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Cuvânt înainte

Autor de versuri scrise în manieră avangardistă, aşa 
cum o arată volumul publicat nu cu multă vreme în urmă 
– Deliricatese şi spleendori, Editura Ardealul, 2015 –, George 
David ne uimeşte, de această dată, prin excelenta sa car-
te de proză, La Străini: vieţile secrete. Tacticile şi strategii-
le scriiturii sale ne pun în faţa unui prozator postmodern, 
care recurge la o formulă epică extrem de originală: avem o 
înşiruire de treisprezece povestiri, fiecare dintre acestea cu 
o acţiune aparent autonomă, dar în fond cu legături extrem 
de subtile şi de strânse între ele. Dacă e să caracterizăm, 
printr-o comparaţie, această manieră de literaturizare a lui 
George David, atunci ar trebui să ne gândim poate la un 
şnur în care se împletesc acţiunile povestirilor de la început 
– „Drumul I”, „Drumul II” şi „Monumentul”, de la care 
pleacă totul – la care se adaugă apoi, treptat, celelalte, ca 
într-o fină împletitură, cu acţiuni oarecum individualizate 
fiecare, cu alte şi alte personaje, lărgindu-se continuu des-
făşurătorul epic iniţial, dar având mereu în vizor aspectele 
de fond ale acestuia (locul şi timpurile acţiunii, personajele 
comune, stilul adoptat, picurat cu destule expresii arhaice 
etc.), care asigură unitate şi coerenţă naraţiunii, având în 
mod clar rostul de a amplifica, cu eleganţă şi fineţe, nuan-
ţele şi sugestiile intertextuale. 
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Faptul că autorul recurge la procedee tehnice „la 
modă”, specifice canoanelor postmodernismului, rezultă 
chiar şi din subtitlul lucrării (Vieţile secrete), care face tri-
mitere la o celebră cronică istorică, la Istoria secretă, a lui 
Procopius din Caesarea, el încercând aici să instituie „ade-
vărurile” unui interesant enunţ estetic, care se validează 
doar ca rod al imaginaţiei creatoare din toate timpurile şi 
de pretutindeni: ceea ce nu există s-ar putea (face) să existe, şi 
invers: ceea ce există, s-ar putea (face) să nu existe!

Din povestirea iniţială şi din următoarele („Monu-
mentul”, „Drumul II”, „La vie en rose”) ni se dezvăluie 
cadrele spaţio-temporale ale volumului, în care se petrec o 
mulţime de întâmplări, mai mult sau mai puţin reale, înre-
gistrându-se apoi, ca într-un cadru cinematografic lărgit, 
intrările „în scenă”, situaţiile sociale şi mişcările unor per-
sonaje care configurează cu precizie şi talent această înşi-
ruire de povestioare! Mai întâi e vorba de aşezarea Străini, 
care nu este „nici sat, nici oraş”, pe unde „nici cefereu nu 
trece şi nici cu rata nu stau prea bine”, interlocutorul po-
vestaşului fiind Tache, personaj imaginar care are calitatea 
de „martor” şi confesor în unele povestiri ale volumului. 
Apoi, apare ca personaj Costică, subinginer şantierist, aflat 
cu o treabă la primăria din Străini, aşezat disciplinat la un 
rând, pretext pentru narator de a construi un profil uman 
tipologic, pornind de la premise verosimile, de la un per-
sonaj banal sau de la o situaţie reală, dar, în acelaşi timp, şi 
magică. Mai apoi este configurat personajul emblematic al 
volumului: este vorba de bizarul dom’ Profesor (Mitică), 
fost învăţător în sat şi prin împrejurimi încă dinainte de 
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război, combatant pe front „de la început până la sfârşit”, 
căsătorit cu o grecoaică (Ireni), de care se desparte după 
ce descoperă pe un perete scorojit al primăriei din Străini 
straniul tablou cu un drum misterios, cu drumul despre 
care spunea că „ăla-i drumul lui, că fiecare om are un drum 
al lui, da puţini sunt ăia de-l găsesc”, pe care încearcă să-l 
sustragă într-o noapte, de „era s-o păţească, p-atunci nu 
prea era dă glumă cu organele, da parc-au înţeles şi ăia că 
tipu nu era un borfaş, c-avea şi el o păsărică, da nu făcea 
rău nimănui.” Şi, cum nu mai poate să se despartă de ta-
bloul lui, dom’ Profesor se angajează „un fel de paznic” 
acolo şi îşi dă locuinţa la schimb pentru o cameră în „pri-
măria aia mică”, tocmai pentru a putea contempla conti-
nuu tabloul drumului asumat, în fapt inexistent: „Domle, 
abia acuma-mi dădeam seama că moşu privea la ceva care 
era pă peretele ăla coşcovit dîn faţa lui, da ştii cum privea? 
I se lumina faţa aia ca o smochină uscată şi prăfuită, dă 
credeai că-i la filmări, şi se chiora aşa c-o fericire-n ochi 
dă ziceai că-l vede pă Dumnezeu cum coboară cu hîrzobu 
dîn cer ca să-i aducă lui sufertaşu cu ciorbă dă burtă. Ce 
mai, am zis eu că tipu nu prea semăna a trăi pă lumea 
asta. (...) Şi nici nu deschid bine gura să-ntreb, că amicu 
Costică-mi şi dă răspunsu: da, am văzut bine, nu-i nici un 
peisaj, nimic. Unii mai în vîrstă cică l-au prins, l-au văzut 
şi ei, da sunt ani destui dă cînd tablou ăla nu mai e acolo, 
pă perete. Mai bine zis, nu mai e deloc, Tache, înţelegi? 
Nu-nţelegi.” 

Aflăm apoi că personajul Costică are un prieten apro-
piat, pe Fane Aciubotăriţei, poreclit Amotostivuitoriţei 
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sau Amoto, muncitor şantierist, cuplat o vreme cu Atena, 
evident într-o relaţie amoroasă, „un fel de Dulcinee de 
şantier” (de fapt lucrătoare la CEC, cu care Fane a trăit în 
concubinaj până ce aceasta l-a părăsit pentru Gheorghe), 
iar cum acesta avea a priori şi unele „închipuiri împâclite 
de alcool” (sau poate din alte cauze), cade pradă reverii-
lor lui dom’ Profesor, într-un anumit fel idolatrizându-l şi 
ridicându-i în secret („prin truda celor câteva nopţi sacrifi-
cate”) un straniu monument, o „arătare neagră” la margi-
nea drumului din Străini, cu „textul scris pe două rânduri, 
cu litere corecte, dar cam şcolăreşti, vopsite meşteşugit în 
bronz auriu: Fiecare om are un drum al lui”, sub care apare 
inscripţionat, cu caractere ceva mai modeste, numele lui 
dom’ Profesor.

Povestioara „Drumul II” conţine confesiunile de via-
ţă ale lui dom’ Profesor, termenii în care acesta îşi descrie 
stările de extaz magic în faţa tabloului fiind de facto artă po-
etică: „Soarele ăsta pictat – mai bine zis, zugrăvit – în ocru 
sfărîmicios cu culoarea crăpată din cauza vopselei proaste, 
devine un soare blînd, cu o lumină mierie ca a unei după-
amiezi la început de septembrie. Iar frunzele şi ierburile 
conturate stîngaci, şcolăreşte, foşnesc liniştitor în adierea 
zefirului. Cît despre drum... ce să mai zic? El e totul în ta-
bloul ăsta, aş putea spune că tabloul s-a născut şi a crescut 
din drumul ăsta şi împrejurul lui.” 

„Tunel cu pălăriuţă verde” este relatarea primului 
drum la oraş al povestitorului Fane, aflat la vârsta copi-
lăriei, când a călătorit cu un imeseu hodorogit, şi refuzul 
acestuia de a-şi da jos din cap pălăria lui verde, în biroul 
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prăfuit unde şi-a însoţit tatăl; dar tot atunci a rezolvat de-
finitiv şi „locul ăla gol dă era Oraşu-n capu meu, numa că 
l-am umplut c-o chestie aşa dă-mpâclită şi dă nelămurită, 
că n-am cuvinte să-ţi explic.”

„Dărâmarea casei” reprezintă povestea conflictului 
dintre Haralambie şi Kir Sotir negustorul, conflict sol-
dat cu dărâmarea casei construite pe terenul acestuia din 
urmă. 

Cam în aceeaşi tonalitate dramatică este alcătuită şi 
povestioara „Vânt”, unde tuşa Nastasia, moştenitoarea lui 
Haralambie, locuind la Oraş, este marcată psihic după de-
molarea casei şi mutarea ei, cam în silă, într-o garsonieră 
nouă-nouţă. Acolo trăieşte într-o mare singurătate până în 
momentul în care intră într-o relaţie secretă cu „demola-
torul îndesat şi negricios”, cu care se întâlneşte frecvent în 
dezbateri misterioase, susţinute „în aceeaşi limbă stranie – 
pe nişte hârtii, pe care scriau, apoi modificau, făceau adău-
giri, trimiteri, adnotări, comentarii...”, toate acestea  nefiind 
„altceva decât şiruri nesfârşite de a, modificate, şterse, tă-
iate, subliniate...”

„Drumul III” conţine povestea lui dom’ Profesor, con-
centrarea lui în armată şi apoi episodul încercuirii de la 
Stalingrad, pe care îl considera ca fiind „o cotitură” în dru-
mul lui, mai ales că nucile culese în grabă, în toiul luptei, 
cu ramură cu tot, i-au pătat buzunarele şi petele păreau tot 
atât de misterioase şi de fascinante „ca o hartă secretă, al 
cărei înţeles avea să mi se reveleze cândva doar mie.” Dar 
imaginea halucinantă a prăpădului din tranşeele aflate în 
stepa calmucă nu avea cum să-l influenţeze pe dom’ Pro-
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fesor, deoarece, aşa cum mărturiseşte el însuşi, „drumul 
meu era deja acolo, în tablou, la locul lui, şi nimic nu-l mai 
putea schimba.”

Aparte este povestirea „Nunta foametei”, cuprinzând 
tragismul secetei din ’46, când nuntaşii consumau bucate 
fantasmagorice iar, la darul pentru tinerii însurăţei, aceştia 
„dăruiau sume închipuite de bani sau juruiau cîte o vită, 
cîte un sac de sămînţă ori alte lucruri nimerite pentru o 
gospodărie de tineri, toate fiind, se înţelege, doar legămin-
te fără temei, ca într-o piesă de teatru.”

De asemenea, tot neobişnuită este şi povestirea „Sat în 
bejenie”, cuprinzând relatarea bunicului despre straniul 
eveniment comunitar produs pe la 1815, când satul întreg 
a plecat în exod din stepa rusească: „Locul nostru nu-i 
ăsta, Costică-nepoate, locul nostru e la Răsărit, cale de vreo 
două săptămîni de mers pe jos de aici. Acolo s-au născut şi 
s-au îngropat ai noştri pînă la una mie opt sute şi cinspre-
zece, cînd n-au mai putut răbda stăpînirea cea nouă ce se 
rînduise de vreo cîţiva ani şi au fost nevoiţi să plece către 
încoace.” Sătenii şi-au aşezat casele pe sănii, la fel şi biseri-
ca şi mormintele, şi au pornit în cea mai ciudată călătorie 
posibilă, care a durat nu mai puţin de două luni, timp în 
care multe s-au întâmplat de-a lungul drumului: „au fost 
naşteri urmate de cumetrii, au fost morţi, cu morţii îngro-
paţi direct în căruţe, a fost şi-o nuntă care a ţinut două zile 
– cît drumul dintre două vaduri de apă”. Când au ajuns la 
finalul călătoriei lor, bejenarii au văzut că sania pe care a 
fost adusă biserica „începuse să zămislească mlădiţe noi de 
cîtă apă îi îmbibase lemnul!”
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 „Scriitorul de cărţi” este povestea unei alte vieţi secre-
te: descoperind în pod valiza tatălui său, plină cu registre, 
caiete şi agende extrem de ciudate, povestaşul constată că 
acestea conţineau de fapt cărţi întregi, nu doar copiate, ci 
chiar mai mult decât atât: „...atunci, în penumbra lăptoasă 
din pod, s-a făcut brusc lumină-n capul meu şi-am înce-
put să rîd, deşi îmi dădeau şi lacrimile în acelaşi timp, şi 
asta nu din pricina rîsului. Fiindcă – ei, da, asta era cheia 
întregii poveşti – făcuse mai mult (sau altceva) decît să co-
pieze nişte cărţi. Re-crease el însuşi acele cărţi! Şi de-asta 
n-avusesem voie să le citesc mai demult: erau cărţi corupte, 
falsificate – chiar dacă într-un mod inocent – iar eu trebu-
ia să-mi iau cunoştinţele direct de la sursele adevărate.” 
Cum părintele său nu i-a explicat niciodată de ce a recurs la 
acest procedeu, povestaşul a trebuit să încerce să găsească 
singur o explicaţie cât de cât plauzibilă: „cred că am găsit 
singur soluţia enigmei cînd, în ultimul an de facultate, cum 
eram client împătimit al bibliotecii din Oraş, am dat într-o 
carte peste un citat din Walter Benjamin: Dintre toate moda-
lităţile de a face rost de cărţi, cea de a le scrie singur e considerată 
cea mai demnă de preţuire”.

 „Cititorul de cărţi” relatează dispariţia din sat a în-
văţătorului Pătru (succesorul la catedră al lui dom’ Pro-
fesor şi un fel de discipol al lui), când acesta, panicat că 
ar fi fost urmărit de Securitate, se refugiază vreme de trei 
ani, „bătuţi pe muchie”, în cămăruţa uitată din subsolul 
bibliotecii regionale, unde trăieşte între zidurile de cărţi 
pe care, la început, nu le putea citi din pricina beznei, dar 
apoi ochii i s-au deprins cu întunericul (dobândind însu-
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şiri de lup, de unde i s-a tras pe urmă şi porecla de Lupu). 
Alimentat periodic de un camarad fidel, care-i arunca şi 
„pungile cu resturi şi cu scârnă”, ispita cărţilor i-a dat 
puterea să reziste până în momentul „cînd, nemaiputînd 
răbda izolarea aia neomenească, s-a hotărît să iasă; şi bine 
a făcut, fiindcă în realitate nu-l urmărise nimeni, nimeni 
n-avea nimic cu el.”

 „La Străini, în nicăieri pe dreapta” este ultima povesti-
re şi, cum totul a fost luat în răspăr în povestirile anterioa-
re, nici cu aceasta lucrurile nu stau altfel: sătenii din Străini 
îi mituiesc pe topografii regimului şi astfel satul dispare, 
pentru totdeauna, nu doar de pe harta cu colectivizarea, 
ci de pe toate hărţile: „Ei, Tache, ştii ce-au făcut străinenii? 
Au semănat şi plantat dealurile-alea-ntr-aşa fel, încît, cînd 
veneai dînspre Oraş, vedeai o singură coastă dă deal, şiru 
dă porumb se continua dup-un deal cu şiru dă porumb 
dup-ălălaltu, grîu şi floarea-soarelui la fel, viile şi ele, dă 
nici nu-ţi dădeai seama că-s mai multe dealuri şi-ntre ele-ar 
putea fi un sat, mai ales că Străiniu-ăsta-i cam la marginea 
ţinutului, cum ştii şi tu. Era o chestie care-ţi înşela ochiu, 
ca şi cum satu ăla nu se-afla nicăieri, nici pă hartă, nici în 
teren. Înţelegi, bă Tache?”

Efortul povestitorului de a crea o atmosferă plină de 
naturaleţe în reflectarea unor întâmplări reale (sau aparent 
reale), rezultă şi dintr-un fel de addenda a volumului, in-
titulată „Personaje, istorie, geografie”, unde personajele 
sunt înzestrate cu biografii corespunzătoare, înscriindu-
li-se destinul pe o traiectorie cât mai credibilă, marcată în 
chip cât mai firesc de dinamica vieţii sociale, în segmentul 
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(sau în segmentele) de timp traversat (traversate), trecute 
prin filtrul epic.

Rafinatele procedee şi tehnici intertextuale şi metatex-
tuale utilizate de George David, ingenioasele trasee impri-
mate acţiunilor povestioarelor sale, împletite aproape fără 
greş în acest volum, la care ar trebui să mai adăugăm poate 
bizareria personajelor, baletând (sub aspect comportamen-
tal) între realitate şi utopie, între logic şi ilogic, toate aces-
tea ne conving de un interesant specific al scriiturii sale, 
căruia aş îndrăzni să-i dau şi o denumire proprie, oarecum 
paradoxală: logica utopiei. Într-adevăr, realul şi fabulosul 
(magicul) se întrepătrund, peste tot, în modul cel mai na-
tural cu putinţă, ceea ce ne duce cu gândul că, la o adică, 
aceste povestioare nu ar sta prea departe de una dintre 
cele mai mari invenţii literare ale secolului XX, şi anume 
de realismul magic, al scriitorului columbian Gabriel García 
Márquez. 

EUGENIU NISTOR





Drumul I

Bă Tache, tot serbăm noi chenzina d-o luarăm acu trei 
ceasuri, hai să-ţi zic una cît golim şi halbele-astea. Auzi, 
bă, ce mi s-a-ntîmplat acu vo cîţiva ani, era pă vremea lu 
Odiosu.

Îmi luasem, domle, vo cîteva libere – era vara, ţin min-
te că mă gîndeam c-o să scap şi eu măcar niţel dă zăpuşelile 
dup-aci – şi mă reped pîn-la Străini. Străiniul ăsta e aşa, 
nici sat nici oraş, pîntre nişte dealuri acolo. Nu mai fuse-
sem p-acolo, da aveam p-un tip pă care-l cunoscusem bine 
p-un şantier, şi ăsta-mi dăduse dă ştire că să merg să-l ajut 
să-şi facă şi el ceva, o mică construcţie-acolo, că n-o să-mi 
pară rău, mă rog, ştii şi tu cum e. Aşa că, cum zisei, ajung 
la Străini. Cam greu, pă la ăia nici cefereu nu trece şi nici cu 
rata nu stau prea bine.

Da ce mai, că mă cam lungesc, şi văd că ţie-ncep a-ţi 
luci ochii, bă Tache. Aşa… într-o zi mă ia Costică – aşa-i 
zicea lu ăsta la care mersesem eu – că să merg cu el pîn-
la primăria aia mică, că are el ceva treburi p-acolo şi pă 
urmă să mergem să ne uităm la unu dă nişte vopsea. Bine, 
Costică, zic, hai, da ce-i aia primăria aia mică? Fincă nu 
mai auzisem dă aşa ceva. Păi, zice ăsta, – el e cam domol 
la voce, ca toţi dup-în partea aia – e-o casă naţionalizată-n 
care-s vo două birouri de-a primăriei, dîn alea dă lucrează 
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cu publicu, un fel dă notariat şi-alte alea, da lumea aşa-i 
zice, primăria aia mică.

Şi-ajungem, domle, la primăria aia mică. Pîn patruşopt, 
cînd fusese ea naţionalizată, clădirea era chiar bună dă tot. 
Acuma era cam rablagită, na, ca o instituţie. Intrăm noi pîn 
nişte coridoare întortocheate rău, da dăstul dă luminoase. 
Pă la fiecare uşă, coadă, lume cu treburi.

Cînd, la birou’ unde-avea treabă Costică-ăsta al meu, 
văd eu că oamenii d-aşteptau acolo la rînd nu-ş cum se fă-
cuse dă lăsase aşa, un loc gol. Şi-n tot locu ăla gol nu era 
nimeni decît un bătrîn, un tip uscat tare dă tot ce şedea p-o 
gioarsă dă scaun. Domle, arăta tipu ăsta dă parcă răsărise 
cu scaun cu tot dîn duşumea o dată cu prăvălia aia. Adică, 
cum să-ţi zic, după ce-l vedeai acolo, parcă nici nu-ţi puteai 
închipui primăria aia pîrîtă fără el acolo, stînd în scaunu 
lui. Mă uit eu la moşu, văd că are nişte ochi adormiţi-ador-
miţi, da cam scăpărători, şi nici pîn cap nu-mi trece ceva dă 
Doamne-fereşte. Şi mă trag în locu ăla gol, cam faţă-n faţă 
cu bătrînu, cu gînd că să nu-ncurc p-ăia dă stăteau la coadă. 
Parc-am văzut eu că oamenii se uitau la mine cam miraţi, 
parc-aşteptînd să se-ntîmple ceva, da nici n-am avut timp 
să mă-ntreb dă ce se uită ei aşa, că o dată-ncepe moşu să se 
foiască – pîn-atunci nici nu mişcase – şi dă să sară la mine, 
numa că nu prea-l mai ţineau puterile, şi horcăie a strigăt, 
da un strigăt ca după altă lume: dă-te, omule, la o parte 
d-acolo, nu vezi că mi-ai acoperit peisaju? Ce peisaj? mă-
ntreb eu zăpăcit, neştiind despre ce-i vorbirea, da şi ceilalţi 
care stăteau p-acolo şi-aşteptau la coadă-mi zic dă-te, dom-
le, şi lasă-l în pace, c-aşa-i el. Iese şi Costică-ăsta al meu dîn 
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rînd şi mă ia deoparte şi-mi zice hai, aşteaptă-mă-aci că te 
lămuresc eu ce şi cum cînd ieşim, moşu e niţel mai ciudat, 
nu face el urît da-i bine să-l laşi într-ale lui, că pîn cîte-a 
trecut el… Bine, zic eu şi rămîn în colţu unde mă dusese 
Costică să-l aştept, da ochii mi se tot întorceau către moşu 
ăla stafidit. Domle, abia acuma-mi dădeam seama că moşu 
privea la ceva care era pă peretele ăla coşcovit dîn faţa lui, 
da ştii cum privea? I se lumina faţa aia ca o smochină us-
cată şi prăfuită, dă credeai că-i la filmări, şi se chiora aşa 
c-o fericire-n ochi dă ziceai că-l vede pă Dumnezeu cum 
coboară cu hîrzobu dîn cer ca să-i aducă lui sufertaşu cu 
ciorbă dă burtă. Ce mai, am zis eu că tipu nu prea semăna 
a trăi pă lumea asta.

Ei, şi cum îţi spun – da mai trage şi tu dîn ţigara aia, că 
ţi s-a stins dă tot – mai încercam eu să mă uit şi-n altă parte, 
da nu-ş ce mă tot împingea dă mă tot holbam mai mereu la 
moşu, la prăfuitu. Chiar îmi ziceam în gîndu meu că-i ruşi-
ne că mă tot uit aşa ca o curcă-n lemne, da crezi că puteam 
să-mi iau ochii după el? Bă, poate zici c-am băut prea mult, 
da mi se părea că tipu se scaldă-aşa, ca-ntr-o lumină, ca ăia 
dup-în icoane, da mai altfel.

Pîn-la urmă iese Costică-ăsta al meu şi plecăm pîn soa-
re dă la primăria aia mică. Da eu fierbeam, fincă-abia aştep-
tam să-l întreb ce-i cu bătrînu. Ce să fie? zice Costică, parcă 
mirat că chestia mă rodea aşa dă tare. Şi-auzi ce poveste-mi 
toarnă:

Cică demult, pîn cinzeci, numa ce se instalase primăria 
aia mică-n clădire, tipu a venit şi el p-acolo, cu treburi la 
stăpînire, ca tot omu. Domle, da cică era om în toată firea, 
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bătea spre patruzeci, şi cică era-nvăţător pă undeva pîn 
apropiere dă Străini, sau, mă rog, prost nu era. Şi cum îţi 
ziceam, vine omu la primărie şi vede-acolo p-un perete un 
peisaj – că aşa-l ştiu toţi acuma, dă peisaj – adică o pictură 
c-un drum dă ţară, da o pictură amărîtă, făcută dă cine ştie 
ce zugrav, şi nici măcar nu era prea mare. Ei, dă unde, dă 
neunde, lu tipu îi cade cu tronc peisaju, da nu aşa, se amo-
rezează dă el ca d-o femeie, domle. Şi, cînd îl căutai, tot pă 
la primăria aia mică-l găseai, făcîndu-şi dă lucru pîmpreju-
ru peisajului ăla. Cică zicea el că ăla-i drumu lui, că fiecare 
om are-un drum al lui, da puţini sunt ăia dă-l găsesc şi că el 
şi l-a găsit şi alte-alea. Auzi, bă Tache, peisaju ăla nenorocit, 
cu drumu ăla dă nu venea dă nicăieri şi nu ducea nicăieri!

Da stai să vezi, că treaba abia-ncepe. Cică vine indivi-
du-ntr-o zi şi umblă pă la toţi funcţionarii ăia d-acolo că el 
vrea să cumpere tablou ăla. Şi scoate omu banii, bani dă 
zece ori cît făcea peisaju ăla cu perete cu tot, Dumnezeu 
ştie cum îi strînsese, că era şi-nsurat c-o grecoaică şi nici nu 
se cîştiga cine ştie ce în meseria aia a lui. Da funcţionarii, 
ştii cum sunt, hîrţogari, că n-au cum să-l scoată dîn inven-
tar, că dracu să-i ia, şi nu i-l vînd, domle.

Da nici el nu s-a lăsat chiar aşa dac-a văzut că cu banu 
nu merge. Cică-ntr-o noapte l-a prins patrula miliţiei în se-
diu acolo, intrase p-o fereastră dup-în spate pă care tot el 
o deschisese dîn timpu zilei şi tocmai dădea s-o şteargă cu 
necăjitu ăla dă tablou în braţe. Era s-o păţească, p-atunci 
nu prea era dă glumă cu organele, da parc-au înţeles şi ăia 
că tipu nu era un borfaş, c-avea şi el o păsărică, da nu făcea 
rău nimănui.
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Şi ce zici, Tache, crezi că omu s-a liniştit cînd a văzut 
c-a dat greş şi cu furatu? Da ce să mai crezi, că după cum 
te văd eu tu nu mai poţi crede acuma nimic, te-a luat apa, 
Tache. Da eu tot zic mai departe, fincă nu pot să nu zic. Să 
vezi ce face amicu: domle, pîn-la urmă s-a lăsat dă serviciu 
ăla al lui şi s-a angajat la primărie. Era un fel dă paznic şi 
el p-acolo, l-au angajat ăia dă voie-dă nevoie cînd au văzut 
că nu mai scapă dă el. Bun, da d-aci au început certurile 
p-acasă, că şi bani puţini cîştiga, şi şi mai tot timpu numa 
pă la primărie stătea. Nevastă-sa-l tot pisa, da crezi că tipu-
lui îi păsa dă asta? Nici vorbă, Tache.

Ba, să vezi ce-i mai trece pîn cap lu individu: într-o 
vreme, nu-ş cum devine că o cămăruţă dîn clădirea aia se 
face disponibilă, un coteţ cocoţat undeva tocmai pîn pod, 
la cucuvele. Şi ce crezi că zice omu nostru? Cică să-i dea lui 
cămăruţa aia, că el se mută-acolo şi dă la schimb locuinţa-n 
care stă, că şi aia tot dă la primărie-i fusese dată. Ăia dă la 
primărie cam aveau strîngeri dă inimă cînd se gîndeau la 
nenorocita dă nevastă-sa, da pîn-la urmă-au făcut tîrgu, că 
era criză mare dă case şi pă vremea aia. Şi-uite-aşa s-a po-
menit tipu şi fără casă, da-n schimb putea să se uite-acuma 
cît poftea la peisaju ăla, la drumu ăla al lui.

Binenţeles că nevastă-sa l-a lăsat cînd a văzut ce-i poa-
te capu. S-au supărat şi-ai lui, neamuri, prieteni ce mai 
avea, l-au şters după listă. Cică i-a părut rău cînd a văzut 
că ăia nu-l înţeleg şi nu-i dau dreptate, da, pă partea ailaltă, 
a răsuflat uşurat, nu mai avea cine să-l bată la cap. Acuma 
putea să stea nestingherit zi şi noapte-n primăria aia mică 
şi să-şi facă treabă – parcă şi multă treabă-avea! – pă lîngă 
peisaju ăla al lui.
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Şi-mi mai zice Costică-ăsta al meu dă moşu că-acuma e 
dă mult la pensie, şi-i mai bucuros c-a scăpat şi dă puţinele 
treburi pă care trebuia să le facă mai-nainte şi că poate sta 
liniştit să-şi admire tablou. Lumea-l ştie şi-l lasă-ntr-ale lui, 
chiar dacă nu-nţelege ce-i cu el. Şi nu numa că-l lasă-ntr-ale 
lui, da parcă nici Străiniul n-ar mai fi Străini fără el.

Bă Tache, după ce-aud eu toată povestea asta, încep să 
mă furnice creierii. Şi-i zic lu Costică: bă Costică, hai să ne-
ntoarcem tot pă la primăria aia mică, că-s curios, bă, vreau 
să văd şi eu cum arată peisaju ăla d-a fost în stare să-i ia 
minţile unui om. Vreau să văd şi eu peisaju ăla la care te 
poţi uita aşa-n neştire o viaţă-ntreagă.

Îi zic eu asta lu Costică, şi parcă-mi miroase că ceva 
nu-i în regulă, parcă văd trecînd aşa ca un fulger pîn ochii 
lui cînd zice bine, cum vrei tu. Da, înfierbîntat cum eram, 
nu mă prind.

Aşa că la-ntoarcere ne-abatem iar pă la primărie. In-
trăm, ne-apropiem dă moşu şi, mai cu fereală, aşa, ca să 
nu-l supăr dîn nou, mă uit şi eu la peretele dîn faţa lui. 
Nimic. Mă uit mai bine, cercetez tot peretele, da tot nimic. 
Mă uit la Costică şi dau să-l întreb ce mai e şi-asta, da el nu 
dă nici un semn c-ar rîde şi-mi face dîn cap că hai să ieşim.

Bun. Ieşim. Şi nici nu deschid bine gura să-ntreb, că 
amicu Costică-mi şi dă răspunsu: da, am văzut bine, nu-i 
nici un peisaj, nimic. Unii mai în vîrstă cică l-au prins, l-au 
văzut şi ei, da sunt ani destui dă cînd tablou ăla nu mai e 
acolo, pă perete. Mai bine zis, nu mai e deloc, Tache, înţe-
legi? Nu-nţelegi.



Monumentul

„Costică-ăsta al meu” în sus, „Costică-ăsta al meu” 
în jos, aşa o ţinea-ntruna zăpăcitul ăla de Fane Amotosti-
vuitoriţei – de fapt, pe el îl chema Aciubotăriţei, dar aşa-i 
ziceau toţi băieţii din echipa de la punctul de lucru unde 
eram eu şef, după ce unul dintre ei găsise numele ăsta năs-
truşnic într-un ziar de panaramă; vreau să spun că aşa-i 
ziceau cînd nu erau afumaţi, fiindcă, după ce pupau vreo 
sticlă, Amotostivuitoriţei devenea un nume mult prea greu 
de pronunţat şi, vrînd-nevrînd, trebuiau să-l adapteze la 
noua stare de lucruri, scurtîndu-l binişor de coadă: Amo-
to – ori de cîte ori în închipuirile lui împîclite de alcool îşi 
făcea loc şi imaginea mea; devenisem, carevasăzică, pro-
prietatea lui, sau, mai degrabă, amintirile şi reprezentările 
lui despre mine ori şi cu mine alcătuiau o proprietate atît 
de a lui, încît nu pierdea nici o ocazie să-şi afirme sus şi tare 
drepturile de netăgăduit asupra ei; aşa că acu eram şi eu 
„al lui”, alături de maică-sa, de fosta nevastă, sau concubi-
nă, ori numai iubită în închipuirea lui – un soi de Dulcinee 
de şantier –, de găleata lui de zidar şi de drişca aia amărîtă 
cu care-ndrepta pereţii.

Ne cunoscuserăm la un alt punct de lucru, tot aici, în 
Oraş, eu – proaspăt absolvent de facultate repartizat „în 



22 GEORGE DAVID

producţie”, el – proaspăt venit în acea echipă; în ciuda în-
făţişării lui cam groteşti, încă de la început se iscase între 
noi un fluid magnetic – pe care n-am încercat niciodată să 
mi-l explic, şi nici nu vreau, îmi place să-mi menţin ilu-
zia că nici nu ştiu de unde vine – care făcuse ca lucrurile 
să evolueze, încet-încet, de la „dom’ inginer” (măgulire ce 
se voia şireată a orgoliului meu mărunt de subinginer) la 
„dom’ Costică”, apoi la „Costică”, pentru a atinge, în cele 
din urmă, stadiul suprem în ierarhia lui afectivă, acela de 
„Costică-ăsta al meu”.

Trebuie să admit că şi eu m-am legat binişor de nebu-
nul de Fane, piticul ăla neras şi cam pocit, care arăta aşa de 
firav, dar ai cărui muşchi alergau, de fapt, ca nişte şobolani 
neliniştiţi pe sub pielea braţelor, de Fane, pentru care sin-
gura raţiune de a exista părea să fi rămas aproape neconte-
nita controversă filozofico-existenţială întreţinută prin cîr-
ciumi în compania lui Tache, un Tache care n-avea nevoie 
de scaun la masă şi de pahar, pentru simplul motiv că el nu 
exista decît în mintea lui Fane. Mă fascinase la el faptul că, 
în ciuda vieţii abrutizante de şantierist, în ciuda alcoolului 
care devenise parte definitorie a noţiunii de Fane, pînă-ntr-
acolo încît, dacă mă uitam mai atent la el, mi se părea că 
desluşesc în jurul lui o aură străvezie, întreţesută de aburii 
nenumăratelor vodci şi romuri clocotite în cazanul minţi-
lor lui, asemănătoare cu aura diafană a vreunui sfînt oare-
care (cîndva chiar fusesem tentat să-i zic, în glumă, Sfîntu 
Romică cel Mare, fiindcă rareori începea ziua de lucru – 
sau de odihnă, n-are importanţă – fără un rom mare), nu-şi 
pierduse o anume candoare, nu se asprise, ochii încă nu-i 
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fuseseră alteraţi de cataracta zgurei, vedea uneori cu ei niş-
te amănunte pe care, dacă nu le-ar fi observat el, nici nu 
ţi-ai fi dat vreodată seama că există.

Sigur, au fost mai multe momente în care putusem – 
sau, poate, chiar începusem – să-mi dau seama de lucrul 
ăsta. Dar cel care mi-a rămas în minte, ca o explozie revela-
torie, a fost întîlnirea lui cu dom’ Profesor, bătrînul pe care 
mai toată lumea-l credea cam ţicnit şi care-şi făcea veacul 
– chiar veac, fiindcă acu bate spre nouăzeci de ani – în pri-
măria aia mică din Străini, orăşelul meu natal, care, de fapt, 
fusese sat în toată regula pînă am împlinit eu vreo cinşpe-
şaişpe ani.

Într-o vară, acu vreo şapte-opt ani, l-am dus pe Fane 
pentru prima dată la Străini – au mai fost apoi destule în-
tîlniri ale lui Fane cu Străiniul, şi nu toate s-au petrecut ca 
urmare a insistenţelor mele, ba chiar aş spune că eu am 
provocat doar o mică parte dintre ele – chipurile să mă 
ajute la nişte reparaţii pe la zidăria acareturilor din curtea 
părintească; de fapt, dacă aş fi vrut, aş fi putut găsi destul 
ajutor chiar în Străini, cu mai multă uşurinţă, dar simţi-
sem demult că – inconştient sau, poate, abia conştientizat 
– Fane îşi dorea să mă cunoască şi mai îndeaproape, „de la 
origine”, cum s-ar zice. Aşa că am găsit pretextul şi i-am 
îndeplinit dorinţa fără să-i dau de înţeles că-l ghicisem.

Şi-atunci, la sosirea noastră, a amîndurora, în Străini, 
s-a produs prima fază a revelaţiei mele cu privire la Fane, 
fază care, deşi aparent lipsită de importanţă, ar fi trebuit 
să-mi dea de gîndit, să mă facă să fiu mai atent la cele ce 
urmau să se întîmple. Ştiind de pe şantier de ce-i în stare, 
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îi pregătisem băutură din belşug, care, de fapt, urma să 
fie şi aşa-zisa plată pentru ajutorul dat, fiindcă refuzase 
cu vehemenţă orice fel de discuţie despre vreo plată ade-
vărată, în bani. Ştiam că Fane n-are nevoie de prea mul-
te îndemnuri cînd e vorba de băutură; de data asta însă, 
a trebuit să-i tot dau ghes, să-l îndemn cu insistenţă, ca 
să văd, în cele din urmă, că strădaniile mele n-au nici un 
succes, Fane dăduse într-o abstinenţă suspectă, de neîn-
chipuit. L-am întrebat în mai multe rînduri ce-i cu el, dar 
se cunoştea de la o poştă că răspunsurile lui erau cusute 
cu aţă albă: ba că-l cam ţine ficatul, ba că aerul de la Stră-
ini e prea tare şi-i provoacă ameţeală… În cele din urmă, 
m-am prins de unde i se trăgea sfioşenia: Fane se ferea cu 
îndărătnicie pînă şi de cea mai măruntă ocazie de-a apărea 
băut în faţa părinţilor mei – bătrîni tipici de la ţară, pe care 
transformarea satului Străini în oraş nu-i afectase deloc; 
acum, cînd stau să mă gîndesc mai bine, îmi dau seama că, 
cel puţin pentru mine şi, poate, şi pentru Fane ei erau ade-
vărate troiţe vii, chintesenţe ale acelui neam îndîrjit care 
sosise de nu se ştie unde în aceste locuri cu mai bine de 
un veac şi jumătate în urmă şi se legase atît de puternic de 
bucata aia de pămînt lutos, gălbui, pe care localnicii o nu-
miseră, începînd de atunci, Străini, atît din cauza nerod-
niciei sale, cît şi ca să se delimiteze astfel de acei venetici 
nu tocmai deschişi la vorbă şi la uitătură ca urmare a per-
manentei hăituiri căreia trebuiseră să-i facă faţă generaţii 
de-a rîndul. Probabil că imaginea lor de ţărani pur-sînge îl 
făcea pe Fane să se simtă strîmtorat ca într-o biserică şi îi 
evoca lui, care se născuse tot la ţară, amintirea copilăriei, 
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a inocenţei de mult pierdute, a zilelor neprihănite în care 
ochii lui sorbeau o lume mitică, patriarhală, un paradis 
iremediabil pierdut.

Cum ziceam, lucrul ăsta ar fi trebuit să mă pună pe 
gînduri, dar, din păcate sau din fericire, nu s-a întîmplat 
astfel, aşa că ceea ce-a urmat după întîlnirea cu dom’ Pro-
fesor m-a luat de-a binelea prin surprindere.

În ziua aia, cînd l-am dus pe Fane la primăria aia mică, 
nici prin gînd nu-mi trecuse că el avea să rămînă atît de 
marcat de episodul cu dom’ Profesor; de fapt, ciudăţenia cu 
tabloul lui dom’ Profesor devenise atît de comună pentru 
noi, cei din Străini, încît depăşise de mult pragul conştien-
tizării ei permanente şi trecuse în domeniul subconştientu-
lui colectiv, devenise o părticică a Străiniului spiritualizat 
de care nimeni nu-şi mai dădea seama, dar, totodată, fără 
de care nu şi-ar fi putut imagina orăşelul ăla pitit suspicios 
printre dealuri. La fel se întîmpla şi cu mine, aşa că am fost 
destul de surprins cînd Fane, căzut de-a binelea pe gînduri, 
m-a rugat – ba, după tonul lui, aş zice chiar că mi-a cerut, şi 
încă în mod imperios – să ne întoarcem pe la primăria aia 
mică, să vadă şi el tabloul ăla.

Abia în momentul ăla mi-am dat seama că se întîmplă 
ceva neobişnuit, abia atunci am început să fiu mai atent la 
lucirile ceva mai aparte din ochii înroşiţi ai lui Fane, a căror 
stare naturală era, de obicei, un fel de strălucire febrilă, sti-
cloasă. Lucru care nu mi-a fost de prea mare folos, fiindcă, 
dacă am putut să anticipez într-o oarecare măsură reacţiile 
lui Fane la „vederea” tabloului inexistent, în schimb nici 
prin gînd nu mi-a trecut că episodul ăsta ar putea avea ur-
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mări, ca să nu mai vorbesc despre ce anume urmări ar fi 
putut fi vorba.

Aşadar, întîmplarea cu tabloul lui dom’ Profesor l-a 
tulburat tare de tot pe Fane. În ziua aia nici n-a mai fost 
bun de nimic, oricît am încercat eu să-l iau cu vorba: parcă-
şi pierduse de tot graiul şi umbla ca pe altă planetă, mai 
bine zis ca un lunatic. De fapt, nici n-a prea umblat, fiindcă, 
destul de repede după întoarcerea noastră de la primăria 
aia mică, s-a aşezat pe vine în umbra grajdului, rezemînd 
peretele cu spatele, mestecînd dus pe gînduri un fir de iar-
bă şi scărpinîndu-se cînd şi cînd în bărbuţa cînepie, pătată 
de tutun şi năpîrlită, semănînd uimitor de mult cu o bidi-
nea uzată, smulsă ici-colo şi tocită de atîta zeamă de var. 
A stat aşa pînă după asfinţit, cînd a mormăit că merge să 
se culce şi dus a fost, iar eu ştiam sigur că n-o să-nchidă 
ochii toată noaptea, ba chiar parcă i-i vedeam lucind roşi-
etici prin întuneric, precum catadioptrii reflectorizanţi din 
spatele căruţelor.

A doua zi ne-am reluat lucrul, Fane încă umblînd ca şi 
cum şi-ar fi petrecut toată noaptea într-un montagne russe, 
dar acu împăcîndu-se aproape bine cu realitatea, ceea ce 
iar ar fi trebuit să mă pună pe gînduri dacă aş fi cunoscut 
cît de cît la oameni. Dar poate că aşa şi trebuia să fie, să 
rămîn stăpînit de-o orbire protectoare pînă cînd totul se va 
fi întîmplat, cînd urma să descopăr, brusc, că se petrecuse 
ceva măreţ şi straniu, vreun lucru pe care, dacă l-aş fi cu-
noscut dinainte, cu siguranţă nu l-aş fi înţeles.

Cum spuneam, Fane părea că îşi reintrase în pielea de 
zi cu zi, deşi încă îl mai stăpînea o urmă a ceva nelămurit. 
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Şi n-am bănuit cît de tare era subjugat Fane de acel ceva, 
nici măcar în dimineaţa în care l-am surprins întorcîndu-se 
acasă de undeva, de prin oraş, şi furişîndu-se-n cămăruţa 
în care îşi avea culcuşul. Furişîndu-se cu o mină în acelaşi 
timp vag vinovată şi mulţumită, încît, fără să dau prea 
mare importanţă întîmplării, mi-a trecut prin minte că gă-
sise în cele din urmă vreo femeie care catadicsise să-mpar-
tă patul cu el, nesinchisindu-se de statura lui cam pitică şi 
strîmbă ca a unui gnom.

Aveam să dezleg misterul acelei întoarceri furişate – 
şi să realizez că, de fapt, trebuia să fi fost cel puţin trei-
patru astfel de întoarceri – abia cînd, terminînd reparaţiile 
de prin curtea părintească, am luat drumul, împreună cu 
Fane, înapoi spre Oraş, în autobuzul cu care, de altfel, şi 
veniserăm.

Autobuzul se pusese în mişcare, părăsise staţia din 
Piaţa Covrig, iar eu priveam absent pe geam; deşi pleca-
sem demult şi, practic, definitiv din Străini, mă simţeam la 
fiecare nouă plecare ca şi cum aş fi făptuit o primă, dure-
roasă şi aproape nedorită evadare. Mă încerca simţămîn-
tul culpabil că sunt în pragul unei fugi pe care o ştiam de 
la bun început zadarnică; fiindcă, oricît mi-aş fi dorit (dar 
n-o doream) să scap de locul acela, să-l despart de mine 
punînd cît mai mult spaţiu între noi, el se vădea a fi întot-
deauna acolo, în jurul meu, oriunde m-aş fi aflat.

Priveam, aşadar, absent pe geam, cînd, la ieşirea din 
Străini, ceva mi-a ars retina ca un jăratic negru şi uriaş, îm-
plîntat în iarba din marginea drumului: un trunchi de con 
cu bază pătrată, cam de înălţimea unui om, bine netezit şi 
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vopsit în negru, cu aspect de marmură aparentă. Atunci, 
într-o fulgerare, mi-am dat seama ce se-ntîmplase în ulti-
mele zile – în ultimele nopţi, de fapt – şi m-am întors spre 
Fane, care stătea alături de mine. Dar el, cu smocurile ne-
regulate ale bărbuţei cînepii aruncate înainte, cu muşchii 
fălcilor famelice ţepeni în încordarea lor, privea drept în 
faţă, la ceva ce numai el putea vedea.

Pesemne că… – ei, da, monumentul, fiindcă aşa-i zic 
cei din Străini de-atunci încoace – fusese terminat chiar 
în dimineaţa aia, pentru că nici şoferul autobuzului nu-l 
văzuse pînă atunci, aşa că, la trecerea pe lîngă arătarea 
aia neagră, înfiptă-n marginea drumului, redusese viteza 
aproape de tot; în orice caz, o redusese foarte mult, într-atît 
încît să putem citi, toţi cei din autobuz, textul scris pe două 
rînduri, cu litere corecte, dar cam şcolăreşti, vopsite meşte-
şugit în bronz auriu:

„FIECARE OM
ARE UN DRUM AL LUI”

şi dedesubt, în dreapta, cu litere mai mici, era scris nu-
mele lui dom’ Profesor.



Tunel cu pălăriuţă verde

Ce zici tu, Tache, că să mai stingem berea asta c-un 
rom? Bine, o stingem, dă-o dracu, da-i rîndu tău să faci cin-
ste. Ştii tu cum devine cazu în chestii d-astea, hai să punem 
amîndoi d-un uischi cu gheaţă, da să nu-ţi faci probleme, 
c-aduc eu gheaţa.

…Aşa carevasăzică, uite şi romurile noastre. Hai no-
roc, Tache, primeşte-l, Doamne, şi p-ăsta. Ăştia, aci, în cîr-
ciuma asta, aşa păduchioasă cum o vezi, au ăl mai bun rom 
dîn Oraş, îţi spun eu, care-s doctor dă romuri.

Că veni vorba dă Oraş, ce zici, Tache, vrei să-ţi po-
vestesc cum am ajuns eu prima dată p-aci? Hai, nu te mai 
 strîmba, c-o să-ţi placă, ai să vezi, şi-apoi şi-aşa n-avem 
cu ce ne trece timpu cît descîntăm romurile-astea. Şi mai 
schimbăm şi noi firu poveştii, că te-i fi săturat şi tu d-atîtea 
bazaconii numa despre ăia dîn Străini, dă parcă ei ar fi bu-
ricu pămîntului.

Eram în clasa doua, Tache, ţin minte pîn-oi muri, fincă-
aia a fost prima mea ieşire dîn Chioara – nu se zice Chioa-
ra, bă Tache, că nu-i nimeni chior p-acolo, se zice Chi-oa-
ra, pricepi? Bine, cum ziceam, eram în clasa doua, dă fapt 
o terminasem, eram în vacanţa dă vară, şi n-aveam nici o 
treabă toată ziua decît să merg cu oile la păscut, laolaltă 
cu ăilalţi copii dup-în sat. Da-ţi spun că pîn-atunci ce cu-
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noşteam eu dîn lumea asta intra-ntr-un cerc cu raza dă vo 
patru-cinci chilometri, adică Chioara şi ceva pîmprejuru ei. 
Da nu ştiu cum să-ţi zic, mi-era de-ajuns, nu-mi trebuia de-
loc să cunosc mai mult, era dă parcă-n afara cercului ăsta 
nici n-ar mai fi existat nimic.

Şi-uite-aşa, cum trăiam eu neştiutor da fericit în cercu 
ăla necăjit – nici nu ştiam că-s fericit, bă Tache, da m-am 
prins dăstul dă repede că-i dă bine – vine tata-ntr-o seară 
după la treburile lui şi face la mine Fane, ce-ai zice tu să 
ne repezim noi mîine pîn-la Oraş? A fost o chestie aşa dă 
neobişnuită pentru mine, că nici nu mi-am dat seama ce 
mă-ntrebase bătrînu: cum adică la Oraş?, că trebuie să-ţi 
spun că dă cîte ori ziceam sau auzeam cuvîntu-ăsta, Oraş, 
nici nu reuşeam să-mi închipui nimic, se făcea ca un gol 
în mintea mea, da un gol plăcut, atrăgător, nu-ş cum să-ţi 
explic eu ţie, bă Tache.

În noaptea-aia nu cred c-am dormit prea mult, fincă tot 
încercam să-ngrămădesc ceva-n golu ăla, plăcut, neplăcut, 
cum o fi fost el, da să nu mai fie gol. Da m-am chinuit de-
geaba, să ştii, nimic dîn ce ştiam eu pîn-atunci nu vroia să 
intre-n golu ăla. Aşa că dimineaţa, cînd a tras tata dă mine 
şi-a zis hai, Fane, scoală că plecăm, normal c-am sărit ca un 
arc, fincă eram treaz dă mult.

Şi ne-am dus întîi pîn-la o casă mai în deal la noi în 
Chioara, la unu Adam, căruia-i venise un băiat dă la Oraş 
cu imeseu, că era şofer la stat, şi trebuia să plece-napoi şi 
zisese c-o să ne ia şi pă noi. Adam ăsta era unu cam sărit, 
în orice caz, aşa ziceau oamenii dîn sat, fincă-avea o fată la 
care-i pusese numele Eva, şi la şcoală era şi prima la cata-
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log, şi cînd deschidea-nvăţătoarea catalogu dădea-ntîi dă 
ea şi-ncepea să strige prezenţa: Adam şi Eva, şi toată clasa 
dădea pă spate dă rîs.

La Adam, imeseu era-n curte, tras deja cu faţa spre 
poartă, gata dă plecare. Şi cînta un cîntec la radio – că 
Adam, d-aia şi zicea lumea că-i dus d-acasă, era unu dîn-
tre puţinii oameni dîn sat de-avea aparat pă vremea-aia, 
vînduse două oi şi-şi luase-aparat – un cîntec dă pionieri 
cred că era, că-l cînta un cor dă copii, da era ceva aşa, foar-
te vesel şi vioi. Şi cînd ne-am urcat în spate-n imeseu, am 
văzut că sub prelata aia dă cîrpă mai era cineva, era un 
coleg dă la Oraş d-al lu băiatu lu Adam, şi-ăsta avea cu el 
o fată dă vo opt-nouă ani, aşa, cam dă vîrsta mea. Da nu 
semăna deloc cu alea dă le ştiam eu dup-în sat, şi asta nu 
numai fincă era-mbrăcată curat şi cu haine dă oraş, cu san-
dale şi cu ciorapi albi pînă sub genunchi, c-o fustă-n pătră-
ţele ecosez şi c-o bluză albă frumos călcată, da parcă era 
chiar altă fiinţă, nu om sau copil aşa cum ştiam eu c-arată 
oamenii sau copiii. Şi-avea păru-aproape negru şi tuns cu 
breton, nu strîns în coadă la spate cum îl avea Adam şi 
Eva şi celelalte fete dup-în sat. Ei, Tache, să ştii şi tu c-aia a 
fost prima fată la care m-am uitat şi eu ca la o fată, nu ca la 
o colegă dă şcoală sau dă păscut oile, că la alea mă uitam, 
da n-aveam nici o apăsare, erau pentru mine ca orice alt 
lucru dîn cercu ăla dă care-ţi ziceam; vreau să zic c-atunci 
a fost cînd m-am dezmeticit şi eu că-s şi fete pă pămîntu-
ăsta. Iar eu m-am nimerit să stau faţă-n faţă cu ea-n ime-
seu, şi ştii ce-am făcut? În gîndu meu, i-am oferit ei cîntecu 
ăla dă-l cînta la radio, şi-am zis că ăla să fie d-acu cîntecu 
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ei. Da, să dea dracu, d-atunci încoace, în treizeci dă ani şi 
ceva, n-am mai auzit niciodată cîntecu-ăla, da dă uitat nu 
l-am uitat.

…Mă rog, hai s-o lăsăm dracu baltă cu femeile, că as-
tea numa necaz aduc, asta-i cea mai tare zestre-a lor. Mie-
mi spui, care-am tîrîit-o cinci ani cu Atena, şi-ncă fără 
pirostrii?… Bun, cum zici tu, hai noroc şi să ne-ntoarcem 
 la-ntîm plarea noastră, a mea am vrut să zic.

Da, bă Tache, şi plecăm noi la drum. Ştii tu ce-nseam-
nă-un drum d-ăsta cînd ai vo nouă ani? Nici nu ştii la ce 
să fii atent mai întîi, la mirosu plăcut dă benzină arsă, la 
peisaj – nu la peisaju lu ăla dîn Străini, Tache, la ăla ade-
văratu – la bordu maşinii, care-i plin dă tot felu dă drăcii 
nemaivăzute, la fata aia care era prima fată dîn viaţa ta, 
la drumu ăla care tocmai se construia – lucrau pîrnăiaşii 
la modernizat drumu dîntre Chioara şi Oraş, şi şi p-ăştia-i 
vedeam tot pentru prima dată – da cîte n-ai dă văzut şi dă 
băgat la cerebel la un drum ca ăsta?

Asta e, c-atunci eram aşa dă ocupat cu toate-astea, că 
nici nu mi-am dat seama ce se-ntîmplă cu mine, da ceva 
se-ntîmpla, să ştii. Adică, drumu ăla nu era un drum aşa, 
ca toate drumurile, era ca un fel dă tunel spre altceva, nu 
spre lumea cealaltă, bă Tache, nu fi panaramă. Da, domle, 
cu plopii-ăia d-o parte şi dă alta, drepţi ca ostreţele dîn gar-
du lu Mitru – da-ncepuseră să-i taie puşcăriaşii ca să poată 
lărgi şoseaua – cu tot peisaju ăla care fugea-napoi aşa dă 
repede că nici nu-ţi dădeai seama ce vedeai, chiar că era ca 
un tunel care spărgea, aşa, toate alea dîn jur… Iar cu mine, 
în toată vremea asta, se-ntîmpla ceva ca o moarte şi-o-nvi-
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ere-n acelaşi timp, parcă chiar vedeam, aşa, mai dă departe 
dă undeva, cum dau în primire şi cum dîn hoitu meu ăla 
vechiu răsare, ca vreju dîn bobu dă fasole, un alt Fane, care 
nu mai era deloc ca ăla mortu.

Şi-uite-aşa,cam într-o oră-am ajuns la podu peste Vîl-
toare, chiar în locu unde se varsă Strecurelu-n ea. Era tot 
prima dată c-o vedeam şi pă ea, vreau să zic Vîltoarea, şi-
atunci am putut să umplu locu ăla gol care-nsemna Vîltoa-
rea-n mintea mea, că şi ea era tot un loc gol, ca şi-Oraşu. 
Atunci, în soarele ăla de vară, mi s-a părut că seamănă c-un 
fir uriaş dă staniol, dîn alea dă care găseam uneori pă izlaz, 
cu oile, şi ne ziceau unii mai mari că-s dă la avioanele-ame-
ricane, care cică umblau noaptea pă cer şi-aruncau fîşii dîn 
alea, ca să nu le găsească-ai noştri cu radaru; acu, cînd trec 
pă malu ei, îmi pare că seamănă c-o platbandă dă oţel nou-
nouţă, răsucită ca dracu pîntre spinările-alea domoale dă 
dealuri, ca spinările dă peşti ce foşnesc liniştit pîn năvod 
cînd năvodu încă nu-i strîns dă tot şi ei nu prea ştiu care-i 
treaba. Da-n orice caz, gîndu tot la aia mă duce, la firu ăla 
dă staniol d-atunci, cînd am văzut-o prima dată.

Bă Tache, şi-am mai umblat noi cam încă vo oră pă firu 
Vîltorii-n sus, pă drumu ăla dă pămînt dă urmărea toate 
şerpuielile apei, şi normal c-o oră ţi-ajunge dîn belşug să 
umpli locu ăla gol care era-n mintea ta Vîltoarea pîn-atunci, 
aşa că dîn cînd în cînd mai scăpam cîte-o privire-aşa, ca dîn 
întîmplare, la fata aia dă şedea-n faţa mea; şi-avea o figu-
ră-aşa dă liniştită, dă te umplea c-un fel dă pace, nu-ş cum 
să-ţi zic, că mi-aş fi vîndut sufletu lu ăl necurat numa să pot 
să fiu unu mare şi puternic, vun Făt-Frumos ceva, şi să pot 
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să-i zic nici o problemă – şi-aici iar venea un loc gol, că nu 
ştiam cum o cheamă – c-am eu grijă dă tine… 

Bine, bă Tache, hai să mai tragem cîte-o ţigară, cum 
zici tu, şi-ntre timp să-ţi zic dă Oraşu ăla, fir-ar el să fie, că 
mereu mă iau cu alte-alea. Aşa, pîn-la urmă-am ajuns şi-n 
Oraş, cu imeseu ăla hodorogit, da care-atunci mi se părea 
că-i vo rachetă cosmică ceva. Domle, una peste alta, vreau 
să-ţi spun c-atunci am rezolvat-o şi cu locu ăla gol dă era 
Oraşu-n capu meu, numa că l-am umplut c-o chestie aşa 
dă-mpîclită şi dă nelămurită, că n-am cuvinte să-ţi explic. 
Totu era ciudat, bă Tache, mulţimi dă oameni, care nu se-
mănau deloc cu ăi dîn Chioara, nici la faţă, nici la haine, 
nici la nimic, maşini amestecate cu căruţe pă străzile-alea 
pavate, casele-nghesuite unele-n altele şi-arătînd şi ele aiu-
rea, fără grădini pîmprejur, cu nişte curţi prăpădite… Ce 
mai, nu m-aşteptam eu la ceva ca-n basme – dă fapt, nu 
m-aşteptam la nimic, fincă, cum ţi-am zis, habar n-aveam 
ce-i ăla un Oraş – da-ţi zic că ce-am văzut eu atunci m-a 
lăsat cam aşa şi-aşa, şi chiar mă gîndeam că ce-o să le spun 
la ăilalţi dă seama mea cînd m-or întreba dă Oraş, trebuia 
să născocesc dracu ceva interesant, altfel aveau să mă ia 
dă fraier. ‘N-orice caz, asta a-nsemnat pentru mine Oraş 
pentru-o bună bucată dă vreme, o-nvălmăşeală fără nici un 
Dumnezeu, ceva cam cum e un cuib dă coropişniţe tăiat cu 
sapa-n două, în care foiesc unii peste alţii puii ăia gălbejiţi 
şi c-o mie dă picioare. Oricum, vreau să ştii că nici pîn cap 
nu-mi trecea – şi nici n-o doream, da chiar deloc – că peste 
vo opt-nouă ani o să fiu şi eu unu dîn puii ăia pîrliţi dă 
coropişniţă.
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Da să ştii că, aşa dezumflat cum eram, tot mi s-a-ntîm-
plat ceva şi-n Oraşu ăla, care, după cum aveam să aflu mai 
tîrziu, era-nfipt drept în mijlocu ţinutului, ca ţăruşu dă care 
se legau caii la aria dă treier, ceva ca să-mi aduc aminte cît 
oi fi dă călătoria aia dă-nceput, dă botezu ăla, dacă pot să-i 
zic aşa. Tache, m-am luat cu vorba şi cu romu ăsta-mpuţit 
şi-am uitat să-ţi spun că, vară fiind, eram îmbrăcat şi eu 
cu nişte ţoale dăstul dă deştepte, adică c-o cămaşă făcută 
dă maică-mea la o croitoreasă-n sat, cu nişte pantaloni mai 
mult scurţi decît lungi, cu nelipsiţii tenişi albaştri – aş pu-
tea să zic că pîn-atunci văzusem pantofi mai mult pîn poze 
decît d-adevăratelea şi, apropo, cam asta a fost ce mi-a ră-
mas în minte după prima mea-ntîlnire cu Oraşu, o mulţime 
dă picioare-ncălţate-n pantofi – da cea mai grozavă ches-
tie ce-o aveam era o pălăriuţă verde ca dă pădurar, care-n 
loc dă panglică-avea un şnuruleţ tot verde-mpletit în două 
şi care chiar că nu-mi trebuia, fincă p-acasă umblam toa-
tă ziua cu sfecla goală pîn soare ori pîn ploaie, da pentru 
mine era o chestie-aşa, ca o coroană-mpărătească. Domle, 
şi eram chiar mîndru dă ea, şi uneori parcă-mi era şi ciudă 
pă chiorii ăia dîn Oraş care nici nu-i durea capu dă pălări-
uţa mea. Şi-acu să vezi ce-am păţit cu ea.

Dă fapt, tata avea treabă-n Oraş tot pă la o instituţie, pă 
la ceva cam cum e primăria aia mică dîn Străini, dă care ţi-
am povestit – că pentru mine, să-ţi spun drept, asta-nseam-
nă instituţie. Aşa că, pîn-la urmă, ajungem noi unde trebu-
ia, la o clădire cam prăfuită, cam cenuşie dîn toate punctele 
dă vedere, că puteai să treci pă lîngă ea mult şi bine fără 
s-o bagi în seamă. Intrăm, stăm la coadă răbdători în faţa 
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unei uşi, nici nu mai ştiu ce scria pă ea, da ştiu c-avea o 
plăcuţă dă email alb, c-un chenar negru cu colţurile rotun-
jite-năuntru. Stăm noi cît stăm şi ne vine rîndu să intrăm în 
camera aia dă dincolo dă uşa asta. Bă Tache, pă lîngă pe-
reţi, pîn-aproape dă tavan, numa vrafuri dă dosare legate 
pachete-pachete, şi-un miros dă hîrtie stătută, şi pă jos un 
covor dîn care mai rămăsese numa desenu pă podeaua dă 
lemn, şi-un birou scorojit dă ziceai că ăla a fost pupitru dă 
comandă pă arca lu Noe, şi-o lumină parcă prăfuită şi ea şi 
mirosind şi ea a hîrtie dospită, ce mai, te umfla plînsu dă 
drag dă-ncăperea aia. Şi la birou o femeie – o fată, ce-o fi 
fost ea, că-acu-mi dau seama că putea să fie dăstul dă tînă-
ră, da pentru mine, dacă-avea servici, însemna că-i femeie 
– care, cel puţin în birou ăla, arăta şi ea tot colbuită şi cam 
abătută-aşa.

Şi, cum stăteam noi acolo sfioşi şi-aşteptînd să ne-
ntrebe ce-i cu noi – c-am simţit că nici tata nu părea să fie 
mai breaz ca mine-n faţa biroului ăla – simt că tata-mi dă 
un ghiont furiş pă la spate. Mă uit la el şi-l văd că-mi face 
semn cu ochii la pălăriuţa d-o aveam pă cap. Cred c-am 
înţeles dă prima dată care-i problema, da, nu ştiu dă ce, 
n-am mişcat nici un deget, mi-am mutat ochii-napoi, mut, 
pă birou ăla scorojit. Da nici tata nu se lasă, îmi mai dă un 
ghiont, acu ceva mai tare, parcă chiar şi simţeam c-a pus în 
el şi-un pic dă enervare. Mă uit dîn nou la el – cred că mă 
uitam tîmp ca viţelu – şi iar mi-arată cu ochii spre pălăriu-
ţă, şi-apoi spre pălăria lui, pă care-o avea-n mînă, da eu tot 
nimic. Mai stăm ce mai stăm, şi iar simt una-n spate, pîntre 
coaste, da d-acu asta era ca lumea. Iar mă uit la el şi el iar 
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îmi face semn, şi chiar îmi scrîşneşte-aşa, pîntre dinţi, dă, 
bă, aia jos după cap, da ţi-ai găsit. Era o-ncleştare-n mine, 
chiar dacă-n sinea mea ştiam şi eu c-ar fi trebuit să-mi scot 
rahatu ăla verde cu care, dacă m-ar fi zărit vo vacă, m-ar 
fi mîncat cu tenişi cu tot. Şi-uite-aşa, cu toţi ghionţii-nde-
saţi pă care mi i-a tot administrat ăl bătrîn, nu mi-am scos, 
domle, pălăriuţa aia afurisită.

Şi ştii dă ce, bă Tache? Normal că nu ştii, că nici eu nu 
ştiu nici acu, da simţeam aşa, dă parcă, stînd cu ea-nfip-
tă-n chelie-n birou ăla veşted, trecusem un prag. Simţeam 
că-nvinsesem ceva, da-n acelaşi timp şi pierdusem. Da nu-
mi părea rău deloc după ce pierdusem. Asta avea să vină 
mai încolo, bă Tache.





Sat în bejenie

Stau în sufragerie, mă prefac că mă uit la televizor, şi-l 
aud. Niciodată nu pot urmări ca lumea ştirile astea de la 
opt seara, pentru că auzul meu pîndeşte, de fapt, zgomo-
tele venite de afară, ca să surprindă cît mai din timp huru-
itul ăla de motor obosit, horcăind pe bulevardul Străinilor 
către autogară. După strănuturile şi sufocările ce compun 
muzica muribundă a pistoanelor, pare atît de vechi, săra-
cul, de parcă ar fi acelaşi autobuz cu care, acu vreo treizeci 
de ani, plecam de acasă duminică seara încoace, spre Oraş, 
ca să-ncep o nouă săptămînă de şcoală la liceul din Piaţa 
Garibaldi. Gîndind raţional, încerc să mă conving că n-are 
cum să fie tot ăla, dar ezit de fiecare dată cînd judecata mă 
îndeamnă spre geam, să-l privesc, prefer să-mi imaginez că 
e tot cel vechi, cu portbagaj deasupra şi cu scăriţă laterală 
ca să poţi urca bagajele.

Ăsta-i, îi recunosc gîfîitul cum coboară dinspre Străini 
printre zgomotele celorlalte maşini de pe bulevard. Acu 
probabil trece pe la poarta Combinatului, trudit şi încărcat 
ca o bătrînică-albină, cădelniţînd, cu fumul lui albăstrui de 
motorină, teii şi stîlpii cu becuri care mărginesc bulevar-
dul. În curînd o să ajungă în dreptul benzinăriei de vizavi, 
o să oprească la semafor ca să facă la dreapta, spre autoga-
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ră, şi atunci o să-i ascult, în toată deplinătatea ei, modesta 
simfonie mecanică a supapelor.

Sunt aproape treizeci de ani de cînd am plecat din Stră-
ini. Două treimi din viaţa mea de pînă acu s-au scurs aici, în 
Oraş. De unde, atunci, legătura asta aproape bolnăvicioasă 
cu locurile alea? De ce continui să fiu agăţat de Străini prin 
ombilicul ăsta de netăiat al autobuzului de seară? Să fie 
oare acel simţ al pămîntului moştenit de la străbunii care 
au plecat din stepă cu sat cu tot, după cum mi-a povestit de 
atîtea ori bunicul?

Poate chiar ăsta era rostul poveştii, să mă lege şi pe 
mine, pentru totdeauna, de casele din pămîntul ăla lutos, 
aşa cum probabil legase şi cele cîteva generaţii care s-au 
succedat între sosirea din stepă şi naşterea mea. Pentru că 
prea multă îndîrjire şi patimă erau în glasul bunicului cînd 
îmi repeta, pentru a nu ştiu cîta oară, aproape cu aceleaşi 
cuvinte, peripeţiile acelui exod straniu; nu, nu îndîrjire, 
cred că era disperare, un fel de spaimă împietrită, ca şi cum 
ar fi trebuit să-mi transmită cine ştie ce învăţătură ezoterică 
şi se temea că n-am să fiu în stare să preiau şi să păstrez 
neştirbită o asemenea moştenire. Da, sunt sigur, disperare 
era ceea ce încerca el să ascundă în spatele perdelei de fum 
de Naţionale cînd, ori de cîte ori treceam pe la Casa Ve-
che – aşa-i zicea tata căsuţei în care locuia bunicul, fiindcă 
mama, care acolo se născuse şi trăise pînă la măritiş, nu se-
ncumetase niciodată să folosească numele ăsta, pentru ea 
casa aia era pur şi simplu Acasă, chiar aşa, cu majusculă -, 
mă chema în cămăruţa în care îşi petrecea nopţile şi o bună 
parte din zile, se aşeza pe marginea patului tare, mă poftea 
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să stau pe scaunul cu trei picioare din faţa lui şi începea, 
mereu cu aceleaşi cuvinte, ca într-o iniţiere ritualică:

„Ascultă, Costică-nepoate, şi ţine minte!” – iar eu îmi 
compuneam degrabă chipul grav al celui care urmează să pri-
mească un mesaj esenţial şi tainic, însă deja anticipînd în gînd 
ceea ce avea să urmeze: „Ţine bine minte, pentru că am să-ţi 
vorbesc despre…” Ţine bine minte, pentru că am să-ţi vor-
besc despre străbunicii noştri, pentru ca să ştii şi tu cum am 
ajuns noi aici şi să poţi spune şi tu mai departe nepoţilor 
tăi, şi tot aşa pînă ni s-o stinge neamul. Care nepoţi, mă-ntreb 
eu acu, dacă, din şapteşopt pînă-acum, Iulia n-a născut nici un 
copil? Să ştii că noi nu suntem de-aici, dar, dacă aici ne-am 
găsit loc, avem să ţinem la el ca la lumina ochilor şi avem să 
rămînem aici pînă s-o putea să ne-ntoarcem la locul nostru 
din bătrîni. Sau pînă ne-o alunga vreo primejdie, Doamne-
fereşte.

Locul nostru nu-i ăsta, Costică-nepoate, locul nostru 
e la Răsărit, cale de vreo două săptămîni de mers pe jos 
de aici. Acolo s-au născut şi s-au îngropat ai noştri pînă la 
una mie opt sute şi cinsprezece, cînd n-au mai putut răbda 
stăpînirea cea nouă ce se rînduise de vreo cîţiva ani şi au 
fost nevoiţi să plece către încoace. Şi era Satul nostru de 
Dincolo un sat măricel, cu căsuţe scunde, frumos văruite, 
atît de albe că băteau în albăstriu şi semănau cu nişte boabe 
de piatră scumpă înşirate pe şiragul uliţelor prăfoase. Pră-
foase pentru că Satul era aşezat în stepă, Costică-nepoate, 
unde pămîntul se-ntinde drept ca-n palmă cît vezi cu ochii, 
pînă unde se-mpreună cerul cu pămîntul. Şi toată netezi-
mea asta nu era tulburată de nimic altceva decît de lujerii 
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înalţi ai lumînărelelor. Ba, uneori, în locuri cu iarbă mai 
mică, mai puteai vedea cîte-un căţelul-pămîntului şi-atunci 
în mintea mea răsărea, acelaşi de fiecare dată, un popîndău fri-
cos, stînd aproape de vizuina lui şi iscodind cu privirea-n toate 
părţile, stînd drept şi el tot ca tulpinile de lumînărele. Sau 
cîte-o dropie care, cu pieptul, despica valurile de ierburi 
arse de soare, ca o corabie cu picioare de pasăre. Iar aerul 
stepei tremura-n soare, Costică-nepoate, aşa să ţii minte, 
şi era plin de mireasma amară a pelinului amestecată cu 
cea sărată venită dinspre amiază, unde, departe, se ghicea 
marea şi eu îl vedeam pe bunicul în mijlocul acelei stepe, atunci, 
înainte de 1815, deşi mai tîrziu aveam să aflu că se născuse la 
mai bine de şaptezeci de ani după acel exod, îl vedeam aşadar în 
stepă, îmbrăcat în haine albe ţărăneşti aşa cum avea şi răsculatul 
din tabloul lui Băncilă, pe care îl văzusem într-o carte de istorie a 
unora mai mari, şi bunicul, la fel de bătrîn ca acu, dar mai puter-
nic, mai falnic, „sorbea cu nesaţ” – cum îmi citise mama dintr-o 
poezie – aerul ăla mirosind a amar şi a sărat în acelaşi timp. Şi 
încercam să-mi imaginez cum e mirosul sărat de mare, fiindcă nu 
văzusem încă marea, şi era un cer înalt şi curat, brăzdat doar 
din cînd în cînd de păsări în zbor. Şi era atîta pace şi linişte, 
şi toate erau aşezate cu atîta rînduială, iar susurul ierburi-
lor unduite de vînt semăna într-atîta cu al unui pîrîiaş, încît 
nici nu te mai sinchiseai de lipsa apei şi de vremea secetoa-
să, singurele umbre care tulburau tihna stepei.

Acolo era Satul nostru, Costică-nepoate, se odihnea alb 
în soare, precum ţi-am spus, răsărind pe neaşteptate din 
ierburile foşnitoare, printre tulpinile de lumînărele. Şi nici 
o stăpînire nu avusese niciodată nimic cu noi, pierduţi cum 
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eram în stepă, noi aveam legea noastră, datoriile şi obice-
iurile noastre, pe care le păzeam mult mai bine decît ar fi 
putut-o face vreo stăpînire.

Numai că noua rînduială rostuită la una mie opt sute 
şi doisprezece n-a mai fost asemeni acelora dinainte. De 
data asta s-au pus pe noi cu birurile şi cu munca forţată, 
tot ameninţîndu-ne în limba lor repezită care semăna cu 
o-njurătură, şi ne-au măsurat şi împărţit ei pămînturile iar 
aici îmi răsăreau în închipuire cei doi care veniseră pe la unchiul 
Florea din Socor pe-acasă (cu vreo două primăveri mai înainte de 
povestea bunicului, cînd ai mei mă lăsaseră la Socor pentru vreo 
săptămînă), un om din sat şi un altul, necunoscut, cu şapcă de 
piele, cei doi care îi ceruseră unchiului să se-nscrie cu pămîntul 
în gospodăria agricolă colectivă. atunci am auzit eu prima oară 
cuvîntul „suprafaţă”, pe care-l rostea cînd unul, cînd altul, par-
că aruncîndu-i-l unchiului în obrazul dintr-o dată tras şi zbătîn-
du-se nervos pe care, pînă atunci, noi le stăpînisem în bună 
devălmăşie.

Şi asuprirea s-a tot înăsprit de la un an la altul, pînă 
cînd oamenii n-au mai putut răbda să tot fie călcaţi pe gru-
maz în felul ăsta. După nici trei ani, bătrînii Satului s-au 
adunat – lucru care se-ntîmpla o dată la mai bine de-o viaţă 
de om, cînd se făptuia vreun omor sau altă asemenea gro-
zăvie – şi au hotărît că Satul nu mai putea rămîne acolo, 
trebuia să plecăm în bejenie.

Cînd austrul a-nceput să mănînce zăpada iernii, ne-am 
apucat de treabă. Au fost tăiaţi porcii, au fost tăiate capre-
le şi oile – numai găinile au fost cruţate, dar şi ele au fost 
închise în colivii mari de nuiele – iar femeile au început 
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pregătirea bucatelor ca pentru iarnă, afumînd şi sărînd car-
ne, făcînd cîrnaţi, apoi înecînd totul în putineie cu untură. 
Iar în acest timp, noi, bărbaţii, cam din acest punct bunicul 
intra de-a binelea, el însuşi, în poveste, deşi între acele întîmplări 
şi venirea lui pe lume se scursese mai bine de-o generaţie am 
tăiat toţi copacii din Sat, care, oricum, nu erau prea mulţi, 
iar din ei am făcut un fel de sănii mari de lemn, cîte una 
pentru fiecare gospodărie, sănii la care mai tîrziu aveau să 
fie puse roţi, tot de lemn, făcute din trunchiurile cele mai 
groase. Apoi am săpat pe sub temeliile caselor, le-am săltat 
cu pîrghii şi proptele şi am băgat săniile astea sub temelii. 
Am strîns la un loc carele şi căruţele Satului, caii, boii, vaci-
le şi catîrii, şi le-am împărţit pe toate după nevoile fiecărei 
gospodării.

Şi, cînd toate astea au fost gata, ne-am dus cu toţii la 
cimitirul de lîngă Sat. Am săpat primprejurul mormintelor 
şi pe sub ele, după care le-am îmbrăcat în coşuri de nuiele 
împletite în jurul lor. Şi, tot aşa, cu pîrghii şi cu cricuri, am 
urcat mormintele-n care şi căruţe, cu cruci şi cu oseminte 
cu tot, ca pe nişte flori de fereastră la care li s-a spart ghive-
ciul şi au rămas numai cu pămîntul din preajma rădăcinii.

După morminte, aveam să-mi dau astfel seama, mai tîrziu, 
că în cimitirul din Străini erau într-adevăr unele cruci sub care 
se odihneau morţi dinainte de 1815, care, în mod logic, n-ar fi tre-
buit să se afle acolo au fost încărcate în care celelalte lucruri 
de prin gospodării, începînd cu proviziile de drum rîndu-
ite în lăzi de zestre, cu hainele şi ţesăturile de prin case, 
cu icoanele, cu maşinile de tors din lemn şi terminînd cu 
coliviile cu găini şi cu coteţele cîinilor. Cele ce nu s-au putut 
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încărca au fost îngrămădite în găurile rămase după dezgro-
parea mormintelor şi li s-a dat foc. Două zile au ars focurile 
în fostul cimitir, înălţînd în aerul nemişcat al primăverii tot 
atîtea coloane de fum cîte morminte fuseseră înainte.

Apoi, în seara care a urmat, am meşterit hamuri din fu-
nie de cînepă şi le-am legat la săniile de sub case. A urmat 
o noapte în care n-a dormit nimeni, în care ne-am îmbătat 
toţi, pentru ultima oară, cu mirosul locului aceluia din ste-
pă. Dar era o tăcere peste Satul gata de drum, de-ai fi zis 
că-i o noapte ca oricare alta.

A doua zi, dis-de-dimineaţă, am plecat la drum, Cos-
tică-nepoate. Am înhămat caii şi boii şi vacile şi catîrii la 
care şi la căruţe, la săniile de sub case. Vreo zece bărbaţi au 
trecut înaintea noastră, cu coasele, urmînd să tot cosească 
înspre apus, deschizînd astfel pîrtie Satului printre ierburi. 
Iar ceilalţi au trecut pe lîngă animalele de povară, aşteptînd 
semnul Întemeietorului.

Cînd totul a fost gata, Întemeietorul – strămoşul nos-
tru, Costică-nepoate! – a făcut semn carelor cu morminte 
să intre pe pîrtia de iarbă. Apoi s-a mişcat prima casă, şi-a 
doua, şi încă altele, apoi unele care cu provizii, după care 
au urmat alte cîteva case, bisericuţa Satului, iar case, iar 
care cu provizii… Şi s-a întins convoiul la drum, aproape 
dintr-o parte a orizontului pînă-n cealaltă, urmînd pîrtia 
cosaşilor, şi nimeni nu s-a uitat în urmă, la gropile negre-
cafenii care arătau, ca un vărsat de vînt pe obrazul stepei, 
locul unde fusese Satul.

Două luni încheiate a durat drumul. Pentru că multe 
s-au întîmplat de-a lungul lui, au fost naşteri urmate de 
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cumetrii, au fost morţi, cu morţii îngropaţi direct în căruţe, 
a fost şi-o nuntă care a ţinut două zile – cît drumul din-
tre două vaduri de apă – cum o fi fost nunta aia din mers, în 
frunte cu un convoi de căruţe pline cu morminte? a fost şi-un 
foc care a mistuit o casă cu atelaj cu tot, au fost furtuni şi 
ploi, au fost ciorovăieli cu stăpînirea de prin unele aşezări, 
pentru ca să ne lase să trecem. Dar cel mai greu a fost la 
trecerea vadurilor, cînd roţile caselor se-mpotmoleau în 
prundişul sau în nămolul de pe fundul apei. Pînă la urmă, 
am trecut casele pe plute de butoaie, trăgîndu-le la edec de 
pe celălalt mal.

Cînd am ajuns noi aici, unde ne-am aşezat cu Satul, 
mai tîrziu, aveam să-mi dau seama că bunicul, care a apucat să 
trăiască încă doi ani după ce Străiniul a fost declarat oraş, nu i-a 
zis niciodată „oraş”, pentru el rămăsese tot Satul. De fapt, nici 
măcar numele de „Străini” nu-l folosea prea des, ci numai cînd 
era neapărată nevoie era începutul lui Cuptor, oamenii lo-
cului se pregăteau pentru strînsul grîului şi pentru pîinea 
cea nouă, iar noi încă mai mîncam carne sărată sau scoasă 
din putineiele cu untură. Am ajuns în locul ăsta pentru un 
popas pe malul Vîltorii, cu gînd să trecem vadul şi să mer-
gem mai departe. Şi chiar aşa am făcut, au trecut prin vad 
carele cu morminte, au trecut cîteva case legănîndu-se pe 
pluta de butoaie. Biserica încă era nemişcată-n drum, sub 
poalele Dealului Ouşorul, unde rămăsese pe timpul popa-
sului făcut de voie-de nevoie, că prea eram osteniţi. Curgea 
drumul pe sub ea ca o apă prăfoasă prelingîndu-se pe sub 
altar, binecuvîntînd cu răcoarea tinei picioarele vlăguite de 
cale lungă ale sfinţilor de pe catapeteasmă şi apoi izvorînd 
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din nou la lumină din intrarea în pronaos. Cînd a fost s-o 
mişcăm, nu ştiu cum s-au opintit caii care o trăgeau, că au 
scos sania de sub biserică; sania aia care stătuse acolo două 
luni, şi care trecuse atîtea vaduri, încît începuse să zămis-
lească mlădiţe noi de cîtă apă îi îmbibase lemnul!

Am încercat noi în fel şi chip să băgăm sania la loc sub 
casa Domnului, dar n-a fost cu putinţă. Biserica nu s-a mai 
mişcat înspre asfinţit nici cu o palmă. Dacă am văzut că 
nu merge, ne-am zis s-o scoatem măcar din drum, să lă-
săm cale liberă pentru restul Satului, rămînînd să vedem la 
urmă ce facem cu biserica. Ei, şi a trebuit s-o scoatem din 
drum cu pîrghii şi cu proptele. Am început cu băgare de 
seamă, să nu-i facem stricăciune, dar, de data asta, biserica 
părea ca de hîrtie, într-atîta de uşor a fost s-o mutăm pînă 
sub Ouşor. Şi-atunci Întemeietorul a spus că ăsta-i semn că 
am ajuns unde trebuia să ajungem, şi că acolo urmează să 
rămînă Satul pînă avea să se poată să trecem înapoi, Din-
colo.

La începutul lui Răpciune, nu ştiu de ce, bunicul folosea 
întotdeauna denumirile astea vechi ale lunilor, deşi era destul de 
citit; de fapt, pensionar fiind de-atîta vreme, citise aproape toa-
te cărţile din biblioteca oraşului – a Satului, mă rog! Satul era 
aşezat din nou pe temelii, cu mormintele răsădite înapoi 
în pămînt în apropierea bisericii, cu carele şi căruţele des-
cărcate, deja cu pomişori noi, sădiţi prin jurul caselor din 
mlădiţele răsărite pe sănii în timpul bejeniei. Şi, uite, stăm 
aici de o sută cinzeci de ani şi iubim pămîntul ăsta străin 
care ne-a primit, şi încă n-am prins prilejul să ne mutăm 
înapoi, la locul nostru Dumnezeu ştie unde-o fi locul ăsta în 
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stepă, acolo, la peste trei sute de kilometri de aici. Cred că nimeni 
nu mai ştie precis, mai ales că vînturile şi ploile şi zăpezile or 
fi vindecat demult vărsatul ăla de vînt săpat atunci pe obrazul 
stepei. Rămîne pentru tine, Costică-nepoate, şi pentru cei 
de seama ta să aşteptaţi prilejul şi să duceţi Satul înapoi, 
unde-i e locul! Iar la plecare, să faceţi bine şi să sărutaţi cu 
toţii pămîntul ăsta de-aici, care ne rabdă de atîta vreme!”

Da, exact acu s-a oprit la semaforul din colţul blocului. 
Din nou simt tentaţia să mă reped la fereastră, să-l privesc, 
să mă încredinţez în sfîrşit dacă e sau nu acelaşi autobuz 
trudit din vremea adolescenţei, cu portbagajul căţărat pe 
caroserie la fel de firesc ca o curte pe acoperişul casei. Dar 
dacă, într-adevăr, nu mai e el? Dacă, în locul lui, o să văd 
un alt autobuz, plin-ochi cu morminte, ca nişte flori scoase 
cu pămînt cu tot din ghivece?



Drumul II

Ce bine că s-a terminat şi programul pe ziua de azi 
prin primăria asta mică! Acum pot să mă aşez ca lumea 
în scaunul ăsta al meu – care, de-atîţia ani încoace de cînd 
îl folosesc, s-a potrivit după formele trupului meu, sau eu 
m-oi fi adaptat la forma lui, nici nu mai ştiu – şi să-mi pri-
vesc în linişte tabloul.

Ştiu că mulţi – poate chiar toţi – din Străini mă socotesc 
ţicnit cu tabloul ăsta, care de fapt nici nu mai e demult la 
locul lui de pe perete, dar ei nu-nţeleg. N-au cum să-nţe-
leagă, numai puţini oameni pe lume pot pricepe aşa ceva. 
Şi, ca să poţi pătrunde taina asta, neapărat trebuie să nu fii 
din Străini, fiindcă altfel n-ai nici o şansă. După ştiinţa mea, 
pînă acum e unul singur care a avut o oarecare iluminare, 
ăla care a construit monumentul ăla oribil – aşa cred, nu 
l-am văzut niciodată, dar îmi dau seama cam ce monument 
poate ieşi din mîinile unui zidar beţiv – de la ieşirea din 
Străini spre Oraş. Şi bineînţeles că el nu-i de pe-aici, nu-i 
de-al lor, cel puţin nu încă.

Da, puţini pot înţelege, şi încă şi mai puţini pot admite. 
Pentru că ăsta nu-i un drum ca oricare altul, şi nici măcar 
nu-i un drum, e o lume. Dumnezeu dă la tot omul o lume 
numai a lui, croită după chipul şi asemănarea fiecăruia, ba, 
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mai mult, pe care ţi-o poţi clădi după cum îţi pofteşte inima. 
Numai că Dumnezeu îţi dă lumea asta în plic închis, cum 
s-ar zice, şi plicul ăsta nu-i chiar aşa uşor de desfăcut. Pen-
tru că unii pur şi simplu nu ştiu să-l deschidă, iar alţii, care 
ar şti cum, se tem de ce-ar putea găsi înăuntru şi preferă 
să-şi ducă zilele în lumea pe care le-au pregătit-o alţii, nu în 
cea dată lor şi numai lor prin vrere şi mărinimie cerească.

Eu sunt unul dintre ăia puţini care mi-am găsit dru-
mul. L-am recunoscut de cum l-am zărit întîia dată, fiindcă 
el dormita demult, undeva în lăuntrul meu, îmi apăruse de 
atîtea ori, în vis sau în clipe de trezie. Şi-am ales să-l urmez, 
fie ce-o fi, şi nu-mi pare rău. Unii ar putea socoti că am su-
ferit, că-s scrîntit sau mai ştiu eu ce. Treaba lor, să creadă ce 
vor, dar eu sunt mulţumit şi fericit, fiindcă peisajul ăsta e 
lumea mea, aşa cum e Străiniul pentru ei, şi pe care şi ei şi 
l-au clădit cu migală şi răbdare multe zeci de ani la rînd. De 
fapt, toată viaţa mea de cînd am descoperit tabloul ăsta nu 
e decît o bucurie continuă. Pentru că, lăsînd deoparte toate 
mizeriile mărunte, eu mi-am aflat drumul.

La început a fost ceva mai greu, pînă i-am desluşit 
toate capcanele mai mult sau mai puţin vinovate şi care, 
de fapt, parcă abia aşteptau să fie descoperite. Acum mi-e 
uşor, de cîte ori mă uit la tablou, deşi el nu mai e fizic la 
locul lui de pe perete, îl văd şi simt cum mă topesc pe dată 
în el; hoitul de carne îmi rămîne aici, pe scaunul scorojit 
şi şchiop, rămîne ca o crisalidă zbîrcită şi uscată după eli-
berarea fluturelui din ea, iar eu păşesc cu uşurinţă – şi cu 
uşurare – dincolo de inexistenta ramă de lemn tocită, mă 
afund în peisajul ăla ca într-un aer binefăcător.
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Ştiu că, la prima vedere, tabloul ăsta nu face doi bani. 
Dar nu asta-i important. Contează numai faptul că totul 
se transfigurează de îndată ce mă contopesc cu el. Soare-
le ăsta pictat – mai bine zis, zugrăvit – în ocru sfărîmicios 
cu culoarea crăpată din cauza vopselei proaste, devine un 
soare blînd, cu o lumină mierie ca a unei după-amiezi la 
început de septembrie. Iar frunzele şi ierburile conturate 
stîngaci, şcolăreşte, foşnesc liniştitor în adierea zefirului. 
Cît despre drum... ce să mai zic? El e totul în tabloul ăsta, 
aş putea spune că tabloul s-a născut şi a crescut din drumul 
ăsta şi împrejurul lui. 

Şi încep să mă plimb agale, cu mîinile la spate în lumi-
na ca o miere, cu pacea-n suflet, pe drumeagul ăsta care, în 
unduiri domoale, duce spre asfinţit, îmi dau seama după 
soare, dar asta nu mă-ngrijorează, fiindcă aşa-i drept, toate 
drumurile să ducă spre soare-apune.

Uneori umblu singur şi în tihnă, desculţ, lăsîndu-mi 
tălpile să se bucure de sărutul mătăsos al colbului fin. Alte-
ori mă întîlnesc în cale cu cîte cineva, de obicei cu tot felul 
de cunoscuţi. Aşa, de pildă, mă ajung din urmă foşti elevi 
de-ai mei, care mă salută respectuos – „Bună ziua, dom’ 
Profesor” – iar eu simt şi acum în glasul lor stinghereala 
şcolarului care se teme că ar putea fi prins cu lecţia neîn-
văţată. Sau se-ntîmplă să-mi încrucişez drumul cîteodată 
cu dom’ căpitan Tiberiu de la manutanţă, comandantul 
meu din timpul războiului. Tot cu mantaua desfăcută şi 
roşu-n obraji cum îl ştiam, cu cizmele care parcă se cur-
bează sub statura lui uriaşă, şi se proţăpeşte-n tină şi mă-
ntreabă rîzînd tare, cum rîdea el mereu, de nici măcar schi-
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ja care i-a răzuit faţa la Odesa şi i-a umplut casca de tablă 
cu propriul lui creier cald n-a fost în stare să-i şteargă de 
pe chip rîsul: „Ce faci, sergent Mititică? (Aşa-mi zicea el de 
pe vremea primei noastre ofensive, cînd mie mi-a fost frică 
să duc mîncarea celor din linia întîi, iar el s-a făcut stacojiu 
la faţă şi a urlat la mine bîlbîindu-se de mînie: „Ve-vezi că 
te-te bag la mititica, sergent Miti-tică!”) Te-ai cam ramolit 
de cînd nu mai cari marmite, ai? Las’că te chemăm noi la 
concentrare, şi să nu-mi spui mie dom’ căpitan dacă nu te 
facem să zbîrnîi, dacă nu te punem pe picioare!” Iar eu sa-
lut pocnind din călcîie, aşa civil şi bătut de vreme cum sînt, 
şi răcnesc: „Să trăiţi, dom’ căpitan! Raportez, m-au cam nă-
pădit vremurile, dar n-o să se mai întîmple!”

Din cînd în cînd mă-ntîlnesc şi cu nevastă-mea gre-
coaica. Tot frumoasă e şi-acuma, cu torsul zvelt şi îmbietor, 
cu tenul uşor arămit de lumina de ocru a soarelui, cu pă-
rul prin care scînteiază reflexe ruginii fugare, cu coapsele 
ei primitoare şi care erau atît de fierbinţi cîndva. Mă uit 
lung la ea, insistent, şi, mirîndu-mă cum atîţia ani scurşi 
de-atunci n-au lăsat nici o urmă pe chipul ei, îi dau bineţe: 
”Bună ziua, Ireni, draga mea, ce faci, de unde vii, unde te 
duci?” Dar ea nu zice nimic, întoarce într-o parte privirile 
ochilor bruni şi alunecoşi şi amărui ca nişte măsline bune, 
şi atunci ştiu că nici acum nu mi-a iertat povestea aia de 
demult cu casa dată-n schimbul cămăruţei de-aici, de la 
primăria asta mică. Iar asta îmi umbreşte bucuria pentru o 
frîntură de vreme, fiindcă e păcat că poartă mînie de atîta 
timp pentru un lucru atît de mărunt. Şi ce bine ne-nţele-
geam noi, de-ai fi zis că locuiam amîndoi în acelaşi trup!...
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Dar peste cîţi nu dau eu pe drumeagul ăsta! Unii de 
pe-aici, din Străini, alţii de aiurea; pe unii îi ştiu, de alţii mă 
leagă doar cîte vreun crîmpei rătăcit de amintire, iar pe al-
ţii nici nu-i cunosc. Aşa, de pildă, e unul scund de statură, 
slab şi urît, care sigur nu-i de pe la noi. Mi-am încrucişat 
calea cu el în cîteva rînduri, şi eu îi dau bună ziua, cum 
se obişnuieşte pe la noi, pe la ţară, dar el nu spune nimic, 
trece mai departe, mahmur, cu fire de scrum atîrnîndu-i în 
barba rară şi cînepie şi crescută în neorînduială, căzute de 
la mucul de ţigară stins pe care-l suge între buze mereu. Şi 
nu ştiu despre el decît că-i mai tot timpul băut – de unde 
o fi avînd atîţia bani pentru băutură, că nu prea pare a se 
omorî cu munca? – şi că-i zice Tache.

Dar, de-o bună bucată de vreme încoace, mai mereu 
ajung din urmă o bătrînă puţintică, cu părul coliliu şi cam 
rărit strîns îngrijit sub pălăria gri, îmbrăcată pedant în nişte 
haine demodate şi tocite de prea mult purtat, dar întreţi-
nute cu străşnicie. Iar în poşeta sobră, din imitaţie de piele 
neagră, acum roasă binişor pe la colţuri şi pe partea din-
spre şold, ştiu că are, pe lîngă alte mărunţişuri femeieşti, 
o batistă mare, albă, bărbătească, frumos apretată; cu ea, 
uneori, cînd e mai cald, îşi tamponează cu manieră fruntea 
şi mustăcioara discretă, abia zărită sub nasul gata să cadă 
cu demnitate peste gura care parcă s-a sorbit pe ea însăşi.

Îi recunosc de departe mersul mărunt, grijuliu, şi gră-
besc pasul s-o prind din urmă. Ştiu că e Ea, da, da, Ea, dar 
n-are a face, e aşa de plăcut să mai poţi schimba o vorbă cu 
cineva! Şi-i zic : „Săru’ mîna, doamnă, ce mai faci?” Iar ea 
îmi răspunde, întotdeauna la fel: „Ziua bună, dom’ Mitică, 
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ce să fac, bine. Dar dumneata cum o mai duci?” „Ia, cu bă-
trîneţile, doamnă”. „Ce să-i faci, dom’ Mitică – zice ea – toţi 
îmbătrînim şi ne ducem”. Apoi tace o vreme, în care eu 
îmi tot potrivesc mersul după paşii ăia tacticoşi, după care 
mă întreabă: „Da cu sănătatea cum mai stai, dom’ Mitică?” 
„Binişor – răspund eu – săru’ mîna, mulţumesc de întreba-
re”. „Ei, atunci e bine, n-ai ce zice. Că, la cît costă medica-
mentele în ziua de azi şi cu pensia noastră..”.

Şi uite-aşa mergem amîndoi, tot depănînd la nimicuri, 
prin lumina molcomă a soarelui de vopsea proastă. Şi mă 
cuprinde o linişte, o împăcare pe care n-am mai simţit-o 
niciodată pînă acum.

Mi-e atît de bine cînd merg alături de bătrînica asta! 
Totuşi, uneori o umbră de melancolie răzbate preţ de o 
clipă din tainiţele sufletului. Pentru că ştiu că-ntr-o bună 
zi, cînd drumul va trece pe lîngă o căsuţă albă şi pitică, 
prietena mea o să-mi zică: „Dom’ Mitică, poftim de intră 
puţin pe la mine, să luăm cîte o dulceaţă cu apă rece, de la 
fîntînă, şi să mai sporovăim de-ale noastre”, şi-atunci ştiu 
că n-am să mă mai întorc niciodată aici, pe scaunul ăsta 
din primăria asta mică; şi nu-mi pare rău după nimic, decît 
după peisajul, după tabloul ăsta inexistent care o să rămînă 
fără stăpîn, cu mine absorbit în el, fiindcă, în rest, chiar că 
nu mi-ar strica o dulceaţă.



La vie en rose

Gătesc. Gătit şi iar gătit, toată ziua e la fel, fie iarnă 
sau vară, fie sărbătoare sau zi de lucru. Cred că pentru ăla 
din mitologie despre care am învăţat în liceu – cum l-o fi 
chemînd? ce lapsus am, dar nici n-am mai apucat să pun 
mîna pe-o carte de-atîta vreme – era mult mai distractiv 
să tot care bolovanul în vîrful dealului ca să-şi dea seama 
apoi, cînd credea că a reuşit, că pietroiul e din nou la locul 
lui în vale.

...Şi cînd mă gîndesc că degetele astea crăpate şi înro-
şite şi parcă veşnic mirosind a ceapă ar fi putut fi acum 
încărcate cu briliante... Da, briliante strălucind pe pielea 
străvezie şi catifelată a degetelor mele de pianistă, cum zi-
cea mătuşă-mea: ”Ateno, tu pianistă să te faci, că ai degete 
lungi şi subţiri şi cu unghii frumoase, de artistă”. Mătuşa, 
săraca, mai prinsese ceva din frumuseţea seratelor şi a săli-
lor de bal luminate ca-n basme, pe cînd eu...eu, ce? Eu am 
prins colectivizarea.

Iar toate astea mi se trag numai şi numai de la afurisi-
ta aia de boală de la terminarea liceului. Era vara lui şap-
teştrei, scăpasem de bac şi încercam să mă pregătesc pen-
tru Teceme, deşi visul meu era conservatorul, dar cu cine 
să faci pregătire pentru conservator în Oraşul ăla prăfuit 
al meu? cu baragladina care şi-acuma e şef de orchestră la 
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„Căţeaua ruginită”, deşi din toată orchestra restaurantului 
n-a mai rămas decît el, şeful?

Încercam, deci, să mă pregătesc pentru facultate. Dar, 
de îndată ce deschideam fizica sau matematica, mă şi ve-
deam în paginile cărţii, ca într-o oglindă blestemată, cu 
burta mare, cu faţa pămîntie şi plină de pete cafenii şi um-
blînd crăcănată ca o raţă, copleşită de ruşine. Pentru că aş-
teptam năduşind de nelinişte în fiecare noapte să se-ntîm-
ple ce trebuia să se-ntîmple şi care tot întîrzia să se produ-
că. Iar judecata mea rătăcită de spaima gravidiei nu găsea 
nici o explicaţie pentru întîrzierea asta decît aventura trăită 
de două-trei ori cu Alecu, pe furiş, în grabă, din picioare şi 
cu poalele rochiei strînse ghem în mîna zvîcnind sub sîni. 
Nervii mei erau în permanenţă atît de întinşi, că Barabulea 
de la „Căţeaua ruginită” ar fi putut foarte bine să-şi scîrţîie 
pe ei, şi nu pe scripca lui, parodia aia de „Baladă” a lui 
Porumbescu pe care-o cînta prin local cînd se îmbăta cîte 
un client mai cu lustru. Şi, cu nervii în starea aia, cine să-şi 
mai amintească de baia făcută în Vîltoare în ziua aia de mai 
cînd s-a lăsat frigul din senin?

Aşa mi-am petrecut toată vara aia, cu sinusurile şi co-
sinusurile şi funcţiile şi vectorii din manuale rotindu-mi-se 
ameţitor în faţa ochilor, iar eu urmărind cu îngrijorare cu-
rioasă, trează, orice zvîcnire prin burtă, oricît de neînsem-
nată. Şi mi se părea că în curînd, foarte curînd, totul avea să 
se năruiască în jurul meu, că lumea avea să se descojească 
de carapacea pe care i-o ştiam de zi cu zi şi să dea la iveală 
un miez diform, colcăitor, gelatinos, în care urma să mă 
scufund fără scăpare.
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După ce am mai picat şi examenul – aoleu, supa dă în 
clocot şi eu încă n-am terminat de tocat legumele – chiar că 
mi se părea că miezul ăla gelatinos ca o meduză murdară 
începuse să mă soarbă de-a binelea. Aşa se face că propu-
nerea lui Fane, atunci, la balul ăla de Sfîntă-Măria-Mică, mi 
s-a părut o salvare nesperată. Cînd, după vreo două dan-
suri împreună, s-a apropiat de colţul în care stăteam, cu 
pomeţii obrajilor înroşiţi probabil din cauza cîtorva pahare 
băute ca să capete curaj, şi m-a întrebat anemic că ce cred 
eu că s-ar întîmpla dacă m-aş mărita cu el, l-am văzut din-
tr-o dată altfel: nu mai era cocîrjatul slab cu privirea abia 
trecînd de înălţimea umerilor mei. Nu, era mirele, salvarea!

Toamna ne-a prins deja trăind împreună, urmînd să 
facem nuntă după sărbătorile de iarnă. Deşi nu-mi puneam 
prea mari speranţe şi nu aşteptam cine ştie ce de la Fane, 
încet-încet m-am apropiat de el, mai ales cînd am desluşit, 
sub înfăţişarea şi firea lui sucită, un soi de tandreţe stranie 
mocnind liniştitor sub spuza cuvintelor puţine şi morocă-
noase, a tăcerilor prelungi cu ochii goliţi parcă de privire. 
Nu, sunt sigură că nu l-am iubit niciodată – cel puţin nu 
aşa cum îmi închipuiam eu pe atunci iubirea, după roma-
nele citite pe împrumut, de la biblioteca din Piaţa Garibal-
di, peste drum de biserică. Poate nici prieteni n-am fost pe 
deplin, da, cred că e prea mult dacă aş spune că aia a fost 
prietenie, în orice caz, trăiam senzaţia neclară a ceva – a 
cuiva, mă rog – care îmi era apropiat, era al meu. Poate că 
asta era din cauză că mă iubea bine, nu ca laşul de Alecu, 
care s-a prefăcut că nu mă mai cunoaşte din clipa cînd i-am 
spus că se întîmplă ceva cu mine.



58 GEORGE DAVID

Şi viaţa curgea liniştit, fără învolburări, cu Fane mor-
folindu-şi filozofia aia primitivă a lui de şantier pînă seara, 
iar eu lucrînd la CEC-ul din Piaţă – nu ştiu prin ce ironie a 
birocraţiei edilitare ajunsese CEC-ul să fie aşezat la etajul 
de deasupra restaurantului, astfel că bărbaţii, fiindcă mai 
ales ei se ocupau cu treburile legate de bani, dacă aveau de 
făcut vreo depunere, trebuiau să treacă întîi prin local; la 
restituiri se întîmpla invers, coborau de la CEC cu buzuna-
rul plin şi erau nevoiţi să treacă prin cîrciumă. Mai zvîcnea 
uneori nostalgia în mine, mă mai străfulgerau visurile din 
liceu, cînd, privindu-mi în oglinda mare din sufrageria pă-
rinţilor desăvîrşirea formelor nude, subliniate de clar-ob-
scurul părului castaniu-închis căzînd pînă mai jos de talia 
subţire, mă închipuiam frumoasă, misterioasă şi crudă ca 
Milady, adversara muşchetarilor. Dar nu erau decît nişte 
iluminări vagi; liniştea aia în care trăiam, care n-aducea ni-
mic nou şi nici măcar nu promitea nimic, era ca un somn 
binefăcător.

Poate că de asta am şi amînat nunta mereu, găsind cînd 
unul, cînd altul, motive mărunte şi căzînd repede amîndoi 
la învoială. Pînă cînd Fane, cu tandreţea aia ciudată a lui, 
a şters şi urma asta de îngrijorare ocazională, zicîndu-mi 
într-o seară, pe cînd încerca să se spele, în baia aia atît de 
mică a garsonierei noastre, de praful de ciment nins peste 
el în şantier: „Lasă, bă Ateno, nu-ţi mai fă şi tu griji cu asta, 
că eu pot să te ţin şi-aşa, cu bon de mînă”. După o clipă de 
neînţelegere uimită, am izbucnit într-un rîs ca o eliberare, 
parcă Fane mă scăpase, într-adevăr, de o povară pe care 
n-o conştientizasem pînă atunci. Şi pe urmă ne-am iubit 
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toată noaptea ca la începuturi, pecetluind astfel pactul în-
cheiat cu atîta uşurinţă între noi.

Aşadar totul era calm, un calm care dura de cinci ani 
şi părea că o să ţină cît lumea. Dar, deodată, toată liniştea 
asta a explodat – oare oi fi pus sare cîtă trebuie? – a explo-
dat în ţăndări ca un geam la trecerea unui avion cu reacţie. 
Şi cine era avionul? Gheorghe. A dracului să fie ziua aia 
cînd am mers la ştrandul Combinatului – parcă-i un făcut, 
toate relele mi se trag de la apă – şi i-am văzut picioarele 
superbe. Picioarele alea, parcă sculptate în lemn scump, cu 
fibrele muşchilor jucînd pe sub pielea lucios de sănătoasă, 
m-au fascinat şi m-au orbit de tot. Nu mai conta că-l cheamă 
 Gheorghe, un nume în totală nepotrivire cu frumuseţea aia 
de picioare; mai tîrziu, cînd ne-am cunoscut mai în amă-
nunt, n-a contat nici faptul că era sărăcuţ bine de tot cu firea, 
nici că nu era vreo frumuseţe locală, nici că făcea naveta de 
la Străini la Oraş: ce mai, toate s-au estompat ca într-o ceaţă 
fermecată. Şi tare mă tem că nici acum nu contează prea 
mult toate astea, acum, după aproape douăzeci de ani.

După o scurtă idilă mistuitoare, clădită, de fapt, mai 
mult în mintea mea înfierbîntată de închipuiri romanţioa-
se, am făcut ceea ce credeam că trebuie să fac: într-o dimi-
neaţă, după plecarea lui Fane la şantier, i-am lăsat un bilet 
pe măsuţa noastră din garsonieră şi am plecat la Străini, la 
Gheorghe, cu puţinele lucruri pe care le aveam. L-am pă-
răsit pe Fane fără nici o remuşcare, fără nici un regret pen-
tru liniştea pe care ne-o făurisem împreună, mi-am părăsit 
Oraşul natal şi m-am avîntat spre satul ăla care devenise 
orăşel ca spre un paradis nesperat.
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Au urmat zile lungi de beţie frenetică. Picioarele alea 
mă îmbătau ca un vin aspru, tare, vîrtos. Cînd le atingeam, 
sau cînd mă încleştau ele în momentele de amor, înăuntrul 
meu clocotea totul ca un cazan de presiune căruia urmează 
să-i sară supapa dintr-o clipită în alta.

Numai că beţia n-a durat prea mult, destul însă ca să 
nu mă trezesc decît ceva mai tîrziu, după ce făcusem nun-
ta. Atunci, ca într-o mahmureală, lucrurile au început să mi 
se desluşească treptat, încredinţîndu-mă cu fiecare zi că ce-
nuşiul vieţii mele nu se evaporase deloc, ci se tot întărea cu 
cîte o nouă nuanţă. În afară de picioare, Gheorghe al meu 
n-avea nimic altceva de oferit, nu aducea nici măcar de la 
mare distanţă cu cel mai bicisnic dintre eroii visurilor mele.

O vreme am încercat să mă mint singură. M-am stră-
duit să-i trec cu vederea tonul greţos de dulceag cu care 
mă chema, chipurile drăgăstos: „Atenuţaaa!” Am căutat să 
şterg nepotrivirea aia pur şi simplu enervantă dintre nu-
mele duhnind a platitudine şi picioarele sculpturale rebo-
tezîndu-l Gigi, spre uimirea ţîfnoasă a soacră-mi: „Da’ ce, 
Atenuţo, îţi pute că are un nume de-al nostru, de la ţară?” 
Am încercat şi în alt fel, să-mi impun să cred cu adevărat 
vorbele Maricicăi, prietena mea de bîrfă de peste drum, 
sîsîite şerpeşte – că aşa vorbeşte ea – cînd am încercat un 
început de destăinuire: „Păi bine, mă Atenuţo, mă, ce mo-
tive ai să nu ţii la Gheorghe – pardon, la Gigi al tău? De 
băut bea? Nu. De fumat fumează? Nu. De umblat cu altele 
umblă? Nu. De cheltuit banii îi cheltuieşte? Nu, ţi-i aduce 
pe toţi în casă. De bătut te bate? Nu. Păi ce-ţi mai trebuie, 
fată, altele ar zice mersi şi-ar face cruci la Dumnezeu şi cu 
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mîinile şi cu picioarele”. Toate au fost însă degeaba pînă la 
urmă, orbirea a trecut încetul cu încetul; a trecut, dar m-a 
lăsat cu ochii goi. Şi tot cam pe-atunci a murit şi Milady, 
a murit demult, e îngropată pe-aici pe undeva, prin bucă-
tăria asta de vară, sufocată sub tonele de zarzavaturi şi de 
cărnuri şi de alte alea care mi-au trecut prin mîini de-atunci 
încoace... Atunci, prohodind-o în gînd pe biata Milady, cu 
sicriul acoperit nu de crini, ci cu cotoare de varză – ce-i 
mai trebuiau crini, că deja avea unul ars cu fierul roşu pe 
umăr – m-am convins de-a binelea că singurul fericit din 
tot Străiniul ăsta e dom’ Profesor de la primăria aia mică. 
Ce dacă toţi îl cred ţicnit, el are într-adevăr pentru ce trăi, 
are drumul ăla, şi nimeni nu i-l mai poate lua.

...I-auzi cum mai graseiază şi Edith Piaf asta la radio! 
„Quand tu me prrrends dans tes brrras”...Oare ce-a trăit ea 
lîngă boxerul ăla al ei de-a putut să cînte cu atîta patimă 
că viaţa e roz? A trăit ea oare cu adevărat aşa ceva, sau o 
fi păţit ca şi mine cu Gheorghe – dă-l dracului de Gigi, mi-
roase de la o poştă a făcătură ieftină! Tot aşa o fi strigat-o 
şi ăla, „Edithuţaaa!”? Ori s-or fi împreunat şi ei ca vitele, el 
gîfîind ca nesimţitul deasupra şi descărcîndu-se porceşte, 
iar ea dedesubt numărînd crăpăturile din tavan?... Fir-ar 
să fie, fac ce fac şi iar ajung la sex, Milady nici nu se gîndea 
la aşa ceva, ea îşi plănuia cu migală răzbunările rafinate în 
strălucirea saloanelor nobiliare sau în umbra protectoare 
din caleştile cu blazon şi cu echipaje focoase.

Iar pendularea asta între resemnare şi neacceptare 
încă nu dădea semne că s-ar opri, cînd Gheorghe a cur-
mat-o brusc într-o seară, dezechilibrînd definitiv balanţa 
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aia fragilă. Copilul cel mic al Maricicăi era bolnav, avea 
febră mare şi crampe, iar ea mă rugase să am grijă de el 
pînă dă ea o fugă la Oraş după medicamente. Şi chiar în 
ziua aia s-a-ntîmplat să vină Gheorghe mai devreme de 
la lucru. După ce s-a spălat fornăind şi grohăind şi făcînd 
numai stropi în jur, s-a aşezat la masa din bucătărie aşa, ca 
de obicei, cu privirea aia goală ca a unui chip de pe o banc-
notă falsă. Copilul plîngea, de fapt mai mult scîncea, boala 
îl istovise de tot, iar eu încercam să-i domolesc arşiţa cu 
comprese înmuiate în ceai. După cîteva minute de tăcere, 
l-am auzit pe Gheorghe emiţînd, cu o voce albă, lipsită de 
orice inflexiune, impersonală şi neutră ca un mesaj Morse: 
„Atenuţaaa, mai lasă copilu ăla, nu vezi că ţi-a venit băr-
batu la masă?” Asta a fost picătura care mai trebuia ca să-
mi alunge şi cele din urmă umbre firave de iluzie cu care 
încă mai încercam să-mi scuz orbirea vinovată de atunci, 
de la ştrand: da, nu mai era nici o îndoială, trăiam lîngă o 
moluscă perfectă, absolut goală pe dinăuntru, al cărei sin-
gur instinct era vegetarea. Trăiam lîngă un stomac hidos 
proptit pe o pereche de picioare, a cărui singură raţiune de 
a fi era să mistuie ceva atunci cînd enzimele îi impuneau 
asta.

A doua zi am plecat şi eu la Oraş, cu autobuzul care 
urma după cel al lui Gheorghe. Singura cumpărătură pe 
care am făcut-o a fost flaconul ăsta de somnifere, pe care-l 
ţin în permanenţă în dulăpiorul de deasupra chiuvetei, pi-
tit în dosul pungii cu foi de dafin. Flaconul ăsta e alterna-
tiva, mă avertizează de acolo, din umbra mirosind a dafin, 
că pot să rup oricînd vraja asta blestemată.
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...Na, că mi s-a cam ars escalopul, fir-ar să fie. Parcă-l 
şi văd pe Gheorghe cum o să-şi lăţească buzele spre urechi 
rîgîindu-şi din nou gluma aia stupidă: „Atenuţaaa, da ce-
ai făcut, mamă, iar ai dormit în picioare ca caii?” şi apoi 
rîzînd mecanic, artificial, fără nici o urmă de viaţă: „Hă, hă, 
hă”. Iar soacră-mea o să-nţepe şi ea subţire: „Da mai lasă 
şi tu, Gheorghe-mamă, pardon, Gigi – aici o să urmeze o 
pauză semnificativă şi o aruncătură de ochi spre mine – ce 
te-ai făcut aşa pretenţios?”

Aşa că aş putea să iau pastilele alea, chiar acum. Dar 
nu, n-am să le iau, fiindcă asta n-ar schimba nimic, Milady 
oricum nu mai e de mult. Am să fac altceva. Într-o noapte 
cu lună şi cu multă rouă, am să mă îmbrac în alb şi am 
să păşesc uşor peste pervazul ferestrei, umblînd pe razele 
lunii ca o fiică a ielelor, sau mai bine zis ca dom’ Profesor 
pe drumul ăla din tablou. Într-o poiană am să cobor de pe 
razele de lună şi am să-mi împletesc cunună de flori ca a 
Ofeliei. Apoi am să-mi continui plutirea diafană pînă la 
Vîltoare – ea, apa, e vinovată de tot ce mi s-a întîmplat, aşa 
că tot ea o să trebuiască să mă şi scape – acolo unde um-
blă zvonul că ar fi tăinuită comoara din străbuni a obştei 
Străiniului, strînsă încă de pe vremea cînd satul era Din-
colo. Spun oamenii că Vîltoarea ar avea pe undeva un braţ 
ascuns, un braţ subteran, care se afundă sub albia văzută 
a rîului. Acolo, în tunelul ăla de ape, stă ascuns de aproa-
pe două secole tezaurul satului. Nimeni nu ştie unde anu-
me se află braţul ăsta, nimeni n-a luat vreodată în serios 
povestea cu comoara, dar eu ştiu că am să găsesc intrarea 
uşor, firesc, fără nici o trudă. Şi-am să mă cufund acolo, sub 
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albie, în întunericul lichid şi răcoros, luminînd cu rochia 
mea albă cum ar lumina un lămpaş într-o mină. Acolo, în 
răcoarea undelor liniştite din subteran, am să mă apropii 
de sipetul cu odoare scumpe. Şi-am să adaug, lîngă sculele 
licărind auriu sub lumina rochiei albe, singura comoară pe 
care am adunat-o în toată viaţa asta, şi care acum nu-mi 
mai e de nici un folos: icoana a două picioare pietroase, 
superbe, iradiind numai forţă şi sănătate şi perfecţiune ze-
iască. Atît.



Dărîmarea casei

Orice-ai zice, Costică al nostru e mai altfel. Nu seamă-
nă cu mă-sa, care-i o femeie destul de aprigă, se cunoaşte 
de departe că se trage din sîngele Întemeietorului. Da nu 
seamănă nici cu mine, care şi eu sunt tot dintr-ai noştri, din 
neamul cel vechi al Străinilor. E-adevărat, e legat şi el de 
locul ăsta, şi cred că numai poveştile pe care i le-a tot depă-
nat socru-miu în copilărie erau destul lucru ca să-l molip-
sească de boala asta a noastră, a mai tuturor celor din spiţa 
veche şi adevărată a Străinilor, să-l facă să tînjească după 
locul ăsta cîte zile o trăi. Da n-a fost numai atît, pe lîngă po-
veştile lui socru-miu a mai fost şi ce-a văzut el ceas de ceas 
în casa noastră, ce-a văzut în sat de cînd a deschis ochii. Şi 
toate astea se adună undeva şi nu scapi de ele aşa uşor, nu 
rămîn fără urmări.

E băiat bun Costică, şi ţine şi el la pămîntul nostru şi 
la lumea asta a Străiniului, da îl simt eu că e altfel. Nu-
mai faptul că stă acolo, departe, în Oraşul ăla, de-atîţia ani, 
doar el şi nevastă-sa, fără copii, fără nimic... Şi, dacă nu i-ar 
păsa de ce se-ntîmplă pe-acasă, dacă nu l-ar roade-ntruna 
dorul de Străini, poate că l-aş înţelege: da, domle, s-a rupt 
de noi cu totul, are şi el viaţa lui, asta-i situaţia. Numai că 
nu-i aşa, de fiecare dată cînd ne-ntîlnim îl văd că suferă ca 
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de-o boală, şi totuşi, stă acolo, la Oraş. Pentru ce? Pentru 
apartamentul ăla la bloc, unde stă-nghesuit ca un cărăbuş 
într-o cutie de chibrituri? Nu cred. Ori cumva pentru bani? 
Nici asta nu cred, ar cîştiga măcar tot atît şi-aici, la casa lui. 
Şi-atunci? De-aia zic eu că e altfel, şi dacă nici eu, care-s 
taică-su, n-aş şti...

I-a zis socru-miu de-atîtea ori povestea aia cu muta-
rea satului din stepă, că sunt încredinţat c-o ştie pe de rost 
şi-acuma. Şi i-a zis că-i şi el răspunzător cu strămutarea sa-
tului înapoi, Dincolo, la locul lui, cînd o veni timpul; ce mai, 
i-a zis ca şi cum asta ar fi fost ceva cu limbă de moarte. Da 
nu-l văd eu pe Costică urcînd satul în căruţe şi pornind cu 
el la drum. Nu, după cum nu-l văd nici mergînd să dărîme 
casa lui Sotir, cum am mers eu cu taică-miu şi cu fraţii mei.

Da, am mers să i-o dărîmăm, pentru că aşa era drept. 
Ce, el n-o dărîmase pe-a noastră?

Tata şi-a ridicat prima oară casă chiar în anu-n care 
m-am născut eu. Găsise un loc de casă care nu era al nimă-
nui spre partea de sus a Străiniului, unde intra Vîltoarea-n 
sat pe vremea aia, strecurîndu-se printre Ouşorul – dealul 
pe unde se zice că umbla rusoaica Praskoviuşka – şi Dealu 
Lung. Acolo, sub poalele Ouşorului, a făcut tata casă, după 
cinci ani de trai cu mama, timp în care deja i se născuseră 
doi băieţi, aşa că eu, înfăşurat în cîrpe şi aşezat pe iarbă, 
într-un coş vechi de nuiele, pe-aproape de locul unde se 
zidea temelia – aşa mi-a povestit mama – eram cel de-al 
treilea. A-nceput tata de cum s-a desprimăvărat şi, prin-
tre treburile de la cîmp, mai înălţa cîte un rînd de chirpici 
împreună cu doi vecini, mai bătea un căprior, în vreme ce 
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maică-mea făcea mîncare pentru lucrători şi mai dădea la 
mînă cele trebuitoare.

În toamnă casa era gata. Încă nu era ea făţuită şi văru-
ită, dar ai mei n-aveau încotro, a trebuit să se mute-n ea. 
Asta pentru că tata-şi pusese-n plan să-l prindă iarna-n casa 
lui şi, dacă-i intra ceva-n minte, aşa trebuia să se-ntîm ple, 
poate singur Ăl de Sus se mai putea pune contra, da nici 
El prea des. Şi-am trecut iarna-n casa noastră, aşa nevăru-
ită cum era, toţi cinci într-o odaie, dintre care eu încă mai 
sugeam ţîţă. Acolo m-a-nţărcat mama, săraca, în cămăruţa 
aia unde toate se-nghesuiau în jurul sobei şi-al plitei, m-a 
dezvăţat de supt dîndu-şi pe sfîrcuri cu zeamă de ardei 
iute. Toate astea de la ea le ştiu, mai povestea cîteodată se-
rile, iarna, în cealaltă casă, clădită după a dintîi: aprindeam 
lampa, că încă nu ne băgase curent, prăjeam cîte-o tavă cu 
seminţe de dovleac, apoi ne strîngeam toţi cinci în jurul ei, 
că între timp a venit pe lume şi soră-mea, şi băsmuiam cîte 
trei-patru ceasuri.

Da cea mai grozavă iarnă pentru ai mei cred c-a fost aia 
de-atunci, prima petrecută-n casa lor. Pentru că nu puteai 
fi om cu adevărat dacă n-aveai gospodăria ta, o bucăţică de 
duşumea numai a ta, aşezată pe-un pămînt numai al tău. 
Iar ei acuma le-aveau pe toate.

Iarna aia a fost cam grea prin părţile noastre. Zăpadă 
cîtă cuprinde, iar crivăţul se prăvălea pe valea Vîltorii şu-
ierînd şerpeşte şi troienind omătul. Mai ales la noi în ogra-
dă se-nvîrtejea el cum vroia, fiindcă era prima casă din sat 
peste care dădea, şi-ncă n-aveam nici un pom primprejur 
sau vreun tufiş ceva, ba nici gard nu prea aveam, apucase 
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tata să ridice numai poarta şi stîlpii de pe la colţuri care ho-
tărau locul nostru. Da a trecut ea şi iarna, şi venise taman 
vremea de pus pomi, că asta şi făcea taică-miu cînd a venit 
Sotir.

Sotir era negustorul satului, îşi cîştigase dreptul ăsta 
aşa cum şi-l cîştigaseră şi-ai lui de mai nainte, prin înşe-
lătorii cinstite, care să nu te ardă mai rău decît poţi răbda. 
Într-un fel, era şi nu prea era de-al nostru. Era, pentru că 
şi bătrînii lui trăiseră Dincolo şi veniseră încoace o dată cu 
satul; şi nu era, fiindcă, oricîtă vreme s-ar fi scurs pe albia 
Vîltorii la vale, el tot un fel de venetic grec rămînea, şi ştia 
şi el asta şi nu se punea împotrivă.

Aşadar, tata planta puieţi de cireş chiar în faţa casei, 
cînd Sotir a bătut în poartă. „Doamne-ajută, Haralambie, 
ce mai faci?” „Ia, ce să fac, kir Sotire, primprejuru casei. Da 
poftim de intră, că văd că ai treabă cu mine”. Şi Sotir des-
chide cu grijă şi cam fără tragere de inimă poarta aia fără 
gard pe care să-l spargă, intră, închide poarta la loc, vine 
spre tata, dă mîna cu el, apoi scoate ţigările din buzunar – 
cred că era singurul din sat care fuma pe-atunci ţigări gata 
făcute, de, om mai cu stare. Îi dă tatei o ţigară, îşi aprinde 
şi el una, apoi se-aşază amîndoi pe vine, ţintind cu privirile 
coada cazmalei lăsate de tata-n groapa din faţa lor. Trage 
Sotir cîteva fumuri pe tăcute, apoi scuipă-ntr-o parte şi-
ntreabă ca de undeva de departe: „Da ce-s ăştia, Haralam-
bie, cireşi?” „Cireşi, kir Sotire, să fie frumos în faţa casei 
cînd or creşte”. „Da, da, te-ai gîndit bine, cireşii-s frumoşi 
în faţa casei... Şi-ai prins şi vreme bună de pus puieţi”. „De, 
cum dă Dumnezeu, că şi iarna asta..”. Mai tac ei o vreme, 
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după care Sotir iar scuipă-ntr-o parte şi zice, tot ca din cine 
ştie ce depărtări: „Da copiii ce-ţi fac, i-ai scos cu bine din 
iarnă?” „I-am scos, kir Sotire, ştii şi dumneata cum e, mai 
c-o tuse, mai c-o răguşeală, da n-am ce zice”. Şi iar mai tac 
o vreme, după care Sotir, care se vedea că-i în încurcătură, 
scuipă din nou şi zice, tot ca şi pîn-atunci: „Haralambie, 
casa ta-i pe pămîntul meu”. Tata nu zice nimic, fumează 
şi ţinteşte cu ochii coada cazmalei, acum c-o-ntunecime pe 
faţă de parc-ar trece pe sus un nor de grindină. „Da, Ha-
ralambie, asta-i situaţia. Casa ta-i pe pămîntul meu. Lotul 
ăsta era al unuia tocmai din Socor, şi l-am cumpărat eu acu 
o săptămînă. Ce să fac, păcatul tău că n-ai întrebat la pri-
mărie înainte să-ţi ridici casa”. Şi tata, cu ochii pe coada 
cazmalei: „Am întrebat”. Iar se lasă tăcerea, după care So-
tir, azvîrlind mucul ţigării drept în groapa din faţa lor: „Oi 
fi-ntrebat tu, Haralambie, da poate n-ai întrebat bine ori nu 
ţi-au răspuns ei bine. Mă rog, asta nici nu mai contează, eu 
am venit să-ţi spun că acu casa ta-i pe pămîntul meu. Am 
acte pe el”. Iar tata, cu glas liniştit, da înfundat, uitîndu-se-n 
acelaşi loc: „Eu de-aici nu plec”. „Da nici nu ţi-a zis nimeni 
să pleci, Haralambie, Doamne iartă-mă, eu am venit numai 
să-ţi spun ca să ştii, şi să ne-nţelegem cumva, ori ai să-mi 
plăteşti o chirie, ori îţi vînd ţie lotul dacă ne-om învoi la 
preţ, ori vedem noi”. Şi tata, tot cu glasul ăla: „Eu am între-
bat şi nu mi-au spus nimic”. Cînd aude asta, Sotir pricepe 
cum stau lucrurile şi zice: „Bine, Haralambie, cum vrei. Eu 
venisem cu gînd să ne sfătuim împreună şi să ne-mpăcăm 
cumva ca să fie bine. Văd că nu-i chip. Dacă-i pe-aşa, să ştii 
că o să trebuiască să mergem prin tribunale”. Şi tata: „Da, 
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om merge, să ne căutăm dreptatea”. „Apoi atunci te las cu 
bine, Haralambie”. „Umblă sănătos, kir Sotire”.

Asta a fost tot. Pe urmă, aşa cum se înţeleseseră, au 
umblat pe la judecăţi. O vară întreagă de procese, timp în 
care tata gospodărea pe lîngă casă ca şi cum nimic nu s-ar 
fi întîmplat: fă gardul, fă acareturi pentru păsări, fă ceardac 
în faţa casei, văruieşte casa şi cîte altele, numai că nu le 
mai făcea cu voie bună ca-n vara trecută, acu era încrîn-
cenat, parcă s-ar fi luat mereu la trîntă cu cineva. Uneori 
mai venea cîte unul dintre cei doi vecini care-l ajutaseră 
cu o vară mai nainte la construcţie şi zicea: „Haralambie, 
poate că-i mai bine s-aştepţi, să vezi ce zice legea, dacă, 
Doamne-fereşte, munceşti degeaba? Ştii bine că Sotir are 
dreptate, pămîntul ăsta-i al lui în bună regulă”. Da tata nu 
zicea nimic şi-şi vedea mai departe de-ale lui. Pînă-ntr-aco-
lo încît a ridicat în faţa casei chiar o prăjină c-o sfîrlează-n 
vîrf, un fel de elice pe care s-o rotească vîntul, ca să avem 
la ce căsca gura noi, ăştia mici. Şi porumbar a făcut, într-o 
despărţitură a podului casei.

Spre toamnă însă, cînd se făcea cam un an de cînd ne 
mutasem noi acolo, tata a primit somaţie de la parchet să 
părăsim casa. N-am avut încotro şi ne-am supus, a trebu-
it să cărăm înapoi puţinul nostru calabalîc în cămăruţa de 
curat a bunicului dinspre mama. Şi mama era pe-atunci 
gravidă cu Nastasia.

Cînd am plecat atunci la bunicul, în toamna lui do-
uăştrei, nici nu ne gîndeam că n-o să mai apucăm să ne 
mutăm înapoi în casa aia niciodată. Da aşa a fost. Pînă la 
urmă, peste încă vreo doi ani, procesul a fost cîştigat de 
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Sotir – şi acuma cred şi eu că pe bună dreptate – şi cu asta 
s-a-ncheiat tărăşenia.

S-a-ncheiat, da nu de tot. Pentru că lui Sotir îi trebu-
ia terenul ăla, şi-a zis el că n-are nevoie de casa noastră şi 
c-o să trebuiască s-o dărîme. Aşa că l-a căutat din nou pe 
tata şi s-a-ntîlnit cu el într-o seară pe uliţa satului şi i-a zis: 
„Haralambie, mie nu-mi trebuie casa aia, am alte planuri 
cu pămîntul ăla. Să vii s-o dărîmi şi să-ţi iei ce-ţi trebuie de 
la ea”. Şi-atunci tata s-a frînt şi-a icnit ca şi cum cineva ne-
văzut i-ar fi tras un picior în pîntece; eram acolo şi-am vă-
zut tot, asta-i una din primele mele amintiri, că pe cele mai 
dinainte de asta le ştiu doar din povestite. Şi-a zis aşa: „Eu 
nu dărîm nimic, kir Sotire. Legea ţi-a dat dreptate, mi-ai 
cîştigat pămîntul şi casa, fă ce vrei cu ele. Da să ţii minte că 
noi mai avem a ne socoti şi după legea noastră”. Toate as-
tea fără mînie, fără ciudă, doar cu îndîrjire. Apoi s-a-ntors, 
m-a luat de mînă şi-a zis „Hai!” şi-am plecat pe uliţă spre 
casa bunicului.

Peste vreo două zile, dimineaţa, am văzut că tata n-a 
mai plecat la cîmp, ca de obicei. S-a-nvîrtit puţin pe-afară, 
prin curte, după care a intrat în cămăruţa noastră din casa 
bunicului şi s-a întins pe pat, cu faţa-n jos. Aşa a stat toată 
ziua, fără să mişte, fără mîncare, fără apă. Noi – eu – am 
dat-o pe plîns, ne-am speriat că-i bolnav rău, că moare, da 
mama ne-a spus: „Voi n-auziţi cum ne desfac ăia casa, cum 
bat cu ciocanele şi cu teslele? Lăsaţi-l în pace pe tac-tu şi nu 
vă temeţi, că n-are nimic”.

Ziua-ntreagă au tot răsunat ciocanele şi topoarele alea, 
şi cineva ne-a spus ceva mai tîrziu că oamenii tocmiţi de 
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Sotir pentru dărîmatul casei au început chiar cu sfîrleaza 
noastră, aia a fost prima pe care au dat-o jos.

Mai tîrziu, a ridicat tata altă casă, de data asta-n mij-
locul satului, aproape de piaţa Covrig, casa-n care-a stat 
Nastasia – fie-iertată, că tare s-a mai chinuit săraca pînă 
să-şi dea foc – după moartea alor mei şi pe care i-au demo-
lat-o-n şapteşpatru, cînd au construit nenorocitele alea de 
blocuri. Da, oricum, n-a mai fost ca prima dată, aia a fost cu 
adevărat casa noastră, aia de la marginea satului.

Au trecut ceva ani de la-ntîmplarea aia, războiul în-
cepuse prin alte ţări şi nici noi nu ne-aşteptam la vremuri 
prea bune. Eu aveam vreo şapteşpe ani, Niculăeş avea no-
uăşpe, iar Florea – Dumnezeu să-l ierte şi pe el – era om în 
toată firea, de douăşunu de ani, îi venise ordin de chema-
re la armată şi mama-şi făcea griji c-or să-l ducă şi pe el la 
război, cum s-a şi-ntîmplat. Şi uite că vine tata-ntr-o seară 
de prin sat şi-i zice mamei: „Măi femeie, ia dă tu sticla aia 
de rachiu şi nişte păhărele”. Mama a simţit neîntîrziat că e 
ceva neobişnuit la mijloc, da n-a zis nimic, a adus sticla şi 
paharele, le-a pus pe masa din mijlocul odăii şi s-a aşezat 
şi ea pe marginea patului. Da tata n-a lăsat-o: „Ia-o tu pe 
Nastasia şi duceţi-vă să vedeţi pe-afară, să-nchideţi la găini, 
să daţi la vite, că eu am de vorbit ceva cu băieţii”. Şi mama 
n-a avut încotro, a trebuit să plece, cu Nastasia-n urma ei.

Ne-a adunat tata pe toţi trei la masă, a turnat în pa-
hare, am dat tuspatru paharele peste cap, după care ne-a 
zis: „Măi băieţi, am vorbit alaltăieri cu Sotir. I-am zis c-a 
venit vremea să-ncheiem socoteala noastră. Aşa că mîine 
ne-aşteaptă să mergem să-i dărîmăm casa”. Chiar aşa a zis, 
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„ne-aşteaptă”, ţin minte că chiar m-am întrebat cum de ne-
aşteaptă Sotir, ştiind că venim să-i stricăm casa.

Da chiar aşa era. Mi-am dat seama a doua zi, cînd am 
mers acolo. Era o dimineaţă de august nu tocmai însorită 
şi cam rece, trecuse de Sîntămărie, ba era chiar şi un pic de 
pîclă care parcă se tîra de-a lungul uliţelor şi nu se-ndura 
să se destrame. Şi noi mergeam tăcuţi prin ceaţa aia uşoară, 
cu topoarele pe umăr, cu celelalte unelte în mîini, iar Nicu-
lăeş ducea pe spate, agăţată de coada toporului, traista cu 
mîncarea noastră de prînz. Pe drum, ne-am mai întîlnit cu 
unii, cu alţii, ori venind împotriva noastră, ori ajungîndu-
ne din urmă, ori venind spre porţi de prin curţile lor. Ne 
dădeau bineţe, apoi întrebau: „Da-ncotro, nea Haralam-
bie?” Tata răspundea scurt şi liniştit, da cu ochii sclipin-
du-i ca nişte licurici: „Ia, pînă la kir Sotir”. Şi-atunci cei care 
întrebaseră îşi schimbau drumul sau planurile pentru ziua 
aia, se luau după noi, aşa că, cu cît ne apropiam de casa lui 
Sotir, cu atît creştea în urma noastră, la depărtare de cîţiva 
paşi buni, o ceată dinspre care nu reuşeam să prind decît 
crîmpeie de şuşoteli, fiindcă se fereau să vorbească cu glas 
tare, eram ca-ntr-o biserică umblătoare ce se tot apropia de 
casa negustorului.

Şi-aşa, cu alaiul ăla pe urmele noastre, am ajuns la 
poarta lui Sotir. Grecul – sau ce-o fi fost el, da lumea aşa-l 
ştia, de grec – avea casa cam pe unde-i spitalul acuma, cum 
o iei din centru către ieşirea spre Oraş, în centru n-avea 
decît prăvălia. Cînd am ajuns noi la poartă, Sotir şi cu ne-
vastă-sa erau deja în curtea din faţa casei – casă măricică, 
bine zidită, de negustor – ne aşteptau să sosim. În curte, 
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pe lîngă gardul dinspre uliţă, grămezi de lucruri scoase de 
prin casă şi care urmau să fie duse altundeva, unde – cum 
aveam să aflu mai tîrziu în cursul zilei – Sotir găsise gazdă 
pentru o vreme, pînă avea să clădească altă casă.

Se vedea de la o poştă că Sotir nu era deloc în apele lui, 
deşi se străduia să arate cît mai liniştit, da de-atîta strădu-
inţă îl cam treceau sudorile. Nevastă-sa în schimb, o femeie 
măruntă şi cam grasă, ştearsă la faţă, nevastă-sa era de-a 
noastră, ea ştia legea. Aşa că a venit să ne deschidă poarta, 
iar noi am intrat pe rînd, fiecare dintre noi zicîndu-i „Sărut-
mîna”, iar ea răspunzînd fiecăruia „Sărut-faţa”, după care 
ne-a îndrumat pe toţi cinci – adică noi patru şi Sotir – pe 
veranda casei, unde mai rămăsese o măsuţă fără scaune, 
acoperită cu o faţă de masă brodată. Pe masă era o farfurie 
cu ceva gustări – măsline, brînză, verdeţuri, slănină – un 
coşuleţ de nuiele cu pîine tăiată felii, o sticlă de secărică 
şi nişte pahare. Tăcut, Sotir a turnat în pahare pentru toţi 
cinci, iar nevastă-sa ne-a îndemnat: „Poftim şi serviţi”. Iar 
tata a luat paharul şi-a zis: „Kir Sotire, am venit, după cum 
am vorbit zilele trecute. Să nu porţi supărare pe noi, cum 
nici eu nu ţi-am purtat, da ştii că aşa-i legea noastră”. Sotir 
n-a zis decît: „Noroc, Haralambie. Noroc, flăcăi”.

Am băut din secărică, am gustat cîte ceva de mîncare, 
după care tata a zis: „Hai, băieţi, hai să ne vedem de treaba 
noastră şi să lăsăm şi gazdele să-şi vadă de-a lor. Doam-
ne-ajută!”

Ne-am urcat pe casă şi-am început să desfacem aco-
perişul de ţiglă. Da cu grijă, fără să stricăm, şi depozitam 
ţiglele şi bîrnele frumos, în curte, pe măsură ce le scoteam. 
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Şi nu era ură, nici îndîrjire, nimic nu era; poate doar aşa, o 
hotărîre şi o grijă atentă ca şi cum am fi ridicat o casă; şi-o 
mulţumire a tatei ca atunci cînd ai o datorie la cineva şi te 
vezi scăpat de ea. Şi-aşa, cu multă băgare de seamă, am 
scos acoperişul, apoi tocăria, uşi, ferestre, apoi am început 
să desprindem cărămizile cu tesla, uşor, una cîte una, şi le 
curăţam de mortar şi le stivuiam frumos. Şi toate astea-n 
timp ce ăia care ne urmaseră de dimineaţă se aşezaseră pe 
marginea şanţurilor ce străjuiau uliţa de-o parte şi de alta 
sau se căţăraseră pe gardul lui Sotir şi pe-al lui Creţu de 
peste drum şi ne urmăreau din ochi, schimbînd între ei cu-
vinte puţine şi cu voce joasă, fumînd în tăcere şi trecînd de 
la unul la altul cîte o sticlă de rachiu.

Am terminat treaba abia a doua zi pe seară, fiindcă So-
tir avea casă destul de mare şi zidită gospodăreşte. Cînd 
am sfîrşit munca, Sotir şi nevastă-sa ne-au îndemnat iar 
cu secărică, deşi Sotir arăta plin de lehamite, da n-am băut 
decît cîte un pahar acolo, printre stivele de materiale, prin 
molozul care umpluse curtea, după care tata a zis: „Să ne 
iertaţi, kir Sotire, da nu mai putem sta. Acum ne-am în-
cheiat socotelile cu dumneata, iar băiatul ăsta mare al meu 
trebuie să plece la armată, şi nici nu vrem să deranjăm. Aşa 
că rămîneţi sănătoşi şi să nu vă fie cu supărare că nu mai 
putem sta”. Şi-am dat mîna cu Sotir şi-am plecat spre casa 
noastră, urmăriţi de ceata care se adunase cu o zi înainte şi 
care acum, pe măsură ce ne apropiam de casa noastră, se 
subţia tot mai mult.

Aşa a fost cu Sotir, Dumnezeu să-l ierte şi pe el, c-a 
murit vreo zece-doişpe ani mai tîrziu la Canal, la puşcă-
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rie, fiindcă fusese trecut drept chiabur. Şi de-aia stau şi mă 
gîndesc: ce-ar face Costică al nostru dacă-ntr-o seară aş 
veni şi eu acasă şi i-aş spune: „Costică, am vorbit alaltăieri 
cu Cutare. I-am zis c-a venit vremea să-ncheiem socoteala 
noastră. Aşa că mîine ne-aşteaptă să mergem să-i dărîmăm 
casa”?



Nunta foametei

Gata, acu pleacă, motorul e turat, asta înseamnă că 
semaforul e pe verde. Încet-încet, păcănitul pistoanelor se 
aude tot mai stins, mi-e tot mai greu să-l disting printre 
zgomotele celorlalte motoare. Da, mai are puţin şi ajunge, 
în sfîrşit, la autogară, blestematul ăsta de autobuz plin cu 
amintiri ca nişte morminte, ajunge şi azi la capătul cursei, 
după ce mi-a inundat din nou sufrageria mea strîmtă cu o 
disperare fierbinte.

Ce să fac, ce să fac să scap de supliciul ăsta permanent? 
Al cui sunt eu, cărui loc aparţin de fapt? De ce nu m-oi 
fi născut aici, în Oraş, ca să mă pot simţi orăşean pe de-
a-ntregul? De ce n-a rămas Străiniul tot sat şi de ce n-am 
rămas şi eu acolo? Ce sunt eu acum, ce-am fost de fapt?

Poate că ăsta e stigmatul meu, de om născut dintr-o 
căsătorie începută cu o nuntă repetată iar şi iar timp de-o 
vară întreagă. Da, da, poate din cauza asta m-am şi născut 
aşa de tîrziu, din cauza aşezării mele, încă cu mult înainte 
de a fi zămislit, sub acel semn de început, al acelui anotimp 
sterp şi arzător şi deznădăjduit. Şi poate că semnul ăla, al 
sterilităţii uscate, planează în continuare şi asupra căsniciei 
mele, dovadă fiind neputinţa Iuliei şi a mea de a face vreun 
copil.
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Ai mei nu mi-au pomenit niciodată nimic despre vara 
aia, pînă n-am aflat de la alţii cîte ceva despre toată istoria. 
Iar atunci cînd, căutînd o confirmare a celor auzite, i-am în-
trebat cît de adevărată e toată povestea aia, mi-au răspuns 
cu greu şi în puţine vorbe. Aşa că nu-mi rămîne decît să-mi 
imaginez – a cîta oară? – ce s-a-ntîmplat atunci.

Tata trebuia să se-nsoare cu mama prin luna mai a lui 
’46, după cum hotărîseră familiile lor; asta ştiu cu certitu-
dine, mi-au spus-o chiar ei. Muncile de primăvară pe la 
cîmp – la pămîntul ăla neprielnic, care cu greu dădea roade 
chiar şi în anii buni – se terminaseră, urmau cele de vară, 
iar între ele trebuia să se petreacă însurătoarea. Lucru care 
s-a şi întîmplat, după cum fusese plănuit. Iar nunta a fost 
cea mai mare de pînă atunci, pentru că mama se trăgea din 
spiţa Întemeietorului, iar neamul tatei venea şi el tot din 
vechime, aşa că, practic, erau rude cu toţi străinenii. Şi pe-
trecerea s-a desfăşurat într-o veselie inconştientă, neţinînd 
seama de ameninţarea soarelui proţăpit în mijlocul boltei 
albicioase ca o cornee năpădită de opacitatea cataractei.

Semnele de secetă erau deja îndestulătoare de pe 
atunci, dar oamenii încă mai sperau nebuneşte că, în cele 
din urmă, va trebui să se-ntîmple ceva care să le aducă sal-
varea. Numai că acel ceva nu s-a-ntîmplat, cum, de altfel, 
era şi lesne de prevăzut; singură mîndria lor de ţărani care, 
în rugăciunile lor, discutau cu Dumnezeu de la egal la egal 
i-a împins într-o asemenea orbire.

Seceta era aşadar tot mai reală cu fiecare ceas. Pe ima-
şul satului, vitele păşteau numai din obişnuinţă, rumegînd 
la aer cu nemiluita, pentru că iarba fusese parcă absorbită 
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de păienjenişul de crăpături ce împînzea pămîntul de zi-
ceai că grila topografică de pe hărţile manualelor de şcoală 
evadase dintre coperţile cărţilor şi se aşternuse cu adevărat 
peste ţinut. La prînz, aceleaşi vite se buluceau către adă-
pătoarea de sub dealul Ouşorul, unde sorbeau pe sătura-
te aerul fierbinte din troaca adăpătorii, pînă cînd veneau 
stăpînii lor şi le mînau cu de-a sila către malul rîpos al Vîl-
torii; abia aici, intrînd adînc în albia de obicei vijelioasă, 
dar acum subţiată ca un glas de castrat, îşi potoleau setea şi 
mai ales foamea bînd apă îndelung, atît de îndelung încît 
firul Vîltorii dispărea cu totul pentru o vreme, urmînd să se 
înfiripe la loc tocmai pe înserat.

Frunzele copacilor – copacii ăia sădiţi din mlădiţele 
crescute pe tălpicile săniilor pe care venise satul – se veş-
tejiseră şi căzuseră toate. Dar, nefiind nici pic de umezeală 
care să ajute la putrezirea lor, se adunau în troiene pe sub 
garduri, mereu la fel de multe. Iar nopţile, cînd o boare 
debilă se străduia să mai ostoiască arşiţa, ele se învîrte-
jeau fantomatic pe uliţe, înveşmîntînd sufletele despuiate 
ale morţilor din cimitir, care şi ei băteau satul de-a lungul 
şi de-a latul, cu orbitele ieşite din cranii, în căutarea unui 
strop de apă cu care să-şi umezească mandibulele şi să-şi 
astîmpere viermii – viermii ăia aduşi tot din stepa răsări-
teană o dată cu mormintele – care, de sete, rodeau din tru-
purile lor cu o înverşunare nemaiîntîlnită.

Grînele de la cîmp fuseseră devorate şi ele de dogoa-
rea hulpavă, mai lacomă decît un nor de lăcuste. Iar ele 
într-atîta se străduiseră să-şi continue creşterea la supra-
faţă, că încet-încet ieşiseră cu tot cu rădăcini în afară, ne-
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maiavînd nici o legătură cu pămîntul în care încolţiseră, 
astfel încît palele firave de vînt arzător mutau cîmpurile de 
porumb şi de grîu şi de cartofi încă neîmpliniţi dintr-un loc 
în altul ca pe nişte foi de ziare vechi.

Casele zăceau năruite în praful curţilor ca într-o baltă 
de sînge, arătînd ca nişte călăreţi războinici răsturnaţi de 
pe cal, încă apărîndu-se cu scuturile acoperişurilor ridicate 
deasupra capului şi încercînd să împungă orbeşte cu os-
treţele din garduri un duşman nedesluşit care se prăvălea 
asupra lor din toate părţile înaltului.

Cîinii deveniseră şi ei atît uscaţi şi de scheletici, că pe la 
răspîntii se puteau desface în două, astfel încît o jumătate de 
cîine se tîra, cu urechile blegite, pe sub părerea de umbră a 
gardurilor de pe uliţă, în timp ce cealaltă jumătate, cu coada 
năpîrlită între picioare, se prelingea pe o altă uliţă, urmînd 
să se întîlnească din nou şi să se-mpreuneze la loc, amuşi-
nîndu-se reciproc a recunoaştere, la vreo altă răspîntie.

Cît despre oameni, ce să mai zic? Erau şi ei la fel de 
scheletici ca şi cîinii, ca şi vitele lor, de la care seara, în loc 
de lapte, mulgeau în căldări numai oase uscate, ce zăngă-
neau sec lovindu-se de tabla căldării. Deveniseră străvezii 
de tot, de nu mai aveau nici umbră, umblau ca nişte stafii, 
ba chiar şi greutatea le scăzuse aşa de tare că bieţii de ei nici 
nu mai lăsau urme prin praful uliţelor cînd umblau prin 
sat. Din pricina foametei, pomeţii obrajilor le erau atît de 
supţi în ei înşişi, încît bieţii străineni nici nu mai ştiau care 
le era obrazul drept şi care stîngul, se petrecuseră deja unul 
prin celălalt, schimbîndu-şi locul mereu, pe neaşteptate; şi, 
fiindcă nu era în firea lor să se lase călcaţi în picioare de 
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cineva, oamenii nici măcar nu mai îndrăzneau să se gîn-
dească la învăţătura Bibliei după care, dacă cineva îţi dă o 
palmă pe un obraz, trebuie să-l întorci şi pe celălalt, pentru 
că n-aveai de unde să ştii dacă vei fi pălmuit într-adevăr 
pe celălalt obraz sau pe acelaşi, iar două palme primite în 
acelaşi loc erau deja mult prea mult pentru îndărătnicia 
lor. Din cauza slăbiciunii lor, primarul dăduse ordonanţă 
ca nici un sătean să nu mai iasă din casă după asfinţit, în-
trucît uneori se mai întîmplase ca noaptea, pe uliţe, schele-
tele viilor să se încurce cu cele ale morţilor ieşiţi din cimitir, 
astfel că dimineaţa nici nu mai puteai şti cu cine vorbeşti 
de fapt: cu vecinul de casă sau cu vreun strămoş adus cu 
trudă de Dincolo şi în mormîntul căruia se strecurase altci-
neva în căutarea unei iluzii de răcoare, lăsîndu-l pe acesta 
fără adăpost?

Toate acestea începuseră deja să se-ntîmple cînd s-au 
luat ai mei, dar nimeni nu le-a băgat în seamă. Încă se mai 
putea trăi din proviziile de pe timpul iernii, iar pe-atunci 
roua nu dispăruse cu totul, mai ostoind arşiţa cînd şi cînd. 
Oamenii încă se mai amăgeau cu fîntînile, care, deşi rămase 
fără strop de apă, tot mai adăposteau în măruntaiele lor un 
aer răcoros, aşa că dimineţile gospodarii mai puteau scoate 
cîte o găleată de aer pe care şi-o turnau în cap, răcorindu-se 
din creştet pînă-n tălpi sub şuvoiul ăla închipuit.

După nuntă însă, secătuiţi de bucate, oamenii satului 
au început să dea piept cu adevărat cu grozăvia foametei. 
O vreme şi-au mai înşelat foamea lor şi a copiilor adunînd 
mlădiţe fragede – cît de fragede mai puteau fi şi ele – pe 
care le ronţăiau şi le sugeau ca pe acadelele lui Sotir.
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Dar mlădiţele s-au terminat şi ele în scurtă vreme, lă-
sînd livezile din Străini şi crîngul de pe Dealu Lung roase 
ca după o invazie de iepuri. Foametea devenise din nou o 
realitate, de puteai pune mîna pe ea, s-o mîngîi şi să încerci 
s-o îmbunezi ca pe un cîine neîmblînzit. Numai că şi foa-
metea are legile ei, n-o poţi îndupleca la nesfîrşit doar cu 
mîngîiatul.

Şi atunci, cu creierii răscopţi de vipia soarelui şi de sete 
şi stafidiţi de ajunarea mult prea îndelungată, sătenii s-au 
adunat sub prispa primăriei, să se sfătuiască, dar mai ales 
să-şi mai ferească de soare trupurile lor lipsite de umbră. 
Şi, în acea adunare, cineva – nu ştiu cine – a pomenit de 
nunta alor mei, care, fiind ea pe atunci de-ajuns de îndes-
tulată, acum căpătase în închipuirea străinenilor dimensi-
unile unui ospăţ fabulos.

De aici şi pînă la hotărîrea pe care au luat-o imediat n-a 
mai fost decît un pas: părinţii mei urmau să repete nunta 
săptămînă de săptămînă, pînă cînd foametea va fi trecut. Şi 
asta fără să se ţină seama de duminicile din posturi sau de 
cele cu lună nouă, neprielnice nuntirii. În acest fel, aveau să 
aibă parte cu toţii de hrană tot la a şaptea zi de foamete din 
cele cîte aveau să urmeze. Aşa că, în fiecare după-amiază de 
sîmbătă, cei ce fuseseră vorniceii mirilor aveau să bată satul, 
după planul deja ştiut din primăvară, şi să facă chemările 
cuvenite, astfel ca nici o gospodărie din Străini să nu fie uita-
tă. Şi, pe unde treceau ei, parcă se şi înstăpînea deja mirosul 
bucatelor cu care aveau să se desfete la sfîrşitul săptămînii.

De zis a fost uşor, dar cum urma să se facă nunta asta 
perpetuă, cu fantome de miri şi de naşi şi de socri şi de 
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nuntaşi? Şi aici trebuie să mi-i închipui pe bieţii săteni 
adunîndu-se în grupuri lihnite în fiecare duminică dimi-
neaţa, înainte de slujba de la biserică, în ogrăzile bunicilor 
mei dinspre tată şi dinspre mamă, ca să ia parte la gătitul 
mirelui şi al miresei, ţinîndu-se cît puteau de solemni în 
hainele lor de sărbătoare ce atîrnau pe ei, încurcîndu-li-se 
uneori prin oasele scheletului. Iar ei vorbind cu gravitate, 
cu voce liniştită, despre ale cîmpului, despre vite, despre 
preţul grîului – care grîu? – în toamna ce avea să vină. Şi 
probabil că erau acolo şi grupurile de femei, clevetind fără 
vlagă despre cîte-n lună şi-n stele şi privindu-şi una alteia 
pe ascuns, cu admiraţie trufaşă şi invidie, sînii cu sfîrcurile 
săltate obraznic şi îmbietor pe sub cămaşă, arătînd la fel cu 
cei ai fetelor mari din cauza lipsei lor de greutate. Şi în tot 
acest timp de aşteptare, cît în casă era bărbierit şi îmbră-
cat mirele sau, la socrii mici, era pieptănată şi încununată 
mireasa, aruncînd cu toţii, şi bărbaţi şi femei, priviri furişe 
spre mesele de scînduri clădite pe pari într-o latură a celor 
două ogrăzi, unde după cununie urma să aibă loc cheful.

În cele din urmă, mirele ieşea din casa bunicului Vasi-
le, bunicul dinspre tata, înconjurat de vorniceii şi de druş-
tele lui, urmat de cei ai casei şi apoi de sătenii strînşi în 
ogradă. Se îndreptau cu toţii spre casa miresei, într-un alai 
de nuntă ce semăna mai mult cu o procesiune de invoca-
re a ploii, ceea ce şi era de fapt, dacă stau să mă gîndesc 
bine. Mergeau agale, tîrşindu-şi prin praful uliţei picioa-
rele goale, fiindcă pantofii de duminică fuseseră şi ei fierţi 
şi mîncaţi de multă vreme. Şi gălbenuşul soarelui încins 
încă de dimineaţă li se scurgea bărbaţilor de pe borurile 
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pălăriilor, năclăia broboadele femeilor, în timp ce în urma 
alaiului colbul drumului rămînea la fel de nerăscolit de ur-
mele paşilor lor. Şi se tîrau astfel, într-o perindare de stri-
goi pe care numai muzica lăutarilor o făcea cît de cît reală; 
cei doi ţigani, unchi dinspre mamă ai lui Barabulea, ăla de 
cîntă acuma la „Căţeaua ruginită”, îşi asupreau scripca şi 
ţambalul, făcînd notele să se prelingă ca o sudoare în pra-
ful tînjind după umezeală, iar praful le sorbea de îndată 
cu tot nesaţul iscat de seceta prelungită. Şi notele muzicii 
se contopeau încet-încet într-o melodie monocordă, într-o 
jelanie de cerşetor.

Ajunşi la casa miresei, care de fapt era tînără nevastă 
de ceva vreme, nuntaşii se sforţau în continuare să mimeze 
veselia cerută în asemenea împrejurări, îmbiindu-se unii 
pe ceilalţi cu sticle de rachiu legate la gît cu aţă roşie ca 
semn al nevinovăţiei, sticle care fuseseră golite demult, dar 
din care ei se prefăceau că beau cu sete. La drept vorbind, 
setea era cît se poate de adevărată, ucigătoare chiar, numai 
că ceea ce sorbeau ei era doar damful de rachiu încă păs-
trat în sticle. Şi toată prefăcătoria mergea mai departe, cu 
mireasa ieşind din casa părintească înconjurată de druşte, 
fostele ei prietene de fetie, care chiuiau cu glas pierdut, în 
timp ce pe chipuri nu li se clintea nimic altceva decît riduri-
le foamei, atîrnînd ca ţurţurii la streaşină sub ochii evadaţi 
din orbite şi deveniţi mai mari decît feţele.

Apoi nunta se îndrepta spre biserică, cu mirele în frun-
tea convoiului, călare pe calul de ginere primit în dar săp-
tămînă de săptămînă de la aşa-zişii viitori socri şi urmat de 
trăsura miresei şi a naşilor. Şi pot să-mi imaginez că, după 
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cîteva repetări, duminică de duminică, toate momentele 
astea se petreceau mult mai repede ca de obicei, deveniseră 
obişnuinţă, toate gesturile cuvenite fuseseră deja destul de 
îndelung exersate de către toţi. Presupun că aşa se întîm-
pla, n-am amănunte mai deloc despre ceea ce-a fost atunci, 
dar încerc să-mi închipui după amintirile pe care le am de 
la nunţile văzute în copilărie, cu speranţa că obiceiurile nu 
s-au schimbat prea mult între timp.

Şi iată că ajungeau şi la biserică, unde, în uşa pronao-
sului, îi aştepta preotul. Neapărat trebuie să fi fost un preot 
foarte bătrîn, aşa cred eu că trebuia să fie. De ce n-ar fi fost, 
bunăoară, chiar preotul acela căruia, în urmă cu aproape 
trei jumătăţi de veac, i se înţepenise biserica în mijlocul 
drumului după trecerea prin vadul Vîltorii, asemeni unei 
corăbioare cu ancora încîlcită printre corali pietrificaţi, îm-
pungînd cerul cu catargul crucii din vîrful turlei? Da, de ce 
n-ar fi fost chiar el, aşteptînd acolo în prag, ros de foame ca 
de un cancer, de nu mai rămăsese din el decît barba plină 
de cuvioşenie?

Şi tot satul intra în biserică, iar biserica părea tot goală, 
cu sătenii parcă zugrăviţi şi ei pe pereţi, împărţind locul de 
pe zid în bună înţelegere cu sfinţii ce fuseseră pictaţi toc-
mai pe cînd biserica se afla Dincolo, în stepă. Şi aşa, sfinţi şi 
săteni dimpreună, ascultau în cuminţenie mută liturghia şi 
cîntările preotului, cu mireasa stînd între druştele ei în faţa 
tuturor femeilor, în vreme ce mirele, în partea bărbaţilor, 
era amestecat printre aceştia.

Se trecea apoi la oficierea căsătoriei, cu cei doi tineri 
stînd smeriţi în faţa preotului, între nunii cei mari, primind 
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cu resemnare, o duminică după alta, cununiile pe cap şi 
inelele în deget. Se prindeau apoi cu toţii fără vlagă în hora 
rituală „Isaiia dănţuieşte” şi murmurau o dată cu naşul 
„Tatăl nostru”. Apoi, dintr-o pungă mare de hîrtie groa-
să, cărămizie, cumpărată de la prăvălia lui kir Sotir – încă 
nu-l ridicaseră să-l ducă la Canal – vorniceii şi neamurile 
mirilor aruncau spre înaltul bisericii păreri de nuci şi de 
bomboane, iar copiii se îmbrînceau pe jos, printre picioa-
rele nuntaşilor, grăbindu-se să adune cît mai multe dintre 
dulciurile alea imaginare, cu care mai tîrziu aveau să se 
fălească unii faţă de alţii.

Iar în cele din urmă toate se învălmăşeau, fiindcă cu-
nunia propriu-zisă se amesteca şi cu strigările pe care le 
făcea preotul ca să anunţe viitoarea însoţire a aceloraşi doi 
tineri, dar şi cu scosul proaspeţilor căsătoriţi la biserică de 
către naşi. Etapele ritualului săriseră din tiparul lor firesc 
şi fuseseră angrenate ca într-un mecanism dezarticulat, pe-
trecîndu-se mai multe deodată sau inversîndu-şi ordinea 
seculară.

La sfîrşitul slujbei de cununie ieşeau în curte, unde mi-
reasa primea pe o tavă o altă fantasmă, pîinea miresei, pe 
care o rupea şi o arunca în mulţime; acum era rîndul fetelor 
mari să se îmbulzească, să vadă cine prinde pîinea şi, deci, 
urmează la măritiş.

Ieşeau din curtea bisericii într-o horă lihnită cam pe 
cînd fierul roşu al soarelui ardea în toată puterea lui, asu-
prind tot împrejurul cu o dogoare nestăvilită de nimic. Şi 
se tîrau cu greu, deşi lipsiţi de greutate, spre ograda socri-
lor mici, unde, în sfîrşit, îi aştepta masa.
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Într-adevăr, masa îi aştepta, dar cu blidele goale. Ei 
însă păreau că nu bagă de seamă acest lucru, ascultînd cu 
oarecare nervozitate, în picioare, oraţia de invitare la masă 
recitată de unul dintre vorniceii miresei. Zicere care era de 
fiecare dată prea lungă, cu toate sforţările oratorului de a 
sări peste cuvinte şi pasaje într-atît încît, în cele din urmă, 
nu mai rostea la iuţeală decît vocalele. Cînd, în sfîrşit, se 
termina acea incantaţie vocalică, se aşezau cu toţi deodată 
şi începeau să mănînce cu poftă, lingînd cu nesaţ ampren-
tele de grăsime rămase pe străchini de la nunta din pri-
măvară; fiindcă nu fusese apă în fîntîni, vasele rămăseseră 
nespălate, şi asta din fericire, pentru că acum puteau potoli 
astfel un sat înfometat. În orice caz, spre sfîrşitul verii, după 
repetarea disperată a aceleiaşi nunţi în fiecare săptămînă, 
vasele deveniseră şi ele la fel de străvezii ca mesenii, atît de 
îndelung fuseseră linse. Şi petrecerea se încingea, cu chiu-
ituri mai mult şoptite, cu amăgiri de hore şi sîrbe şi bătute 
care nu iscau nici un zgomot, ca într-un film fără sonor; 
iar bucătăresele aduceau mereu bucate proaspete la masă, 
scoţînd din cuptorul încins de soare şi nu de foc oale de lut 
doldora de miros de sarmale sau, spre ziuă, alte oale de 
lut, în gura cărora sclipeau amintirile steluţelor de grăsime 
bună ale ciorbei de potroace de altădată.

În tot acest timp, ignorate de meseni, se desfăşurau tă-
cut şi în grabă şi celelalte momente cuvenite, peste care nu 
se putea trece, pentru că ele alcătuiau pretextul mîncării: 
mireasa se ascundea cît mai la vedere, ca să poată fi găsită 
repede, iar vorniceii mirelui o căutau preţ de cîteva clipe şi 
o înfăţişau mirelui, apoi pe dată se trecea la dezgătirea mi-
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resei şi la împodobirea ei cu broboadă de nevastă, timp în 
care cineva citea cu grăbire foaia de zestre pe care oricum o 
ştiau cu toţii pe dinafară; tinerii se apucau să încarce zestrea 
într-o căruţă, umblînd iute ca la foc şi apoi năvălind înapoi 
la locurile lor de la masa tineretului; mirele şi mireasa îşi ce-
reau iertăciune de la socrii mici, prin gura aceluiaşi vornicel 
care împroşca vocalele cu repeziciune şi neslăbind din ochi 
masa pe care şi-o imagina doldora de bunătăţi; ginerele se 
prefăcea că plăteşte în grabă vămile cerute de cei ce mimau 
împotrivire la plecarea miresei şi tot aşa, toate se petreceau 
cu grăbire, pentru a lăsa cît mai mult timp ospăţului.

Pe înserat, după săvîrşirea tuturor gesturilor de cuvi-
inţă, se ridicau cu toţii şi, în alai înfometat, plecau către 
casa socrilor mari, unde îi aştepta o altă masă întinsă, la fel 
cu cea de la care tocmai se ridicaseră. În mijlocul convoiu-
lui scîrţîia neunsă căruţa cu zestre, trasă de două fantome 
de cai, cu mirii cocoţaţi în vîrful teancului de perne şi de 
plăpumi şi de haine şi de aşternuturi.

De cum ajungeau în ograda bunicului Vasile, nuntaşii 
se şi aşezau la masa mare, unde repetau în gol ceea ce făcu-
seră doar cu puţină vreme înainte acasă la bunicul Steluţă, 
al cărui nume n-avea nici o legătură cu astrele, ci era doar 
un diminutiv ciudat de la Constantin. Şi petrecerea era re-
luată de îndată, lăsîndu-i pe toţi la fel de neîndestulaţi cum 
erau de cînd începuse pîrjolul.

Spre ziuă, ghiftuiţi de mirosuri şi de izul de rachiu şi de 
vin, bărbaţii îşi aminteau de războiul din care se întorseseră 
aproape cu toţii nu cu mult timp în urmă. Şi începeau să de-
pene poveşti de pe front, pe care şi le mai spuseseră de zeci 
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de ori, dar care erau ascultate ca şi cum ar fi fost povestite 
pentru prima dată. Pînă cînd vreunul, muiat de amintirile 
cătăniei, poruncea unchilor lui Barabulea să „o zică pe aia 
cu nevasta refugiată”, iar ţiganii începeau să scîncească:

Vină-napoi, vină,
Ţaţă Ganafiră.
Oiţele tale
Zbier printre ocoale.

Las-să zbiere, zbiere,
Lupul să le ieie.
De-a fi ţara-n pace
Eu oiţi mi-oi face.

Vină-napoi, vină,
Ţaţă Ganafiră.
Copilaşii tăi
Plîng sărmani şi goi.

Las-să plîngă, plîngă,
Dumnezeu să-i strîngă.
De-a fi ţara-n pace
Eu copii mi-oi face.

Vină-napoi, vină,
Ţaţă Ganafiră.
Bărbăţelul tău
Zace la Bacău.
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Las-să zacă, zacă,
Şapte să-l întoarcă.
De-a fi ţara-n bine
Bărbăţelu-mi vine.

În sfîrşit, ultima datorie înainte de plecare era darul 
pentru tinerii însurăţei. Şi atunci era rîndul lui Mitrică cel 
hîtru şi bun de gură să intre în scenă, pentru că el era meş-
terul neîntrecut în zicerile trebuincioase la strîngerea da-
rului. Şi Mitrică trecea pe la fiecare pereche de gospodari, 
începînd cu nunii, apoi cu socrii mari, cu cei mici şi aşa mai 
departe, iar aceştia dăruiau sume închipuite de bani sau 
juruiau cîte o vită, cîte un sac de sămînţă ori alte lucruri 
nimerite pentru o gospodărie de tineri, toate fiind, se înţe-
lege, doar legăminte fără temei, ca într-o piesă de teatru. În 
schimbul celor dăruite, hîtrul satului le oferea cîte un pa-
har dulce, atît soţului cît şi nevestei acestuia. De fapt, după 
prea îndelungata folosinţă, paharele astea pierduseră orice 
urmă din gustul rachiului îndulcit cu miere de altădată, 
dar Mitrică găsise singur rezolvarea: lipise pe ele cîte o eti-
chetă şcolărească pe care scrisese „pahar dulce”.

După strîngerea darului şi după ce naşul anunţa cu 
glas înalt, spre ştiinţa tuturor, ce şi cît se strînsese, fiind 
încheiată nunta şi de data asta, bărbaţii se îndemnau cu 
aceleaşi vorbe din alte vremi, care acum nu mai aveau ni-
mic de-a face cu realitatea: „Hai, că uite, a picat roua, pînă-
n ziuă putem trage vreo două rînduri de coasă”. Dar ce 
puteau să cosească? Cenuşa de fîneaţă, suptă şi ea demult 
în pămîntul crăpat de uscăciune? Lanurile de rădăcini de 
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grîu, care migrau după cum bătea vîntul? Aşa că, în loc să 
meargă la coasă, se întorceau de fapt pe la casele lor zăcînd 
înfrînte în bălţile de colb şi aşteptau cu deznădejde un nou 
răsărit ucigaş al soarelui. Iar gîndul le alerga deja, hăituit 
de foame, spre duminica următoare, spre ospăţul ce avea 
să vină.

N-am aflat şi sunt sigur că n-am să aflu vreodată cum 
s-a încheiat toată povestea asta. Aş putea să fac şi aici tot 
felul de presupuneri, de scenarii, dar mi se pare un sacri-
legiu: cum aş putea să-mi imaginez finele acestui şir de re-
luări fără speranţă ale aceleiaşi şi aceleiaşi nunţi, cînd el, 
şirul, trebuia de fapt să n-aibă nici un sfîrşit? Da, totul tre-
buia să se repete întruna, aşa cum se repetă, seară de seară, 
sosirea blestematului ăstuia de autobuz de la Străini.





Vînt
 
Bine c-a trecut afurisitul ăsta de autobuz! Poate măcar 

de-acum înainte, în puţinul timp care mi-a mai rămas pînă 
să mă cheme Iulia la culcare, o să-mi pot scoate din min-
te aiurelile astea pe care mi le răscoleşte-n fiecare seară o 
carapace sosită nu de la Străini, ci parcă din alte vremi şi 
locuri.

Dar mă tem că, aşa cum s-a-ntîmplat întotdeauna, nici 
în seara asta n-o să am parte de linişte şi n-o să fie vorba de 
nici o uşurare: dacă tot am dezgropat amintirea nunţii alor 
mei şi pe-a bunicului, de ce-ar rămîne pe dinafară tocmai 
tuşa Nastasia?... Pentru că, oricît m-am tot străduit să mă 
schimb, să-mi mai tocesc simţurile, n-am ce face, asta-i fi-
rea mea zbuciumată. Oricît de bine mi-ar fi, trebuie să am 
un motiv de nelinişte. Iar chestia cu autobuzul mi se po-
triveşte ca o mănuşă, am cu ce să-mi stric toate serile fără 
prea mare efort.

Pe zi ce trece, tot aşteptînd cu pulsul crescînd să-i aud 
gîfîitul obosit de la ora opt seara, sunt din ce în ce mai con-
vins că zgomotul ăla de motor nu e un zgomot pur şi sim-
plu, de fapt e ceva special pentru mine, ceva ca un mesaj 
secret şi foarte important, al cărui singur destinatar sunt 
eu. Şi de-aia mă cuprinde deznădejdea de fiecare dată, fi-
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indcă ştiu că n-am să reuşesc nicicînd, n-am să fiu pregătit 
niciodată să-i descifrez înţelesul...

Abia acum pot să realizez, chiar dacă numai în mică 
parte, prin ce-a trecut biata tuşa Nastasia. Ba mi se pare că 
ea, sărmana, a avut mult mai mult de suferit, pentru că nu 
numai că nu putea desluşi nimic din ce-i spuneai, dar nici 
nu se putea face înţeleasă. Dar, de fapt, parcă noi, ăştia care 
putem vorbi unul cu altul în aceeaşi limbă şi fără proble-
me, chiar ne înţelegem?...

Cred că fiecare om are de primit un mesaj măcar o dată 
în viaţă; dar asta nu înseamnă că trebuie să-l şi primeşti 
neapărat: el poate să nu vină niciodată, sau poate să nu te 
găsească, să se rătăcească aşa cum s-ar rătăci o scrisoare cu 
adresa incompletă; sau se poate să-l primeşti şi să-l citeşti 
greşit, aşa cum cred că s-a-ntîmplat cu tuşa Nastasia, şi-
atunci lucrurile pot lua întorsături foarte neplăcute.

După cîte-mi dau eu seama, mesajul destinat ei a fost 
atunci, în şapteşpatru, cînd i-au demolat casa lăsată de bu-
nicul Haralambie. Pesemne casa aia fusese ceva esenţial 
pentru ea, chiar dacă ea nu ştia asta. Şi presupun că din 
cauza ei nici nu se măritase vreodată, ca nu cumva să fie 
nevoită să plece de-acolo. În orice caz, ştiu că se purta cam 
cum se poartă cobrele alea ce păzesc comorile prin basmele 
indiene, casa aia era comoara ei, pe care trebuia s-o apere 
cu străşnicie şi s-o treacă mai departe – cui?! – întreagă şi 
curată.

Şi-atunci, cînd au venit ăia cu demolatul, normal că lo-
vitură mai mare pentru ea nici că se putea. Iar toată treaba 
aia precis ascundea o solie pe care nu ştiu dacă ea a-nţe-
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les-o sau nu – mai degrabă cred că nu – în orice caz, înţe-
legerea sau neînţelegerea aia de-atunci a străfulgerat-o aşa 
de tare, că nu şi-a mai revenit niciodată.

Ţin minte destul de bine episodul ăsta, pe care l-am 
văzut în cea mai mare parte cu ochii mei, eram mare pe-
atunci; s-a-ntîmplat în vacanţa de vară de după anul doi de 
facultate, tocmai terminasem practica pe şantier şi ajunse-
sem acasă, să mă bucur de cele cîteva săptămîni de vacanţă 
care-mi mai rămăseseră, înainte de a începe ultimul an la 
subingineri constructori.

Cît s-a mai zbătut săraca tuşa Nastasia să n-o demole-
ze! Ea, care era chiar ca o vrabie, adică la fel de măruntă, ce-
nuşie şi cu mers la fel de ţopăit. N-a rămas nici o autoritate 
la care să nu facă apel, de la cantonierul care răspundea de 
drumuri pînă la „Europa liberă”. Dar nu s-a putut, ăla era 
planul de sistematizare aprobat de conducerea superioară, 
cine-ar fi îndrăznit să se pună contra? Şi uite-aşa, datorită 
planului ăluia, tuşa Nastasia a devenit, pînă la urmă, un fel 
de Ană a lui Manole pentru Străini. Fiindcă blocurile alea 
din centru aş putea zice că s-au construit peste trupul ei.

Era trecut de mijlocul lui iulie, şi îmi amintesc că era o 
zi nemaipomenit de frumoasă, cu un aer aşa de clar, încît, 
dacă ai fi urcat pe dealul Ouşorul (odată şi-odată trebuie 
să lămuresc cu tata, cât mai avem încă timp, şi povestea cu 
acea rusoaică Praskoviuşka), cred că ai fi putut vedea cru-
cea de pe turla bisericii din Socor, la vreo şaptezeci-optzeci 
de kilometri distanţă. Iar de prin grădinile caselor din jur 
năvălea în uliţă un miros de mere sîntilieşti pe care parcă-l 
vedeai cum se scurge-n pîrîiaşe subţiri din fiecare curte, 
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care se uneau într-un adevărat torent galopînd pe făgaşul 
uliţei. Şi tuşa Nastasia avea cîţiva meri în spatele casei, fi-
indcă în faţă erau doi cireşi plantaţi de bunicul Haralam-
bie, aşa cum plantase şi la casa dintîi, aia dărîmată demult 
de negustorul satului.

Tuşa ştia prea bine că aia era ziua, după cum mai ştia şi 
că nu se poate face nimic. Şi totuşi, şedea în tinda casei, aşe-
zată pe-un taburet şchiop de lemn vopsit în bleu, singurul 
lucru care mai rămăsese în toată casa, fiindcă pe celelalte o 
ajutasem noi – de fapt, mai degrabă o forţasem – să le strîn-
gă şi să le aducă la noi. De-aia şi ştiu ce s-a-ntîmplat în ziua 
aia, fiindcă eram acolo, mersesem să mai aduc la noi din 
lucrurile tuşii, ultimele care mai rămăseseră de cărat. Parcă 
o văd şi acum, puţină la trup de nu-ţi puteai da seama cum 
reuşise să se caţere pe taburetul ăla, înveşmîntată în nişte 
haine cenuşii şi la propriu şi la figurat, cenuşie la faţă şi la 
părul acoperit de-o broboadă cenuşie înnodată strîns sub 
bărbia scofîlcită, cu buzele încleştate ca fălcile unei men-
ghine de carne ridate, biată fiinţă fără vîrstă la cei cincizeci 
de ani ai ei; pe taburetul ăla albăstriu, semăna cu o statuie 
mititică sculptată-n BCA din ăla poros, cum sunt pietrele 
de baie pe care le vînd ţiganii pe plajă, la mare, o statuie 
cocoţată nepotrivit şi stîngaci pe un soclu fistichiu. Stătea 
deci acolo, fără să zică nimic, doar rotindu-şi din cînd în 
cînd privirile prin casa goală, şi n-a zis nimic nici cînd au 
venit ăia cu demolatul şi au rugat-o cu binişorul să iasă, ca 
ei să se poată apuca de treaba lor. N-a zis nimic, dar nici nu 
s-a mişcat de pe taburetul ăla, aşa că pînă la urmă au trebu-
it s-o ia muncitorii pe sus cu scaun cu tot. Iar tuşa Nastasia 
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nu se zbătea, nu schiţa nici o mişcare, nu scotea nici un 
sunet, numai că era de parcă ar fi prins rădăcini zdravene 
acolo, în tindă.

Şi tot nimic n-a zis nici cînd, în cele din urmă, au scos-o 
cu greu în uliţă, în faţa porţii. A tăcut, într-o linişte întu-
necată, vîscoasă, pînă cînd unul din echipa de demolare, 
unul îndesat şi negricios, cu braţe groase, acum urcat pe 
acoperiş şi deja desfăcînd grinzile, a zis: „Uite, domle, cum 
se duce o muncă de mai bine de-o viaţă pe vînt”. Şi cred că 
ăla a fost mesajul, sau poate doar cheia mesajului, fiindcă 
atunci tuşa a ridicat privirea spre el, o privire de fontă vlă-
guită, şi-a întrebat doar atît: „Vînt? Ce vînt?”

Da, asta am auzit-o cu urechile mele şi am văzut-o cu 
ochii mei, tocmai sosisem de-acasă, unde dusesem din lu-
crurile ei. Şi, deodată, am simţit cum, peste toţi şi toate, 
dinspre tuşa Nastasia se propaga, ca o undă de şoc neauzi-
tă, un val de linişte profundă, pe care aproape că o puteai 
pipăi; o linişte densă ca o negură, care absorbea totul, lovi-
turi de baroase şi ciocane, zgomote de cleşti şi tesle, fîşîituri 
de topoare muşcînd din lemn, bufnituri de sape şi tîrnă-
coape. Era o tăcere de film cu sonorul dintr-o dată rupt, iar 
crisparea tuşii Nastasia dispăruse ca prin farmec: ea deja 
era departe, în altă dimensiune. Blestemul dărîmării, care 
urmărise casele ridicate de bunicul, se sfîrşise, mesajul se-
cret se împlinise pentru ea: „terminat – recepţie”, cum zi-
ceau teriştii din plutonul de transmisiuni cînd făceam eu 
armata.

Tuşa a stat la noi vreo două săptămîni, pînă cînd s-a 
dat în folosinţă blocul în care i se repartizase şi ei o garso-
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nieră – o chichineaţă nenorocită în schimbul unei case de 
gospodar în toată puterea cuvîntului! Atunci, în astea două 
săptămîni, am realizat cu toţii – părinţii mei şi eu – că, pen-
tru ea, lucrurile începeau să fie altfel, să capete alte înţele-
suri sau, poate, să-şi piardă semnificaţia încetul cu încetul. 
De pildă, devenea din ce în ce mai greu să te-nţelegi cu ea, 
nu mai putea urmări nici măcar logica unei propoziţii, iar 
răspunsurile erau alandala, fără nici un înţeles, amestecînd 
uneori chiar şi nişte cuvinte ciudate, care nu existau în nici 
o limbă pămîntească. Iar din cînd în cînd, fără nici o legă-
tură cu ceea ce se-ntîmpla în jur – în orice caz, fără vreo 
legătură pe care s-o putem noi pricepe – tresărea ca trezită 
brusc din reverie de o mînă nevăzută şi întreba aşa, oare-
cum retoric, către nimeni: „Vînt? Ha? Ce vînt?”

În rest, se purta ca şi cum nimic nu s-ar fi întîmplat; 
trebăluia toată ziua pe lîngă casa noastră, exersîndu-şi hăr-
nicia ei de-o viaţă, e adevărat, cu o anume detaşare amu-
zată, ca şi cum s-ar fi distrat privind cu duioşie o altă tuşă 
Nastasie care muncea prin preajma ei. Dar nimic altceva 
nu se schimbase în afară de comunicarea cu ea, care deve-
nea din ce în ce mai dificilă.

Cînd blocul cu garsoniera ei a fost gata, tuşa s-a mutat 
– mai bine zis, am mutat-o noi, pentru că ea, deşi ne dădea 
de înţeles că vrea să se ştie la casa ei, nu părea în stare de 
vreun demers concret spre aşa ceva. Noi am strîns molozul 
şi am făcut curat în cămăruţa aia înăbuşitor de strîmtă şi 
care mirosea înţepător a mortar încă nematurizat, noi i-am 
dus acolo puţinele lucruri de care presupuneam că va avea 
nevoie şi tot noi i le-am aranjat cît de cît după cum credeam 
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că e bine. În vremea asta, tăcută şi absentă, ea ne ajuta cu 
un fel de generozitate gratuită, dezinteresată, de parcă n-ar 
fi fost vorba de casa ei, de parcă, pur şi simplu, o făcea nu-
mai pentru noi.

După cîteva zile, am mers s-o vedem cum s-a aranjat, 
cum se simte, dacă îi lipseşte ceva. Cred că şi ai mei au 
fost izbiţi de atmosfera din garsoniera aia, nu mi-au spus 
niciodată nimic despre asta, dar sunt sigur că aşa a fost. 
Pe mine, aşa necopt cum încă eram – sau poate tocmai de 
asta – priveliştea m-a înfiorat: totul strălucea de o curăţenie 
desăvîrşită, însă era ceva lipsit de viaţă, aveam senzaţia că 
mă aflu într-un cavou aseptic. În plus, puţinele lucruri ale 
tuşii erau aranjate într-o ordine fără cusur, dar o ordine 
nefirească, diferită cu totul de cea normală. Senzaţia asta 
era chiar şocantă, fie chiar şi numai dacă dădeai cu ochii de 
suportul cu lingura, spumiera şi toate instrumentele alea 
pe care la foloseşte o femeie cînd găteşte, prins cu grijă în 
perete la căpătîiul patului. Ca să nu mai zic de aparatul de 
radio cu baterii, aşezat frumos pe o policioară chiar sub 
duşul din baie şi acoperit cu un milieu micuţ de macra-
me, deasupra căruia trona o figurină mică de ghips vopsit, 
înfăţişînd un pepene verde din care fusese tăiată o felie. 
Nu, era ceva insuportabil, toată ordinea aia situată în afara 
regulilor fireşti te umplea de o deznădejde neputincioasă.

La scurtă vreme după asta, tata a hotărît că trebuie să 
facă ceva pentru soră-sa. Aşa că a-nceput să umble cu ea 
pe la doctori, pe la spitale şi sanatorii, a dus-o şi la Oraş 
de mai multe ori, la spitalul cel mare din Cartierul Gării, 
la fel de fel de consultaţii. Numai că nici un doctor nu i-a 
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dat vreo speranţă: analizele erau bune, testele erau bune, 
nici un semn nu arăta că tuşa ar fi fost bolnavă de ceva. 
Din cauza asta, nici nu putea fi internată nicăieri, pentru că 
nimeni nu era în stare să-i stabilească vreun diagnostic şi, 
deci, un tratament anume. Şi, fiindcă nu făcea nimănui nici 
un rău, doctorii au zis că-i mai bine s-o lase aşa, în plata 
Domnului, în speranţa că-şi va reveni de la sine sau că, cel 
puţin, starea ei va evolua înspre vreo boală despre care să 
fi auzit şi ei.

Aşa că tuşa Nastasia a continuat să trăiască în singură-
tatea aia neînţeleasă a ei, încercînd mai mereu să vorbească 
cu cîte cineva, să spună, să explice în limba aia bizară, pen-
tru ca, în cele din urmă, să dea din mînă a lehamite, „ăştia 
nu pricep nimic, tare-s grei de cap!” În anii din urmă, cînd 
în sfîrşit s-a convins că sunt puţine şanse de a se face înţe-
leasă, evita să vorbească; folosea doar cîteva cuvinte – din 
ce în ce mai puţine – care încă mai aveau înţeles şi pentru 
cei din jur, cuvinte cu ajutorul cărora putea descrie destul 
de precis de ce anume are nevoie: sete, foame, frig, cald, 
somn... În rest, se străduia să se ascundă în spatele unei 
muţenii febrile; uneori însă, presiunea cuvintelor adunate 
zi de zi înăuntrul ei era atît de mare, încît făcea să ţîşnească 
un şuvoi prelung şi neîntrerupt de sunete combinate după 
reguli stranii, inaccesibile celor care o auzeau perorînd ast-
fel. Odată presiunea readusă la normal, tuşa Nastasia se-
nchidea la loc în tăcerea ei.

Şi totuşi, aveam să constat cu surprindere că singură-
tatea aia bizară nu era chiar atît de absolută pe cît credeam 
eu. Sosisem acasă de la facultate, în vacanţa de Anul Nou. 



La STRĂINI 101

Într-o zi mai fără treabă – fiindcă, la vîrsta aia, aveam des-
tule de făcut într-o vacanţă scurtă de Anul Nou, destui cu-
noscuţi cu care trebuia să mă-ntîlnesc ca să punem la cale 
tot felul de năzdrăvănii – am mers s-o văd pe tuşa  Nastasia. 
Din cele ce văzusem în timpul verii trecute, din cele ce-mi 
mai scriseseră ai mei la facultate, credeam că ştiu la ce tre-
buie să mă aştept, că sunt destul de pregătit pentru vizita 
aia. Aşa că nu eram încercat de cine ştie ce emoţii produse 
de vreo teamă de necunoscut străbătînd, prin ceaţa umedă 
şi noroioasă ce ţinea loc de zăpadă în ziua aia, cele cîteva 
sute de metri care despărţeau casa noastră de blocul ei atît 
de prozaic şi arătînd deja bătrîn, după nici o jumătate de 
an.

Am intrat în scara mizeră a blocului şi, prin penumbra 
culoarului de la parter, am ajuns la uşa tuşii Nastasia. Am 
sunat, iar ea mi-a deschis îndată – „Poftim de intră, Costi-
că!” – fără vreo urmă de surprindere că mă vede în prag, ca 
şi cum se aştepta să sosesc dintr-o clipă în alta.

Înăuntru, ordinea aia bizară: toate lucrurile fără cută 
şi fără pată, dar arătînd altfel de cum te-ai fi aşteptat. Deja 
acceptam asta, deşi încă nu eram obişnuit cu aşa ceva, aşa 
că nu ăsta a fost faptul care m-a frapat, ci altul.

Tuşa Nastasia nu era singură. Ea, care toată viaţa ei 
evitase orice posibilitate de a lega prietenii, de a face sau a 
primi vizite, de data asta nu era singură. Dar mirarea mea 
a fost şi mai mare cînd am realizat că musafirul nu era altul 
decît bărbatul îndesat şi negricios din echipa de demolare, 
nu ştiam cum îl cheamă, ăla care zisese că totul se duce pe 
vînt. Iar după degajarea cuviincioasă cu care negriciosul 
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stătea pe marginea patului tuşii am înţeles că nu era prima 
lui vizită pe-acolo.

După cîteva cuvinte de convenienţă pe care mi le-au 
adresat imediat ce mă aşezasem pe un scaun sclipind de 
curăţenie, postat lîngă frigiderul vechi pe care i-l dăduse-
răm noi la mutarea în garsonieră, cei doi au reluat o con-
versaţie care cu siguranţă era-n toi şi pe care venirea mea o 
întrerupsese. Din primele propoziţii schimbate, mi-am dat 
seama că era, de fapt, o conversaţie banală, despre unele 
mici reparaţii care trebuiau făcute-n baia garsonierei, nu-
mai că, fără să realizez cînd şi cum anume, discuţia a de-
venit de neînţeles pentru mine: cei doi vorbeau bine-mersi 
în limba aia neştiută a tuşii Nastasia. Iar din gesturile şi 
din înfăţişarea lor deduceam fără putinţă de îndoială că ei 
se-nţelegeau unul pe altul fără nici o dificultate, ba chiar 
existau puncte de acord şi de dezacord între ei, pe care le 
abordau cu calm şi maturitate, făcînd abstracţie de faptul 
că eram şi eu de faţă.

Atunci am fost foarte uimit, pentru că nu înţelegeam ce 
se-ntîmplă, deşi căutam să găsesc un sens acelei întîmplări. 
Să fie vorba de legătura aia dintre victimă şi călău, despre 
care se tot vorbeşte? – mă-ntrebam eu pe-atunci. În orice 
caz, asta a fost singura explicaţie cît de cît plauzibilă pe 
care am reuşit s-o găsesc în momentul ăla.

Uimirea mea s-a repetat şi câteva luni mai tîrziu, cînd, 
tot aşa, mergînd să-i duc ceva mîncare tuşii Nastasia, am 
găsit-o în plină dezbatere cu negriciosul, numai că acum 
discutau – în aceeaşi limbă stranie – pe nişte hîrtii, pe care 
scriau, apoi modificau, făceau adăugiri, trimiteri, adnotări, 
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comentarii, mă rog, muncă ştiinţifică-n toată regula. Nu-mi 
venea să cred că aşa ceva se-ntîmplă sub ochii mei, iar în 
mintea mea toată această paradă doctă era, fără-ndoială, 
un semn clar că tuşa îşi revenea. Cînd însă, involuntar, mi-
am aruncat un ochi pe hîrtiile pe care lucrau cei doi atît de 
asiduu, n-am văzut altceva decît şiruri nesfîrşite de a, mo-
dificate, şterse, tăiate, subliniate, dar nu erau nimic altceva 
decît şiruri de a, aceeaşi literă repetată obsesiv.

Mult mai tîrziu, după moartea tuşii, am realizat că, 
de fapt, nu era vorba de nici o victimă şi de nici un că-
lău, demolarea casei bătrîneşti nu mai avea importanţă şi 
nici semnificaţie în relaţia dintre ei doi: în realitate, cred că 
tuşa Nastasia îşi dăduse seama că ratase cheia mesajului 
atunci cînd aceasta i se oferise şi încerca s-o redescopere, 
deducînd în mod logic că ea se afla tot la cel ce adusese me-
sajul. Degeaba însă, cu certitudine cheia se afla-n altă parte, 
şi n-a mai apucat s-o descopere, şi sunt sigur că povestea se 
repetă şi acum cu blestematul ăsta de autobuz!





Drumul III

Da, cum ziceam, e bine că s-a încheiat programul pri-
măriei pe azi, e tihnă ca atunci cînd te scufunzi într-un lac 
liniştit, care-ţi umple urechile cu apă şi cu tăcere. Numai că 
apa asta te cotropeşte şi cu o răcoare nu întotdeauna bine 
primită. E ca răcoarea nopţilor de vară de la Stalingrad, 
unde, deşi încă nu începuse luna lui septembrie, mă tre-
zeam deseori simţind foaia de cort cu care mă înveleam ca 
pe o tablă neprietenoasă, parcă auzeam cum dinţii stelelor 
de pe cerul văratic scrîşnesc ascuţit în încercarea de a muş-
ca din tinicheaua ei. Şi nu eram singurul, mulţi camarazi 
simţeau şi ei la fel, dar, ca şi mine, se fereau să mărturi-
sească asta cuiva, fiindcă ce fel de ostaş mai e şi acela care 
suferă de frig şi vara?

Stalingrad... Nu realizam pe-atunci, n-aveam nici cea 
mai mică idee despre asta, dar Stalingradul era deja o 
mare cotitură în drumul meu: acolo, în frigul nopţilor de 
vară şi-n gerul năprasnic al zilelor de iarnă care au urmat, 
aveam să-nvăţ, cu mult mai dureros decît mi-aş fi-nchipuit 
vreodată pîn-atunci, deosebirea dintre a trăi şi a nu trăi (nu 
neapărat a muri, ci pur şi simplu a nu trăi); iar drumul se 
născuse deja în mine, fără ca eu măcar să fi prins de veste 
despre o astfel de zămislire, şi căpăta contur şi fiinţă înce-
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tul cu încetul, în lăuntrul meu care-l învăluia şi-l ocrotea ca 
o placentă călduţă.

Împlinisem treizeci de ani cînd am fost chemat la con-
centrare, la regiment. Din fericire pentru mine, raionul de 
concentrare era destul de aproape de Oraş, la cîteva ore de 
mers cu trenul. Era în plină vară, tocmai se cosea grîul pe la 
noi, pe la Străini, unde vara e mai întîrziată decît prin alte 
părţi. Ca toţi străinenii, mă ocupam şi eu cu ale cîmpului, 
copiii erau în vacanţă, aşa că pe la şcoală nu prea aveam 
multe de făcut. Cînd a venit însă ordinul de concentrare, 
a trebuit să închei ce era de încheiat şi am plecat, lăsînd în 
grija lui Ireni casa şi gospodăria şi toate ce ţineau de ele; 
atunci m-am bucurat într-un fel că Dumnezeu încă nu ne 
fericise cu vreun copil, care să facă lucrurile şi mai grele 
decît erau. Am plecat cu trenul, pentru prima dată-n via-
ţa mea, fiindcă pe timpul cît făcusem Şcoala Normală în 
Oraş n-avusesem ocazia pentru aşa ceva, plecam de obicei 
la şcoală cu vreo căruţă al cărei stapîn mergea cu treburi 
la Oraş. Pîn-atunci trăisem ca-ntr-un cocon, treizeci de ani 
de nemişcare într-o gogoaşă ca de vierme de mătase, vară-
iarnă, vară-iarnă, Paşti-Crăciun, Paşti-Crăciun, vacanţele 
copiilor, arat-semănat-prăşit-cules, toate acestea înfăşurîn-
du-se-n jurul meu ca o carcasă călduţă şi protectoare, iar 
acum gogoaşa se spărgea şi descătuşa o crisalidă ce învăţa 
să mişte. Începea drumul.

În concentrare, am nimerit la trupă, soldat de rînd, ră-
can neinstruit, aşa că am mîncat tăvăleală din greu mînu-
ind imitaţia de puşcă din lemn şi fugind bezmetic de colo-
colo: „Înainte fuga marş!”, „Înapoi fuga marş!”, „Aviaţie 



La STRĂINI 107

inamică la joasă înălţime!”, „Gaze! Puneţi masca!” (deşi 
 n-aveam măşti, dar ne obliga să ne ţinem respiraţia cît 
poftea el) şi cîte şi mai cîte, toată ziua o ţineam numa-ntr-
o fugă cu echipamentul pe noi şi năduşind mai rău ca la 
tăiat la pădure. Aveam un majur, nu mai ţin minte cum 
îl chema, am scăpat repede de el, chiar după concentrare, 
cred că-l născuse mă-sa special pentru meseria de majur al 
dracului: nu stătea bine deloc cu deşteptăciunea, dar cîte 
nu-i veneau în cap cînd era vorba să ne „instruiască”! Iar 
„instrucţia” ţinea toată ziua... Nu mai ştiu ce s-a-ntîmplat 
cu el, dacă o fi ajuns şi pe front sau a rămas numai la „in-
strucţie”, dar multe gloanţe în spate mai avea promise de 
la camarazii mei şi de la alţii care trecuseră prin mîinile lui!

Norocul meu a fost că, în una din zilele de instrucţie, 
m-a zărit dom’căpitan Tiberiu, pe atunci locotenent, şi m-a 
luat pe lîngă el (nu mai ştiu de ce), ajutor de băgător de 
seamă pe la manutanţă. În felul ăsta am mai scăpat de „in-
strucţia” eternă şi inutilă – cel puţin asta era părerea mea, 
pe care nu mi-am schimbat-o pîn-acum – şi, trebăluind pe 
lîngă bucătărie şi pe lîngă magazia de alimente, mai aveam 
parte din cînd în cînd de cîte o gamelă din mîncarea maju-
rilor, pentru că, atît acolo, în concentrare, cît şi mai tîrziu, 
pe front, manutanţa pregătea trei meniuri, unul pentru ofi-
ţeri, altul pentru majuri şi, din ce mai rămînea, unul pentru 
trupă.

Spre toamnă, cînd am încheiat „perioada”, ne-a venit 
rîndul să plecăm pe front. Iar eu eram repartizat să plec pe 
front, n-am avut norocul lui Pohoarţă, un mal de om de la 
munte cu o voce de stentor de auzeau toţi soldaţii din raio-
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nul de concentrare cînd povestea el cîte ceva, iar şoaptele 
lui se auzeau la un kilometru, aşa că şefii au hotărît să nu-l 
trimită, ci să-l ţină la trupele de sprijin din ţară, fiindcă – 
ziceau ei – „ăsta, dacă ajunge pe front şi deschide gura, ne 
deconspiră şi poziţiile, şi misiunile, şi tot”. Abia atunci am 
intuit eu cumva, deşi nu-mi venea să cred, că eram pe cale 
să apuc pe un făgaş ce s-ar putea dovedi chiar fără întoar-
cere. Nu credeam asta, dar, ca măsură de prevedere, l-am 
rugat pe dom’căpitan – pe atunci tot locotenent – să mă 
învoiască o zi-două ca să-mi pun treburile în ordine acasă.

Am fugit aşadar acasă la Străini într-un suflet. Ireni 
se schimbase deja, nu mai era fata grecoaică luminoasă pe 
care o lăsasem în ogradă cu o lună şi ceva în urmă, um-
bla ca învăluită-ntr-un surtuc de ceaţă umedă pe care nu 
l-a mai dat jos niciodată. N-am îndrăznit s-o întreb – şi-mi 
pare rău şi-n ziua de azi – dar cred că simţea şi ea că nimic 
n-are să mai fie aşa cum ştiam noi că trebuie să fie.

Într-adevăr, nimic n-a mai fost la fel după aceea. Ştiu 
că atunci ne-am iubit cu adevărat frumos pentru ultima 
dată, ne-am contopit unul în celălalt ca-ntr-o singură fiinţă 
cu patru mîini şi patru picioare, o noapte-ntreagă am păşit 
dincolo de hotarele lumii ăsteia. Ne-am mai iubit şi-n alte 
rînduri, după război, cînd am fost lăsat, în sfîrşit, la vatră, 
dar n-a mai fost la fel.

Din păcate, a trebuit să plec repede înapoi la regiment, 
şi simţeam cum sufletul meu se rupe de Ireni şi de casă 
şi de Străini ca o creangă groasă smulsă de furtună. Ca o 
creangă groasă de nuc, cum era nucul de la poartă, pe sub 
care tocmai treceam şi ale cărui nuci încă erau necoapte, nu 
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făcuseră încă nici un efort să se desprindă din coaja ca un 
burete verde. Ca să am prilej să mai privesc odată înapoi, 
am aplecat o ramură şi am cules nucile de pe ea, îndesîn-
du-le în buzunarele pantalonilor.

În trenul care mă ducea înapoi în raionul de concentra-
re, am început să mănînc din nucile îndesate în buzunare. 
Mîncam miejii fragezi, ivorii, şi mi se părea că mănînc aro-
mele pe care le ştiam de pe dealurile Străinilor. Mîncam şi 
visam cu ochii deschişi, astfel că abia într-un tîrziu am ob-
servat că nucile mele îmi pătaseră buzunarele cu iodul din 
coaja lor verde, iar petele erau cam măricele şi cam întu-
necate; noroc că erau mai mult pe interiorul buzunarelor, 
altfel n-aş mai fi avut viaţă cu dom’ căpitan Tiberiu – pe 
atunci locotenent – care ţinea foarte mult ca uniforma să fie 
ca la carte, mde, ofiţer de manutanţă.

Din fericire pentru mine, dom’ căpitan n-a observat sa-
crilegiul pe care-l comisesem asupra uniformei – e drept 
că fără voia mea – însă întîmplarea a făcut să n-am parte 
de alţi pantaloni pînă la încercuirea de la Stalingrad. Aşa 
că am rămas cu buzunarele alea pătate de nuci, care mi 
se păreau misterioase şi mă fascinau ca o hartă secretă, al 
cărei înţeles avea să mi se reveleze cîndva doar mie. Harta 
aia mi-a fost de mare ajutor, cînd eram mai deznădăjduit 
întorceam pantalonii pe dos în adăpost şi priveam intens 
petele de nucă, iar ele îmi arătau drumul.

Am păstrat buzunarele alea chiar şi atunci cînd a tre-
buit să sacrific pantalonii, în ziua aceea de 19 noiembrie, 
cînd trebuise să merg în prima linie cu masa de dimineaţă, 
deşi pregătirea de artilerie a ruşilor începuse. Era un ger 
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ca la Bobotează, viscol cum n-am văzut decît acolo, în ste-
pa calmucă; spre norocul meu, deoarece lucram la manu-
tanţă, mai puteam face rost de cîte un sac de făină gol, pe 
care-l înfăşuram pe trup, pe sub manta, sau pe cap, peste 
căciula roasă şi subţire. Dar mai îngheţat şi mai înspăimîn-
tător decît gerul era focul iadului dezlănţuit de bolşevici, 
cu  snopi de proiectile de katiuşă, cu branduri, cu obuze de 
tunuri şi de tancuri, cu mine şi ghiulele. Iar noi, adică eu, 
cu sacul de făină în cap, şi şoferul Ghiţă, pe care de aseme-
nea îl cadorisisem cu un sac gol, încercam să ajungem cu 
maşina cu marmite la tranşeele celor din linia-ntîi.

Maşina gîfîia pe drumul de campanie – o pîrtie de no-
roi îngheţat amestecat cu zăpadă mocirlită, tare ca o cără-
midă – parcă plutind fără cîrmă pe întinderea vastă a ste-
pei dizolvată în pîcla viscolului. Iar în jurul nostru, obuzele 
răscoleau pămîntul făcut bocnă de ger de ziceai că-i plugul 
de foc al lui Satan. Baraje de sîrmă ghimpată, puncte de ob-
servare, amenajări genistice, cîte un copac singuratic, toate 
dansau prin aerul viscolit, frămîntate de proiectile, iar dru-
mul de campanie vibra sub maşina noastră ca la cutremur.

Cînd am ajuns, în sfîrşit, în tranşee, cu marmitele în-
gheţate dar intacte, n-a mai fost chip să plecăm, fiindcă 
maşina noastră a fost spulberată de un obuz imediat după 
ce-am terminat de descărcat raţiile. A fost risipită-n patru 
zări, de parcă nici n-ar fi fost, odată cu un biet căprar care 
cotrobăia pe sub prelată, căutînd el ştia ce. Cînd a căzut 
obuzul peste maşină, am simţit cum se face linişte deplină, 
tot infernul sonor din jurul meu a dispărut într-o clipită, 
iar căprarul care umbla pe sub prelată acum plana domol 
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prin aer, ca-ntr-un film dat cu încetinitorul, rupt în două 
de o schijă, cu măruntaiele fluturînd în urma lui ca o coadă 
de zmeu de hîrtie, numai că aici zmeul era de carne, carne 
încă vie. Cînd căprarul-zmeu a ajuns, în fine, pe zăpada 
răscolită de artilerie, iadul sonor a revenit şi el încetul cu 
încetul. 

Aşa c-am rămas în tranşee, lîngă ceilalţi – ei măcar 
aveau puşti, noi aveam nişte biete pistoale pe care n-apu-
caserăm să le folosim vreodată împotriva cuiva – aşteptînd 
resemnaţi să fim tocaţi fie de pregătirea de artilerie, fie de 
atacul ce avea să urmeze. Atunci, sub vîjîitul drăcesc al 
obuzelor care curgeau fără încetare, am băgat mîinile în 
buzunarele pantalonilor şi am simţit, da, harta mea secretă 
era acolo, ea avea să mă poarte fără îndoială înapoi la Stră-
ini (nici prin gînd nu-mi trecea să iau în calcul şi vreo altă 
posibilitate), ea avea să-mi arate calea de ieşire din bolgia 
rusească.

Încă eram cu mîinile-n buzunare cînd, prin fuioarele 
viforului, au prins să se desluşească siluetele infanteriştilor 
ruşi care porniseră la atac, parcă vîslind, cu puştile-ndrep-
tate spre tranşeea noastră. Tremurînd – de frig, de frică, de 
disperare, de resemnare în faţa inevitabilului? – am tras 
piedica pistolului şi am verificat dacă acesta funcţionează, 
de parcă mi-ar fi fost de mare ajutor.

Atunci s-a-ntîmplat, cînd a ţăcănit pistolul, şi sunt con-
vins că harta din iod de nucă a făcut să se-ntîmple. Tran-
şeea-n care mă aflam s-a dilatat dintr-o dată, sorbind după 
ea şi gerul năprasnic al stepei calmuce, şi viscolul, şi pe 
ceilalţi camarazi, şi gropile de obuze, totul, iar în golul ră-
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mas se infiltra, ca apa unei ploi binefăcătoare, ograda de 
la Străini, cu nucul de la poartă dormitînd în mierea lu-
minii, cu iarba unduind molcom sub presimţirea brumelor 
ce aveau să vină, cu gîzele vibrînd în razele de soare ce 
străbăteau printre frunzele întunecat de verzi ale nucului. 
Atîta pace nu mai simţisem niciodată-n viaţa mea de pîn-
atunci, iar prin ea apăruse, nu ştiu de unde, şi-un fluture 
care-şi fremăta aripile într-un zbor ce părea fără ţintă. Iar 
din depărtarea molcomă, mult departe peste uliţa ce trecea 
prin faţa casei, din fîneaţa de sub dealul Ouşorul pe care 
se tot vântura rusoaica Praskoviuşka în vremurile trecute, 
printre ierburile legănate de boarea de pe valea Vîltoarei, 
cu plase de fluturi în mîini, încercînd să prindă fluturele de 
sub nucul meu, veneau ruşii.

Şi-atunci m-am repezit înaintea lor, eu însumi ca un 
fluture cu aripile născute din sacii de făină ce mi se desfă-
şuraseră de pe trup, despicînd ierburile vălurite ca prova 
unei vedete rapide, strigînd cu putere şi cu mare îngrijora-
re: „Nie striliaite! Nie striliaite! Mî liudi kak vî! Nazad! Nazad! 
Nie striliaite!” Iar vînătorii de fluturi s-au ruşinat, au arun-
cat plasele din mîini şi-au făcut stînga-mpre.

Şi dintr-o dată m-am trezit din nou în viscolul calmuc, 
afară din tranşee, singur şi în picioare, cu pistolu-n mînă, 
privind cum infanteriştii ruşi din faţa noastră se dizolvau 
la loc în pîcla viforului, în timp ce camarazii din spatele 
meu, din tranşee, mă priveau muţi, cu feţele strîmbate de 
spaima morţii şi făcîndu-mi semne disperate să sar înapoi 
în şanţ, între ei. Mai tîrziu mi-au povestit cum, în vreme ce 
aşteptau deznădăjduiţi ca inamicul să sară peste ei în tran-
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şee şi să-i măcelărească, eu ţîşnisem afară, înspăimântător 
şi sălbatic ca un diavol descătuşat şi setos de sînge, răcnind 
cu mare putere către ruşi să nu ne-mpuşte că suntem oa-
meni ca şi ei şi să plece înapoi. Şi erau printre ei unii care 
petrecuseră destule zile în linia-ntîi şi care spuneau că e 
prima dată cînd văd cum o astfel de arătare-ngrozitoare, 
uriaşă cît zarea, fîlfîind din sacii de făină ca o primejdioasă 
pasăre Roc şi ameninţînd c-un pistol netrebnic ce căpătase 
dimensiunile unui tun de şapteşcinci, pune pe fugă o com-
panie rusească.

Însă măreaţa mea faptă eroică era oarecum umbrită 
acum de felul în care arătam după puseul de curaj incon-
ştient prin care trecusem: mantaua ferfeniţită, sacii de făi-
nă atîrnînd pleoştiţi ca aripile unei găini tăiate şi băgate-n 
oala cu apă fierbinte pentru jumulit, pantalonii... ei bine, 
pantalonii nu mai erau deloc, rămăseseră agăţaţi pe unde-
va prin contorsiunile de sîrmă ghimpată răscolită de bom-
bardament. De fapt, îmi rămăseseră doar beteliile, de care 
atîrnau, ca două băşici de porc dezumflate, buzunarele pă-
tate de nuci. Buzunare pe care apoi le-am purtat în raniţă 
pe toată durata războiului şi pe care le-am pierdut cumva 
– nu ştiu cum – cînd s-a terminat vrajba şi ne-am întors 
mărşăluind în ţară.

Cînd am ajuns înapoi în şanţ, camarazii au sărit să mă-
mbrace şi să mă-ncălzească, unii împingîndu-mă către o 
sobă metalică stinsă dar încă destul de caldă, alţii îmbiin-
du-mă cu o duşcă de rachiu din raţia pe care tocmai le-o 
adusesem în zori. Mă priveau de parcă n-aş fi fost din ace-
eaşi lume cu ei, iar într-un tîrziu comandantul companiei 



114 GEORGE DAVID

m-a-ntrebat cum mă cheamă, ca să mă treacă în raport cu 
propunere de decorare pentru fapte de eroism. Şi-atunci, 
prin sfîrşeala ce mă potopea de la căldura sobei şi a rachi-
ului i-am raportat: „Dom’căpitan – avea şi el acelaşi grad 
ca dom’ căpitan Tiberiu, care, fie-i ţărîna uşoară, odihnea 
acum printr-un cimitir militar pe undeva pe lîngă Odesa, 
unde o schijă îl lăsase fără faţă – mai bine să treceţi aco-
lo Un erou necunoscut din Străini. Eroul trebuie să rămînă 
Erou doar prin fapta lui eroică, altfel viaţa lui personală, 
cu greşeli şi ezitări, pătează ca o rugină ceea ce-a făcut el 
şi-i păcat”. Căpitanul a tăcut şi am tăcut şi eu, crezînd că 
 n-a-nţeles ce încercasem eu să-i spun; dar pesemne c-a-nţe-
les, fiindcă acum, pe monumentul eroilor din Piaţa Gari-
baldi, în Oraş, printre numele celor care nu s-au mai întors 
de pe front sau au săvîrşit fapte de arme, stă scris şi Un erou 
necunoscut din Străini.

Numai că toată grija mea ca fapta eroică să rămînă ne-
pătată, suspendată-n absolut şi existînd doar prin ea însăşi, 
n-a avut rezultatul pe care-l doream: din motive lesne de 
înţeles, la cîţiva ani după război, în istoria locală, întîm-
plarea petrecută-n stepa calmucă fusese strămutată-n Mo-
ravia, iar cei puşi pe fugă nu mai erau ruşi, ci nemţi. Din 
fericire, atunci cînd s-au produs schimbările astea, drumul 
meu era deja acolo, în tablou, la locul lui, şi nimic nu-l mai 
putea schimba.



Scriitorul de cărţi

Cînd îmi povestea tata, în copilărie şi-n adolescenţă, 
frînturi din povestea cu dărîmarea casei lui Sotir, eram atît 
de fascinat, încît îl rugam ori de cîte ori se putea să-mi re-
pete amănunte din istoria aia: era atît de incredibilă pen-
tru mine, încît trebuia neapărat să fi fost adevărată, nu se 
putea altfel. Iar tata nu se lăsa rugat prea mult, acu sunt 
sigur că şi pe el îl fermeca povestea, iar istorisirea lui adu-
cea de fiecare dată noi detalii pe care nu le mai pomenise 
niciodată pînă atunci, adăuga noi tente de umbre şi lumini 
acelei povestiri care pe mine mă încînta atît de mult şi mi 
se părea aşa de minunată, deşi altcuiva, mai puţin de-al 
locului, cred că ea i-ar fi trezit mai degrabă-n minte sec-
venţe din filmele cu Stan şi Bran, nicidecum cuvinte mari 
precum statornicie, onoare, dreptate, respect, cuviinţă, tra-
diţie  şi-alte alea.

Şi istorisea într-un mod atît de special! Nu neapărat 
frumos, nu ca o apă curgătoare la cîmpie, nu cu construc-
ţii meşteşugite, nu cu momente de suspans, nu, ci dimpo-
trivă, ca o ploaie de bolovani amestecată cu multe tăceri, 
cu cuvinte frînte la jumătate, cu priviri îndelungi pierdute 
într-un alt spaţiu şi timp. Dar trăia povestea pe măsură ce 
ea prindea curs, de fapt era de fiecare dată o poveste nouă 
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sau, mai mult chiar, o realitate nouă, pe care el o trăia în 
toată deplinătatea ei. Şi asta mă fascina, ăsta-i cuvântul, 
mă fascina prin modul cum putea trăi o întîmplare destul 
de banală la urma-urmei, dar care, în istorisirea lui, căpăta 
un nimb secret, devenea ceva accesibil numai iniţiaţilor; 
iar eu mă simţeam ca şi cum tocmai îmi începeam iniţie-
rea în tainele acelei lumi a banalului ocult, cu întîmplări 
care par atît de anoste la prima vedere, a căror încărcătură 
misterioasă nu se poate revela decît celor pregătiţi s-o pri-
mească.

Aveam să-mi dau seama mai tîrziu că această fascinaţie 
pentru istoriile tatei nu era fără temei; instinctual, simţisem 
cumva harul lui, cel puţin în relaţia cu mine (sau poate doar 
în relaţia cu mine), atunci când mai scotea la suprafaţă cîte-o 
amintire din vremea copilăriei sau tinereţii lui. Iar acest har 
avea să-mi fie confirmat de o păţanie petrecută în vara de 
după bacalaureat, cînd mă pregăteam pentru admiterea la 
facultate; mă pregăteam din greu pentru medicină – visul 
mai tuturor copiilor de la ţară, să ajungă doctori – numai 
că n-a fost să fie, aşa că-n toamnă, ca să scap de armata „la 
trupă”, m-am dus la sigur, la subingineri constructori…

Învăţam aşadar de zor, de unul singur, fiindcă ai mei 
n-aveau bani să-mi plătească meditatori la Oraş, unde fă-
cusem liceul, iar prin Străini nici nu cred c-aş fi găsit pe ci-
neva în stare măcar să se prefacă destul de verosimil că ştie 
despre ce-i vorba cu meditaţiile pentru medicină. Noroc cu 
vremea cam ploioasă, care mă ajuta într-un fel, deoarece, 
cu toată consideraţia pentru efortul meu într-ale învăţătu-
rii, tata mă mai chema din cînd în cînd să-l ajut la cîte ceva, 
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iar acel ceva dădea-n altceva, cel puţin la fel de urgent, 
 şi-aşa se-ntîmpla uneori să nu m-ating cîte-o zi-ntreagă de 
manuale şi de caietele cu notiţe.

Într-o zi cam noroasă, cînd norii stăteau la o margine de 
sat precum un cîine de bătătură în faţa cuştii sale, mîrîind 
preventiv-ameninţător către cei care s-ar fi gîndit să intre 
în curtea lui, am urcat în podul casei, unde-mi depozita-
sem cărţi şi caiete mai vechi din timpul şcolii, încercînd să 
găsesc nişte notiţe pe care ştiam sigur că le făcusem cîndva, 
notiţe de chimie care mi-ar fi fost de folos să elucidez un 
subiect căruia nu reuşeam să-i dau de capăt.

Deşi podul era şi mai întunecat ca de obicei, din cau-
za norilor prevestitori de ploaie de afară, puteam să mă 
descurc destul de bine în geografia podului casei, care-mi 
era destul de familiară: întîi, cum intram pe gura podului, 
imediat în dreapta, aveam să disting lada de scule a tatei, 
în care el ţinea tot felul de lucruri, unele într-adevăr utile, 
altele pe care doar spera că le va folosi cîndva; apoi, în stîn-
ga, la îndemînă aproape de gura podului, ustensilele folo-
site de mama la dat în cuptor – covată de lemn, oale de lut 
şi de tablă, cociorva şi lopata de lemn pentru pîine, gurarul 
de acoperit gura cuptorului; numaidecât după aceste două 
repere casnice, puteam zări, întinsă pe ziare vechi, recolta 
nouă de fasole boabe puse la uscat pentru iarnă; ca nişe 
munţi molcomi şi tomnatici în cîmpie, urmau cîteva gră-
mezi de grîu şi de grăunţe de porumb, apoi merele tăiate, 
întinse şi ele pe ziar la uscat, apoi cîţiva saci plini cu diferite 
feluri de făină, cu seminţe pentru păsări, o ladă mare de 
carton umplută cu haine şi alte lucruri vechi; cărţile şi caie-



118 GEORGE DAVID

tele pe care le căutam erau în ungherul cel mai îndepărtat 
al podului, împreună cu jucării vechi de-ale mele şi alte 
catrafuse devenite inutile.

Am început să caut pe dibuite printre caiete şi cărţi, 
aproape sigur de o izbîndă rapidă, deoarece îmi aminteam 
destul de bine caietul pe care-l căutam. Şi atunci am distins 
cu oarecare greutate, prin pîsla penumbrei din pod, că în 
apropiere de lucrurile mele se afla o cutie mare de lemn, pe 
care n-o observasem pînă atunci; ba chiar puteam spune cu 
siguranţă că nu fusese acolo mai înainte.

Am privit-o mai atent: era o valiză de lemn, aşa cum 
erau cele cu care plecau recruţii la armată cînd eram eu 
puştan. Cu vopseaua vernil coşcovită şi decolorată, încît 
aproape că nu-ţi mai dădeai seama care fusese nuanţa ini-
ţială. Cu mîner metalic, care acu scîrţîia de rugina vremii. 
Cu lacăt, bineînţeles, însă cuiele cu care erau prinse de va-
liză închizătorile de metal nu mai aveau nici o putere, erau 
mîncate de rugină şi abia dacă se mai ţineau în lemnul pu-
tred şi el, moale ca o brînză.

Pe capacul valizei fusese pirogravat numele tatălui 
meu, aşa că am dedus cu uşurinţă că era chiar valiza cu 
care tata plecase mai întîi în armată, de unde apoi fusese 
trimis pe front.

Deşi eram suficient de grăbit în căutarea mea iniţia-
lă, cea a caietului de chimie, drăcuşorul curiozităţii nu-mi 
dădea pace, mai ales că încuietoarea care sta să cadă era 
ca o invitaţie ademenitoare la indiscreţie. Aşa că am tras 
uşurel de lacăt, care a ieşit, fără prea mare efort, cu tot cu 
închizători.
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Am deschis încet, cu o oarecare vinovăţie încercîn-
du-mă difuz, capacul valizei, timp în care mintea mea în-
cerca să mă pregătească, să ghicească surpriza ce avea să 
urmeze: fotografii de pe front? Sau poate chiar efecte mi-
litare de-ale tatei, uniformă, portîncărcător, mască de gaze 
sau ceva asemănător? Ori poate chiar vreun pistol, vreo 
armă ceva, eventual şi cu oarece cartuşe? Sau rachete de 
semnalizare, care ar fi putut fi folosite foarte bine în ajunul 
Crăciunului, pe post de artificii?

Ei bine, nici una dintre aşteptările astea n-a fost să se 
adeverească atunci cînd am deschis complet capacul şi am 
constatat cu oarecare dezamăgire că valiza era burduşită 
doar cu nişte caiete, carnete, blocnotesuri, agende, registre 
de toate felurile şi mărimile, aranjate pedant unul lîngă ce-
lălalt, astfel încît să-ncapă toate.

Înainte de a relua căutarea notiţelor mele, mi-am arun-
cat ochii pe coperţile cîtorva caiete. Şi-atunci mi-am amintit 
de cele patru caiete asemănătoare, pe care tata mi le dăduse 
în copilărie, după ce învăţasem să citesc destul de bine şi 
văzuse că-mi plac cărţile; era vorba de patru cărţi copia-
te migălos, cuvînt cu cuvînt – ba mai mult, acolo unde în 
carte fuseseră desene tata încercase să le copieze şi pe as-
tea – de la cap la coadă, scutindu-mă astfel de căutări prin 
mica şi nu prea bogata bibliotecă a Străiniului: „amintiri din 
copilărie” a lui Ion Creangă, publicată în 1932 (toate aces-
te date, trecute migălos pe coperta caietelor, mi-au rămas 
bine întipărite în memoria mea de copil de nouă-zece ani), 
„Cuore (Inimă) – carte pentru tineri” a lui Edmondo de Ami-
cis, tradusă de Sofia Nădejde, „Împărăţia tăcerii albe” de L.F. 



120 GEORGE DAVID

Rouquette (Biblioteca Energia, Fundaţia pentru Literatură 
şi Artă „Regele Carol II”) şi, în fine, cărticica plugarului nr. 
4, „Cum trebuie să se cultive porumbul”, Ministerul Agricultu-
rii şi Domeniilor, Bucureşti, 1938. Pe-astea le citisem în co-
pilărie de la început pînă la sfîrşit, fără să fac vreo diferenţă 
între ele şi alte cărţi – adevărate – care-mi cădeau în mînă, 
mai ales că tata se străduise pînă-ntr-acolo încît scrisul său 
de mînă căuta să imite cît mai bine caracterele de tipar; 
aveam să remarc mai tîrziu, pe la sfîrşitul şcolii generale, 
această ciudăţenie în privinţa scrisului tatei, mister care mi 
se lămurea acum, şi anume că el semăna – în toate ocaziile, 
nu numai în cărţile copiate – mai mult cu literele utilizate la 
tipărirea cărţilor decît cu caligrafia învăţată la şcoală.

Terfeloagele din valiză urmau şi ele aceeaşi regulă, cu 
indicaţii amănunţite pe copertă, ca şi cum ar fi fost vorba 
de cartea adevărată, nu de o copie de mînă. Îmi aminteam 
cu multă acurateţe cele patru caiete din copilărie, aşa că 
puteam să-mi imaginez foarte uşor ce aveam să descopăr 
înăuntru; cu curiozitatea deja dezumflată, am frunzărit 
cîteva caiete şi, da, ele conţineau ceea ce mă aşteptam, adi-
că reproduceau diverse cărţi: „Datorii uitate” de Jean Bart, 
„Jane Eyre sau Însemnările unei institutoare” de Charlotte 
Brontë, „averile pământului” de Dr. J. Semionov, „Profeţiile 
lui Daniel – apocalipsul” de la editura Păzitorul Adevăru-
lui, „Viaţa lui Cromwell” de John Drinkwater (halal nume 
de englez!), „Omizile cari atacă frunzele pomilor roditori” din 
Biblioteca Agricolă Populară...

Edificat – credeam eu atunci – asupra conţinutului 
valizei, am pus caietele la locul lor, am închis capacul şi 
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 mi-am continuat căutarea notiţelor mele. Nici nu mai ştiu 
dacă pînă la urmă le-am găsit sau nu, dar asta nu contează. 
Ştiu că am coborît din pod şi am reluat toceala la chimie, 
dar undeva, ceva nu-mi dădea pace: mă tot gîndeam la va-
liza cu caiete a tatei şi încercam să clarific cumva motivul 
pentru care n-o văzusem pîn-acum. Printre formule chimi-
ce şi valenţe şi straturi de electroni se amesteca mereu, su-
părător ca un fir de nisip în ochi, gîndul la valiză.

N-am avut prilej de discuţie cu tata decît peste vreo 
cîteva zile. Probabil că el îşi dăduse seama că am ceva să-i 
spun, fiindcă mi s-a părut că, atunci cînd mi-a cerut să-l 
ajut să cărăm împreună în magazie lemnele pe care le tă-
iase pentru iarnă, ştia că aveam să vorbim şi chiar aştepta 
asta. Numai că dialogul dintre noi n-a fost foarte conclu-
dent pentru mine, cel puţin nu în ziua aia, ci mai tîrziu, 
după ce l-am rumegat cum se cuvine vreo cîteva luni bune 
şi după ce citisem aproape toate caietele din valiză.

Mai cu ocolişuri, mai cu ezitări, i-am povestit tatei des-
pre descoperirea mea. Mă aşteptam ca în orice clipă să se 
posomorască, să bombănească, să mă certe sau măcar să-i 
treacă peste chip o înnegurare fugară şi abia sesizabilă, dar 
nu, nu s-a-ntîmplat nimic din toate astea: tata asculta im-
pasibil, cu o expresie ca o coală de hîrtie albă, mărturisirea 
mea. Şi-atunci, cînd am terminat spovedania, l-am între-
bat: „Tată, de ce n-am văzut valiza asta pîn-acum?” „Fiind-
că n-aveai de ce s-o vezi pîn-acum”, mi-a răspuns el cam 
sibilinic. „Adică ce vrei să spui? am insistat eu. Să-nţeleg 
că ai ascuns cărţile astea de mine? Te temeai că, copil fiind, 
o să le rup sau o să le stric?” „Nu, că or să te strice ele pe 
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tine”. „Cum aşa? Nu-nţeleg”. Dar tata n-a mai zis nimic şi 
abia mult mai tîrziu, cînd eram deja la facultate, am înţeles 
ce voia să zică.

Dar astea aveam să-ncep să le pricep abia după ce-am 
aflat că picasem cu succes la medicină, cînd, fără să am 
prea multe aşteptări de la caietele din valiză, despre care 
încă îmi imaginam că sunt pur şi simplu cărţi copiate, l-am 
rugat pe tata într-una din zilele ploioase: „Tată, crezi că 
acuma ar fi potrivit să urc pînă-n pod?” iar el a-ncuviinţat 
din cap, aproape imperceptibil, fără ca mama să se prindă, 
aşa cum se cuvenea într-o întîlnire dintre doi iniţiaţi.

Am deschis valiza veche. Prima operă care mi-a căzut 
în mînă s-a nimerit să fie copia unei cărţi de bucate. Da, 
chiar aşa, o carte de bucate scrisă pe un caiet gros de ma-
tematică peste care se vedea că trecuse ceva vreme, format 
A5, cu coperta verzuie în mijlocul căreia era desenată cu 
verde-închis o casetă în care să-ţi scrii numele şi alte-alea. 
Ei bine, pe toată coperta era scris cu cerneală albastră-vi-
olet, de şcolar: „Buna menajeră sau Carte de bucate. Cea mai 
practică şi mai bogată din toate cărţile de bucate scrise până azi 
în limba română. 185 ilustraţiuni în text. 1255 reţete pentru di-
ferite: supe, ciorbe, aspicuri, mâncări, fripturi, gelatine, budinci, 
prăjituri, creme, îngheţate, compoturi, dulceţuri, conserve, etc.”. 
Lucrată, perfecţionată şi mărită de Ecaterina Dr. S. Comşa, 
absolventă a Institutului „Damen-Stift” din Viena, ediţia a 
IX-a, Editura Librăriei Socec & Co., S.A., Bucureşti.

Am deschis caietul-carte şi am început să citesc: “O 
bună gospodărie este una din condiţiunile esenţiale pentru bu-
năstarea şi fericirea familiei. Bărbatul adună cele necesare tra-
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iului, iar buna lor întrebuinţare şi întreaga economie interioară 
a casei este de competinţa şi atribuţiunea femeii. Femeia, ca o 
albină silitoare, chiverniseşte, prelucrează şi împarte, după tre-
buinţă, cele adunate. Prima datorie a unei bune gospodine este 
ştiinţa şi îndemânarea de a pregăti hrana necesară, fie ca să poată 
pregăti ea singură, la nevoie, fie ca să poată conduce şi exercita 
un control serios asupra acelei persoane care pregăteşte mâncă-
rile” . Veneau apoi cîteva „Cunoştinţe preliminare” despre 
cum să foloseşti maşina de gătit şi tot felul de considera-
ţii despre ce înseamnă „a drege”, „a da glasură”, „a ferbe 
în aburi”, „a da prin sită” şi cîte şi mai cîte; urma – ce să 
vezi? – o listă cu „Vasele unei bucătării, complet aranjată”, 
dar nu aşa, oricum, ci cu desene cu tot, printre care „sitiţa 
de strecurat sosuri” şi „hârdăul de tinichea pentru spălatul 
vaselor”…

Furat de frumuseţea cărţii care parcă emana arome de 
bucătărie din alte timpuri, copiată cu migală în acel caiet, 
am frunzărit puţin paginile şi, la un moment dat, mi-am 
dat seama că acea copie era departe de a conţine cele 1255 
de reţete anunţate în titlu şi enumerate minuţios în „Tabla 
de materii” de la sfîrşitul caietului. Care va să zică, nu era 
o „operă integrală”, ci, pesemne, doar o parte din reţetarul 
doamnei Comşa, cît apucase să transcrie pînă umpluse ca-
ietul; numai că, răsfoind mai atent, mi-am dat seama că, de 
fapt, conţinutul caietului nu prea corespundea cu ceea ce 
era menţionat în „tabla de materii”. Şi-atunci, străfulgerat 
de-un gînd, am citit cu atenţie, pagină cu pagină, chiar de 
la început, fără să omit nici o virgulă şi căutînd cheia pe 
care o presimţeam ascunsă-n text.
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Şi iată că, după un capitol integral de „Supe şi ciorbe”, 
ajung şi la o reţetă sofisticată de „sos de capere cu sardele 
de Lisa”, cu ceapă de Ascalonia, oţet de tarhon, gelatină 
de carne şi alte-alea, de mi se făcea rău acolo-n pod, lîngă 
valiza de lemn care acum, în penumbră, semăna cu o ma-
şină de gătit dintre războaie, aşa cum văzusem una la tuşa 
Nastasia. Iar după bijuteria de sos de capere, apare, brusc, 
un capitol pe care nu-l remarcasem în cuprins şi care, la 
o verificare meticuloasă, nici nu era acolo: „Reţete pentru 
gospodinele puţin avute”. Chiar aşa, puţin avute, nu să-
race!

Iar aşa-zisele reţete din acest capitol – cu care, de alt-
fel, se încheia splendoarea de carte – erau pur şi simplu 
la cealaltă extremă în comparaţie cu sosul de capere de 
mai înainte: urs cu brînză, compot de goldane verzi, lapte 
cu tocmagi, colţunaşi cu cartofi sau cu magiun de prune, 
sarmale cu păsat şi tot aşa, pînă se ajungea la o adevărată 
capodoperă, mămăligă cu usturoi coaptă pe plită: „Când 
facem mămăligă, avem grijă ca ea să iasă mai deasă (să se ţină 
singură), astfel încât să putem folosi şi bucăţile vechi. Mămăliga 
rămasă de cu seară n-o aruncăm, ci o tăiem cu cuţitul sau cu aţa 
în felii cam de mărimea unei palme şi mai subţiri decât degetul 
mic. Le aşezăm pe plita încinsă atunci când gătim alte bucate sau 
facem mâncare pentru porci şi le prăjim şi pe o parte şi pe cealal-
tă, după gust (adică mai rumenite şi mai crocante sau nu). apoi 
le punem pe o farfurie, le frecăm bine şi pe faţă şi pe dos cu un 
căţel de usturoi proaspăt, le lăsăm câteva minute să se pătrundă 
şi să se răcorească. Le servim singure sau însoţite de orice alte 
feluri, ca borş sau brânză sau cartofi ferţi”.
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Şi-atunci, în penumbra lăptoasă din pod, s-a făcut brusc 
lumină-n capul meu şi-am început să rîd, deşi îmi dădeau 
şi lacrimile în acelaşi timp, şi asta nu din pricina rîsului. 
Fiindcă – ei, da, asta era cheia întregii poveşti – făcuse mai 
mult (sau altceva) decît să copieze nişte cărţi. Re-crease el 
însuşi acele cărţi! Şi de-asta n-avusesem voie să le citesc 
mai demult: erau cărţi „corupte”, falsificate – chiar dacă 
într-un mod inocent – iar eu trebuia să-mi iau cunoştinţele 
direct de la sursele adevărate. Iar acum, că mintea mea în-
cepuse să se clădească bine, nu mai era nevoie să ascundă 
caietele. Ba chiar cred că plasarea valizei lîngă hîrţoagele 
mele din pod nu era atît de întîmplătoare, ci  într-un fel era 
un moment provocat cu bună ştiinţă, tata spera că-ntr-o 
bună zi voi da peste cufărul cu caiete şi voi putea aprecia 
aşa cum se cuvine ceea ce migălise el acolo.

Ca să fiu sigur, am cercetat cu atenţie toate „cărţile” 
din valiză înainte de a trece la citirea lor cu de-amănuntul. 
Şi, într-adevăr, toate începeau cu ceea ce scriseseră autorii 
iniţiali, dar mai devreme sau mai tîrziu deviau spre un alt 
traseu. Era reprodusă pînă şi o carte de colorat, care începea 
cu desene plate reprezentînd nuci şi struguri şi căţei colo-
raţi pe jumătate şi continua cu o mică turmă de oi pe Dealul 
Ouşorul (da, nu era loc de îndoială, fiindcă, pe un mic in-
dicator precum cele de circulaţie, plasat lîngă oile păscînd, 
scria citeţ: „Dealul Ouşorul – Străini”), cu biserica satului 
(identificată şi ea cu limpezime), cu casa lui Sotir, cu căruţa 
Întemeietorului… O altă carte, „Viaţa lui Cromwell” – pie-
să de teatru, nu biografie sau altceva! – începea cu o scenă 
ce se desfăşura în Ely, în casa eroului principal, într-o seară 
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de început de vară, şi continua după vreo treizeci de pagini 
„originale” cu o discuţie existenţială între Oliver Cromwell 
însuşi şi un preot care semăna foarte bine cu cel care-i tot 
cununase pe ai mei în acea vară de secetă şi foamete.

Am coborît din pod seara, cînd n-am mai putut citi din 
cauza întunericului. Petrecusem acolo aproape o întreagă 
zi-lumină, fără mîncare şi fără apă, dar nici că le simţisem 
lipsa. Fiindcă acolo, în pod, printre caietele din valiză, des-
coperisem un alt tată, despre care nu ştiam nimic. Iar vali-
za nu mai semăna acuma cu maşina de gătit, ci cu coşul în 
care fusese găsit Moise prin păpurişul Nilului (apropo, ce 
s-ar fi întîmplat dacă tata s-ar fi apucat să „copieze” Biblia 
la un moment dat?).

În seara aia n-am reuşit să dau ochii cu tata – e drept că 
nici n-am încercat prea tare – şi am continuat să trec prin 
filmul memoriei tot ce apucasem să citesc în pod, încercînd 
să prind toate sensurile celor citite, să înţeleg de unde vin 
ele şi care le e scopul. Am continuat toată noaptea, în ca-
mera mea, cu ochii fixaţi în tavanul invizibil din cauza în-
tunericului (probabil chiar în zona în care, în pod, se afla 
valiza cu caiete-cărţi).

A doua zi, de dimineaţă, tata a plecat destul de devre-
me la treburi, aşa că n-am apucat să schimb cu el decît cîte-
va cuvinte uzuale, iar peste zi nevoia de a discuta despre 
cărţile neobişnuite din pod s-a mai ostoit. Am continuat 
însă, ori de cîte ori am avut vreun răgaz, să citesc cu înfri-
gurare ceea ce rămăsese încă necitit.

Discuţia pe care mi-o doream n-a avut loc, totuşi, 
atunci, pe măsură ce citeam, ci ceva mai tîrziu, cînd eram 
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deja la facultate, după ce citisem aproape toate caietele; 
când am venit la Străini în prima mea vacanţă, cea de iar-
nă, ne-am nimerit să rămînem odată numai noi doi în casă, 
într-un moment de respiro, şi atunci l-am întrebat pe tata: 
„Tată, ce e cu caietele alea din pod? De ce le-ai scris?” „Pen-
tru că îmi era drag să citesc – mi-a răspuns – dar n-aveam 
bani pentru cărţi şi atunci, ori de cîte ori prindeam vreo 
carte de undeva, încercam să o păstrez cumva, iar copiatul 
ei era cea mai sigură metodă. Din păcate, n-am reuşit să co-
piez prea multe de la început pînă la sfîrşit”. „Dar de unde 
le luai, tată?”, am continuat eu. „De pe unde apucam. Din 
biblioteca şcolii, de pe la prieteni şi cunoscuţi, am mai îm-
prumutat şi de la dom’ Profesor. Cînd eram pe front, pînă 
să ieşim din ţară, am mai găsit prin satele şi oraşele unde 
ne încartiruiau. Unele cărţi, cum era bunăoară cea de colo-
rat, le-am frunzărit la librăria din Oraş, cînd mai mergeam 
pe-acolo…” (mult după asta, tata avea să-mi povestească 
mai pe larg – atît cît îi stătea lui în fire să povestească pe 
larg – cum, puştan de vreo doisprezece ani, petrecuse o du-
pă-amiază întreagă de noiembrie în librăria din Oraş, care 
tocmai se deschisese. Cînd s-a făcut ora închiderii, seara 
tîrziu, vînzătoarea l-a poftit să plece acasă, neştiind că el e 
de fapt din Străini şi că autobuzul lui plecase în urmă cu 
cîteva ceasuri bune; absorbit de cărţi, tata uitase că trebuie 
să se-ntoarcă la Străini. Aşa că a plecat la autogară şi şi-a 
petrecut noaptea acolo, răbdînd frigul, foamea şi setea pînă 
a doua zi, cînd a reuşit să ajungă acasă, unde bunicul îl 
căuta deznădăjduit, întrebînd în stînga şi-n dreapta dacă-l 
văzuse cineva şi pregătindu-se să plece la Oraş, să-l caute 
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şi-acolo). „Şi de scris, cînd le scriai, fiindcă-mi tot poves-
teşti cît de multe treburi aveai de făcut pe lîngă casă cînd 
erai copil?” Aici tata a tăcut pur şi simplu, de parcă n-ar 
fi auzit, iar eu încercam să mi-l imaginez cum scria noap-
tea, la lumina puţină a lămpii de petrol, în vreme ce bunica 
sau bunicul îl expediau la culcare, „că gazu-i scump”; sau 
cu vacile la păscut, cu caietul şi sculele de scris în trăis-
tuţă, mai scriind cîte puţin, mai alergînd după vitele care, 
în mijlocul unei silabe scîrţîite cu peniţa pe foaia de caiet, 
mai intrau prin porumbul consătenilor… „Bine, tată – am 
insistat eu cu o altă întrebare – am înţeles că ai copiat litera-
tură, cărţile plugarului, istorie, dar… o carte de bucate? De 
unde şi pînă unde?” Cu o ezitare de cîteva clipe, tata mi-a 
răspuns: „Era un cadou mai aparte pe care-l pregăteam 
pentru maică-ta, pentru nuntă. Numai că, ştii povestea, pe 
foamea aia nu prea mergea cu scrisul, aşa că a trebuit să-
nchei repede cu ea”. „Dar de ce le-ai ţinut şi continui să le 
ţii ascunse? Îţi dai seama că, practic, ai scris nişte cărţi noi, 
plecînd de la scrierile altora? Îţi dai seama că ai fi putut 
fi chiar dumneata un autor, la fel ca ăia care le-au scris?” 
Dar el, dînd din mînă-ntr-un gest de neîncredere, a zis ca 
pentru sine: „N-am eu faţă să fiu ca ei”. „Dar de ce, de ce?” 
Iar tata a tăcut din nou, apoi, în scurt timp, s-a ridicat şi a 
plecat afară, la treburile gospodăriei.

M-am tot frămîntat să aflu răspuns la acel „de ce?” 
multă vreme după semi-discuţia noastră (zic aşa fiindcă 
tata mai mult tăcea, sau mai bine zis vorbea prin tăceri). 
N-am mai reuşit să scot de la el nimic, niciodată, dar cred 
că am găsit singur soluţia enigmei cînd, în ultimul an de 
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facultate, cum eram client împătimit al bibliotecii din Oraş, 
am dat într-o carte peste un citat din Walter Benjamin: 
„Dintre toate modalităţile de a face rost de cărţi, cea de a le scrie 
singur e considerată cea mai demnă de preţuire”.





Cititorul de cărţi

Ce răspuns să-i fi dat eu lui Costică atunci, dacă nici 
măcar eu nu-l ştiam?

Şi nu-l ştiu nici acu.
Poate că răspunsul nici nu poate fi dat de o minte ome-

nească, degeaba crede Costică ăsta al nostru c-a descoperit 
el dezlegarea.

Adevărul e că o carte, dacă o citeşti, prinde viaţă, ea 
abia atunci e carte, fiindcă înainte de a o citi e doar un lucru 
lipsit de suflet. Iar fiecare ins care o citeşte îi adaugă un nou 
suflet, astfel că unele cărţi au vieţi cît un continent întreg, 
altele mai puţine, iar altele doar una-două, cum a fost şi cu 
cartea „mea” de bucate. Aşa că nu poţi să faci deosebire 
între cel care scrie şi cel care citeşte o carte, amîndoi o fac 
să trăiască, fiecare în felul lui.

Cît despre cititul cărţilor, asta îmi aminteşte de istoria 
pe care mi-a zis-o dom’ Profesor demult, cam la cîţiva ani 
buni de cînd descoperise el tabloul din primăria aia mică 
(iar tabloul încă era acolo, pe perete, de-adevăratelea).

Dom’ Profesor fusese-nvăţător întîi şi-ntîi la Străini, la 
noi. Cred că eu, care-am făcut carte cu el în clasele prima-
re, l-am prins chiar pe la-nceputurile dăscăliei, fiindcă era 
tînăr pe vremea aia, încă nici nu-l chemase-n armată. De 
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fapt, şi acum cînd îl văd pe la primăria aia mică, eu nu-l 
văd pe el cel de-acum, ci tot pe tînărul care ne punea să-
nvăţăm pe de rost şi să recităm în clasă „Sara pe deal” şi 
care se apucase să scrie un fel de monografie-geografie a 
Străiniului din dorinţa de-a ne-o preda la clasă şi pe-aia, ca 
să ştim – vorba lui – cine suntem şi de unde venim.

După război, a mai predat prin şcolile primare de prin 
cîteva sate aproape de Străini, pînă cînd a descoperit tablo-
ul lui şi s-a lăsat de toate, şi-a părăsit nevasta, a-nstrăinat 
casa şi s-a angajat la primăria aia mică; toate astea erau cam 
pe vremea cînd a murit Stalin.

Da n-a plecat din învăţămînt aşa, pur şi simplu, ci şi-a 
găsit mai întîi un înlocuitor pe care el însuşi îl căutase şi-l 
convinsese să vină să predea în ţinutul nostru. Era un băr-
bat mai în vîrstă decît dom’ Profesor, care şi el trecuse de-
acu de patruzeci. Ei bine, Pătru ăsta, c-aşa-l chema, cred că 
trecuse de cinzeci pe vremea aia – l-am cunoscut şi pe el 
destul de bine, fiindcă-şi găsise o gazdă la noi, în Străini, 
şi de vreo cîteva ori chiar am tăifăsuit despre unele lucruri 
– da tot era foarte conştiincios în meseria lui de-nvăţător 
de ţară. Şi era aşa de-nalt, încît în sala de clasă, cu tavanul 
cam scund, trebuia să fie mereu atent să nu dea cu capu-n 
grinzile de lemn ale tavanului; dom’ Profesor zicea că de-
asta nici nu-şi scotea pălăria din cap la ore, ca, în caz că dă 
cu capul de plafon, să-i mai atenueze şocul loviturii; ba, 
mai mult, avea o pălărie de rezervă pe care, cînd pleca din 
clasă, o lăsa pe catedră ca s-o găsească a doua zi. Înalt, da 
slab rău şi c-o mustaţă care semăna cu a lui Stalin, numai 
că era mai spălăcită.
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Ce-am observat la el de la bun început era că tare-i plă-
cea să citească, iar obiceiul ăsta-şi arăta şi roadele, după 
cum spunea dom’ Profesor. De fapt, de-asta i-am căutat şi 
eu prietenia, pentru că aveai ce-nvăţa de la el, citise atît de 
multe lucruri şi, din cîte-mi dau seama, ştiuse să şi aleagă 
ce anume urma să citească. Ca să nu mai lungesc vorba, 
buchisitu-n cărţi era ca o boală pentru el, pur şi simplu nu 
se putea rupe din asta; pleca dimineaţa la şcoală cu ochii-n 
cîte-o carte sau revistă sau almanah sau chiar ziar, în timp 
ce picioarele parcă îl purtau singure pe poteca ştiută de-
acum pe dinafară; seara, cînd se-ntorcea acasă de pe la tre-
burile lui, tot cu un ochi în carte venea, astfel că uneori 
se mai împiedica de cîte-o piatră sau un ciot de rădăcină 
pe care picioarele încă n-apucaseră să-l memoreze, da nu 
cădea niciodată, iar străinenii care-l vedeau poticnindu-se 
nu izbucneau în rîs, ci mai degrabă-l priveau cu un fel de 
respect distant. Fiindcă, da, nu intra prea uşor în vorbă cu 
oamenii, din firea lui păstra o anume depărtare faţă de cei-
lalţi, deşi nu era urîcios defel dacă intra-n discuţie cu tine.

După vreo doi ani, într-o zi dinspre toamnă, tocmai 
cînd deja ne obişnuiserăm cu el, Pătru-al nostru a dispărut 
la un moment dat, fără veste, de parcă l-ar fi-nghiţit pămîn-
tu-ntr-o clipită; rămăsese din el doar pălăria de pe catedră. 
Nimeni, dar nimeni, nu ştia nimic despre el.

Peste trei ani, aproape-n aceeaşi zi în care dispăruse, 
Pătru şi-a făcut apariţia din nou în Străini, aşa, pur şi sim-
plu, de parcă fusese acolo dintotdeauna. Oamenii care-l 
întîlneau nu-ndrăzneau să-l întrebe mare lucru, din cauza 
acelei distanţe pe care-o impunea, şi nici el n-a zis nicioda-
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tă vreo vorbuliţă despre acea absenţă. Asta însă nu-nseam-
nă că oamenii – şi eu printre ei – nu se-ntrebau ce se-ntîm-
plase.

Aveam să capăt răspunsul de la dom’ Profesor, după 
vreun an de la reapariţia lui Pătru. Istorie spusă de Pătru 
lui dom’ Profesor, apoi de dom’ Profesor mie, unde a şi 
rămas ferecată pîn-acu.

El mi-a povestit, într-o seară, după ce-şi terminase aşa-
zisele sale îndatoriri de slujbaş la primăria aia mică şi se 
aşezase deja în faţa tabloului, dar încă n-apucase să intre-n 
el (atunci ar fi fost mai greu, dacă nu chiar cu neputinţă, 
să vorbeşti cu dom’ Profesor), cum, la un moment dat, de 
unde-de neunde, Pătru intrase la bănuieli că e urmărit de 
Securitate. Pe-atunci, o asemenea-ntîmplare era la ordinea 
zilei, nu era nevoie de mare lucru ca să trezeşti atenţia or-
ganelor, iar de-aici pînă la puşcărie adeseori era un singur 
pas, indiferent dacă erai vinovat sau doar păreai a fi. Iar 
Pătru, speriat de perspectiva închisorii, deşi, dacă e să vor-
bim drept, n-avea dovezi prea clare că e supravegheat, a 
hotărît să dispară.

Aşa se face că-ntro zi a plecat la Oraş, chipurile la in-
spectorat, cu treburi de-ale şcolii, numai că, odată-ajuns 
acolo, cu o bocceluţă menită să-i asigure traiul pe vreo cîte-
va zile, s-a amestecat în mulţimea de prin faţa prăvăliilor, 
a intrat chiar şi la film de unde s-a strecurat afară după în-
ceputul filmului, a umblat prin tufişurile din parcul Oraşu-
lui încoace şi-ncolo şi tot aşa, pînă cînd s-a asjgurat că nu-i 
ţinea nimeni urma. Abia atunci, tot pe ferite şi pe ocolite, 
pe-nserat a ajuns la biblioteca regională.



La STRĂINI 135

La bibliotecă, Pătru avea un camarad de pe vremea 
războiului, cu care însă nu ţinuse legătura-n nici un fel 
după ce fuseseră lăsaţi la vatră, deoarece pe front legătura 
dintre ei nu fusese chiar aşa de strînsă, erau în companii 
diferite ale aceluiaşi batalion, le plăcea să-şi mănînce raţia 
împreună, da cam atît.

Ei bine, Pătru s-a-ntîlnit cu camaradul lui, seara, nu 
mai era nimeni dintre angajaţi, doar camaradul, care era un 
fel de om de serviciu şi pompier şi paznic şi care, în virtutea 
obligaţiilor lui de serviciu, pleca acasă după ceilalţi angajaţi 
şi numai după ce verifica toate încăperile bibliotecii.

Pătru i-a spus despre teama lui că e urmărit şi apoi, 
Dumnezeu ştie cum, l-a convins pe camarad să-l ascundă 
pe undeva măcar cîteva zile. După calculele lui, asta ar fi 
fost cea mai bună soluţie, deoarece, în caz că Securitatea ar 
fi-ncercat să-l găsească, avea să-i cerceteze rudele şi cunos-
cuţii apropiaţi, şansele de a ajunge şi la camaradul de front 
fiind foarte mici.

După ce s-a lăsat convins, camaradul, care cunoştea 
toate cotloanele clădirii bibliotecii ca pe cele ale propriei 
locuinţe, l-a ascuns într-o cămăruţă uitată de toţi, prin sub-
solul tehnic, o cămăruţă prin care treceau ţevile de apă şi 
de căldură (ăsta avea să fie norocul lui Pătru timp de trei 
ani!) şi unde erau depozitate, fie pe nişte rafturi vechi şi 
şleampăte, fie pe jos, în pachete legate cu sfoară, o mulţime 
de cărţi scoase din uz, casate, dar pe care directorul biblio-
tecii nu se-ndurase să le-arunce pur şi simplu.

Marea problemă însă era că biata cămăruţă, în care 
Pătru intra acu ca-ntr-un mormînt temporar, provizoriu, 
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nu avea pic de lumină; de lumină electrică nici nu putea fi 
vorba, da nu exista nici măcar o ferestruică sau vreo spăr-
tură ceva către exterior; într-un fel era bine, pentru că n-ar 
fi existat tentaţia de a aprinde lumina sau de a ieşi la geam, 
în alt fel însă, numai cînd te gîndeşti că urmează să petreci 
un timp nedefinit într-un întuneric deplin cred că te-apucă 
o spaimă de moarte.

Ei bine, Pătru şi-a făcut curaj şi a intrat acolo, urmînd 
ca la două-trei zile camaradul să-i aducă demîncare sau ce 
i-ar mai fi trebuit şi să ia, în schimb, pungile cu resturi şi cu 
scîrnă. Îţi dai seama ce trebuie să fi fost în inima şi-n mintea 
lui, cînd ştia că intră acolo fără să aibă nici cea mai mică 
idee cît va dura înmormîntarea aia voluntară?

Şi astfel cămăruţa aia-n care domnea un întuneric ab-
solut a devenit universul lui Pătru timp de trei ani bătuţi 
pe muchie, cînd, nemaiputînd răbda izolarea aia neome-
nească, s-a hotărît să iasă; şi bine a făcut, fiindcă în realitate 
nu-l urmărise nimeni, nimeni n-avea nimic cu el.

Dacă-ar fi fost numai izolarea-n întuneric timp de trei 
ani, cît nu petrecuse vreodată la zarcă nici un deţinut din 
lumea de afară, şi tot ar fi fost mult. Numai că, pe lîngă 
chinul singurătăţii în beznă, Pătru a mai îndurat, secundă 
de secundă, şi o altă caznă: aceea de a fi înconjurat de cărţi, 
sute, poate chiar mii de cărţi, pe care însă nu le putea răs-
foi, nu le putea citi! El, bolnav după citit!

Şi uite-aşa, timpul lui trecea în cămăruţa aia, care mai 
era şi joasă pe deasupra, între două scurte arătări ale ca-
maradului de front. Se plimba orbeşte dintr-un perete cu 
rafturi pînă-n celălalt, aplecat exact la unghiul pe care-l în-
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văţase deja astfel încît să nu lovească ţevile din tavan cu 
capul. Se plimba pipăind cu degetele mîinilor cotoarele 
cărţilor de pe rafturi şi sforile pachetelor de cărţi de pe jos, 
iar degetele îi transmiteau în tot corpul nişte frisoane mai 
rele ca febra; deja ştia pe de rost: de la cartea cu cotor lucios 
de pe raftul trei de jos din dreapta, de lîngă uşă, erau trei 
paşi mici sau doi paşi mari pînă la cartea cea groasă şi grea 
de pe raftul trei din stînga, iar de la aceasta pînă la peretele 
opus uşii mai rămîneau două lungimi de talpă; între cartea 
cu cotor lucios şi cartea cea grea, degetele lui mai recunoş-
teau şi alte repere, unele cu copertă de carton simplu, altele 
cu coperte cartonate sau chiar pînzate, erau în diferite lo-
curi bine ştiute de pe rafturile din jur şi vreo patru volume 
legate în piele (nu imitaţie, chiar piele adevărată, învăţase 
să deosebească pielea veritabilă de cea falsă). 

Pentru el, cărţile alea care-l împresurau erau nişte cărţi 
albe, fără litere, indescifrabile şi, prin urmare, moarte; iar 
Pătru stătea între ele ca-ntr-un cimitir al tomurilor la miez 
de noapte, sau mai bine zis ca-ntr-o piramidă egipteană 
plină cu sarcofage sigilate. Cărţi pe care le putea zări doar 
frînturi de clipe, cînd camaradul cobora la el luminîndu-şi 
drumul cu o lanternă chioară, frînturile alea fiind toată lu-
mina pe care a văzut-o Pătru preţ de vreo mie de zile; iar 
frînturile de titluri furate cu privirea în lumina săracă şi 
scurtă a lanternei au fost toată hrana lui intelectuală în toa-
tă perioada aia; norocul lui că putea să trăiască din osînză, 
adică rememorînd mii şi mii de lucruri pe care le citise îna-
inte, adică pe vremea cînd trăia, cum îi spusese mai tîrziu lui 
dom’ Profesor.
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Numai că, după vreo şapte-opt sute de zile, s-a cam 
terminat şi osînza. Iar ispita cărţilor din jurul lui a revenit 
cu şi mai mare forţă, măcinîndu-l mai rău decît lipsa ae-
rului curat, a luminii, a mişcării, a oamenilor, a mîncării 
proaspete. Mai rău şi decît singurătatea, care-l făcea une-
ori să-şi dorească să-i intre măcar un şoarece în încăpere, 
măcar unul din zecile de şoareci pe care îi auzea mişunînd 
prin subsol.

Şi-atunci s-a hotărît să se antreneze ca să poată citi 
 pe-ntuneric; şi-a zis în sinea lui că, dacă lupul poate vedea 
prin beznă, atunci poate şi omul. A început mai întîi să fo-
losească rarele şi scurtele prilejuri în care camaradul venea 
cu lanterna: dibuise o carte tipărită cu litere mai mari (o 
Introducere în contabilitate, îţi dai seama?), pe care o ţinea 
lîngă uşă, deschisă la cîte o pagină. A început cu pagina 
de titlu, pe care a reuşit s-o fure cu ochiul în străfulgerarea 
lanternei şi s-o memoreze literă cu literă şi semn cu semn. 
Apoi, pe întuneric, pipăia hîrtia ca să simtă literele şi, în 
acelaşi timp, îşi forţa vederea pînă cînd i se părea că vede 
aievea foaia care i se întipărise deja în memorie. După asta 
a trecut la altă pagină şi la alta şi la alta.

Partea bună, deşi de necrezut, a poveştii ăsteia a fost 
că, într-adevăr, a prins să vadă pe-ntuneric. Mai pipăind 
literele, mai deducînd logic ce ar fi putut să urmeze-n text, 
a început să se descurce din ce în ce mai bine cu cărţile. Şi 
nu era doar o părere, chiar vedea, fiindcă acum putea, de 
pildă, să distingă tot mai clar geografia complicată a tava-
nului plin de ţevi contorsionate şi de robineţi de diferite 
mărimi şi de vane şi de racorduri. Atît de mare a fost izbîn-
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da asupra întunecimii, încît a-nceput să pună din nou puţi-
nă carne pe el, fiindcă ajunsese piele şi os (despre culoarea 
alb-cenuşie pe care o căpătase nu ştia încă nimic).

Da iată că, numai bine se-nvăţase să citească în obscu-
ritatea aia absolută, că afară lucrurile s-au schimbat, cel 
puţin prin ţinutul nostru, aşa că, la un moment dat, cama-
radul a început să-i dea de-nţeles că ar putea ieşi din nou 
la lumină fără teama de a păţi ceva. Ceea ce, după vreo 
săptămînă de ezitări şi de frămîntări, Pătru a şi făcut.

După cum ziceam, a ieşit cam în aceeaşi zi în care in-
trase în subsolul bibliotecii în urmă cu trei ani, aşa că prima 
senzaţie a fost că tot ceea ce i se întîmplase n-a fost decît 
 o-nchipuire de-o clipă; încetul cu încetul avea însă să-şi dea 
seama că acea clipă durase de fapt o mie şi ceva de zile, 
zile-ntregi, cu douăşpatru de ore bătute pe muchie fiecare.

De oameni, cu care oricum nu intrase prea uşor în legă-
tură nici înainte, s-a ferit o vreme, ştiind că trebuie să-nveţe 
asta din nou, picătură cu picătură. Şi n-a fost uşor, fiindcă 
a simţit că ceva se schimbase, foştii cunoscuţi nu-l mai pri-
veau la fel ca înainte.

A început să-şi explice această schimbare cînd s-a pri-
vit pentru prima oară într-o oglindă şi şi-a văzut faţa alb-
cenuşie, la fel cum arătau şi părul şi restul pielii corpului. 
Ochii, mai sticloşi ca înainte, căpătau nişte sclipiri ca de 
licurici atunci cînd începea să se-ntunece, sclipiri oţelite ca-
re-i produceau chiar şi lui însuşi fiori reci.

Apoi a tot prins frînturi de vorbe de la unii şi de la 
alţii, care, puse cap la cap, cam asta spuneau: cum că învă-
ţătorul Pătru şi-ar fi petrecut ultimii trei ani cu cine ştie ce 
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farmazoni, vrăjitori îndrăciţi, care l-au preschimbat în lup 
cu chip de om. Că doar oricine poate vedea cum a prins 
culoarea lupului iarna, iar ochii… ce mai, exact ca ai lu-
pului când se iţeşte noaptea printre copacii din marginea 
pădurii. Mai mult, umblau vorbe despre cum privirea lui 
Pătru oprise laptele oilor cutăruia sau vacilor altcuiva, sau 
despre cum aleargă el în crucea nopţii prin grădinile oa-
menilor, sărind gardurile fără măcar să le atingă… Urma-
rea firească a fost că învăţătorul Pătru şi-a căpătat în scurtă 
vreme porecla de Lupu, pe care a trebuit s-o poarte chiar şi 
dincolo de moarte.

Iar morala lui dom’ Profesor suna, în încheierea po-
veştii, cam aşa: tu, cititor, dai într-adevăr viaţă cărţilor, dar 
şi ele fac la fel, te schimbă aşa cum l-au schimbat pe Pătru 
în lup, sau cel puţin oamenilor din jurul tău li se pare că te 
prefac în altcineva ori altceva. Aşa că, iată, ce mi-e scrisul, 
ce mi-e cititul cărţilor?



La Străini, în nicăieri pe dreapta

Bă Tache, ne-a-nvîrtit iar vremea-ntr-aşa fel încît tot în 
cîrciumă-am ajuns. Da tot aici-i mai bine decît la rihabu lu 
doctoru Stafie. A, nu ştii ce-i aia? Păi stai că-ţi zic.

Cînd mi s-a-ntîmplat atunci de-am văzut şarpele-ăla-n 
birou la Costică-ăsta al meu – mă rog, ziceam noi că-i birou, 
da era un colţ jegos în modulu-n care noaptea dormea paz-
nicu şantierului – el cică s-a-ngrijorat, că chipurile  n-avea 
cum să fie şarpe-acolo, mai ales că era pîn decembrie. 
 Şi-atunci s-a tot ţinut dă capu meu că să merg la un control, 
că nu-mi strică, că ştie el pă cine trebuie şi tot aşa. Pîn-la 
urmă,-ntr-o zi cînd eram mai mahmur, aşa, ca dup-o injec-
ţie zdravănă cu matrafox, m-am lăsat dus la control, la un 
doctor Stafie; da să ştii că n-arăta ăsta a stafie cum n-arăt eu 
a Sfîntu Petru, că era mare şi cu carnea-ndesată pă el  şi-avea 
o mustaţă groasă dă puteai lega snopu dă grîu cu ea.

Ei, şi mă-ntoarce stafia pă toate părţile, mă-ncearcă 
ici-colo, mă-ntreabă tot felu dă bazaconii, mi-arată poze şi 
desene dă toate felurile şi-ntr-un sfîrşit îi zice lu Costică, 
da c-un glas dă ziceai c-anunţă-nchiderea la cîrciumă: pri-
etene Costică, ăsta e grav, azi vede şerpi, mîine-poimîine 
te trezeşti că vede păianjeni pă toţi pereţii şi trage-n ei cu 
pistolu dă bolţuri sau cine ştie ce prostii mai face, eu pre-
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conizez – da, bă Tache, preconizez, cum te văd şi cum mă 
vezi! – să-l bag o tură la rihab. Da ce-i aia?-ntreabă Costică, 
la care doctoru-fantomă-ncepe să-i povestească-amintiri 
dîn copilărie, cum s-a-ntîlnit el acu vun an cu nişte-ame-
ricani, tot doctori şi ei, şi care-i povesteau cum tratează ei 
machitorii şi pastilaţii dă şi-o trag în venă, şi ziceau că-i un 
cuvînt aşa dă lung, că nici unu treaz nu poa’ să-l zică-nto-
deauna cum trebuie, aşa că-i zic toţi, şi treji şi ne-treji, mai 
pă scurt, adică rihab. Şi Stafia, americanizat dîn chelie pînă-
n tălpi după-ntîlnirea-aia, nu mai dovedea să-i dea toată 
ziua-n sus şi-n jos cu asta: ai grijă, prietene, ce faci şi cum te 
porţi în rihabu meu, adică-aşa, ca judecătorii-ăia americani 
 dup-în filme care zic ai grijă ce faci în tribunalu meu.

Da dă-l dracu, bă Tache, pă Stafie şi toţi strigoii lui, că 
ţi-am zis, mai stafie-i masa asta la care stăm noi acu decît 
era el. Dă fapt, cum o fi lumea aia dă zicem noi că-i adevă-
rată? Şi să nu crezi că te-ntreb aşa, dă pomană, doar ca să 
vorbim, am eu semnele mele. Cum adică nu-nţelegi? Stai 
că-ţi spun.

Costică-ăsta al meu nu-i prea descuiat la gură dă felu 
lui, deşi ar avea dăstule-n cap; ca să te prinzi cam ce-i în 
capu lui, să-ţi zic că odată, cînd eram cu el la Străini – cred 
că-n vara aia cînd m-a dus pentru prima dată acolo – l-am 
găsit într-o după-masă copiind o hartă dîntr-un atlas. Ce 
hartă crezi că era? Ceva cu Franţa dup-în nu ştiu ce secol, 
dîntr-un atlas istoric; cu atlasu pă genunchi şi cu o hîrtie 
dă calc deasupra, dă-i şi copiază, Costică! Cînd l-am între-
bat la ce-i trebuie, a-ngînat ceva despre un interes al lui şi 
cam atît; da altă dată, tot la Străini, după ce ne-ncălzisem şi 
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noi la vorbă c-un pahar-două (ca să nu zic nouă), mi-a ară-
tat nişte caiete-n care-şi tot făcea tot felu dă notiţe care să-l 
ajute, că cică avea el în cap o istorie cu cavaleri români pîn 
Franţa (nu, bă Tache, nu cavaleri adică flăcăi nensuraţi, aci-i 
vorba dă unii care umblau pă cai şi-oftau după nevestele şi 
gagicile-altora), mă rog, te-ai prins tu cam cît am înţeles eu 
 p-atunci; da ţi-am zis asta ca să vezi că are ceva-n gămălie, 
nu de-asta duce lipsă, da aşa-i el, mai greu dă prins la vorbă.

Aşa deci, cu Costică mai pas cu poveştile, da-ntr-o sea-
ră la Străini m-am luat în vorbă cu tac-su, mai întîi despre 
dom’ Profesor, apoi despre război – c-a fost şi el în război, 
tac-su lu Costică vreau să zic – apoi despre cum a venit el 
dîn război şi s-a-nsurat (şi-ncă cum, o vară-ntreagă dă nun-
tit pe secetă), ca s-ajungă şi la istorii despre ce s-a-ntîmplat 
după război pîn Străini.

Ştii şi tu, că suntem de-o seamă, bă Tache, cam ce s-a 
petrecut pîn Românica asta a noastră după ce-a-ncetat răz-
boiu: tot felu dă cafteli care să pună mîna pă ciolan, iar, 
cînd comuniştii s-au văzut cu ciolanu-n curtea lor, dă-i, 
tată, şi toacă la ăilalţi, toţi erau duşmani dă clasă, care cum 
stătea un pic la-ndoială se şi lipea d-o excursie-n Deltă sau 
la mina de uraniu sau pîn alte locuri dîn astea cu frumuseţi 
d-ale patriei.

Şi-a-nceput şi colectivizarea-ntr-o veselie, dă mureau 
ţăranii dă inimă rea cînd veneau să le ia pămîntu şi tot ce-
aveau pîmprejuru casei. Şi-aici începe povestea mea cu 
semnele dă care-ţi ziceam ceva mai-nainte; ţi-am mai zis 
eu cîte ceva dîn ea, cum mi-a istorisit Costică-ăsta-al meu 
c-a-nvăţat el cuvîntu suprafaţă, mai ţii minte?
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Ei bine, uite ce mi-a zis, bă Tache, ăl bătrîn a lu Costică: 
cică la ei, la Străini, nu prea se-nghesuia nimeni să vină să-i 
bage-n GeACe – ei na, nu umbla cu gogoşi că nu ştii ce-i 
aia, Gospodărie Agricolă Colectivă – că satu lor nici nu prea 
era ştiut la „centru” şi-n plus era mai pîntre dealuri, spre 
munte, iar pămînturile erau mici şi cam sterpe, drumu pîn-
acolo era şi el dăstul dă greu p-atunci (nu c-acuma ar fi prea 
uşor), aşa că nu-şi prea dădeau coate-activiştii-ntr-acolo.

Ce crezi tu c-au făcut străinenii-n tot timpu ăsta, bă Ta-
che? Nici nu-ţi închipui, bă, ce le-a trecut pîn cap. Ăştia 
nu-s oameni cu care să te calci pă bătături, la ei nici şefu dă 
post n-avea zile dă trai dacă nu se dădea cu lumea; ba chiar 
se zice pîn Străini p-acolo, da nu ştiu cît e poveste şi cît nu, 
că-nainte dă război chiar a dispărut un şef dă post dă nu i-a 
mai dat nimeni dă urmă nici în ziua dă azi.

Aşa carevasăzică, au strîns străinenii bani şi-alte-alea 
dup-în sat, dă la toţi, cu listă, nu aşa, oricum; lista e şi-acu-
ma la unu care-i fiu primarului d-atunci. Iar cu ce-au strîns 
i-au uns – pă cine crezi tu, bă Tache? P-ăia mari? Pă poli-
truci? Pă securişti? Nici vorbă, i-au uns pă nişte topografi, 
ăia care făceau schiţe cu terenurile şi hărţi şi toate-alea şi 
care măsurau şi pîn Străini. Şi-aşa dă bine i-au mînjit  p-ăia, 
încît Străiniul a dispărut după hărţile cu care se lucra la 
cadastru şi la colectivizare şi la alte-alea. Nu zic, că nici nu 
era aşa greu să faci să dispară-un sat dă venetici care se 
iscase-acolo cu vo sută şi ceva dă ani în urmă, şi nici nu era 
prea mare.

Carevasăzică, Străiniu a dispărut după hărţi, pur şi 
simplu, parcă n-ar fi fost. Da lucrurile nu s-au oprit aici.
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Cum vii dînspre Oraş către Străini, încep a undui 
dealurile d-o parte şi dă cealaltă-a Vîltorii, iar înainte dă 
dealuri – Dealu Lung, Ouşorul, pă unde zic ăi bătrîni dîn 
Străini c-ar fi umblat rusoaica Pras-cum-o-fi-chemînd-o-
pă-ea – drumu şerpuieşte pîntre coline, aşa că încă înainte 
dă jumătatea drumului vezi spinări dă deal urmate dă alte 
spinări dă deal, cum sunt – ţi-am mai zis eu – crapii-ăia 
mari cînd dai drumu la iaz toamna şi ei se-adună la stăvi-
lar şi foşnesc unii pîntre alţii. Şi vezi un deal cu vie, altu cu 
porumb, altu cu mai ştiu eu ce, ca-ntr-un tablou.

Ei, Tache, ştii ce-au făcut străinenii? Au semănat şi 
plantat dealurile-alea-ntr-aşa fel, încît, cînd veneai dînspre 
Oraş, vedeai o singură coastă dă deal, şiru dă porumb se 
continua dup-un deal cu şiru dă porumb dup-ălălaltu, grîu 
şi floarea-soarelui la fel, viile şi ele, dă nici nu-ţi dădeai sea-
ma că-s mai multe dealuri şi-ntre ele-ar putea fi un sat, mai 
ales că Străiniu-ăsta-i cam la marginea ţinutului, cum ştii 
şi tu. Era o chestie care-ţi înşela ochiu, ca şi cum satu ăla 
nu se-afla nicăieri, nici pă hartă, nici în teren. Înţelegi, bă 
Tache? Dacă zici tu că da, eu te cred, hai noroc şi mai dă şi 
tu un rînd dă rom, că eu am tot dat.

Ca să zic aşa, în toată povestea asta pă care ţi-am înşi-
rat-o acuma, stafia era Străiniu, nu doctoru Stafie, nici alt-
ceva. Că stau şi mă-ntreb cîteodată: bă, o fi toată tărăşenia 
asta pă bune, d-adevăratelea? Oi fi eu Fane sau numa vreo-
nchipuire d-a ta, Tache? Te pomeneşti că-n toată istoria 
asta tu eşti singuru-adevărat, bă. Şi-atunci comandă dracu 
o dată romu ăla, realu lu peşte ce eşti!





Personaje, istorie, geografie

Costică: născut în Străini, în 1953 (singur la părinţi). 
Deşi visa să devină medic şi a şi dat examen la medicină în 
vara lui 1972, nereuşita la admitere l-a făcut să meargă în 
toamnă „la sigur” ca să evite armata „la trupă”, astfel că a 
intrat la subingineri constructori. Şcoala generală la Străini 
(1960-68); liceul teoretic “Vasile Ionescu” la Oraş (1968-72); 
facultatea de subingineri şi armata (1972-75); din 1976 – în 
producţie. Îl cunoaşte pe Fane în 1976, după absolvirea 
facultăţii şi repartizarea în producţie. Căsătorit cu Iulia 
în 1978, fără copii. Genealogia lui Costică (linia maternă): 
Întemeietorul (1782 – 1848), stră-străbunicul (1823 – 1898), 
străbunicul (1866 – 1933), bunicul (Steluţă, diminutiv de la 
Constantin: 1888 – 1972), mama (1925 – ).

Tatăl lui Costică: născut în 1922. Autodidact. Doi fraţi 
mai mari: Florea (n. 1918) şi Niculăeş (n. 1920); o soră mai 
mică, Nastasia (n. 1924). Părinţii lor s-au căsătorit în 1917 şi 
şi-au ridicat prima casă în 1922, dărîmată de Sotir în 1923. 
Căsătorit (la fiecare sfîrşit de săptămînă) în 1946, după ve-
nirea din război, cu mama lui Costică (n. 1925). Singurul 
copil: Costică, născut destul de tîrziu (1953).
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Fane (Ştefan) aciubotăriţei: născut în 1952 în satul 
Chioara (Chi-oa-ra), zis Amotostivuitoriţei sau Amoto. Pri-
ma întîlnire cu Oraşul: în 1960. Stabilit în Oraş în 1970, ca 
muncitor pe şantier. A trăit o vreme în concubinaj cu Atena 
(1973 – 1978). Îl cunoaşte pe Costică în 1976. Întîlnirea cu 
dom’ Profesor: 1988 – 1989.

Dom’ Profesor (Mitică): născut pe la 1910. Fost învăţător 
în Străini înainte de război, apoi pe undeva prin apropiere 
de Străini, după care angajat la primăria aia mică. Partici-
pă la Al Doilea Război Mondial de la început pînă la sfîr-
şit. Prin 1950 descoperă tabloul. Părăsit de soţie (grecoaica 
Ireni) după ce-şi dă locuinţa în schimbul unei camere de la 
primăria aia mică.

Pătru: născut pe la începutul veacului al douăzecilea, 
mort pe la începutul anilor ’60. Apare în Străini prin 1950, 
cînd dom’ Profesor îl convinge să-i ia locul ca învăţător de 
ţară. De frica Securităţii, prin 1953 se auto-claustrează în 
subsolul bibliotecii regionale din Oraş, în întuneric absolut. 
Acolo se antrenează să poată citi în beznă (ca lupul), iar, 
la reapariţia în lume, oamenii, considerînd că are însuşiri 
specifice sus-amintitului prădător, îi atribuie porecla Lupu.

Atena: născută în Oraş în 1954. Termină liceul în Oraş 
în 1973, pică la facultate (TCM) de teamă că e gravidă, în 
toamna lui 1973 începe să trăiască în concubinaj cu Fane, 
în ideea unei viitoare căsătorii mereu amînate; concubina-
jul durează pînă în 1978, cînd Atena îl părăseşte pe Fane 
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pentru Gheorghe, care avea picioare frumoase. În 1978 se 
căsătoreşte cu Gheorghe (navetist din Străini la Oraş) şi se 
mută la Străini.

Adam (în Chioara, mai în deal): tatăl lui Adam şi Eva şi 
al unui băiat şofer de IMS la Oraş. Printre puţinii posesori 
de aparate de radio în 1960 (a vîndut două oi ca să-l cum-
pere). Cam sărit.

Istorie: cei din Străini au plecat din locul lor de baştină 
pe la 1815 şi s-au aşezat undeva în România, în zonă de 
dealuri; de aici vine, de altfel, şi numele aşezării, de la sta-
tutul de refugiat al locuitorilor săi. Cînd au plecat, au luat 
toată aşezarea cu ei, inclusiv mormintele din cimitir. Clă-
direa în care s-a instalat primăria aia mică: naţionalizată în 
1948; primăria s-a instalat prin 1950. Străini devine oraş în 
1970. Blocurile din Străini: construite în 1974.

Geografie: 
Străini: aşezat în zonă de dealuri, în partea nord-vesti-

că a ţinutului, spre marginea acestuia; nu există cale ferată 
la Străini, şi nici cu autobuzele nu stau prea bine. Străini: 
pămînt lutos, gălbui, neroditor. Piaţa Covrig: în centrul 
oraşului Străini, unde e şi staţia de autobuz.

Oraşul – capitala unui ţinut imaginar – în centrul aces-
tuia.

Vîltoarea (principalul curs de apă din ţinut): răsucită 
printre spinările domoale de dealuri de la nord şi de la sud 
de Oraş.
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Socor: sat situat în sud-estul ţinutului, la distanţă de 
70-80 km de Străini.

Chioara: sat situat la 80 km de Oraş, în sud-vestul ţinu-
tului, după ce treci de Socor. Pînă prin 1960, pe marginea 
drumului Chioara – pod (Vîltoare) erau plopi, care au fost 
tăiaţi de deţinuţi cînd au lărgit şoseaua.
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