume.  
Nea Costică, cum îl alintau funcţionarele pe tovarăşului 

secretar de partid şi şef de cadre, când doreau să-l linguşească 
pentru a le face vreun favor şi el grohăia de plăcere, ca un 
purceluş gâdilat pe sub burtă în faţa femeilor tinere,  la care nu 
putea rezista,  acum devenise foarte exigent. N-avea timp să 
comenteze ceva cu nimeni, nici măcar cu Nina care-i facea 
zilnic cafeluţa din ness, bine frecată, c-aşa îi place… lu’ şefu!  
cum se justifica ea, când o vedea cineva mestecând minute în 
şir conţinutul ceştii groase, de porţelan chinezesc. 

  El a stabilit grupele pentru defilare şi, în cadrul 
acestora responsabilităţile pentru purtarea tablourilor cu 
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portretele Biroului Politic Executiv, ce lozinci şi cine le strigă. 
El a precizat locul stabilit de Judeţeană, unde vor sta în Piaţă  
la ascultarea cuvântărilor şi ordinea în coloana de defilare prin 
faţa tribunei oficiale. Şi câte şi mai câte... 

Cu o zi înainte, adică pe 30 aprilie, pe la ora zece, nea 
Costică a trimis-o pe Nina s-o roage pe tovarăşa Neşu să vină 
până la el. 

 Violeta rămăsese surprinsă şi nu ştia ce să creadă. 
Pentru ea, nea Costică era şeful biroului personal şi a fost la el 
în birou doar o singură dată, când i-a dus cartea de muncă iar 
el i-a întocmit fişa  pentru dosarul de cadre.  

„Ce-o vrea de la ea?!”... s-au întrebat în sinea lor toţi cei 
din birou, când au auzit-o pe Nina, spunându-i: 

- Doamna Violeta, vă roagă şefu’ să veniţi până la el! 
- Care din şefi, dragă?! 
- Secretarul de la partid! Nina nu îndrăznea să-i zică în 

public nea Costică, aşa  cum îi ziceau toate funcţionarele din 
întreprindere şi chiar şi ea, când îi punea cafeaua dinainte, 
adăugând cu tâlc: „Cred că o să vă placă  şi asta, c-o frecai 
bine, nea Costică!” 

- Da, ce are, dragă, cu mine?... Că nu i-am făcut nimic! 
- Nu ştiu, da aşa zisă! răspunse Nina şi ieşi din birou de-

a-ndărătelea.  
Violeta strânse toate hârtiile de pe birou, le băgă în 

sertar, mai gustă o dată din ceaşca de cafea, scoase oglinda şi 
rujul din poşetă şi-şi corectă conturul buzelor. Apoi, ieşi din 
birou, urmărită de privirile curioase ale subordonaţilor, trei 
femei şi un bărbat, peste care era un fel de şefă şi cu care 
împărţea spaţiul încăperii. Era conştientă de poziţia pe care o 
avea în întreprindere şi era convinsă că nea Costică o cheamă 
pentru a-i spune ceva de bine. 

- Tovarăşa Neşu, …doamna Violeta, vă rog să luaţi loc! 
zise, încurcat în folosirea apelativelor, nea Costică. Mi-am 
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permis să vă chem, ca să veniţi până la mine, să vă spun că 
mâine, la defilare, să fiţi pregătită să urcaţi cu noi la tribună. 
Dumneavoastră… acolo meritaţi să staţi la defilare şi de aceea 
v-am chemat să vă spun aici, în biroul meu, să n-audă ăştia, că 
până mâine umplu pământul de bârfă. Şi mai am o veste care 
vă priveşte şi o meritaţi mai mult ca oricine din întreprinderea 
noastră, doamnă Violeta! Am primit în plus pentru 
dumneavoastră, de la Centrală, repartiţia pentru un loc la ASE, 
să mergeţi în vară la examen pentru admitere la fe-fe. V-a 
făcut tov director o recomandare, care numai dumneavoastră o 
meritaţi! Ar fi vrut să meargă  şi Drăgan al mic, care lucrează 
la sectorul conserve, copilul lui Drăgan de la depozit, dar acu 
trebuie să mai aştepte, că are timp destul. El a făcut cerere şi 
anul trecut, e absolvent de liceu, dar n-am avut nici un loc şi 
acum trebuie musai să mergeţi dumneavoastră, că… deh! 

Violeta asculta şi nu-i venea să creadă că-i adevărată 
vestea cu locul pentru examenul de la facultate. Dorea să 
devină economistă şi acest lucru se putea realiza numai prin 
absolvirea, fireşte, a cursurilor Academiei de Ştiinţe 
Economice,  urmate la fără frecvenţă, care durau cinci ani, în 
loc de patru. Dar o întristă precizarea legată de Drăgan al mic 
şi nu se putu bucura atât de mult, cât ar fi trebuit. 

- Mulţumesc, tovarăşe secretar, pentru tot!… încheie 
Violeta şi se ridică să plece. 

- Ce nu facem noi, tovarăşă, pentru dumneavoastră!… 
Cred că o să se bucure şi tovarăşul  secretar Neşu şi o să ne 
vadă şi pe noi mai bine, continua să vorbească cu şiretenie nea 
Costică, vorbe care, în loc s-o măgulească, mai mult o iritară. 

Când ajunse la birou şi deschise uşa, fu luată din nou în 
primire de privirile întrebătoare ale colegilor subordonaţi, 
curioşi de această chemare oarecum intempestivă a şefului de 
cadre. Nina, care trăsese cu urechea şi auzise tot, veni după ea 
aşa, ca să se afle în treabă şi să le spună  că merge până la 
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magazinul întreprinderii şi dacă au nevoie o să le cumpere 
ceva de acolo!... Dar, pe furiş, se uita insistent la Violeta să 
audă dacă spune tot… 

- Fetelor!... se adresă Violeta celor din birou, făcând 
abstracţie, prin acest apelativ de prezenţa  bărbatului. Mă 
anunţă tovarăşul secretar de partid, să mă pregătesc pentru 
mâine, să urc cu ei la tribună. 

- Da, cred că-i normal să fiţi alături de soţ!  zise  
reverenţios Simina, facturista, cea mai tânără şi necăsătorită,  
dar şi cea mai sturlubatică dintre femeile din birou. 

- Să ştiţi că nu-i de invidiat să stai acolo! preciză 
Violeta. Eu am  fost o singură dată şi ştiu ce am păţit. Dacă 
mai este şi soare, te iau toate năbădăile! Din coloana de 
defilare, după ce ai trecut de tribună, în câteva minute te duci 
la prima umbră şi bei o bere, că pentru mâine şi poimâine  
berea se găseşte prin toate bodegile. Aşa mi-a spus 
George…Şi toţi pricepură  că-i adevărat, fiindcă informaţia 
venea de la soţul ei,  tovarăşul secretar cu probleme 
economice pe judeţ. 

Nina, care la început se grăbea, rămăsese  pironită, 
aşteptând să audă dacă spune şi vestea cu locul repartizat ei 
nominal, „să dea examen la ASE”, dar n-avu parte şi plecă 
nemulţumită că stătuse degeaba. 

Violeta scoase o ţigără din pachetul Marlboro  pe care, 
cu gândul dus aiurea, şi-o aprinse cu bricheta, apoi părăsi 
biroul şi merse în curte la locul de fumat, creându-şi un mic 
răgaz de cugetare la grijile ce o aşteaptau în această vară. 

 
                                    *                                                        
…Timpul  trecuse repede, mai repede ca oricând. Şi în 

acest an, în câteva judeţe, seceta arsese câmpurile. Ploile din 
ultima vreme nu-şi făcuseră efectul, dar ea n-a avut răgazul 
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nici să se mai gândească la producţia de legume, care-i 
influenţa activitatea. 

De la comunicarea oficială, pe care şeful cadrelor i-a 
făcut-o între „patru ochi”, intrase în grijile pregătirii pentru 
examenul de admitere. Erau ele locurile nominalizate, dar 
trebuia să fie susţinut şi un examen de admitere. Trecuseră 
mulţi ani de când absolvise liceul şi, în plus, dădea examen de 
verificare a cunoştinţelor de economie politică, materie 
nepredată la ea în liceu, la geografie, română, la care se 
adăuga şi  matematica iar toate astea îi dădeau frisoane. Ea 
urmase secţia umanistă. Auzise ea cum merg treburile „că 
dacă vrei, poţi face şi pe Dracul ghem” şi era hotărâtă să se 
lupte până la capăt, uzând de toate mijloacele. 

De Bebe nu mai ştia nimic. Pentru el era ultimul an de 
studii universitare. Trecuse aproape un an  de când nu mai 
vorbiseră. Până n-a începe serviciul, s-au întâlnit doar o dată, 
prin septembrie când a plecat el la cursuri. Pe cât a fost de 
scurtă întâlnirea, pe atât de intensă a fost dragoste lor. În ziua 
aceea, prin telefon, după ce s-a asigurat că George nu vine  
peste zi acasă, în două ore, într-o intimitate desăvârşită, toate 
cele dorite fuseseră rezolvate. În compesaţie pentru soţ, în 
seara acelei zile, la insistenţele ei, a mers cu George la 
restaurant, unde au servit copios   ceafă de porc  la grătar,  cu 
garnitură de legume şi salată de castraveţi. Ca antreu, au avut 
caşcaval cu piper şi coniac Zarea. Pentru grătar, ospătarul le-a 
recomandat, ca băutură, Merlot de Dealu Mare. Masa a fost 
încheiată cu îngheţată parphe de ciocolată combinată cu 
stafide. Drept mulţumire pentru cină, Violeta l-a răsplătit şi pe 
George cum se cuvenea mai frumos, timp de cel puţin o oră 
după miezul nopţii… 

 …Acum, când trebuia să plece la examen, în acel 
renumit centru universitar, i-ar fi prins bine să o aştepte cineva 
la gară. Oraşul era mare şi când a trecut ultima oară prin el       
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n-a prea înţeles mare lucru din geografia lui şi i s-a părut 
destul de încurcat. Atunci, n-avea nicio grijă, treburile fiind 
rezolvate de Vasile, şoferul lui George. Despre hotelul 
Partidului, îşi aducea aminte doar de faţadă şi de holul interior. 
Dar cum ajungi acolo şi cu ce, mai ales de la gară, habar nu 
avea. George îi spusese „să nu conteze pe el, că este prea 
ocupat şi nu poate s-o conducă până acolo, dar vorbeşte cu 
cine trebuie, să fie cazată la hotelul Partidului” .  

- Călătoreşti cu trenul de noapte la vagonul de dormit şi 
de la gară iei un taxi care te duce direct la hotel. Acolo eşti 
primită şi cazată şi Banu mi-a promis că vei sta singură, într-o 
cameră cu două paturi, unul rămânând neocupat  cât vei fi tu 
în hotel. Camera are baie recent renovată, cu bideu. Altceva… 
ce să-ţi mai ofer?! îi zise George cu deferenţă prefăcută.  

…Mai răsufla şi el câteva zile pe care le aştepta să vină. 
Primise mai multe telefoane de la Flori, care era tare 
nerăbdătoare să mai treacă prin oraşul capitală de judeţ, unde  
o aştepta nerăbdător George. Plecarea de acasă a Violetei era 
pentru ei cel mai bun prilej de desfătare. Femeia se obişnuise 
cu baia, cu patul din casa lui George, încât nu mai avea 
răbdare şi aştepta cu înfrigurare să treacă mai repede timpul şi 
ea să vină cât mai repede pe la el. 

 
„Ce bine ar fi să mă aştepte Bebe!”... gândea Violeta, 

dar era numai o umbră de speranţă. Cum şi unde să-l anunţe, 
fiindcă nu-i ştia adresa de la căminul studenţesc unde locuia. 
De telefoane, nici vorbă! Iar ea, anul trecut, nu avusese nicio 
nădejde de o posibilă repartiţie pentru facultate. Era doar o 
dorinţă şi nimic altceva. Se înţeleseseră că nu-i bine    să-şi 
scrie nici la post restant, fiindcă Dracul nu face mănăstiri!   

„Atunci, oi vedea eu ce fac, după ce mă cazez. Întreb la 
recepţie şi aflu eu tot ce mă interesează. Fac orice şi-l găsesc. 
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A găsit orbul Brăila, dar eu pe Bebe!”, gândea optimistă 
Violeta. 

  
                                      * 
                                                   
… Cele zece zile, cât au durat examenele, s-au scurs pe 

nesimţite. Totul decursese aşa cum dorise şi obţinuse notele 
necesare pentru admitere.  Acum, se afla în trenul  accelerat 
care o aducea spre oraşul ei. Pe Bebe nu l-a găsit şi nu a primit 
nicio  informaţie de la cei pe care  i-a întrebat despre el. El era 
de-acum în ultimul an şi Violeta s-a gândit „că poate face 
practică în vreo clinică sau spital”, iar ea era prea preocupată 
de examene, luând legătura cu mai mulţi profesori şi asistenţi 
ce trebuiau să o ajute. Avea o listă întreagă de nume, iar un 
asistent mai tânăr, originar de prin părţile ei, fiindcă fusese 
rugat de-o cunoştinţă,  chiar el a căutat-o  s-o pună în temă cu 
tot ceea ce trebuia să facă. George îşi îndeplinise promisiunea 
şi pusese în mişcare un întreg angrenaj de relaţii dirijate de 
omologul său, Vasile Banu, de la Judeţeana de partid din 
oraşul universitar. În seara zilei când sosise, tovarăşul secretar 
a venit la recepţia hotelului, unde, în hol, au stat de vorbă 
aproape o oră. La plecare, recepţionera de serviciu a fost 
atenţionată de tovarşul secretar, să transmită la toate colegele 
ei „că la camera 22  au cazată  o persoană importantă, pentru 
care trebuie să fie foarte atente şi să nu fie deranjată.” Ordinul 
acesta mai fusese dat  şi înainte, când i s-a pregătit camera, dar 
a fost repetat şi în faţa Violetei, pentru a o convinge de 
amabilitatea şi seriozitatea atenţiei ce i se acordă.  

 
 Rămasă singură în compartimentul vagonului de clasa 

întâi, Violeta rememora timpul trecut,  cu gândul la noua ei 
postură de studentă la fără frecvenţă. Visul ei de domnişoară 
se împlinise, ce-i drept mai târziu, dar era bine şi acum. Ştia  
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că de două ori pe an va avea sesiuni de examene, aşa încât 
concediul anual de odihnă urma să se consume pentru acestea. 
Dar, pentru eventualele restanţe?!...   Renunţă să se mai 
gândească la o asemenea situaţie,  fiind optimistă „că va găsi 
soluţii şi pentru acestea!” Nu va fi ea nici prima, nici ultima 
studentă cu restanţe! Cum au făcut şi fac atâţia, va face şi ea. 
Conferenţiarul cu care a dat exmen la economie politică a 
gratulat-o cu un compliment ce se potrivea unei adolescente. 

 „Nu eşti prea tânără pentru a fi studentă la fără 
frecvenţă? De ce nu  vii la zi?!” a întrebat-o el. 

 „Fiindcă sunt căsătorită şi am şi serviciu!” i-a răspuns 
ea, aruncându-i o privire languroasă şi un zâmbet şiret, pe care 
domnul examinator le-a primit cu vădit interes pentru viitor, 
adăugând:  

„Dar să ştii că la mine trebuie să visezi materia, altfel nu 
treci!” 

Va profita de farmecul cu care a înzestrat-o natura şi 
statutul de soţie a lui George  şi precis va reuşi, gândea Violeta 
şi era convinsă de aceste lucruri. 

 „Nu mă las! îşi zicea ea, şi voi face tot ce cred că este 
bine pentru mine. Femeile deştepte - şi nu sunt proastă - ştiu să 
se descurce în orice situaţie, iar pe bărbaţi poţi să-i atragi uşor 
şi să le dai satisfacţii oricum. Sănătoasă să fiu!”.. 

  
                                     * 
 
-  Bună ziua! Biletul dumneavoastră, vă rog!... o aduse 

la realitate conductorul de tren, care intrase  pe nesimţite în 
compartiment. 

Din poşetă, scoase două mici cartonaşe verzi şi le 
întinse pentru compostare celui care trebuia să facă acest 
serviciu. Pentru câteva secunde, se priviră în ochi şi ea 
descoperi  în persoana ceferistului din faţa sa un bărbat drăguţ, 
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şaten, cu ochi albaştri, iar mustăcioara galbenă, spic de grâu  îl 
asemănau cu un Făt-frumos  din poveste. Un fior îi trecu 
atunci prin trup, de parcă se revăzuse cu un iubit de mult uitat. 
Clătină din cap, vrând parcă să se trezească… 

Un nou  salut de Bună ziua! şi uşa compartimentului se 
închise în urma controlorului. 

 
                                    *                                                         
 
Când acceleratul a oprit la peronul gării de-acasă, ceasul 

staţiei arătă ora 1.30 noaptea. 
Pe lângă vagoane, călătorii forfoteau, unii cu intenţia să 

se urce, alţii dorind să coboare. Peronul şi şinele de cale ferată 
încă mai dogoreau de căldura acumulată în ziua ce trecuse.  În 
oraşul ei, căldura era mai mare ca din cel de unde venise.  

În lumina peronului, prin geamul culoarului vagonului 
în care călătorise,  îl văzuse pe George care o aştepta cu Vasile 
lângă el. El  nu ştia exact vagonul în care îşi luase ea locul şi 
de aceea erau pironiţi acolo. La ultima convorbire telefonică, 
stabiliseră doar trenul şi data sosirii. 

În valul de călători  ce se scurgea spre ieşirea  din gară, 
Violeta ajunse până lângă ei neobservată. Când le dădu bineţe, 
aproape tresăriră surprinşi că nu o observaseră.  

Prezenţa lui Vasile nu-l reţinu pe George să-şi ia soţia în 
braţe, s-o felicite pentru succesul avut şi s-o sărute afectiv pe 
gură. Ea îl prinsese cu mâinile de după cap şi plutea învârtită 
deasupra pământului, în timp ce Vasile preluase geamantanul 
cu lucrurile tovarăşei şi plecase spre maşină. Era o revedere 
deosebită… 

În câteva minute, au fost acasă. Curtea era luminată a 
giorno de două lămpi cu neon, montate în lipsa ei de 
electricienii trimişi de George. Florile din preajma aleii erau 
superbe, se treziseră şi ele din somn la sosirea stăpânei care le 
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vorbea, le uda şi le mângâia tot timpul, iar Regina Nopţii 
darnică umplea curtea cu  parfumul ei.  De data aceasta, nu se 
simţise lipsa Violetei şi aleea arăta superb în lumina  
generoasă a neoanelor.  Surpriza cea mai mare o constitui însă 
un  foişor instalat în faţa casei, la câţiva metri în interiorul  
grădinii. Pe o potecuţă pavată cu dale de beton, ajunse la acest 
chioşc amenajat cu masă, scaune şi vase de flori. Toate o 
încântară nemaipomenit pe Violeta care nu mai rezistă şi 
exclamă: 

- Ai fost formidabil!... Îţi iert toate păcatele şi neatenţiile 
de până acum! 

- Eram sigur!... În acest loc, vei reuşi să înveţi mai lejer 
pentru examenele din sesiuni. De aceea l-am făcut şi să ştii că 
era comandat de mai multă vreme, dar am vrut să fie surpriză. 
Vezi ce plăcut miroase răşina din materialul din care a fost 
confecţionat! A fost lucrat în Ţara Oaşului şi de acolo mi l-a 
trimis prietenul meu Ianăş Vorodi . Are aceeaşi funcţie ca şi 
mine şi mi-a promis mai demult un  chioşc  pentru curtea şi 
grădina noastră, cum nu mai este altul în oraş. M-am folosit de 
lipsa ta ca să-ţi fac surpriză… 

- A costat mult?! întrebă Violeta, mai mult ca să discute, 
privind frumoasele ornamente de pe stâlpii de susţinere făcute 
de moroşeni. 

- Aş!... Nici transportul nu a fost plătit. L-au adus 
demontat într-un camion şi instalarea lui s-a făcut în câteva 
ore. Oamenii mei i-au aşteptat pe meşterii oşeni cu platforma  
şi aleea pregătite şi seara, aici am servit cina. Acum o să văd 
eu cum mă revanşez faţă de el! O să vorbesc cu directorii de la 
Confecţie şi de la Sticlă. Un costum de haine, un set de 
cristaluri din lotul pentru export  în Statele Unite şi o să fie 
mulţumit. Că aşa este frumos, să nu rămâi dator!… Peste o 
lună, vine  pe la noi şi o fac să totul ca  să-i  fie bine!...  Vezi 
că vine cu soţia, blonda aia veselă tot timpul, dacă o mai ţii 
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minte de acum trei ani, când am fost la Sovata şi ne-am 
întâlnit mai mulţi secretari de la judeţe. Râdea ea tot timpul! 
Facem câteva vizite, câteva excursii şi rezolvăm totul… 

 
                                     * 
 
…Vara  trecuse repede. Pentru  conducerea 

Întreprinderii şi  în faţa colegilor, Violeta căpătase prestanţă şi 
simpatie. Nimeni nu mai putea spune că ocupă fraudulos un 
post unde se cer studii superioare, fără a îndeplini condiţiile. 
Postura de studentă îi dădea acest drept iar capacitatea  ei 
intelectuală îi permitea să fie şef al biroului de producţie şi 
desfacere cu o schemă  nouă, mărită. 

La început, când a fost încadrată, au fost multe discuţii, 
pro şi contra, chiar şi în conducerea Centralei. Bârfele privind 
angajarea erau îndreptate în direcţia funcţiei soţului ei, de 
secretar cu probleme economice pe judeţ,  dar situaţia pentru 
întreprinderea subordonată depindea în mare măsură de 
aprecierile lui George. Oricum s-ar fi analizat, încadrarea ei pe 
un post de conducere favoriza indirect şi Centrala. Acum, totul 
se liniştise şi  s-a hotărât ca întreaga conducere a Bazei 
judeţeane să fie convocată la Centrală, pentru analiza 
îndeplinirii planului  şi odată cu ea să vină şi şefa biroului 
Producţie şi desfacere, Violeta Neşu.  Acesta a fost începutul 
unei noi lansări pentru tânăra şi frumoasa şefă de birou, 
studentă la ASE, la cursurile fără frecvenţă. 

 
…După şedinţa comună cu întreaga conducere, Violeta 

a fost invitată de şeful  compartimentul căruia i se subordona 
nemijlocit pe linia producţiei, pentru a se cunoaşte cu întreg 
personalul de inspectori şi funcţionari cu care lucrează direct. 
Era prima ei ocazie de a-i vedea pe aceia cu care vorbise de 
atâtea ori la telefon. Funcţionarii din cele patru birouri au 
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primit-o pe rând  cu amabilitate şi cu zâmbetele pe buze îi 
urau succese  în toate.  Ultima încăpere  a    fost biroul 
domnului economist, Nicolae Zonner, un bărbat între două 
vârste, cu faţa vălurită de timpuriu, părul ondulat şi grizonat, 
cu sprâncene stufoase, manierat şi destul de simpatic, chiar 
glumeţ. Era omul care nu te ţinea la distanţă, chiar dacă-i  erai 
inferior, observă Violeta. 

- Doamna Violeta, vă rog să luaţi loc!... i se adresă el, 
arătându-i un fotoliu ce era amplasat în dreapta biroului său. 
Această încăpere este biroul meu. După cum se vede, nu-i prea 
mare şi cred că pe viitor veţi mai veni cu încredere să-mi 
cereţi sfatul, dacă este cazul, sau cu orice problemă care  vă 
frământă. Să nu mă ocoliţi, fiindcă totul poate fi în favoarea 
dumneavoastră, continuă  şeful ei ierarhic din Centrală. Dacă  
mai aveţi vreo nevoie prin Capitală, că situaţii pot fi destule, 
îmi daţi un telefon şi eu vă emit un ordin de chemare, ca să 
aveţi dreptul şi la decontarea cheltuielilor. Motive pot fi găsite 
oricând. Un telefon pe direct, nu prin centrală, este suficient şi 
eu am înţeles. Ştiţi numărul? Da, să vi-l şi scriu să nu-l uitaţi! 

- Vă mulţumesc, domnule Zonner. Amabilitatea 
dumneavoastă mă măguleşte! 

Un ciocănit discret în uşă precedă intrarea unei doamne 
tinere, destul de simpatică,  aducând pe un platou două  ceşti 
cu cafea ness, ornate cu frişcă  având alături pe farfurioară şi 
câte o ţigară Kent, două pahare şi două sticle frapate cu suc de 
portocale. Cu grijă  le aşeză pe măsuţa dintre biroul şefului şi 
fotoliul pentru oaspeţi, ca să poată fi folosite fără efort de 
ambele părţi. 

- Fumaţi!?... zise domnul Zonner Violetei. Bănuiesc că 
sunteţi întocmai ca şi funcţionarele mele de aici, fiindcă toate 
fumează! Femeile tinere şi frumoase trebuie să fie şi moderne, 
chiar dacă tutunul fumat în exces nu face bine, preciză şeful  
din Centrală pe linie de serviciu,  ridicându-se de pe scaunul 
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său să-i ofere foc de la bricheta pe care tocmai o scosese din 
sertarul biroului. 

- Numai la cafea!... Şi uneori când sunt supărată. 
Maximum cinci-şase bucăţi pe zi, răspunse Violeta, 
subevaluând cantitatea de ţigări zilnice pe care le fuma. În 
realitate, nu-i ajungea un pachet Marlboro pe două zile. 

Discuţia se purta fără a avea ceva anume de spus, lucruri 
generale, chiar banalităţi. Problemele de serviciu se 
dezbătuseră în şedinţa comună şi domnul Zonner, copoi 
bătrân, ştia ce să spună ca să fie simpatic unei doamne tinere, 
elegantă şi frumoasă. Diferenţa de vârstă între ei trecea de 20 
de ani şi în teritoriu avea puţine subordonate de talia Violetei. 
Unele erau bătrâne, altele erau urâte, unele prea grase, altele 
prea slabe şi nu prezentau nici un fel de interes pentru el, 
bărbat cu pretenţii şi încă viril. De talia Violetei, erau puţine şi 
dintre acestea, mai puţine amatoare pentru o aventură. Una, pe 
care a chemat-o la Centrală, a venit însoţită de bărbatu-su, care 
a aşteptat-o cinci ore la punctul de control. Despre Violeta, nu 
ştia în ce ape se scaldă, dar… bărbatul este dator să încerce! 
În această idee conduse el discuţia, suspectat fiind tot timpul 
de subordonata Violeta, care se prinsese din momentul în care 
îi vorbise despre rezolvarea nevoilor prin telefonul direct, nu 
prin centrala telefonică. 

Timpul trecuse repede, ora de întâlnire cu ceilalţi colegi 
venise, Violeta mulţumi pentru trataţie şi se ridică de pe 
fotoliu să plece. Domnul Zonner îi ieşi înainte, ocolind masa 
de consiliu şi în birou, uitându-se în ochii ei, îi sărută prelung 
şi afectiv mâna care mirosea discret a parfum fin. La rândul ei, 
şi Violeta îi mulţumi pentru trataţie, pentru cuvintele frumoase 
şi aprecierile la adresa serviciului pe care-l conducea la Baza 
judeţeană şi îl asigură că va face tot posibilul să realizeze 
planul de producţie, fapt neremarcat de domnul Zonner, a 
cărui minte era în altă parte. 
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- N-am glumit! Dacă ai nevoie, să faci cum am spus! 
preciză el pe un ton destul de intim, sesizat de Violeta. 
Apropo!... De ce n-ai dat admiterea la Ase-ul din Capitală şi 
te-ai dus tocmai în Ardeal? Aici mai aveam şi noi câte o 
cunoştinţă, profesori, conferenţiari, şefi de lucrări, că şi ei sunt 
oameni şi au nevoie de noi. Rectorul mi-a fost coleg şi nu ne 
ocolim, mai comentă  domnul Zonner cu vădit reproş pentru 
alegerea făcută de viitoarea studentă la fără  frecvenţă. 

- N-am ştiut! răspunse minţind Violeta.  
Acolo  mersese pe relaţiile lui George şi din dorinţa ei 

de a fi cu Bebe, care  mai era încă student. Unde putea avea 
condiţii mai bune de cazare şi masă în sesiuni, decât la Hotelul 
partidului?!... Iar relaţia cu Bebe era secretul ei, şi numai al ei. 

- Şi eu vă mulţumesc mult şi să aveţi încredere în 
mine!... zise Violeta, privindu-l şi ea insistent în ochi, 
văzându-se reflectată în pupila mărită de dorinţi din irisul cu 
nuanţe de un albastru spălăcit, nu prea convinsă de bunele 
intenţii ale şefului curtezan din Centrală, care încă o mai ţinea 
adolescentin de mână. 

 
                                    *                                                             
 
…Trenul accelerat, cu mersu-i monoton, alerga prin 

câmpia uscată a Bărăganului,  ducând la casele lor pe cei din 
conducerea Bazei judeţene de  valorificare a legumelor şi 
fructelor. De-a stânga şi de-a dreapta căii ferate, batozele 
recoltau gâul copt, lăsând în urma lor miriştea rasă, cu şiruri 
lungi de paie, care aşteptau să fie balotate de alte maşini. 
Rodul la păioase fusese bogat pe aici şi se întrevedea o recoltă 
bună de legume şi fructe. An bogat... pentru această zonă! 

 Un compartiment întreg fusese ocupat de  directorul Ion 
Popescu  şi de cei care-l însoţeau. În semn de respect, lângă el 
luase loc tovarăşa Violeta Neşu, cea mai tânără dintre ei, pata 
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de culoare, care la Centrală le făcuse cinste, primind multe şi 
generoase aprecieri pentru conducerea biroului al cărei şef era, 
numită  nici de un an. De la o lună la alta, avea rezultate din ce 
în ce mai bune. Trecuse cel mai greu test, acela de a stabili cât 
mai aproape de adevăr preţul de cost al tuturor produselor 
fabricate şi procesate, în condiţiile unor cheltuieli comune: 
salarii, transport, combustibili, amortizări şi altele, lucru 
nerealizat de multe unităţi similare din ţară, subordonate 
Centralei. Ba, mai mult, preţurile stabilite de ea şi personalul 
cu care lucra deveniseră de-acum cifre obligatorii pentru 
omologii lor din ţară.  

Ce putea fi mai lăudabil?... 
Contabilul şef, Dan Popa, se simţi obligat să lanseze o 

invitaţie pentru masă la vagonul restaurant. După atâta 
tevatură, trebuiau să mănânce şi ei ceva şi să bea un pahar de 
vin Merlot de Dealu Mare.  

- Ştiu precis că au acest renumit vin!... zise el ca să 
convingă.  Ş-apoi, domn’ director, om merita şi noi, că ne 
frecară mult cu planul, dar bine că au uitat să ne reproşeze 
neîndeplinirea de anul trecut că… oare ce ne făceam!? 

- Testul pentru noi a fost cel dat de la Judeţeană. Aşa că 
acolo trebuie să mulţumim! zise directorul, uitându-se cu 
recunoştinţă la vecina din dreapta lui,  şefa biroului producţie 
şi desfacere şi soţia celui care a acceptat varianta reportării 
nerealizării din anul trecut în acest an…,  tovarăşul  Neşu, 
secretar cu probleme economice pe judeţ. 

Nea Costică, acest Martie din post, nelipsit de la toate 
convocările, având calitatea de secretar de partid, se fofilă a nu 
merge, oferindu-se să rămână în vagon să păzească lucrurile, 
fapt ce dădu satisfacţie tuturor. Şi aşa era rău de plată şi cu ce-
i aduceau ei scăpau mai ieftin, chiar mai puţin de jumătate din 
valoarea mâncării şi a băuturii ce ar fi consumat-o în vagonul 
restaurant. 
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- Bine faci, nea Costică! Ţi-aducem noi când venim un 
sanviş copios şi un pahar de votcă Stalinskaia, de care ştiu că-
ţi place! îi zise  inginerul Dan Stamate, şeful sectorului 
industrial şi partenerul lui de birt, după program.  

- Aş vrea mai bine o sticlă de bere, că-mi este sete!  
gândi cu voce tare nea Costică. 

 
…La vagonul restaurant, masa începută cu câte o votcă 

se întinse peste aşteptări. Norocul lor fu conductorul de tren, 
care, făcându-şi datoria, trecu şi prin vagonul restaurant şi 
anunţă consumatorii că urmează  staţia de oprire… Localitatea 
numită era oraşul lor, unde trebuiau să coboare. Chemară 
ospătarul,  plătiră şi se întoarseră la vagonul unde îl lăsaseră 
de pază pe credinciosul misiunii asumate, nea Costică.  Fusese 
dat uitării şi, acum ajunşi acasă, nu-i mai cumpărară nimic. 

 
 
                                   * 
  
                       
…Trecuseră cinci ani din viaţa Violetei. Deşi i-a fost 

foarte greu, acum, când se uita în urmă, nici ei nu-i venea să 
creadă cât de repede s-a scurs timpul. Săptămâna trecută, 
Lenuţa, coafeza, i-a văzut câteva mănunchiuri de fire albe în 
păr şi a asigurat-o că va avea noroc şi la examenul de licenţă, 
care trebuia susţinut peste două săptămâni. Lenuţa era bine 
informată şi, fiindcă tot oraşul ştia de preocupările unei soţii 
de om important al urbei, de pe lista lor de bârfitoare nu putea 
să lipsească tocmai ea, cea care îi coafa părul şi-i masa obrajii 
şi tâmplele, să aibă pielea fragedă şi întinsă. 

La auzul acestei remarci, Violeta  nu s-a formalizat, dar 
a rămas tristă. 
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 „Am început să îmbătrânesc!” şi-a zis ea în gând. Se 
privea în oglindă şi nu lua în seamă zâmbetul  afectiv al 
coafezei care-i punea părul pe bigudiuri,  cu dimensiuni mai 
groase  sau mai subţiri, ca să arate cât mai bine coafura când îi 
va  da cu fixativ. 

Sub aparatul de uscat părul, unde a stat cel puţin o 
jumătate de oră, Violeta a avut destul timp să se gândească în 
linişte, netulburată de nimeni. Ultimii cinci ani din viaţa ei au 
fost tumultuoşi. A avut parte de multe satisfacţii, dar şi de 
dureri sufleteşti.  Anual, pleca de două-trei ori la examene,  în 
sesiuni sau la vreo restanţă şi era bucuroasă. A făcut şi multe 
compromisuri pentru o notă minimă de trecere. Nu-l poate uita 
pe acel asistent urât şi libidinos, cu care s-a culcat  numai din 
interes, mimând un orgasm care să-i satisfacă doar plăcerile 
lui, uitând de greaţa ei. 

 Se întâlnea cu colege şi colegi care-i deveniseră 
prieteni. Aici l-a întâlnit pe Ionel, student ca şi ea şi funcţionar 
de bancă într-un oraş transilvan, un bărbat atent, frumos şi 
drăgăstos, cum nu mai cunoscuse  altul. În compensaţie, prin 
intervenţia ei, reuşise să-şi ia şi el un loc de cazare în Hotelul 
partidului, unde ea era abonată. Numai aşa, în sesiuni, la ore 
numai de ei ştiute, Ionel pleca din  camera lui, în camera cu un 
pat liber a Violetei şi, după lungi discuţii şi exersări asupra 
examenului ce urma,  el ascultând-o ca un profesor cum 
dezvoltă ea subiectul,  se înfruptau din gustosul fruct al 
dragostei. Dacă întâmplător se întâlneau la recepţie, în faţa 
personalului hotelului, nu se salutau, se comportau ca doi 
străini, dar îşi aruncau priviri discrete, pline de înţelesuri. 

Pe  Ionel îl cunoscuse aşteptând emoţionată pe hol, când 
trebuia să intre la primul examen oral. Nu erau colegi, dar pe 
holul lung şi animat de studenţii din diferiţi ani - până le venea 
rândul - se mişcau agitaţi de la o uşă, la alta.  Deşi nu se 
cunoşteau, se încurajau reciproc şi-şi urau succes. El era în 
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anul doi şi ea, Violeta, susţinea examenul la cursul Geografia 
economică a României şi tot repeta dintr-un caiet localităţile 
industriale nou apărute pe harta ţării, după anul 1948.  

- Se vede că ai emoţii! i-a vorbit  direct şi amical el, un 
student cu griji ca şi ea.  

- Dacă mă tai,  nu curge pic de sânge şi  sunt abia la 
primul examen ca studentă! a răspuns Violeta. 

- Să ştii că stau la uşă până răspunzi, ca să nu te simţi 
singură!... Eu înţeleg bine ce înseamnă să se gândească cineva 
la tine, care să te încurajeze… Cred în telepatie!  

Amical  o prinse de umeri, uitându-se în ochii şi îi 
zâmbi încurajator. Ion mă cheamă şi Ionel îmi zic apropiaţii.  
Îţi urez succes!... Cuprinsă de emoţii, ea uită să se prezinte şi, 
când  un coleg ieşi,  intră în sala de examinare.  

Ce mult a contat acest scurt dialog şi ce îmbărbătată a 
fost la  primul ei examen oral! 

Trei studenţi  îşi pregăteau răspunsul, stând fiecare la 
câte o  masă, iar unul era la tablă când ea se îndreptă tulburată 
spre catedra profesorului examinator, pentru a lua un bilet. 

- Poftiţi, domnişoară!... Şi întinse mâna, arătându-i  
biletele aşezate în evantai. Citiţi bine întrebările, dacă nu 
cunoaşteţi subiectele, mai aveţi dreptul să mai trageţi unul, dar 
nota se diminuează din oficiu cu două puncte. 

Sub privirea  iscoditoare a dascălului,  Violeta uitase 
unde este. Citi de câte două ori fiecare întrebare şi se convinse 
că poate da, la fiecare, câte   un răspuns bunicel şi nu trebuia 
să-l refuze. Rămăsese pironită în picioare, sub privirile celor 
din sală. 

- Vă rog să luaţi loc şi să pregătiţi răspunsurile, răsună 
în liniştea sălii vocea profesorului.  
               - Începeţi, vă rog, se adresă celui de la tablă!... 

Aşezată la masă, cu biletul în stânga şi coala de hârtie în 
dreapta, Violeta însăilă ideile principale despre care trebuia să 
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vorbească. Auzi răspunsurile date de cei dinaintea ei şi avu 
impresia că ea ar fi vorbit mult mai documentat. Nu i se mai 
păru greu şi tensiunile  deja dispăruseră. Devenise stăpână pe 
situaţie şi în gând se certa pentru spaima trăită înaintea intrării 
în sala de examen. Avea senzaţia că Ionel se uita pe gaura 
cheii, tovarăş  şi părtaş la pregătirea răspunsului. Se fericea că 
a avut norocul să-l întâlnească exact atunci când avea cea mai 
mare nevoie de o încurajare din partea cuiva... 

 „Am să-l invit pe la mine, că merită!” îşi zise ea când 
terminase adnotările pe ambele  feţe ale celor trei ciorne puse 
la dispoziţie. 

Trei  ani s-au tot întâlnit în sesiuni. După fiecare, nu 
plecau imediat spre case, ci mai întârziau o zi pentru plimbări 
prin parcuri şi împrejurimi, încheiate cu mese intime la 
restaurantul Împăraţii Romani, cel mai luxos din oraş. În anul 
trei, când Violeta rămăsese cu o restanţă la cursul de 
Contabilitate bugetară,  pentru ca ea să nu fie singură,  Ionel 
însuşi şi-a lăsat  un examen restanţă. Şi ce frumos a fost când 
au susţinut acele examene! Au venit cu trei zile mai devreme - 
ca să se pregătească - şi au mai rămas în hotel încă două zile, 
pentru a vizita  o frumoasă mănăstire din Munţii 
Maramureşului.      

     - Gata, doamna Violeta, că vă ia părul foc dacă mai 
staţi sub troaca asta!... zise  Lenuţa coafeza, trezind-o din 
transa în care intrase cu atâta plăcere,  încât uitase unde se 
afla…  

      
                                       *                                                        
 
În foişorul din grădina casei, înconjurat de ronduri cu 

trandafiri şi  flori,  Violeta citea pentru ultima oară lucrarea de 
licenţă, înainte de a fi dactilografiată. Iedera adusă şi plantată 
pe lângă chioşc îl cuprinsese într-o vegetaţie perenă, creând 
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adevărate ghirlande de verdeaţă, care împiedecau razele solare 
să încălzească excesiv  locul. 

Se simţea împlinită. La serviciu, activitatea se desfăşura 
cu rezultate bune. Acum, beneficia de zece zile de concediu 
pentru licenţa mult dorită. Se ridicase la nivelul dorit încă din 
liceu şi  considera că-l merită. Era fericită. 

Dar, fiindcă întotdeauna mai există şi un dar, mai avea 
un of… care o apăsa şi o durea. Cu Ionel nu se mai întâlnise 
de un an, fiindcă el terminase şi primise  diploma de licenţă. 
Cu câtă plăcere participase şi ea, ca invitată la acel eveniment!  

În amfiteatru facultăţii, în faţa juriului şi a unui numeros 
public, Ionel i s-a părut magnific. Disertaţia lui a cucerit 
auditoriul avizat şi lucrarea i-a fost răsplătită cu calificativul 
maxim. 

 Atunci, îşi promiseseră să se revadă măcar de două ori 
pe an, dar au apărut situaţii neprevăzute. Şi el era căsătorit şi 
avusese mai multe necazuri în familie. Soţia lui, o doamnă 
distinsă, licenţiată în finanţe, pe care o iubea mult, fusese 
operată de hernie de disc şi, după o lungă suferinţă, se afla, 
temporar, la pensie pe caz de boală. De aceea fusese absentă la 
expunerea lucrării lui şi, astfel, fără nici o grijă, mersese 
Violeta. 

 Doar de la serviciu, din când în când şi codificat, mai 
vorbeau  la telefon. Atât le rămăsese în ultima perioadă.  

Simţea că dragostea ei întinsă pe patru ani ajunsese la 
punctul terminus, dar fără să se stingă.  Acum, la încheiere, 
aştepta să primească de la el un răspuns: „Dacă poate să vină  
măcar la agapa de după susţinerea a exmenului ei de 
licenţă”… 

 Într-un asemenea moment, fără el, s-ar fi simţit singură 
şi tristă. George s-a justificat că nu poate să vină… „fiindcă în 
luna aceasta se face analiza semestrială a îndeplinirii planului  
la extracţia de cărbune  la cele două combinate.”  
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 Absenţa  lui George de la acest moment n-o deranja, 
dar, ca femeie în această postură, simţea mai mult ca oricând 
nevoia prezenţei unui bărbat protector şi acum  dorea să-l aibă 
acolo pe Ionel. Cu el începuse acest urcuş încă de la primul 
examen, când uitându-se în ochii ei i-a cuprins mâinile care-i 
tremurau şi i-a transmis curajul şi puterea înfruntării! Cu el 
vrea să sărbătorească acest moment atât de frumoas al vieţii, 
după atâtea eforturi, dar şi sentimente de dragoste, devenite 
uneori mai mult decât  adolescentine. În pandantivul agăţat pe 
lănţişotul de la gât – ca să-i poarte noroc -  a introdus de seara 
fotogafia lui Ionel. 

De ce i-a fost frică n-a scăpat. Ionel n-a venit, deşi îi 
promisese.  

- „Mi-am cumpărat o Dacie în rate şi vreau s-o vezi şi să 
te plimb cu ea!” 

 Acestea au fost ultimele  cuvinte  spuse de el, când au 
vorbit ultima oară despre întâlnire din preziua  plecării ei de 
acasă. 

Nu putea înţelege  motivul absenţei lui, care trebuia să fi 
fost foarte serios, altfel  o anunţa anticipat.  Ea reţinuse locuri 
de cazare pentru amândoi şi l-a aşteptat toată seara. Simţea 
telepatic că un ceva era în neregulă şi acest lucru o întrista 
până la disperare. Toată noaptea   s-a zvârcolit în pat, a 
transpirat intens şi s-a trezit din somn cu un junghi în piept, 
dar nu acesta o îngrijora. 

…În acelaşi amfiteatru, când i-a venit rândul să-şi 
prezinte lucrarea de diplomă, simţea că nu-i în stare să se 
concentreze, motiv pentru care a cerut preşedintelui comisiei, 
permisiunea să fie lăsată mai la urmă. Faţa îi era aprinsă şi o 
transpiraţie rece îi curgea pe şira spinării. Şi acum ca de 
obicei, în amfiteatru erau distinse persoane - soţi, soţii sau 
prieteni – venite ca, prin prezenţă,  să-i încurajeze pe cei dragi.  
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După ce a primit încuviinţarea de la comisie şi sfatul 
prietenesc să stea pe scaun, ca să se liniştească,  a plecat 
printre rândurile de bănci,  urcând cu greu gradenile spre 
partea din spate a amfiteatrului. La un moment dat,  simţi că 
încăperea se întunecă şi se învârte cu ea, apoi i se păru că se 
dezechilibrează. Încercă să se proptească de o masă la un cap 
de rând… 

 Dintr-o dată, se văzu într-o livadă necosită, plină cu 
flori de iasomie, simţi cum i se arată fantomatic Ionel, cu 
braţele deschise, râzând cu hohote şi felicitând-o pentru 
disertaţia ei. Simţi că este cuprinsă în braţe şi este strânsă  aşa 
de tare, că nu mai poate respira. Apoi pe gură, pe faţă, i se 
păru că Ionel o sărută, o sărută, o tot sărută… şi ea plânge de 
bucurie.  

…Deodată, se auzi un icnet urmat de un zgomot surd. 
Doamnele prezente în sală începură să ţipe de spaimă. Căzută 
cu faţa în jos pe podeaua înclinată, Violeta părea că se 
relaxează, lichidul arămiu i se scurge şerpuind lin  pe treptele 
din lemnul de stejar lustruit, trupul ei  făcu spasmodic vreo 
trei-patru convulsii şi inima i-a încetat să mai bată.  

Murise… 
 
                                    *  
                                                      
Coincidenţe?!...                                               
Ziarele cotidiene din două oraşe ale ţării, unul  

transilvan şi altul  oltean, în aceeaşi  săptămână  şi-n aceeaşi 
zi, anunţau independent unul de celălalt: 

 „Soţia, Paulica, şi copiii minori, Ioana şi Vasile, 
zdrobiţi de durere, anunţă moartea stupidă în accident rutier a 
lui Ionel Pop,  om de o înaltă probitate morală, cunoscut 
funcţionar la Banca de investiţii din oraşul nostru. 



 128 

Înmormântarea are loc la Cimitirul Ortodox, în data de 13 
august orele 13.30. Dumnezeu să-l odihnească!..” 

 
În celălalt jurnal, ferparul era încadrat într-un chenar 

negru şerpuitor: 
 „Inginerul Gheorghe Neşu, înmărmurit de durere,  

anunţă rudelor şi prietenilor, despre moartea subită a scumpei 
şi nepreţuitei sale tovarăşe de viaţă , Violeta Neşu,  survenită 
ca urmare a unui infarct miocardic,  petrecut în timpul 
susţinerii examenului de licenţă.  

Înmormântarea are loc la Cimitirul oraşului Sfântul Ioan 
Gură de Aur, pe data  13 august, începând cu orele 14.00 . 
Lacrimi şi flori!” 

 
                                 *** 
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                          Cireşe amare 
                                             (nuvelă) 

 
 
                        Grafica Florin Isuf 
  
  

 
                                      Ferice de cel orb 
 
                      Mai locuiam cu cineva în mine 
                      Şi tare greu era, distinsă Doamnă – 
                      Eu mă zbăteam să-mi ţin curat frunzişul, 
                      El, neglijent, mi-l tot păta cu toamnă. 
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                       N-am mai putut să-l sufăr pân’ la urmă 
                       Şi m-am gândit să-ncerc să-l dau afară, 
                       Dar, cum era, probabil, mai puternic, 
                       Fusei zvârlit de-a buşilea pe scară. 
 
                        Acum priveşte: eu plătesc chirie,  
                        Iar el în mine, singur, se desfată – 
                        Ferice de cel orb, distinsă Doamnă,  
                        Că nu-şi zăreşte frunza niciodată. 
 
                                                 Spiridon Popescu 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Cireşe amare 

 
Ionel, copilul  Măriei şi al lui Constantin Bobocel,  a 

fost cel mai mare dintre fraţi. Venise pe lume în zi de 
sărbătoare şi  visele mamei de la Ursitori arătau că va ajunge 
un mare om. 

Fiindcă războiul se terminase şi bărbatu-său lucra la 
târg, după terminarea celor patru clase primare, cei doi părinţi 
s-au sfătuit şi au hotărât soarta copilului: să fie dus la oraş să 
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urmeze liceul!   Constantin avea cameră cu chirie şi copilul 
intra de-acum în grija lui. 

- „Măcar  la vârsta asta să vezi şi tu cum se cresc 
copiii”, i-a zis Măria  bărbatului într-o sâmbătă seara, când a 
venit pe la ea, la ţară, unde aveau casa şi gospodăria. Sătenii 
din Strâmba – aşa se numea satul - se chinuiau fără spor, 
muncind un pământ neroditor. Bunăstarea lor era  precară şi 
bunurile pe cât realizau proveneau de la animale.  În  sat 
rămâneau femeile, bătrânii şi copiii, iar bărbaţii, ca să facă un 
ban, lucrau prin oraşele ţării, uneori îndepărtate mult de 
comuna lor. 

De aceea, era în firea locului ca băieţii şi, în mod special  
fiul cel mare, dacă erau buni de carte, să fie daţi la şcoli 
superioare. Cei mai slabi la învăţătură erau daţi la şcolile de 
meserii, sau băgaţi ucenici pe undeva. Nu conta dacă era vreo 
prăvălie sau vreun atelier, dar era musai să urmeze la  o 
meserie  care să-i placă şi feciorului. Până la Ionel, din cei 
plecaţi din sat mulţi ajunseseră intelectuali şi meseriaşi de 
vază şi, cum zicea cu mândrie moş Vasile Smerendoiu, 
cântăreţul de la Biserica Nouă: Bă ă ă!, s-a umplut ţara de 
strâmbeni… poreclă pusă după comuna lor, Strâmba, în care 
nu mai încăpeau cei prea mulţi aduşi  pe pământ  de muierile 
satului, precum ciupercile după ploaie. 

Fetele intrau în viaţă cu altă mersoare. Pentru cele de 
condiţia Mariei,  erau suficiente clasele primare, atâtea câte  se 
făceau ca să ştie să scrie şi să citească. Lucrăturile de mână, 
torsul , ţesutul şi apoi cusutul pânzei pentru cămeşi cu flori de 
arnici, învăţatul gătitului mâncării şi a treburilor în gospodărie 
erau suficiente ca să fie bune de măritat. Şi, dacă mai erau şi 
frumoase, sigur făceau o partidă bună. Femeia, anume lăsată 
de Cel de Sus, trebuia să facă şi să crească  copiii, de care tatăl 
nu se prea sinchisea şi acest lucru era avut  în socoteală,  
fiindcă pe atunci muierea făcea atâţi câţi îi da Dumnezeu. 
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  În vara aceea, Măria şi-a dat copilul  la preparaţie, 

chiar în grija dascălului său, care-i spusese ei că-i bun de carte 
şi că are voce şi ureche muzicală.  

- „Mărioară! i-a zis învăţătorul. Dacă voi îl susţineţi, 
poate să ajungă dascăl sau poate chiar popă teolog, care-i mai 
mare în rang decât popa Vasile al nost. Ionică al tău este un 
copil de ispravă!” 

 Măria a priceput tot şi, chiar dacă n-a spus totul domnul 
învăţător, tot n-a prea înţeles cum vine aia, cu ureche 
muzicală. S-a tot gândit cum o fi, dar, ca  să n-o creadă 
proastă, n-a mai întrebat „cum îi urechea muzicală!”,  

După ce-a mai discutat şi cu altă lume, Măria a 
cumpănit până s-a hotărât. Şi-a făcut drum şi s-a dus  la Târg, 
la Costăin al ei, să mai discute despre treaba cu Ionel şi  a 
zăbovit la el vreo trei zile, unde n-a stat degeaba. I-a făcut 
curat în odaie, i-a spălat cămeşile că nu venise mai demult pe 
acasă şi se umplea de păduchi şi pe urmă… era şi ea tânără şi 
dornică de om. Acasă îngropase  porumbii  iar de copii şi 
animalele de pe bătătură avea grijă soacră-sa, muiere încă în 
putere. 

Cât a stat în târg, într-o seară, Costăin al ei a dus-o la 
cârciuma de peste drum de casa lor, să bea şi ei o juma de 
Pelin. Acolo, au dat peste  multă lume cunoscută de 
Constantin şi au mai vorbit cu  vecinii de masă despre soarta 
băiatului. Erau muncitori, angajaţi lucrători în fabrica unde 
muncea el.  

Ce băutură dulce şi aromată era Pelinul acela!... Era aşa 
de bun, că nu s-au putut abţine şi au mai luat un rând pe 
datorie. Cârciumarul, o matahală de om ce trecea de suta de 
kile, îl cunoştea pe nea Costel, aşa auzise că îi ziceau colegii 
mai tineri şi lucrătoarele din atelierul lui, şi le-a dat, ca şi la 
alţii, pe datorie, notându-l într-un registru cu coperţile groase, 
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ce sta agăţat în cui, pe peretele din spatele tejghelei. De 
mâncat, că le venise şi foame, au luat câte trei mititei, altfel 
precis se pileau, mai ales ea, Măria, că nu era obişnuită cu 
băutura, precum alelalte  femei, cunoştinţele lui bărbatu-su, ce 
treceau des pe la cârciumă, după terminare lucrului în fabrica 
aducătoare de bani. 

 …Acum, aici, s-a hotărât definitiv soarta copilului: „Îl 
dăm la liceu şi-l facem contabil!”  

- De-am mânca pământ, zise Măria, dacă-i bun de carte, 
şi de-o fi nevoie, îl ţinem şi la facultate, la Bucureşti!  Creştem 
în fiecare an câte un tăurec, că tot zăbovim cu vacile care le 
avem, îl vindem la bâlci, iar eu mă duc şi la Câmp  cu oale, s-
aduc grâu şi porumb!...  mai zise  Măria încrezătoare în 
vorbele ei, după o înghiţitură de vin-pelin. Cu banii strânşi, 
continuă ea, plătim dările pentru el. Da-l facem om!  Dacă   n-
o fi să fie aşa, o  situaţie bună tot va avea. De scribălăi, cum o 
să fie şi el când termină liceul, e nevoie peste tot! Au făcut şi 
fac avere,  nu glumă, din meseria asta!...  Ai văzut cum s-a 
ajuns Petre al lui Cârlig!? Şi-l trase de mânecă pe soţ să se uite 
cu încredere în ochii lui, care până atunci priveau în altă parte, 
unde beau unele, care vorbeau şi râdeau de parcă erau numai 
ele în cârciumă. Când se uită şi ea bine într-acolo, o zări prin 
fumul de ţigare pe  Florica, vecina ce stătea  într-o cameră cu 
chirie de lângă a lui Costăin… Şi intră  la idei, dar tăcu. 

 
                                    * 
                                                              
…Ce fericită a fost Măria, când a auzit că fiu-su intră în 

liceu fără să mai dea examen de admitere! Era îngrijorată că ar 
putea să nu intre, cum a păţit Vasilică, copilul lui Ion al lui 
Streche.  Geaba a luat el premiu doi la primară, că la examenul 
de admitere, de emoţie, n-a putut răspunde. Aşa a zis tat-su,  
când  l-a adus pe copil acasă, spăşit. 



 134 

Din vara aia, se dăduse altă Lege a şcolilor şi Ionel al ei 
scăpase numai cu vizita medicala. Că de sănătos era sănătos. 
În neamul lor nu s-a pomenit să fie vreunul ofticos. Laptele de 
la caprele cu păr gălbui era dovedit că-i cel mai bun contra 
bolilor de piept şi  la ei laptele n-a  lipsit din casă…  Acesta  i-
a ţinut pe toţi sănătoşi!  

Copilul nu prea avea carne pe el, că alerga toată ziulica 
după vaci, dar era împlinit şi la mâini, şi la picioare. 

 Când l-a pus doctorul să se dezbrace, Măria, care sta la 
uşa clasei în grămadă  cu toţi părinţii, doar atâta l-a auzit pe 
doctor, că-i zice unui sanitar despre copilul ei, vorbe de care  
s-a ruşinat  să-i crape capul: 

- Bă ă ă, Sabine! Ăsta-i copil frumos şi arătos, dar, 
săracul de el, îi mâncat tot de pureci şi stălniţe.   N-ai unde 
pune un deget pe pielea lui! Bine ca n-are şi râie, că nu ştiu ce 
aş mai zice! Poate  mă aude de afară cine-i cu el!...  

Atât a zis doctorul şi din bun-simţ  nu a mai făcut altă 
vorbăreală... L-a întrebat numai de nume, ca   să-l  treacă 
admis  pe tabelul cu înscrişi.  

…Dând din cap cu tristeţe, a trecut la altul. Şi el, 
doctorul, era venit tot de la ţară. Cunoştea bine traiul în 
gospodăriile cu multe animale unde era oareşce belşug, dar 
acolo, vara, până şi oborul vitelor era plin de pureci şi paturile 
de ploşniţe, de care nu scăpa mai nimeni. 

 
                                   * 
                                                     
…Până s-au deschis şcolile, Măria n-a stat în preget şi s-

a ocupat de pregătirea copilului. S-a dus cu el la Dădală, 
croitor renumit pe trei comune, care,  din vigul de dimie ţesut 
de ea, astă-iarnă,  i-a făcut  hainele  de şcoală. I-a zis 
croitorului să le facă un pic mai mari.   
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-„Copilul e-n creştere şi  hainele trebuie să-l ţină cam 
vreo trei ani, până la capacitate”.  

Din pânza de in, ţesută de ea după sărbătorile de 
Crăciun,  împreună cu soacră-sa,  au croit cum ştiau mai bine 
şi i-au făcut trei cămăşi şi trei perechi de izmene. La  o 
cămaşă, cu multă migală i-a cusut pe deasupra piepţilor pânză 
fină de zefir şi din acelaşi material i-a făcut şi gulerul, de  
ziceai  că-i cămaşa boierească,  dacă o vedeai  pe sub 
minteanul  nedezbrăcat . 

De  încălţări, nu ducea grijă. Măriei, îi promisese 
mumă-sa că-i dă bocancii lui frate-su al mic, Vasile, fiindcă 
nu-i mai încăpeau  picioarele în ei. Îi avea mai demult şi,  
pentru că îi încălţa numai atunci când mergea la nedei şi la 
biserică, erau ca noi. Îi rămăseseră mici. Vasile, ca toţi copiii, 
la şcoala din sat mergea în opinci, iar bocancii erau păstraţi în 
lada cu ţoale din podul pivniţii, unde au zăcut vreo şase ani.  

 
Cu o amânare  de vreo trei săptămâni, pricinuită de 

urmările războiului, s-a dat veste în ţară că încep şcolile. 
Părinţii copiilor de liceu au început să forfotească de ştia tot 
satul! Se pregăteau carele cu loitre lungi pentru transportul 
lucrurilor la gazde, unde nu  mergeai  cu mâinile goale. Pe 
lângă fânul dobitoacelor de la jug, în car se puneau şi de-ale 
gurii pentru copil, să aibă ce mânca la gazdă cel puţin pentru o 
lună, apoi  aşternuturile, pături şi cergi pentru învelit, căpătâi 
pentru pus capul şi câte şi mai câte!... Într-un car mergeau câte 
doi-trei copii şi câte un părinte. 

În ziua premergătoare, Măria opri pe Ionel acasă, 
spunându-i să nu mai meargă cu vacile la păscut. Îl   rugă pe 
Muie, aşa îl poreclea lumea pe vecinul de la Vale, să i le 
păzească el când se duce cu ale lui, că şi ea i le-a luat de-atâtea 
ori când a avut nevoie, că aşa se ajută vecinii! 



 136 

- Nea Gheorghe! aşa îl chema pe Muie.  Să fii atent să 
nu cumva să sugă viţeii, că iau laptele la târg! Vezi să nu te 
păcălească, că s-au făcut şi ăştia ai dracului de n-au pereche!... 
zise Maria către vecin, când slobozea  vitele din ocol. 

 
Toată după-amiaza aia, a muncit cot la cot cu soacră-sa. 

L-a pus pe fiu-su să taie un cocoş din cei doi, pe care l-o 
prinde! şi gâscanul leşesc, „că nu se cade să meargă la Târg ca 
sărăntocii, cu traista goală, adică fără bunătăţi!”  

- Că de-acum mănâncă boabele degeaba şi de aia i-am 
crescut! Ş-apoi, măruntaiele vă rămân să faceţi o ciorbă, că 
marţi este Vinerea Mare!..  se justifică Măria cu voce tare, ca   
s-o audă soacră-sa. 

- Lasă, Mărie!... Că noi mâncăm orice. Marţi om merge 
la praznic la soru-mea Polina, că la Sfânta Maria Mare  când a 
fost la noi, tu n-ai auzit-o, dar mi-a vorbit de m-am crucit! 

- „ Fă ă ă!... Să nu faci cumva să nu vii pe la mine de 
Vinerea Mare, că nu mai calc pe la tine cât oi trăi şi nu mai 
trăiesc mult, că-s mai bătrână!” povesti soacră-sa c-a zis soru-
sa.    Vorbea, dar cu mâinile perpeleau gâscanul de puf, care, 
neadunat în  vreo traistă sau altceva, zbura în voia lui, 
umplând bătătura de pene. Penele n-aveau trebuinţă în casă. 
Nimeni din sat nu le  aduna să le bage în căpătâie ca să 
doarmă cu capul pe ele. Ei ştiau din bătrâni că  paiele şi 
pănuşele de  porumbi sunt mai sănătoase şi ţin capul 
limpede… 

Întâi, Ioana perpelise  cocoşul şi apoi îi crici Măriei că-l  
pusese pe masa cu trei picioare din polată, ca  să-l spintece ea, 
cum îi place!... Şi să fie atentă, să nu se pună mârtanul pe el, 
că-i dat dracului de hoţ! 

 
…Măria, în odaia bună de la drum, aduna lucrurile lui 

Ionel şi le aşeza în cufărul lui tat-su Costăin, făcut de Dumitru 
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lui Ciufanu pentru armată, când a fost să fie dus la 
concentrare. Era un cufăr lucrat frumos şi vopsit, făcut din 
scânduri bine geluite,   subţiri, dar rezistente,  din lemn  de 
brad,  ca să nu atârne greu, dar să fie cât mai încăpător. „Că şi 
copilului îi trebuiau  multe!” 

 Pe lângă flanel, cămăşi, izmene, căciulă de iarnă 
cumpărată din bâlciul Sânpetrului, fular de lână, batiste cusute 
cu arnici  pe margine, ciorapi groşi de lână împletiţi de ea  
într-un cârlig, i-a pus şi nişte peşchire… „să aibă cu ce să se 
şteargă pe obraz,  când se spală dimineaţa, că ale lui tat-su s-
au împuţit de-atâta folosinţă!” I-a mai băgat şi trăistuţa de 
cărţi, făcută de ea special  ca să semene cu o servietă şi s-o 
aibă  la liceu. Era ţesută din păr vânăt de capră, cu baieră 
scurtă şi doi nasturi de închidere în găici , cusută  ca la genţi. 
Una adevărată,  din piele nu-şi permiteau, deşi copilul i-a zis 
mume-sii să-i cumpere, că el merge de-acum la liceu, nu 
oriunde…  

- „Da de unde atâţia bani acu’? Dacă iei premiu, o să-ţi 
cumpere tat-tu una din piele de porc” i-ar fi zis ea copilului 
când au vorbit. Ionel a răspuns:  

- „Valentin al popii, în primul an a rămas coligent . Aici, 
la primară, era premiant!” Şi discuţia  pe seama genţii  s-a 
terminat de atunci, fiind alte griji mai mari de rezolvat. Ş-apoi 
câte cărţi şi caiete trebuiau şi cât de mult costau, numai 
Dumnezeu ştia! Dar or vedea şi ei când le vor cumpăra, că 
până atunci nu mai este mult… 

 
…Pe foc, în ceaunul prins în zălar forfotea mămăliga, 

aruncând stropi fierbinţi în toate părţile, iar în tigaia a mare de 
tuci cu trei picioare, pusă pe jăratic, se prăjeau în untură cele 
mai arătoase şi mai gustoase bucăţi din carnea   cocoşului 
porumbac. După ce fură  scoase pe un taier, în grăsimea cu 
gust de carne, se puseră la fript   zece ouă bătute, amestecate 
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cu urdă sărată,  într-un castron de-al mare. Când fu gata, se 
împărţi în două, una pentru mâncat acum şi una să fie luată la 
târg, într-o strachină smălţuită, nouă, adusă din gura podului.  

 
                                     *                                                    
Peste sat se lăsase seara. 
Când treaba fusese terminată, rosturile aranjate, carul 

pregătit, cina mâncată, Măria cu Ionel alături de ea s-a 
închinat şi a zis: Doamne ajută!...  

S-au suit în car şi au plecat pe drumul Târgului. Privirile 
le erau tot înainte, că atunci când pleci la drum, nu-i bine să te 
mai uiţi îndărăt! 

 
 În sufletul copilului s-a creat un gol şi, pe întuneric,  

suit în fânul din trocul carului,  ferindu-se  să nu  fie auzit şi 
văzut de maică-sa, a început să plângă încet, pe înfundate. 

…Pleca din casa în care a văzut prima oară lumina zilei! 
Se despărţea de bunica lui, mama Ioana, care îl crescuse şi cu 
care dormise în pat până acum. Se despărţise de fraţii lui mai 
mici, cu care se jucase tot timpul; iarna în casă, vara pe 
bătătură, pe uliţa satului sau pe câmpul izlazului. Chiar dacă se 
mai şi încăierau, că doar erau copii, când le era foame, cu ei 
împărţea frăţeşte,  fără să se păcălească, ultima bucată de turtă 
de mălai unsă cu untură. Se despărţise de căţelul Azorică, 
prietenul lui când păştea  caprele, care acum, la plecare, venise 
lângă carul pregătit şi scâncea, gudurându-se cu tristeţe, 
simţind  şi el durerea despărţirii. Părăsea locul unde primăvara 
auzea cucul cântând, unde vara, la Furcă, la lumina focului, 
asculta poveştile muierilor bătrâne,   cântecele fetelor mari şi 
ale băieţilor mascaţi, care veneau să le sperie, şi atunci ele 
fugeau în întuneric cu băieţii după ele. Părăsea casa  în care  
bunica, în serile lungi de iarnă, torcând caierele de fuior, el 
picotind cu capul în poala ei, îi povestea despre Ileana 
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Cosânzeana, de luptele dintre Zmei şi Feţi-Frumoşi, trăind 
sufleteşte sentimentele eroilor din poveste,  şi apoi de fiecare 
dată trecea în paza lui Moş Ene, trezindu-se a doua zi 
dimineaţa, odihnit, cu capul aşezat pe căpătâiul umplut cu 
paie. 

Cuibărit în fânul din car şi acoperit cu cerga pentru patul 
de la oraş, repede s-a încălzit şi, în mirosul  florilor de 
sânziene  uscate, cosite odată cu fânul din câmp, a adormit 
profund. 

 
                                    * 
  
…Până la vacanţa de Crăciun, timpul a trecut ceva mai 

greu pentru Ionel, chiar dacă a fost mai puţin de trei luni. 
Materiile de şcoală erau multe iar cărţi nu avea pentru toate! 
Unele pe care le cumpărase tat-su nu mai erau potrivite cu ce 
se cerea în noua formă de învăţământ. Pentru  scris notiţele în 
clasă, îi cumpăraseră maculatoare care aveau foile făcute din 
hârtie proastă iar creioanele aveau mina tare. Scrisul era 
dezordonat, urât şi nu se imprima bine pe file. 

În clasă, Ionel nu avea nici un coleg de şcoală primară. 
Toţi copiii îi erau străini. Cei din oraş erau răutăcioşi cu cei de 
la ţară şi râdeau de vorbirea lor, de hainele de dimie pe care le 
considerau „că sunt de oameni proşti şi săraci!” În recreaţie, 
copiii de la ţară nu erau primiţi la jocurile celor din târg, mulţi 
dintre aceştia cunoscându-se bine între ei. 

 Între un copil de la ţară şi unul de la oraş, se vedea 
diferenţa şi primii erau permanent persiflaţi cu apelativul „Bă, 
ţărane!!... mai târziu când învăţaseră, franţuzindu-l caraghios, 
în forma „Bă, peizane… 

Situaţia aceasta a durat până la primele verificări ale 
cunoştinţelor, când lucrurile au început să se schimbe. 
Profesorii  au început să-i cunoască mai bine  ascultându-i, şi 



 140 

parcă anume-i scoteau la tablă, şi copii de ţărani, şi de orăşeni, 
că nu era greu să-i deosebeşti după vorbă şi ţinută. Iar când a 
început să se pună notele în catalog, la mulţi dintre orăşeni   
le-a picat nasul. 

Ionel era mereu îngândurat, nu se putea concentra la ore, 
uneori nu ajungea la timp. În catalog i se puneau absenţe 
nemotivate. Nu-şi dădea seama că se  abatea de la regula 
liceului, având absenţe, era trist şi ducea dorul fraţilor rămaşi 
acasă.  

La gazdă, dormea cu tat-su în pat, dar împreună 
discutau, dacă mai şi discutau!... numai seara. Cursurile la 
liceu se ţineau după-amiază. Dimineaţa, când taică-su pleca  la 
serviciu, el rămânea adormit. De prea multe  ori rămânea 
singur!... 

 Mesele zilnice erau sărăcăcioase şi dezordonate. Bine 
că măcar pâinea nu le lipsea! 

Ceaiul din frunze de gutui amestecate cu flori de tei şi 
pâinea neagră  pe cartelă, făcută la brutărie din cea mai 
ordinară făină, prin care se mai găseau şi căcăreze de şobolani  
însemna mâncarea lor la mesele de seară şi de dimineaţă.  La 
prânz,  mânca ce mai rămânea din ce se pregătea, când venea 
tat-su de la muncă şi avea chef şi timp. Şi această situaţie, cu 
mici întreruperi, a durat până la vacanţă. Copilul se anemiase 
şi s-a îmbolnăvit. Medicul liceului l-a trimis acasă, dându-i 
scutire medicală. Gâtul era cuprins de infecţie şi diagnosticul 
de amigdalită pultacee fusese pus. Din această cauză, a lipsit 
multe zile şi a pierdut noţiuni importante de la orele de clasă. 
După două luni, la Limba franceză nu era în stare nici să 
citească alfabetul. Ce greu i-a mai fost! 

 Cine să-l îndrume sau să-l asculte la vreo materie? 
Întrebat de tat-su, cu clase primare cât şi el, „ce note ai 
primit?”... a minţit! Unde luase trei sau patru spunea cinci sau 
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şase, iar când lua vreun şapte, prindea pe Dumnezeu  de- un 
picior… Şi tăcea. 

Umilit de colegi, pentru vorbirea, ţinuta şi originea lui 
ţărănească, trist din lipsa de comunicare şi a dorului de bunică 
şi fraţi, suferea în tăcere... 

După o vreme, în zi de toamnă târzie, Măria, mamă-sa, 
şi-a făcut drum şi a venit    să-şi vadă copilul şi omul. Avea 
motive şi să stea mai mult pe la bărbatu-su, fără reproşuri din 
partea soacrei „că uita să se mai întoarcă!”, dacă şi când 
ajungea rare ori prin târg… 

 
                                       * 
 
…Cocoana Olga, măritată cu Nicolae Şerbu erau 

proprietarii casei şi patronii  unui atelier de cizmărie cu 
lucrători, calfe şi ucenici. Amândoi erau meşteri renumiţi, cu 
patentă, şi aveau clientelă de toate categoriile. Făceau  pantofi 
şi ghete din piele box pentru orăşeni, bocanci din piele bizon  
pentru ţărani şi cizme Burgher pentru fandosiţii mai bogaţi.   
Bizonul era o piele mai groasă, bine tăbăcită. Pentru bocancii 
ţăranilor,   pielea  provenea din carâmbii  cizmelor  purtate de 
soldaţii de la regimentul de artilerie hipo din oraş. Când 
cizmele erau reformate, carâmbii  erau recuperaţi şi aduşi 
seara pe furiş, de un majur mustăcios. Nicolae se lăuda la 
clienţii ţărani cu valoarea materialului cazon din care le face 
încălţările şi-i asigura    că n-au moarte!  Ca să-i convingă, le 
arăta o ştampilă  aplicată pe piele cu efigia Ministerului de 
Război! 

 Olguţa, cum o alinta soţul ei, era o femeie pe cât de 
frumoasă, pe atât de vicioasă… Fuma ţigară după ţigară şi bea 
cam mult, în special vin pelin, cumpărat de la crâşmarul de  
peste drum. Avea părul blond, ochii albaştri-liliachii, ca florile 
de şofrăneţ, pielea feţii măslinie şi bine întinsă, nasul cârn, 
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obraznic, buze cărnoase, senzuale şi ispititoare pentru a fi 
sărutate, dorinţă de la care nici ea nu se da înapoi să le ofere, 
când vedea vreun bărbat mai frumos.  

Ionel, când a văzut-o prima dată, s-a ruşinat mult de ea 
şi, fără s-o privească în faţă  i-a zis: Săru’mâna, doamnă! , aşa 
cum îl învăţase tat-su. La el în sat n-a zis la nimeni aşa ceva, 
nici chiar mamei sale, adică vorbele astea de salut. Bună 
dimineaţa…, ziua…, seara…, după vreme, erau considerate 
saluturi respectuoase, cele mai de cuviinţă  între trăitorii din 
lumea satului. 

 
                                       * 
                                                     
Vacanţa de Crăciun a venit ca o mană cerească! 
 Trimestrul fusese încheiat şi la trei materii, Ionel avea 

medii de patru. Cele mai mari medii, de nota 9, le avea la 
Religie şi Muzică. Pentru vocea-i plăcută, fusese ales şi în 
corul şcolii. Dar despre asta n-a spus la nimeni, nici lu mamă-
sa măcar! Îi era ruşine cu notele cele mici şi-şi pusese în gând 
să se îndrepte în trimestrul al doilea. Într-o zi, când l-a 
reascultat la o lecţie, profesorul de istorie, prin observaţia ce  
i-a făcut-o l-a dojenit, zicându-i: „Bă…, tu eşti copil inteligent, 
dar eşti mare puturos! Să te pui cu burta pe carte, că eşti copil 
sărac! Dacă nu, o să-l  chem pe taică-tu, să te judece în faţa 
clasei şi atunci, să vezi tu ce paţi!” 

A înţeles că poate. 
Dar ce să aştepţi de la un copil dezrădăcinat din mediul 

lui?...Măcar să fi avut acum, la început pe cineva care să-l 
întrebe zilnic, sau măcar din când în când cum învaţă, să vadă 
cum scrie şi ce lecţii are… Pe Constantin, tat-su, chestiunea 
asta nu-l privea. Auzise de la muiere ce-a zis învăţătorul 
despre copilul lor şi considera că şi la liceu se comportă la fel 
de bine ca la şcoala din sat. Dar n-a fost să fie aşa, iar motivele 
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erau destule. Şi apoi Constantin făcuse doar patru clase 
primare şi nu ştia nici el nimic din noile materii şcolare, care 
se predau la liceu. Grijile lui erau ce mănâncă, cu ce se 
îmbracă şi să fie cald în odaie. 

 
În vacanţă, bocancii primiţi de la bunică-sa au cedat 

definitiv. Ţinuţi în pod vreme îndelungată, pielea feţelor  le-a 
îmbătrânit  şi  după trei luni de purtare prin târg s-au rupt.  

În toamnă, când   începuse cursurile la liceu, Ionel a 
venit încălţat în ei şi atunci arătau ca noi. Ce  mândru era de 
încălţările lui! Dar n-au ţinut mult că le-au crăpat feţele. După 
Vrăjit, nu i-a mai putut încălţa, fiindcă intra apa, ca afară, şi-l 
uda la tălpi. 

 Din pielea porcului tăiat la Crăciun, sărată, dată cu 
cenuşă şi pusă la uscat după sobă, că tat-su se pricepea,  i-a 
făcut o pereche de opinci încreţite pe margine cu nojiţe,  
pentru a fi purtate la liceu, după vacanţă. 

Când a văzut ce i se pregăteşte - ştiind ce răutăţi îl 
aşteaptă din partea colegilor -  Ionel a început să plângă de l-a 
văzut şi mumă-sa.  

- Lasă, mamă! a zis Măria. O să vadă profesorii că eşti 
şi tu un copil sărac şi o să te ajute şi pe tine să iei note mari, ca 
să-ţi dea un premiu la vară. Când oi veni la târg, vorbesc eu cu 
Olga să-ţi facă o pereche de bocăncei din vizon, aşa înţelesese 
ea că-i spune la pielea aia cazonă, că ăia nu mai au moarte, şi 
termini liceul până se rup!... 

- Da, mămică!... dar până atunci, o să râdă toţi copiii de 
mine! Adrian, băiatul ceasornicarului, are note mai mici ca ale 
mele şi când a dat îngheţul a venit la liceu pe patine. Eu…,     
n-am nici bocanci! Iar de hainele mele şi de săcuiul de cărţi 
toţi au râs! îi răspunse Ionel, cu lacrimile înnodate sub bărbie. 

 
                                       * 
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A doua zi după sfântul Ioan, fiindcă vorbiseră din timp, 

Măria cu fiu-su Ionel au fost duşi la Târg cu sania de Dumitru 
lui Păun, chirigiu recunoscut al satului. Sania era făcută să fie 
încăpătoare şi au avut loc în ea şase persoane, cu bagaje cu tot. 
În traiste şi desage, copiilor li se vârâseră multe alimente, „că 
nu se ştie cum va fi iarna!” 

Costăin plecase după Anul Nou şi Măria avea motivele 
ei să aducă băiatul  la gazdă. De aceea, în desagă pusese mai 
multe, ca să fie, fasole uscată, poame de mere şi prune de 
toamnă, ciuperci uscate, bob, brânză şi afumături de porc, 
după care îţi lăsa gura apă!  

Au plecat dis-de-dimineaţă şi, în seara de dinaintea 
începerii şcolii, erau în casa gazdei de la oraş. 

Dulapul cu de-ale gurii din locuinţa de la târg s-a 
burduşit cu bunătăţi şi preparate din porc. Slănina afumată, 
cârnaţii, toba, muşcheţii şi pecia de pe spetie, oasele afumate, 
toate luate de pe dorângile din podul casei de la ţară, umpleau 
cu mirosuri care mai de care  mica odaie cu destinaţii multiple: 
dormitor, bucătărie,  sufragerie, cămară, baie, loc de învăţat şi 
de scris, pentru lecţiile zilnice ale lui Ionel. 

În prima zi de şcoală, Ionel a încălţat opincile de porc. 
Pe deasupra erau frumuşele şi cu ciorapii din lână albă 
împletiţi într-un cârlig, ca să fie mai groşi, arătau bine în 
picioarele unui ţăran! În acest mediu arăta ca-n poveste. Dar el 
acum se făcuse orăşean şi ţinuta asta   nu-i mai convenea. Unii 
elevi din clasa lui aveau haine de uniformă. El avea haine de 
dimie. Acum, în loc de ghete, purta opinci şi cărţile le ducea 
într-o traistă din păr de capră, în loc de servietă. Avea totuşi 
ceva de care nu-i era ruşine: pe cap, şapca de licean şi numărul 
matricol cu emblema liceului, fixat pe mâneca stângă a 
minteanului. Căciula  ţuguiată n-o lua la liceu. 
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               Când l-au văzut colegii orăşeni în recreaţie, l-au 
înconjurat şi-l băteau cu bulgări de zăpadă. Râdeau de el şi 
strigau cât îi ţinea gura: …a venit ţapu fără coarne!!  Şi l-au 
împins în troianul de  zăpadă grămădită în curtea liceului.   

De-acum, când intra în clasă, primul care-l zărea  striga 
să audă toţi că… vine ţapul fără capre, că i-a mâncat lupii 
suratele… 

Îşi găsea vina că, într-o recreaţie, a povestit şi el la unii 
colegi, cum i-a luat lupul un ied şi cât a plâns de frică să nu-l 
bată acasă că n-a avut grija caprelor. Atât le-a trebuit 
răutăcioşilor de la oraş  ca să-i găsească porecla potrivită: 
Ţapu. 

 Şi asta a ţinut până i-a  auzit profesorul de Română, 
dirigintele clasei, căruia îi era milă de el. O oră întreagă de 
dirigenţie i-a admonestat profesorul pe elevii săi sturlubateci.  
Le-a vorbit  despre prietenie, colegialitate, milă şi într-ajutorul 
reciproc care trebuie să fie între oameni. Copiii de la ţară!... 
zicea profesorul, şi el fiu din părinţi ţărani, în viaţă vor avea 
numai de câştigat, fiindcă se obişnuiesc cu munca de mici! 
Din vorbele lui, Ionel a înţeles că mulţi din cei săraci ca el  pot 
ajunge oameni mari, numai dacă învaţă bine şi iau note mari. 
Sărăcia poate fi învinsă numai prin muncă. Învăţătura, fiindcă-
i muncă, de aceea este şi grea!  

 
- „Las, că o să vă arăt eu vouă ce pot!”... şi-a zis Ionel în 

gândul lui de copil frustrat, după  terminarea orei de dirigenţie, 
ultima oră  din ziua aceea. 

 Când se terminaseră orele de curs, trecuse de ora şapte 
seara. 

 Din cerul cenuşiu al serii de iarnă ningea fără încetare. 
Strada, mai mult neiluminată, era pustie, pe jos zăpada creştea 
văzând cu ochii, iar el   abătut şi singur pe întuneric înota spre 
gazdă,  marcat sufleteşte de răutăţile colegilor orăşeni.  
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 Dar era şi fericit… Ştia că acasă îl aşteaptă mămică-sa, 
cu mâncare bună, aşa cum îi plăcea lui, şi apă încălzită într-o 
oală, ţinută caldă pe plita sobei. După ce-şi scotea din picioare  
opincile înmuiate şi ciorapii uzi leoarcă, trăgea de  sub pat 
postăviţa din lemn de plop şi în apa fierbinte pusă în ea şi le 
încălzea.  

  Căldura din cameră, apa caldă de la picioare îl 
moleşiseră şi deodată devenise iar   trist. Îşi aduse aminte că 
peste două zile mama lui pleca la ţară, la casa unde erau fraţii 
lui rămaşi cu bunica. Pentru el, iar începea o perioadă lungă şi 
grea, poate până la Paşte, rămânând singur cu grijile  şcolii, 
ale dorului de fraţi şi  lipsei de mâncare. 

Nu ştia încă de o veste mare pentru el, pe care o spusese 
tată-su  maică-sii:  

-„Mărie, de la întâi, am aprobarea ca Ionel să mănânce 
la cantina fabricii, la masa ucenicilor!”   

-„Costă mult, Costăine?” a întrebat Măria, să vadă dacă 
le ajung banii.  

-„Nu, că nu mai mănânc eu şi el ia masa în locul meu!” 
Şi după o pauză mai mormăi că „o să-mi fac pachet de-acasă 
şi oi vedea ce-o mai fi!” Când copilul a intrat pe uşă, părinţii 
n-au mai vorbit nimic  despre mâncare. 

 
                                       * 
                                                     
În vara trecută, când Măria venise să vorbească cu 

Costăin al ei despre treaba cu liceul pentru copil, pe lângă 
altele mai avusese încă o discuţie  cu bărbatu-su. 

Atunci a văzut că în camera de lângă a lor stă cu chirie o 
fată, căreia vecinii îi ziceau pe nume Florica. O văzuse şi seara 
la cârciumă, stând la o masă cu mai multe femei, cu paharele 
pline cu vin în faţă, fumând şi vorbind aşa de tare, de ziceai 
că-i tărăboi, nu altceva! 
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A cumpănit-o bine şi n-a pregetat să-şi întrebe bărbatul 
de soarta ei. 

- Cu ce se ocupă, omule, şulfa asta? Că umblă ca 
veveriţa tot cu coada ridicată, i-ar fi zis Măria lui Costăin, 
când i-a văzut intrând pe amândoi împreună în curtea casei, pe 
când ea îl aştepta cu nerăbdare în pridvor. 

- E muncitoare la fabrică şi-i necăjită că i-a plecat omul 
la armată! a zis Costăin  Mării, care nu-l slăbea din priviri. 

Atât au discutat atunci, dar în sufletul Mării rămăsese 
ceva neclar. „Dar o să văd eu mai bine când aduc copilul la 
Târg!”, şi-a zis Măria în sinea ei. 

După o vreme, când Măria a stat mai multe zile pe la ei, 
cu felul ei de ţărancă simplă şi cinstită, s-a apropriat de coana 
Olga, fiică de basarabeni refugiaţi  în Ţară de frica ruşilor. De-
atunci, Ionel a intrat  în graţiile  proprietăresei  şi s-a bucurat 
mult de atenţia acesteia. 

 Măria, care acum venise să stea o săptămână, aşa-i 
promisese soacră-sii,  spre bucuria  lui Ionel a stat două. 
Repede devenise prietenă bună cu cocoana Olga, care, după ce 
dădea materialele trebuincioase pentru o zi la lucrători  şi 
aceştia începeau treaba, îşi făcea drum până la coana 
Mărioara, că aşa o alinta de-o vreme pe soţia lui nea Costică, 
pretenţioasă şi la apelative.  Camerele închiriate erau înşirate 
pe o sală lungă, ca vagoanele la tren, ultima fiind a lui nea 
Costică, parcă anume aleasă să ascundă şi alte secrete. 

Cu mers uşor de felină, Olga venea la Mărioara sub 
pretextul „să se mai descarce de draci!”, că nu ştie cum să mai 
ţină piept necazurilor. 

- Coană Mărioară!, zicea Olga. Nu mai fac faţă 
greutăţilor. Lumea vrea încălţări şi eu n-am materialele ce-mi 
trebuie. După război, nu se mai găseşte nici aţă de cusut 
ramele,   nu-i un cui de lemn de prins tălpile iar de piele nici 
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nu mai vorbesc! Trebuie să umbli mult şi nu găseşti tot ceea ce 
doreşti… 

- Ionele! Ia tu colea un pol de la tanti şi du-te la 
Marghitu şi adă un kil de Pelin. Dar treci prin spate, să nu te 
vadă lucrătorii pe geam, că îi apucă dracii şi nu mai lucrează 
atenţi. 

 Aşa îi zicea cocoana  Olga când îl trimitea pe Ionel 
după băutură la cârciumă. Învăţase bine lecţia şi, de fiecare 
dată, fiindcă era ascultător, îi rămânea şi câte un bacşiş, că nu-
i lua restul niciodată. Cu banii adunaţi, cumpăra şi el un 
ştrudel cu mere de la un plăcintar mustăcios, care, pe vreme 
bună, venea cu o tonetă şi se instala la poarta liceului, îmbiind 
copiii cu bunătăţile lui. 

Olga nu bea singură şi bea zilnic. Asta era plăcerea ei. 
Cât a stat mama lui Ionel în târg, beau amândouă. La început, 
Mărioara prudentă nu bea tot vinul din cană, că din căni de 
tablă beau ele vinul. Îi era frică să nu se îmbete, că mai băuse 
odată ea  cu Costăin, anul trecut, într-o seară de pomină, şi-i 
cunoştea efectul. Era s-o facă praf… bărbatu-su, când s-au 
băgat în pat, dar atunci erau numai ei. Acum, copilul doarme 
în pat cu ei… Şi dacă simte!? 

Olga bea, nu se încurca şi fuma ţigară după ţigară, 
jeluindu-se tot timpul. Acum profita şi de faptul că bărbatu-su  
era plecat după materiale la Bucureşti. Pielea box şi tovalul 
erau pe terminate, iar de crupon nici vorbă să le-ajungă pentru 
comenzile primite. Plecase că avea promisiuni de la un 
angrosist să i se vândă  vreo 50 de fuse din fiecare fel. 

Ionel profita de vizita doamnei proprietărese şi, cât sta 
cu maică-sa la băut, pleca din cameră  în atelier, atras să  vadă 
cum lucrează meşterii şi se aşeza lângă ucenici.  

Îi plăcea mirosul de piele tăbăcită, amestecat cu cleiuri 
şi spirt, ce persista în atelierul-prăvălie şi zgomotul sacadat al 
ciocanelor ce băteau cuiele în tălpi. Începuse să înveţe şi el 



 149 

ordinea  operaţiunilor în confecţionarea încălţămintei. De la 
trasul feţelor pe calapod, până la rihtuit, pricepuse toate 
regulile. Rămânea doar lucru practic pentru căpătarea 
îndemânării. Împreună cu ucenicii, cosea cu uşurinţă petice pe 
feţele găurite ale bocancilor aduşi la reparat, folosindu-se de o 
sulă şi două ace încovoiate. 

 
- Ionele!... Cucoana veni la mamă-ta? întrebă meşterul, 

nea Vasile, un bărbat la 30 de ani, care era şef peste ceilalţi 
lucrători şi ucenici din atelier. 

- Da! răspunse Ionel. Vrea să înveţe de la mămica felul 
cum croşetează la două undrele modelul  de şerpi împletiţi  pe 
piepţii unui flanel, fiindcă vrea să-i facă şi ea unul  domnului 
Nicolae. Mămica acum îmi lucrează mie unul fără mâneci, să-l 
iau la primăvară,  când las haina şi încă-i răcoare afară. 

- Dar, după vin nu te trimise? 
- Nu!... că zise „că n-a dormit bine azi-noapte!”. S-a tot 

trezit c-a bătut vântul tare, de-au zdrăngănit obloanele la 
prăvălie! minţi Ionel, ca să nu afle toţi secretul lui,  nebănuind 
că ei ştiau tot.  

Vasile dădu din cap neîncrezător, dar nu insistă cu 
întrebările. Nu dorea să fie cumva pârât de copil la stăpână că 
el o urmăreşte ce face. De când lipsea patronul, tot beată 
stătea!... 

Ionel pricepuse mai de mult că nu trebuie să umble cu 
vorbele de la unii la alţii „că nu-i frumos să fii gură spartă!” Ş-
apoi,  doamna Olga, de câte ori îl trimitea după vin şi ţigări,  îl 
cinstea cu bani, că nu-i lua restul, iar când tată-su pleca de 
sâmbăta până duminică seara  şi el rămânea singur, îi da şi 
câte o farfurie cu mâncare caldă din oala gătită pentru ea, 
numind: „Să fie pentru mama ei, moartă în Basarabia!” Şi el 
zicea doar bogdaproste! 

Încrederea între ei  devenise reciprocă. 
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                                       * 
                                               
…Când a venit luna Mărţişorului, Ionel i-a adus 

doamnei Olga un mănunchi de toporaşi  culeşi pe sub gard din 
grădina  vecinului, despărţită de a lor printr-un gard viu din 
cărpiniş. Îl învăţase Victor, ucenicul cel mai mare al 
patronului, când anume şi pe unde să intre şi să culeagă flori. 
În gard, unde lipseau fiindcă se uscaseră doi copăcei, se făcuse 
o hudă. Pe acolo intrau câini care îşi croiseră poteca lor, 
devenită acum a ucenicilor şi a lui Ionel. Vecinul, un sas 
grădinar priceput, pripăşit aici  din Mărginimea Sibiului, 
cultiva legume şi flori ca să le vândă. Toată vara grădina lui 
era plină cu tot felul de flori, un Eden, nu alta, pe pământ!  De 
la zambile, până la crizanteme, nu-i lipsea din grădină nici un 
soi din graţiile floricole ale zonei. 

 Seara, pe furiş, strecurându-se pe huda câinilor, mai 
intrau ucenicii iar de-acum şi Ionel şi luau fără să lase urme 
câte un buchet de flori, pentru doamna Olga şi tanti Florica,  
chiriaşa tânără, vecină de cameră cu nea Costică.   
                Tanti Florica, cum îi zicea Ionel, lucra în acelaşi 
atelier cu tat-su, pe care ea nu-l scotea din nea Costică, atunci 
când ea vorbea despre el sau discutau amândoi. Şi vorbeau 
des, că erau vecini şi vecinii se ajută şi se  împrumută ba de 
una, ba de altă.  

Pe nea Costică l-a rugat Florica, şi Ionel a auzit şi 
văzut, să-i repare primusul la care se înfundase  duza şi nu mai 
funcţiona. Şi tot nea Costică i-a curăţat soba, că nu mai trăgea 
şi scotea fum pe gură, ca ea din ţigară.   Costică Bobocel se 
pricepea, a schimbat duza şi i-a scos de pe coşul sobei o 
găleată de funingine care era vinovată de fumul ieşit în casă. 

 Florica arăta a femeie curată. De frumoasă, era 
frumoasă şi zilnic, după ce venea de la lucru, pleca de-acasă să 
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se plimbe pe unde numai ea ştia. Când ieşea din camera ei să 
plece la plimbare,  umplea  sala casei cu miros de parfum, din 
acela de  maşinuţă. Lui Ionel nu-i plăcea, că îi era greaţă de el 
şi mirosea prea tare!     

 
                                       * 
 
 Cu Victor, ucenicul ăl mare, Ionel devenise bun prieten. 

Când nu avea altceva de făcut, se jucau împreună. Victor îl 
simpatiza pe Ionel chiar dacă acesta era mai mic cu trei ani. 
Copiii aproape se înfrăţiseră. Iar Victor, în dorul lui după 
liceu, venea uneori să  mai citească de pe cartea de franceză a 
lui Ionel. De la el, Ionel, după multe absenţe de la şcoală, a 
aflat că ai se citeşte e că oi se citeşte oa şi multe altele reguli 
ale Limbii franceze. Făcuse şi el un an de liceu, dar fusese 
retras, „că părinţii nu l-au mai putut ţine!”  L-au adus ucenic la 
domnul Nicolae care de la început l-a plăcut pe băiat. Victor 
era un copil dezgheţat şi nu trebuia să i se spună de două ori ca 
să priceapă ceva. Era isteţ şi vrednic, el făcând de toate-n casă 
şi treburile prin curte, la cocina porcilor, la coteţul păsărilor şi 
în grădină. De câte ori era nevoie, era trimis şi la cumpărături, 
mai ales la piaţă, de unde erau multe de cărat şi era la distanţă 
de casa lor. Numai la cârciumă după vin nu-l trimetea cocoana 
Olga, încolo mergea peste tot… 

 
                                       * 
 
…De-acum, venise primăvara. Victor şi cei doi ucenici 

lucrau în grădina casei. Mai întâi, pământul a fost arat şi 
grăpat de un ţăran ce avea un cal ş-un plug de fier. Apoi 
ucenicii, cu sape şi cazmale,  au făcut răzoarele, au pus 
ridichile timpurii, arpagicul şi usturoiul. Au pregătit parcela 
pentru cultivat cartofi, fasole pe arac şi au lăsat loc şi pentru 
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niscăvai cuiburi de porumb cicantină, să aibă din ce face 
floricele la toamnă, când s-or coace.  

De multe ori, duminica Ionel rămânea singur. Taică-su 
pleca la nevastă şi la ceilalţi ai familiei să le ducă pâine, zahăr 
şi ulei şi se întorcea de-acolo cu câte un pui tăiat, lapte bătut, 
brânza şi cu rufele spălate. 
               Aşa că Ionel duminica  rămânea singur în oraş. Din 
prietenie pentru ucenici şi din atracţie, muncea şi el cu ei în 
grădina proprietarului. Cunoştea de-acasă toate rosturile  şi-i 
plăcea să fie în toate împrejurările alături de cei de vârsta lui.  
Mai ştia că pentru treaba asta era bine văzut şi va fi 
recompensat de doamna Olga cu o porţie de mâncare la masa 
ucenicilor. 
 

                                       * 
                                                   
…Trecuse  vacanţa de Paşte şi Ionel, după Dumineca 

Tomii, se întorsese la liceu. Se încheiase şi trimestrul al doilea. 
Reuşise să ia medii peste nota şase chiar şi la materiile la care, 
pe trimestrul întâi, avusese corigenţe. Se obişnuise încet-încet 
cu viaţa de elev la oraş. Nu mai era trist şi-şi făcuse mulţi 
prieteni în clasă şi din rândul copiilor de pe strada unde locuia. 
La sport, era printre cei mai buni. Când a alergat la suta de 
metri şi cros, nu  l-a întrecut nimeni. 

 Abia aştepta să încheie anul, să meargă în vacanţa 
mare,  la fraţii şi bunica lui. Nu le mai ducea dorul şi nu mai 
suferea ca la început, dar era nerăbdător să ajungă în mediul 
lui, la casa părintească. 

  Era mândru că-i elev de liceu şi se gândea că la vară,  
când va merge la nedei,  o să-l bage şi pe el în seamă  Mioara 
fata lui Cebuc, pe care o plăcea. Era frumoasă foc şi cu 
aproape un an  mai mare ca el. Cu toate că era premiantă la 
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primară,  ai ei n-o dăduseră la liceu, „că n-o puteau ţine la 
gazdă”.  

În clasă, nu mai era sâcâit de colegi. La multe materii 
avea note mai bune decât mulţi răutăcioşi.  Începuse să se 
afirme. Era atent la lecţii, învăţase să vorbească frumos, 
acordat gramatical, de multe ori fiind lăudat de profesori,        
„ pentru progresele făcute”. 

Înainte de Paşte, când a lepădat opincile şi a încălţat 
ghetele noi din iuft, făcute  cu multă grijă  la porunca doamnei 
Olga de meşterul  Vasile,  pentru care tat-su a plătit mai puţin 
de cât se vindeau, şi când fudul a intrat în clasă, nimeni nu l-a 
băgat în seamă, cum se aştepta. Dar, ca să le facă în necaz şi să 
le atragă atenţia, în recreaţii când ieşeau mergea uitându-se 
mereu la încălţări. S-a potolit când, tot admirându-şi 
încălţările, într-o zi a intrat cu capul în uşa clasei, de-a căzut în 
fund de durere. Şi iar  au râs copiii de el, dar nu ca la început. 

Parcă dintr-o dată toate necazurile şi tristeţile lui 
dispăruseră! Se acomodase cu oraşul. Mergea cu Victor la 
prăvălii pentru cumpărături. Învăţase toate magazinele şi pe 
toţi negustorii. Îi cunoştea pe toţi vecinii şi locuitorii de pe 
stradă, se împrietenise şi cu fiii acestora, băieţi de seama lui. 
Vorbea frumos şi nu mai folosea cuvintele pocite cu care 
venise de la ţară. Spunea săru’ mâna! la toate femeile 
cunoscute şi zicea  mulţumesc! ori de câte ori i se oferea ceva. 
Îmbrăcat în hăinuţele de vară, arăta altfel. Chiar dacă acestea 
erau mai vechi şi se observa că au mai fost folosite înainte şi 
de alţii. În afară de el şi ai lui, nimeni nu ştia de unde sunt şi 
cine  le-a mai purtat.  

 
                                       *  
  
În Târg, lumea se pregătea de sărbătoare. Venise ziua de 

prăznuire a  Sfânţilor Împăraţi Constantin şi Elena. În anul 
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acela, sărbătoarea cădea  în zi de duminică. În  grădina publică 
a oraşului, ca de altfel  în fiecare an înainte de război, se 
organizase o mare chermeză la care primarul oraşului îi 
invitase pe toţi cetăţenii târgului să ia parte. Încă de-cu-seara, 
negustorii instalaseră tarabele cu zaharicale, patiserie şi 
grătarele încăcate cu mititeii puşi pe cărbunii încinşi, care 
aşteptau să fie mâncaţi, fiind altoiţi cu muştar şi bere. Ţăranii 
din satele dimprejur veniseră şi ei cu trufandale,  cireşe de Mai 
şi legume proaspete de primăvară, salată, ridichii, ceapă şi 
usturoi verde, cartofi timpurii, caş şi carne de miel. Şi câte şi 
mai câte se găseau la tot pasul! Strada fusese blocată pentru 
circulaţia maşinilor, a atelajelor şi era plină cu de toate. Fumul 
grătarelor plutea ca o ceaţă şi îmbia la mâncare. Bandele de 
lăutari îşi acordau instrumentele pentru cântări la horele 
înlănţuite, iar în chioşcul  unde  trebuia să cânte fanfara 
militară se aduseseră scaunele pentru muzicanţi. 

-„Va fi veselie mare!” ziceau  târgujienii, dornici de 
această sărbătoare care înainte de război, se ţinea în fiecare an. 
O aşteptau cu bucurie dar şi cu emoţii, să nu cumva să 
plouă!...cum se întâmplă des în luna mai. 

Constantin Bobocel n-a mai plecat acasă  la muierea lui. 
Când a fost ultima dată pe la ea, i-a spus „că anul ăsta de 
Sfântul Constantin nu vine, fiindcă este ocupat cu chermeza 
din oraş!” Şi   i-a mai zis, „c-a fost angajat de gardieni 
ordine şi pentru treaba  asta  îl plăteşte cu o sută de lei”, 
sumă pe care Măria a apreciat-o ca fiind mai mare decât o zi la 
coasă şi l-a încurajat să nu refuze o aşa pleaşcă! 

. 
                                       * 
 
Dis-de-dimineaţă, Constantin Bobocel s-a sculat şi, până 

să se trezească  copilul, s-a spălat,   s-a bărbierit şi pe  
primusul  aşezat pe prispa tinzii,  într-o raină mare, că avea 
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două, a pus de-o tocăniţă de cartofi cu multă ceapă şi slănină 
afumată, de-a umplut bătătura cu mirosul plăcut al prăjelii. 
Mirosul a atras-o  şi pe Vilica, o corcitură de câine, care ieşise 
din cuşca ei şi asista dând din coadă, la pregătirea mâncării.  

Ca să nu facă zgomot şi  să nu-l trezească pe Ionel, 
Constantin păzea cratiţa, stând pe sală şi citind dintr-o carte. 
Era romanul  Apărarea are cuvântul  scris de Petre Bellu. 
Acesta şi alte cărţi  le împrumutase de vreo lună  de la 
biblioteca fabricii. Nici prin minte nu-i trecea că înaintea lui,  
pe furiş,   Ionel, rămas permanent singur acasă, curios de ce 
vedea pe copertă, intrase şi el în … tainile  romanului. 

 
Către ora opt, mâncarea era gata. Ionel, trezit şi sătul de 

somn, a venit afară să se spele pe ochi, peste prispa casei, 
obicei adus de la ţară. Aşa făceau toţi chiriaşii în curtea  
domnului Nicolae şi a cocoanei Olga. Apa murdară se scurgea 
lin pe sub streaşina casei, pe şanţul săpat de apa ploilor, lăsând 
în urma ei,  la vezeală după ce se usca, dâra albă din spuma 
săpunului. Iarna şi când era frig, toţi chiriaşii se spălau în 
camere, în lighene sau postăviţe, aşezate pe taburete, fiecare în 
ce avea cumpărat sau adus de acasă. Tot acolo se şi leşiau 
duminica şi înaintea sărbătorilor creştineşti, dacă nu plecau 
cumva la casele lor de la ţară. 

Când mâncarea a fost luată de pe foc, în locul cratiţei pe 
primusul aprins,  Constantin a aşezat  tigaia din tablă neagră în 
care făcea scoverzi. Cu o lingură de lemn  a pus în ea untură 
scoasă dintr-o oala de pământ, nu prea mare, pregătită de 
nevastă-sa. După Crăciun,  când topise unturile, Măria le-o 
umpluse cu muşcheţi şi cârnaţi prăjiţi, să aibă numai atât cât să 
se dedulcească din când în când, că porcul nu fusese mare şi ei 
erau  multe guri. 

 Din ziua trecută tatăl promisese fiului că în  dimineaţa 
zilei de duminică, ziua lui onomastică, vor mânca ouă bătute 
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cu  cârnaţi, salată verde şi lapte covăsit, adus o dată la două 
zile  de  baciul  nea Petrică.  

Aşa a început  ziua de 21 Mai, sărbătoarea Sfinţilor 
Împăraţi Constantin şi Elena, în anul în care Ionel al  Măriei şi 
al lui Constantin Bobocel termina clasa întâi de liceu. 

 
                                        *                                                          
   
…Se înserase şi Ionel se retrăsese de la joaca sa cu 

Victor  în camera unde locuia  cu taică-su. Era trist şi parcă 
nu-i venea să creadă  cele văzute şi întâmplate.  

Şi aşa de frumos începuse ziua aceea!... 
 
                                        * 
                                                       
După ce mâncaseră de dimineaţă, tată-su, spălat şi 

ferchezuit, i-a zis: 
- Ionele, eu plec la treabă, că se făcu târziu! Trebuie să 

fiu prezent la Poliţie, să menţinem ordine în oraş, că-i 
chermeză în parc şi vine lume multă.  Tu ce faci azi?... 

- O să mai citesc la Istorie şi Română şi-mi scriu tema la 
Caligrafie. Ne-a învăţat  stilul gotic şi  ne-a dat cam mult de 
scris!... minţi Ionel, care aranjase cu Victor de seara  să 
meargă la râu, să se scalde.     

- Atunci, la revedere şi să fii cuminte!… Dacă nu vin la 
prânz, să mănânci şi tu singur, că doar ai ce! zise Constantin 
fiului său, coborând scara din sală în curte. 

 Ionel mânca singur aproape în fiecare zi, aşa că nici azi 
nu mai era ceva deosebit.  

 
                                        *                                                  
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Când l-a văzut pe taică-su ieşind pe poartă, Ionel,  
nerăbdător,  s-a şi înfăţişat la Victor care făcea curăţenie în 
atelier. La ceilalţi doi ucenici pe care-i mai avea, stăpânul le 
dăduse învoire să meargă la părinţii lor. Acum, era rândul lui 
Victor să rămână de serviciu, pentru treburile din curte. El 
fusese învoit acasă mai înainte, de Blagoveştenie, iar azi  le 
era rândul lui Mitică şi lui Petrică să plece.  

- Ionele! Mai am un pic de lucru în atelier şi, după ce 
strâng şi duc gunoiul, plecăm! Mi-a spus aseară patronul „că 
trebuie să aduc şi nişte araci pentru pus la fasole că i-a crescut 
moţul!” Azi putem să stăm cât vrem, că uite ce vreme 
frumoasă este! …Ştii ce limpede şi caldă este apa? Nici nu-ţi 
vine să crezi! 

  
Soarele se ridicase pe bolta cerului senin şi arunca valuri 

de căldură peste câmpul înverzit. Din când în când, parcă 
trimisă de Dumnezeu, adia câte o pală de vânt. Albinele şi 
bondarii zburau din floare-n floare şi umpleau de zumzet 
monoton şi calm toată atmosfera. Cei doi copii mergeau  pe o 
potecă, vorbind  într-o veselie. Din loc în loc, se abăteau din 
potecă şi alergau după fluturii care-i ispiteau cu frumuseţea 
lor. Pe măsură ce se apropriau de zăvoiul din lunca râului, erau 
tot mai fericiţi de libertatea  de care azi aveau parte. Se 
bucurau de ciripitul vrăbiilor şi de cântatul cucilor care prin 
glasul lor se întreceau în ademenirea partenerelor de dragoste 
sau de ţârâitul cosaşilor care speriaţi săreau aiurea, prin iarba 
plină de flori plăcut mirositoare. Copiii mergeau desculţi. 
Simţeau  la tălpile goale  gâdilatul asperităţilor pe care călcau 
şi care le transmiteau în tot corpul fiori de plăcere ce îi făceau 
plini de fericire. Se simţeau liberi, ca în satul natal în care se 
născuseră şi crescuseră până la 11 ani. Pentru Ionel, azi era 
prima zi în care zburda în natura generoasă, fără griji şi 
obligaţii să înveţe la lecţii, iar pentru Victor,  să fie tot timpul 
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la dispoziţia stăpânului său  aspru, de la care învăţa meseria de 
cizmar. 

Plini de voioşie şi păcălindu-se, ca-ntre copii, ajunşi pe 
malul apei , aruncară de pe ei  bruma de îmbrăcăminte şi, pe 
nisipul fierbinte, curat şi mărunt ca făina, începură să se 
tăvălească neţinând cont de nimic. Erau la prima baie pe acest 
an şi aveau norocul de o zi minunată. 

- Ionele, Stai aici. Eu intru să văd cât  este de adâncă 
apa, că tu nu ştii să înoţi şi te poate trage bulboana în ea! zise 
Victor care se şi băgă în apa limpede a râului. N-avea frică, 
fiindcă el ştia să înoate bărbăteşte şi cunoştea bine locul din 
anii trecuţi.  

 
Se zbenguiră în voie până se săturară de apă şi soare. 

Victor, cu grija aracilor, trase pe el pantalonii de dril, luă 
toporul adus de acasă şi plecă la treaba poruncită de stăpân. 
Cu uşurinţă, se căţără în primul plop cu multe ramuri de pe 
marginea râului, de unde începu să taie crengi pentru araci. 
Din când în când, îl striga şi-i făcea semne prieteneşti lui 
Ionel, rămas  întins la soare, cu şalele pe nisipul fierbinte. De 
acolo de sus, Victor vorbea tot timpul cu prietenul lui şi 
primea răspunsurile pe măsura vorbelor rostite. 

Deodată, Victor tăcu şi rămase pironit.  
Cu un sâsâit prelung, adresat lui Ionel ca să-i atragă 

atenţia, şi făcându-i semne cu mâna, îl chema să vină la el. 
 În pielea goală, Ionel fu sub plop. 
- Ia-ţi pantalonii şi sui-te  îndată să vezi ceva!... 
Repede Ionel se urcă în copac şi ajunse la Victor. De 

acolo, de sus, privirea răzbătea  până hăt departe. Se vedea în 
zare fumul locomotivelor şi bazinul de apă de la gară, fabrica 
unde lucra taică-su, cazărmile regimentului şi toate bisericile 
din oraş. Era o privelişte încântătoare să vezi oraşul dintr-un 
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plop înalt! Dar senzaţia a fost repede umbrită de ceea ce  i-a 
arătat Victor  să mai vadă. 

 Într-o  linişte deplină, cu mâna întinsă, Victor îi arătă în 
depărtare două persoane care veneau  înspre ei. O femeie şi un 
bărbat păşeau agale pe poteca şerpuită pe malul râului, 
ţinându-se la braţ şi sărutându-se din când în când. Ionel 
rămasă  stană,  nu se dumirea  ce vede. La început, erau cam 
departe şi nu apucase să distingă clar despre cine este vorba. 
La un moment dat, cei doi îndrăgostiţi se opriră în potecuţa 
năpădită de vegetaţie şi înlănţuiţi cu braţele începură din nou 
să se sărute. Mai făcură câţiva paşi să se orienteze, se opriră şi 
apoi se afundară prin perdeaua lăstărişului spre o poieniţă  ce 
părea că era intenţionat  ascunsă într-un luminiş, ferită de ochii 
trecătorilor. Ajunşi acolo, îndrăgostiţii se cuprinseră iarşi în 
braţe, se răsuciră, legănându-se pe picioare, după care se 
aşezară pe covorul cu  iarba crudă, neîncepută. Când femeia, 
ajutată de bărbat desfăcea nasturii şi încerca să se  dezbrace de 
bluză, Victor nu mai avu răbdare, puse  palma făcută pâlnie  la 
gură şi, spărgând linişea naturii, strigă cât putu de tare,  de se 
speriară şi cucii din apropriere care, cântând, îşi chemau 
iubitele la dragoste: 

- Nea Costică ă ă ă!!!... U u u u!... 
 

                                                * 
 

Da!... Ionel îl văzuse pe tatăl său împreunat cu  tanti 
Florica, în intimitatea naturii.  

Victor, cu strigătul lui, stricase momentele de împlinire 
a dragostei la care cei doi, nerăbdători o sperau. 

Surprinşi la auzirea numelui nea Costică, îndrăgostiţii 
îşi dăduseră seama că au fost văzuţi de cineva care-i cunoştea. 
S-au ridicat în picioare, Florica şi-a îmbrăcat bluza şi  grabnic 
au părăsit locul, plecând în direcţia din care veniseră. 
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Ionel rămăsese profund întristat şi îngândurat  după 

acest spectacol, la care fără voia lui asistase! 
 Maică-sa, pe care la început n-o credea, avusese 

dreptate când, încă de anul trecut, când l-a adus să facă vizita 
medicală, în prezenţa lui i-a zis lui taică-su: 

- „Costăine!.. Să nu cumva să aud că te-ai încurcat cu 
şulfa asta, că eu vă dau foc la amândoi!... Poate-mi spurci 
copilul. Pleci noaptea  la ea şi apoi când te întorci intri în pat 
să dormi lângă el. Şi-i mai aduci şi vreo boală!... Mie, 
muierea asta îmi miroase a curvă!” 

- „Nu vorbi, fato, prostii, că nu-i frumos să audă copilul 
aşa ceva! a zis el, zâmbind cu subînţelesuri. „Nu vezi că eu 
abia mă ţin pe picioare, că iar mă dor şalele de atâta muncă!” 

 
                                       *  
   
…Între cei doi copii, atât de veseli până atunci, se lăsase 

tăcerea.  
               Fără să mai zică ceva, Ionel coborî din copac şi se 
duse pe plaja  moale. Intră în apă, se spălă de nisipul care mai  
rămăsese pe piele, stătu puţin la soare ca să se usuce şi intră la 
umbra copacilor. Cerul era limpede ca sticla şi păsările într-un 
concert  se întreceau în trilurile lor. Predominau cucii, dar nu 
se lăsau mai prejos nici turturelele şi pupezele.      

Victor îşi pregăti braţul cu araci, legându-i cu o joardă. 
Apoi, ajutat de Ionel, îl cumpăni pe umăr  şi, folosindu-se de 
coada toporului, împărţi greutatea,  sprijinindu-l şi pe umărul 
celălalt.  

Porniră spre casă mergând tăcuţi. Victor înainte, Ionel în 
urma lui. Voioşia de la început dispăruse odată cu năluca 
îndrăgostiţilor retraşi în întunecimea zăvoiului. Pe Ionel îl 
durea  sufletul gândindu-se cu tristeţe la spectacolul văzut. 
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Prin minte, îi trecură toate vorbele auzite de la maică-sa, spuse 
când ei, copiii, o supărau: „ Las’ că o să mor eu şi o să vedeţi 
voi ce păţiţi ,  când tată-tu o să aducă pe una, care nici 
mâncare n-o să vă dea!” Sau „că tată-tu trăieşte cu una care-i 
mănâncă banii şi voi n-aveţi izmene în cur şi ghete în 
picioare!” Ori „că nu mă ascultaţi şi umblaţi dezmăţaţi ca 
ţiganii şi eu muncesc ca o bicisnică!” Şi câte şi mai câte vorbe 
devenite acum dureroase! După cele văzute, se gândea cât de 
adevărate pot fi.  

Şi începu să plângă cu mici sughiţuri, fără zgomot. 
Lacrimile ţâşneau dureros şi alunecau de-a valma pe obrazu-i 
îmbujorat de soare.  Vederea i se înceţoşase şi aproape că nu 
mai ştia pe unde calcă. 

Victor, şi el cu gândurile lui, n-avea cum să-l vadă 
plângând. Mergea drept pe potecă,  ducând în spinare braţul de 
araci a cărui greutate îl stânjenea. Nu se putea întoarce cu faţa 
spre Ionel, cum făcuseră la venire, să-l vadă  cum îşi  înghiţea 
durerea în tăcere. 

 
                                       * 
 
La jumătatea drumului spre casă, sub un copac rotat, 

făcură o pauză pentru odihnă. Un vânticel adia, aducând cu el 
mireasma florilor. Ionel îl ajută pe Victor să dea jos povara de 
pe umăr şi  se aşezară pe covorul de iarbă, cusut ca o maramă 
cu râuri de floricele. O albină ce sugea nectarul dintr-o floare, 
deranjată din munca ei, îl înţepă  pe Ionel pe laba piciorului , 
motiv să-şi dea drumul  plânsului, până acum înghiţit. 
Aproape că era fericit că o durere  fizică, provocată de veninul 
din acul albinei, ascundea durerea cea mare, cuibărită în 
sufletul lui de copil, provocată de vederea adulterul părintelui 
său. 
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Victor încerca să-l împace, frecând bine cu mâna locul 
înţepăturii. Ca să-l calmeze, începu să glumească şi să-i 
povestească cum a fost el înţepat de rău,  odată de trei albine,  
când fără nici-o treabă „căsca gura” cum  unchi-su de la ţară  
mânuia ramele pentru stoarcerea mierii din fagurii de la stupi. 

 Încet, încet, Ionel îşi reveni. Parcă nu-l mai ustura locul 
înţepăturii, dar simţea mereu nevoia să se scarpine. Totuşi, 
veninul lucra. Laba piciorului se umfla şi devenea tot mai 
dolofană şi pufoasă. 

  
                                       * 
  
 Până seara, Ionel n-a mai ieşit din casă. Nici poftă de 

mâncat nu mai avea. Din tocăniţa de cartofi făcută în 
dimineaţa aceea de taică-su,  n-a vrut nici măcar să guste. 

 Pe o felie de pâine şi-a întins untură din oala pregătită 
de mămica lui, pe care acum o iubea mai mult ca pe oricine. 
Mestecând dumicaţii,  vedea înaintea ochilor figura ei blajină 
şi grijulie, care-l certa şi-l ierta şi o asemăna cu icoana  Sfintei 
Marii, agăţată în cui pe peretele odăii din casa de la ţară. 

Figura lui taică-su îi repugna. Nu voia să-l mai vadă. Îi 
făcea silă. Îl asemăna cu căţelul lor de acasă, Azorică, când l-a 
văzut suit pe căţeaua Vâgoanei, cu care a rămas prins mult 
timp, „milogindu-se” cu ochii spre el… cerându-i eliberarea. 

S-a uitat în cartea de liceu, în Istoria antică. Avea pentru 
a doua zi lecţia cu Războiul Troian. A încercat să citească, dar 
în zadar, că nu s-a lipit nimic de mintea lui. Făcea asemuiri 
între ceea ce văzuse şi  eroii din carte, Elena şi Paris. Repeta 
frazele care, acum,  nu mai aveau nici un înţeles. În rest, doar 
imaginea din zăvoi cu taică-su şi curva de Florica. 

 S-a suit în pat, s-a astrucat cu pătura şi stând aşa şi-a 
adus aminte că într-o noapte, când s-a sculat că i-a venit să 
facă pişu, taică-su lipsea de lângă el. Atunci s-a gândit că o fi 
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la privată.  A intrat în pat şi a adormit. Abia acum a înţeles ce 
s-a întâmplat atunci şi poate de câte ori în alte dăţi.  

   
                                       * 
  
…Când s-a trezit, nu-şi da seama unde este. Stătea în 

aşternutul din pat, aşezat în fund, cu pătura peste picioare.     
Nu se dumirea ce se întâmplă cu el. În cameră, flacăra  lămpii 
cu gazul pe sfârşite  pâlpâia să se stângă. În lumina gălbuie 
mişca cineva. Era taică-su. Parcă trăia într-o altă lume… 

 Îl vedea zâmbind ca altădată şi pe moment nu pricepea 
nici unde este. Era buimac! 

- Scoală, tată! Tu mâncaşi ceva în seara asta? Ia,  că-ţi 
adusei ce ştiu că-ţi place mult de tot, cireşe  de Mai!  

Abia acum, Ionel se trezi de-a binelea. 
Cu figura luminoasă şi destinsă, cu vocea caldă şi 

îngăduitoare, Costăin al Ioanei lui Bobocel  ţinea în mâna 
întinsă spre copil o pungă mare din hârtie, plină cu cireşe 
altoite, primele fructe coapte ale începutului de vară timpurie 
din acel an. 

Copilului, trezit din somn de-a binelea, uitându-se la el, 
îi veni în minte spectacolul ce-i umbrise frumoasa zi de 
sărbatoare,  în care era şi ziua numelui celui ce-i era tată. 

- Matale ce făcuşi astăzi? întrebă copilul, uitându-se în 
ochii părintelui său. 

- Pă-i-i… nu ţi-am  spus de ieri că merg la ordine? Am 
patrulat prin parc cu gardienii să nu facă beţivii scandal. Hai, 
ia de gustă din cireşe! Sunt coapte bine şi-s dulci… de nu mai 
au cum! 

Tatăl, bănuitor că şi fiul său ar fi fost acolo, cu Victor  
în zăvoi, a cărui voce o recunoscuse, încerca să-l aproprie cât 
mai mult, sperând să fie iertat şi să nu spună mamei sale 
despre aventura  lui.  
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 - Nu mănânc!... fu răspunsul direct al copilului, altădată 
ataşat de părinte şi plin de pofte şi dorinţi pentru cireşele de 
Mai. Fără să-şi privească tatăl, se întoarse cu spatele la punga 
doldora de cireşe, se întinse în aşternut şi trase pătura până  
peste  cap, încercând din nou să adoarmă.  

Flacăra lămpii cu gaz abia mai pâlpâi, se stinse  parcă şi 
ea  ruşinată de spectacolul pe care, până în seara asta, copilul 
nu-l mai văzuse. Din fitilul cu marja de roşeaţă rămasă, mai 
ieşea doar un fum, ca un semn al cine ştie cărei iubiri 
risipite… 

 
                                       * 
 
Constantin, care-şi sărbătorise ziua făcând dragoste cu 

Florica, nu cu Măria, nevastă-sa şi mama copilului din faţa sa, 
primea cea mai dură pedeapsă, refuzul copilului de a-i primi 
darul. Şi ce dar…  cele dintâi fructe de primăvară, mult dorite 
de oricine! 

În cameră, lumina se stinsese. Prin geamul de la 
fereastră luna răspândea cu dărnicie raze de palidă speranţă. 

Mâna întinsă, care mai ţinea punga plină cu cireşe, 
începu să-i tremure. Constantin pricepu totul. Copilul lui de 12 
ani fusese martor la aventura lui de azi şi, prin gestul de refuz, 
îl pedepsea astfel ca un judecător necruţător, având în faţa sa 
un fel de asasin de puritate 
               Cumplită durere pentru un părinte! Dar nu mai 
uşoară pentru fecior… 
               În timp ce pregătea din nou sursa de iluminat, prin 
capul lui Constantin treceau frământări şi gânduri din cele mai 
triste. „Cum putuse să i se întâmple aşa ceva, tocmai azi!?” El, 
care în semn  de iubire şi al dragostei părinteşti  se sacrificase 
dând copilului cartela lui pentru masa de prânz, mâncând din 
pachet ce o apuca, să ajungă în situaţia de a fi urât, oarecum 
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pe nedrept, de acesta? Credea că-i pedepsit de Dumnezeu. Să 
se apuce să se justifice? Imposibil! Ce să-i spună: „Că n-a fost 
el şi-i o confuzie?” Sau „că a fost la o plimbare, aşa, aiurea pe 
malul apei şi din întâmplare s-a întâlnit cu Florica”. S-ar face 
de râs şi ar dovedi că-i şi un mare mincinos.  

Victor îl strigase şi, cu toate că nu-i văzuse pe copii era 
convins că fuseseră amândoi. Ce ghinion!... 

- „Doamne, în ce situaţie am intrat!” se căina Constantin 
în sufletul lui. Ce să mai fac acum!?... se văicărea el mereu. 
Nu ştiu, dar este o treabă foarte urâtă din partea mea!... 
Trebuie să-l iau cu binişorul, altfel nu mă va ierta niciodată! 
Până se va face bărbat ca să înţeleagă un asemenea gest, mai e 
mult, va fi prea târziu şi va suferi din cauza mea!... 

 
                                       *  
 
 -„Nu se mai satură şi asta!” îşi zicea Costăin,  cu 

reproşul adresat de-acum faţă de comportamentul amantei, 
care nu-l slăbea şi-l dorea şi ziua, şi noaptea. 

 Florica, femeie tânără, când era vorba de iubire, era o 
bolnavă, şi-l găsise disponibil pe vecinul ei,  nea Costică, 
bărbat frumos şi copt, cu vreo zece ani mai în vârstă decât ea, 
dar încă arătos şi viguros, ca s-o împlinească în poftele ei 
năvalnice. Departe de casă, reţinut de serviciu,  abia dacă 
ajungea s-o vadă de la o săptămână la alta pe Măria! De 
Florica îl despărţea doar zidul dintre camere, o auzea şi când 
oftează. Carnea pe trupul ei era tare şi pielea fără nicio cută. 
Părea făcută din marmură, dar avea sângele fierbinte şi ardea 
ca focul. Numai când îl privea îi transmitea fiori de chemare şi 
iubire. Îl atrăgea ca un magnet. Venise în chirie de aproape un 
an, mutându-se aici, după ce i-a plecat omul la armată. „Dar… 
dacă   n-are acte cu el!? În fond, ce mai contează! Dacă o fi 
cazul, o duc la raclaj!” zicea de-atâtea ori, gândindu-se cu 
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teamă că ar putea rămâne borţoasă!” Aşa se încuraja 
Constantin, de fiecare dată când îi trecea pragul.  

- Ce s-a întâmplat pentru ea nu-i nimic, dar pentru mine, 
este ruşinos, ca un om la vârsta mea să fiu văzut de copilul 
meu că mă sărutam şi mă giugiuleam cu o muiere străină, care 
se dezbrăca de ţolele de pe ea. Dacă nu mă striga Victor pe 
nume, sau dacă nu-l auzeam,  copiii ar fi asistat, ca la teatru,  
la spectacolul ruşinos al împerecherii,  de care nu mă puteam 
spăla niciodată!... îşi zise tatăl lui Ionel,  dând  a lehamite din 
mână. Bine că n-apucase să se dezbrace şi de fustă, s-o vadă 
cum a făcut-o mumă-sa!... 

 
…De când venise Florica Stanciu în curtea lui Nicolae, 

Constantin Bobocel a pus ochii pe ea. O ştia din atelier, dar 
nu-i venise bine să o agaţe. Era cea mai zbanghie dintre 
muierile tinere de seama ei. Auzise că-i măritată, dar nu i-a 
văzut niciodată bărbatul. La cârciumă, venea fără el şi chefuia 
în grupul de femei. Unii mai ziceau  c-ar fi rea de muscă, dar 
pe el atunci nu-l interesa. Dar de când venise cu chirie şi 
deveniseră vecini, treburile s-au schimbat şi repede s-au 
împrietenit. Nu putea uita cum s-a petrecut prima oară.  

 
 …Luaseră salariul şi prima de Paşte. De la fabrică, 

după obicei, n-au mers direct acasă şi având creiţari destui în 
pungă, s-au abătut pe la cârciuma cu Pelinul al bun. Au băut, 
au mâncat şi tot într-o veselie au stat până în puterea  nopţii.  

În seara aceea, în cârciumă,  Costică şi Florica nu erau 
la aceeaşi masă, dar parcă s-ar fi vorbit dinainte, că au ieşit 
amândoi de-o dată. Ea înainte şi el după. În întunericul de 
afară, fiindcă i-a fost urât, Florica l-a aşteptat pe nea Costică, 
stând rezemată de un stâlp de telegraf, că dacă nu vorbea, 
trecea pe lângă ea  fără s-o vadă. De la lumină, negura de-
afară părea aşa de densă, de puteai s-o tăiai cu cuţitul! Ajunşi 
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în faţa casei gazdei lor, au mai stat un pic de vorbă şi, atras de 
aluziile ei, nea Costică a luat-o pe Florica în braţe. Ea s-a 
răsucit să fie aşezată cât mai bine cu faţa spre el şi atât i-a 
trebuit bărbatului. N-au zăbovit mult aşa, că nu mai aveau 
răbdare. Au intrat pe rând în curte, să nu-i vadă cineva 
împreună şi să-i bănuiască de… ce era de fapt, fiecare 
mergând în camera lui. Acolo s-au spălat, apoi    s-au 
parfumat. Ea cu apă de colonie, el cu ce dădea pe obraz după 
ce se bărbierea. Când nea Costică a intrat pe uşa camerei ei, 
Florica îl aştepta fără nicio ţoală pe ea, întinsă  pe patul cu 
saltea de paie, acoperită cu  o cergă moale din drugani. 

 Până au cântat cocoşii a doua oară, s-au tot drăgăluit.     
A doua zi, când l-au văzut colegii de atelier, au rămas 

înmărmuriţi de cum  arăta  nea Costică Bobocel.  Pe gât avea 
câteva semne de muşcături, ochii îi erau înroşiţi şi părea tare 
obosit. Arăta ca un gâscan ghermănit de-o vulpe! 

                                            
                                       * 
  
 De-atunci, seară de seară, cu mici pauze, în camera 

Floricăi mirosea a odicolon vândut în sticluţe cu aspect de 
maşinuţe. Chiar şi în toamnă, după începerea şcolilor, după ce 
Ionel adormea şi când nimeni nu mai umbla prin curtea casei, 
nea Costică,  desculţ şi numai în cămaşă şi-n izmene,  ieşea 
uşurel pe uşa camerei lui şi făcând doar câţiva paşi întra pe uşa 
camerei unde, ca de obicei, înfrigurată de pofta carnală, era 
aşteptat de Florica,  femeia tânără, frumoasă şi cu bărbatul 
plecat la armată.  

  
...Cireşele aduse în pungă, în dar pentru copilul său,  

într-o zi  de mare sărbătoare, din soiul de cireşe pietroase, cu 
gust păcut şi acrişor, deveniseră amare. De pe masă, împinsă 
de colo până colo, punga cu cireşe, a fost golită într-o 
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strachină şi a ajuns pe plita sobei în care nu se mai făcea focul, 
poposind  alături de crătiţile emailate şi tigaia neagră de tablă, 
aşezate cu gura în jos. 

 După câteva zile, prin casă bâzâiau rostocuţele, semn că 
fructele începuseră să se strice. Copilul nu s-a atins de ele, iar 
tatăl său, îndurerat, le-a aruncat în jgheabul din coteţ, să le 
mănânce porcii lui Nicolae, care le-au înfulecat ronţăindu-le şi 
grohăind de plăcerea darului primit de la chiriaşul pripăşit pe 
la oraş, care trăia cu pruncul său ce nutrise gândul de puritate, 
cum e şi cleştarul izvoarelor din împărăţia strâmbenilor. 

 
  
                                       *** 

 
 
 
              Comentariu,  în loc de prefaţă, la volumul superb 
de povestiri, semnat de colonelul în rezervă Ion C. Gociu 
 

„Coarba”, „Idile”, „Jugul din Gura Lupoii”, „Cireşe 
amare”  sunt cele patru istorisiri scrise de remarcabilul om, Ion 
C. Gociu, cu un foarte mare talent, istorisiri despre oameni şi 
despre vremuri care au devenit amintiri, duioase amintiri şi 
legende integrate în eternitate. 

Prin condeiul său, Ion C. Gociu are un magnetism 
aparte, asemănător marilor romancieri de pretutindeni şi din 
toate timpurile. 

Cele patru povestiri din această carte sunt impresionante  
amintiri despre oameni şi locurile unui tărâm legendar, în care 
s-a născut scriitorul, în care şi-a petrecut copilăria şi 
adolescenţa, locuri pe care astăzi le vede din ce în ce mai rar. 

Dacă citim cu atenţie această carte, este imposibil să nu 
ne aducem aminte de Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, de 
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Lucian Blaga, de Liviu Rebreanu, de Marin Preda şi nu în 
ultimul rând de Adrian Păunescu. 

Vreau să subliniez, cu riscul de a mă repeta, că 
personalitatea scriitorului Ion C. Gociu se consolidează printr-
un mare rafinament de mare povestitor care a ştiut să extragă 
din vocile şi întâmplările timpului, aspiraţia pentru 
monumentalitate. Autorul este conştient că scrie pentru 
cititori. Cartea este un rod al unei experienţe umane 
fundamentale. Descrierile despre natură sunt redate cu o 
discreţie extaordinară. Ele se împletesc armonios cu anumite 
trăiri din viaţa oamenilor care şi-au derulat existenţa întrt-un 
areal foarte bine cunoscut de  către autor. 

Ce expresii extraordinare întâlnim în aceste povestiri! 
„Cuculeasa, amanta codrului”, „godac” – purceluş de mistreţ, 
vinul tras din „boştină”, „tâlvură de găini”, un „şteofâlc” de 
rachiu, etc.  

Una din pasiunile deosebite ale unor prsonaje din cărţi 
era vânâtoarea,  prilej de a ieşi în natură, însă autorul îi 
taxează crunt pe braconieri. 

Lupta oamenilor cu mistreţii, cu căprioarele, cu iepurii 
şi cu alte vieţuitoare ale pădurilor, care coborau în recoltele 
oamrnilor, nu a rămas deloc neobservată de scriitor. 

Destăinuirile lui Vasile, prietenul din copilărie al 
autorului, nu se deşiră oricum, ci lângă o ulcică de vin la ţară, 
ori lângă o halbă cu bere aburindă, la o terasă din oraş. 

Ion C. Gociu, fin observator al satului şi al ţăranului, nu 
se fereşte de a ne aminti despre restricţiile impuse de 
imperativele vremurilor trecute: „comina se făcea pe furiş”. 

Încă o expresie de-a dreptul uluitoare a lui Ion C. Gociu, 
pe care nu am întâlnit-o la nici un scriitor, se referă tot la 
vânâtorii braconieri: aceştia „violau” ordinea naturii. 

Stimaţi cititori, vă rog să urmăriţi în această carte a lui 
Ion C. Gociu pe „Zâna din pădure” care cutreiera prin poiana 
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Coarbei, pe ogaşul Popii, pe dealul Brebului, sau pe matca 
Puturoasei etc., locuri legendare ale misterelor copilăriei şi 
adolescenţei autorului, locuri unde, „iedul lui  Tinu a fost 
prăduit de lupi”, iar Violetei „i-a intrtat un şteamp în pulpa 
piciorului”, pe când era cu vitele la păscut. 

Despre vulpi, pe care autorul le numeşte: „flăcări ale 
pădurilor”, îşi exprimă mâhnirea şi dezacordul faţă de acei ce 
le împuşcă, pentru că ele, vulpile, au ca hrană de bază 
rozătoarele de noapte din păduri şi livezi. 

Personajele acestor istorisiri se înscriu pe coordonate 
reale şi nu pe o construcţie teoretică a imaginaţiei. 

Viaţa atât de rapid trecătoare a oamenilor este sursa, 
combustia internă a operei autorului. Epitetele şi metaforele 
lui Ion C. Gociu dau culoare şi farmec operei şi se îmbină 
armonios cu esenţialul realului. Ele consolidează legătura între 
concret şi eterogen. 

Ion C. Gociu mai are o mare calitate: aceea de a apăra şi 
păstra legile firii. El ştie să invoce izvoarele vieţii, oamenii cu 
pasiunile şi preocupările lor, cu iubirile şi trăirile lor, cu oile, 
cu vitele şi caprele lor, cu păsările dimpreună, cu eternele 
pasiuni ale timpului. 

Stările de basm şi de legendă descrise de Ion C. Gociu 
încă din copilărie, din adolescenţă sau din tinereţea mereu 
trecătoare, ne tresaltă nouă, cititorilor, inocenţa unui mit parcă 
pierdut în zbuciumata şi dramatica noastră viaţă… 

 
                                                                                                         

Ion Sanda                                                                                                        
Arcani Gorj 

 
 
                                             * 
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                       Între legendă şi adevăr      
 
        Ca şi-n primul său volum de debut „Din Văianu la 
Toronto”, Târgu-Jiu, iulie 2010, şi-n această nouă carte a 
prozatorului Mugurel Pădureanu-Coarba (col.(r) Ion C. Gociu) 
se statorniceşte chiar salutar un peren şi fructuos echilibru 
intre real şi imaginar, între legendă şi adevăr, între participare 
şi ataraxie. 

Dincolo de titlul sugestiv-metaforic „Cireşe amare”, 
acest al doilea volum de proză oferă cititorului patru nuvele 
sub forma unor povestiri de viaţă introspective („Idile”, „Jugul 
din Gura Lupoii”, „Cireşe amare”), incitante, profund realiste  
cu unele tente bovarice sau uşor naturaliste, dar oricum de o 
certă valoare literar-artistică. 

Prozatorul confirmă şi prin această a doua carte un 
inconfundabil talent scriitoricesc, într-o loială demonstraţie de  
virtualitate, ca şi într-o leală competiţie cu sine însuşi, cu 
propriu destin uman şi creator, voind parcă să sfideze – în 
sensul nobil şi înălţător al cuvântului nouă tuturor – 
străvechiul adagiu Hipocritian ce ne prevesteşte de milenii: 

„Ars longa, vita brevis!”     
 
Târgu-Jiu                                 George Manoniu 
10 mai 2011 
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               Prozatorul Ion C. Gociu are în raniţă 
                 bastonul de Mareşal-Prozator! 
 
 Salt înainte! Este comanda pe care şi-a dat-o colonelul în 
rezervă Ion C. Gociu. Adevăratul povestaş ce se ascundea în 
spatele lui Mugurel Pădureanu-Coarba. Nu în spatele frontului 
de cuvinte alese, ce-i fac cinste. Inclusiv în fermecătoarea 
carte-i de debut „Din Văianu la Toronto”, ce aducea aminte de 
Adrian Păunescu din „De la Bârca la Viena”. De care este 
mult mai aproape decât de Tudor Arghezi! Prin simţire, verb, 
spirit patriotic şi dragostea de satul natal. Pe coperta IV a 
precedentului volum, recidivistului de acum îi lua apărarea 
distinsa doamnă Cornelia Gociu, avocat din oficiu al 
pseudonimului de care povestaşul ce are în raniţă bastonul de 
Mareşal-Prozator adevărat s-a dezbărat. 
 Cel care a primit şi încă păstrează viza de Canada a 
revenit pe meleagurile gorjene şi, inspirat de muza şi iubita sa 
soţie Cornelia, bate la porţile consacrării literare.  

Prin stilul elegant de a nara, gorjeanul I.C. Gociu l-ar 
putea bate pe criticul literar Alex Ştefănescu, un alt minunat 
povestaş, din cartea de proze scurte „Bărbatul adormit în 
fotoliu. Întâmplări”. Cu singura condiţie de a nu se opri aici, 
doar la a doua carte. Şi, desigur, de a scrie scurt. Şi mai scurt! 
Căci dacă s-ar gândi să abordeze construcţii epice mai ample 
decât „Cireşe amare” va trebui să se bată cu Zaharia Stancu! 
       Ion Predoşanu 
Târgu-Jiu 
10 mai 2011 
                                           *** 
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                              MIC GLOSAR 
 
A 
A acira                   - a insista să primeşti un dar 
A astruca               - a acoperi cu un pled  
A da în altele         - a te speria 
  
B  
Bambe                    - fructe de roşi mărunte, crescute sălbatic 
Boşomeţi                 - caltaboşi 
Borţoasă                 - gravidă 
Boftane                   - fructe mari 
Bunar                     - puţ cu cumpănă 
Beliţă                      - capcană 
Bulucite                  - îngămădite de spaimă 
Bântui                    - a umbla aiure 
Boşogi                    - plămâni 
 
C 
Chindie                   - înserare  
Ciupag                    - ie cu mâneci 
Cotăriţă                  - coş din nuiele (împletitură din nuiele) 
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Cotovaică               - coajă de dovleac din care s-a scos miezul 
Corobaie                 - scorbură într-un trunchi de copac 
Crici                        - a-i atrage atenţia 
Cinzeacă                 - măsură din sticlă (50mll) pentru lichide 
Chelfăni                  - a bate cu palma la fund, a urechea  
 
 
D 
Dichisit                     - aranjat, ornat 
  
F 
Forfotă                      - agitaţie, mişcare 
Forfoti                       - fierbere 
 
G 
Garniţă                      - vas pentru păstrat untura topită 
Gâldau                       - crov plin cu apă 
Ghermănit                 - lovit şi rănit de o răpitoare 
Giovlăi                       - a mânca fără poftă, clefăi 
  
H 
Hoit, huit                    - strigăt puternic pentru a îndepărta un pericol 
Horhoane                    - păsările şi porcii din oborul casei 
Hârdău                        - vas din doage de  50 litri 
 
Î  
Împeliţat                    - ştrengar 
Îmurgea                     - însera 
 
J 
Joardă                        - nuieluşe pentru legat un braţ de lemne 
 
L 
Larmă                         - zgomot vocal făcut de copii 
Leşie                            - soluţie de cenuşe fiartă 
Leşiat                           - spălat cu leşie 
Livej                            - lichidul rămas de la fabricarea ţuicii  
Lu                                - lui, ei 
 
M 
 
N 



 176 

Nojiţă                           - cureluşe făcută din piele de porc 
                                       pentru prins opincile pe tălpi 
O 
Oricel                            - cadou insignifiant pentru copii 
Ostoite                           -  săturate 
 
P 
Perpeli                          - a înlătura penele de pe o pasăre  
Păleaţă                          - prăjină mai subţire pentru mânat vitele 
Piroi                             - cui de metal lung peste 20 cm. 
Prididi                           - a  săvârşi, a termina un lucru început 
Pârdalnic                      - nefericit 
Polată                            - loc de depozitare sub un acoperiş 
Pleaşcă                          - noroc, afacere bună 
 
R  
Raină                             - cratiţă pentru pregătit mâncare 
 
S 
Smiorcăi                         - a plânge (plânsul de copil) 
Scâit                                - agasat 
Stălniţe                            - ploşniţe 
Scoverzi                          - clătite 
Şteofâlcăit                       - bolborosit. Zgomot de înlocuirea aerului 
                                           din ţoiul introdus in masa unui lichid 
                                           (aici ţuică) 
Şteofâlc                           - ţoi legat cu o sfoară şi scufundat  
                                           în butoiul cu ţuică 
Şteamp                            - ciot ascuţit (în unele zone ) şteap 
 
R 
Râie                                  - boală parazitară de piele 
Rostui                               - a ordona, a pune la punct o treabă 
 
T 
Taifas                               - conversaţie prelungită 
Tâlvură                            - multe păsări de curte 
Târcol                              - a ademeni, a curta pe cineva 
Ţoi                                    - măsură din sticlă (100 mll) pentru lichide 
 
V  
Vipie                                 - căldură caniculară 
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Z 
Zălar                                 - lanţul în care se agaţă un ceaun pus la foc 
Zară                                  - lapte acrit, bătut şi cu untul scos 
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                        CUPRINS 
 
         CUVÂNT ÎNAINTE /   

 
 
PREFAŢĂ  /   
 
COARBA /     
 
   - Urmări imprevizibile /   
 
JUGUL DIN GURA LUPOII /   
 
IDILE /   
 
   - Cum mai trece timpul /   
 
CIREŞE AMARE /   
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CONSIDERAŢII CRITICE /   
 
CRONOLOGIE /    
 
MIC GLOSAR /   
 
CUPRINS /   

 
 
                                               *************** 
 


