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   „Cu mult drag și recunoștință soției mele Nelly
 și fiicelor Petronela și Mihaela, care mi-au fost   
tot timpul alături, încurajându-mă în aventura 

mea scriitoricească”
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Pro Maia

Afi rmat foarte recent cu o proză memorialistică, pliată 
atât pe realităţi sociale cât şi pe o indelebilă experienţă bi-
ografi că (Din Văianu la Toronto, 2010), prozatorul ION  C. 
GOCIU  (n. 1934) a reconfi rmat  din plin valoarea debutului 
cu volumul de nuvele Cireşe amare (2011), înscriindu-se, în 
acest sens, pe o tradiţie a prozei gorjeneşti, coborâtoare din 
Nicolae al Lupului şi ajungând, prin Sabin Velican, Constan-
tin Uscătescu, Iunian Th. Ciobanu, la scriitori mai recenţi, 
unii din ei optând pentru alte tehnici şi inginerii narative.

Densul roman al concitadinului nostru ne-a amintit, atât 
prin tematică, dar cât mai ales prin destinul itinerant al per-
sonajelor, de nuvela „Drumul Sevastopolului” al scriitorului 
Sabin Velican (1941), de romanul „Golgota, dragostea mea” 
(1995 ) de Constantin Uscătescu, ba chiar de Memorialul de 
război în Răsărit (scris înainte de 1989), încă inedit, al pro-
zatorului Iunian Th. Ciobanu, necunoscute încă de scriitorul 
în cauză… Ceea ce aduce, însă, nou autorul Maiei  este, fără 
putinţă de tăgadă, problematica de substrucţie social-politică 
a unor etnii, pe care înfl oreşte o frumoasă poveste de viaţă şi 
de moarte, de-a dreptul senzaţională, culeasă din anii de răs-
trişte şi teroare ai războiului (1941-1944), cu prelungiri până 
în zilele noastre. Probabil volumul următor va surprinde mai 
bine viaţa social-politică a romilor, cu accent pe a doua ge-
neraţie…
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Ion C. Gociu
În cazul dlui Ion C. Gociu, avem de a face cu un au-

tor de concepţie clasică, foarte interesant, atent  nu numai la 
conţinutul inedit al evocării, dar şi la construcţia textului na-
rativ în ansamblu, registrul diegezei „dorice”  întreţesându-se 
cu subiectivismul consemnărilor jurnaliere, în binecunoscuta 
convenţie a genului. E, altfel zis, vorba de o proză foarte bine 
dozată fi cţional şi episodic, impresia de autenticitate fi ind pu-
ternică şi plină de antren. Avem aici, in extenso, drama unei 
familii de supravieţuitori, în care se refl ectă accidente, men-
talităţi, conştiinţe şi ideologii proprii unui întreg secol româ-
nesc.

Maia este un roman social şi de moravuri, inspirat din 
realităţile crude ale dictaturii antonesciene, evocând pogro-
mul din 1941 şi deportările ţiganilor nomazi şi sedentari, din 
1942-1943, în Transnistria. Eroina, fi ica unei familii de evrei 
din Iaşi, adoptată prin forţa împrejurărilor de o şatră de lăieţi 
din părţile Ciulniţei ce va fi  deportată dincolo de Nistru, în 
lunca Bugului, îl va cunoaşte pe Trifu din „şatra lui Mihai”. 
Bărbatul, mai în vârstă decât adolescenta, nu era altul decât 
ţăranul român Trifon Mogoş, care,  abandonând, în împreju-
rări tragice, marşul forţat al armatei române spre Răsărit, îşi 
găsise şi el refugiul în anonimatul nomad de pe lângă locali-
tatea transnistreană Suha Balca, devenind mai apoi bulibaşă.  
Împovărată cu modul de viaţă impus şi sub această identitate, 
tânăra familie are de înfruntat mari lipsuri şi prejudecăţi etni-
ce, revenind în cele din urmă pe meleagurile româneşti. Dat 
mort şi declarat erou, Trifu nu poate să-şi declare identitatea 
şi să revină în satul natal, unde Mărgăreta îi ţinuse soroacele 
şi primea cuvenita pensie.  Iar când Maia, prin 1950, încearcă 
să clarifi ce lucrurile şi să-şi caute astfel dreptatea, apelând la 
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un căpitan de securitate, de etnie evreu ca și ea,  constată că 
noul regim instalat în România postbelică nu-i va putea ajuta 
cu nimic, dimpotrivă, odios şi absurd, le pune viaţa în primej-
die (urmând, ca prin 1960, sa relanseze o politică a stabilizării 
şi integrării nomazilor).

Devenită studentă la Conservatorul din Bucureşti, Brân-
duşa, fata Maiei, îşi va cunoaşte fratele vitreg, devenit ingi-
ner, împărtăşindu-i întreaga istorie a familiei. Tânărul Petrică 
Mogoş, venit să-şi viziteze mama la Valea Mare, cunoscuse 
acolo pe lăieţele Mariţa şi Brânduşa, dar va avea surpriza de 
a citi, la Bucureşti, însuşi jurnalul ţinut de Maia (pe numele 
de lăiață Marița), de-a lungul anilor de prigoană. Adevărul, 
răscolitor şi crud, este, de fapt, un document de viaţă socială, 
bine dozat narativ, în creionări portretistice memorabile. 

Paralel cu drama noului cuplu Trifu – Mariţa (alias 
Trifon – Maia), autorul evocă o lume autentică a satului ro-
mânesc - localizarea are un caracter mai general, căci Valea 
Mare poate fi  localizată atât în Gorjul tradiţional, cât şi în alt 
sat românesc, situat „la aproape 30 de km de târg”... 

Descrierile de locuri şi oameni, de obiceiuri şi mentali-
tăţi, din care exultă o oarecare indignare nostalgică, însă fără 
paseismul şi idilismul semănătorist, precum şi aducerea în 
pagină a unor specifi cităţi lexicale (ce-şi găsesc explicarea, 
de fapt, într-un Glosar fi nal, destul de sugestiv într-o posibilă 
localizare), conferă lucrării savoare şi autenticitate, naturale-
ţe şi spirit de observaţie.

Maia este un roman bine scris, de o cursivitate surprin-
zătoare în declicurile sale episodice, aducând în literatură anii 
războiului din urmă, cu acea sarabandă a nenorocirilor abă-
tute peste etnii şi popoare, într-o încleştare incriminantă şi 
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absurdă. Prelungirea acţiunii până în zilele noastre este destul 
de grăitoare pentru destinul unei comunităţi, parte integrantă 
a societăţii româneşti, a cărei problematică rămâne în conti-
nuare de actualitate.

Prof. dr. Zenovie  Cârlugea
Târgu-Jiu

12 februarie 2012
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Şatra din poiana Stejerelului 

Era într-o zi de sâmbătă după-amiază, când Petrică al 
Mărgăretii lui Mogoş coborî transpirat din  maşina încărcată 
de călători până la refuz.    

Venise cu RATA, un autobuz anume destinat să fi e cur-
să, ce făcea transportul călătorilor de la gara târgului până în 
comuna sa natală şi… mai departe. După ce-şi primi de la 
şofer cele două geamantane, aduse  de  pe portbagajul afl at 
pe acoperişul maşinii, fi indcă erau grele, se hotărî să le lase 
la magazinul sătesc al cooperaţiei, urmând să le care ulterior 
acasă, cu vreo ocazie. Erau pline cu de toate cele trebuincioa-
se mamei şi neamurilor din sat.  De aici, până la casa unde 
văzuse lumina zilei era  cale de vreo doi kilometri şi mersul 
pe jos, acum, chiar îi prindea bine, mai ales că se scăpase de 
greutatea  celor două valize. După atâtea ore de stat în  tren 
şi  maşină, avea nevoie  şi de puţină mişcare, iar mersul prin 
sat era o desfătare. Se vedea copil, mergând la şcoala prima-
ră, duminica la căminul cultural, la nedei şi la horele de la 
sărbători,  însoţind şi câte  o fată, colegă sau mai mică,  până 
aproape de casa ei.

 Mergea încet, sperând să revadă din  oamenii care mai 
trăiau, consătenii lui de-odinioară, să le dea bineţe şi să-i în-
trebe de sănătate. Trecu de şcoală şi ajunse la intrarea în sat. 
Comuna Valea Mare avea şapte sate, că de aceea i se şi spunea 
Valea Mare. Pe poiana ce se afl ă   de-a lungul mătcii Stejere-
lului, pârâu ce da numele satului şi trecea pe lângă el, acum, 
ca şi altădată, se instalase o şatră de nomazi. Aveau locul lor, 
stabilit de când lumea, şi-l respectau în fi ecare an. Deşi le 
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mai furau câte o gâscă, o găină, mai dau iama prin grădini şi 
culegeau fasolea şi pătlăgelele de pe araci, castraveţii şi ardeii 
graşi buni de cules, sătenii îi tolerau, sporind însă şi grija pen-
tru averea lor. Lăieţii le spoiau tingirile, le cârpeau căldările, 
le reparau povernele şi câte şi mai câte treburi. Ţuica se face 
şi s-a  făcut întotdeauna numai în cazane de aramă şi acestea 
erau meşteşugite numai de nomazii căldărari.

Când a trecut pe lângă şatră, s-a uitat atent spre cele 
trei corturi instalate şi a văzut că parcă nu mai arătau ca în   
amintirile din copilărie. Copiii acestora nu mai erau aşa de 
murdari şi zdrenţuroşi precum cei de altădată, nu-i săriseră în 
cale cu mâna dreaptă întinsă să le dea… un ban,  bătându-se 
cu pumnul stâng în piept şi scoţând sunete guturale spre a-l 
impresiona. Locul, nu prea mare, părea mai aranjat, corturile 
puse în ordine având căruţele în spatele lor. Ba, mai mult, 
dintr-un cort se auzea o muzică dintr-un aparat de radio. O 
fetiţă cu părul blond, făcut codiţe şi plin de bănuţi  de argint 
strălucitori, prinşi cu grijă să nu-i piardă,  stătea pe un şezlong 
instalat în uşa cortului – ce-i drept cam murdar - având pe 
lângă ea, în supraveghere, mai mulţi copilaşi care se jucau 
prin iarbă. Deodată, s-a ridicat în picioare şi  l-a întrebat: 

- Nene, cât e ceasu’?
 Profund uimit, fi indcă se putea aştepta la orice între-

bare numai la aceasta nu, s-a uitat la ceasul de la mână şi i-a 
spus ora exactă,  precizându-i şi minutele, după care copila 
de vârstă incertă i-a mulţumit şi s-a retras în cort, pentru cine 
ştie ce treabă urgentă.

„Da!... Şi la căldărari s-au schimbat multe!” gândi dom-
nul Petrică, bărbat cu studii superioare, trăitor de mai mulţi 
ani  în capitala tării, unde îşi avea serviciul ca inginer la o uzi-
nă de renume, reîntors în sat să-şi vadă mama, sora şi nepoţii, 
pe care nu-i mai văzuse de câţiva ani. 
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*

Fiindcă era  sfârşit  de zi de vară cu soarele ajuns la 
chindie şi sătenii încă nu se întorseseră de la culesul roadelor 
sau cu vitele de la păşunat, drumul era pustiu. Pe bătăturile 
caselor nu se vedea ţipenie de om. Gospodinele rămase acasă 
trebăluiau grăbite prin cuhnii, cu grija mălaiului şi a pregătirii 
fi erturii pentru cină. Aşa că Petrică nu  avu parte să întâlneas-
că, până acum, pe cineva. Totuşi, îi ieşi norocul în cale că, la 
poarta lui Vasile al Gheorghiţii,  trei săteni se speteau ca să 
despice un caravei, un buștean gros de gorun cioplit în patru 
muchii, să-l facă scânduri. Pe un suport  amenajat, numit ca-
pră, lemnul supus lucrului  era suspendat şi prins în lanţuri. 
Un bărbat suit pe el urmărea direcţia corectă a pânzei joagă-
rului,  ţinând şi trăgând în sus cu mâinile de cadrul ferăstrău-
lui,  de care alţi doi bărbaţi, în picioare, împingeau şi trăgeau 
în jos cu putere pentru a spinteca  butucul în scânduri, treabă 
la care cu mulţi ani în urmă, pe când era student în vacanţă, 
muncise şi inginerul de acum,  tânărul Petrică de altădată.

- Bun lucru, oameni buni! salută Petrică după obiceiul 
locului.

- Mulţumim dumneavoastră!  răspunse omul suit pe 
capră, el fi ind primul care-l văzuse, ceilalţi fi ind întorşi cu 
spatele, opintindu-se când  trăgeau şi împingeau de cadrul 
ferăstrăului.

Prezenţa unei persoane străine îi determină pe cei trei 
lucrători să se oprească din treabă, profi tând astfel de o mică 
şi binevenită pauză.

- Merge, merge? întrebă domnul Petrică, aşa, ca să se 
afl e mai mult în discuţie. Blănile astea le făcurăţi azi? Observ 
că sunt bine despicate şi sunt destule pentru o zi de lucru! 
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preciză el ca un bun cunoscător al sporului într-o zi de muncă, 
de care desigur că nu era străin.

- Ia te uită cine veni pe la noi! zise Gheorghe al Floarei 
din Deal, omul din pereche,  vecinul de mai la deal al casei 
mamei lui Petrică. 

Lucru se oprise, joagărul fu lăsat din palme, iar omul de 
pe capră coborî să dea şi el  mâna cu musafi rul sosit, pe care 
nu-l cunoştea, dar înţelesese că-i la origine din acest sat. 

- Bă, Petrică, mânca-l-ar nenea, că nu te-am mai văzut 
poate de zece ani! Parcă ieri erai un băieţel şi veneai pe la 
mine să-ţi fac praştie să tragi după gaiţe. Cât de greu i-a fost 
Mărgăretii, rămasă văduvă de război când nu împlinise  30 
de ani, să vă crească singură, pe tine şi pe soru-ta Domnica! 
Şi ce mai tată aţi avut! Era de fală în toată Valea Mare! Cine 
vrea o oală bună, mergea la Trifon să cumpere. Doamne, cât 
de repede mai trecu timpul şi cât de bătrân trebuie să fi u, dacă 
tu eşti aşa de mare şi om în toată fi rea! continua nea Gheorghe 
cu tristeţe în glas după tinereţea-i dusă.

Domnul Petrică  înţelesese că, revenit aici în satul în 
care s-a născut, este iar Petrică  din copilărie şi că  trebuie să 
se acomodeze cu apelativul de altădată, altfel, devine cara-
ghios în faţa acestor oameni curaţi sufl eteşte, dar neschimbaţi 
în mentalitate.

- Cât stai pe la noi? îl întrebă direct nea Gheorghe. 
- Până după Sântamărie! răspunse Petrică.
- Aaa! o săptămână de zile… Te aştept să treci mâine pe 

la mine, că-i duminecă, să mai stăm de vorbă şi să bem câte 
un ţoi cu   ţuică bătrână. O am de peste zece ani, îi roasă de 
butoi şi-i galbenă ca lămâia. Pe aici n-are nima aşa ceva! De 
vreo trei ani  am tras-o şi o am pusă într-o damigeană de 25 
de litri. O beau ca pe doctorie şi numai cu domni mari! Când 
am oameni la  lucru, le dau beutură din alt butoi, ţuică de anul 
trecut, care-i tot bună, dar nu-i tocmai… doctorie! 
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- Mulţumesc, nea Gheorghe! Ne-om vedea ş-om mai 
vorbi, zise  Petrică luându-şi la revedere, ca să nu ţină oame-
nii din lucru, că li se ducea sporul! Dădu mâna şi cu ceilalţi 
doi ţărani, care fuseseră tăcuţi, la discuţia lui cu Gheorghe.  

Până acasă nu se mai întâlni cu nimeni. Doar câinele 
de la casa lui Opregel îl lătră cu înverşunare, scoţând  capul 
pe sub poartă, iar la Ioana lui Iosif îi sâsâi agitat şi cu ură un 
gâscan leşesc, enervat, când trecu prea aproape de tâlvura de 
gâşte, haremul  pe care-l stăpânea. 

Drumul pe care-l mai avea de parcurs şerpuia de-a lun-
gul pârâului. Când ajunse la ultima cotitură, pe fundalul live-
zii cu meri, peri şi pruni, văzu profi lându-se casa în care  s-a 
născut. De cinci ani nu mai venise pe aici, dar parcă nimic nu 
se schimbase. Se opri s-o privească. Soarele  n-o mai lumi-
na. Se ascunsese după un nor ce căpătase borduri roşietice, 
viu scânteietoare, îmbiind la meditaţie. Ziua se micşorase şi o 
adiere răcoroasă, ca întotdeauna când vine  toamna pe aceste 
locuri, îl întâmpină cu sufl ul ei mângâitor, prietenos. Pe aici 
erau cândva locurile lui de joacă în momentele de repaus între 
prânz şi amiază, când vitele erau ostoite între două păşunări. 
Se opri… Aici era poieniţa unde altădată, pe timp de seară, se 
făcea focul pentru Furcă,  un obicei în serile de sfârşit de  vară  
şi început de toamnă, când la un foc ce se aprindea seara prin 
grija copiilor, femeile veneau cu de lucru  şi  sporovăiau până 
noaptea târziu. Privi stâlpul crăpat de ploi şi soare, suportul 
pe care se monta Vârtejul la sărbătoarea Dragobetelui. Era 
făcut de bunică-su, din lemn de salcâm, ars la partea îngropa-
tă în pământ, ca să nu putrezească. Îşi mai aduse aminte cum 
s-a dat prima dată în Vârtej cu Floarea lui Mitru, colega lui de 
clasă, cum mamele lor râdeau de ei şi le scoseseră vorbe că 
se plac. Se aşeză pe  un butuc gros din lemn de salcie, scobit 
a fi  bancă. Deşi era de pe vremea copilăriei lui, crăpase şi se 
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înnegrise, dar  nu  putrezise, sau uitase el cum a fost. Deja era 
impresionat şi timpul parcă se oprise în loc... Privi unde odi-
nioară era  vatra focului, unde se coceau jaiurile de la porum-
bii rămaşi toamna verzi. Atunci iarba  nu creştea niciodată pe 
această vatră, acum era verde şi se gândi că aici nu s-au mai 
aprins surcelele de multă vreme. O dovadă că „s-a pierdut 
obiceiul!” constată Petrică şi-l prinse iarăşi nostalgia.                                                                                                                     

 Îşi aduse aminte că în acest spaţiu se oprea toboşarul 
comunei şi anunţa poruncile stăpânirii, hotărârile primarului 
privind prestaţiile comunale şi câte şi mai câte. În zilele de 
sărbători şi mai ales în duminicile când nu mergeau la hore, 
aici se adunau femeile  tinere şi bătrâne, frumos primenite şi 
cu busuioc la ureche, pentru a-şi spune păsurile şi bârfele des-
pre altele, iar noi, copiii, asistând cu „gurile căscate”, auzeam 
şi ceea ce n-ar fi  trebuit, mai ales cele spuse despre bărbaţi, 
de multe ori neînţelegători faţă de necazurile nevestelor. Ne-
vestele mai tinere îşi aduceau şi plozii sugari, cu leagănele 
în care-i ţineau, cărora le schimbau, în văzul lumii, scutecele 
ude şi murdare de nevoile fi reşti, după care,  spre a-i împăca, 
fi indcă plângeau, le strecurau în gură ţâţa pe care o sugeau cu 
mai multă lăcomie, până adormeau cu nasul în sânul rotofei. 
Aici l-a văzut ultima oară pe tatăl său, când împreună cu alţii 
de seama lui şi-a luat la revedere şi au plecat la război, de 
unde nu s-a mai întors. Pe timpul războiului, aici se citeau 
scrisorile venite de pe front, se pomenea despre soldaţii mor-
ţi,  răniţi sau dispăruţi şi erau jeliţi de toată sufl area prezentă, 
indiferent al cui era… 

 Aici, în acest loc, era, vrând-nevrând, şi o şcoală a vie-
ţii, de la care şi Petrică a învăţat multe.

_____________                
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Clepsidra timpului 

Îşi aduse aminte că la 22 iunie, ziua Sfântului Grigore 
Dascălu a anului 1941, în puterea nopţii, au început să bată 
clopotele bisericilor. Sătenii speriaţi din somn s-au îmbrăcat 
sumar şi au ieşit din case, adunându-se după cum le era obi-
ceiul pe această poiană. Auziseră de mai multă vreme că-i 
primejdie mare, dar parcă nu le venea să creadă că va fi  iar 
război,  ca-n 1916. Omului de ce îi e frică nu scapă!

Crăcănel, cântăreţul de la biserică, aduse vestea că a 
început războiul pentru eliberarea provinciilor ocupate de 
ruşi. În noaptea aceea, Mareşalul ordonase: „Ostaşi, treceţi 
Prutul!”

Bărbaţii buni de armată care mai erau pe acasă răma-
seră încremeniţi şi, duşi cu gândul la ce-i aşteaptă, începură 
să se închine. Femeile, deznădăjduite şi îngrijorate de  ne-
prevăzut, gândindu-se la „ce se vor face singure cu copiii!”, 
se puseră pe plâns. Era o zi tristă, ca un bocet nesfârşit ce se 
întrecea cu dangătul clopotelor.

Tăcut, cu imaginile de atunci în minte, Petrică socoti 
din cap: „Aveam  nouă ani şi terminasem cu premiul întâi  
clasa a doua la şcoala primară.” 

Îşi mai aduse aminte de reacţia celor din casă, când tatăl 
său a primit ordinul de mobilizare. Toţi plângeau… iar mu-
mă-sa  era disperată. Îşi smulgea părul din cap de deznădejde! 
Pătulul era gol, porumbii de-ai vechi erau pe terminate, iar 
anul nu se ştia cum va fi . Urma cea de-a doua praşilă şi ploaia 
întârzia. Comuna se golise de toţi bărbaţii tineri. Aproape toţi 
dintre ei fuseseră încorporaţi, mobilizaţi şi repartizaţi la uni-
tăţile ce se pregăteau să plece pe front. 
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În imaginea păstrată în memoria  sa mai văzu prima şi 

ultima scrisoare trimisă de taică-su, o carte poştală ce avea şi 
o ştampilă dreptunghiulară „CENZURAT”, din  care a reţinut 
că-i scria  mamă-sii: „Mărgăretă, să ai grijă de copii, că de-
acum sunt numai în seama ta… Dumnezeu să-ţi ajute!”. 

Şi atât.
…Îi veni în minte şi ziua când factorul poştal a adus 

certifi catul de deces al tatălui său. Era într-o zi din postul Cră-
ciunului, friguroasă, dar cu  soare. Printre sughiţurile care-i 
înfundau respiraţia, poştaşul l-a citit, fi indcă ea, mumă-sa, era 
aproape leşinată şi toţi vecinii care se adunaseră în bătătura 
casei, să audă nenorocirea, se jeluiau cu palmele la ochi.  

- „Fruntaşul, Mogoş Trifon , născut la data de 1 fe-
bruarie 1911, în comuna Valea Mare … contingentul… şi a 
început şi el să plângă de n-a mai putut citi, oprindu-se un 
moment,  …a murit în lupta de respingerea  atacului bolşevic 
la 2,5 km.  vest de localitatea Suha Balca din Transnistria”...  
În acel document, îşi aduse aminte că mai scria …că a fost 
avansat post-mortem la gradul de caporal şi decorat cu Me-
dalia Virtutea Militară. Era semnat de comandantul regimen-
tului din care făcea parte.  Certifi catul era  păstrat cu sfi nţenie 
de mamă-sa la un loc cu mai multe scrisori, acte şi poze, toate 
îngrămădite în sertarul mesei din odaia bună.

…S-a văzut apoi în clasă, la şcoală, când toţi copiii şi 
dascălii l-au primit ca pe un fi u de erou căzut la datorie pen-
tru Patrie.  Pentru jertfă, lui taică-su  i s-au adus laude ce l-au 
făcut pe copil să fi e mândru că-i fi ul lui. Plânsese destul acasă 
în seara şi noaptea aceea, aşa că aici, în faţa tuturor, a vrut să 
arate că ştie să fi e bărbat şi nu i-a curs nicio lacrimă, în timp 
ce toate fetele, colegele lui, plângeau cu lacrimile înnodate 
sub bărbiţe.  
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 Mândrie de mamă

…Se ridică şi dădu să plece. În drum, în faţa casei pă-
rinteşti, era un câine fl orean, care, văzându-l,  se ridicase în 
patru labe şi începuse să latre.

 „Câinele ăsta pe mine mă latră!” gândi Petrică. Şi aşa 
era, fi indcă numai el era pe  drum şi câinele era cu capul în-
tors spre locul unde se aşezase, urmărindu-l ca pe un duşman 
al său.” Şi n-am niciun băţ cu care să mă apăr. O să stau aici 
până mai vine cineva!”

De pe Linie la Deal, se auzi hurducăind o căruţă. Era 
trasă de doi cai ce alergau la trap. Petrică îi făcu semn să 
oprească, sperând un ajutor de la căruţaş, şi-i prinse bine. Vi-
zitiu era Dumitru lui Pricină, ţăran cu doi ani mai mare, cu-
noştinţă din copilărie, care opri căruţa  când ajunse în dreptul 
lui.

- Târrr!... zise Dumitru, strângând hăţurile, şi caii  ră-
maseră pironiţi lângă omul necunoscut, care făcuse semn să 
oprească.

- Bună ziua, Dumitre! Ce te uiţi aşa la mine, nu mă mai 
cunoşti? …îi spuse Petrică omului din căruţă.

Dumitru, cu hăţurile în mâini, îl privea fi x şi nu-i venea 
să creadă  ce vedea înaintea ochilor. „Domnul acesta, bine 
îmbrăcat ca  la oraş, o fi   sau n-o fi  copilul Mărgăretii, cu care 
se asemuia şi pe care nu-l văzuse de atâta vreme?”

- Bată-te să te bată norocul, Pătrule!... că aşa-i zicea în 
copilărie, când jucau ţurca pe izlaz.  Ţi-aduseşi şi tu aminte 
să mai vii în satul unde te-ai născut? De când nu te-am mai 
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văzut! Că dacă nu vorbeai, nu te-aş fi  recunoscut!..  Răsuci 
hăţurile pe capul vârtejului de la loitră, sări sprinten din căru-
ţă şi-l cuprinse în braţe. În timp ce-l săruta, cu barba-i nerasă 
de-o săptămână, Dumitru îi înţepa  obrazul neted, amintindu-i 
lui Petrică de gestul pe care-l făcea cu peste patruzeci de ani 
în urmă tatăl său, când îl ţinea pe genunchi şi-i freca faţa cu 
barba, …ca să-l facă bărbat! 

…Sporovăiră minute bune. Caii, bătând ritmic din co-
pite, se apărau de muştele supărătoare, mişcând aprig din 
cozi. Dumitru, care se grăbea să ajungă în luncă să aducă un 
zgău de drugi – culesese porumbii – sări în căruţă şi îi promi-
se că la întoarcere îi va aduce valizele lăsate la cooperativă. 
Înainte de a da bice cailor,  strigă la doda Mărgăreta, mama 
lui Petrică, să lege câinele, că trece pe drum un domn de la 
oraş, de care o să se bucure…  când l-o vedea!

*

 Mărgăreta, ieşită la poartă să-şi ia şi să lege câinele, 
văzu că  domnul care vine pe drum nu-i altul decât Petrică al 
ei! Nu putea să se bucure de plânsul care o podidi, udându-i 
obrazul cu pielea întinsă şi arsă de soare. Unul în braţele altu-
ia, zăboviră mult la poartă, parcă uitând unde sunt. 

Petrică rămase surprins când pe lângă ei trecu  ieşind 
din curte o tânără şi frumoasă ţigancă de căldărari, care îi 
spuse mamă-sii: „Săru-mâna, cocoană!”

- Brânduşo! Să treci zilele aste pe la mine, să-ţi mai 
spun câte ceva.

*  
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Când Petrică   intră în bătătura casei părinteşti din Valea 
Mare,  pe unde nu mai trecuse mai nimeni de multă vreme, 
avu marea surpriză s-o găsească pe mumă-sa cu  masă întinsă 
sub dud, în partea cu umbră din bătătura casei. Pe masa rotun-
dă cu trei picioare erau două străchini smălţuite, în care mai 
rămăsese câte ceva din ciorba de găină, pusă în ele. Prezenţa 
lui, venit pe neaşteptate după atâta vreme, strică rostul tainei 
de la masa plină cu bucate.

- Vă stricai masa şi taina, mumă! Cine-i ţigăncuşa asta 
aşa de frumoasă de ţi-a intrat pe sub piele şi mâncarăţi amân-
două?

- E de la corturile pe lângă care trecuşi. Mumă! Ăştia-s 
lăieţi ca lumea, cinstiţi şi curaţi şi mai spălaţi  ca Ioana lui 
Floricel, după care,  de nespălată ce-i, pute şi pământul pe 
care calcă. O trimisă tat-su să-mi aducă clopotul ăsta pentru 
Joiana. Că-i dată dracu de n-are păreche vaca asta! Tot timpul 
se răzneşte la păscut, de n-o mai găseşti prin tufe şi ogaşe. 
Auzi ce frumos sună!

 Îl luă de zgardă şi-l bălăngăni. 
- Sună frumos, ca ăl de la Biserica Mare şi străluceşte 

ca soarele, preciză convingător Mărgăreta fi ului său.  Îmi mai 
zisă să-l leg cu lanţ şi să-l prind cu lacăt când îl pun la gâtul 
vacii, că-i scump şi să nu-l fure cineva.

Petrică  luă clopotul în mână, îl cântări în palmă, văzu 
că-i turnat  din bronz şi fusese bine lustruit. Probabil  cu amor,  
o pastă de lustruit metalele, pe care o ştia el de când fusese 
elev la liceul militar şi-şi lustruia nasturii de alamă ai ţinutei.  
Ţinându-l de zgardă, îl  scutură   şi constată că mumă-sa avea 
dreptate. Suna frumos! 

- Cred că se aude din capul satului când vii cu vacile 
acasă! remarcă Petrică cu sinceritate. Cât dăduşi pe el?
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- Niciun ban. Lăietele ăl bătrân a trecut într-o zi prin 

sat, m-a văzut la poartă şi m-a rugat să-i dau o ulcea cu apă,   
să bea, că-i era sete. Era o căldură de te ardea năsipul la tălpi. 
Părea ruşinos, că nu s-a uitat în ochii mei când mi-a zis: „Să-
ru-mâna, cucoană!” După ce a beut toată apa, se uita pe drum 
la Vale când s-a şters la gură cu dosul palmei. Se aşezase într-
o dungă, îngândurat, şi apoi îmi zise:

- Cucoană, fi indcă fuseşi bună cu mine, am să-ţi fac un 
clopot pentru vacă, c-o fi  vreuna dintre ele mai rea, care n-are 
stare la păscut. O trimit pe fi e-mea a mică să ţi-l aducă şi, 
dacă mai ai nevoie de ceva, să-i spui ei!

 Atât a zis şi  s-a dus ca din puşcă, pe drum la vale.
- O fi  fost grăbit, că lăieţii când te prind nu mai scapi 

uşor de ei, zise Petrică, rotind privirea pe bătătura curată, mă-
turată de azi.

„Plecă şi asta aşa de repede! cugetă Mărgăreta mai mult 
pentru sine, dar cu referire la lăiaţa tânără. Nici  nu terminai 
de vorbit ce aveam cu ea. Da, lasă că mai vine ea!  Vream şi 
o căldăruşă de aramă spoită,  cum am văzut la popa Vanghe-
lie, aia care o duce cântăreţul Crăcănel, la Bobotează, în care 
oamenii  aruncă  banii. Fierbi în ea orice fi indcă nu cocleşte. 
Şi ce mânuelnică e!”

- Dacă o momişi cu ciorbă de găină, mai trece ea pe 
aici. O  să-ţi şi descânte, să-ţi dea în bobi şi să-ţi citească 
norocul în cărţi sau în ghioc. Dar, vezi să nu te adoarmă şi să 
găseşti casa goală după ce pleacă! Nici nu  ştii când a dispărut 
şi  ce ţi-a luat de prin casă.

- Văzuşi, Petrică, ce frumoasă e? spuse Mărgăreta, în-
cântată de tânăra lăiaţă, de parcă vorbea de fata ei. Nu miroase 
deloc a ţigancă. N-are palmele crăpate, nici unghiile murdare, 
parcă n-ar face nimic la cort şi vorbeşte ca noi. Când o mai 
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veni, o s-o descos şi o întreb eu mai multe şi  ce hram poartă! 
Ce crezi?... O fi  fost furată de mică, de la vreun român, că-i 
prea albă la piele ca să fi e  lăiaţă. De drag  să te tot uiţi la ea!... 
S-o mângâi ca pe o păpuşă de marmură, cum avea soru-ta 
una, când era mică, şi-a pisat-o Nicoliţa  lu’ Pârvu cu-n pie-
troi, când, jucându-se de-a mămicile, s-au încăierat pe ea, că 
nu s-au înţeles care să-i dea mai întâi să sugă.

Petrică se sui în tinda casei, băgă nasul prin camere şi 
rămase  uimit de curăţenia păstrată şi acum, ca pe vremea 
când mama lui era tânără. În ambele camere paturile erau 
aranjate, iar cei doi pereţi din odaia  bună erau acoperiţi cu 
odoare ţesute, de sus până jos. Unul cu o scoarţă şi celălalt cu 
un macat lucrat în cocleţe. Peste saltea erau puse aşternuturi 
ce se vedeau a fi  curate. Căpătâiele din ţesătură aspră şi um-
plute cu paie  fuseseră înlocuite cu perne albe, ce aveau cusuţi 
trandafi ri de arnici şi erau umplute cu pene. Casa era primi-
toare şi fu convins că  va dormi bine cât  va sta în Valea Mare.  
Acum îi părea rău că n-a mai trecut pe aici de-atâta vreme. 

- Cu puricii cum stai, mumă? întrebă Petre, mai mult 
în glumă.

- Bine! …că eu nu ţin porcii pe bătătura căşii, ca alţii. 
Dar să ştii că în oborul de la vaci mai sunt. Acolo am şi porcii 
şi acolo doarme şi Floricel, că i-am făcut culcuş moale de 
fân, lângă coteţul viţeilor, să-i păzească noaptea. În hal-an  au 
venit lupii la şoprul lui Berci şi i-au rupt ulucile, de s-a speriat 
tot satul! Hainele cu care umblu pe-afară  nu le bag în odaie. 
Le las  agăţate pe cui în tindă, că nu le ia nima! Frunzele de 
nuc, înşirate pe jos, de-aia le-am pus, să nu intre purecii în 
odăi!     

Petrică ajunsese iar în casa părintească şi o găsise pe 
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maică-sa bine sănătoasă,  cu gospodăria aranjată. Era o fe-
meie încă în putere şi se apropia de şaizeci de ani. Tinereţea  
şi-o petrecuse singură, crescându-şi copiii, şi numai ea a ştiut 
prin ce greutăţi a trecut. Îi scoseseră vorbe muierile din satul 
de  la Vale că ar fi  trăit cu unul din Brebenei, că se întâlneau 
pe curătură, dar n-a prins-o nimeni în fapt. Erau doar vorbe de 
muieri rele la adresa ei, femeie frumoasă şi singură, care n-a 
vrut nici în ruptul capului să se mai mărite.

- Nu mai găsesc eu om ca Trifon! răspundea ea la alu-
ziile celor care îi purtau de grijă. Am doi copii şi trebuie să-i 
cresc cum se cuvine şi să-i iubesc şi pentru tat-su. Bărbaţilor  
de-al doilea nu le pasă decât de muiere, nu şi de copiii ei de 
pe bătătură!... Aşa punea ea punct discuţiilor de acest fel, care 
n-o priveau, căci n-o interesau.

 Pensia de văduvă de război era  mică, dar era! Cu tim-
pul,  nu-i mai ajungea nici pentru cumpărături de la prăvălie 
şi doar nu cumpăra multe, că muncea şi avea de toate. După 
război, banii se devalorizaseră şi de pensie se alesese praful! 
O vreme nici n-a mai primit-o. Nu mai era ca la început. A 
fost ajutată de naşu-su Cârlogea, învăţătorul copiilor, care l-a 
dus pe Petrică să înveţe la Liceul militar. Afl ase că Mareşalul 
dăduse ordin ca fi ii rămaşi orfani şi cei de invalizi de război, 
buni de carte, să aibă întâietate la admitere în aceste licee, 
unde toate cheltuielile erau plătite de Stat. Opt ani n-a inte-
resat-o nimic pe mamă. Şi aşa copilul ei i-a ajuns om mare.

Când era întrebată vreodată: „Cum  se descurcă fi u-su 
prin străini?”, Mărgăreta se lăuda la lumea de prin sat:  „Co-
pilul meu primeşte totul pe degeaba. Îi dau haine din ştofă 
de ofi ţer, bocăncei din piele de iuft,  mâncare şi găzduire. 
Armata  are şcoli unde să înveţe, să se spele, să mănânce şi 
să doarmă. Până şi bilete de drum primesc pe degeaba, când 
vin în vacanţă!”
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 După un an de liceu, când a venit în vacanţa mare, nu-l 
mai cunoşteai, aşa de frumos se făcuse Petrică! Se deşirase 
şi-i stătea  bine în hainele de culoare kaki. Pe cap, avea o 
beretă tot kaki, ce avea o stemă în frunte şi-o purta pusă pe-o 
ureche, de nu mai putea Mărgăreta de dragul lui. Toate fetele 
îl plăceau şi se băgau să joace lângă el în hore. Doamne, ce 
fericită era Mărgăreta când îl vedea! Şi fetii notarului îi plă-
cea de Petre al ei, dragul de el!

„Mai este şi frumos şi cuminte!” glăsuia lumea când îl 
vedea trecând prin sat. „Seamănă leit cu tat-su,  fi e-i ţărâna 
uşoară!” 

*

Aproape de miezul nopţii, Petrică se întoarse de la so-
ru-sa Domnica, unde fusese aşteptat cu masa pusă, să cineze 
toţi. Locuia  cu bărbatu-su în casa lor, pe o uliţă, mai la deal 
de unde sta mumă-sa. 

Pe fi e-sa Domnica, Mărgăreta şi-o măritase cu Vasile al 
lui Prunescu, tot în sat, dar locuia pe uliţa Pruneştilor.

 Acum, pe vară, Domnichii, care o avea pe fi e-sa con-
tabilă, măritată la oraş, îi venea o nepoată în vacanţă. Era un 
înger de fată, hărnicuţă şi bună de carte, ca şi maică-sa. Toată 
vara, cu fetele şi băieţii  de seama ei, păşteau vacile pe izlaz, 
şi pe ale bunicii, şi pe-ale străbunicii. Petre a cinstit-o din 
ce adusese şi i-a mai dat şi bani, să aibă de cheltuială pentru 
bragă şi gogoşi, când merge duminica la hore.

 Intră uşor în odaie, se dezbrăcă de haine, îşi puse pe el 
pijamaua şi se culcă în patul pregătit din timp, de maică-sa. 
Pe masa înaltă din odaie, Mărgăreta îi pusese o ulcea nouă de 
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pământ, umplută cu apă proaspătă, în care  aşezase pentru fi ul 
ei un buchet cu fl ori de busuioc, cătină şi ochiul-boului. Lân-
gă ea, ca să fi e! o cană cu lapte acru, acoperită cu un peşchir 
frumos lucrat, cu fl ori şi bordură din arnici roşu pe pânză de 
bumbac topit.

Liniştea era deplină. Vremea  se răcorise şi Petrică  
adormi repede.     

             
                                                                

_____________
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Drama unei copile

În primăvara anului 1925, în cartierul Păcurari din 
Iaşi, pe una din străzile cu locuinţe îngrămădite, vechi şi cu 
geamlâc, în casa lui Aaron Zimmerman, soţia sa Raşel a adus 
pe lume o fetiţă pe care au botezat-o Maia. Evenimentul a fost 
sărbătorit potrivit tradiţiei de milenii şi a însemnat un prilej 
de mare bucurie pentru părinţii fetei, prietenii din comunita-
tea evreiască, ca şi pentru  cunoştinţele lor dintre români.

Raşel mai avusese două sarcini, pe care le pierduse, şi 
venirea pe lume a acestei fetiţe a adus o mare bucurie în casa 
negustorului de coloniale, care şi-a pus mari speranţe de vii-
tor în această mult dorită copilă.

  Până să meargă la şcoală, a avut o copilărie fericită. În 
casa părintească, Maia s-a bucurat de asistenţa unei bone cu-
noscătoare a limbii engleze, care i-a sădit copilului dragostea 
pentru limbi străine. Era o gândire  pragmatică, de prevedere, 
a părinţilor. Raşel  avea din partea mamei ei o mătuşă care 
locuia în America şi, gândea ea, niciodată nu se ştie cum vor 
merge timpurile! De aceea era bine ca fata ei să înveţe limba 
engleză care se vorbeşte de americani. Dacă o fi  nevoie să 
meargă pe la mătuşă-sa, trebuia să ştie să vorbească limba 
celor de peste Ocean.

Şcoala primară a făcut-o la Iaşi. După cele patru clase 
obligatorii a dat examen şi a fost admisă la Liceul Comercial, 
aşa cum doreau părinţii, că numele de comercial al şcolii le 
suna bine în urechile lor de negustori.

Cu ajutorul bonei şi cu exemplul din familie, fata şi-a 
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însuşit bine manierele de comportament şi codul de respec-
tare a valorilor agonisite cu trudă. Înţelesese rostul şi meni-
rea banilor şi nu cerea părinţilor nimic peste ceea ce aceştia 
credeau că îi este necesar unui elev de liceu, să cheltuiască 
zilnic. Învăţase să socotească, să salute şi să mulţumească şi 
pe englezeşte.

Împreună cu părinţii, de marile sărbători Shannah Roş 
Ha, Yom Kipur sau Hanuka,  mergea la sinagogă,  unde as-
culta smerită predicile rabinului, iar acasă asculta cu pioșenie 
citirile din cărţi ale tatălui său şi se ruga lui Dumnezeu pentru 
iertarea faptelor rele din trecut şi la schimbare în bine, pentru 
viitor. La sabat, spre seară, când soarele este la asfi nţit, prin 
rugăciune spunea: „Semnează, pecetluieşte!”, adică dorinţa şi 
urarea pentru un an bun şi fericit.

La liceu, în clasă, deşi  fată fi ind, încă din iarnă  a fost 
supusă  de multe ori răutăţilor fi ilor de legionari, care, direct 
sau pe ascuns, n-o scoteau din „jidoafcă împuţită!”  În acest 
viespar întărâtat de concepţii rasiste, antisemite,  s-a găsit 
totuşi un elev dintr-o clasă superioară, care dintr-o simpatie 
reciprocă îi lua apărarea. Era iubitul ei şi era fi u de români. 
Într-o seară, când se plimbau numai ei doi pe una din aleile 
din Copou, prietenul  ei a căzut pradă unor necunoscuţi, care 
l-au bătut cumplit, chiar în prezenţa ei, „ca să se înveţe minte 
să nu se mai plimbe cu o jidoafcă!” 

Într-o zi din luna ianuarie 1941, după vacanţa de Cră-
ciun,  când  a vrut să intre în clasă, a fost primită cu ostilitate 
de un grup de fete şi băieţi, care aveau aplicate pe bluze nişte 
însemne pe care le cunoştea a fi  naziste. Aceştia i-au blocat 
intrarea în clasă şi i-au lipit pe spate steaua  galbenă a lui 
David, care atunci era un simbolul  famat şi discriminatoriu 
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al evreilor de peste tot. Îi reproşau că ei, evreii, L-au răstignit 
pe Iisus Hristos şi că sunt vinovaţi de toate relele omenirii!

Durerea strecurată şi cuibărită apoi în sufl etul ei de ado-
lescentă a fost atât de puternică, încât a leşinat  când cobora  
tristă  pe scările abrupte ale clădirii liceului. S-a împiedecat, a 
căzut şi s-a lovit la cap. A fost ridicată de unii elevi cumpătaţi  
şi dusă la cabinetul medical, unde doctorul, care-i cunoştea 
părinţii, i-a chemat „să vină s-o ia acasă”. Din acel moment,   
cunoscând situaţia din oraş, părinţii s-au hotărât s-o retragă 
din liceu. Fiica lor nu mai putea să reziste umilinţelor şi vio-
lenţelor la care era supusă!

____________                         
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Iaşi, iunie 1941
 

Încă din iarnă, autorităţile au început presiunile asu-
pra populaţiei evreieşti, sub toate formele. Casele le-au fost 
însemnate,  vopsindu-le pe uluci şi ziduri Steaua lui David, 
şi li s-a interzis cu pedeapsa morţii prin împuşcare părăsirea 
domiciliului, mai ales pe timp de noapte.            

A urmat calvarul!                                            
Au fost arestaţi şi duşi la chestură pentru anchete  peste 

3200 de oameni, au început jafurile în casele și în prăvălii-
le pe care le aveau. Cei care nu se supuneau erau împuşcaţi 
în propriile curţi, în case, pe stradă, oriunde! Li  s-au impus 
restricţii de circulaţie după lăsarea serii, deşi nu mai îndrăz-
nea nimeni dintre ei să mai iasă din case. În ziua de 29 iunie 
1941, la o săptămână după intrarea României în al Doilea 
Război Mondial, în  gară la Iaşi se formaseră deja garniturile 
de tren cu vagoane de marfă, care să-i transporte pe evrei 
către o destinaţie „necunoscută”, deşi  autorităţile ştiau deja 
că era oraşul Călăraşi. În aceste trenuri ale morţii, în fi ecare 
din vagoane erau înghesuiţi şi peste o sută de oameni, bărbaţi, 
femei, copii. Căldura era înfi orătoare! Oamenii se sufocau de 
zăpuşeală, n-aveau apă şi mureau pe capete, deshidrataţi şi 
înfometaţi. Pe drum, din loc în loc, trenul oprea şi erau scoase 
din vagoane trupurile celor decedaţi. Era un spectacol maca-
bru, dezolant, cumplit!

Aaron Zimmerman, soţia Raşel şi fi ica lor Maia fuse-
seră şi ei urcaţi  cu forţa într-un vagon dintr-un tren al morţii. 
Pe drum, după două zile insuportabile, Aaron moare subit, 



29

Maia

proptit de soţie şi, după el, de disperare, tristeţe şi neputinţă, 
moare şi ea, sub ochii îngroziţi de spaimă ai fi icei lor. La una 
din opririle de pe traseu, morţii au fost aruncaţi din vagoa-
ne, uşile închise, trenul pus iar în mişcare, în aceeaşi direcţie 
necunoscută de nefericitele fi inţe sortite să trăiască iadul pe 
pământ.

 Maia, la numai 16 ani, rămasă singură pe lume, rezistă 
până la o altă oprire. Într-o gară necunoscută, profi tă de nea-
tenţia poate voită a celor care scoteau morţii din vagoane şi 
coborî. Furişându-se pe sub tren, trecu printre mai multe gar-
nituri staţionate şi ajunse la peron. Pe o tablă imensă, prinsă 
la vedere pe peretele clădirii, citi numele gării: CIULNIŢA. 
Auzise de această gară, dar nu-şi aducea aminte pe care cale 
ferată este. Pe aici nu călătorise niciodată. Nu ştia de unde vin 
şi unde se duc trenurile. Parcă picase în altă lume.                            

Maia, deşi era acum o domnişoară frumoasă, mignonă, 
cu faţa prelungă, ochii mari, căprui, nasul drept, cu părul ne-
gru, strălucitor, pe care îl purta cu cărare pe mijloc, lăsat pe 
umeri în două bucle care-i încadrau obrajii măslinii, scoţân-
du-i în evidenţă  gingăşia inocentă, arăta în acel moment ca o 
fi inţă năucită! Lângă ea îi muriseră ambii părinţi, fără ca mă-
car să  poată spune ceva şi tot în prezenţa ei fuseseră  aruncaţi 
din tren şi lăsaţi undeva, pe-un câmp. În prezenţa lor, casa din 
Iaşi în care s-a născut şi au locuit le fusese devastată  după 
ce fuseseră scoşi în stradă, luate bunurile şi escortaţi până la 
gară. Nu mai avea pe nimeni şi era disperată! Nici măcar nu 
ştia exact unde se afl a. Îi era sete şi foame… De aproape două 
zile nu mâncase nimic.

…S-a aşezat pe o bancă. Cu capu-n poală, sprijinit în 
palme, îşi plângea de disperare părinţii şi soarta. Când lacri-
mile i s-au terminat, au început să-i vină în minte evenimen-
tele pe care le trăise.
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 Pe când erau duşi spre gară, lui taică-su dintr-un buzu-

nar ascuns, după ce a fost perchiziţionat şi pălmuit - că-i avea 
ascunşi - i s-au luat toţi banii pe care-i pusese acolo, precum 
şi ceasul de la mână, marca Tellus, cu cadranul de aur,  iar 
mamei sale îi luaseră cerceii din urechi  şi colierul de aur de la 
gât, un lanţ pe care erau înşiraţi nouă galbeni mari, austrieci. 

 Acasă la părinţi avusese un trai pe măsură, îmbelşugat, 
chiar dacă autorităţile, în pregătirile de război, le rechiziţio-
naseră o parte din mărfuri şi bunuri. Nu simţise niciodată răul 
de foame.  În Iaşi avea multe prietene evreice şi românce. 
Între băieţi, prietenul ei cel mai bun, de care-i plăcea, fusese  
un elev român și-l iubise cu adevărat.

 Învăţa bine  şi era în clasa a şasea de liceu. Mai avea 
doi ani şi-l termina.

          Acum, nu ştia încotro s-o ia. Îi era sete şi foame. 
Trebuia să bea apă şi să mănânce ceva. De unde şi ce? Pe cine 
să întrebe şi cui să-i ceară bani, că nu avea măcar un leu să-şi 
cumpere un covrig? Trenul din care  coborâse, după ce morţii 
fuseseră   aruncaţi din vagoane, se pusese din nou în mişcare 
şi plecase din gară. Unde?... Poate tot înainte, în altă direcţie, 
sau înapoi, ca să-i deruteze pe cei cărora, încă în agonie, le 
mai pâlpâia în inimi un un licăr de speranţă.                                                                                               

                                                   
*

Pe peron, sub comanda unui gradat, a apărut o grupă 
de soldaţi, mergând în pas cadenţat. Zgomotul strident al pot-
coavelor şi ţintelor de la bocancii loviţi de caldarâm i-a de-
clanşat o spaimă, precum cea de acasă, atunci când au venit 
jandarmii să-i ridice. Crezu că pe ea o caută. Se ridică din 
locul unde stătea şi  încet, fără să atragă atenţia, plecă în sens 
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opus. Trecu iar pe lângă şirurile de vagoane şi ajunse la mar-
ginea staţiei. Acolo, pe o poieniţă, era aşezată  în trei corturi 
o şatră de lăieţi. Şaorii, cum o văzură, veniră spre ea să cer-
şească. Mergea împleticindu-se, îi auzea, dar  nu-i mai vedea. 
În  spectacolul real, visa că pluteşte într-un abis, că dincolo 
de el se afl ă  limanul  norocos al făgăduinţei, un pustiu confuz 
de unde un Rabin sau un Moise, cu  toiagul în mâini, îi făcea 
semne să se apropie. Şatra i se păru a fi  un trib izraelit în pus-
tiu, aşa cum şi-l imagina ea când asculta povestirile tatălui 
său, în zilele de Pesah. Simţi că nu mai are aer şi se prăbuşi 
fără cunoştinţă, sub arşiţa fi erbinte a soarelui necruţător.

*

Când deschisese ochii, nu și-a dat seama unde este. Vi-
sase? Se întâlnise  cu Moise în pustiu şi acum era într-o şatră 
de lăieţi ce se mişcau haotic în jurul ei! Visul ei devenise o 
altă realitate. Capul îi era aşezat în poala unei ţigănci vioaie, 
care   o freca pe la tâmple   cu o fi ertură de oţet amestecat 
cu ierburi ce aveau miros plăcut şi înţepător, rostind cuvinte 
neînţelese  de ea.  

- Te trezâşi, domnişoară? Mânca-ţi-aş curul, frumoaso 
ce eşti, că tare ne mai spăriaşi! De atâta vreme ne tot chinuim 
să te trezim şi nu credeam că o să-ţi mai revii. În cărţile babei, 
ieşî că n-o să mori şi ai să trăieşti mult şi bine! O să te măriţi 
cu un bărbat frumos, dar mai copt decât dumneata, ş-ai să-i 
faci mulţi copii. Dumnezeu să-ţi ajute! Dă şi la baba un crăi-
ţar, ca să se izbândească şi să-ţi aducă noroc!

Maia, încă ameţită, nu pricepu ce vrea să zică femeia 
care o ţinea cu capul în poala ei şi, frământându-şi buzele 
uscate,  ceru să-i dea puțină  apă să bea. De unde să ştie lăiaţa  
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ce hram poartă această domnişoară de rumân, frumos îmbră-
cată şi leşinată de spaimele şi grozăviile sorţii.

- Măă, Gheorghe, mă! Adă repede un ibric cu apă răce, 
să bea fata asta,  că-i friptă de săte. Hai, că-şi reveni! Că nu 
mai credeam că este vreo nădejde, după cât fu ea de fl eşcăită!

Fusese salvată de la pieire  de nişte ţigani borâţi, dar cu 
sufl ete de aur fără de preț! 

*

Revenită din leşin, Maia văzu că între corturi era o va-
tră, atelierul de lucru, unde trebăluiau trei oameni. Doi din ei 
băteau fi arele înroşite în foc, pe nicovale ce sunau ritmic. Un 
altul, cu ambele mâini, manevra două foale făcute din piei 
de capră, sufl ând printr-o ţeavă în cărbuni, ca să fi e mereu 
încinşi.

Nu departe, la un alt foc, pe o pirostrie mare, se pre-
gătea cina care  împrăştia un miros deosebit de plăcut. Într-o 
căldare imensă forfotea mămăliga, iar într-o tingire mare de 
aramă se prăjeau câteva bucăţele de carne amestecate cu cea-
pă, mulţi cartofi  şi alte legume. Mâncători erau destui, dar 
şi vasul în care se pregătea  masa cea de toate zilele era pe 
măsură.

Seara veni repede. Vremea se mai răcorise. Înainte de 
a se întuneca, ţiganii, ca la o comandă, se adunară să cineze 
la masa  întinsă pe jos. Erau trei familii, neamuri între ei, iar 
corturile adăposteau 15 sufl ete. Toţi puradeii erau sub zece 
ani, iar baba, care era cea mai bătrână, avea, după spusele ei, 
35 de ani. 

Când mâncarea fu împărţită în trei talere de tablă şi mă-
măliga răsturnată pe un cârpător şi tăiată cu o aţă în porţii pe 
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numărul de mâncători câţi erau,  starostele rosti rugăciunea, 
se închinară şi  se aşezară roată, să mănânce.

- Da, bine, Brio! se răsti Gheorghe de unde sta,  piran-
dei lui. Pe fata aia  n-o chemi, că se uită în gura noastă. E 
sufl et şi ea, fă! mai spuse ăl bătrân către babă. 

Bria, nevastă-sa şi doftoroaia care prin descântece şi 
leacuri o pusese pe picioare, se sculă şi se duse s-o aducă pe 
domnişoara, să mănânce cu ei, iar Gheorghe numără iară bu-
căţile de mămăligă. Pentru domnişoară nu era socotită porţia 
şi tăie dintr-a lui o bucată, că era cea mai mare. Maia, negus-
tată de atâta timp, pierduse gustul mâncatului, dar mirosul 
prăjelii o trezise din agonie. Foamea o făcu să uite de regulile 
în care crescuse, privind cu nesaţ bucatele, luând seama, care 
şi cum se mănâncă.

*

Trecuseră  câteva luni şi venise toamna de când domni-
şoara Maia, care trebuia să fi e acum la şcoală,  la un liceu din 
Iaşi, rămasă  fără altă speranţă, trăia într-o şatră de lăieţi. De 
şcoală uitase. De citit, nu mai citise decât ce scria pe fi rmele 
magazinelor şi pe panourile indicatoare puse  pe marginea 
şoselelor, cu denumirea comunelor prin care au tot colindat. 
Coborâtă din trenul morţii în gara CIULNIȚA, a rămas singură 
pe lume, la adăpostul şatrei din mila acestor fi inţe de care 
era  acum  iubită şi ocrotită. Bria credea că ea a înviat-o şi o 
ţinea numai pe lângă ea, ca pe un obiect drag, ce-i aparţinea. 
Fata era  blândă şi frumoasă şi unde ea pleca, o lua şi pe dom-
nişoara. Mergeau prin sate, strigau pe la porţi şi, unde li se 
deschidea, baba, aşezându-se pe pământ, se apuca de ghicit 
soarta în cărţi şi-n ghioc. În sufl at pe gât de lup, cap de cuc,  



34

Ion C. Gociu
ca să aducă blesteme asupra duşmanilor numiţi, uitându-se 
mereu în ochii însoţitoarei ei, Bria era preocupată s-o  înveţe 
şi pe ea să dea în cărţi, să descânte de sănătate şi să le citească  
la cocoane norocul în ghioc. Aşa  credea ea  că-i transmite 
puterea magică a vrăjitoriei şi a ghicitului  viitorului fetelor 
de măritat! 

Pe Maia nimeni n-a întrebat-o până atunci ce nume are. 
Ce conta! Toţi din şatră îi spuneau „domnişoara”, o strigau 
„domnişoară!” şi era sufi cient, aşa că se ştia cine-i domnişoa-
ra. Totuşi, că erau mari, că erau mici, lăieţilor din şatră le era 
ruşine s-o tutuiască.

 După ceva timp, Bria a observat  că românca aciuită la 
ei  nu se închină şi nu spune „Tatăl nostru”,  că nu se roagă ca 
ei, aşa cum fac toţi creştinii!

 Pe când mergeau amândouă spre un sat, fi ecare purtând 
în spate câte o traistă în care să adune ce-or primi d-ale gurii, 
baba a întrebat-o:

- Domnişoară, mânca-ţi-aş curul! Da de ce nu te închini 
şi nu te rogi ca noi, că eşti tristă şi ai avut atâtea năcazuri, cât 
toată lumea asta  la un loc, de puteai să crăpi, nu alta?

- În credinţa mea, oamenii nu se închină! răspunse fata 
cu tristeţe, fără s-o privească, şi tăcu…

„Cum adică, de ce să nu să închine?  se miră baba, 
oprindu-se din mers şi uitându-se spre fi inţa plăpândă de lân-
gă ea. Cum o să ghicească în cărţi? Cărţile şi ghiocul, dacă nu 
sânt închinate, n-o să-i spuie ce vrea ea, de la ele!”

- Da de ce nu vă închinaţi, fă? Că aşa-i creştineşte!
Maia se uită cu blândeţe la  femeia care a salvat-o şi 

acum o ocrotea ca pe copiii ei. Îi răspunse cu glasul şters, 
vinovat:

- Fiindcă noi nu avem credinţa ca voi. Suntem evrei 
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şi credem în învăţăturile profetului Moise  şi-i altceva decât 
la voi. Noi n-avem biserică, nici preot. Avem sinagogă fără 
icoane pe pereţi. Conducătorul  nostru este rabinul cu el ne 
rugăm, ne învaţă şi ne dă sfaturi  dacă i le cerem. Niciodată 
noi nu ne spovedim la rabin, cum faceţi voi la preot! Credin-
ţei noastre i se spune iudaism.

 Mergeau agale, fără să mai vorbească. Baba se frămân-
ta  cum să-i spună lui Gheorghe, Maia, gândindu-se la părinţii 
ei aruncaţi din trenul morţii,  la rabinul lor, care-i povăţuia 
de Sabat când mergeau la slujbă, la sinagogă, mort şi el în 
aceleaşi împrejurări.   

De-acum, viaţa ei luase o altă  întorsătură. Trebuia să 
trăiască ascunsă de lumea în care   s-a născut şi a trăit. Nu avea 
curajul să-şi  pună capăt zilelor şi  în felul acesta se bucura de 
lumina zilei. Se resemnase. Se ataşase de aceşti oameni, cu 
felul şi modul lor de a trăi. Nu-i mai vedea nespălaţi, murdari 
şi împuţiţi, fi indcă nici ea nu se mai sinchisea de râpul adunat 
cu timpul pe burtă şi pe picioare. Se obişnuise cu mirosul de 
untură de urs şi de cort. Când stătea la foc să se încălzească, 
scânteile n-o mai deranjau, îi deveniseră prietene, se obiş-
nuise cu ele, iar fumul n-o mai ustura la ochi. N-avea nicio 
grijă şi trăia de pe o zi pe alta. Mâncau ce aduceau pe ghicit şi 
descântat, cerşit sau schimbat pe vreun făraş, tavă, vătrai sau 
ibric. Preocupările pentru ziua de mâine dispăruseră.

Când era elevă şi mergea la liceu, trebuia să înveţe zil-
nic, să-şi facă temele, să deseneze hărţi, să rezolve exerciţii 
la matematică, la contabilitate, să facă rezumate ale lecţiilor 
pe care să le citească în faţa colegilor  şi multe altele. Acum 
terminase cu toate, n-avea griji, dar ducea cu durere dorul 
părinţilor, plecaţi din lume fără voia lor. 

Trăia!
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 „De ce o fi  lumea asta aşa de rea?” se întreba cu tristeţe 

Maia, de-atâtea şi atâtea ori. „Ce au cu noi, de ne omoară fără 
milă? Că doar suntem tot oameni şi n-am făcut niciun rău cui-
va! Acasă, tata  şi mama aveau mulţi prieteni creştini cu care 
se întâlneau şi se respectau. Clienţii care veneau să cumpere 
de la prăvălia tatei nu plecau niciodată cu mâna goală. Tata cu 
sârguinţă le cobora, fără să se supere pe ei, chiar toată marfa 
de pe rafturi, numai să-i mulţumească, fi indcă erau clienţii 
lui. Şi erau prieteni. Şi, dintr-o dată, lumea s-a înrăit de-au 
ajuns să ne ia tot, să ne dea foc  la casă şi să ne omoare. De ce 
oare? Ce i-a determinat să facă aceste lucruri, că doar şi noi 
suntem tot ca ei, chiar dacă avem altă credinţă!” 

*

- Bre, andraliule, îi zise a doua zi Bria lui Gheorghe, pe 
când adunau de prin zăvoi surcele  pentru foc. Domnişoara 
asta nu-i fată  de rumân! 

-  Da ce-i, fă? 
- E jidoafcă! Ş-auzii că o cheamă Maia. Când descân-

tam de izdat la fata popii, am auzit muierile vorbind  că pe ăş-
tia, pe jidovi, îi omoară oamenii Mareşalului, pe unde-i prind. 
Părinţii ei au murit stând în picioare lângă ea, într-un vagon 
de ălălalt, fără fereşti şi scaune, cum i-o zice, nu ca ăle de dus 
oameni. I-au luat de acasă pe toţi, le-a luat banii şi aurul şi i-a 
omorât ca pe câni. Auzi, c-a fost măcel pe strada gării de la 
Iaşi, că de-acolo au fost căraţi aşa, prin ţară. Ea a scăpat că a 
sărit din trin, atunci când s-a oprit să-i arunce din vagoanele 
alea, pe ăi care începeau să se umfl e şi să pută de căldură. 
Mi-a povestit că le bucea sângele pe nas şi pe gură. De-aia a 
leşinat, de n-o mai puteam pune nici eu pe picioare, cu atâtea 
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leacuri. Săraca de ea, nu mai are pe nima în afară de noi! 
Gheorghe rămase tăcut.  Descinse de pe burtă funia din 

betelii de tei, anume adusă pentru legat braţul de lemne de 
foc, ca să le ardă în seara aceea, şi le legă strâns, să nu le 
piardă.

- O ţinem la noi ş-om vedea ce-o mai fi . Or mai veni şi 
alte timpuri! S-o-nveţi să descânte, să ghicească în cărţi, că-i 
frumoasă ş-o plătesc bine cocoanele. Din pohtanul ăla  roşu 
cu fl oricele multe să-i faci şi ei fustă ca a ta,  s-o piepteni cu 
cozi şi să-i pui nişte arginţi găuriţi din lada căruţii, să samene 
a ţigani, ca noi.

- Da’ cu cine o mărităm, că-i trece  vremea şi i-au cres-
cut ţâţăle?  

- ???
*

Atunci, încă nu bănuiau ce-i aşteaptă şi pe ei, pe ţiganii 
nomazi, viitorii deportaţi în stepa Transnistriei.                                                                           

În vara aceea, şatra lui Gheorghe s-a tot mutat şi a ajuns 
până la Făurei, au trecut şi pe la Slobozia, dar până la urmă 
s-au întors tot la Ciulniţa, loc liniştit şi ferit de neplăceri, de 
unde  ziua mai puteau aduna ce mai cădea, sau furau noaptea 
din vagoanele trenurilor încărcate cu mărfuri şi materiale,  în 
drumul lor  dinspre şi înspre  Constanţa.    

             

____________                           
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Anul 1942

După bâlciul de Sânpetru,  căldărarii făcuseră rost de 
bani, că avuseseră mersoare bună la vândut cazane şi căldări. 
Respectând obiceiul, s-au dus pe la  bănci şi pe unde au mai 
găsit şi au cumpărat  cocoşei  cu chipul regelui şi galbeni 
austrieci de-ai mari, zimţaţi. În ziua numărării, Gheorghe i-a 
scos pe toţi de unde-i ţinea, i-a pus în vasul păstrat anume, cel  
alb de porţelan, ţinut în ladă, şi a turnat peste ei vin de-ăl roşu. 
I-a spălat cu mare grijă, i-a vânturat şi apoi toţi ai casei, de la 
mare la mic, au băgat mâinile, amestecând cu degetele prin 
comoară, ascultându-le zăngănitul.

Seara, când copiii s-au culcat sub dune, părinţii au um-
blat iar la ascunzători. Piranda a descântat locurile goale un-
de-i păstra, care au fost din nou umplute de Gheorghe, cu toţi 
galbenii chivernisiţi înainte şi apoi. 

*                                                                                       

Lângă cele trei corturi de dinainte venite, din primă-
vară, pe vară mai veniseră încă două. Părinţi, copii şi nepoţi, 
erau de-acum 22 de sufl ete peste care bulibaşă era Gheorghe.

Un jandarm gradat şi un soldat trecuseră pe la şatră, 
îi număraseră şi-i înregistraseră într-un caiet  pe familii, aşa 
cum declaraseră ei. Dintre toţi, numai patru aveau buletine, 
restul au fost înscrişi pe nume şi vârstă, după cum au spus ei  
sau părinţii lor. Baba Bria, care n-avea nici ea buletin, a de-
clarat că pe fată  o cheamă Mariţa şi-i cea mai mare, apoi pe 
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ceilalţi trei băieţi, Vasile, Grigore şi Ioan, precizând la fi ecare 
şi vârsta pe care o au, că ţinea minte când şi unde i-a făcut. 

- Pe fata asta am făcut-o iarna, în Cârnelegi, domnu’ 
ofi ţăr, când eram la Ţăndărei, în satul acela de ţigani! Era 
zăpada mare şi n-a mers nima la primărie s-o declare, că era 
departe şi-a rămas aşa! Nici ăştia nu-s cu acce. Şi ce dacă! 
Aşa-i la noi, a mai explicat Bria autorităţii.

Ţiganii se strânseseră roată în jurul jandarmilor. Ai bă-
trâni erau  bănuitori şi îngrijoraţi, puradeii încă se mai hârjo-
neau. Alergau şi ţipau trăgându-se de păr, că haine pe ei nu 
prea aveau. 

*

- Da bine, ofi ţărule, mânca-ţi-aş curul, dar unde vrei să 
ne duci? Ne scrisăşi pe hârcii şi  văd că vrei să ne păzăşti ca 
pe vite, să nu fugim! îndrăzni să vorbească Bria în faţa gra-
datului care venise să-i vadă şi în a treia zi după înregistrare.

- Fiindcă e război şi trebuie să vă adunaţi câţi mai mulţi 
căldărari la un loc! Am primit ordin să  avem  grijă de voi  
până plecaţi. Veţi merge să staţi pe lângă sate,  cu oameni mai 
bogaţi! Noi, până acolo vă ducem, că aşa este la război. Până 
mâine, şefi i noştri ne spun încotro plecăm, aşa că pregătiţi-vă 
de-acum căruţele! preciză caporalul, uitându-se spre Gheor-
ghe, starostele şatrei. Şi plecă. 

* 
Nu după mult timp, într-o după-amiază de august, la 

şatra lui Gheorghe şi a Briei de lângă gara Ciulniţa, gradatul 
s-a întors cu încă trei jandarmi care le-au pus în vedere să se 
pregătească imediat de plecare, că pe aici trece armata care 
merge pe front! 
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- Sunt mulţi soldaţi şi stau cartiruiţi pe lângă gară, până 

se urcă în trenuri.
  Încă o dată le-au mai pus în vedere să se pregătească, 

fi indcă vor fi  duşi undeva, să trăiască mai bine decât aici. Li 
s-a vorbit frumos, soldaţii au râs cu ei, le-au plătit  cu bom-
boane şi ţigări pe lăiaţele tinere, să  cânte şi să  joace din buric  
jocuri d-ale ţigăneşti, pe babe să le ghicească norocul, de nu 
mai ştiau de bucurie şătrarii, de la mic la mare, ce noroc a dat 
peste ei!

- Şi unde vom merge, domn majur? întrebau ăi mai bă-
trâni cu oareşce neîncredere în cele promise, „că s-ar fi  găsit 
şi pentru ei raiul pe pământ!”

- Bă, noi nu ştim unde! Dar o să vă aşezaţi pe lângă sate 
bogate, cu oameni darnici. Vă dau, că au de toate!  Şi căruţe  
de ale bune şi mai  mari, furgoane, să încăpeţi toţi cu calaba-
lâcul în ele, şi catâri tineri să tragă în hamuri  noi. Acolo găsiţi 
prăvălii cu stămburi colorate, câte vreţi şi ieftine, foi ţesute 
din păr de capră să vă schimbaţi pânza găurită de la corturi, 
pene pentru dune, ca să dormiţi pe moale şi  câte şi mai câte. 
O să vedeţi  ce bine o să vă fi e!

 Unul dintre soldaţi, care pusese ochii pe Mariţa, că-i 
plăcea de ea şi o urmărea tot timpul, i-a spus gradatului, şeful 
său, că „fata aia mai mare  nu juca bine din buric, cum jucau 
fetele mai mici şi vorbeşte altfel ţigăneşte, de parcă n-ar fi  
ţigancă!” 

Dar, fi indcă fusese declarată că a fost făcută de Bria  la 
Ţăndărei  şi în tabelul întocmit  era trecută lăiaţă în vârstă de 
12 ani, aşa a rămas. Părea ea mai mare că îi crescuseră ţâţele, 
dar mărturisirea Briei conta. Fetele ţiganilor fac copii şi se 
mărită la vârsta asta şi trebuie să aibă ţâţele mari, ca să le dea 
puradeilor să sugă! I se explicase gradatului ca să-i spulbere 
nedumerirea.   
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Spre Bug

Pe şoseaua Bucureşti-Giurgiu, într-un singur sens, se 
pornise o coloană lungă și pestriță de căruţe trase de catâri, 
măgari şi cai piperniciţi, care cum îi aveau, conduse de câte 
un lăiete  cu pletele lăsate pe umeri şi barbă până la brâu. 
Era un vacarm de nedescris. Din când în când, coloana se 
mai oprea să se odihnească şi animalele să se sloboadă de ce 
aveau rămase prin burdihane. La opriri, de fi ecare dată liota 
de ţigani era înconjurată de jandarmii călări, supraveghetorii 
care  însoţeau coloana.

Nimeni, nici chiar însoţitorii  nu ştiau destinaţia acestor 
sufl ete. Ceea ce se afl ase  era că în port la Giurgiu şi la Olte-
niţa, toţi vor fi  îmbarcaţi pe şlepuri şi vor merge spre un loc 
mai bun decât cel de până acum.

La intrare, în marginea oraşului, coloana a fost oprită şi 
spre port pleca  doar  numărul de căruţe dinainte stabilit, care, 
cum trebuiau îmbarcate. Ajunşi acolo, ţiganilor li s-a impus 
să-şi ia din căruţe numai hainele, vasele, mâncarea şi obiecte-
le mărunte, iar catârii, căruţele şi corturile  urmau să rămână 
pe chei, fi ind preluate de soldaţi.

Jale mare!!... Plângeau muierile şi îşi smulgeau părul 
din cap, copiii ţipau şi se dădeau cu fundul de pământ, iar 
bărbaţii refuzau să coboare din căruţele pe care încercau să le 
întoarcă din drum, dar fără nădejde, fi indcă erau înconjuraţi 
de jandarmii  conduşi de însuşi colonelul comandant al Jan-
darmeriei.

- Da, de ce? …De ce ne suiţi pe văpor şi ne luaţi că-
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ruţele, domnule? Unde ne duceţi? Vreţi să ne omorâţi ca pe 
jâdani? Erau întrebările disperate ieşite din sutele de glasuri 
care se auzeau acolo, amestecate cu bocetele muierilor. Va-
carmul era greu de ostoit.

Comandantul jandarmilor, suit  pe şlepul pregătit pen-
tru preluarea deportaţilor, chiar şi cu ajutorul subordonaţilor 
săi cu greu s-a putut face  ascultat!

A chemat şi au fost aduşi la el zece pretinşi şefi  cu pu-
teri recunoscute de şătrari. Spera în potolirea răzmeriţei isca-
te în adunătura de lăieţi, încinsă de disperare.

Ca să-i îmbuneze, colonelul  le-a spus lăieţilor  „că aco-
lo unde vor merge    n-au nevoie de corturi şi căruţe, că pentru 
ei sunt case şi maşini! Că pe vas n-au loc cu toate troacele lor, 
dar au alimente să mănânce toţi pe săturate pentru o săptămâ-
nă, mai mult decât au nevoie.” A mai spus multe, dar  nu era 
de înţeles, că la întrebările lăieţilor răspunsurile lui au fost 
neconvingătoare.

- Unde ne trimiteţi şi de ce ne luaţi căruţele şi corturile, 
unde avem şi noi toată averea noastă? Era întrebarea cheie, 
rămasă fără răspuns din partea colonelului. Unde suim pura-
deii şi muierile cu copii de ţâţă, bătrânii care nu pot merge? 
Că doar nu ne veţi ţâne numai pe apă!? Era o altă întrebare tot 
aşa de incomodă pentru un răspuns care să-i liniştească. 

Justifi carea „că locul încotro merg este secret!”, că ar 
putea fi  atacaţi şi bombardaţi de bolşevici nu era nici ea con-
vigătoare…

„Că acolo aveţi case şi tot ce vă trebuie care vă aşteap-
tă”… nici atât!

- Mai bine murim acu’, decât să nu mai avem nimic!
Colonelul a întrerupt discuţiile şi le-a dat drumul celor 

din stabor să se consulte cu ai lor, dar mai multă nevoie avea 
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el de o pauză, să raporteze şefi lor situaţia prea înfi erbântată 
de pe cheiul portului.

La următoarea întâlnire, colonelul a comunicat sfatului 
bătrânilor că ministrul a aprobat ca să fi e urcate pe vas din 
zece  căruţe  numai una, dar din cele mai bune şi cu animale 
tinere şi hamuri trainice.

Îmbarcarea s-a făcut noaptea. Cu galbenii scoşi din oi-
ştile şi blănile căruţelor a mai sporit numărul atelajelor îm-
barcate. Protestele lăieţilor năpăstuiţi au fost zadarnice, iar 
cei rămaşi fără mijlocul lor de transport şi îmbarcaţi forţat, cu 
burţile pline de galbenii înghiţiţi,   s-au aciuat pe lângă cele 
hotărâte să fi e suite pe şlep. 

Altă soluţie nu mai era… Şi puterile le pieriseră!
Aurul ascuns în burţi începuse să facă ravagii. Nu su-

porta mizeria în care intrase şi se vroia afară… Pentru mulţi a 
fost greu de a mai fi  recuperat în totalitate.

Calea spre Transnistria fusese deschisă… Acolo îi aş-
tepta iadul de pe pământ, pe care încă nu şi-l imaginau.

Exodul a durat până la începutul lunii octombrie 1942.
În Transnistria, pe lângă  localităţile stabilite, ţiganilor 

fără corturi li s-au făcut bordeie  cu paturi de pământ, dar fără 
aşternuturi şi insufi ciente pentru numărul celor aduşi, mulţi 
rămânând să moară de frig şi foame, sub cerul liber. Între fa-
milii, pentru un loc în bordei se dădeau bătălii până la crimă. 
Încăierările erau ostoite de jandarmi cu armele, mulţi şătrari 
pierind împuşcaţi din ordin, fără milă.

Din cei rămaşi, ţiganii mureau de frig şi de foame pe 
capete. Cei cu câte un beteşug, bătrânii bolnavi şi copiii  erau 
primii care picau.

 „Doamne, ce ţi-am făcut de ne pedepsăşti aşa de rău!?” 
Erau strigătele de disperare ce se auzeau în plânsetele lor. 
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Porţiile de mâncare, după ce că erau mici, nici alea nu mai 
veneau. Moartea unei femei grase a fost o scurtă binefacere   
pentru cei din bordei cu ea. Era îngheţată şi, timp de câteva 
zile, i-au mâncat carnea de pe coapse, jupuită şi prăjită pe 
foc! Cadavrul arăta cumplit înainte de a fi  aruncat la groapa 
comună. Canibalismul se declanşase de foame, cu prea multă 
uşurinţă!

Intraseră cu adevărat în cel mai negru infern!

* 

Ai lui Vânătu au fost duşi şi ei,  tot cu şlepul! Căldărarii 
luați din poiana de lângă staţia Ciulniţa, Gheorghe şi cu ai lui, 
au ajuns în lagărul de la Suha Balca la jumătatea lunii sep-
tembrie. La îmbarcare, fi indcă avea căruţă bună, catâri tineri  
şi, cu un pumn de galbeni  în plus, dat cui trebuia,   sub motiv 
că are trei copii cu beteşuguri, a fost lăsat şi el să-şi suie căru-
ţa pe şlep. Pentru treaba asta, pe lângă banii de aur, când s-a 
dus să-i dea, Gheorghe a plecat cu Mariţa după el, aşa cum 
îi spusese supraveghetorul: „ Că trebuie s-o  vadă şeful, să-i 
completeze buletinul şi să-i numere anii, în  gură!” Nu c-ar 
fi  bănuită că-i străină, pripăşită printre lăieţi. După ce a dat 
galbenii, Gheorghe s-a întors singur la ai lui, „că aşa i-a zis 
jandarul!” Asta a spus el, când l-a întrebat Bria unde-i fata…   

______________ 
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Mariţa, pe mâna jandarmului  

Când starostele Gheorghe, uşurat de  o parte din avere, 
s-a  întors să se ocupe de căruţă şi catâri, să-i suie pe şlep, 
Mariţa a plecat după jandarmul gradat, pe post de suprave-
ghetor, şi a fost dusă într-o cabină de dormit din pântecul şle-
pului, ca să-i  stabilească comandantul identitatea.

- Auzi, fato? i-a zis gradatul pe drum. Trebuie să fi i că-
utată în gura şi, după numărul de dinţi crescuţi, îţi stabilim 
vârsta. După cum arăţi, nu te crede nimeni că ai numai 12 ani!

 Mergând pe lângă ea, jandarmul îi zise încet să nu mai 
audă şi alţii ce spune el: 

- Este… că nu eşti ţigancă? Noi am avut o informaţie 
că din trenul de Iaşi, care a staţionat în gara Ciulniţa, ar fi  fost 
văzută o fetișcană care a coborât şi s-a ascuns printre vagoa-
ne, dar nu am căutat-o… că aşa am hotărât eu!

 Când a mai auzit şi aceste vorbe, Mariţei, de spaimele 
trăite până atunci, i s-a pus o negură înaintea ochilor. Norocul 
ei cu spaţiul scurt, că apucaseră să coboare scara în cală. În 
timp ce deschidea o uşă, jandarmul îi vorbea domol, cu calm 
şi îngăduinţă, s-o liniştească. Nu mai avea faţa aia încruntată, 
cu ochii sticloşi când se uita la oamenii de pe cheiul portului. 
Amândoi intrară într-o cameră cu pat. Mai întâi el. Pe pereţii 
acestei cabine unde locuia supraveghetorul, alături de tablou-
rile înrămate ale Mareşalului Antonescu şi Führerului Hitler, 
Mariţa mai văzu şi alte poze colorate decupate de prin reviste, 
cu femei goale care se făleau cu ţâţele dolofane şi sexul înca-
drat de  părul puberal,  bine conturat şi în diferite poziţii, ca 
fi gurile  să fi e cât mai atrăgătoare. 
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- Domnule jăndar, mi-a venit ameţeală şi simt că nu mă 

ţin ţârloaiele! N-am aer şi-mi vine să cad din picioare, se jelui 
Mariţa bărbatului care devenise parcă mai îngăduitor.

- Nu-ţi face griji, că-ţi va fi  bine şi vei avea numai de 
câştigat. De asta, te asigur eu! Bea din cana asta, să te liniş-
teşti! Şi-i întinse o cană mare, emailată. Nu te îmbată, dar te 
răcoreşte.

- ??
- Spune drept, câţi ani ai şi de unde vii? Vorbeşte-mi pe 

ţigăneşte ce zic eu: Domnule plutonier,  mă cheamă (cum te 
cheamă) şi am venit la şatră  (de unde ai venit).

Un plâns dezlănţuit cuprinse trupul copilei, care vibra 
din toate încheieturile. Se vedea pusă la zid, cu mâinile legate 
la spate, în faţă cu o grupă de soldaţi  care o ţinteau cu fi guri 
bestiale, având puştile întinse spre ea în aşteptarea comenzii 
năucitoare …„Foooc!” Apoi se văzu moartă, într-o baltă de 
sânge, cu pieptul perforat de gloanţe şi pe ei, pe jandarmi, 
prinzând-o cu  laţ de un picior, încă nerăcită,  târând-o prin 
praf şi pietriş până la marginea unei gropi, în care era împinsă 
cu bocancii, peste un morman de alţi morţi.

- Hai, linişteşte-te!  Că, dacă eşti ascultătoare, nu numai 
că nu paţi nimic, dar o să-ţi fi e şi bine! Eu urc pe punte şi tu 
stai aici până vin. Pe uşa aceasta, şi-i arătă o nişă, intri într-o 
baie cu duş. Nu-i apă încălzită la foc, dar   este destul de caldă 
şi numai bună de spălat. Acolo găseşti  săpun de-ăl parfumat, 
prosop şi odicolon. Fă-te curată peste tot, că într-o  oră vin 
să mâncăm. Să nu-ţi faci gânduri negre, că eu sunt om cu 
sufl et… şi-mi place de tine!

Ieşi, plecând la treaba lui.
Uşa se închise şi în broască se răsuci  o cheie. 
Era încuiată. Măcar era sigură că altcineva nu putea in-
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tra peste ea. Se linişti şi gândurile negre îi dispărură. Avea 
speranţe că nu va muri împuşcată ca un câine pe lângă vreun 
zid, aşa cum văzuse semeni de-ai ei pe străzile Iaşului.

 „Îi place de mine!” Aşa parcă-l auzi că zisese. „Acum, 
ce-o fi … o fi .!” Şi se uită atentă pe pereţii plini cu poze de 
femei goale şi frumoase. Toate o urmăreau cu privirile. În ori-
ce poziţie se aşeza, ele parcă  tot spre ea priveau şi ai fi  putut 
crede că o urmăreau: „Ce cauţi tu aici?”

 „O fi  fost vreuna dintre ele în cabina asta?” se întrebă  
naiv copila încă virgină.   Dacă-mi propune, ce să-i răspund?” 
era o altă întrebare năucitoare pentru ea. La liceu, colega ei 
de clasă, Florica Decuseară, fusese exmatriculată fi indcă la 
vizita medicală de la începutul  anului a fost depistată că era 
gravidă. „Florica, avea atunci 15 ani, acum eu am 16 ani! Nu 
mai sunt nici elevă, nu mai am pe nimeni de care să-mi fi e  
ruşine. Sunt singură pe lume şi totul pentru viaţa mea depinde 
numai de mine!” gândea ea, înspăimântată de toate cele din 
juru-i.

„În seara aceea, când stăteam pe o bancă în Parcul Co-
pou şi Ionuţ a fost bătut de banda elevilor legionari, eram nu-
mai noi şi era întuneric. Desfăcusem nasturii la bluză şi el, pe 
pielea goală, se juca mângâind sfârcul ţâţelor mele împietrite 
de emoţie şi plăcere. La liceu, la orele de anatomie, mi-a plă-
cut să ştiu totul despre organele genitale şi despre procreare, 
chiar dacă  planşele de anatomie expuse le priveam pe furiş, 
să nu mă vadă colegii. Acum, dacă trebuie  s-o fac, o fac şi 
mă liniştesc!”

Se apropie de o fotografi e de revistă cu poza uneia din 
frumoasele expuse şi o atinse s-o aranjeze. Observase că nu se 
plia bine pe perete şi, ridicând-o, sub ea descoperi o alta. Era 
aceeaşi femeie, dar fotografi ată făcând sex cu un bărbat mai 
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în vârsta decât ea. Amândoi erau complet dezbrăcaţi. Privi cu 
multă atenţie poziţia femei, şi se transpuse. Simţi o căldură 
plăcută în tot corpul. Instinctiv se pipăi pe locul puberal şi 
simţi că se udase. Era femeie! Intră mai apoi în cabina cu duş 
şi zăbovi mai  mult timp, sub şiroaiele călduţe ale duşului.

Pierduse noţiunea timpului de când stătea singură în 
cabina  dormitor a jandarmului supraveghetor. Avusese timp 
să se spele cum n-o mai făcuse de multă vreme. Despletise 
cozile, scosese arginţii şi zăbovise pe-ndelete, spre a-şi spăla 
capul în mai multe clătiri de ape şi, cu migală, de grăsimea 
de urs cu care unsese părul. Chiar şi uitase de când nu-şi mai 
spălase cu apă şi săpun părul de pe  cap!  La casa lor din car-
tierul Păcurari aveau o baie cu cadă şi duş. Apa o încălzeau 
la un cazan cu lemne. Din fântâna săpată în curte, care avea 
o instalaţie cu o pompă de mână, montată pe tubul puţului, 
zilnic tatăl ei o manevra până umplea  bazinul din podul ca-
sei. Rezervorul de apă nu era prea mare şi, de aceea, trebuia 
să facă economie la spălat. Poate  chiar asta se avusese în 
vedere, adică economisirea apei, de-l proiectase aşa de mic. 
Fântânile erau adânci, cu apă puţină, dar ei aveau apă şi la 
robinet. Îmbăierea familiei  se făcea vara săptămânal, iarna 
însă mai rar. 

La şatră, vara, când era cald, se spălau la râu, când se 
duceau, dacă se duceau! …Că era cam departe. Mai erau nişte 
bălţi cu păpuriş, mai aproape de şatră, dar apa de acolo puţea 
tare rău, aşa că mai bine se lipseau de scăldat. Pe cap, nu-şi 
aducea aminte de când nu s-a spălat, iar din când în când își 
ungea  părul cu untură de urs, să nu facă păduchi. Nici pielea 
n-o mânca şi se simţea bine după ce se primenea astfel. 

După multă aşteptare, în broasca uşii se auzi din nou ră-
sucindu-se  cheia. Jandarmul gradat pătrunse înăuntru, având  
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agăţat  la brâu, pe centură, pistolul în toc şi în mână o sacoşă 
bine burduşită. Se uită la fata care-l aştepta, îi zâmbi şi simţi 
în nas mirosul discret de apă de colonie.

- Cum a fost? Cred că te-ai plictisit singură!  …Că am 
stat destul. Îi scandal mare cu ţiganii, îi vorbi el ei, de parcă 
ea n-ar fi  fost luată din şatră. Văd că te spălaşi, te pieptănaşi şi 
te parfumaşi ca o doamnă. Este adevărat că nu eşti ţigancă?...

Fata nu răspunse şi cu privirea galeşă se uită în ochii 
lui, încercând să-i transmită îndurare şi promisiunea  …că 
face orice!

- Cum te cheamă? o întrebă jandarmul înmuiat sufl eteş-
te de fi inţa sechestrată din cabina lui.

- Mariţa!
- Acesta-i numele de-acum, pus la şatră, sau aşa te-a 

chemat întotdeauna? insistă el, ca să arate că ştie bine ce spu-
ne.

- Dacă vă rog, o să treceţi cu vederea şi nu mă divul-
gaţi?

- Să aud!
- La 12 ani, am fugit de-acasă la Constanţa cu un băiat, 

că-mi plăcea de el. Nu ştiam că fură. L-au prins şi l-au ares-
tat, iar eu am rămas singură pe drumuri. Am plecat cu trenul 
şi în gară la Ciulniţa, în tren s-au urcat soldaţii. Toţi călătorii 
erau controlaţi şi, cum n-aveam buletin  şi nici bilet de tren, 
am coborât din vagon şi aşa am ajuns la şatră. Ţiganii m-au 
primit şi m-am hotărât să rămân cu ei. N-aveam unde merge. 
Ai mei îşi luaseră de multă vreme mâna de pe mine.

- Bine, bine, dar acum ţiganii pleacă …în lumea albă! 
- Dar ni s-a spus că acolo unde mergem o să fi e bine şi 

vreau să mi se piardă urma și să rămân în șatră...
- Bine, Mariţo! Hai să mâncăm, că am bunătăţi. Diseară 

dormi la mine?
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- Da!
În timp ce jandarmul, plutonierul Vasile Popescu, om 

însurat cu nevastă şi copii la Piteşti, de unde venea, cotrobă-
ia după tacâmuri prin chicinetă, dintr-o dată fu îmbunat de  
ideea renunţării la ceea ce avea în gând. „Sunt curve destule 
în port!” Adevărul afl at că fata nu-i ţigancă şi că-i spusese ce 
dorea îl făcură mai îngăduitor. „Era mai bine dacă ar fi  fost 
ţigancă. Vedeam şi eu cum sunt la pat! C-am auzit că ard… 
nu alta!” îşi zise el în gând.

  Când se întoarse cu două căni şi cu  farfuriile şi fur-
culiţele de trebuinţă  rămase încremenit. O găsi pe Mariţa 
întinsă pe pat, dezbrăcată şi întoarsă cu faţa spre el. Peisajul 
era stupefi ant! Era aşezată într-o poziţie lascivă, perfect is-
pititoare pentru orice bărbat. Capul îi era sprijinit pe braţul 
stâng. Ţâţele, mere coapte, cu sfârcuri maronii, parcă doreau 
să-l împungă. Abdomenul supt cu o curbură între tors şi şold  
expunea între coapse un ciuf ce marca genunea. Avusese de 
unde să se inspire. Colecţia de nuduri ale jandarmului supra-
veghetor, înşirată pe pereţi, era remarcabilă.

- Păi, ce facem? întrebă el nedumerit şi depăşit de situ-
aţie.

- Aştept, fi indcă te doresc! răspunse ea cu tonul pe care-l 
credea că-i potrivit şi îmbietor, numai bun într-o asemenea 
situaţie. De-acum deveniseră parteneri egali şi aşa crezu ea  
că trebuie să-i vorbească. Altfel, era considerat viol şi vrea 
să-l liniştească de temerea unui asemenea gând.  Avea 16 ani, 
vârstă pe care numai ea o ştia şi se putea mărita. Cunoştea 
destule cazuri, chiar bunica ei se măritase la 16 ani. Vorbind, 
se eliberase şi ea de complexe. Cel puţin acum, pe moment şi 
cât stătea aici.
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* 
    
…Cu promisiunea că se mai întoarce de câte ori pri-

meşte un semn de chemare, în dimineaţa zilei următoare, 
când i-a spus el să iasă din cabină, a urcat scara pe punte şi 
a plecat la ai ei. Plutonierul Vasile Popescu îi dăduse dovada 
scrisă că, în Tabelul deportaţilor, Mariţa în vârstă de 12 ani,  
era fi ica țiganca a lui Gheorghe şi Bria Vânătu.

*

- Făă!  Ce ţi-au făcut ăştia, de n-ai mai venit!? Toată 
noaptea nu s-a lipit somnul de mine, de spaimă că o să  te 
omoare!  Am crezut c-au afl at c-ai fost de ăia, aduşi cu trinul!  

- Nu mi-a făcut nimeni nimic! Ce să-mi facă? Le-a fost 
milă de mine că îmi era foame şi mi-au dat să mănânc, răs-
punse Mariţa şi se depărtă de ea.

- Gândeam că s-au pus pe tine, că eşti arătoasă şi ciupi 
de oichi! Stai aici, nu pleca şi spune-mi tot! 

Fata, cu gândul la părinţii ei morţi şi aruncaţi din trenul 
morţii, la soarta fără speranţe care o aştepta, începu să plângă 
şi se ascunse printre mormanele de lucruri care erau  grămă-
dite pe puntea  şlepului.

Bria,  mai mult ca oricine, înţelesese şi se luă după ea, 
„să nu sară  cumva în Dunăre!” Cu vorbe domoale, o încurajă 
şi o asigură că are leacuri bune, că îi descântă şi îi dă o piatră 
de zbârceală de se face fată mare, cum a fost.

- Pe mine, la 12 ani m-a necinstit un rumân, că-i in-
trasem în grădină ş-am luat doi căstrăveţi, că mai mulţi nu 
erau! Mi-a ridicat fusta şi s-a pus pe mine. Numai aşa am 
scăpat, altfel rumânul, un hăndrălău cât toate zilele, zicea că 
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mă omoară,  că-s hoaţă şi că m-a prins în grădina lui. Am spus 
asta şi tot ce-am păţit  babei  mele, care a murit şi m-a învăţat 
ş-a zâs: „Că fetele care-s răzbicite  să se spele cu apă rece şi 
să dea cu piatră acră pe acolo, când o fi  sara aia, în care să mă-
rită”. Nici Gheorghe n-a luat samă când m-am culcat prima 
dată cu el! Altfel, mă omorau şătrarii când mi-a luat cămaşa 
pochingheriţele! Nu-ţi face inimă ra, că doar n-ai vrut tu să 
păcătuești, ci te-a forţat, înghiţi-l-ar apele… de nenorocit!

Pe tot parcursul călătoriei cu şlepul, de mai multe ori,  
Mariţa a dormit şi a mâncat pe alese, într-un loc numai de ea 
cunoscut. Dar acum, lăieţii ştiau unde este şi nu-i mai duceau 
grija.

 
                                                           

____________
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Jocul destinului 

Regimentul 18 Dorobanţi, mobilizat pe loc, fusese ţi-
nut în rezervă pentru pregătirea recruţilor şi rezerviştilor. La 
sfârşitul lunii septembrie 1941, s-a îmbarcat în tren  în mai 
multe eşaloane şi a fost trimis pe front, cu debarcare la nord 
de Tighina. Transportul  a durat peste patru zile, iar concen-
trarea regimentului în raioanele stabilite s-a făcut cu întârzie-
re. În acest timp, trupele române care trecuseră Nistru luptau 
la marginea Odessei.

*

Pentru trupă şi cadrele regimentului începuseră gre-
utăţile, chiar dacă nu intraseră în bătălie. Legumele pentru 
mâncarea oamenilor şi furajele pentru cai erau pe terminate, 
drumurile desfundate  deveniseră impracticabile, ploile  nu 
mai conteneau, iar vânturile reci sufl au necruţător.

Transnistria era neprimitoare. Populaţia trăia în loca-
lităţi răzleţe, întinse în câmpia dintre Nistru şi Bug, locuind 
în case de chirpici şi bordeie. Cartiruirea pentru trupă în cel 
mai bun caz se făcea prin grajdurile colhozurilor, în locuri 
insalubre.

După un cantonament pentru refacere, regimentului i 
s-a dat misiunea de asigurare  a ordinii într-un teritoriu eli-
berat de la inamic, dar cu o populaţie rară, o amestecătură de 
etnii,  ucraineni, tătari, turci, români, găgăuzi şi altele . Se 
pregătea terenul pentru aducerea ţiganilor din ţară, aşa cum 
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dăduse ordin Mareşalul. Misiunea a fost terminată în toam-
na anului 1942. Începând cu luna iunie, au fost aduşi peste 
25.000 de ţigani, sedentari şi nomazi, risipiţi pe lângă mai 
multe localităţi, care erau supravegheaţi de soldaţii români, 
pentru a nu părăsi locurile stabilite iniţial. Pentru adăpostirea 
majorităţii ţiganilor s-au folosit  bordeiele făcute de soldaţi, 
dar şi  multe corturi ţigăneşti,  intrate cu ştirea jandarmilor.

 La terminarea acestei misiuni, care a durat câteva luni, 
regimentul a primit ordinul de marş, în vederea deplasării 
spre front. S-a  făcut vizita medicală concomitent cu îmbă-
ierea, în etuve s-a făcut deparazitarea  îmbrăcămintei, s-a re-
parat echipamentul de pe oameni.    S-au potcovit caii şi s-au 
revizuit atelajele. La revista de front, s-au verifi cat ţinuta şi 
armamentul, s-au completat stocurile de alimente şi muniţii,  
s-a distribuit hrană rece pe trei zile şi trupele au fost puse 
grabnic în mişcare. Până la linia frontului, aveau de străbătut 
poate sute de kilometri. Marşul se făcea pe batalioane, batali-
oanele pe companii, regimentul fi ind înşirat pe mai bine de 50 
de kilometri. În urma trupelor luptătoare, mărşăluia compa-
nia de aprovizionare a regimentului, în compunerea căreia se 
afl au  sute de atelaje şi furgoane încărcate cu muniţii, alimen-
te, echipament şi furaje.  Ştiută fi ind acţiunea de diversiune  a 
grupelor inamice  înarmate, infi ltrate în spatele frontului, s-au 
luat măsuri suplimentare de siguranţă. Fiind ultima subuni-
tate în coloana regimentului, companiei aprovizionare i s-a 
pus la dispoziţie, ca ariergardă, un pluton de pază şi apărare 
apropiată.

Drumul era desfundat, noroiul trecea de carâmbii bo-
cancilor. Oamenii şi caii erau obosiţi şi fl ămânzi, de-abia  se 
mai târau. Şi trebuiau să străbată în fi ecare zi, chiar şi noap-
tea, cale de până la 50 de kilometri!

În compania de aprovizionare a regimentului, se găsea 
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încadrat şi soldatul fruntaş Trifon Mogoş, originar din comu-
na Valea Mare, care îndeplinea funcţia de încărcător materia-
le la serviciul intendenţă al regimentului.

* 

Cu toată pregătirea patriotică făcută soldaţilor de către 
ofi ţerii comandanţi de plutoane, în marea lor majoritate foşti 
învăţători, pe Trifon nu l-au impresionat argumentele privind 
ducerea bătăliei până la nimicire totală a bolşevismului. Lu-
ase legătură cu localnicii, care trăiau într-o mizerie cumplită, 
provocată de  sărăcie, de la care nici cu bani nu găseai să 
cumperi  ceva de mâncare, având copii rahitici, bolnavi şi în-
fometaţi. Văzuse bisericile transformate în grajduri şi maga-
zii, troiţe sfărâmate,  dar nu era convins să-şi dea viaţa  pentru 
ţară în felul acesta. Ajunsese la convingerea că oamenii de 
rând nu sunt aşa de răi cum îi prezentau ofi ţerii comandanţi. 
„Dacă până la Nistru, gândea el, era un motiv să ne dăm  viaţa 
pentru fraţii basarabeni, dar ce  căutăm la Bug?  Şi până unde 
ne vor mai duce? De ce i-au adus pe ţigani în Transnistria?” 
Era o altă întrebare fără răspuns pentru el. Acasă,   s-a împă-
cat totdeauna bine cu căldărarii care veneau prin sat, cum-
părase de la ei două căldări de aramă şi o povarnă de făcut 
rachiu, după care, acum, îi părea rău dacă o să moară. Şi  aici, 
în Transnistria, când a fost de patrulă pe la şatre, i-a înţeles, 
le-a deplâns soarta şi, de milă, într-o zi, la cortul lui Mihai, 
bulibaşa cu care vorbea mereu, a adus pe ascuns nişte car-
tofi  şi fasole, că n-aveau mâncare şi leşinau de foame. Dacă-l 
prindea majurul, şeful lui, era primul căruia i s-ar fi   aplicat 
aşa, …de saftea! cele 25 de lovituri cu centura pe curul gol, 
după cum scria în Ordinul dat de  Mareşal. 
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*

După cinci ore de la plecarea în marş a primului bata-
lion şi 30 de minute a ultimului, s-a pus în marş şi compania 
de aprovizionare. Drumul se desfundase atât de rău, că abia 
dacă mai puteau merge pe el căruţele trase de cai şi conduse 
de câte un soldat. Restul soldaţilor mergeau brambura, nu în-
colonaţi, ci cum puteau, pe marginea drumului, ocolind băl-
toacele şi încadrând căruţele  pe dreapta şi pe stânga.

Nu se înserase bine şi coloana companiei a fost atacată 
de bolşevici cu o şarjă de foc automat. Fusese luată prin sur-
prindere şi plutonul de pază şi apărare dat ca întărire, la care    
s-au asociat şi militarii disponibili ai companiei, s-a luptat 
din greu timp de peste o jumătate de oră pentru respingerea 
atacului, târându-se prin tufi şuri şi ciulinii uscaţi ai stepei. La 
încetarea focului, compania şi-a continuat marşul.  La prima 
haltă s-a făcut numărătoarea oamenilor. Lipseau trei soldaţi. 
Concluzia comandantului de companie a fost că cele trei pier-
deri sunt victime ale atacului inamic şi cazul a fost raportat la 
regiment, nominalizându-i pe cei dispăruţi. 

A doua zi s-a luat măsura căutării celor dispăruţi, trimi-
ţându-se o ambulanţă la locul atacului. În noroiul din drum a 
fost găsit mort soldatul Ion Botez, iar la câţiva metri de el, în 
şanţ, era un alt  soldat mort, greu de recunoscut, fi indcă avea 
faţa zdrobită de o rafala de gloanţe. Pe semnul de tablă de la 
gât, unde era ştanţat matricolul, s-a stabilit a fi  al  fruntaşului 
Trifon Mogoş. Cei doi militari au fost avansaţi la gradul de 
fruntaş şi respectiv caporal. Cel de al treilea soldat pe nume 
Vasile Apostol nu a fost găsit şi a fost dat dispărut. Cei doi au 
fost înmormântaţi pe câmp, aproape de marginea drumului. 
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Li s-a pus la cap câte o cruce improvizată, pe care  s-au aninat 
căştile de metal şi li  s-a scris numele. Puştile au fost preluate 
de plutonierul de companie  şi, verifi cate, corespundeau la 
serii cu acelea primite de cei doi militari. Bucăţile din semne-
le de identitate cu numărul  matricolelor şi schiţa după hartă 
a locului unde au fost înmormântaţi cei doi militari au fost 
trimise, prin curier, la biroul evidenţei trupei de la regiment. 

* 
                                                    
De la locul atacului bolşevic, până la şatra lui Mihai, 

bulibaşa care stăpânea peste 300 de sufl ete în  corturi şi   bor-
deie, era  o cale lungă.  Drumul era anevoios din cauza mo-
cirlei ce se formase.  Pe cer,   norii se răzbunaseră şi luna, 
timid, îşi făcuse apariţia într-o geană.  Părea imensă, dar era 
palidă de tristeţea ororilor la care era martoră şi  încerca  să 
spargă timid negura apăsătoare, instalată deasupra imensei 
stepei kalmuce. 

                                                            

____________
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Povestea unui dezertor 

În plină noapte, peste câmp,  un soldat ce ducea în 
spate o povară care atârna mai mult de jumătate din greutatea 
lui, se întorcea dinspre front, gâfâind de efort şi trăgând cu 
greu bocancii din noroiul cleios. În crăpat de ziuă,  ajunse la 
cortul bulibaşei Mihai.

Având în mână puşca încărcată cu cinci cartuşe, stătea 
nemişcat, în picioare, la oareşice distanţă de uşa cortului. Fără 
să strige, aştepta. Era sigur că oamenii din cort se treziseră de 
hăpăitul câinelui de sub căruţa lor ce lătra a om şi va deschide 
cineva să vadă cine este. Un catâr ce veghea sub învelişul de 
adăpostire agăţată de belie  şi el tot în picioare, slobozi, ca 
o rafală de mitralieră, nişte pârţuri din burdihanul mai mult 
gol. Apoi, blând, parcă  să-l identifi ce pe   musafi rul nepoftit,   
întinse botul spre locul unde sta soldatul speriat, din a cărui 
raniţă se simţea un miros plăcut de pâine.

Pânza cortului se mişcă, semn că cineva privea în afa-
ră prin vreo gaură făcută anume în urdar. Câinele bulibaşei, 
singurul scăpat nefript până acum, mai lătra încă, dar parcă 
nu mai era aşa agitat şi înrăit ca la început. Când urdarul se 
desfăcu şi  bulibaşa Mihai  scoase capul afară, soldatului i se 
păru că vede capul lui Hristos, aşa cum era pe fresca din tinda 
bisericii din comuna sa natală, cu Isus răstignit pe Cruce. Lă-
ietele  îl recunoscu imediat şi ieşi întins spre el.

- Ce-i cu dumneata, boierule? Te-ai rătăcit? Intră în 
casă că ţi-o fi  frig ş-ai fi  nedormit şi ud la picioare, continuă 
lăietele Mihai, stăpânul şi judecătorul ţiganilor din şatra lui.
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- Am fugit de la armată şi-ţi cer găzduire. Nu vreau să 
mor ca un câine pe pământurile astea, aşa, doar că… vrea 
Mareşalul. Ţara mea şi-a ta e acolo de unde am fost aduşi aici  
şi eu, şi voi. Primeşte-mă şi-ţi voi fi  recunoscător!

- Da eşti dezertor şi-ţi rămân copiii pe drumuri, fără 
niciun ajutor, mai zise bulibaşa cu înţelepciune… Hai, intră 
în cort, că mă luă frigul, iar dumneata eşti obosit şi asudat  şi 
nu-i bine  să stăm aşa.

Din dunele cu miros rânced de untură de urs se auziră 
râsuri de copii care chicoteau fără griji şi cu bucurie că le-a 
venit un musafi r de la care o să primească câte un dar. În lim-
ba ei ţigănească,  fetiţa cea mai mare le spuse  celor de sub 
bulendre că „eu l-am mai văzut pe rumânul ăsta alaltăieri şi-l 
ştiu bine că mi-a dat tutun dintr-o cutie cu capac, să-şi umple 
luleaua  ăl bătrân!”

*

Când soldatul  se trezi, soarele era la orizont şi abia mai 
strălucea palid pe cer. Dormise bine  în cortul nomazilor şi 
nu-l mai deranja mirosul supărător de fum şi untură  râncedă. 
Afară se auzeau glasurile copiilor şi câte o voce răstită de 
părinte, care poate îi certa să nu facă prea multă  gălăgie, „că 
în cort doarme un boier.”

*

Azi-noapte, când a venit, rupt de oboseală şi de frigul 
care-i pătrunseseră în toate mădularele, l-a ascultat pe buli-
başă  şi s-a culcat în cort, în locul dinspre marginea, unde  
era căruţa.  N-a dat jos de pe el decât bocancii şi obielele, 
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trăgând în locul lor ciorapii de lână împletiţi într-un cârlig, ca 
să fi e mai groşi, de nevastă-sa, înainte de a pleca de acasă. Îi 
încălţa numai în cantonamente când se culca, să nu-i îngheţe 
picioarele. Foaia de cort a întins-o peste şerand  şi pe sub 
dună s-a astrucat cu pătura lui de soldat, care mai mirosea 
slab a naftalină.

N-a fost timp să-i spună bulibaşei cum s-a întâmplat 
şi ce gânduri are, dar mâine, după ce se scoală şi se spală  şi 
după ce mănâncă o cutie de conservă din fasole cu carne de 
porc, are timp de toate. În raniţă şi în sacul legat la gură cu o 
sârmă de la baloţii de fân, erau cutii de conserve să mănânce 
pe săturate, toţi ai lui Mihai! Măcar o dată să se sature. A fost 
primit  omeneşte şi nimeni nu i-a cerut nimic, ba dimporivă, 
l-au adăpostit omenește. 

„Până una alta, se gândea soldatul, m-or ţine să stau cu 
ei, măcar până se ia zăpada! O să fac tot ce zic şi cum zic, o 
să muncesc cot la cot cu ei, o să învăţ să bat fi erul şi arama, 
că nu-i mai greu decât să faci un ulcior de pământ, la care eu 
sunt meşter  recunoscut. Oare, o să trăiesc să mai apuc să fac 
vreo oală? O  să-mi mai văd copiii şi muierea care o să pri-
mească vestea că eu am murit? Ce-o fi  în sat, când se va auzi? 
O să-mi facă şi pomană!... Dacă or avea din ce. La început, e 
bine să-mi facă de post că-i costă mai puţin! Azi îi vinerea, zi 
în care sunt declarat mort la datorie. Cred că o să-i dea pensie, 
că-i văduvă de război şi mama a doi copii mici.”

Singur în cort, se aşeză în genunchi cu faţa unde crezu 
că-i Răsăritul, spuse rugăciunea Tatăl nostru, se închină de 
trei ori şi-şi mai dădu un curaj... că nu trebuia să moară! Se 
ridică în picioare, se întinse, făcu vreo câteva mişcări din bra-
ţe,  ieşi afară şi pe primul lăiete văzut, era un copilandru, îl 
întrebă de  bulibaşa Mihai.
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- E în partea ailaltă. Stă de vorbă cu juzii la Sfatul bă-
trânilor! Vrei să te duc la ei? continuă băiatul să-i vorbească 
ca la unul de-al lor. 

- Mai târziu oleacă. Şi intră din nou în cort.
   „Să gust ceva din raniţă, că n-am mâncat de ieri de di-

mineaţă ş-oi merge!”, zise în gând Trifon. Scoase din raniţă o 
cutie de conservă, o desfăcu, sparse în palme şi o ceapă, rupse 
o bucată din pâinea întărită ca lemnul şi cu lăcomie mâncă 
până se sătură. Din bidonul de aluminiu îşi umplu cana cu 
ceai rece şi-l bău cu sete. Se şterse la gură, închinându-se 
mulţumi lui Dumnezeu şi-l rugă să-l aibă în pază. Legă raniţa 
la baieră şi, de acum intrat în cortul bulibaşei din şatră, avu 
convingerea că nimeni nu va îndrăzni să-l prade.

„Să-mi pun pătura în spinare şi plec”, îşi spuse în si-
nea lui soldatul român, pripăşit în şatra ţiganilor deportaţi în 
Transnistria, consideraţi răufăcători în România. 

- Cum te cheamă, băiete? îl întrebă  pe copilul  care îl 
însoţi şi până la cortul unde era aşteptat de bulibaşă şi juzi.

- Văsâle, boierule! Şi am 15 ani.
 Vasile îl chema şi pe taică-su, de care îi era dor şi nu 

mai spera să-l mai vadă vreodată.
 - Am muiere şi doi copii, care mi-s tare dragi. Să-mi 

dai şi mie ceva pentru ei, ajuta-ţi-ar Dumnezeu să-ţi ajute, că 
eşti boier darnic şi bun!

Într-un cort din mijlocul şatrei,  înşiraţi turceşte, aşe-
zaţi pe pături ponosite puse peste paie, erau  adunaţi vreo 
zece  bărbaţi, toţi lăieţi dintre cei mai bătrâni. Se sfătuiseră 
până acum şi-l  aşteptau pe soldatul boier să se scoale şi să 
vorbească cu el. Întrând,  le dădu bineţe şi ei răspunseră cu 
„Să trăieşti, boierule!” Lumina de afară pătrundea greu  în in-
terior, iar fumul de la ierburile arse, pe care toţi le fumau din 
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pipe  lungi încovoiate, dădea un miros ca de corlată, dar iute, 
unde se amestecă fumul lemnelor arse cu răşina din şindrila 
de brad. Îl poftiră să se aşeze şi să ia loc lângă bulibaşa, care 
numai el hotăra ce  şi cum merg treburile într-o asemenea 
situaţie.

- Boierule, zise bulibaşa Mihai, eu te-am cunoscut de 
când am fost aduşi şi aşezaţi aici, în sălbăticia asta, din care 
cred că nu mai scapă nima dintre noi. Acu’, de foame, o să ne 
moară bătrânii, o să moară copiii ş-om muri cu toţii până la 
urmă. N-avem ce lucra, n-avem ce mânca! Satele sunt rare, 
lume-i puţină şi săracă, parcă-i sfârşitul pământului! Când 
ne păzeai, ne-ai lăsat să punem corturile şi s-avem căruţăle 
noaste. Ne-ai adus să mâncăm ca să nu fugim, ai fost bun cu 
noi. Nu ne-ai înjurat, nu ne-ai bătut. Eşti om bun. Dumneata 
eşti dezertor din armată şi dacă ne prinde că noi te ascundem 
în şatra noastă, ai lu’ Antonescu, nu l-ar mai răbda pământul, 
ne împuşcă pe toţi, începând cu mine. Vreau să fi u drept cu 
dumneata, dar  să nu  plătească şaorîi   noştri  oalele sparte! 
Spune-ne cum ai fugit şi cum ai ajuns în şatra noastră şi dac-
om putea, te-om ajuta, aşa să ne ajute şi Dumnezeu nouă, că-i 
bun şi mare!

  Musafi rul îmbrăcat militar, lepădat de gradul de soldat 
al Armatei Române, începu  a se destăinui: 

- Pe mine muma şi tata m-au botezat Trifu, (minţi el), 
fi indcă am fost născut la întâi februarie, ziua Sfântului Trifon. 
Aşa să-mi ziceţi cât oi sta cu voi! 

 Din cauza fumului din ierburile arse în lulele, se înecă 
şi începu să tuşească. Fuma şi el, dar aceştia parcă aveau ar-
dei iute în pipe, de era mirosul aşa de puternic. Făcu o pauză 
primită în tăcere din partea tuturor. Apoi se apucă să poves-
tească:
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- După ce am îndeplinit misiunea de pază şi ordine, 
când v-au adus în această tabără, regimentul meu a primit 
ordinul să plece pe front, spre Cotul Donului. Ne-au despă-
ducheat pe toţi, chiar dacă nu aveam, ne-am îmbăiat şi ne-au 
dat să avem mâncare pentru trei zile. Eu m-am hotărât să de-
zertez, că nu vreau să mor pe aici. O fi  bine, o fi  rău? Asta-i 
hotărârea mea ! Când am pregătit furgoanele de marş, că aşa 
se zice la căruţele de fân, într-un sac potrivit am pus în el câte 
ceva din ce-mi trebuie şi l-am  aşezat la-ndemână, ascuns, 
ca să pot să-l ridic oricând. Aseară, pe la răsăritul lunii, când 
mărşăluiam, am fost atacaţi de bolşevici cu arme automate şi 
am găsit momentul să fug. Am luat din furgon sacul, raniţa o 
aveam  în spate, arma în mână şi m-am pitit în păpurişul de pe 
marginea drumului, unde am stat până s-a terminat atacul. Pe 
timpul luptei, coloana cu căruţele companiei nu s-a oprit, sol-
daţii ce mergeau alături de ele trăgeau din picioare şi eu am 
rămas singur, ascuns în tufele de buruieni. Se făcuse linişte ca 
după furtună. Nu era prea întuneric, fi indcă apăruse luna. Pe 
marginea şanţului, am văzut un soldat căzut. M-am apropiat 
de el, l-am mişcat şi l-am întors, că era cu faţa în jos, era cald, 
dar mort. Avea capul zdrobit de o rafală de gloanţe. Sângele 
încă mai curgea. N-am putut să-l recunosc care-i dintre cama-
razii mei. Atunci mi-a venit ideea  să-i pun la gât matricolul 
meu şi să schimb arma mea cu a lui. Puşca  si matricolul lui 
sunt la mine. Deşi trăiesc, eu sunt cel mort după acte, iar el 
este cel dispărut. Dumnezeu să mă ierte pentru acest mare 
păcat pe care l-am făcut şi acum mă spovedii vouă! 

În cort se lăsase liniştea. Toţi tăceau şi cei care înţele-
seseră despre ce-i vorba  se mirau în sinea lor de iscusinţa lui 
Trifu.

 - Vă rog să mă  primiţi să stau cu voi  până la primă-
vară!
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În cortul unde se adunase tribunalul ţigănesc se făcuse 

o tăcere de mormânt. Trifu îi încredinţă că, dacă au încredere 
în el, va munci cot la cot cu ei, unde şi când este nevoie. Ca 
să nu le facă vreun pocinog, promise să-şi lase barbă şi plete 
şi-i rugă să-l împrumute cu haine de-ale lor, ale militare de 
pe el fi ind bătătoare la ochi şi ar atrage atenţia autorităţilor 
care vin să controleze  şatra. Nu ştia că şi ei aveau câte ceva 
cazon, vândut lor  pe aur de către jandarmii care  i-au însoţit 
la venire şi i-au păzit să nu fugă. Le mai spuse că are  puşcă, 
baionetă şi o sută de cartuşe. Voi  hotărâţi dacă o arunc, sau o 
ţinem ascunsă pentru ca, la nevoie,   să vânez vreo sălbăticiu-
ne pentru hrana noastră.  

Bulibaşa, uitându-se încruntat la fi ecare, citindu-le gân-
durile, le zise tuturor:

-Trifu, dacă vrea să stea cu noi, este ţigan de-al nostru 
şi numele de botez Trifu i se potriveşte.  

- Da! răspunse dezertorul. Şi nu-i voi mai părăsi până 
la moarte pe  oamenii care  m-au ajutat să scap de urgia răz-
boiului!

- Trebuie să jurăm cu sânge, preciză bulibaşa. Că ni-
meni nu va vorbi despre acest lucru, decât acela care va trăi 
după moartea lui, dacă va fi  cazul. De azi înainte, Trifu este ţi-
gan căldărar ca şi noi şi să jurăm că-l primim în rândul nostru.

- Jurăm! ziseră juzii într-un glas.
Mihai  scoase din chimirul bătut cu ţinte de alamă un 

şuriu cu plăsele de os din corn de cerb, învelit într-o trean-
ţă roşie, scuipă pe lama lucitoare şi   apoi o şterse bine cu 
acea cârpă. În linişte şi cu atenţie îşi crestă pielea de pe braţul 
stâng. Sângele începu să curgă şi gestul fu urmat de toţi lăie-
ţii, inclusiv de Trifu. Cu mâinile întinse, se ridicară în picioa-
re, apoi pe rând îşi lipiră braţele, încrucişându-le unul peste 
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altul, lipind tăieturile însângerate cu cea a noului venit, gest 
de jurământ și frăție în faţa lui Dumnezeu. 

- Dumnezeu să ne ajute! Unul şi acelaşi pentru toţi, mai 
grăi bulibaşa şatrei stabilită lângă Suha Balca din Transnis-
tria. Să spuneţi la toţi, dacă vă întreabă, că Trifu este lăiete 
rătăcit de şatra lui şi până şi-o găsi-o va sta cu noi, împărţind 
şi bunele şi relele. Până va avea un cort şi piranda lui, îl iau să 
stea, să mănânce şi să doarmă la mine, într-al meu.

Bulibaşa se îndreptă cu faţa la Răsărit şi îşi făcu semnul 
crucii de trei ori. Apoi băgă mâna dreaptă în tăşulă şi scoase 
de acolo un inel de aur cu diamant, care prinse o rază de lu-
mină şi străluci simbolic  în întunecimea din cort. Îl prinse de 
braţ pe Trifon şi i-l puse pe degetul inelar de la mâna dreaptă, 
în semn de încredere și cinstire a noului venit. 

- Este darul meu  şi ţi-l dau să fi e al tău pe vecie. Să-
ţi poarte noroc! Să-l porţi sănătos, dar nu acum, că  ţi-l iau 
jăndarii. O da Dumnezeu ş-om scăpa din iadul ăsta, că n-am  
răstignit  noi pe Hristos! Din membrii staborului făcea parte 
şi Gheorghe Vânătu, însurat cu Bria,  care, fără să se ştie de 
şătrari,   o avea adoptată, ca fata lui, pe Mariţa.    

_____________
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Şatra din lunca Bugului

Zilele îi trecuseră mai repede decât la regiment, aşa 
simţea Trifu că se scurgea timpul. Se obişnuise cu acest nume, 
parcă-l avusese dintotdeauna. Conservele de fasole cu carne 
de porc, deşi era în postul Crăciunului, se terminaseră. Copiii 
bulibaşei erau fericiţi şi le plăcea de noul lăiete venit în cor-
tul lor, rătăcit de şatra lui. Trifu trecuse pe la toate corturile, 
salutându-i  şi îndrugându-le verzi şi uscate la toţi lăieţii. Le 
spunea că este venit din Ardeal şi a fost mai întâi crescut de 
nişte români, de aia nu ştie bine să vorbească aşa ca ei, dar o 
să înveţe. Îi asigură că, dacă vin jandarmii, o să se înţeleagă 
el cu ei să nu le facă vreun rău. 

Hainele militare fuseseră fi erte în cazane cu coajă de 
anin şi cer, pentru a se colora în negru. Vestonul şi mantaua 
fuseseră răscroite şi luate la purtare de câte un lăiete adevă-
rat, iar lui i se dăduseră haine ponosite,  purtate de ei. Pe cap, 
purta căciula ţuguiată de blană de miel negru, pe care o avea 
de acasă.

Instalată aproape de râul Bug, şatra rămăsese mult în 
spatele frontului. În această câmpie întinsă se făcuse linişte. 
Trupele române erau la mare distanţă, poate ajunseseră în Co-
tul Donului, unde se duceau lupte grele. Nici bubuitul tunuri-
lor nu se mai auzea. Zilnic din rândul bătrânilor mureau câte 
doi-trei. Între localnici se  găseau multe  familii care vorbeau 
româneşte, dar asta nu le folosea la nimic. Ţiganii mureau 
de foame şi boli. Din alimentele ce le adunaseră pentru iarnă 
şi din cele primite de la autorităţile române, ca ajutoare, nu 
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era posibil să le ajungă până în primăvară. Situaţia devenise 
disperată. Iarna era cumplită. Nimeni nu mai trecea pe la ei. 
Erau uitaţi de cei care îi deportaseră şi le promiseseră că vor 
fi  aşezaţi pe lângă sate bogate, că vor avea grijă de ei.

Într-o zi, înainte de Crăciun, pe o vreme de crăpau pie-
trele de ger şi bătea un vânt năprasnic, împreună cu bulibaşa  
şi alţi doi lăieţi, Trifu scoase puşca din groapa de sub căruţă, 
unde o ascunsese, şi plecară să vâneze ceva. Un copil spusese 
la ai lui că pe lunca râului, când s-a întors din sat de la cerşit, 
văzuse două căprioare care scormoneau prin tufele de scaieţi. 
Tatăl copilului era al treilea ţigan în echipă. Au bântuit o zi în-
treagă, dar până la urmă n-au îngheţat degeaba. La întoarcere, 
când se înserase, le-au ieşit înainte două ciute. Pe una, de la 
mare distanţă a împuşcat-o. Cealaltă a zbughit-o în salturi. 
Trifu ştia să ochească fără greş şi fusese lăudat de comandan-
tul lui de pluton, când au tras pentru antrenament în poligon. 
În ciută nu trăsese decât un glonţ şi-i mai rămăseseră încă 99. 
Nu erau multe pentru nevoile lor, dar se încurajă cu gândul 
că poate or mai găsi  alte cartușe pe câmp, din cele pierdute 
de soldaţi în luptele purtate pe acolo. Să se ia zăpada şi o să 
caute pe unde au trecut şi s-au dus lupte.

- Doamne ajută! a zis bulibaşa, fericit că au ce pune în 
tingire de Crăciun. Cât o ajunge de fi ecare, dar… măcar să 
guste toţi! Vânatul era un ţap căruia îi căzuseră coarnele, era 
mare, dar şi supuşii săi erau mulţi  şi fl ămânzi. Ca pierderea 
să fi e cât mai mică, ţapul a fost pârlit, nu jupuit. În şatră a 
mirosit a Crăciun, chiar dacă,  în loc de porc, s-a pârlit un 
ţap sălbatic. Cu ce-au mai primit cerşind şi muncind pe la 
locuitorii de prin satele abandonate de trupe,  au mai adunat 
de-ale gurii, să-şi astâmpere foamea. S-au dus la colhoz, unde 
rămăseseră numai femeile şi bătrânii neputincioşi, bărbaţii ti-
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neri fi ind trimişi pe front, şi, numai pentru mâncare, s-au apu-
cat să le repare acoperişurile la case, magaziile şi grajdurile 
lovite de schijele proiectilelor.  Ascuţiseră fi arele plugurilor, 
strânseseră şinele roţilor de la căruţe, să fi e bune la primăva-
ră,  potcoviseră caii cu potcoave cu colţi pentru gheaţă,    caii 
care mai scăpaseră nerechiziţionaţi,   reparară hamurile, toată 
munca în schimbul a câte   unui căpeţ de făină pentru mămăli-
gă. În acea iarnă cumplită, aşezată pe câmpia nesfârşită dintre 
Nistru şi Bug, ca să nu moară de foame,  animalele sălbatice 
ce au scăpat din vâltoarea luptelor între trupe au fost vânate 
fără alegere. Un cal abandonat de trupele în trecere, un câine 
rătăcit, iepurii, căprioarele, chiar şi vulpile ieşite în cale  au 
fost împuşcate sau prinse, fi erte sau fripte şi  mâncate. Trifu, 
cu arma lui Mausser, împuşca  de la distanţă tot ce-i ieşea în 
cale, spre nefericirea animalelor şi bucuria şatrei unde stătea. 
În Transnistria era foamete mare! Mulţi au mai murit de foa-
me şi de boli!

________________              
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În cort, la Gheorghe Vânătu

Cât i-a avut, Gheorghe  Vânătu şi-a folosit catârii la 
cărat alimentele pentru o parte din deportaţi, raţiile de făină 
şi cartofi i ce li se mai dau, când le da! Împreună cu alţii, le 
ridica de la centrul de distribuţie şi le aducea la şatră, unde se 
împărţeau la familiile de ţigani, năpăstuiţii din Câmpia Trans-
nistreană. Lipsa de furaje pentru animale n-a infl uenţat prea 
mult dispariţia lor, cum s-ar crede. Pentru ele, se mai găseau 
câte ceva, rogoz, papură, pipirig şi tot felul de buruieni şi 
ierburi uscate prin stufărişuri, dar se simţea din plin lipsa de 
hrană pentru sutele de sufl ete omeneşti  înfometate, adunate 
în acest loc. Un cal, un măgar sau un catâr lăsaţi liberi  erau 
imediat prinşi,  înjunghiaţi şi hăcuiţi. Această stare a creat 
numeroase încăierări între stăpânul animalului şi atacatori. 
Pentru potolirea lor, când erau pe aproape, interveneau şi tru-
pele de jandarmi şi, nu de puţine ori,  împrăştierea şi ostoirea 
împricinaţilor  s-au făcut prin  uz de arme,  soldate cu morţi şi 
răniţi din rândul ţiganilor. Pentru mâncarea cea de toate zilele 
se duceau lupte înverşunate, ca între nişte disperaţi ai soartei 
nemiloase…

Într-o noapte cu zăpadă până la brâu şi un ger cumplit, 
catârii lui Gheorghe Vânătu dispăruseră din spatele cortului, 
unde stăteau legaţi de berand. I-a căutat peste tot. Nimeni  nu 
ştia nimic. Pe cine întreba se mira şi se blestema „că n-a văzut 
şi n-a auzit de aşa ceva!” Parcă intraseră în pământ.

Bria a pus de acatiste la care s-au asociat şi alte babe. 
Au sufl at pe gât de lup, pe cap de cuc, s-au uitat în ghiocuri şi 
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în cărţi. Degeaba! Nimeni nu ştia şi nu se vedea nimic în ele.

Ţiganii de la bordeie, că acolo erau de zece ori mai  
mulţi decât la corturi, nu-l sufereau pe Gheorghe, acuzându-l 
„că le-ar fi  furat din drepturi!” Nu-l scoteau din manglitor. 
Ba,  mai mult, unii chiar i-au pus gând rău, să-l omoare. Dis-
pariţia catârilor a fost primul semnal. Îi furaseră noaptea şi 
până în ziuă îi terminaseră de hăcuit și de ascuns.

În semn de frăţie la durere, bulibaşa Mihai a poruncit şi 
la cortul lui Gheorghe s-a adunat staborul în care, de o vreme, 
era prezent şi Trifu. Fusese primit, că era prietenul bulibaşei 
şi doi dintre cei bătrâni muriseră după Bobotează. El deveni-
se cel mai infl uent. Nu trecuse mult timp de când suferea la 
fel ca ei şi căpătase autoritate şi simpatie. Corturarii megieşi 
erau fericiţi când Trifu le dădea şi lor din ceea ce vâna şi 
a împuşcat destule sălbătăciuni  cu aproape toate din cele o 
sută de cartuşe, din care mai avea vreo douăzeci. Devenise 
un  prieten al lor.

Bărbaţii au dat târcol la cort să vadă încotro plecau ur-
mele, dar nu au înţeles mare lucru. Urme erau în toate părţile; 
mai şi ninsese, aşa că nu se distingea nimic. Sub prelata prinsă 
de belie, locul de adăpost al  catârilor, erau  două grămezi de 
bălegar, semn că seara fuseseră acolo. În cort, numai jale…

La un foc care pâlpâia şi scotea fum împrăştiind scân-
tei, aciuiaţi pe lângă el, cum ştiau ei mai bine,  se încălzeau 
trişti copiii lui Gheorghe. Trei băieţi şi o fată. 

Unul câte unul, bărbaţii din Sfatul bătrânilor intrară în 
cort. Aici, Trifu văzu că fata lui Gheorghe îi  mare şi o întrebă 
cum o cheamă. Până azi, n-a ştiut nimic despre ea, nici că 
este, nici cum arată. Parcă auzise ceva  la început, dar n-a luat 
în seamă.
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- Mariţa!... Şi nu-i măritată, răspunse Bria în locul fetei. 
Trifu rămase cu ochii pe ea şi era mirat de ce nu-i căpătuită. 
Frumoasă era, iar după vârstă și înfățișare părea  că trecuse 
de anii măritişului la lăieţe. Ceva era  neclar şi nepotrivit cu 
obiceiul lor…  

„Mâine, trec să văd cum stau treburile. Mai ştii?!” îşi 
zise Trifu cu gândul şi dorul de femeie. Nerăbdător, aşteptă 
zadarnic mai multe zile, sperând să-i fi e găsiţi până la urmă 
catârii săi. 

*  

Nu trecuse o lună de la dispariţia catârilor lui Gheorghe 
Vânătu şi în şatră   s-a hotărât măritişul Mariţei lu’ Bria, cu 
lăietele Trifu a lu’ Mihai. În afară de juzi, de soarta lui Trifu 
iar Gheorghe şi Bria, despre  a  Mariţei, nimeni altcineva nu 
ştia adevărul despre cei doi. Prin şatră, circula povestea că ai 
lui Trifu au murit toţi prin Ardeal, de unde era el, iar despre 
Mariţa se spunea că omul ce o luase de nevastă s-a înecat în 
Dunăre la pescuit, înainte de a o duce în casa lui, că trebuia să 
stea neapărat doi ani neîmpreunaţi, de când se hotărâse unirea 
lor. Dar, cum în deportare fuseseră aduse familii de nomazi 
de peste tot şi amestecaţi cu tot felul de ţigani  de prin toa-
tă ţara, pe nimeni nu-l interesa soarta vreunuia, de dinainte. 
Erau ei nomazi, dar aveau nişte reguli bine împământenite. 
Aduşi în deportare, căldărari, ursari, pieptănari, gabori, au-
rari, cu dialecte şi religii diferite, se crease o amestecătură 
imposibil de stăpânit, care a dat mult de gândit şi celor care 
le hotărâseră soarta.

„Parcă n-ar fi  fost bună măsura de deportare, făcută în 
grabă şi necontrolată!” şi-au zis autorităţile. Şi s-a hotărât sis-
tarea ei.
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*

După obiceiul ţigănesc,  Mariţa a fost adusă în casa gi-
nerelui, adică la cortul bulibaşei Mihai, dar neavând destul 
loc n-au zăbovit mult. De Paşti, şi-au făcut un bordei al lor, 
cum învăţase Trifu la armată, în care s-au mutat cu tot cala-
balâcul ce-l aveau.   

 În iarna aceea, muriseră ţiganii pe capete şi rămăseseră 
multe boarfe ale nimănui. Tribunalul a numit ţiganii care le-
au adunat, au fost opărite în mai multe ape,  să se ducă duhu-
rile rele, şi au fost date  la cei ce nu aveau. Unde au murit toţi, 
aurul a fost luat de bulibaşă, care avea grija şi a vreunui copil 
rămas orfan. Aşa au adunat şi Gheorghe cu Bria, părinţii Ma-
riţei, şi i-au dat de zestre două şeranduri, o dună, un căpătâi, 
două cergi şi patru fuste. I-au mai dat şi-un ceaun, să aibă pe 
ce dormi, dar şi din ce mânca!...

Pe furiş, fără să ştie Gheorghe, Bria i-a dat Mariţei doi 
galbeni din cei pe care-i înghiţise când s-au urcat pe şlep, în 
port. Când i-a lăpădat din burtă, a zis bărbatului că nu i-a mai 
găsit pe toţi. Pe ăştia îi cususe pe tiv la poala fustei de pe ea. 
Nu să-şi păcălească omul a făcut treaba asta ruşinoasă, dar 
se simţea şi ea altfel când avea averea ei. Că doar n-o da la 
străini!

În ziua nunţii, aleasă de Bria, că ştia ea de ce, s-a făcut 
mâncare pentru toţi vecinii. Trifu fusese pe la nişte familii de 
turci care vorbeau româneşte şi a muncit  vreo câteva zile, la 
saivanele fermei, doar  pentru demâncare. Când a terminat 
treaba, le-a spus că se însoară şi n-o să mai vina un timp, dar 
dacă mai au nevoie de el, să-l cheme că va veni, că se cunosc.

Fiindcă au fost mulţumiţi de treaba făcută, turcii, şi ei 



73

Maia

omenoşi,  când au auzit că se însoară, i-au dat un săcătei cu 
cartofi  mărunţi  ca de sămânţă şi un miel fătat în ziua aia, mai 
mult mort, pe care l-au înjunghiat să i-l dea. Trifu abia l-a 
apucat  şi i-a scos repede pielea de pe el s-o dea stăpânilor. 
„Mieii ăştia îs buni să-i mănânci cu maţe cu tot, că n-au băle-
gar în burtă!” gândea Trifu fericit de chilipir. Mai avea carnea 
de la doi miei de astrahan, jupuiţi la scoatere din burtă  chiar 
de el, pe care stăpânii oilor nu-i mâncau. Îi dădeau la dulăii 
ciobăneşti, care păzeau turmele. Erau din cei scăpaţi  neprinşi 
de ţiganii înfometaţi, ce dăduseră târcoale satelor  toată iarna 
aceea.

Ziua în care s-au împreunat Mariţa cu Trifu a fost stabi-
lită de Bria, care a întrebat-o la ureche, ca să nu audă nimeni, 
când are sorocul la holoane?

- Dacă vă împreunaţi în zâlele alea, i-a spus Bria fetei, îi 
bine, că te doare şi o să te vaiţi şi el se murdăreşte pe-acolo de 
sânge. O să sâmtă şi apoi vede că ai fost fată mare şi diminea-
ţa pochingheriţele arată  ţiganilor fusta plină de sânge! Om 
fi  noi aduşi p-aici, dar la măritat nu se poate trece nevăzută 
cinstea de fată mare a miresei.

Bulibaşa Mihai a adunat sfatul ţigănesc şi au hotărât 
să-i dea ginerelui câte un galben de fi ecare om venit la petre-
cere, „că Trifu i-a scos din foamete toată iarna, aducându-le 
la toţi câte o ciozvârtă de carne!” 

Gheorghe, la masa nunţii, a hotărât că-i dă fi icei sale 
din partea lui şi a Briei zece galbeni de-ăi mari, pe care să-i 
stăpânească sănătoşi. Aşa a zis atunci, dar n-a dat nimic… 
Mariţa nu era fi e-sa!

 De aia i-a dat Bria fetei cei doi poli de-ăi mari, că-l ştia 
cărpănos pe omul ei! 

             



74

Ion C. Gociu
*

Cât au stat în cortul lui Mihai, culcuşul însurăţeilor era 
aproape de căruţă, pe marginea din spate. În cortul lui Mihai 
se mai auzea şi câte un râs de copil şi asta doar atunci când 
Trifu mai vâna sau mai aducea carne de la mieii fătaţi şi ju-
puiţi pentru blană. Se săturau de carne şi de la oile ce mureau 
de gălbează. Căţelul lor fusese mâncat demult şi nu mai avea 
cine să-i latre. Ca să nu le fure catârii, Mihai le pusese clopo-
te nituite la picioare  şi astfel orice mişcare putea fi  luată în 
seamă. Cât era noaptea de lungă, Mihai doar aţipea şi iar se 
trezea şi asculta. Rar dormea ziua, că se obişnuise aşa, să nu 
doarmă nici noaptea. Ţiganii disperaţi… furau şi de la buli-
başă!

Din bucăţi de tablă, Trifu împreună cu Mihai au făcut 
două tăvi, castroane, taiere, linguri şi ţepuşe cu care să mă-
nânce. Din baioneta puştii, Mihai i-a făcut un şuriu tăietor 
făr-de-pereche. Neatentă, Mariţa  i-a făcut safteaua cu o tă-
ietură adâncă la degetul mare, pe care a vindecat-o greu şi 
numai cu pişat slobozit dimineaţa.                                             

*

Cumplita iarnă ce se abătuse se îmblânzise puţin către 
sfârşitul lunii martie. Soarele strălucea de-acum mai priete-
nos şi iarba înverzea văzând cu ochii.                                                        

Venise primăvara. Berzele începuseră să se întoarcă la 
cuiburile lor.  Fluturii, la început cu zboruri anemice, cău-
tau locuri de depunere a ouălor. Natura nu ţinea seama că pe 
undeva, aproape de aceste meleaguri, armatele se luptau, iar 
soldaţii în suferinţe mureau cu dorul şi sufl etul dus la ai lor 
de acasă. Ea avea mersoarea ei, care era normală, de pace şi 



75

Maia

linişte. În zăvoiul Bugului apăruseră primele fl ori de primă-
vară. Erau galbene şi Trifu le asemui cu ceea ce de fapt erau. 
Podbal înfl orit. Ştia de acasă că frunzele acestora pot fi  fi erte 
şi mâncate primăvara. Sunt sănătoase şi bune la gust  care-i 
puţin acrişor. Îşi aduse aminte, de pe când era copil, că, după 
întoarcerea de la şcoală, mama lui îl trimitea cu iezii timpurii 
să-i plimbe pe râpa hogaşului Fântânii şi cu vorbă, „să cu-
leagă o traistă de frunze şi fl ori de podbal, că-s bune  să nu 
faci bube la gingie”. I le arătă Mariţei, îi spuse despre ce este 
vorba şi se apucară de adunat. Malul apei era înalt, stratul de 
pământ era argilos şi toată întinderea dinspre soare era un 
tablou minunat, o combinaţie reuşită de covor verde cu fl ori 
galbene.

- Dacă a înfl orit podbalul, a venit primăvara. Scăpăm şi 
nu mai murim de foame! îi spuse convingător Trifu nevestei 
lui, Mariţa.

- Nu credeam că mai ieşim în primăvară! îi răspunse 
ea, privindu-l cu gingăşie, cum sârguincios el culegea un mă-
nunchi de fl oricele galbene-lămâie cu peţiolul scurt.

- Astea ţi le ofer ţie! …Şi cu ele în mână se apropie de 
locul unde culegea şi ea. Mariţa se îndreptă de şale şi, uitân-
du-se în ochii lui, drept mulţumire, îi întinse buzele să-i fi e 
sărutate. Se simţi alintată şi fericită, mai mult decât dacă ar 
fi  făcut dragoste sub dună. Trifu se uită în ochii ei rotunzi şi 
adânci ca puţul din care scotea apa, când era la casa părin-
tească. Cortul, în locul unei case de locuit, traiul rău, lipsit de 
hrană îi imprimaseră pe faţă o paloare de femeie trecută de 
tinereţe, deşi mai avea doar câteva luni până împlinea 17 ani. 
Dar trăia cu speranţa zilei de mâine, că va fi  mai bine!

- Să avem răbdare, să ne ferim de boli, că eu am cre-
dinţa că vom reuşi şi vom scăpa de iadul acesta. Acum, să 
adunăm podbal cât putem, să fi erbem o oală pentru masa de 
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astă-seară. Cu o mână de făină de porumb pusă peste ele şi 
bine fi erte, să vezi ce mai mâncare facem! Bunica mea, adău-
gă Trifu, îi spunea mâncării podbal îngroşat. Apoi urmau ur-
zicile, dragaveiul, ştevia şi, uite aşa, timp de şapte săptămâni, 
cât dura Postul Paştelui,  numai din astea mâncam, ca să ne 
întărim sângele slăbit de iarnă!

*
Era înaintea Săptămânii Patimilor, când, într-o dimi-

neaţă, în şatră apăru o companie de jandarmi. Prezenţa lor 
băgă spaimă în toţi ţiganii. Se dusese zvonul că „sunt căutaţi 
hoţii care făcuseră jafuri în iarna aceea!”

Frica îl prinse şi pe Trifu, că se ştia dezertor şi se putea 
aştepta la orice, motiv pentru care a evitat să dea ochii cu ei 
şi, furişându-se, a plecat să lucreze la stână. 

Căpitanul, comandantul companiei, a dat poruncă să se 
prezinte la el bulibaşa şi cei din tribunalul ales, că au o pro-
blemă mare de discutat. Vestea se duse repede şi Mihai cu ai 
lui s-au prezentat la autoritate. Din cei zece juzi aleşi, lipsea 
doar Trifu. 

- Staţi aici de peste o jumătate de an şi dintre voi au 
murit de nu li se mai ştie numărul, zise căpitanul răsucindu-
şi autoritar mustaţa. Noi am venit să vă organizăm şi să vă 
conducem în comunele unde este nevoie de oameni care să 
muncească. Prefectul judeţului, la cererea fermelor şi obşti-
lor, a stabilit câte patru formaţiuni a câte 150 de oameni fi e-
care,  care să fi e date pe lângă cele opt comune mari, cu nevoi 
de muncitori. Obştile şi fermele  n-au forţă de muncă, iar voi 
staţi degeaba, trândăvind şi trăiţi numai din furat şi cerşit!

- Da, nici măcar făina promisă nu ni s-a mai dat, boieru-
le! se auzi o voce răguşită a unuia din cei chemaţi.
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- Cine a vorbit? întrebă răstit căpitanul, deşi-l văzuse, 
deranjat de întreruperea cuvântării sale.

- Eu, boierule, răspunse bulibaşa Mihai, ridicând în sus 
mâna în care ţinea luleaua ce scotea un fum cu miros ca din 
bucsăi ars. 

- Stinge luleaua şi în faţa mea să nu mai fumezi! Dacă 
n-ai fi  aşa bătrân,  mai, mai că aş ordona să ţi se aplice 25 de 
centuri la cur. 

Aruncă privirea peste ceată şi continuă:
- Ascultaţi şi, până nu vă dau voie să întrebaţi, nu vor-

beşte nimeni în front! Băgaţi bine în cap ce vă zic! 
Apoi, separat chemă la el comandanţii de plutoane şi 

le  ordonă să facă tabelele cu ţiganii care părăsesc locul şi 
până în seară să-i conducă în comunele stabilite. Toate erau 
aproape de această şatră în care mai rămăseseră mai puţin de  
trei sute de sufl ete. 

- În şatra asta trebuie să rămână  doar o sută de oameni 
buni de muncă şi să fi e o şatră bine constituită, din ţigani 
bine cunoscuţi, dacă se poate din aceeaşi zonă din care au 
fost aduşi. Cei care nu se supun, sau părăsesc fără voie locul 
de muncă, vor fi  întemniţaţi în lagăr la Berezovca, zise el cu 
voce tare, să fi e auzit de cât mai mulţi ţigani care se adunaseră 
„guri căscate”. 

Apoi, împreună cu cei patru subofi ţeri, plecă şi vorbin-
du-le încet le atrase atenţia să se poarte mai frumos cu aceşti 
nenorociţi, „că şi aşa sunt bătuţi de soartă, fără de vină!”

- Verifi caţi de ce nu li s-a dat raţia de făină şi cartofi i, 
„că vine şi la ei Paştele!” Eu ştiu că li s-a trimis, dar poate şi 
asta o fi  fost furată de vreunul dinte ei, ca de atâtea ori în iarna 
asta!... mai preciză ofi ţerul subordonaţilor săi.

_______________                 
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Sâmbăta Paştelui

Din câţi ţigani fuseseră la început la Suha Balca au mai 
rămas doar patru-zeci de familii, cu nouăzeci de sufl ete, din 
care treizeci de copii. Erau toţi lăieţi şi se cunoşteau bine între 
ei, mulţi fi ind neamuri de-ale lui Mihai şi Gheorghe.

Bordeiul lui Trifu şi al Mariţei fusese terminat. Era 
dreptunghiular, cu acoperişul în două ape. În interior, pe mar-
ginea din fund, pământul fusese lăsat mai înalt, cât înălţimea 
şi lăţimea unui pat. Spre faţă îl săpase mai adânc, ca la mijlo-
cul lui să poată sta în picioare  un om, cât să nu dea cu capul 
de acoperiş. Măsurătoarea se stabilise după înălţimea lui Tri-
fu, Mariţa având loc de voie, că era mult mai scundă decât el. 

În faţa patului, la trei metri era uşa de intrare şi o scara 
cu două trepte în coborâre. Uşa era făcută dintr-o ramă de 
lemn pe care se împletiseră des mănunchiuri de papură uscate.  
Ca să nu intre frigul, de jur-împrejur, avea prinse şomoioage  
din bulendre vechi, adunate de pe la cei care muriseră, că… 
muriseră destui! Pe dreapta, cum intrai în bordei, se lăsase 
loc tot aşa înalt, pentru vatră şi cuptor. Trifu i-a spus Mariţei 
că până la Sfântul Gheorghe el face şi cuptorul. Vorbise cu o 
muiere din comună, una Tanea, aşa o chema pe femeia la care 
a lucrat mai toată iarnă, şi-i promisese „că-l duce ea într-un 
loc să ia cărămidă de la o casă părăsită, bombardată de când 
au trecut nemţii pe acolo!” Femeia, rămasă văduvă cu doi 
copii, era  româncă venită  prin măritiş, din apropiere de Nis-
tru. Bărbatu-su, Vania, fusese tractorist la colhoz şi murise de 
gripă japoneză, când copilul ăl mic nici nu se născuse. Tatăl 
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lui Vania  fusese cântăreţ la biserică, dar, fi indcă de mult nu se 
mai țineau slujbe în biserici şi din ele se făcuseră magazii şi 
staule, s-a angajat grăjdar la colhoz. Sub noul guvernământ, 
animalele fuseseră scoase din biserică şi se luaseră măsuri de 
curăţenie de revenire la normal. 

Cu nevasta lui, tatăl lui Tanea, acum oameni bătrâni, 
locuia în casa lor cu fata mai mare şi bărbatul ei, ciung de-o 
mână, într-o comună vecină, aşezată la vreo zece kilometri de 
Suha  Balca. Ca s-o ajute şi pe Tanea în vacanţe şi la sărbă-
tori, părinţii îi luau copiii să stea pe la ei.

Pentru ce i-a muncit pe iarnă, Tanea i-a dat lui Trifu 
macaturile, pernele şi rogojinile care nu-i mai trebuiau, că 
bani n-avea. I-a mai dat şi o icoană, frumos înrămată, cu Iisus 
Cristos răstignit, la care să se închine când o avea casa nouă. 
Icoana i-a plăcut mult lui Trifu de când a văzut-o la ea. Tanea 
o avea de la socru-su. Avea  tot felul de icoane şi candele 
aduse de la biserica batjocorită şi le ţinea încuiate în podul 
casei, până se revine la ce a fost. Unele, cu rame de argint,  
erau păstrate sub boarfe, în ascuns, să nu fi e văzute de orici-
ne. După treaba asta, că atunci n-o cunoştea pe Mariţa, Trifu 
i-a făcut multe servicii lui Tanea.  De mai multe ori, că-i era 
urât de întuneric, când întârzia cu lucru şi Tanea n-avea copiii 
acasă, a mai dormit și pe la ea. 

Tanea, după vorbă, l-a simţit că nu-i ţigan şi l-a întrebat 
odată: 

- Ce caţi tu cu ţiganii?
Şi Trifu i-a răspuns:
- De aia, că-s lăiete!  
La care ea i-ar fi  zis:
- S-o crezi tu că mâinile  astea sunt de lăiete! 
Era prima seară când i-a zis vorba asta şi l-a oprit să 

doarmă la ea. 
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În seara aceea, Tanea tăiase o găină, că era lăsarea Pos-

tului de Paşti şi mai avea şi nişte basamac  făcut de ea pe 
toamnă.  

Dar n-au mai vorbit despre asta, că pentru cine ştia să 
vorbească româneşte se vedea că Trifu nu-i ţigan. Deşi, în si-
nea lui i-a părut bine că se vede, îi era  frică să mărturisească. 
De jurământ, că jurase  cu sânge la şatră, şi de poteră, că-l va 
dibui vreodată. Se ştia cu musca pe căciulă!                                           

Fiindcă  în Săptămâna Mare trecuse pe la Tanea, că-i 
promisese „că-i sapă grădina şi-i taie nişte lemne”, ca să aibă 
ce arde de Paşte, Trifu primise de la ea o trăistuţă plină cu 
ouă de găină, două castroane de făină de orz, amestecată cu 
secară, rădăcini de roibă şi foi de ceapă să  vopsească oule, 
câteva lumânări să aprindă de Paşte şi doi bobi mari de răşină, 
răzuiţi de pe un brad de la biserică, să-i facă fum de tămâie în 
casa nouă. Pentru că a fost rugată de Trifu şi a dorit să-l ţină 
pe aproape de ea, ca s-o mai ajute la nevoie, Tanea i-a dat şi 
o candelă mică de argint, din cele aruncate într-un hambar în 
podul casei, şi o carte cu rugăciuni, scrisă în chirilică. Trifu 
ştia alfabetul chirilic de pe Evanghelia de la biserică din satul 
lui şi după câteva buchiseli a văzut că-i uşor să citeşti, mai 
ales că ştia pe dinafară multe din rugăciunile scrise în ea.

- N-am ulei, dar poţi pune untură de pasăre topită ca 
să-ţi ardă fi tilul candelei! i-ar fi  zis Tanea lui Trifu, când i-a 
dat-o.

- Am untură de urs şi-i moale ca untdelemnul! i-ar fi  
răspuns el.

Cu ce adunase de-ale gurii, spre seară, Trifu a ajuns la 
casa lui, unde Mariţa aranjase patul şi avea surcelele pregătite 
să aprindă focul, că noaptea era cam răcoare pe-afară...



81

Maia

*

De-acum, în casa lui Trifu, deşi el era cruce de voinic, 
Mariţa conducea treburile. Crescută în credinţa iudaică pe 
care o respecta, fără voia ei se îndepărtase de acest crez şi de 
vreo zece luni de când trăia în şatră îşi însuşise ceva din re-
gulile credinţei ortodoxe.  În sinea ei, încerca să se convingă 
că nu-i rea nici credinţa în Cristos şi va face tot ce-i va spune  
Trifu. Va fi  supusă bărbatului său!...

Era lămurită că nu-i ţigan. Chiar dacă îşi lăsase plete şi 
barbă, nu avea trăsături ţigăneşti, cum erau ai lui Gheorghe şi 
Mihai. Buzele şi gingiile nu-i erau vinete şi pielea pe corp îi 
era albă. Nu ştia să vorbească bine ţigăneşte şi, în româneş-
te, amândoi vorbeau ca între colegii de liceu. Într-o zi, Trifu 
i-a povestit nişte păţanii tinereşti, de parcă se întâmplaseră la 
liceul ei. Ţiganii de vârsta lui, el om trecut de 30 de ani, nu 
ştiu nici să scrie, nici să citească. Pe Trifu, fără să ştie el, l-a 
văzut citind un afi ş, o hârtie adusă de vânt prin şatră şi dădea 
din cap a mirare de ce  era scris acolo.

„O să trebuiască să ne povestim unul altuia  totul des-
pre fi ecare!” îşi propuse Mariţa  în Sâmbăta Paştelui,  prelu-
ând cuvântul Paşte, similar celui evreiesc Pesah. Optimistă, 
îşi aduse aminte obiceiul din familie, când, în fi ecare an la 
Pesah, tatăl său povestea istoria evreilor care au plecat din 
Egipt, pentru a-şi dobândi libertatea. El   n-are pe nimeni, 
eu la fel şi  va trebui să ne sprijinim unul pe altul. Când vom 
scăpa din iadul acesta, ne vom construi o casă şi o să avem şi 
copii! Numai de s-ar termina o dată cu nenorocirile care ne 
pasc permanent.”
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După sfaturile primite de la Trifu, Mariţa a vopsit ouă-
le. Le-a pus la fi ert în căldăruşa de aramă, învelite în foi de 
ceapă, iar pe altele amestecate cu rădăcini de roibă. Să aibă 
ouă de Paşte în două culori! Din făina de orz şi secară, primită 
de la Tanea, împreunată,  au plămădit  un aluat şi au făcut din 
el două  azime groase şi  două  subţiri, găurite cu o sârmă, 
ce se dorea a fi  pască. Coca a fost necrescută cu drojdie, că 
n-aveau, dar azimele miroseau plăcut a pâine. Cea subţire,  
deşi nu semăna  cu cea pe care o primeau de la comunitate, 
simboliza pasca. De la stână, pe unde trecuse şi curăţase sai-
vanul, Trifu adusese un lighean de pacele, trei capete de miel 
şi două picioare din faţă. Carne, să tot mănânci!!... În credinţa 
iudaică, în săptămâna Paştelui, la părinţii ei, mâncau prepa-
ratele făcute după reţetele tradiţionale. Convertită de-acum la 
ortodoxie, Mariţei nu-i cădeau rău mâncărurile cu carne. De 
multe luni postise de voie, de nevoie.

În bordei, înainte de a se înnegura, Trifu, în dreptul pa-
tului, aninase icoana cu chipul lui Cristos şi sub ea candela 
pe care o lustruise cu cenuşă  de cocleala depusă de vreme. 
Îi făcu probă şi o aprinsese. Fitilul înmuiat în untura de urs 
topită arunca o lumină pală, dar lumina!

„Noaptea o să lumineze mai bine!” îşi zise Trifu, con-
vins de ceea ce spune.

Sub stratul gros de humă, pus pe acoperişul din bârne 
de lemn  aduse din lunca Bugului şi închis bine pe toate părţi-
le, cu miros proaspăt de pământ şi de lucruri curate, bordeiul 
Mariţei, că ei  …a zis Trifu că i-l face, chema la sărbătoare, 
linişte şi odihnă.

 Scăpaseră de larma din cort, de hârjoneala sâcâitoare a 
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copiilor, de vaietele bătrânilor, de certurile interminabile pen-
tru orice fl eac între cei maturi. Din bordeiul lor îi mai auzeau 
strigând, vorbind, certându-se, dar nu ca atunci când erau în-
tre ei. Era prima noapte când dormeau singuri, în intimitatea 
lor, fără reţineri. Era noaptea Învierii Domnului şi a speranţei 
de mai bine, ce sălăşluia în sufl etele lor. 

Când întunericul de afară puse stăpânire pe şatra lui 
Mihai din lunca Bugului de la Suha Balca şi ţiganii se retră-
seseră în bordeiele lor, Trifu şi cu Mariţa lui stăteau pe lângă 
focul aţâţat pe vatră, în casa lor. Fumul ieşea liniştit pe coşul 
făcut din cărămidă şi chirpici.

Sub icoană, candela împrăştia o lumină difuză, caldă, 
ca şi sufl etele lor. Era o atmosferă de linişte, prevestitoare de 
Mare Sărbătoare, când nici luptele nu se mai purtau. Şi pentru 
soldaţii bolşevici Paştele avea o mare semnifi caţie! Ei, oa-
meni simpli, duşi să moară fără voia lor, în ciuda restriştilor 
impuse , cu educaţia primită de la părinţii lor, pe front în faţa 
morţii erau resemnaţi şi credinţa le era mai puternică.

Pe tăpşanul de la vatră, Mariţa aranjă pentru prima dată 
locul de mâncat.

- În care parte vrei să stai ? i se adresă Mariţa  omului 
ei.

- Alege tu! Că eu stau oriunde. Unde mi se spune, pen-
tru mine îi bine!

- Atunci stai spre uşă şi eu spre pat! Da, aşa rămânem! 
hotărî tânăra nevastă, stăpână în casa ei.

- Eu zic să mai aşteptăm şi să mâncăm după miezul 
nopţii! Avem ouă roşii şi trebuie să le ciocnim, avem pacele,  
da până la Înviere e post.

„Hopa! Adică să ciocnim… cum o fi  aia?”  îşi zise în si-
nea ei Mariţa. În săptămâna  de Pesah, la ea acasă se mâncau 
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ouă fi erte tare, dar nu se obişnuia aşa ceva, să le ciocnească. 

Trifu se apropie de nevastă-sa, o sărută părinteşte pe 
frunte, că aşa îi veni mai bine, şi-i spuse aproape şoptit: „Pân’ 
la Înviere, hai să vorbim despre noi.”

*
 
Repede se mai  dusese seara din Sâmbăta Învierii.
Mai întâi Trifu, care pentru ea  devenise cu adevărat so-

ţul ei, român pripăşit printre ţigani, şi apoi Mariţa, care pentru 
el era fata de evrei salvată de la moarte tot de ţigani, îşi spu-
seră povestea pe rând, mărturisindu-şi unul altuia  întreaga lor 
viaţă. Viaţa lui era întocmai ca a unui aventurier, pe când a ei 
era de victimă a sorţii,   a unor evenimente neînţelese de ea la 
vârsta aceea. El, dezertor, ajunsese la şatră să scape de moar-
te, pe când ea, din întâmplare, să nu fi e omorâtă la o margine 
de şanţ. Viaţa ei era de martiră a păcatului strămoşesc, că se 
născuse evreică. Viaţa pentru el era un lucru măreţ, de nepre-
ţuit şi o iubea.

- Mariţo, pentru mine, ca şi pentru tine, numele noastre 
adevărate, Maia şi Trifon, nu trebuie să fi e ştiute de nimeni. 
Eu rămân Trifu şi tu Mariţa, altfel putem ajunge curând la 
locul de care ne-a fost frică, la groapa comună!

- Aşa să fi e! Că şi acestea sunt frumoase. La Iaşi, pe 
strada Păcurari, era o crâşmăriţă cu numele ăsta şi era fru-
moasă foc. Toţi negustorii o pizmuiau  pentru vadul de la 
crâşma ei. Dar, o să mă iubeşti?...

- Eu să te întreb asta! Promite-mi acum, când ai afl at  că 
am nevastă şi copii  şi-s  mai bătrân cu aproape cincisprezece 
ani ca tine, că şi tu o să mă iubeşti tot timpul!

- Dacă n-ar fi  aşa şi te-aş minţi, aş  avea pe altcineva 
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mai bun de iubit? Nu-mi place de niciun ţigan şi-mi pare bine 
că nu le-a venit gândul să mă dea după vreunul de-al lor, că 
n-aveam încotro şi trebuia să-i ascult.

- Nu-ţi fi e teamă, că la ei nu se admite aşa ceva. Fetele 
care fug după români şi ţigănuşii care se iau cu românce sunt 
judecați de tribunalul ţigănesc şi scoşi din rândul lor. Devin 
spurcaţi şi alungaţi. Ăştia de mici sunt tocmiţi să se căsăto-
rească. Fata este aleasă de părinţii băiatului şi adusă la casa 
lui. De la doisprezece ani încep să se prăsească! De aia te-au 
dat să fi m împreună! Sunt a ta şi rămân a ta pe vecie.  Jur 
în faţa icoanei că o să cred în Isus Cristos, că o să ţin toate 
datinile şi obiceiurile creştine, că, dacă vom scăpa de aici, o 
să merg şi la Biserica Ortodoxă! Dar mă laşi să trec şi pe la 
Sinagogă!

- Da! Şi poţi să te rogi şi în credinţa ta, în care ai fost 
crescută.

- Învaţă-mă să mă închin! îl rugă  Mariţa pe Trifu al ei, 
ca să-i dovedească iubire. 

- Dacă tu  doreşti, poţi să crezi şi fără să te închini. Pe 
viitor, rămâne la voia ta! Poate te mai schimbi…

Cu multă afecţiune, înduioşat de vocea suavă a tinerei 
femei devenită soţia lui, prin hotărârea bulibaşei Mihai, de 
care s-a legat sufl eteşte, iar acum  şi mai mult impresionat de 
soarta ei, Trifu jură:

- Câtă viaţă îmi va dărui Dumnezeu, mă rog lui să fi u 
sănătos şi voi fi  mereu alături de tine şi copiii noştri. Dacă-mi 
voi călca jurământul, Dumnezeu să-mi ia lumina ochilor şi să 
mă ardă focul iadului!  Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Faţă în faţă, Mariţa şi Trifu  se cuprinseră cu braţele şi 
se sărutară. Un surcel din foc plesni, trosnind cu pocnitură 
ţiuită, marcând parcă momentul crucial al jurământului. Când 
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se desprinseră din braţe, Trifu făcu un pas înapoi, îi prinse 
mâna dreaptă într-a lui şi îi arătă cum se închină, zicând:

- În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin! 
În felul acesta, de fi ecare dată îţi faci crucea de trei ori. Să nu 
greşeşti stânga cu dreapta, că te vei închina cum se închină 
catolicii. Ei pun Aminul pe umărul drept, noi pe cel stâng. 

Atentă, Mariţa repetă şi îşi făcu semnul crucii de mai 
multe ori. Ţinea să-i dovedească soţului ei că-l urmează fără 
osebire, în toate.

- Ai înţeles bine, stimată doamnă! 
Trifu luă de la locul ei cartea de rugăciuni şi pe rând, 

întâi el, apoi Mariţa, se închinară şi sărutară chipul lui Cristos 
de pe copertă.

…Mâncară pe săturate, băură din basamacul primit şi 
se culcară fericiţi în patul curat din bordei, casa lor cea nouă, 
pe lucruri adunate cu timpul, unele primite şi de la Tanea,  
care făcea Paştele la casa tatălui său.  

                                                                         

_____________                                        
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Duminică, în prima zi la Valea Mare  

Mărgăreta se sculă cu noaptea în cap şi, în vârful pi-
cioarelor, să nu facă zgomot, se apucă de treburile gospodă-
riei. De pe cuierul din tindă îşi luă îmbrăcămintea de purtat 
pe-afară, dădu jos cămaşa de noapte, se îmbrăcă într-o bluză 
curată şi o fustă colorată cu fl ori negre şi, încălţată în cau-
ciuci, merse jos la bucătărie, să se spele în spatele căşii, cum 
zicea ea, pe ochi şi pe sub braţ. Era preocupată să nu-i miroa-
se cumva urât copilului. Se făcuse el om, dar pentru ea era tot 
copil şi nu mai putea de drag şi dor când îi scria, dar mai ales 
acum, că a venit pe acasă!  

Pregăti boabele pentru orătănii, lăturile pentru porc, le 
ostoi şi mulse vacile, ca să   fi arbă laptele până se scoală bă-
iatul, c-a venit târziu azi-noapte de la soru-sa şi cumnatu-su.  
L-a auzit când a venit, că nu dormea, dar n-a zis nimic să nu 
se ia cu taina, că… s-alegea praful de noapte! I-a zis fi e-sa şi 
ei să vină cu Petrică la ea, dar ştia bine ce-o aşteaptă acolo şi 
a rămas cu treburile ei de acasă, şi bine a făcut. Nu-i ardea ei 
de chefuit noaptea, ca la târg, când a doua zi ai atâtea pe cap! 
Mai avea de fi ert şi două cazane de prune, care, dacă le mai 
ţine şi nu le face, se acresc şi poate să le arunce. Când a ridi-
cat capacul de pe butoiul cu borhot a văzut că nici rostocuţe 
nu mai sunt. Păcat de muncă şi de Dumnezeu, că-s bani!... Ea 
nu face pişoarcă de rachiu ca alţii, ştie ea cine!, dar îs neamuri 
d-ale ei şi  tace. E duminica, dar n-are ce se face şi speră s-o 
ierte Dumnezeu că face ţuică în zi de sărbătoare.  Crăcănel, 
cântăreţul, a zis că făcutul cu cazanul nu-i păcat şi ea spera să 
fi e aşa! Să coşi cămeşi, să ţeşi la război e păcat, că faci lucruri 
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pe care le porţi pe tine şi pot aduce nenoroc.   Ţuica o bei şi 
o slobozi repede. Atunci unde-i păcatul? gândea Mărgăreta, 
trebăluind prin casă.

Aţâţă focul pe vatră, puse laptele în ceaun, scoase din 
garniţă o strachină de bucături, de muşchete fript şi cârnaţi 
păstraţi  de la Crăciun, mai luă dintr-un cuibar nişte ouă, ce 
mai găsi, că au înţărcat şi găinile. Mai avea câteva într-o co-
tovaică, dar dacă le termină o să ceară cu împrumut de la 
Floarea lui Nicolae, că-i singură şi are şi ea găini multe, că 
anul ăsta a avut mersoarea bună la cloţe. 

* 

Când Petrică se sculă, ceasul trecuse de ora nouă. În 
pijama şi papuci, ieşi în tinda casei şi văzu că prin curte era 
linişte de parcă nu era nimeni. Maică-sa umblase încet să nu-l 
trezească, vacile le dăduse lui Gheorghe al Măriţii, să le dea 
nepoată-sii să le pască pe izlaz cu ale lui şi nu se auzea ni-
ciun zgomot. Era duminica, lumea nu mai pleca la muncă, nu 
umbla anapoda  pe drum. Stătea prin bătături, făcându-şi de 
lucru. Cerul era senin ca sticla şi soarele arunca cu dărnicie 
speranţe că va fi  o zi frumoasă.

- Bună dimineaţa! îl aduse la realitate o voce de femeie 
care trecea pe drum, la Vale. Era Veta Joiţei, care mergea la 
tămâiat, având în mâini un ciob cu cărbuni aprinşi, un buchet 
cu fl ori din grădină şi lumânări de aprins la cimitir.

- Bună dimineaţa! răspunse căscând Petrică, încercând 
să-şi aducă aminte cine-i femeia care-i dădu bineţe. O ştia, 
dar acum nu-i venea în minte numele. Rămăsese cu ochii pi-
roniţi în urma ei.

Auzindu-i vocea, maică-sa ieşi din cuhnie, uşui cocoşul 
care se postase pironit în faţa ei pe prag, ca şi cel de pe ţigla 
din vârful casei, şi-l întrebă:
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-Te sculaşi, mumă?... Cu cine te tăinuşi?
- Săru-mâna, mamă! Trecu o femeie pe drum, mergea 

repede şi am uitat cine este. Au mai îmbătrânit, nu le-am vă-
zut de mult şi nu ştiu cine fu!

- Aaa, cred că fu Veta de pe uliţă, că ea se duce în fi e-
care duminecă pe vremea asta, la cimitir. I-a murit tat-su, pe 
vară, Dumnezeu să-l ierte! Aşa-i obiceiul, să mergi la tămâiat 
până se împlineşte anul. Da, spală-te şi îmbracă-te şi vino să-
mi spui ce vrei să mănânci!... Că acum vine prânzul.

- Dumnezeu să-l ierte, că era om cumsecade! zise Petri-
că. Îl ştia din copilărie pe nea Costică Bondoc, om săritor la 
nevoie şi blând cu toţi copiii de prin sat.

Aseară, la soru-sa, mâncase mult, băuse destul şi în di-
mineaţa aceasta Petrică nu prea mai avea poftă de mâncare. 
Soru-sa se pregătise cu de toate bunătăţile. Ghiveciul făcut 
la sahan şi friptura de ied, coapte în cuptorul de cărămidă şi 
mâncate calde, au fost straşnice, gustoase de nu mai aveau 
cum! Ţuica din prune româneşti i-a adus aminte de copilărie, 
când a băut din bota pusă la cazan, plină pe jumătate, folosind  
o dudă din vrej de dovleac. S-a îmbătat de-a zăcut trei zile 
şi maică-sa îl plângea „că Stanca  lui Căcănete i-a deocheat 
copilul! Că s-a mirat de el.” A auzit-o Joiţa zicând pe Stanca 
ce-a zis şi i-a spus Mărgăretii: 

 „Fă, ce frumos s-a făcut copilu’ Mărgăretii! Parcă-i ofi -
ţăr de jandari, nu alta!  Şi a doua zi copilul nu s-a mai sculat 
din pat.  Asta a fost moroaică de vie, fi indcă avea ochii verzi 
ca strugurii cruzi, de-aia  deochea tot ce vedea  şi de care se 
mira”!

Aşa vorbea lumea atunci prin sat. Acum, nu mai au de 
cine vorbi, că Stanca s-a dus de mult la Vale  şi doarme lângă 
bărbatu-su, la umbra clopotniţei cimitirului…
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Peste deal, la unchiul Nicolae

- Mă, Petrică, îi zise Mărgăreta lui fi u-su, după ce mân-
cară de dimineaţă. Azi îi duminecă şi lumea nu merge la mun-
că. N-ar fi  bine să dai o fugă până la Vâlcea, să-l vezi şi pe 
unchi-tu Nicolae? De câte ori ne vedem mă întrebă de tine. Şi 
când ai plecat la facultate, te-a ajutat cu nişte bani pe care n-a 
mai vrut să-i primească de la mine, când m-am dus să-i dau. 
Eu aşa zic, să te duci! Că aşa-i frumos, mumă! Că-i rudă de 
sânge şi te iubeşte ca pe-ai lui…

- Chiar, bine ziseşi! 
- Eu pun cazanul pe foc să fac pârdalnicul ăla de borhot, 

o să fac şi de mâncare, că tot zăbovesc pe lângă cazan şi până 
vii tu totul este gata. M-o ierta Dumnezeu că-i duminică, dar 
n-am ce mă face, că se acreşte şi nu mai este bun. Să duce 
răchiul din el!

- Poate că de prânz mănânc la unchiu, zise Petrică. 
Dacă insistă şi eu nu stau la masă cu ei, o să se supere  că… 
mă ţin mare!

- Precis aşa o să fi e! El  dumineca taie câte o pasăre, că 
are o tâlvură de curci, raţe şi gâşte şi nu intră cu ele în iarnă, 
să le dea boabe degeaba. Opreşte numai câte are nevoie şi pe 
restul le taie să le mănânce.  Nu le lasă la vulpe, cum mai pat 
eu câteodată. În hal-an,  s-a pus holera pe ele taman când erau 
mai grase! Le-a tăiat. O parte din ele  le-a prăjit şi le-a pus 
la garniţă, în untură. Ce să facă omul, să le arunce? Doamne 
păzeşte!...
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Îmbrăcat uşor, vremea se arăta a fi  călduroasă, Petrică 
scotoci prin valize unde avea pachetul pentru unchiul Nicolae 
şi-l puse într-o trăistuţă făcută din bumbac, cu râuri, pe care 
mumă-sa o folosea rar, să nu se murdărească. O avea de când 
era fată şi o păstra în lada cu lucruri de ţinut . Era frumoasă şi 
era păcat să pui în ea orice!

Urcă dealul Albului şi simţi mirosul pădurii de goruni 
prin care trecu, aşa cum era şi în copilărie, când mergea la 
bunicii din partea tatălui. Tată-su, fi indcă a venit în casa ma-
mă-sii, se spune că s-a măritat. Aşa râdeau prietenii de el, 
când premânau de  mai multe ori glaja cu rachiu scos călduţ 
din botă, seara, la cazan. 

Ziua era minunată, pe cer nu era nicio pală de nor. Ajuns 
în vârful dealului, în faţă i se deschise întreaga panoramă a 
comunei. În depărtare, se vedea şi Târgul până la care dis-
tanţa trecea de 30 de kilometri. Era o linişte care-i pătrundea 
până în tainele sufl etului şi uitase de toate grijile serviciului 
din Bucureşti. Avea o mulţumire  interioară şi se felicita că a 
venit acum, că nu se ştie ce va fi  la anul!  Poteca şerpuia pe 
culmea dealului şi fu trezit din visare de un ciopor de căpri-
oare care o zbughiră deodată din dosul unui tufăriş, sărind în 
salturi ritmice prin frunzişul uscat în adâncul pădurii. Era o 
linişte deplină, păsările nu mai cântau  iar gospodarii robo-
teau prin preajma caselor. Era zi de duminică, la început de 
toamnă caldă şi îmbietoare.

*

Poteca îl ducea chiar în spatele casei lui unchi-su şi se 
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gândi să se asigure cu o bâtă, pentru orice eventualitate, că 
s-ar putea întâlni cu vreun câine. Îi era frică de câini din copi-
lărie. Câinii parcă-l simţeau fricos şi-l lătrau cu înverşunare. 
Când era mic, n-a fost muşcat, dar a fost tăvălit de un căţel 
care-l trăgea de pantaloni mai-mai să-l dezbrace. Căzuse cu 
faţa în sus. Căţelul îl trăgea de manşeta cracului de la panta-
lon, se uita în ochii lui şi mârâia ,  să-şi arate puterea. Petrică 
ţipa şi căţelul trăgea mai abitir şi da din cap cu pantalonul în 
gură. Acum îi vine să râdă, dar, când este lătrat şi sunt faţă în 
faţă  numai el şi-un câine, e cuprins totdeauna  de teamă.

În grădina din spatele casei unchiului Nicolae, clăile de 
fân neîncepute, frumos aliniate şi parcă sfi dând cu  semeţie, 
aşteptau venirea iernii. Erau mari, pe măsura nevoilor, ca să 
se ajungă, oricât ar fi  iarna de lungă.

Nicolae Mogoş era ultimul din cei patru copii al lui Va-
sile Mogoş, fost primul picher pe drumul naţional, construit 
pe vremea regelui Carol I. El a rămas în casa lui tată-su, du-
cându-le grija şi rosturile celor bătrâni, pe care Petrică îi ştia 
din copilărie şi la care  întotdeauna venea cu bucurie, să-şi 
vadă bunicii din partea tatălui.

Când se apropie de grădină, câinele unchiului legat la 
clăi îl luă în primire cu un lătrat gros, pe măsura lui. Era un 
câine mare, care  se putea lupta şi cu un urs, dar Petrică se 
linişti când văzu că-i legat, fără şanse de a da piept cu el. 
Hămăitul animalului atrase atenţia stăpânului că  vreunul  îi 
calcă proprietate din spatele casei. 

Nicolae coborî din tindă şi merse spre fundul curţii, să 
vadă pe cine latră Bacalaon, aşa îl chema pe namila de dulău, 
care îi rupsese mai multe lanţuri de furie, când vedea vreun 
străin de locul lui.

Petrică stătea şi aştepta în afara grădinii împrejmuită 
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cu stobori din lemn împletiţi cu nuiele de carpen. Îl văzu pe 
unchi-su venind, i se păru mai îmbătrânit, de altfel aşa şi era, 
şi-i trecu de dor de taică-su. Aceşti doi fraţi semănau bine 
între ei.

„Aşa ar fi  şi tata acum, dacă mai trăia!” gândi Petrică cu 
mintea dusă în copilărie. Ultima oară i-a văzut împreună de 
un Sfânt Nicolae, în iarna de dinaintea plecării la război a lui 
taică-su, care era mai mare cu trei ani ca Nicolae. Aşa a fost 
să se întâmple!

Nicolae mergea atent să vadă pe unde calcă, dar se uita 
şi în faţă la străinul de dincolo de gardul grădinii.

- Bună ziua, unchiule! Bine v-am găsit şi îmi pare bine 
că sunteţi tot cum aţi fost!

- Ohoo, pe cine văd eu! Băi, nepoate, ce bucurie mare 
îmi făcuşi tu astăzi! Când ai venit, măi copile? Şi trăgând 
cuiul din bulumac, pus spre a o ţine încuiată, deschise poarta 
făcută din lănteţi de plop.

- Ieri după-masă. Nu pot sta mult şi azi, fi ind duminică, 
venii să vă văd. Arătaţi bine, unchiule, şi mă bucur că sunteţi 
sănătos! Dodica Ioana ce face?

- Sănătos pe naiba! Nu vezi ce brâu port? Am o şiatică 
de nu mai dorm nici noaptea, …cum dormeam! Eh, asta-i şi 
alta nu-i. Cât o mai fi !…

Se îmbrăţişară, se sărutară şi lui Petrică îi veni un miros 
de ţuică râgâită, pe care unchi-su Nicolae o surbicăise  azi-
dimineaţă pe nespălate, ca să poată mânca! Că avea treburi.

Prinşi cu mâinile de după umeri trecură pe lângă priva-
tă, groapa cu boască scoasă de la cazan, unde mai spărgea la 
sâmburii de prune  fi erte doi porci din rasa Marele Alb,  ajun-
seră la corlată, unde în zălar fi erbea o căldare cu dovleci şi la 
foc, pe lângă oalele cu mâncare puse la fi ert, străjuia dodica 
Ioana, soţia lui nenea Nicolae.
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- Auu, Doamne, mânca-ţi-aş sufl etul! Cine veni pe la 

noi!? Şi sări să-l pupe pe obraji. Ce frumos te-ai făcut! De 
când nu te-am mai văzut? …Că nu credeam că o să te mai 
văd şi muream cu durere în sufl et. Ferice  de Mărgăreta, că a 
avut parte de aşa copil. Să i-l ţie Dumnezeu, că-i bun şi mare!

- Vezi, Nicolae, de ce spusei eu să tai cocoşul al mare! 
Şi aşa nu mai călca el găinile, că n-aveau loc de el ăi timpurii,  
de anul ăsta, care-s mai  buni de sămânţă.  Am visat eu, de 
azi-noapte, că ne calcă cineva bătătura. De, măă!... Cum mi 
se izbândesc mie visele! Şi în hăl an,  când a venit pe la noi al 
lui Tomiţă, tot aşa am visat, ca şi acu!  

Dodica Ioana puse stăpânire pe nepot şi turuia cu laude 
cum numai ea ştia să le spună mai bine, Petrică ascultând-o 
cu smerenie.

Nicolae se urcă în tinda casei şi merse să doboare din 
odaie  masa mare, din lemn de brad, s-o aşeze sub mărul din 
bătătură. E zi frumoasă, de sărbătoare  şi-i bine de stat şi de 
mâncat la umbră, afară.  „Cine ştie cât o mai ţine vremea tot 
aşa! Când o apuca să se strice, nu mai dă înapoi”, gândea Ni-
colae . Aduse şi trei scaune înalte şi o faţă de masă din pânză 
de bumbac, peste care puse şi o muşama subţire, ca să nu se 
păteze podoaba de pânză.

*

Când mâncarea pentru masa de prânz fusese gata pre-
gătită, venise şi pofta, curtea fi ind inundată de mirosul plăcut 
al prăjelilor. Nea Nicolae trase cu tâlvul ţuică de-a veche, din 
butoiul cu doage de stejar şi umplu o măsură, o glajă ciudată 
ca formă, în care încăpea un litru de băutură. Era din sticlă 
transparentă, de formă octogonală, cu gura largă şi avea un 
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dop de plută gros, legat cu o sforicică, să nu se piardă, ce pro-
venea de la o sticlă de şampanie. Nici nu se mai ştia de când 
o aveau şi Petrică remarcă faptul că „el o ştie de când a venit 
odată cu taică-su,” ceea ce însemna că trecuseră de atunci mai 
bine 30 de ani.

Până Dodica puse mâncare în străchini, ca să se mai 
răcească, nea Nicolae aduse şi trei ceşcuţe de pământ frumos 
smălţuite,  făcute de frate-su Trifon, la  care ţinea ca la ochii 
din cap şi le umplu cu ţuică,  „aşa de saftea”, cum îi plăcea lui 
să zică, atunci când avea oaspeţi de seamă.

- Ia spune-ne, nepoate, cum îţi merg treburile prin Ca-
pitală? Parcă mi-e dor să mai vin să văd ce s-a mai făcut pe 
acolo. Am auzit că s-au construit fabrici mari, cu mii de mun-
citori şi lumea trăieşte bine. Când eram tinăr, am lucrat la 
Malaxa, în echipă cu unul Picioruş, din Popeşti. Acesta avea 
căruţa lui şi eu îl ajutam la scos gunoiul din fabrică. Doamne, 
ce fura omul ăla! Până şi motoare noi-nouţe. Era în legătură 
cu unii de prin secţii care aduceau motoarele de pe linia de 
montaj şi le puneau acoperite cu prelate rupte, pe locul de 
lângă gunoi. Se ştia exact ora şi atunci apăream şi  noi cu că-
ruţă. Ne opinteam, puneam deşeul în căruţă, peste el vârfuiam 
gunoiul, eu rămâneam să mătur şi să curăţ locul şi Picioruş, 
dând bice cailor, ieşea pe poarta din spate a uzinei, cu căruţa 
plină cu… gunoi! Nu l-a controlat nimeni niciodată să vadă 
dacă în căruţă sub gunoi era altceva. Poate erau vorbiţi şi şti-
au mai mulţi de treaba asta. În ziua aia, trăiam şi eu bine! Îmi 
da şi mie, cât să beau şi să mănânc pe săturate. Din asta nu 
m-am ales cu nimic, dar nu riscam. Aşa am fost eu, dar nici 
Picioruş nu s-a pricopsit! 

Petrică asculta cu atenţie şi afl ă cum se fura odată. 
Acum, gunoiul se scoate cu maşinile. Parcă nu mai sunt ace-
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leaşi condiţii de furat. Îi veni totuşi ideea că ar trebui să ana-
lizeze o asemenea posibilitate, că precis se fură şi acum, dar 
în alte moduri…

 
*

Prânzul era pe terminate, când în poartă bătu cineva. 
Tocmai ajunseseră la must şi dodica Ioana  se luă cu mâinile 
de cap.

- Iar veniră lăiaţele alea! Doamne, cum să mă scap eu 
de ele? Ţi-am zis, Nicolae, şi nu m-ai ascultat! Zi-le, omule, 
să nu mai vină, că n-am nevoie de ghicitul lor!

- De ce nu le zici tu? îi reproşă Nicolae.
- Dar ţi-am mai spus  că într-o zi a venit şi tartorele ăl 

bătrân. A stat în drum şi se tot uita, parcă să vadă pe unde 
poate intra  la furat. Al dracului de moroi, când am ieşit cu 
vadra să iau apă, că l-am văzut din tindă, a plecat  nepăsător, 
fără să zică o vorbă.

- Bărbate, zise dodica lui nea Nicolae. Ăştia pun ceva 
la cale şi o să ne prade, de ajungem de pomina lumii. Pune 
piciorul în prag şi spune-le să nu mai vină!

- Du-te şi spune-le tu, că pe tine te caută!...
- Ieri, când am venit, interveni Petrică, am găsit-o pe 

muma la masă cu o ţigăncuşă tânără şi frumoasă, de nu mi-a 
venit să cred! Am înţeles că o cheamă Brânduşa. Îi adusese 
un clopot pentru vacă şi sosirea mea le-a stricat taina şi prân-
zul, că a plecat parcă furişându-se. Mi-a lăudat-o muma, de 
parcă ar fi  vrut să-i fi e noră. S-au mai schimbat şi căldărarii, 
mai ales de când i-a obligat să-şi ia pământ şi să-şi facă şi 
case… Ăştia de unde vin?... Unde au casele? întrebă Petrică.

- Dumnezeu ştie!... zise nea Nicolae. Eu nu i-am între-
bat.
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- Ioană, tu le-ai descusut pe ghicitoarele tale? Că mereu 
le-ai avut aici, în mijlocul bătăturii şi v-am auzit râzând din 
fundul grădinii, când scoteam morcovii. Tu cu ele  n-aveaţi 
altceva mai bun decât să vă hliziţi… Sau ţi-a spus cu cine te-
ai mai iubit şi ţi-e ruşine acum de tine!

- Nicolae!... Dă-o dracului de vorbă! Mai bine înghite-
ţi-o şi taci!… Că mă superi tocmai azi, în sfânta zi de dumi-
nică şi te bate Dumnezeu. Eu atât ştiu, pe-a bătrână o cheamă 
Mariţa şi pe a tinără Brânduşa.

Dodica Ioana se sculă de la masă şi merse la poartă 
unde era aşteptată. A deschis poarta şi femeile au intrat în 
curte. Cele două ţigănci erau îmbrăcate de sărbătoare, chitite 
cu salbele bogate, cu toarte de cercei potriviţi de mari şi părul 
frumos pieptănat.  Ioanei i s-a părut că miros şi a parfum, sau 
vreo fl oare cu miros neştiut de ea. Când au văzut masa pusă, 
au vrut să se retragă, dar dodica Ioana nu le-a lăsat… „că noi 
mâncarăm!”

- Şi noi mâncarăm, cocoană, dar trecurăm  aşa cum am 
vorbit şi  să-ţi aducem spânz, că vine o molimă la porci şi-i 
bine să-l ai în casă.

- De unde ştiţi voi? le întrebă Ioana.
- Noi să nu ştim, cocoană!? Ce nu ştim noi, care um-

blăm prin toată ţara asta! Că aşa ni-i soarta lăsată de Cel-de-
Sus, trăi-ţi-ar omul, că l-ai avut frumos! Ţi-a fi ert mustul?... 
Că zău aş bea o cană, că de mâncare suntem sătule, zise Ma-
riţa, ţiganca a bătrână.

Toate trei femeile  intrară sub corlată, se aşezară pe scă-
unelele mici cu trei picioare, Ioana aduse o oală cu vin în 
fi erbere şi le turnă în două căni de la Joimari.

- Da ‘mneata nu bei cu noi? o întrebă Mariţa pe bine-
voitoarea gazdă.
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- Eu beui de toate şi mi-e frică să nu mă amnăresc toc-

mai acum, când veni pe la mine nepotu-meu de la Bucureşti, 
se făli Ioana lui Nicolae, lăudându-se pe drept şi mândră de 
oaspetele său. Eu dau noroc cu asta şi beau ce-o rămâne în ea, 
dar nu mult.

În graiul ţigănesc, Brânduşa îi spuse mamei sale „că 
l-a văzut pe tânăr ieri, când a fost la cocoana Mărgăreta, şi-i 
bărbat frumos…

- Cocoană, să-i ghicesc ceva, dar să auzi numai dum-
neata ce mersoare are în viaţă, că-i bărbat frumos şi deştept, 
…ţine-ţi-l-ar Dumnezeu!

- Să vii mâine, că azi nu-i bine, zise Ioana ţigăncii care 
nu se lăsă mult rugată şi promise că mâine trece din nou  s-o 
vadă.

Băură vinul din ulcele, ziseră bogdaproste şi plecară, 
spre uimirea celor doi bărbaţi, surprinşi de un asemenea com-
portament, la care nu se aşteptau de la nişte baragladine.

- Ce, le dăduşi papucii? zise Nicolae nevesti-sii, parcă 
nemulţumit de încheierea aşa de repede a bâlciului la care se 
aştepta. „Dragostea de ţigancă te arde ca focul!” gândea Ni-
colae la o poveste pe care o ştia din tinereţe, dar n-a încercat-
o, că n-a avut ocazia, deşi ar fi  dorit-o.

- Ce, ţi-e ciudă că nu le văzuşi ce frumos erau îmbrăca-
te? Erau şi parfumate! Dumnezeu ştie ce hram poartă şi ăştia, 
că-i de minune cum arată şi cum vorbesc, încheie discuţia 
dodica Ioana.

*

Seara, când s-a întors acasă de la unchi-su, Petrică a 
fost aşteptat cu nerăbdare de mumă-sa, să-i povestească cu 
de-amănuntul tot ce-a făcut şi cum a fost.
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Mărgăreta se împăca bine cu cumnaţii ei, Nicolae şi 
Ioana. El, de când i-au plecat copiii, mai venea s-o ajute pe 
Mărgăreta la treburi de bărbat, de reparat câte un gard, la co-
situl fânului, iar când Petrică s-a dus bursier la facultate, n-a 
ţinut cont şi i-a dat şi bani de drum, de care nevastă-sa n-a 
trebuit să ştie. Asta aşa, …ca nu cumva să se supere. La praz-
nicele satelor şi de familie, erau de colo până acolo şi Măr-
găreta a dovedit că-i muiere de casă şi pentru copii. Nu i-a 
neglijat înhăitându-se cu alţii, cum au încercat unii să-i scoată 
vorbe. Ea în casă a fost şi femeie, şi bărbat! La cosit, când 
avea oameni, venea cu baniţa cu mâncare în cap, le punea să 
mănânce prânzul, spăla străchinile şi lingurile şi trăgea şi ea 
cu coasa, la rând cu oamenii, spre admiraţia tuturor. Şi mai 
era şi frumoasă, aşa cum sunt vădanele tinere!

*

- Cum fu, Petrică, mumă, că stătuşi pe acolo toată ziua? 
Eu terminai de mult toate rosturile şi intrai la griji să nu te 
îmbete Nicolae, că-i cam place beutura, mai ales când prinde 
pe cineva drag.

- Foarte bine! Şi-ţi trimise şi dumneata traista plină cu 
gutui, să le bagi în făină de mălai, să se îndulcească până la 
iarnă. Zise că ştie el, că de astea nu ai. El a pus proptele la 
crengile gutuilor, ca să nu se rupă de greutate, aşa de multe 
i-au rodit!     

- Să nu fi  murdărit traista, că alta mai frumoasă nu mai 
am!

- Nu, că avuserăm grijă să le ştergem bine de pufuşori 
cu o treanţă curată din pânză albă spălată, luată de pe culme.    

- Te mai întâlnişi cu vreo cunoştinţa de-a ta? Sau stă-
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turăţi numai în bătătură, că o are  aranjată ca lumea! Poate 
văzuşi că nu ţine porcii şi orătăniile în curtea din faţă. A făcut 
obor separat pentru ele, cum a văzut el la nişte unguri prin Ar-
deal. Că el a făcut armata la Vânătorii de Munte de la Mier-
curea Ciuc, unde se agăţase de el o unguroaică dată dracului, 
de care nu mai scăpa. A povestit multe Ioanei, dacă nu s-o fi  
lăudat. Era beat atunci de-a vorbit, găsi-l-ar toţi sfi nţii de crai!

- Veni şi prietena dumitale de ieri cu mumă-sa, care-i o 
ţigancă de toată isprava! Nu mi se aleasă cam ce vârstă are, 
dar la frumuseţe nu-i găseşti cusur. Dodica zise că erau şi 
parfumate.

- Dar… la ce veniră?
- Înţelesei că trece des pe la ei. Azi, îi adusese spânz 

pentru băgat în urechile porcilor, dacă vine şi aici molima 
de-i zice lumea pestă porcină. Că pe unde a umblat cu şatra, 
ştie precis că s-au îmbolnăvit porcii oamenilor. Nu stătură 
mult şi plecară. Nu înţelesei bine dacă pe Dodica o deran-
jează prezenţa lor în curtea casei, sau se face. Îl auzii pe nea 
Nicolae că au fost la ea de mai multe ori, chiar dacă ea  s-arată 
nemulţumită când le vede. Ce să mai crezi?

- Om trăi ş-om vedea! spuse Mărgărea, cu tonul vocii 
potrivit pentru a pune capăt acestei întâmplări destul de ciu-
date, petrecută cam la fel de-a lungul anilor.  

________________
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Ziua a doua, la masa de dimineaţă

- Mumă, îţi mai aduci aminte ceva despre tata, de când 
nu eraţi căsătoriţi? Cum v-aţi cunoscut? Fiindcă tot am venit, 
poate îţi faci timp să-mi povesteşti câte ceva. Vezi, mie n-ai 
avut timp să-mi spui nimic, fi indcă am fost plecat de mic de 
acasă. La 11 ani, am plecat la Liceul Militar, unde am stat opt 
ani, apoi la facultate încă cinci, de unde am fost repartizat în 
Bucureşti şi timpul s-a dus. Iar de cinci ani n-am mai venit pe 
acasă. Cu soru-mea, Domnica, a fost altceva. Ai avut-o lângă 
dumneata până s-a măritat şi cred că ea ştie tot. Spune-mi şi 
mie, ca să ştiu şi eu ceva despre voi. Eu n-am nicio poză de-a 
voastră, niciun act. Mi-aduc aminte că toate actele şi pozele  
erau în sertarul mesei din odaie. Acolo, legate cu o sfoară de 
bumbac, erau scrisori, poze,  certifi catele noastre de botez, o 
foaie matricolă de-a lui tata şi acum nu mai văd nimic. Ce le-
ai făcut de nu mai sunt?

- Mă, mumă! Eu am zis să le ia soru-ta, că… nu se ştie! 
În casă,  numai buletinul îl mai am. Ca mâine, poimâine o să 
mor şi nu-mi găsiţi actele să mă îngropaţi. Aşa au păţit ai lui 
Piţigoi, că n-aveau certifi catul de naştere al lui tat-su, ca să le 
dea de la Primărie actul de moarte. Că fără acte popa nu te 
bagă în groapă!   Ş-atunci i-am zis Domnichii: „Făă, ia-le şi 
ţine-le la tine!” 

Să ştii că nu le-a luat fără ştirea mea. Zău, nu te mint! 
Toate sunt la ea  şi i-a dat Costică o valiză mică în care să le 
păstreze pe gardilop, în odaia bună. Să nu fi i îngrijorat, că-s 
puse bine pentru când o să aveţi nevoie, dacă-ăi fi  pe-aici! 
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Deseară, după ce cinăm, facem focul afară în bătătură, unde 
am pirostriile alea, că am nişte fasole în teci, într-o baniţă, în 
podul şoprului, şi trebuie să o dezghiocăm. În timp ce facem 
treabă, tu mă întrebi şi eu îţi spun, că-s multe de povestit.                                     

Soarele se ridicase pe cer şi Mărgăreta îi spuse lui fi u-su:
- Petrică, du-te şi tu, mamă, de te plimbă pe deal, că-i 

plină pădurea de mânătărci şi ghebe! Ia traista de drugani şi 
să vezi c-o aduci plină! Toţi copiii au adunat, numai mie n-a 
avut cine. A ploiat şi e vremea lor. Îi  păcat să putrezească 
degeaba. Am auzit că la târg se vând cu 12 lei kilu şi aici le 
dăm cu piciorul. Să vezi mâine ce mai tocăniţă îţi fac, de-o 
mănânci cu ochii, aşa de bună o să fi e!

*

Către prânzul al mare, Petrică se întoarse  acasă. După 
ce colindase toată pădurea şi umpluse traista cu ghebe şi 
mânătărci, intră prin capul satului de la Deal, să mai vadă 
din consătenii care mai trăiau şi-i rememora cu tot dragul în 
amintirile sale din copilărie. La poarta lui Gheorghe al Floa-
rei se opri şi-l strigă, fi indcă îl auzi suduind o javră de câine, 
care-i făcuse probabil un pocinog.  Câinele, ca să dovedească 
stăpânului că nu mănâncă mălaiul degeaba, sări furios spre 
uluca de la drum, lătrând de mama focului.

-Te făcuşi rău şi când veni vulpea de-mi luă găina nici 
ham nu ziseşi, potaia dracului ce eşti! …Marş de-aici, boală, 
că te dau la hingheri, c-aşa meriţi!

Ieşi pe poartă şi o trase după el, „că nu ştii ce-i dă prin 
cap javrei şi-l muşcă pe om!”,  de ajung de pomina lumii!

- Să trăieşti, nea Gheorghe! Azi nu te mai duseşi la lu-
cru?
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- Nu! La Vasile am terminat şi am şi eu de cules via şi 
porumbii din săliştea casei. Trebuie să fac şi must de Sânta 
Mărie, ca să am ce bea după friptura de curcan, că vinul al 
vechi s-a terminat şi ce-a mai rămas l-am turnat în cazan cu 
borhotul de corcoduşe. Poate treci miercuri pe la mine să ne 
ospătăm, că aşa-i datina pe la noi. 

De ţuica doctorie la care-l invitase ieri nu mai zise ni-
mic, parcă nici n-ar fi  fost vorba. „Poate uitase, sau s-a răz-
gândit”, gândi Petrică, dând semne că-i  grăbit.

- Spor la treabă şi ne-om mai vedea, că vremea-i bună. 
Şi-i întinse mâna pentru „La revedere!” bărbatului care altă-
dată pe izlaz, când păşteau vitele, îi făcea praştie, dacă avea 
crăcană şi o curea de cauciuc.

- Mă duc şi eu să leg în grădină javra aia de câine, că-
mi ia vulpea toate orătăniile! zise nea Gheorghe, intrând în 
oborul lui.

*

După masa de prânz, Petrică se retrase în odaie să se 
odihnească. Îl dureau pulpele de atâta mers pe jos şi credea că 
făcuse peste cinci kilometri, cu urcuşuri şi coborâşuri, dar nu 
regreta, că adusese destule ciuperci şi se simţea ca în copilă-
rie, când era lăudat pentru lucrurile bune făcute, prin hărnicie 
și destoinicie.

*

Veni şi seara. O seară frumoasă de septembrie, care te 
îmbie la meditaţie şi-ţi răscoleşte amintirile plăcute ale copi-
lăriei de altădată...
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După ce Mărgăreta ostoi toate animalele şi cinară, Pe-

trică pregăti lemnele pentru focul ce urma să fi e aprins în 
bătătură. Îi trecură prin minte vremurile de odinioară, din 
copilărie, când, cu alţi copii de seama lui, se îngrijea de adu-
nat surcelele pentru Furcă. Ce veselie era că uitau de somn! 
Acum, la foc, era numai el cu mumă-sa, fi indcă doreau să fi e 
singuri. Putea s-o cheme şi pe soru-sa Domnica, dar ar fi  fost 
de prisos, fi indcă el spera să afl e multe treburi neştiute des-
pre tată-su, pe care Mărgăreta poate nu le-ar fi  destăinuit cu 
mai multe persoane de faţă. Dacă venea Domnica, îi venea şi 
omul şi nepoata care încă nu plecase la Târg, fi ind în vacanţă, 
iar clipele de intimitate s-ar fi  spulberat. 

Se sui în podul şoprului, pe scară, aceeaşi pe care o ştia 
din copilărie,  şi dădu jos baniţa plină cu teci de fasole, culese 
de Mărgăreta de pe târşii din grădină. Tecile nu erau mari, dar 
erau uscate, aspre şi zbârcite. Boabele erau cu opregel sau 
colorate şi i se zicea fasole nemţească. Tecile fi ind teioase,  nu 
fi erbeau bine şi de aceea nu se mâncau verzi.   

- Petrică! …Să mă duc pe loc să caut nişte jaiuri de 
porumb mai cruzi de copt? Poate mai găsesc şi-ar fi  buni, că 
tecile-s multe şi, până le terminăm, coacem şi nişte porumbi. 
Anul asta ai mâncat porumbi copţi?

- Nici măcar nu i-am văzut! Ultima oară cred că tot aici 
am mâncat, c-am venit atunci prin iulie. 

                                                           
 

______________
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Povestiri la lumina focului

- Mumă, spune-mi şi mie cum l-ai cunoscut pe tata? 
Vreau să ştiu cât mai multe despre viaţa voastră de la înce-
put…

- Stai să dejghiaur capetele ăştia de cocoş! Era vorba 
despre drugile de porumb rămase verzi, fi indcă rodiseră târ-
ziu şi erau mai mici.

Mărgăreta, în poala fustei,  curăţi foile de pe porumbii 
aduşi de pe loc. Boabele nu mai erau în lapte. Aproape că se 
uscaseră, dar… mai erau buni  copţi. Apoi, scutură şorţul de 
chiciuri  aproape uscaţi, luă din baniţă câteva mâini bune cu 
păstăi de fasole şi le puse în poală  şi s-apucă de lucru,  po-
vestind: 

- Eu îl ştiu bine pe tac-tu de la bâlciul de  Sântamărie  
a Mare. Aia care cade pe 15 august.  Să fi   avut vreo 15 ani  
eu şi el era mai mare ca mine cu trei ani. Atunci, el trebuia 
să aibă 18 ani.  Mi-a plăcut de el, că era băiat frumos şi juca 
bine  şi Sârba, şi Hora de mână. Cântau lăutarii de mama fo-
cului şi au ţinut jocurile până în noapte. Horele se întinseseră 
pe toată poiana din lunca Stejerelului, dincolo de unde pun 
lăieţii acum corturile.

 De la şcoală, nu mi-l  aduc bine aminte, fi indcă era 
mai mare şi din alt sat. Dar mi-a rămas ce mi-a povestit el, 
după ce m-am măritat. Mi-a spus de el, de când a plecat de 
acasă, la şcoala de meserii. Îi zicea Şcoala de Arte Frumoase 
şi era în Târg. Era deştept şi descurcăreţ!

Tat-su, socru-meu Vasile, pe vremea aia mai era încă 
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picher pe şuşaua naţională, făcută de pe vremea regelui Ca-
rol I. Şi el era  un om ca lumea. Toată lumea avea nevoie de 
el. El stabilea câte grămezi de piatră să duci pe marginea 
drumului, cât să fi e de mari, unde să le pui şi când să as-
tupi gropile cu piatra şi năsâpul adus. Era muncă, nu cum 
îi acum, când la nimenea nu-i mai pasă. Pe vremea aia erai 
obligat să faci chirigii la dus piatră şi năsâp pe şuşăle…

Ei au fost patru fraţi şi fi indcă Trifon făcuse şapte clase 
şi era premiant s-a gândit tat-su să-l dea  la şcoala  aia, unde 
se făcea carte, nu glumă şi se învăţa şi o meserie bună. Când  
a terminat şcoala primară, eu trecusem în clasa a cincia, dar 
ai mei nu m-au mai dat, că aşa era obiceiul cu fetele. „Ca să 
facă mâncare şi copii, le ajung  şi numai patru clase!” a zis 
unul ca să se râdă de muieri.

L-a pus tat-su în car şi l-a dus la internatul şcolii, că 
avea şi internat  pentru băieţi şi separat pentru fete. A dat 
examen şi a intrat printre primii. După un an, mureau fetele 
după el. Era arătos şi deştept şi pricepea lucrurile dintr-o 
dată. Lui i-a plăcut cum se lucra  în porţelanuri, că erau mai 
multe feluri de meserii.

N-a făcut pureci mulţi, că după un an şi jumătate l-au 
dat afară. Zicea el că  l-au ezmatriculat din cauza unei fete. 
Aia era mai mare ca el şi l-a ademenit. Într-o seară, au fost 
prinşi în fapt, încuiaţi într-o magazie plină cu materiale. Din 
cauza lu’ aia a pierdut copilul şcoala. A fost chemat tat-su să 
şi-l ia acasă. Socru-mia Vasile l-a chelfănit bine în faţa şcolii, 
l-a pus în car şi i-a zis: „Olar te fac, ca să mă  ţii minte cât ai 
trăi!... I-a comandat la unul din Greci o roată de olar, că ăla 
ştia să facă şi roţi  şi de-atunci tat-su şi-a luat mânile de pe el.

…Era bun la toate şi frumos! Învăţase să pregătească 
el piatra albă, materialul acela din care se fac farfuriile şi 
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cănile albe, parcă îi zice colin,  dar mite străchini şi ulcele. 
Era artist! Îşi făcuse cuptor de ars oalele cum văzuse la   fa-
brica de farfurii unde făceau practică. Nu se înnegreau. Se 
ardeau bine pe toate părţile şi când le scotea şi le încerca, 
sunau ca un zvon de clopot. Avea mână bună. Ştia să facă şi 
să amestece bine văpsălile pentru zămalţuri, cum nu mai era 
altul ca el!     Într-un an, s-a dus vorba despre el ca de popă 
tuns şi nu făcea faţă la comenzile care le avea. Veneau la el 
oameni din şapte sate!

S-a dus şi tata să-i facă o povară. Aşa îi zice lumea pe 
aici la un car de oale. Tata mergea cu căruţa şi le vindea pe 
la mocani, pe la Câmp, şi lua pe ele ce avea nevoie. Când   
s-a dus să le ia, că le terminase, m-a luat şi pe mine, să mă 
ţin la boi până umple carul cu loitre lungi, că durează, că se 
umblă uşor cu oalele noi.

Atunci l-am văzut bine şi am băgat de samă că să cam 
uita la mine şi-mi zâmbea când îi da tatii oalele să le aşeze în 
fân. Tata nu ne vedea, că stătea cu spatele.

- Întoarce porumbii ăia, că să  ard boabele tocmai acum! 
zise Mărgăreta către fi u-su, care rămăsese copleşit de amin-
tirile din tinereţe ale mamei sale, uitând de grija de copt a 
porumbilor.

Într-o sară, mai devreme decât acu, bătea cineva în 
poartă.

- Du-te,  fă, şi vezi cine-i! …a  zâs muma  către mine.
Cânele sărea pe poartă în sus şi lătra a om. L-am ostoit 

şi am ieşit în drum să văd cine era.
- Bună seara! a zis băiatul lui Vasile picheru, care sta 

acum în marginea drumului cu un ciomag în mână, să se ape-
re, dacă sărea câinele pe el.
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 Mie parcă mi-a trecut un fi or, nu de frică, ci de drag, 

că-mi plăcea de băiat.
- Nea Gore îi acasă?
- Nu! am zis eu. Şi nici nu vine în seara asta, că-i dus la 

lucru, la unul din Brebu. Îl ajută la casă!
- Venisem să-i spun… că-mi place de tine!
-…
- Mărgăretăă! Cine-i, fă?  m-a  strigat muma, care ve-

nea spre poartă să vadă ce fac  şi cu cine mă tăinuiesc.
- „Bună seara”, mi-a zis Trifon al lui Vasile picherul şi 

a plecat repede pe drum la vale.
- Fu copilul picherului din Vâlcea, care i-a făcut oalele 

lui tata!
- Şi ce vrea?
- Nu prea înţelesei, că se grăbea. Te auzi că vii şi plecă 

mai repede decât veni…
În mine s-a produs,  aşa, o căldură  pe dedesubt, că 

n-am putut să mai dorm în noaptea aia!

Petrică şterse bine cenuşa de pe cele două drughiţe 
coapte şi le dădu mamei sale, care se oprise din povestit, să le 
mănânce şi să mai răsufl e.

- Să ştii că-s dulci, chiar dacă nu mai au boabele lapte 
în ele, remarcă Mărgăreta, care se oprise din povestit şi din 
dejgheoratul tecilor de fasole. 

- Ţie îţi plac? …Petre, mumă, du-te de trage şi nişte 
ţuică. Să iei din damigeana a mică. Tolcerul e pus în cui, la 
poliţa de sub grindă. Să-l sufl i de praf, că se mai pune când 
nu-l foloseşti mereu!

Petrică se sculă de pe scăunel şi se supuse dorinţei ma-
mei sale. 
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„Doamne, ţine-o sănătoasă, să mai am şi eu la cine veni 
pe aici!” …se rugă la Dumnezeu fi ul, cu gândul la ziua care 
îi va despărţi. Cui va rămâne casa aceasta? Cine va mai pune 
o fl oare pe răzoarele din grădiniţa de la drum? Va creşte iarba 
prin curte şi în loc de mătură se va folosi coasa, pentru cine 
o să intre! Ajunge ca a lui Păntilie Zgonea, să zboare ştiricile 
cu şindrilele în cioc! O să se dărâme gardurile, o să se aleagă 
praful… Doamne, ce tristeţe!”

- Da ce faci, Petrică? Uitaşi să mai vii!
- Nu vedeam unde-i tolcerul, de-aia întârziai…
Băură pe rând din sticlă, întâi el, că aşa vru mumă-sa, 

şi apoi ea, care înghiţi de mai multe ori din beutură, …că i se 
oprise în gât o coajă de bob de porumb copt, care o zgâria şi 
nu se ducea în jos.

Se şterse cu dosul palmei la gură şi iar începu să poves-
tească:

- A venit şi Sântamărie  a Mică. Au, Doamne, câţi ani 
sunt de-atunci!? Cum se duce vremea de repede, parcă a fost 
ieri!

Am vorbit cu Polina Sandii să mergem împreună la 
horă. M-am îmbrăcat în cămeşa de marchizet cusută pe la 
poale şi pe ciupag cu arnici negru, am pus şoarţele cu ciu-
curi,  ale negre  de postav cu fl ori de trandafi r brodaţi cu fi r 
aurit, m-am încins cu brăcirile de bumbac, ţesute de bunică-
mea Veta şi peste ciupag am luat vesta de catifea neagră, 
care era brodată ca şoarţele. Mai demult i le-am dat lu   so-
ru-ta Domnica să le păstreze, că ea nu le-a îmbrăcat decât o 
dată, la o serbare la şcoală şi i-au plăcut foarte mult. În păr 
mi-am prins o chită de fl ori roşii de muşcată şi în palme am 
sfărâmat o fl oare de busuioc. Pe su’ poale aveam un combi-
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lizon subţire, rozariu, şi mi-a zis Polina: „Fă, îţi stă aşa de 
bine, că te deoache  Stanca  lui Căcănete, dacă te-o vedea!” 

N-ajunseserăm bine  în marginea horii – luasem în pi-
cioare pantofi i, că pe drum am venit cu ei în mână - şi apăru 
în faţa noastră Trifon a lu Vasile picheru, cum îi zicea toa-
tă lumea. Parcă ne-a aşteptat anume, că mi-a şi zis Polina: 
„Ăsta, până acum, pe tine te aşteptă!  Dacă ştiai, mie de ce 
nu-mi spuseşi, să-mi văd de treabă?”

 Eu nu ştiam, dar speram!
Mumă, mi s-a părut aşa de frumos, cum nici nu-ţi vine 

să crezi! Avea haine bune de oraş pe el, era năltuţ şi subţirel 
şi o freză cu cărare pe mijlocul capului, că sămăna cu un 
poet din cartea de citire de care îmi plăcea mie, când eram 
la şcoală. În ziua aia a jucat şi o horă înainte cu mine, de s-a 
mirat lumea de pe margine de cât de frumos a fost!

Seara, m-a adus până-n poarta căşii. Luna nu răsărise. 
Cerul era senin ca sticla şi plin de stele, parcă era spuza asta 
de pe vatră, când te uitai în sus.  Şi-ţi mai spun, mumă, că 
nu-i ruşine şi nici păcat! A fost primul băiat care m-a sărutat 
pe gură, de-am crezut că-mi crapă capul de drag şi de frică, 
să nu fi e cumva tata pe undeva să ne vadă, chiar prin  întu-
necimea de afară. Îmi bătea inima, de parcă voia să-mi sară 
afară din piept!  

Înainte de lăsarea Postului de Crăciun, m-a peţit şi 
într-o săptămână am făcut nunta, că ai mei aveau de toate şi 
intram în post. Fiindcă s-a însurat în casa tatei, în casa lor a 
rămas cumnatu’ Nicolae, nunta mare a fost aici. Ce de lume 
a mai venit!

- Mai este vreun porumb? Sau se terminară! îl întrebă 
Mărgăreta pe fi u-su.

- Mai sunt doi, dar eu mă săturai.
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- Mai vreau eu unul, da să fi e ăl mai mic! În sticlă mai 
e ceva?

- E destul, că nu se prea bău din ea.
- Aşa ne-am împreunat şi v-am făcut pe voi. Dumnezeu 

să vă dea sănătate şi s-aveţi grijă şi de mine, mumă, că de-
acum sunt bătrână şi ca mâine o să mă duc la tact-tu, acolo 
unde se duce toată lumea asta, când îi vine rândul!

…Se făcuse târziu. Mai erau teci nedejgheocate, dar 
mama şi fi ul său hotărâră să meargă să se culce, că mai erau 
zile de la bunul Dumnezeu!

 ________________
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Ziua a treia, dinaintea Sântămăriei Mici

Şatra de nomazi care se aciuase în capul satului Steje-
relul avea  trei corturi, trei căruţe la care trăgeau şase catâri. 
În ele trăiau trei familii de căldărari, rude între ei. De ceva 
timp, din obişnuinţă, zicea lumea din sat, veniseră în fi ecare 
an. Stăteau două-trei luni, după care plecau de unde au venit. 
Nu mai era niciunul din cei care veniseră odinioară. Rosturile 
lor se stricaseră de când au fost deportaţi şi câţiva ani la rând 
n-a mai trecut prin Valea Mare picior de lăiete! După anul 
1960, când au fost stabilizaţi în locuri anume pentru ei şi li 
s-au făcut  la toţi buletine, la Valea Mare au venit mereu  ăş-
tia ai lui Trifu, care, probabil, sunt aşezaţi cu casele  lor mai 
aproape de această comună.

Lumea vorbeşte că Tartorul peste cele trei corturi  ar 
fi  Trifu, care-i cel mai bătrân, însurat cu Mariţa, şi ceilalţi ar 
fi  gineri-su şi fi u-su, cu nevestele şi copiii, care nu stau tot 
timpul la cort şi mai pleacă prin ţară, dar fără căruţe. Brân-
duşa este fata nemăritată a alor bătrâni.  Ăi tineri se duc pe la 
marile combinate metalurgice, la Călan, la Hunedoara, chiar 
până la Cluj, de unde vin cu tablă de aramă  şi de aluminiu 
- că nici ăştia nu mai bat la nicovală - cum băteau altădată lă-
ieţii. Vin cu tabla gata făcută, o îndoaie cum ştiu şi în fugă fac 
căldarea, cazanul sau  tingirea. Unii zic c-ar băga şi plumb pe 
la îndoituri, ca să atârne greu, că marfa se vinde la kilogram 
şi arama-i scumpă. Plumbul îl iau pe degeaba, îl adună de pe 
la gunoaie unde se aruncă bateriile de acumulatori, stricate.

Toată lumea a observat că Trifu este un om închis la 



113

Maia

sufl et, nu se uită în ochii omului când vorbeşte cu el. Părul 
din cap şi barba sură parcă sunt de călugăr iezuit, netuns de-o 
viaţă. Gineri-su şi fi u-su sunt tunşi ca românii şi se bărbieresc 
des. Trifu, cu mustăţile alea lungi şi luleaua în gură, numai 
când îl vezi te-nspăimântă! Ca să nu moară de foame, când 
erau deportaţi în Transnistria, zic unii c-ar fi  mâncat şi carne 
de  om. Ca să nu le ia tot aurul, muierile bătrâne l-au înghiţit. 
Şi una grasă  ar fi  murit din cauza asta, din care, de foame, 
ăilalţi au mâncat peciile de pe ea. De aia este aşa fi oros! …
de se sperie copiii de el când îl văd prima dată. Dar, după ce 
vorbeşte cu ei – la copii li se uită în ochi -  se ţin landră după 
el, ca după urs. Într-o zi,  le-a adus cinci şuerice  făcute de el 
şi le-a dat pe degeaba, la fi ecare câte unul. Nu mai puteau co-
piii de dragul lor! Toţi îi ziceau: nea Trifu! nea Trifu! Sufl au 
în ele de nu se mai înţelegea om cu om. În ziua aia n-a venit 
nicio gaie la găini.

Nevasta lui Trifu, Mariţa, muiere dată dracului, se ve-
dea că-i mai tânără mult ca el. Vorbeşte frumos, ghiceşte în 
cărţi şi nu păcăleşte pe nimeni. Lumea zice  că-i şmecheră şi 
vrea să intre pe sub pielea oamenilor, dar ea n-a înşelat vre-
odată pe cineva. Zici că-i de când lumea de pe aici, din sat!

Pătru, băiatul lui Trifu,  este copilul ăl mare şi lumea 
zice că l-ar fi  făcut mumă-sa, după ce au venit din Transnis-
tria. A mai făcut şi pe acolo  doi, dar au murit cum i-a făcut, că 
s-a nimerit ca pe amândoi să-i facă iarna, când crăpau pietrele 
de ger. Aşa a zis Măria Dochii…  

Sarah este sora a mare a lui Pătru, fata lui Trifu şi a  
Mariţei, şi-i măritată cu unul Grigore Pancu, cu care a făcut 
doi copii în trei ani, dar unul i-a murit de bubat. Aşa i-a spus 
ei doctorul, …că l-a dus la spital şi acolo a murit. Părinţii 
lui Grigore Pancu au murit mai demult şi, de atunci, Grigore 
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Pancu s-a lipit de părinţii nevestei,  când pleacă prin sate cu 
corturile. Toţi au case bune şi frumoase, de se întrec cu ro-
mânii.

Aia, a tânără, care a adus clopotul Mărgăretii, este fata 
mică a lui Trifu. O cheamă Brânduşa şi nu-i măritată. Vine pe 
la cort şi pleacă. Mai mult se plimbă şi nu prea se ştiu multe 
despre ea.

*

Când apar căldărarii de unde sosesc ei la Valea Mare, 
parcă vin la ei acasă! De acum îi cunoaşte toată lumea. Nu 
fură, cum furau altădată, alţii. Umblă prin sate, dar nu bântuie 
toată ziua pe la casele oamenilor. Ei le aduc spre cumpărare 
căldări, cazane, tingiri, tăvi de cozonaci, ibrice, făraşe şi câte 
şi mai câte vase de aramă şi aluminiu. Le ascut şi fi arele de 
plug, le strâng şinele la roţile de la care. Da… ce nu fac? Băr-
baţii  repară ce-i de nasul lor, iar femeile descântă şi ghicesc 
norocul, celor care le ascultă.

*

Era în ziua dinaintea sărbătorii Sfi ntei Marii şi Trifu s-a 
vorbit cu ai lui să facă şi ei praznicul zilei de Naştere a  Maicii 
Domnului, la şatră, cum fac toţi românii din satul Stejerelul. 
Aşteptau să le vină şi cei plecaţi, fi u-su Pătru şi gineri-su Gri-
gore, să aducă foile de tablă, cositor de-ăl bun, apă tare, sâr-
mă de alamă pentru sudură şi ce mai trebuia pentru ce-aveau 
de lucrat şi să prăznuiască împreună. Ţineau să vadă lumea 
din comună …„că ei nu sunt hoţi ca alţii”,  cum îi mai con-
siderau unii săteni. În comuna Valea Mare alcătuită din şapte 
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sate, numai în Stejerelul şi Boasca se ținea acest praznic. Oa-
menii din celelalte sate  veneau „de-a neamurile” la praznicul 
satului se întindeau şi   chefuiau până la chindie, după care 
mergeau la horele ce ţineau până târziu în noapte.         

- Ia pe fi e-ta şi du-te prin sat şi cumpăraţi un curcan şi 
cinci kile de răchiu! îi spuse Trifu soţiei sale, care ştia toate 
gospodăriile care aveau tâlvure de curci, văzute de el prin 
ogrăzi.

- Să trec şi pe la Nicolae? Poate ne vinde el una, că 
le-am dus spânz pentru porci! Dacă ar şti el cine suntem noi, 
nu ne-ar mai lăsa să umblăm pe drumuri, că-s omenoşi şi el, 
şi nevastă-sa Ioana. Într-o zi , ei i-am ghicit în palmă şi i-am 
spus „că în fapt de seară, când nici nu se aşteaptă, o să-i in-
tre în casă  o persoană nevăzută de mult şi o să-i fi e greu să 
creadă că-i el.”

- Şi ea, atunci, ce-a zis? o întrebă Trifu curios.
- Ce să zică? Mi-a zis: să te-audă Dumnezeu şi Maica 

Precista, că mai sunt câteva zile şi-i prăznuim Naşterea. Şi-a 
slobozit într-o ulcică ţuică pe caneaua de la butoiul ăl mic, 
că auzeam cum gâlgâie, şi am băut amândouă din căni de 
pământ smălţuite în trei culori, făcute de cumnatu-su, care a 
murit pe front.

- Să-i ceri să-ţi vândă şi ţuică, de-a mai tare, că n-o dă 
scumpă şi doar i-o plăteşti!

 

______________
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Pregătirile de praznic

În dimineaţa zilei de 7 septembrie 197… , Mărgăreta 
lui Mogoş s-a sculat din pat un pic mai devreme, fi indcă  de 
atâtea griji îi pierise somnul. A doua zi era Sfânta Marie a 
Mică, praznicul satului, şi acum, mai mult ca oricând, trebuia 
să se pregătească bine. Neamurile din comună şi de mai de-
parte ştiau că i-a venit copilul de la Bucureşti şi precis veneau 
să-l vadă, fi indcă unii nu-l văzuseră de ani buni.

Dădu de mâncare la porc şi apoi la păsări, pe rând, să 
poată prinde mai uşor un curcan şi gânsacul ăl bătrân, că-i 
trebuia carne multă. Praznicul cădea miercurea, dar ea îl fă-
cea „de dulce”, întocmai ca toată lumea avută. Acum, avea  
copilul venit acasă şi vremea era bună. Se aştepta să-i vină 
mai multe neamuri, faţă de anul trecut, când a mai şi ploiat 
şi îi era ruşine să le dea făsui bătut, cu ceapă prăjită pusă pe 
deasupra şi sarmale cu sâmburi de dovleac, că nuci n-avea şi 
nici nu se îngrijise să aibă. Anul acesta vroia să  facă ciorbă 
acră de gâscă dreasă cu ou, sarmale în foi de viţă cu carne 
din garniţă şi slănină afumată de la Crăciun, că mai are, piftie 
de pasăre, că sunt măruntaie bune de aşa ceva, şi friptură de 
piept de curcan, pe cartofi . Pentru treaba asta îi trebuie saha-
nul smălţuit pe care-l  mai are pus pe poliţa din pivniţă, unde 
ţine şi străchinile.  E  făcut de  Trifon,  ţine la el ca la ochii din 
cap. A avut trei, dar unul l-a luat fi e-sa când s-a măritat, să-l 
aibă  amintire de la tat-su, şi unul l-a spart porcul într-o vară, 
când a dat iama în cuhnie şi i-a mâncat mâncarea şi mălaiul 
făcute pentru oamenii ce-i avea la lucru, la acoperişul casei. 
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Sahanul acoperit cu un fund de lemn îl lăsase pe vatra focului, 
să stea cald. Era plin cu ghiveci de post, făcut din cartofi  de-ăi 
noi, fasole verde de-a  lată de pe târşi, ardei gras, varză dulce 
şi morcovi. 

 „Doamne, ce-am mai păţit atunci, era să şi mor!” …îşi 
aminti Mărgăreta.

Mătură prin cuhnie, aţâţă focul şi pregăti tigaia cu trei 
picioare să facă în ea ouă  cu ceapă de-a roşie, când s-o scula 
copilul.

„Dac-o întârzia, mă duc şi-l scol! N-o să se supere că  
azi  ştie că-s multe de făcut şi dacă nu-mi taie păsările, se duce 
ziua până le perpelesc. Şi gâscanul acesta  are mulţi ciumpi 
care se pigulesc greu, că-i cresc penele de iarnă, că ale de vară 
încă îi mai pică!”

Nu-şi termină gândurile şi auzi scârţâind uşa de la odaia 
unde dormea copilul. 

- „O să-i spun s-o ungă şi el cu untură, că-i om şi poate. 
Vezi, dacă nu doarme nima acolo, n-am luat sama până acum 
şi ce rău s-aude!” îşi propuse Mărgăreta să rezolve şi acest 
năcaz.

- Săru’ mâna, mumă, gata-s  treburile?
- ’Mneaţa! Ai dormit bine? Te-am auzit tot foindu-te 

azi noapte de vreo două ori, parcă n-ai fost în toate ale tale!...
- Mi-a fost sete. Cred că aseară am mâncat prea mult şi 

săţios. Aşa-i când mai  bei  ţuică şi tulburel care scapără. Eu 
la mine, la Bucureşti, seara mănânc ceva uşor. Carne comand 
numai grătar la restaurant şi pe acolo ajung mai rar. Aşa-i 
când eşti singur! zise cu regret în glas Petrică şi maica-sa nu 
mai insistă. 

Noaptea trecută o visase pe fosta lui soţie, care la în-
ceputul mariajului lor a venit o dată să-şi vadă soacra de la 
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Valea Mare, de care nu i-a prea plăcut, „că-i ţărancă cu tu-
peu”. Nici Mărgăretii nu-i plăcea de ea, că nu era… prinzaşă 
la treabă! 

 În vis, erau împreună şi iar se certaseră de auzise şi 
maică-sa. De-aia s-a trezit agitat, a ieşit pe-afară şi apoi abia 
a mai adormit.

*

…Petrică a fost căsătorit vreme de şapte ani. S-a însu-
rat din dragoste cu o colegă de facultate şi se înţelegeau bine 
până într-o zi, când fără ocol ea i-a spus:

- Bărbate, noi n-avem copii şi-n urma noastră nu ră-
mâne nicio obligaţie. Eu vreau să fac un copil şi mi-am găsit 
un iubit. Este drept că-i mai mare decât mine, dar nu-mi este 
ruşine cu el. Lucrează ca inspector la un minister şi vreau să 
fi u sinceră cu tine. Vreau să-l am de bărbat!

- Da de unde ştii că ai să faci copii cu el? a întrebat-o 
năucit de hotărârea ei, rostită lui  cu atâta nonşalanţă şi blân-
deţe prefăcută.

- Când tu erai plecat, am făcut un chiuretaj şi mi-am dat 
seama că tu eşti steril, …nu eu!

- Bine, bine! Asta-i treaba ta ... Dar eu nu m-am gân-
dit niciodată să divorţez de tine, deşi eu pe tine te credeam 
sterilă! Dar acum, fi indcă mi-ai mărturisit,  diseară să-ţi iei 
catrafusele şi să te duci… unde şi-a dus mutul iapa! Aparta-
mentul este pe numele meu şi, te rog, dă-mi cheile pe care le 
ai pentru tine. Diseară la  ora opt să vii cu ce  şi cu cine vrei 
şi să-ţi iei boarfele pe care le ai şi care ţi se potrivesc, ca şi 
comportamentul!

Cât de dur a putut fi   în acel moment cu femeia care i-a 
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fost soţie şapte ani iar în seara precedentă făcuseră dragoste 
şi i s-a părut că ea i se dăruise total! Nu cumva el se grăbise, 
iar ea încercase doar o glumă?

 Dar nu părea și nu putea fi  glumă, din moment ce  i-a 
vorbit la modul serios şi hotărârea ei părea de neclintit!

Ce bulversat a fost după această discuţie cu femeia pe 
care a iubit-o cu atâta ardoare, cu care a împărţit şi bucuriile, 
şi necazurile atâţia ani! Umbla aiurea prin casă, la serviciu nu 
mai discuta cu nimeni, subordonaţii erau miraţi că  „nu ştiau 
de ce s-a schimbat dintr-o dată şeful!” 

*

Neavând copii, în două şedinţe judecătorul a pronunţat 
desfacerea căsătoriei, din vina amândurora. Era prea mândru 
ca să accepte că numai ea, care i-a fost soţie şi o credea   că-l 
iubeşte, îl părăseşte.

Dacă ar fi  afl at de aventura ei cu un alt bărbat şi ea ar 
fi  recunoscut, ar fi  fost în stare s-o ierte. Şi el călcase alături 
într-o împrejurare pe care ea nici n-a bănuit-o măcar… Dar să 
accepte afrontul „că ea l-a verifi cat dacă-i steril, făcând amor 
voit până a rămas gravidă” era de neconceput! 

Lucrurile agonisite cât timp au fost împreună,  mobila, 
frigiderul şi maşina de spălat rufe  erau cumpărate în rate, din 
banii lui. Pe statele de plată sumele încasate de el erau duble 
faţă de ale ei. Şi dacă ar fi  avut pretenţii la ceva, el putea do-
vedi  că ea n-are cine ştie ce contribuţie bănească la cumpă-
rarea lor. Respectând adevărul, din acest punct de vedere nici 
ea n-a avut ce-i reproşa. Nu a pretins nimic. Ba mai mult, l-a 
întrebat dacă poate lua și câteva din obiectele primite cadouri, 
de la el.
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- Sigur! a fost răspunsul lui. Nu vreau, văzându-le, să-

mi mai aduc aminte de tine…
La câteva zile după plecarea ei, când şi-a mai revenit, 

apucându-se să facă ordine prin casă, în debaraua  în care 
erau lenjeria şi lucrurile pentru pat, de unde ea îşi luase ce 
adusese  când s-au căsătorit, într-o sacoşă burduşită  erau lă-
sate toate cadourile făcute de el, inclusiv ultimul, o sticlă cu 
parfum Velur, oferită de el la aniversarea zilei lor de logodnă.

Probabil răspunsul  lui la întrebarea ei  i-a picat greu şi 
l-a pedepsit aşa cum a crezut ea. Şi acum îl doare.

Golul rămas după despărţire, reproşurile pe care şi le 
făcea singur i-au provocat  zeci de mustrări de conştiinţă, 
motiv pentru care nici pe acasă, la mamă-sa, n-a mai venit 
de-atâţia ani.

Ce să le spună el sătenilor care l-ar fi  întrebat de soţie? 
Cum să-i justifi ce absenţa, că nu-l însoţeşte? Dacă nu le-ar 
spune adevărul şi ar afl a, l-ar crede mincinos! 

Acum, cenuşa timpului s-a aşezat peste toate şi nu-i 
mai pasă. Dar este singur şi consideră că nu-i bine.

 „Oare, or fi  adevărate vrăjile făcute de ţigănci, care par 
sigure de ce spun şi te conving că ţi se îndeplinesc?”

Şi-a adus aminte şi de întâlnirea cu directorul uzinei, 
când s-a dus să-i spună că s-a despărţit de soţia sa, Elena. 
Trebuia s-o facă, să afl e de la el, nu de la alţii.  

Şeful său, om copt şi în toată fi rea, celibatar convins, 
fără să-l compătimească, ba dimpotrivă, l-a ajutat să iasă din 
impas. L-a  încurajat că „lumea-i plină de femei” şi că numai 
în uzina lor, dacă se uită, sunt destule doamne şi domnişoare  
frumoase şi libere, care l-ar dori de bărbat.

- Dar sunt steril şi nu pot avea moştenitori!  i-a mărtu-
risit  el directorului.
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- Dar la ora actuală sunt tratamente şi pentru bărbaţi 
şi poţi încerca, dacă vrei s-o iei de la capăt la vârsta asta! i-a 
răspuns directorul.   Fosta soţie, dacă te-a părăsit, nu ţi-a fost 
niciodată loială, aşa că nu trebuie să-i acorzi nicio circum-
stanţă. Femeile au goangele lor! Caută iubirea adevărată, aşa 
zic ele, dar nu ştiu cum este aceea. Umblă buimace şi pică în 
plasa oricui care ştie să le laude. Noi, bărbaţii, se zice  că ne 
mulţumim şi numai cu sexul. Fii bărbat şi diseară eşti invita-
tul meu la Ambasador. Voi veni cu două doamne, ca să vezi 
că nu-i dracul mai negru decât îl credem noi. Ne întâlnim la 
ora 21, la intrare. Da? Salut!  şi-i întinse mâna, semn că dis-
cuţia se terminase.

*

- Mumă, ce vrei să mănânci acu’ de dimineaţă, că avem 
multe treburi de făcut!  Mă gândii la ouă bătute, ce zici? îl 
îmbie Mărgăreta pe fi ul  său.

- De ouă prăjite m-am cam săturat! Azi vreau ceva mai 
uşor. Nişte lapte şi brânză cu roşii, da de alea mici, luate de 
pe vrejii de prin porumbi, dacă mai sunt! Or mai fi  pe locul de 
peste matcă, de unde am luat ciocălăii ăia de i-am copt.

- E locul plin de ele, că de coapte ce-s s-au scuturat şi pe 
jos! Da-i bine că răsar altele la primăvară şi vor fi   şi la anul. 
După ce te speli pe ochi, du-te şi adu o cotovaică, să nu pu-
trezească degeaba, că-i păcat de muncă!... Să nu întârzii, că-i 
atâta treabă de făcut şi tu trebuie să-mi tai orăteniile oprite, că 
le am închise în coteţul raţelor de sub pătul.

 
*
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Ziua dinaintea unui praznic e plină de treburi. Încă îna-

inte de a se scula Petrică, Mărgăreta şi-a pregătit cele de tre-
buinţă pentru sarmale. A cules o mână bună de foi de viţă 
mari şi mai fragede, le-a opărit şi le-a pus fi erbinţi într-o tavă 
sub un capac, să se aşeze. Din garniţa cu untură, a scos car-
nea, a adus un codricel de slănină afumată, două mâini de 
orez, cimbru, patru  căpăţâni de ceapă mari şi s-a apucat să 
le toace mărunt, pentr-o cratiţă de-a mare. Când tocătura a 
fost gata, a spart peste ea două ouă proaspete de găină şi cu 
mâna  a început să le amestece bine. Aşa-i plac ei sarmalele. 
Când Petrică a venit cu roşiile, ea era pe terminate cu învelitul 
cărnii în foile bine muiate şi aşezate rotogol în cratiţa în care 
trebuiau fi erte.

- Da de ce întârziaşi atâta, Petrică? întrebă ea îngrijora-
tă să nu i se fi   întâmplat  ceva.

- Mă uitai să văd ce mai este pe loc, că n-am fost pe 
acolo de atâţia ani. Odată, aveai şi un ogor de cânepă, pe care 
mă puneai să-l păzesc de vrăbii, să nu scoată sămânţa. Făceai 
şi o momâie pe care o puneai în capul locului. O cămaşă cu 
o pălărie să semene cu un om, dar dacă n-aş fi  fost eu să le 
uşoi, ciuguleau tot. Zisei de două ori hea, hea, cum ziceam 
odinioară. Cu mine prezent, veneau ca lăcustele, în roiuri. Le 
plăcea sămânţa de cânepă. Acum, unor tineri le plac frunzele 
să le fumeze! Noi când eram mici, vara, pe la furcă, fumam 
frunze uscate de  tei, din cele rămase legate pe stâlpul casei 
de la Rusalii. Treburi de copii…

- Mai am un pic şi curăţ masa şi pun să mâncăm. După 
aia, tu să te duci şi să tai gâscanul, ca să-l perpelesc. Dacă vrei 
să mă ajuţi, că-i multă treabă, tai şi curcanul, că de pe el se 
smulg penele mai uşor şi poţi şi tu să le piguleşti. Până atunci, 
după ce mâncăm  se va  face şi apa de opărit, că-i deja pusă 
în căldare pe foc.
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Sarcinile fuseseră împărţite precis şi fi ecare ştia ce avea 
de făcut.

- Nu bei o gură de ţuică, să aibă mâncarea gust?  îl în-
trebă Mărgăreta, cu gândul că are motiv să bea şi ea, că altfel 
merge treaba! Doar nu bem să ni se ia şi minţile. Vezi că sti-
cla-i în pivniţă pusă jos, la capul butoiului.

Petrică merse de luă sticla şi când se întoarse masa era 
curăţită şi pâinea, brânza şi roşiile aşteptau să fi e ronţăite.

- Ia de bea şi hai să ne grăbim, porunci mumă-sa auto-
ritar.

- Dumneata nu bei? o întrebă Petrică.
- Beau, mumă! Dar după tine şi numai o ţâră, să nu mă 

prindă! Că toate-s pe capul meu.

*

Cot la cot, mamă şi fi u,  pregătiră oalele cu tot ce trebu-
ia pentru fi ert mâncarea şi le duseră în pivniţă, să stea la rece. 

- Până diseară,  fi erb piftiile  şi coc pituştile, iar mâine 
eu mă scol de noapte şi fi erb ciorba, sarmalele şi o să bag 
friptura în cuptor, să fi e toate proaspete, preciză Mărgăreta.

- Da, să nu ne grăbim, că este destul timp până vine 
noaptea, zise Petrică în dorul lelii şi fără niciun aşteamăt. 

- Mumă, ce faci îi bun făcut! Eu trebuie să trec şi pe la 
Domnica, că te trezeşti cu aia  că nu le cuprinde pe toate şi-i 
ruşine  să nu fi e cu masa gata la timp. Mâine îi sărbătoare şi 
neamurile vin mai devreme. Ziua s-a mititiculat şi nu mai ai 
timp de nimic. Mai vin şi lăutarii, că nu poţi să-i refuzi, mai 
ales că ai venit şi tu! Ce-ar zice? Că suntem cărpănoşi şi-i 
ruşine! …Când eram cu tact-tu, ne cântau lăutarii toată ziua, 
de uitau că mai sunt şi hore. Da le şi plătea, că era fi lotim!
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- Dar  de ce Domnica nu vine cu ai ei la noi la masă? îşi 

dădu cu părerea fi ul.
- Da-i praznicul satului şi ei au casa lor! Praznicul tre-

buie făcut în fi ecare casă, ca să fi e primit. Din partea lui băr-
batu-su, Pruneştii lor,  sunt mai mulţi decât la noi şi vin la 
mâncare şi beutură ca fripţii!

*
 
Când treburile fuseseră terminate, adică cele din ziua 

aceea, înainte de a pleca la fi e-sa să vadă cum stă cu pregă-
tirile pentru praznic, Mărgăreta îşi aduse aminte că-i lipseşte 
făina albă să facă pituştile, care trebuiau coapte în după-amia-
za aceea. Mai avea ea făină, dar nu era cât ar fi  vrut şi se gândi 
să-l trimită pe fi u-su până la cooperativă să mai cumpere.

- Petrică, eu mă duc până la Domnica să văd ce face, 
că-i cam hăbăucă şi asta. N-ai vrea tu, mumă, să te duci până 
la cooperativă, să-mi iei trei kile de făină de momel, că mă 
uitai şi care mai este nu cred că-mi ajunge pentru pituşti. Şi 
trebuie mult aluat, că vine  lume multă la masă.

- Mă duc, mamă, chiar mă gândeam ce o să mai fac azi, 
să mă mai întâlnesc şi eu cu lumea pe care n-am văzut-o de 
atâţia ani, pentru că mai e un pic şi plec.

- Vezi că a venit şi fata lui naşu, învăţătorul tău, Cârlo-
gea. Este sosită de vreo săptămână pe acasă cu o colegă de-a 
ei. Când eraţi mici vă aveaţi ca fraţii, mai ales de când a murit 
tact-tu, şi dacă vă întâlniţi o să-i pară bine. Chiar m-a întrebat 
de tine, să-i spun ce mai faci? N-am îndrăznit să-i spun că nu 
mai eşti însurat, aşa că vezi cum vorbeşti şi ce-i povestești.

- Las’ că mă descurc eu! îi răspunse Petrică şi rămase 
cu gândul la Elvira, fata aceea mărunţică, frumuşică şi vioaie. 
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După absolvirea Şcolii Normale, că acolo o dăduse  tată-su 
s-o facă învăţătoare ca pe el, ea n-a mai vrut şi la absolvirea 
şcolii a dat examen la facultate şi a ajuns profesoară de bio-
logie, terminând la Cluj. A avut o soartă nefericită. Soţul ei, 
inginer, a murit într-un accident de muncă şi acum îşi creşte 
singură fetiţa de zece ani. Doamne, ce soartă pentru fetiţă!... 
Numai Petrică ştia ce înseamnă să fi i  orfan la vârsta asta! 
Atâta a afl at  el despre ea, de la un coleg de şcoală primară, 
întâlnit la o bere la „Gambrinus” în Bucureşti, într-o  zi de 
joi, stabilită ca zi de întâlnire a intelectualilor ajunşi în Capi-
tală, din oraşul natal.

*

Bărbierit proaspăt şi discret parfumat, cu un baston în 
mână făcut de el când era licean, din lemn de corn  jupu-
it de coajă şi încrustat cu semne, considerate de el magice 
(XX—II—XX—II)  pe porţiunea superioară, sub măciucă, 
obiect păstrat de maică-sa cu grijă în podul casei, ca să nu-l 
ia careva , luă în picioare drumul cooperativei, rumegându-şi 
gândurile. Treaba cu făina era simplă, dar acum era preocupat 
s-o întâlnească pe Elvira şi chiar s-o invite mâine la praznic, 
satul ei neavând această zi de prăznuit. La ei praznicul se fă-
cea  de Vinerea Mare, adică peste o lună şi ceva.

Amândoi erau liberi, dar ea având o fetiţă nu era singu-
ră. El nu avea pe nimeni şi se vedea chiar înstrăinat. Singură-
tatea îl măcina. De când s-a despărţit de Elena, nicio femeie 
nu l-a atras şi i-au trecut multe pragul apartamentului. Vedea 
în toate o parşivitate înnăscută. Le interesa poziţia lui şi nimic 
altceva, cel puţin aşa credea el. Gândul lui era la Elena. Îşi 
propusese să nu se mai gândească la ea, totuşi vedea scena-
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rii şi dacă ea s-ar fi  întors şi-i cerea iertare, o accepta şi ar fi  
putut să ia viaţa de la capăt. Uneori, nu se înţelegea  pe el, de 
ce este aşa de sensibil şi de legat sufl eteşte de cineva care s-a 
prefăcut că-l iubeşte, dar nu l-a iubit poate niciodată.

Pe drum se întâlni cu multă lume. Pe unii îi salută el şi 
alţii mai tineri îl salutară ei. Doar la răscruci unde se văzu cu 
Vasile al Dumitrenii, coleg din copilărie, se opri şi tăinuiră 
ceva timp, asigurându-se reciproc „că mâine la horă vor dis-
cuta mai multe.” Aşa ziceau toţi pe care îi  întâlnea şi repede 
uitau promisiunea, având alte griji.  …Ce, nea Gheorghe de la 
Deal n-a zis să trec pe la el să bem câte o doctorie şi când am 
trecut era supărat pe câine că n-a păzit găinile de vulpe şi… a 
uitat de promisiune!

Ca să treacă prin faţa casei lui naşu-su, care era în satul 
Burceşti, ocoli pe la Biserica Veche,  voind să lase impresia 
că nu vine direct de acasă, ci de la dodica Ioana, dacă-l în-
treabă cineva.

Vremea era frumoasă cum sunt mai tot timpul zilele de 
septembrie. Gospodarii trebăluiau prin ogrăzi, descărcau ca-
rele pline cu ştiuleţi sau coceni, femeile făceau de mâncare 
pentru prânz şi satul era într-o continuă mişcare. 

La poarta dascălului Cârlogea, pe o bancă de lemn fă-
cută la podeţul de peste şanţ, o fetiţă îmbrăcată într-o ţinută 
de şcolăriţă buchisea pe nişte cărţi, „că peste o săptămână 
mergea la şcoală!” Petrică se opri, îi dădu bună-ziua şi fetiţa, 
mândră că-i băgată în seamă de un nenea, îi răspunse cu „să-
ru-mâna!”

- Cum te cheamă, domnişoară? o întrebă Petrică, cu 
gândul de a înfi ripa o discuţie care să atragă atenţia celor mari.

- Veronica! Mami mi-a pus numele lu’ mamaia.
- Şi pe mama ta… cum o cheamă? mai întrebă el, deşi 

auzise vânzoleală în   curtea  din spatele porţilor.
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- Elvira Cârlogea, răspunse şcolăriţa trecută abia în cla-
sa a cincia.

Poarta se deschise şi apăru Elvira, îmbrăcată într-o fus-
tă neagră şi bluză albă, prea cochetă pentru mediul de la ţară. 

O clipă se uitară fi x unul la celălalt. Nu se văzuseră de 
multă vreme, anii se adunaseră şi nu se mai înfăţişa niciunul 
cum se ştiau ei, altădată.

În ochii ei părea a-l fi  cunoscut, dar nu ştia de unde să-l 
ia. El ştia cine este, dar i se păru o femeie consumată, parcă 
era alta. Frumuseţea i se ştersese prea devreme! Abia trecuse 
de 40 de ani şi o credea văduvă mult mai în vârstă.

- Săru-mâna! Nu mă recunoşti? o întrebă el, să curme 
tăcerea.

- Vai, Petrică! Scuză-mă  că luată pe nepregătite şi aşa 
repede, deşi păreai că-mi eşti cunoscut, la început nu mi-am 
dat seama cine ai putea fi !

Se apropiară, ea îi întinse mână şi în locul mâinii  îi 
oferi obrazul să i-l sărute. Palmele  aveau miros de ceapă, că 
lucrase în bucătărie şi nu erau pregătite să fi e sărutate.

- Ai venit de mult? Că n-am auzit să fi i acasă. Aici, veş-
tile şi evenimentele se transmit ca fulgerul în toată comuna, 
deşi  valea îi mare. Mai ales despre cei plecaţi ca noi şi reîn-
torşi rar, doar numai pentru câteva zile.

- Am venit sâmbătă şi plec sâmbăta ce vine. Stau o săp-
tămână şi am vrut să fi u neapărat de Sfânta Mărie, că la noi 
este praznicul cel mai mare al anului!

- Şi venişi să ne chemi şi pe noi?... Hai, că glumii!,  că 
nici măcar nu sunt singură. Am venit cu o prietenă în toate. 
Soţia ta ce mai face? Că n-am văzut-o, cred, de peste zece ani.

- Ce să facă? Cred că bine, că de cinci ani nu mai sun-
tem împreună.
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- Vai, Petrică! Scuză-mi curiozitatea nesăbuită. Dar aşa 

se obişnuieşte, să întrebi de cunoştinţe şi eu n-aveam de unde 
să ştiu că şi voi sunteţi divorţaţi.

- N-aveai de unde să ştii, că n-am spus la nimeni şi pe 
aici n-am venit de mulţi ani.

- Şi nu te-ai recăsătorit?
- Nu, că nu mi-am găsit o fi inţă potrivită. Când m-am 

însurat cu Elena, am fost orb de dragoste, acum mai şi cântă-
resc. Ştii proverbul cu cel ce s-a ars cu lapte? Eu acum sufl u 
şi în îngheţată, că are lapte în ea. 

Poarta se deschise încet, parcă mai încet decât fi resc 
şi în golul ei apăru o tânără femeie  atrăgătoare, cu o fi gură 
expresivă. Înaltă, cu tenul şaten,  părul ondulat, nici blondă, 
nici brunetă. O femeie după care bărbaţii întorc întotdeauna 
capul. Era frumoasă!

- Viorica, ţi-l prezint pe Petrică, fi nul nostru şi colegul 
meu de clasă la şcoala primară. 

Apoi se adresă lui Petrică:
- Dânsa este prietena şi vecina mea din Slatina. Lucrea-

ză la  Uzinele de aluminiu, ca inginer chimist. 
Bărbatul, cu delicateţe, sărută mâna întinsă şi se pre-

zentă:
- Petre Mogoş.
- Numele meu este Popescu, Vio Popescu, îmi spun pri-

etenii.
- Petrică, tu nu eşti ofi ţer? Că ai făcut Liceul militar! îl 

întrebă Elvira.
- Nu, dragă, fi indcă atunci eram educaţi şi instruiţi de 

ofi ţerii lui Antonescu. Pe mine m-a dus naşul la Liceul mili-
tar, fi indcă eram orfan de război şi  Antonescu a dat ordin ca 
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fi ii orfani şi de invalizi de război să aibă întâietate la  înscrie-
rea pentru examenul de admitere la liceele militare. 

- Daa, dragă! Mi-adusei aminte de tine când veneai în 
vacanţă îmbrăcat în haine ofi ţereşti de mureau fetele după 
tine  şi tu stăteai cu nasul pe sus. Te ţineai mare!… Ce mândră 
de tine era fi na Mărgăreta!

- Doamne fereşte! se apără Petrică. Poate eram mai ti-
mid şi voi credeaţi altceva. Majoritatea băieţilor adolescenţi 
sunt mai mocofani şi lasă impresia  fetelor că sunt  încrezuţi. 
Aşa se manifestă timiditatea la noi. Am terminat Facultatea 
de Maşini Unelte la Politehnica din Bucureşti şi lucrez la Se-
mănătoarea, ca inginer.

- Înseamnă că aveţi cunoştinţe tehnice comune, tu şi 
Vio! Eu sunt profesoară de biologie la un liceu din Slatina.

Tot vorbind ba de una, ba de alta, timpul se scursese 
repede. Se făcuse târziu,  Mărgăreta aştepta făina să înmoa-
ie aluatul de pâine şi Petrică, scuzându-se, dădu semne că-i 
grăbit. Înainte de a pleca, le făcu invitaţia să vină la praznic, 
asigurându-le „că va fi … trăsnet!”

- Dacă-i vreme bună, să ştii că venim să vadă şi Vio 
cum e la noi, la nedeie. La ea, …cum îi zice, fată, la voi?

- Rugă! şopti Vio, c-ai fost şi tu odată cu mine, da-i 
mult de-atunci şi văd   c-ai uitat.

- Să vină şi naşa cu naşu, că mama face mâncare bună 
şi multă!

- Nu ştiu dacă ei pot să vină, că au treburi acasă, dar 
să ştii că noi două venim, că n-am fost de mult la nedeie la 
Stejerelul, dar numai să fi e vremea bună!

- Vezi tu vreun semn că mâine ar vrea să plouă? Atunci 
de unde atâta îngrijorare? le asigură Petrică, făcându-le un 
semn de Pa cu palma la gură.
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*

- Da de ce întârziaşi atât de mult, măi băiete? N-aveau 
grâul măcinat? Că mi se acri de tot aluatul. Crescu cât posta-
va, dar o să-l înmulţesc, numai să fi e făina   de-a bună. Dă-
mi-o repede s-o cern, că nu se ştie ce căcăreze poate avea 
prin ea şi ne facem de vorba lumii. Am găsit eu în colacii de 
la pomana lui Andrei şi o sârmă. Nu ştiu cum de nu a înţepat-
o în palme pe muierea care a rotunjit coca s-o facă prescuri. 
Văsâlca a găsit o libarcă, dar a răului muiere nu s-a însâlit. 
Auzii că  unii ar mânca şi libărci, că-s bune la gust şi ţin de 
foame.

- Mumă, lasă-le în plata Domnului de vorbe, că nu mai 
mănânc nimic din aluat primit de la alţii şi nici din al dumi-
tale!

- Şi ce-i rău dacă ştii să te fereşti!? adăugă Mărgăreta cu 
intenţia de a nu mai discuta despre asta.

- Mă întâlnii cu Elvira Cârlogea, fata lui naşu. A venit 
pe acasă, era cu o colegă şi le invitai să vină mâine la praznic. 
Am auzit că soţul ei a murit!

- Pe dracu, n-a murit! Cine ţi-a spus nu ştie, sau te-a 
minţit. Mă, să ştii de la mine  că şi ea este divorţată şi a ră-
mas cu fata aia mică. Băiatul, că are şi un băiat mai mare, 
l-a luat fostul ei om. Prin sat, s-a vorbit că ea a fost de vină, 
c-ar fi  prins-o bărbatu-su cu  un coleg de-al ei, cu care se tot 
ducea în excursii cu elevii, că-i profesoară pe la Slatina. Da! 
Dumnezeu ştie! Gura lumii îi slobodă… Adevărul numai ea 
şi omul acela  îl ştiu, dar lumea pălăvrăgeşte. Hodineşte-te şi 
tu până frământ aluatul, că-i fi  ostănit!

*
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Întins cu faţa în sus, în patul curat, Petrică se duse cu 
gândul la Vio, prietena Elvirei. Dacă sunt prietene în toate, 
înseamnă că nici asta n-are bărbat. Ori n-a fost măritată nici-
odată, ori este divorţată.

Este inginer de profesie, este frumoasă şi de la prima 
vedere lui Petrică îi plăcuse  felul ei, comunicativă, degajată, 
spontană, cultă, amabilă, ştiind  să participe dezinvolt la o 
discuţie, fără a plictisi. Mâine mă lămuresc! Cred că înţelese 
că-s divorţat şi dacă nu-i căsătorită o invit pe la mine.  Şi aţipi.

*

Când se trezi, mumă-sa era lângă el şi-l mişca cu bini-
şorul să se scoale.

- Măă,  tu nu te mai scoli să mâncăm de prânz, că să 
dusă soarele la Cornul Caprei şi acum vine sara!

- Cât îi ceasul? o întrebă Petrică buimac.
- De unde să ştiu eu! Ceasul meu îi pe cer şi-n burtă, că 

mi-e foame. Hai, că pusăi masa!
Încă ameţit de somnul mai mult furat, Petrică se dădu 

jos din pat. În tindă, se clăti cu apă rece pe faţă şi merse la 
cuhnie să mănânce de prânz.

Dintr-o oală de pământ, Mărgăreta turnă în două stră-
chini smălţuite, care aveau înscrise pe fund în interior, literele 
TM, tocăniţă de cartofi  cu multă carne de pasăre. Străchinile 
erau făcute de taică-su - pentru casă - şi erau însemnate cu 
iniţialele numelui său,  ca să le cunoască atunci când le îm-
prumută vecinilor, pe la nunţi, înmormântări şi pomeni.

După plecarea lui Petrică la cooperativă să ia făină, 
Mărgăreta mai prinsese un cocoşel de-ăl timpuriu, îl rugase 
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pe gineri-su Vasile, care trecea pe drum, să i-l taie, să aibă 
carne pentru azi. Carnea de la curcan şi gâscan era pentru 
praznicul de mâine. Pentru prânz şi seară, carnea cocoşelului 
era numai bună. Ghearele, aripile, capul,  gâtul şi coşceorogul 
le punea la  piftii,  acolo unde trebuiau să fi e măruntaie mai 
multe, …ca să se lege!

Seara veni repede. Din cuptorul al mare, cu o lopată de 
lemn, Mărgăreta scotea pituştile făcute din făină de momel. 
Erau albe, rumenite şi aproape se rotunjiseră ca o minge  de  
bine ce crescut a fost aluatul, chiar dacă ea se văitase lui fi u-
su că o întârziase la treburi şi se acrise coca. Toată bătătura 
mirosea a pâine coaptă, de nu te mai stăveai! 

Petrică încă nu se întorsese de la soru-sa pe la care tre-
cuse să bea o ulcică de tulburel şi să mai discute cu Vasile, 
cumnatu-su, când Mărgăreta  veni şi ea după el, să vadă cum 
merg treburile la fi e-sa.

Într-o ulcică, gineri-su îi turnă şi ei din vinul care scă-
păra, pe care  îl sorbi cu sete şi se adresă copilului ei:

- Eu mă duc să mă culc, că mâine mă scol de noapte, că 
avem treabă. Oalele trebuie puse la foc, cuptorul încins ca pe 
la unsprezece să fi m gata cu mâncarea. Să nu întârzii nici tu 
prea mult, că trebuie să fi i hodinit, că-ţi vin şi mândrele alea 
două şi-s cu pretenţii, că vin de la oraş.

- Cine vine, cumnate? îl întrebă Vasile pe Petrică. Vasi-
le fi ind mai mic nu-i zicea pe nume lui Petrică şi i se adresa  
cu vorba de cumnate, când vrea să-l întrebe ceva.

- Elvira, fata lui naşu Cârlogea, cu o prietena de-a ei de 
la Slatina.

- Păi… de unde ştie ea că eşti acasă? întrebă soru-sa 
Domnica din bătătură, care auzise discuţia lor.
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- Azi, când am fost la cooperativă, mă întâlnii cu ea şi-o 
invitai. Şi promise că vine, dacă-i vremea bună.

- Ce are, să nu fi e bună? Cerul îi plin de stele şi ploile 
s-au potolit până în octombrie, chiar mai târziu! Aşa am auzit 
c-ar fi  spus la Radio. Şi Brânduşa, fata lu’ Trifu ţiganu, a citit 
în ghioc  că luna asta nu mai plouă, când m-a auzit văitându-
mă că dacă se strică vremea întârziem cu tăiatul cocenilor 
şi făcutul clăilor, preciză convingător Domnica. Da, ştii că  
naşa mică s-a despărţit de om şi ea a rămas cu fata, iar el cu 
băiatul?

- Îmi spuse muma. Aşa li se întâmplă unora! rosti Pe-
trică, precum  ăl cu musca pe căciulă. Domnica se întristă de 
vorba ei  nepotrivită şi tăcu, făcându-şi de lucru prin odaia a 
bună.

____________
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Ziua a patra, Praznicul Sfintei Marii

Nu se crăpase bine de ziuă şi Mărgăreta trebăluia deja 
în cuhnie.

Mai întâi trecuse prin pivniţă, unde avea puse pe jos, la 
rece, străchinile cu piftii, să vadă cum s-au prins şi fu mul-
ţumită. Nu erau închegate ca ale de porc, dar astea aşa sunt 
bune!... gândi  ea. A văzut că o să se facă bune de când a 
turnat zeama din oala în care le-a fi ert, că i se lipeau deştele.

Curăţi boabele de pe drugile aduse de seară să aibă ce 
da la păsări. Dejgheoră să umple două cotovăici, că avea hor-
hoane multe, după care agăţă în zălar, pe foc,  căldarea porcu-
lui cu lăturile de dovleci, fi erte de ieri.

Mai aduse un rând de căldări cu apă de la bunar, umplu 
oala de ciorbă cu două toarte şi cratiţa de sarmale şi le puse la 
fi ert. Oala pe vatră şi cratiţa pe pirostriile ale mari.

Se duse la locul de spălat pe ochi şi se spălă bine pe 
mâini şi pe faţă, cu gândul să încropească ceva de gustare, …
că-i treabă multă de făcut azi!

„Poate ar trebui să mâncăm tocăniţa rămasă de-aseară, 
că mai are carne multă prin ea, că-i păcat s-o arunc! Nici nu 
ştiu ce-o mai vrea şi copilul ăsta, că-i lingav cum a fost de 
mic. Acum, de când îi singur, nici el nu mai ştie ce pofteşte!”, 
gândea Mărgăreta, umblând de acolo până acolo. 

Focul duduia în cuptor, lemnele de fag erau uscate şi ar-
deau bine, Mărgăreta fi ind sigură că o să-i iasă friptura bună. 
Curcanul a fost gras, că mânca la una şi cu porcul, după ce 
aduna boabele împreună cu toate orăteniile. Când porcul în-



135

Maia

cerca să se dea la el, să nu-i mai mănânce din lături, curcanul 
se umfl a în pene și se înfoia mai mare ca el! Își înfoia coada 
şi se îndesa odată de se liniştea de teama curcanului bietul 
animal!

În două ceasuri şi ceva, mâncarea era gata. Carnea 
pentru friptură pusă pe cartofi   se rumenise   de-ţi venea s-o  
mănânci cu ochii! După ce fi erseseră bine şi sarmalele,  cu 
prăjeală pe deasupra făcută cu ceapă multă, bulion şi untură, 
trecuseră prin cuptor ca să mai scadă şi să se pătrundă. Toată 
bătătura mirosea a sărbătoare, cu mâncare din belşug.

La umbra dudului din mijlocul curţii, Petrică aranja de-o 
masă pentru 12-14 persoane, despre care vorbise cu maică-sa, 
socotind amândoi cam câţi musafi ri ar putea veni. Luaseră 
neamurile la rând, au adăugat şi pe cele două doamne invitate 
special şi credeau că  nu vin mai mulţi. Dar şi dacă vor veni, 
vor fi  bine primiţi, că de locuri nu ducem grijă! Luăm masa 
din cuhnie, pun pe două scaune o blană lungă, o acopăr cu un 
macat şi imediat mai fac câte locuri vreau, plănuia Petrică.

Către ora unu, rând pe rând începuseră să vină oaspeţii. 
Primii au fost vălcelenii, cumnaţii Nicolae şi Ioana, care au 
spart gheaţa. După ei, ca la comandă, au continuat şi ceilalţi. 
Năşica Elvira cu prietena ei Vio n-au întârziat prea mult, deşi 
se opriseră la intrarea în sat, să le ghicească în ghioc, „că e zi 
de sărbătoare şi se vede tot”, lăiaţa a bătrână, care le-a ade-
menit cu ţinuta ei de doamnă, deşi se pregătea şi ea cu masă 
de sărbătoare, la șatra lor.

- Tu... dragă! Ce părere ai de ţiganca asta aşa de aranja-
tă şi curată? îi spuse  Viorica  Elvirei, după ce îşi ascultaseră 
fi ecare viitorul şi mersoarea în viaţă, de-acum încolo.

- Nici nu-ţi vine să crezi că-i ţigancă, aşa de îngrijit 
arată! Dacă n-ar avea accentul şi expresiile ţigăneşti, ai putea 
crede orice. 
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- Eu mă gândeam la ce ne prezise!  Vorbea aşa de sigu-

ră, de parcă ne cunoştea fi ecăreia situaţia. Ăştia, cred eu,  ştiu 
totul despre lumea din sat. De când sosesc, se interesează de 
toată lumea şi, dacă vin de mai multe ori în acelaşi sat, ajung 
de ştiu  despre fi ecare şi ce mănâncă! Au o intuiţie  de pomi-
nă. Poate aşa se justifi că trăinicia lor.

- N-au pierit ei când au stat deportaţi în timpul războ-
iului, dar acum! După colectivizare, i-a obligat să-şi înregis-
treze toţi copiii şi, faţă de câţi aveau, le-au dat teren să-şi 
construiască locuinţe. Tata mi-a spus  că au case mari, dar tot 
în corturi dorm, că le au puse în bătătură și nu se , lasă de ele!

 Tot aşa, din vorbă în vorbă, ajunseră la fi na Mărgăreta, 
unde fură întâmpinate ca înalţi musafi ri de Petrică şi de cei 
trei lăutari, cântând un marş al miresei, că pe acesta îl ştiau, 
veniţi şi ei  doar de puțină vreme, în curtea plină de lume.

*

…Cocoşii satului cântaseră o dată, când Petrică, întâm-
pinat cu lătrăturile prieteneşti ale lui Floricel, căţelul mamei 
sale, intră pe poarta casei, mulţumit de ziua care trecuse. De 
mult timp nu s-a mai simţit aşa de bine ca acum! La masă au 
venit toate neamurile pe care conta, chiar şi unchiul Dumitru, 
din Brebu, pe care-l uitase să-l treacă pe lista de participanţi, 
contând la „şi alţii!”, om care a adus cu el în discuţiile purtate 
şi un optimism sănătos, de ţăran plin de viaţă şi cu gândire 
limpede pentru interesele și preocupările lui.

După plecarea lăutarilor, că n-au stat prea mult, …ca 
să mai cânte şi la alţii, „că aşa se adună banii!”, Petrică le-a 
invitat pe cele două doamne la o cafea făcută în fi erbătorul 
adus de la Bucureşti, primit de la subordonaţii săi, de un Sfânt 
Petru, onomastică de care nimeni dintre colegi nu uita. 
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Scula aceasta  le-a uimit pe năşica Elvira şi pe Vio, care 
nu mai văzuseră aşa ceva, încât au exclamat copleşite de ui-
mire:

- Vai, ce interesant! Am să-mi fac şi eu unul la uzină, 
hotărî cu interes Vio.

- Şi mie mi-ar trebui unul la cancelarie! Dar să fi e mai 
mare, că suntem mulţi dascăli şi până fi erbe trece pauza, re-
marcă doamna profesoară Elvira, nășica.

Fierbătorul era un instrument ingenios, realizat dintr-o 
cană mai mare de porţelan, care fusese găurită şi avea în ea 
două plăci din inox, ce îndeplineau rolul  de anod şi catod, 
conectate la un cablu cu ştecher. Apa era elementul conducă-
tor al electricităţii şi se încălzea până la fi erbere, în mai puţin 
de un minut!

Masa fusese bogată, neamurile mâncaseră cu plăcere 
din bucatele Mărgăretii, femeile îşi grăbeau bărbaţii să mai 
şi plece „fi indcă au treburile de acasă nearanjate!” iar cei mai 
tineri  s-au retras la o cafea, care nu interesa pe cei de la ţară, 
preferând la încheiere, în locul unei ceşcuţe de lichid cu cai-
mac, o ulcea de tulburel, care-i „sănătate de la Dumnezeu!”

Spre seară, Petrică însoţise pe cele două doamne până 
la locul unde erau horele Nedeii şi unde venea lumea din cele 
şapte sate ale comunei şi chiar şi din altele, că aşa era obice-
iul. Cântau lăutarii de răsuna valea Stejerelului şi se auzeau 
de la kilometri distanţă! Satul se umpluse de orăşenii care mai 
erau legaţi sufl eteşte de locurile unde s-au născut. Era şi un 
prilej de întâlnire a fraţilor şi cumnaţilor cu părinţii. Soru-sa 
Domnica şi cumnatu-su Vasile trecuseră şi ei pe la muma, că 
musafi rii lor plecaseră mai devreme şi Mărgăreta trebuia aju-
tată la strânsul în vase mai mici a mâncării rămase, la spăla-
tul farfuriilor, străchinilor, taierelor, lingurilor şi furculiţelor. 
Treabă multă şi migăloasă de muieri!
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La locul de joc, când ajunseră erau trei hore dezlănţuite. 

Două sârbe şi o horă de mână, care atrase atenţia celor trei şi 
la care se aşezară să privească de pe margine. 

Era o horă numai de tineri, fete şi băieţi, care jucau în 
linişte, având fi ecare în mână câte o batistă şi o lumânare.

- Asta-i horă dată de pomană, zise Elvira. Dar pentru 
cine o fi ? 

Viorica rămase contrariată,  că la ea nu era un asemenea 
obicei, sau nu ştia ea, că n-auzise de aşa ceva.

Se uitară şi văzură lângă lăutari  doi părinţi, soţ şi soţie, 
trecuţi şi obosiţi, plătitorii lăutarilor care cântau din strune, 
mai mult de jale şi de dor.  Erau Dumitru şi Maria Cojoca-
ru din satul Greci,  cărora cu un an în urmă le murise fi ica, 
studentă, într-un accident rutier, pe când venea în vacanţă la 
părinţi. Elvira şi Petrică îşi aduseră aminte de ei, cine sunt şi 
cu pioşenie stătură ca la un spectacol mângâietor al sufl etelor 
celor doi părinţi, care în mintea lor îşi imaginau – atât le mai 
rămăsese - fata jucând hora înainte, cu un băiat, iubitul ei. 

La ultima horă de mână, la dorinţa năşicii Elvira, Petri-
că, între cele două doamne, intrară să joace şi ei, cum făceau 
altădată, când erau adolescenţi.  Pe timpul jocului, i se păru, 
sau poate aşa era, că Viorica are mai multă vigoare, mişcările 
ei erau mai unduioase, participau la joc şi  mâinile, nu nu-
mai picioarele, ce  dădeau un ritm şi impuls partenerului din 
dreapta ei, care era Petrică. Horele au ceva mirifi c, se joacă de 
la stânga la dreapta şi mişcarea de rotaţie e inversă mişcării 
solare. Privirea ei îi era pierdută în neant, poate se gândea 
la ceva, dar trupul îi era prezent, vibrant, în concordanţă cu 
muzica. Lui Petrică i se  transmitea de la ea ceva fi erbinte, 
palmele li se lipiseră printr-o transpiraţie caldă, plăcută, care-
l făcu s-o privească mai atent, întorcând deseori capul spre 
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ea, ca s-o admire. Simţind acest lucru, Viorica îl privi şi ea 
direct în ochi şi-i aruncă  un zâmbet şăgalnic, care le provocă 
sentimentul puternic de atracţie… la prima vedere! 

Viorica era o doamnă frumoasă. Trecuse bine de 30 de 
ani, dar n-avea nici un rid pe tenu-i catifelat şi trandafi riu. 
Văzută din profi l, observă la ea un nas obraznic şi genele lun-
gi, ce puneau în evidenţă doi ochi mari, căprui, care aruncau 
sclipiri pătrunzătoare. 

În drum spre locuinţa naşului învăţător, prin întuneri-
cul care se lăsase repede peste sat, Petrică fu însoţitorul care 
le conduse până la poarta casei. Bărbatul era între cele două 
doamne  care, prin negura ce se accentua, de urâtul nopţii se 
apropiaseră atât de mult, încât Petrică, strâns la mijloc, pentru 
a putea merge, le-a prins pe amândouă de braţ, simţindu-le 
căldura plăcută şi radiantă prin mătasea rochiilor.

- Petrică, ţie n-o să-ţi fi e urât să te întorci singur acasă? 
sparse Elvira tăcerea.

- Nu, că o să-mi dai un băţ să mă apăr de vreun câine, 
dacă o fi  cazul. Veneam eu singur acum 25 de ani şi nu-mi era 
frică de nimic.  Cântam şi fl uieram! Şi câteodată, prin întune-
ric, mă mai întâlneam cu cineva, cunoscut sau necunoscut şi 
ne dădeam  „Bună seara!”, cu bucuria că m-am întâlnit cu un 
om, nu cu o stafi e. Pe atunci, am condus-o de mai multe ori 
până acasă la ea pe Sanda Ciutură, o mai ştii? Ne plăceam şi 
ne sărutam până uitam de noi şi ne dureau buzele. Ce copii 
eram!

- Cum s-o uit eu pe Săndiţa, prietena mea? Ea s-a făcut 
învăţătoare, eu nu  l-am ascultat pe tata, c-am vrut mai mult. 
Dar nu ştiu pe unde mai este. Chiar, să ştii! Mâine o să-i în-
treb pe-ai mei de ea.

Şi, discutând tot  mai multe amănunte din amintirile 
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adolescenţei,  ajunseseră pe nesimţite acasă. Elvira îi lăsă pe 
cei doi să mai discute la poartă şi, fi indcă ai ei se culcaseră, 
intră să vadă unde-i câinele, să aprindă luminile pe unde tre-
buia şi să caute un băţ pentru Petrică.

Rămaşi singuri, cei doi, fără nicio întrebare, se prinseră 
de mâini şi se sărutară prin dorința amândurora. Sărutul fu 
lung, parcă se dorea la nesfârşit şi era motivat de timpul scurt 
rămas să fi e împreună.

- Vrei să ne întâlnim cât de curând la Bucureşti? o între-
bă Petrică cu vocea scăzută.

- Da! fu răspunsul dat cu rapiditate, ca să se şi realizeze. 
Când doreşti,     să-mi scrii pe adresa uzinei şi-i sufi cient nu-
mele şi profesia mea pe scrisoare, căci astfel primesc întreaga 
corespondenţă. Numai eu, am numele Viorica Popescu, ingi-
ner chimist la uzina de aluminiu  de la Slatina. Dar să ai în 
vedere, să mă anunţi din timp, ca să ştiu bine cum fac!

Şi prin întunericul nopţii Viorica se mai aproprie încă o 
dată, să-i ofere buzele senzuale şi fi erbinţi, doritoare să-i fi e 
sărutate. 

Petrică îi simţi din plin răsufl area caldă, cu miros pu-
ternic, dar nederanjant, venit de la  vinul pe  care-l  băuse cu 
multă plăcere la masa de la praznicul Sfi ntei Marii a Mică.  
Atmosfera de chef îi aminti de încheierea serilor de altădată, 
frumoase, când se întorceau acasă, el cu soţia, Elena, de  la 
câte  o cină prelungită la un restaurant şi apoi se dăruiau cu 
dragoste nebună pe patul parfumat, care-i aştepta ca un lea-
găn dulce, îmbietor.

Timpul de şedere se prelungi. Parcă voit, Elvira întâr-
zia. Poate înţelesese că Vio şi Petrică se plac, lăsându-i să-şi 
aranjeze de-o întâlnire. Pe deasupra lor trecu în zbor un ciu-
hurez, parcă anume să vadă ce se întâmplă la poarta învăţă-
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torului, în seara asta. Şi, ca să se ştie că a văzut, se aşeză pe 
coama casei, strigând:  uhu, uhu!

Petrică, bărbat trecut de patruzeci de primăveri, se văzu 
iar copil, făcând dragoste platonică  în plină noapte, la poarta 
casei, cu o fi inţă iubită, atunci de vârsta purități adolescenti-
ne.

______________  
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În şatra lui Trifu, după Sfânta Marie

Când se crăpă de ziuă, Trifu se duse să mai verifi ce 
o dată nota cu materialele aduse de fi u-su şi gineri-su, care 
fuseseră prin tot Ardealul. Aveau pe acolo oamenii lor, care  
scoteau marfa de prin fabrici, cum, cu cine şi pe unde ştiau 
numai ei, şi pe încredere, de multe ori fără plată imediată. Le 
cărau apoi acasă şi le puneau degrabă în lucru. 

Cazanele de ţuică de pe vremuri fuseseră confi scate de 
pe la săteni şi trecute la colectiv. Simţind nevoia, ţăranii  îşi 
făceau nişte căzănele cu care lucrau de-acuma pe furiş, deşi 
nu li se întâmpla nimic, că nu erau controlaţi de organele de 
miliţie sau fi sc, care ştiau, dar îi tolerau.

Era mijlocul săptămânii şi Mariţa mai lenevea în duna a 
nouă, făcută cu pene de gâscă albe, luate de la bănăţeni.

Şi ăi tineri încă mai sforăiau în corturile lor. Ţuica şi 
tulburelul băut în seara trecută nu-şi pierduseră efectul, stătu-
seră mult timp despărţiţi de neveste şi la ei nu se auzea nicio 
mişcare. Copiii, oricum, zilnic se sculau foarte târziu. Le plă-
cea să doarmă şi când se lucra la nicovală, iar zgomotul ritmic 
de bocănit şi de la sufl ul foalelor le mângâia  visele plăcute.

Trecuse de ora şapte când Mariţa, adormită cum fuse-
se ieri îmbrăcată, scoase capul pe uşa cortului şi-l întrebă pe 
Trifu:

- Da ce faci, bre? Ţi-a luat Dumnezeu somnul de te scu-
laşi aşa de noapte, că eu aş mai dormi! Vezi cum umbli, să 
nu scoli  copiii, că avem timp destul să ne facem treburile! 
Desculţă, prin rouă, merse la locul de privată, unde nu zăleti 
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mult, şi se întoarse intrând direct sub dună, în cort.
În şatre, sau acum la case, moştenire din străbuni, băr-

baţii lucrau la nicovale, femeile bătrâne făceau mâncarea, 
având pe lângă ele fetele şi nurorile, ca să le înveţe şi să fi e 
ajutate. Ale tinere nu fac treburile în gospodărie. Tot ale bă-
trâne le învăţau ghicitul în cărţi, în ghioc, blestemele pe cap 
de cuc şi gât de lup, datul în bobi, descântecele de izdat, de 
deochi, de legare şi dezlegare a bărbaţilor nestatornici în dra-
goste şi câte altele. Cu ele plecau prin sate de unde veneau cu  
de-ale gurii pentru a doua zi. 

Ieri, Mariţa şi Trifu făcuseră mâncare de praznic la 
cortul lor. La alte familii de lăieţi, în asemenea împrejurări, 
femeile pleacă prin sate, se opresc pe la porţi şi în oale îmbă-
irate  pun în amestec ciorbele cu sarmalele, friptura, ce apuca 
să le dea gospodarul,  orice, dar  numai să ia ceva.

„În burtă nu se împreună?” era justifi carea. Gustul lor 
contează!

Trifu dezlegă catârii şi le dădu drumul să pască prin 
poiana de lângă corturi şi chiar mai departe. Recoltele de pe 
locuri fuseseră adunate şi nu mai era restriştea „că intră în 
porumbi!” Era liber la păşunat şi nimeni nu avea de reproşat 
ceva, cuiva.

Se întoarse la cort şi-i spuse Mariţei  că el se apucă de 
lucru. Vroia să facă special o căldare şi o căldăruşă cositorită, 
să le ofere căldarea lui Nicolae Mogoş şi căldăruşa Mărgăre-
tii, aşa cum vorbiseră. 

De mai multă vreme, Trifu şi Mariţa  discutaseră între 
ei despre Mărgăreta, Nicolae, Ioana şi despre copiii lor.

                                                            
_______________
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Joi, ziua a cincia  

- Uşi d-aici, împeliţatule! că nu te mai saturi! Ai guşa 
făcută pietroi de ce băgaşi în ea şi te stau închinaţii numai 
în picioarele mele! Astea fură vorbele mamei sale, pe care 
le auzi Petrică în dimineaţa zilei de după praznicul Sfi ntei 
Mării. Erau adresate cocoşului porumbac, scăpat cu gâtul ne-
tăiat, datorită ei, Mărgăretii, care i-a zis lui fi u-su să nu-l taie, 
„că-i cel mai bun de călcat puicuţele!”

 Crăpase ochii şi mai lenevea în patul moale şi cald, aşa 
cum îl ştia din copilărie. Ca şi atunci, îi veni să se întindă şi 
nu catadicsea să se desprindă de locul atât de odihnitor. De 
când venise, se acomodase iar cu el şi nu-l mai deranjau nici 
suduielile venite de afară, adresate de mamă-sa orăteniilor,  
sau mârtanului obraznic, ce mieuna stând pe pridvorul casei, 
numai ca să i se ia în seamă prezenţa. 

Trecuseră cinci zile, ca nimic! În fi ecare dintre ele a 
fost câte ceva  care l-a ţinut cu atenţia mereu încordată, dar 
cea mai deosebită a fost ziua de ieri. Îşi făcu un mic bilanţ   
şi-i reveniră pe ecranul memoriei, cum era şi fi resc, toate mo-
mentele, de la aşezarea mesei, până la  întoarcerea acasă de la 
horă, azi-noapte târziu. Seara a fost de excepţie şi s-a încheiat 
ca-n copilărie.  A jucat în horă cu o fată, s-au ţinut de mână, 
savurând plăcerea intimităţii, prin care şi-au transmis fi ori de 
dragoste, s-au sărutat ca doi adolescenţi sub perdeaua întune-
ricului. A condus-o până la poarta casei care i-a primit cu lu-
mina stinsă, oferindu-le întunericul pentru a spori intimitatea 
şi plăcerea sărutului.
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Parcă era din nou adolescent! Nu l-a străfulgerat nici 
măcar un moment ideea fi rească, de altfel, de a se culca în pat 
cu Viorica. Idila avea un parfum de adolescenţă, de dragoste 
pură.

- „Ei, lasă, că, dacă vine la Bucureşti, acolo este altce-
va!” gândi copilul de ieri, cu mintea  bărbatului de azi.

Dădu pledul la o parte şi se ridică în capul oaselor, stând 
în şezut pe pat, cu picioarele atârnate deasupra papucilor. Prin 
fereastră, observă soarele  care se ridicase peste vârful dudu-
lui din bătătură. Era târziu.

Ieşi în tinda casei şi mumă-sa fu cu ochii pe el.
- Te sculaşi, boierule? Nu te-ai fi  săturat de somn, că 

aseară nu mai veneai! Când te-a lătrat căţelul, eu eram sătulă 
de somn. Ce să-ţi  pun să mănânci, că eu luai ceva în gură, 
că-mi fu foame de parcă ieri n-aş fi  mâncat nimic? C-a rămas 
atâta mâncare… de nu ştim ce-om face cu ea. Poate or trece 
lăiaţele să le dau şi lor, că vreau neapărat să-mi facă o căl-
dăruşă ca a popii, în care adună banii la Bobotează, că mi-a 
plăcut foarte mult cum o ţinea în mână Crăcănel.

- Terminaşi cu jeluiala, mumă!? Dă-mi şi mie o oală cu 
apă să mă spăl, că vreau să mă răcoresc.

- Le-ai dus pe ălea până acasă, de-ai întârziat atât? Că 
lumea s-a întors devreme de la horă. Soru-ta mi-a spus că ai 
jucat între ele în horă. Vio aia-i cam vioaie! De ce nu s-o fi  
căpătuit până acum? O fi  şi asta vreo târfuştină, că s-a umplut 
lumea de ele! Nu mai este ca pe vremea mea, când muie-
rea nici nu se uita bine în ochii cuiva, că-i şi ieşeau vorbele. 
M-am uitat la asta, când erau la masă, că te pierdea din ochi, 
nu alta! Cheam-o pe la tine şi vezi ce-i de capul ei, că trebuie 
să faci şi tu ceva. N-o să stai pustnic, că-ţi trece vremea şi 
s-alege praful de ce-i pe aici. Dacă trăia tact-tu, se schimbau 



146

Ion C. Gociu
lucrurile. Aveam si eu un sprijin, că mi-a fost greu şi mie, 
mumă, cu voi rămaşi mici… 

Petrică se spălă în vorbele mumă-si, combinându-le cu 
săpun şi apa turnată de el din oală,  cu o mână, în cealaltă. 
Locul şi mediul îi dădeau senzaţia de împlinire, nesimţind 
nevoia unei chiuvete cu robinet. Aici, numai aşa simţeai efec-
tul binefăcător al apei reci, puse dimineaţa pe obrazul încă 
neacomodat cu aerul de afară.

- Dacă mai aveai puţină răbdare, veneam şi-ţi turnam 
eu apă să te speli, dar te grăbişi tocmai acum când mă găsişi 
prinsă în treburi!

- Nu fu cazul, aşa mă simt şi eu în mediul în care am 
crescut! Numai o dată, ţin minte  că m-ai spălat dumneata pe 
faţă. Mă îmbrăcasem şi mă grăbeam să plec la şcoală. Veni-
seră copiii de la deal şi strigau la poartă: „Hai la şcoală, băă!” 
iar eu eram nespălat şi am dat fuga să plec. Când m-ai văzut 
cât de muzgurit  sunt pe obraz, ai luat ulcica cu apă şi m-ai 
frecat peste prag pe faţă  şi m-ai tras de nas, că nu sufl asem 
mucii, de mi-au dat lacrimile şi am plâns, că au râs copiii  de 
mine! Dar  m-a împăcat Floarea Mării, că-i plăcea de mine. 
Când păzeam vacile cu ea, venea cu sânul plin cu mere po-
peşti, că avea un măr mare, altoit, care făcea rod în fi ecare an. 
Cu cine s-a măritat Floarea?

- Cu unul din Bogdăneşti. S-a făcut şi aia asistentă me-
dicală şi-i mâna dreaptă a doctorului Picioruş, care-i ăl mai 
mare chirurg la spitalul din târg. De orice te operează şi te 
face bine! Copilul Floarei   zice lumea   că seamănă cu Pi-
cioruş. Eu nu l-am văzut, că n-a venit de mult pe la ai ei. Da 
lumea-i ră, mumă! Aşa că nu băga în samă ce-ţi spusăi, că n-o 
fi  adevărat şi-i păcat!

Masa înaltă mai era încă sub dud, doar scaunele ce erau 



147

Maia

în plus fuseseră duse în casă de Domnica şi puse la locul lor. 
Mărgăreta aşeză pe ea un peşchir mare, înfl orat, pe care să-i 
pună demâncarea copilului ei drag, mult aşteptat, „că n-o să 
mănânce pe blana goală!”

- Cred că-i bine să mănânci întâi nişte piftie, ca să te 
dregi! Friptura ţi-o încălzesc, sau o mănânci rece,  că-i de 
curcan? Ieri, la praznic, oamenii s-au umfl at cu sarmale şi 
ciorbă, că le-a plăcut, şi  de friptură nu s-au prea atins. A fost 
mâncare multă!...

Petrică mâncă ce mâncă, fără tragere de inimă, că nu-i 
era foame, bău şi o gură de ţuică, doar, doar  i-o veni pofta, şi 
se sculă să-şi facă o cafea.

- Da nu mai mănânci mumă, că nu mâncaşi nimic? …
observă maică-sa intrigată şi preocupată,  că are multă mân-
care şi o să se impută,   că n-are cine o mânca!

- Nu ziseşi că aştepţi pirandele? Le dai şi lor, că-i şi 
pomană. Eu terminai acum , beau o cafea şi aş  vrea să mă uit 
prin actele pe care le mai ai.

- Ţi-am spus că sunt la soru-ta. Du-te şi tu până acolo, 
că-i pare şi ei bine, că te serveşte cu ceva de la praznicul Sfi n-
tei Mării în casa ei şi  vezi ce hârtii vrei.

- Iar să mănânc? Unde ajung, că deja am făcut burtică 
de moşulică  şi nu vreau să arăt aşa!

- Măcar să apuci să te însori, că pe urmă o să te hodo-
rogeşti şi n-o să te mai placă nici măcar  vreuna de-ale tinere! 

*

Când Petrică se întoarse acasă de la soru-sa, le găsi 
stând la masa de sub dud pe mamă-sa lângă cele două lăie-
ţe, mamă şi fi ică, abonatele casei, Mariţa şi  Brânduşa,  care   
aduseseră clopotul.
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Alături de o căldăruşă de aramă, lucrată delicat şi per-

fect cositorită la interior, pe masă erau înşirate mai multe in-
strumente magice: două perechi de cărţi de joc cu numere 
latine şi arabe, un ghioc cât un ou de gâscă, un craniu de 
pasăre, un maţ ce semăna cu o trahee uscată şi un şirag format 
din bile înşirate pe o aţă tare, de le zicea mătănii. În trei ulce-
le de pământ, vinul turnat proaspăt, încă nebăut, mai sfârâia 
împrăştiind o aromă plăcută, de ananas.

- Hai la baba, să-ţi ghicească norocul! îl invită lăiaţa a 
bătrână, dar care văzută de aproape nu arăta a fi  nici ţigancă şi 
nici bătrână. „Cel puţin aşa pare”, îşi zise Petrică în sinea lui.

A avut dreptate mumă-sa când i-a spus  „că-s mai cura-
te ca Ioana lu’ Floricel!”

Cele două ţigănci erau o doamnă şi o domnişoară  îm-
brăcate în rochii înfl orate, dar nu strident colorate, cu priviri 
inteligente şi mişcări care nu păreau a fi  de ţigănci. Ţinuta şi 
vocabularul folosit de ele  erau contrazise de modul cum se 
comportau, se mişcau şi priveau, care era deosebit de cel al 
etniei pe care o întruchipau.

S-a uitat atent la mâinile lor. Degete lungi, cu unghiile 
lăcuite. Cea mică le avea date cu ojă roză şi ornate cu picăţele 
verzi-albastre, ca să pară altfel, pielea întinsă, iar hainele de 
pe ele nu puţeau a lăiete, a miros de untură râncedă de urs,  
combinată cu fum de șatră.

În timp ce baba o toca la cap pe mumă-sa, cu norocul 
ce o să dea peste ea şi cum o să-i meargă rosturile de-acum 
încolo, Brânduşa îl întrebă pe Petrică, rostind vorbele cu un 
accent corect în limba română:

- Domnule Petrică, locuiţi în Bucureşti?
- Da. Dar de ce  mă întrebi?
- Am auzit că sunteţi inginer. Peste doi ani o să fi u şi eu 

profesoară de muzică, dacă mi-o merge bine.
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- Ce tot boroscodeşti, fă, acolo! o apostrofă baba pe 
fi ică-sa. Lasă pe domnu’ în pace şi nu mi-l bate la cap, că 
trebuie să-i fi e limpede când îi văd soarta şi norocul în ghioc! 

- Hai, boierule! Nu asculta de paifuza asta, că-i mică şi 
nu ştie ce vrea. Geaba o ţin după mine, că nu se prinde nimic 
de capu’ ei!

- Doamnă Mariţa, aşa am înţeles de la mama că vă 
cheamă pe nume, domnişoara îmi spuse ceva care mă uimi. E 
adevărat că-i studentă în Bucureşti?

- Da de ce să nu fi e, domnu’? E studintă la Consirvator!
- ??
- N-o vezi ce arătoasă-i! Parcă-i fată de rumân, nu zici 

că-i lăiaţă!  S-o vezi la muzâcă ce tare este! A venit şi cu nişte 
diplome, că-i tare la pian. Cred că l-a moştenit pe ăl bătrân, 
că are cap bun şi-i plină de tălent. Aşa eram şi io de frumoasă 
când eram ca ea, dar n-a fost să fi e, că pe vremea aia erau alte 
timpuri, mai răle.

*

…Atras de frumuseţea şi inteligenţa spontană a Brân-
duşei, Petrică deveni interesat de aceşti căldărari plini de atâ-
ta mister. Nu ştia de unde vin şi unde se duc şi catadicsi s-o 
tragă de limbă pe asta a mică, de la care  poate afl ă câte ceva.  
Nu  c-ar fi  avut vreun interes, dar parcă ar merita!

- Domnişoară, dacă eşti studentă, cred că bei cafea?
- Bea şi mama şi acasă noi bem toţi. Mama ghiceşte şi 

în cafea... şi vede tot!
- Aveţi casă? …Unde staţi?
- La Târg. Este o colonie, unde prin anii ´60, la ai noş-

tri li s-a dat câte un loc de pământ şi au fost îndemnaţi să-şi 
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construiască locuinţe. Acolo este adresa noastră de pe buletin. 
N-aţi fost niciodată pe acolo, să vedeţi ce case avem!  A noas-
tră este cea mai mare, că tata era bulibaşă atunci când ne-am 
aşezat în cartierul acela.

- Şi cortul şi catârii unde îi ţineţi?
- În curte. Avem grajd pentru animale şi un şopru pentru 

căruţă. Strada noastră este la marginea oraşului şi este bine 
cum stăm.

- Liceul unde l-ai făcut?
- La Sibiu. Acolo, comunitatea noastră este mai mare şi  

s-au zbătut pentru primirea copiilor de ţigani la liceu.  
- Interesant! exclamă Petrică, în timp ce mesteca de zor 

în cafetiera  adusă cu el de la Bucureşti. „Ce mai pianistă iese 
din asta!” gândi el, uitându-se la femeia din faţa lui cu interes 
masculin.  Câţi ani ai, domnişoară?

- Douăzeci şi doi!
- Şi nu te-au măritat? Am înţeles că la dumneavoastră 

fetele sunt arvunite de la doisprezece ani! 
Petrică, după cele auzite, se văzuse pus în situaţia să le 

vorbească reverenţios. Şi nu greşise. Cum l-ar fi  considerat 
această domnişoară, studentă  la conservator?

- Or fi ! dar mai sunt şi excepţii. Frate-meu  şi sora mea 
s-au căsătorit majori. Precizarea era categorică şi fără nuanţe 
ţigăneşti.

Atent asupra ţinutei ei, observă bretelele de la sutien. 
Pe umărul stâng, rochia prin decolteul larg dezgolise porţiu-
nea unde breteaua se prindea de cupa sutienului care avea ca 
bordură o danteluţă discretă. Pielea de pe gât şi de pe pieptul 
dezgolit era fragedă şi numai bună de sărutat, fapt ce-i abătu 
atenţia  bărbatului  de la treaba pregătirii şi de la cafeaua ne-
glijată din  mestecat, care  dădu pe deasupra vasului unde era 
pusă la fi ert.
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- Şi toată vara ai stat la cort? întrebă curios domnul in-
giner Petrică.

- Nuu! După încheierea anului, am fost plecată într-un 
turneu, apoi într-o excursie pe munte şi acasă am venit după 
23 august. În Bucureşti, am participat la nişte concerte. Acum 
eram singură acasă şi am venit mai devreme după mama şi 
tata, să facem împreună  petrecerea  de Sfânta Marie la Valea 
Mare. După Paşte şi Crăciun, este cea mai mare sărbătoare 
a noastră! Îmi place să dorm în cort. Ţârâitul greierilor, cân-
tecul privighetorilor şi zgomotul monoton al picăturilor de 
ploaie căzute pe pânza cortului  îmi creează o stare destinsă, 
de linişte sufl etească, pe care nu   mi-o poate oferi un pat într-
o cameră, mai ales într-un oraş zgomotos.  Faptul că  dormi 
pe pământ, în duna moale,  te descarcă de toate tensiunile ner-
voase acumulate într-o zi. Permanent inspiri aerul proaspăt, 
nu pe cel ţinut închis într-o încăpere. Când am fost cu nişte 
colegi în excursie pe munte,  la una din  cabane aveam de ales  
locuri în camere sau în corturi instalate pe o poeniţă cu fân 
necosit, plin de margarete. I-am convins să dormim afară, în 
corturi. Noaptea a plouat. Pânza lor era întinsă bine  şi picătu-
rile sunau plăcut, monoton, odihnitor. Când ne-am sculat, ca 
să-i binedispun, le-am promis că le voi cânta la pian Simfonia 
Ploii. Dimineaţa era chiar frig şi am zăbovit mai mult până 
am părăsit  culcuşurile. La un stăvilar  din apropierea caba-
nei, era un loc de spălat, unde am mers şi am dat jos de pe 
noi bluzele. Eram numai în şorturi şi am rămas goale până la 
brâu. Ne-am spălat în apa rece a pârâului care trecea pe lângă 
cabană. Pe băieţi i-am ţinut la distanţă, până  ne-am terminat 
spălatul. Asta, ca să nu se obrăznicească!

- Dar şerpii nu intră în cort? Aşa, ca să te trezeşti cu 
unul că te gâdilă pe la picioare!
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- Mai intră şoriceii, că-s curioşi şi-s animale nocturne, 

dar de şerpi n-am auzit. Poate şi activităţile zilnice, cu foc, 
fi are înroşite şi zgomot de ciocane ce bat în nicovalele puse 
pe pământ să fi e motivul îndepărtării lor de şatră.

În patru ceşcuţe de porţelan, puţin ciobite de vreme, 
moştenite de la tată-su de când era elev la şcoala de Arte 
frumoase, Petrică puse cafeaua rămasă fără caimac, tocmai 
acum  când lăiaţa Mariţa, în zaţul rămas, trebuia să le ghi-
cească mersoarea.

*

La masa din bătătură, mumă-sa și Mariţa, în faţa ulcele-
lor pline cu vin de-ăl nou, discutau aprins despre ce spuneau 
cărţile  privind viitorul familiei Mogoş. Mărgăreta, în mod 
special, era curioasă de soarta lui Petrică, rămas singur, fără 
muiere şi copii. Domnicăi  nu-i ducea grija, că avea tot ce-i 
trebuie, om, copii şi nepoţi. 

- Ca să vedem exact ce spun cărţile, să vină domnu’ in-
jiner, să le pună cruce,  că-i vorba de soarta lui! O să-i ghicesc 
şi în cafea, că i se vede mai limpede drumul vieţii, preciză ca-
tegoric Mariţa, ca să ia seama şi Mărgăreta cum stau treburile 
în treaba ghicitului...

 
*

Mariţa îşi încheiase misiunea pe care o avusese. Brân-
duşa, fără să ştie de ce, la îndemnul părinţilor, îi transmisese 
domnului Petrică o parte din misterul lor  şi acesta a rămas 
surprins de evoluţia socială a fetei. 

Petrică abia acum se dumiri şi rămase plăcut surprins 
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de  impresia bună  făcută asupra sa de comportamentul copii-
lor de la şatră, nepoţii Brânduşei, care ascultau muzică şi erau 
interesaţi nu de cerşit, ci de cât este ora zilei, ca şi de vorbirea 
curată în limba română a ţiganilor misterioşi, pripăşiţi în satul 
lui natal. Îi plăcea de această ţigăncuşă isteaţă, cultivată şi 
frumoasă şi, dacă n-ar fi  fost aşa de mare diferenţa de vârstă, 
mai, mai  că i-ar face curte. Ar suporta greu un refuz, de ace-
ea se abţinu să o invite la un spectacol, un concert sau operă. 
Ştia el cum sunt studentele! 

Aveau şi la ei în uzină câțiva ţigani şcoliţi,  oameni de 
treabă, auzise de ţigani avocaţi, medici, ofi ţeri, dar credea că 
provin numai din rândul celor vătraşi, nu şi dintre cei nomazi. 
De data aceasta, se convinse că şi nomazii, de-acum şi ei fă-
cuţi vătraşi, sunt integraţi în societate, chiar dacă mai au mult 
până la acomodarea deplină cu regulile de civilizaţie. „Dar 
câţi români „get-beget”,  din tată-n fi u, nu-s mai răi decât 
ţiganii, şi mai needucaţi!” cugetă Petrică asupra comportării 
unora din semenii lui. Confraţii şi rudele ei se ocupau de lu-
cruri importante: strângerea de deşeuri metalice, de pene de 
gâscă de prin sate şi valorifi carea lor prin întreprinderi de stat, 
iar aprovizionarea lui ăl bătrân cu tablă de cupru şi aluminiu  
părea o chestiune colaterală. Dacă la început a fost surprins 
că femeile acestea n-au venit cu intenţie să cerşească mân-
carea rămasă de la praznicul Sfi ntei Mării, că au avut şi ele 
la şatră praznicul lor, care după Paşte şi Crăciun este cel mai 
mare praznic, şi au trecut „în vizită”, aducându-i mumă-si 
cadou  găletuşa dorită, acum nu mai ştia ce să creadă despre 
prezenţa lor. Așa că îşi puse întrebarea: 

„Pe la cine din sat mai merg, aşa cum vin la mama sa şi 
pe la dodica Ioana?” 

 Dar… să nu-şi bată capul cu lucruri insignifi ante, că 
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peste două zile urma să plece. Hotărî să se pregătească pen-
tru o întâlnire cu Viorica. Îşi făcu un calcul al timpului şi 
al programului pentru întoarcerea sa la Bucureşti şi găsi de 
cuviinţă  „ca mâine să meargă până la cooperativă”, cu motiv 
să mai cumpere ceva pentru maică-sa şi  astfel va trece și pe 
la fete. „Discret, o să-i propun un plan de întâlnire. Chiar să-i 
fac şi un bileţel, să-i propun o dată fi xă!” gândi preocupat de 
amănunte Petrică. Nici nu bănuia el  că mai înainte şi Viorica 
discutase cu Elvira, ca-ntre două femei, despre o întâlnire cu 
Petrică, de la care primise încurajări „că-l ştie de om serios!”

 
______________
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Ziua a şasea de concediu la Valea Mare

- Mumă, mâine-i sâmbătă, ultima mea zi de stat în 
sat, cu dumneata. Ce repede  trece timpul când totul este fru-
mos!... Nici n-am simţit cum s-au dus zilele şi trebuie să plec. 
Crede-mă că-mi pare rău, dar luni trebuie să fi u la serviciu. 
N-am avut timp să ne săturăm de vorbit şi te las iar numai 
cu Domnica! Te rog să-mi spui de ce mai ai nevoie, ca să mă 
duc la magazin să-ţi mai cumpăr, să ai măcar până la Crăciun. 
Profi tă şi dumneata de ocazie, că nu se ştie când se mai repe-
tă, zise el în glumă  aceste vorbe care pe Mărgăreta o făcură 
tristă.

„Cine ştie când mai vine  pe acasă!” gândi ea.
- Lasă, mumă, că poate vii şi la anu’, cum vine a lu’ Sile 

Boiangiu. Ăsta vine tocmai de la Cluj şi în fi ecare vară  şede 
cu ai lui şi câte două săptămâni! Anul trecut i-a cosât tot fânul 
de s-a mirat satul de vrednic ce este! Am auzit că ţine con-
ferinţă pe la Universitate. Dar nevastă-sa n-a stat decât trei 
zile. Umbla cu nasul pe sus şi nu se uita la om când da „bună 
ziua.” Fudulă ce nu s-a pomenit! Cred că are sânge unguresc 
în ea, că-i ziceau  Edyt când îi vorbeau  şi-i ardeleancă.

- Spune-mi ce să-ţi cumpăr şi las-o în plata domnului 
pe nevasta lui Vasile! Da chiar, el cum mai arată, că nu l-am 
văzut de nu mai ţin minte de când?

- Aaa! …E arătos şi împlinit că l-a întrecut pe tat-su în 
toate! Şi-i respectuos, mumă, de nu ai ce să-i zici. Toate fe-
meile se ridică în picioare când trece pe drum. E om ca lumea 
şi bine făcut! Da şi el se opreşte şi stă cu ele, că-i vorbăreţ 
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ca muierile! Uită să mai plece când s-apucă de tura-vura… 
Într-o zi, m-a întrebat de tine şi m-am lăudat  că eşti inginer 
în Bucureşti, că ai apartament mare, că eşti binevăzut şi că-mi 
trimiţi pachete cu tot ce am nevoie, că şi el, a zâs tat-su, că-i 
trimite.

„Hopa! îşi zise Petrică. Mumii  îi place să primească 
colete prin poştă şi eu nu i-am trimis decât o dată unul cu 
peşte sărat şi icre, să aibă de Blagoveştenie, c-aşa îi scrisese 
ea. Da! Trebuie să fi u mai atent cu mama, că mâine, poimâine  
aş vrea eu să-i trimit şi nu mai am cui!”

- Lasă, mumă, nu mă lăuda, că eu nu m-am obosit cu 
trimisul pachetelor. În afară de acela cu peşte şi icre, nu-mi 
aduc aminte să-ţi mai fi  trimis altceva, că-mi scriai  „că n-ai 
nevoie!”

- Păi… Ce să-mi trimiţi? Ouă? Am, mumă, de  toate. 
Peşte n-am şi ce bun a fost! Icrele le-am fript în tigaie şi m-a 
prins sătea de-am beut la apă toată noaptea, chit că beusem o 
oală de vin la masă.

- Mumă, icrele nu se prăjesc! Se freacă în ulei cu ceapă 
şi făcute pastă nu mai sunt sărate morugă. Se  întinde  pasta 
pe pâine şi  să vezi ce bune sunt. Te lingi pe buze după ele!

- Atunci, fi indcă îmi spusăşi, să-mi mai trimiţi, dar să-
mi scrii şi  cum să le fac.  Ce crezi? S-o fi  râs Gheorghe de la 
Deal de mine de ce-am păţit, că m-am lăudat cu ce-am primit, 
că l-a văzut pe poştaş când mi-a dat pachetul şi nu ştia ce am 
avut în el.  Ţie nu-ţi e foame? Că veni prânzul şi avem atâta 
demâncare! Hai să punem masa ş-om mai vedea!

*

Soarele trecuse de amiază. Vremea era plăcută şi Pe-
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trică, înarmat cu bastonul său din copilărie, plecă pe drum 
la vale, spre cooperativă, să-i cumpere mamei sale cele de 
trebuinţă.

La insistenţele lui, fi indcă ea nu vroia,  lista de cumpă-
rături fusese completată cu produse coloniale, cum se zice, 
zahar, ulei, fi dea, drojdie, foi de dafi n, piper şi multe alte mă-
runţişuri trebuincioase într-o gospodărie.

În drumul său spre prăvălie, aşa cum plănuise, trebuia 
să  treacă neapărat pe la poarta năşicii Elvira, ca să o vadă pe 
Vio, femeia care începuse să-l intereseze în mod vădit. Era 
curios dacă  acum, după o zi,  o vedea tot atât de atrăgătoare 
și chipeșă, ca în ziua precedentă. Poate că ieri se înşelase, şi 
unde băuse mai mult, o văzuse cum nu era. Jucaseră în horă, 
se apropiaseră sentimental, pe întuneric se sărutaseră afec-
tuos, ca doi adolescenţi. „Noaptea toate pisicile sunt albe şi 
femeile blonde!” Acum, ca bărbat, după 40 de ani, trecut prin 
multe,  devenise curios cum i se va părea azi. Era preocupat 
dacă merită sau nu să aibă o legătură cu această femeie  care, 
seara trecută, i s-a părut minunată! Se gândea chiar, de ce nu? 
şi  la un posibil  mariaj. Fosta lui soţie se căpătuise cu aman-
tul, făcuse şi un copil şi  el umbla „teleleu, fuiorul popii!” Era 
nedrept pentru soarta lui,  care nu merita să fi e aşa.

„Chiar dacă nu este timp s-o cunosc”, îşi zicea el, „vreau 
s-o mai văd măcar o dată, înainte de a o invita la mine!” Era 
pregătit pentru orice.

                                                            

______________
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Din nou acasă, la Bucureşti

Era într-o sâmbătă după-amiază din luna octombrie a 
anului 197’. Trecuse de ora şapte seara, când telefonul din 
sufragerie sună strident. 

La celălalt capăt de fi r, o voce plăcută de femeie lan-
să un alo… care-i deşteptă un fi or plăcut. Petrică recunoscu 
persoana. Era vocea  Vioricăi  Popescu, semn că se ţinuse de 
cuvânt. La ultima lor întâlnire de  la Valea Mare, înaintea ple-
cării lui la Bucureşti, îi promisese „că-l va căuta!”  Era ziua 
în care ea putuse veni în Capitală şi-l suna din Gara de Nord. 
Îl mai căutase cu o zi înainte, dar nu-l găsise la telefon. Acum 
venise la întâmplare. Îi promisese că vine şi, dacă nu-l găsea, 
avea de gând să meargă la una din rudele  ei. Avea destule 
neamuri în Capitală, care se bucurau s-o primească. Venea 
rar pe la ei şi era dorită. Viorica era o rudă bună, veselă şi 
toți ai la care ar fi  apelat s-o găzduiască se simţeau onorați de 
prezenţa ei. Înviora atmosfera, aducea ceva tonic şi le făcea 
plăcere s-o vadă, să înnopteze în casa lor. Atentă cu gazdele, 
niciodată nu venea cu mâna goală. În special pentru copii, dar 
şi pentru vârstnici aducea mici atenţii, potrivit fi ecăruia.

 În  Gara de Nord, aşa cum stabiliseră la telefon, în sala 
de aşteptare de la clasa I, Petrică o găsi stând pe o bancă pe 
„eroina” idilei lui, Viorica Popescu, inginer chimist, cunoscu-
tă întâmplător la nedeia Sfi ntei Mării de la Valea Mare.

În lumina difuză a becurilor, i se păru mult mai atrăgă-
toare decât o văzuse ultima oară  în drum, la poarta naşului 
Cârlogea, când trecuse pe acolo spre magazinul sătesc.
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Se îmbrăţişară ca niște vechi cunoştinţe iar sărutul gu-
rilor fi erbinţi se prelungi, transmiţându-le deopotrivă senzaţii 
de fi reşti dorinţe de iubire, de dragoste curată.

- De când te aştept!  Credeam că m-ai dat uitării, îi zise 
Petrică iubitei  din faţa lui, pe care, până acum, doar şi-o ima-
ginase în posibile ipostaze de prietenă sau iubită.

- Dacă ai şti ce perioadă grea am avut, te-ar prinde mila 
de mine! Uzina era în pericol de a nu îndeplini planul la bare 
şi lingouri  de aluminiu pentru export şi am avut şi program 
prelungit de zăbovit în secţii, noi, factorii responsabili. Ne 
lipsea bauxita, de care nu eram responsabili. Dar,  ce conta! 
Planul de export  cade în sarcina noastră, nu a celor de la 
Oradea sau Tulcea. Bine că s-a rezolvat şi acum sunt cu tine! 
Te bucuri?

- Este cea mai frumoasă surpriză …Și-ţi mulţumesc! 
Nu credeam ca în acest sfârşit de săptămână să am un aseme-
nea musafi r. Eşti totală şi… bine ai venit!

Petrică ridică de pe bancă sacoşa burduşită cu bagajul 
Vioricăi şi braţ la braţ ieşiră pe peron, îndreptându-se spre 
staţia tramvaiului care-i ducea la apartamentul lui primitor, 
aerisit şi bine odorizat, cu miros de conuri de pin, din Şoseaua 
Ştefan Cel Mare,  unde Petrică locuia, chiar de la darea blo-
cului în folosinţă.  

Coborâră din tramvai şi, pe o străduţă laterală, după 
ce trecură de mai multe blocuri aliniate, intrară prin spate în 
blocul lui Petrică. Uşa de la intrare  era încuiată şi fu deschi-
să formând la o cutiuţă  un cifru, fapt necunoscut la Slatina, 
unde uşile blocurilor cu geamurile veşnic sparte  stăteau me-
reu deschise, iar în nopţile friguroase intrau  câinii maida-
nezi, care se aciuau acolo şi dormeau pe scări. Un lift curat şi 
silenţios îi lăsă la etajul cinci într-un hol din care se intra în 
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mai multe apartamente. De la un întrerupător amplasat chiar 
lângă lift, Petrică aprinse becurile de iluminat, care se stinse-
ră singure puţin după ce  fu deschisă uşa locuinţei sale.

*

Viorica, venită din modesta ei garsonieră, rămase plăcut 
impresionată de dispunerea camerelor din acest apartament. 
Din holul spaţios, păşiră printr-un culoar  într-un alt hol, cu 
posibilitatea de a intra separat în toate încăperile. Două dor-
mitoare comunicau între ele şi aveau între ele o baie cu cadă 
bleu-ciel. Sufrageria şi altă cameră mai mică, nemobilată 
încă, aveau o baie doar cu duş. 

- Ce frumos apartament ai! exclamă sincer Viorica, 
după ce-l văzu,  plimbată prin el de Petrică. Cum l-ai obţinut, 
că-i aşa de mare, de-ţi este urât să locuieşti singur în el?!

- Atunci când am primit repartiţia, mi s-a dat unul cu 
două camere. Şi acela era bun pentru familia mea. Camerele 
erau decomandate, aveau bucătărie spaţioasă, baie mare, bal-
con lung cât un perete şi lat de un metru şi jumătate. Este cu 
un etaj mai sus, dar pe partea cealaltă.  Pe acesta, l-am obţinut 
prin schimb cu un muncitor care are patru copii, dar nu stau 
în Bucureşti. Pe cererea lui erau trecuţi toţi membrii familiei, 
că aşa fusese învăţat de cel ce i-a scris-o. Nevastă-sa vine pe 
la el… de-a neamurile. Au gospodărie la ţară, pe lângă Mizil. 
Chiria pentru el este mare şi mi-a propus să facem schimb 
între noi, treabă realizată după ce ne-am mutat. Lucrează ca 
strungar în secţia mea din uzină. Apartamentele au fost repar-
tizate prin sindicat. Întotdeauna   l-am înţeles când avea câte 
o nevoie. Asta şi înainte de a primi apartamentele. A vrut şi 
el să se pună bine cu şeful, deşi nu era nevoie. M-a  şi ajutat 



161

Maia

când m-am mutat şi apoi  el mi-a propus schimbul. Tot el mi-a 
adus muncitorii, de-am renovat băile. Asta-i viaţa! Doamnei 
mele nu i-a plăcut şi s-a mutat în altă parte, zise Petrică plin 
de nostalgie, ironie nostalgică surprinsă şi de Viorica. 

- Aveţi apă caldă? întrebă Viorica, preocupată să facă 
un duş după călătoria în trenul aglomerat cu care venise. Că 
la noi, la Slatina, o primim cu ţârâita! Dacă nu eşti la ora sta-
bilită, trebuie să ţi-o încălzeşti în lighean, dacă ai nevoie. Şi-ţi 
dai seama că eu acum am mare nevoie. Venii într-un vagon 
de clasa I  cu toate locurile ocupate. Avusei nenorocul să stau 
lângă unul îmbrăcat bine, dar nespălat, că mirosea îngrozitor 
a transpiraţie şi tutun şi eu nu suport  aceste mirosuri de la 
alţii.  Chiar dacă şi eu mai fumez din când în când la cafea, 
parcă nu pute după mine aşa rău! 

- Uiţi că noi suntem în Bucureşti! Avem apă caldă tot 
timpul. Trebuie să câştige şi ăia banii din ceva. Furnizorul 
nostru este CET Sud. De acolo primim agentul termic,  apa 
caldă şi căldura. Ai la dispoziţie ce doreşti, baia mică, sau 
pe-a mare, care are în plus şi cadă. Îţi alegi. Ambele sunt pri-
mitoare, că le-am schimbat faianţa şi instalaţiile sanitare puse 
de constructori, pentru că, simplu, nu-mi mai plăceau. Am to-
tul nou. Până la urmă cred că am să  cumpăr acest apartament, 
cum au făcut şi alţii, că s-a dat liber la vânzări.

- Dragă, stai să-ţi arăt ce ţi-am adus, spuse Viorica, 
vroind să-l scoată din capcana în care intrase. Şi începu a 
cotrobăi în sacoşa  pe cât de încăpătoare, pe atât de plină. 
Cadoul pentru el era chiar pe fundul sacoşei şi trebuiră scoase 
afară din ea toate obiectele de îmbrăcăminte: capot, cămaşă 
de noapte, bluze de schimb, furou, pachetul cu chiloţi, sutien 
şi ciorapi, un fular şi un pulover, un prosop, trusa cu obiecte 
de toaletă, un pachet cu vată hidrofi lă, până ajunse la o cutie 
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legată cu o panglică albastră cu fundiţă. Acesta este pentru 
tine! Şi i-l întinse, uitându-se galeş în ochii lui.

Petrică îl primi, îl aşeză pe masă si  se întoarse spre ea. 
O cuprinse în braţe şi înlănţuiţi într-un singur trup se aruncară 
pe canapeaua confortabilă a sufrageriei.

- Da’ nu-l desfaci… să vezi ce este? întrebă Violeta cu 
referire la cadou, când se văzu cu buzele eliberate din gura 
bărbatului la care venise de bunăvoie şi din multă dragoste. 
Simţea ce dorea acum el, dar trebuia să-şi facă mai întâi du-
şul necesar şi mult dorit, după o călătorie cu trenul după ore 
bune.

- Sigur că da! Nu-mi place să mă reped, dar nu sunt 
zgârcit în a mulţumi cuiva pentru un dar oferit, mai ales pri-
mit de la o femeie dragă, cum mi-ai devenit tu de când te-am 
văzut! 

Se ridică de lângă ea, deznodă cu grijă panglica, apoi 
cu un cuţit luat din bucătărie tăie cu vârful acestuia hârtia am-
balajului şi ajunse la cartonul cutiei în care se afl a misteriosul 
cadou. Tot cu vârful cuţitului desfăcu scociul care prindea 
capacul cutiei şi pătrunse cu privirea în interiorul ei. Introdu-
se mâna şi pe rând scoase afară o sticlă de Whisky Scotch şi 
un pachet în care descoperi un set de cinci batiste fi ne, chi-
nezeşti, de diferite culori,  o cravată de mătase naturală şi o 
trusă de toaletă pentru bărbaţi.

- Nu se poate, astea costă o… avere! Ce te-a apucat să 
faci o asemenea cheltuială? 

- Dar din dar se face… rar! aşa cum mai zic unii. Bău-
tura am primit-o de la nişte contractori care au venit la noi la 
uzină şi n-a fost singura sticlă. Eu ţi-am cumpărat doar restul, 
care la preţ sunt mai ieftine decât whisky-ul. Deci, nu m-am 
sărăcit, cum crezi tu!
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- Vreau să-ţi mulţumesc cu un sărut şi să-ţi spun că aduc 
două pahare, să facem imediat degustarea acestei băuturi pe 
care n-o poţi găsi oricând şi oriunde!

- Sărută-mă, dar lasă-mă să fac întâi duşul pe care-l aş-
tept de când venirăm! 

Vio îşi alese baia mică, mulțumindu-se dor cu duş. 
Acolo îşi duse vata şi trusa ei de toaletă. Petrică îi dădu trei 
prosoape şi o pereche de papuci de-ai lui, că de damă nu mai 
avea prin casă. O sfătui apoi să nu se grăbească. El trebuie să 
coboare să aducă ceva proaspăt de mâncare de la restaurant. 
Fusese luat prin surprindere şi ce avea în casă nu era potri-
vit pentru o asemenea întâlnire deosebită. El îi propusese de 
când veneau cu tramvaiul să cineze la restaurant, dar ea re-
fuzase, motivând oboseala după călătoria cu trenul, destul de 
incomodă. 

Cu prosoapele şi lenjeria intimă sub braţ, Vio intră şi 
zăbovi o vreme, pentru a se spăla cum credea ea că este mai 
bine. Condiţiile de aici, faţă de ce avea la casa ei, erau incom-
parabil superioare. Nu era îngrijorată că, dacă nu se grăbeşte, 
se întrerupe apa caldă şi rămâne cu spuma săpunului pe ea!

În sufragerie, Petrică se întorsese cu bunătăţi şi aranja 
masa. Scosese din servantă o faţă de masă nouă de damasc 
şi două tacâmuri complete, pe care le aşeză ca să mănânce 
în poziţie  faţă în faţă. În bucătărie,  aranjase  pe un platou  
porţiile de friptură şi garniturile aduse de la restaurant, într-
un coş din inox pusese pâinea, salatiera era plină cu salata de 
varză şi tot ce trebuia pentru seara aceea. Lângă tacâmurile 
de pe masă, în faţa lor,  pusese un set de pahare din cristal cu 
picior   pentru vin, pentru whiski altele şi încă unul pentru apă 
minerală Buziaş.
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*

A doua zi, când se trezi şi se uită la ceas, Petrică văzu 
ca acele acestuia arătau ora zece şi zece minute. Se sculă din 
pat şi trase cu urechea la uşa despărţitoare, să audă ce este 
în camera vecină, unde se culcase Vio. Degeaba, că nu auzi 
nimic, nici măcar un sforăit!

Aseară, după ce ieşise din baie, Viorica apăruse îmbră-
cată lejer, într-un furou peste care pusese un capot de mătase 
naturală scurtuţ, lăsând să i se vadă în toată splendoarea lor  
pulpele perfecte şi, prin decolteu, pieptul zvelt cu fructele-i 
proeminente. Cordonul strâns marca o talie s-o prinzi în mâi-
ni! Faţa îmbujorată de apa caldă  îi da o frăgezime de putea 
fi  crestată cu un fi r de păr. La peste 30 de ani ai săi şi la ex-
perienţa ce o avea, arăta ca  o doamnă desăvârşită. Ştia să-şi 
scoată  în evidenţă calităţile native, trupul suplu, frumuseţea 
neofi lită şi privirea iscoditoare  de femeie inteligentă. 

Petrică renunță la aranjatul mesei. Privind-o, nu rezistă 
să n-o ia în braţe şi s-o sărute, la care ea răspunse mult mai 
afectiv ca la precedentele. Limba ei îl gâdila în cerul gurii şi-i 
provocă o căldură în toate măruntaiele. De aici, până la patul 
din camera lui, nu erau decât câţiva metri pe care îi parcur-
seră strânşi unul lângă altul. Cordonul se descinse şi capotul 
fu aruncat jos chiar pe covor. Se aşezară pe pat, se întinseră,  
furoul translucid fu ridicat de mâna ei cu ajutorul lui şi corpul 
femeii îi oferi ceea ce Petrică dorea mai de mult şi cu ardoare! 

Acum, trezit, încerca să rememoreze cum s-au petrecut 
lucrurile în seara trecută. Mâncaseră şi făcuseră dragoste de 
două ori. O dată pentru el, înainte de masă, şi a doua oară 
pentru ea, că aşa se înţelege o asemenea situaţie! Condimen-
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tată cu whisky şi vin Cabernet, băut cu măsură, seara se scur-
sese fără băgare de seamă si trecuse de ora două după miezul 
nopţii, când hotărâră să se culce. Viorica alese dormitorul cel 
mic, unde avea un pat de o persoană şi adormi profund din 
momentul când se cuibărise în aşternut. 

Când era căsătorit, acela era dormitorul lui  în zilele 
când doamna soţie, Elena, dorea să doarmă singură şi prea 
târziu a înţeles că acest lucru se întâmpla mereu mai  des.

 Au mâncat şi au băut deopotrivă, ca să nu rămână unul 
în urma celuilalt. Cumpătaţi erau amândoi, dar acum erau în 
întrecere la băut, să nu rămână niciunul de ruşine şi s-au cam 
cherchelit.  Păcat că le-a lipsit gheaţa pentru whisky, că ar fi  
mers mai bine, gândeau atunci.  Dar nici vinul lui, Cabernet 
de Dealul Mare, n-a fost mai prejos!                                                                                                                                         

Au băut din el până au golit o sticlă de un litru şi din a 
doua, jumătate. Şi asta după două pahare bune de tărie. Avea 
în cămară coniac şi votcă Stalinskaia, dar el a ţinut să bea 
neapărat din cadoul primit. Vorba aia: a dat de dar, din dar!

Nu-i venea să se gândească la momentele de dragoste. 
Avea impresia că la început nu-şi făcuse pe deplin datoria de 
bărbat. La prima înlănţuire, nici n-a avut timp să se convingă 
că fi orul care l-a cuprins s-a terminat prea repede şi a avut 
impresia că şi-a dezamăgit partenera care, simţea el, încă mai 
vroia. Îl prinsese de gât cu braţele, îl strângea de mijloc cu 
picioarele şi nu-i mai da drumul, când el terminase de mult. 
Gura i se făcuse ventuză şi se lipise de a lui. 

„Mă duc, fac un duş şi o aştept în pat. Când se scoală, 
o invit să mai lenevim şi sper că acum  o să mă achit cum se 
cuvine de obligaţia de bărbat. Sunt steril, dar nu şi impotent!”

*
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Ca orice lucru plăcut, ziua de duminică trecuse repede. 

Afară, vremea era neprielnică pentru ieşire, în casă era cald 
şi n-aveau motive să se îmbrace. Toată ziua au stat în ţinută 
lejeră. Au jucat table, au făcut dragoste şi au stat numai cu ha-
latele pe ei,  pe care le-au dezbrăcat doar  când au plecat spre 
gară, la un tren  accelerat de noapte  Bucureşti - Timişoara, 
via Slatina. 

Era doar un început.

________________                
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Surpriza vieţii 

Era într-o zi de vineri când, la secţia unde lucra Petrică, 
portarul uzinei transmise un anunţ telefonic: „Domnul inginer 
Petre Mogoș este căutat la poartă!” Portarul vorbise cu cineva 
din secţie. Un muncitor trimis de acesta  îl căută şi-l anunţă  
că este aşteptat la poartă, iar domnul inginer  îl întrebă:

- Cine mă caută, domnule?
- Nu ştiu, că portarul nu ne  spuse.
Petrică dezbrăcă halatul de protecţie, scoase de pe cap 

casca şi porni spre poartă, locul  unde era aşteptat. Portarul, 
un tânăr în uniformă, îl întâmpină şi politicos îl conduse în 
sala de aşteptare, unde erau două domnişoare.

Rămase surprins când descoperi că una dintre ele este 
studenta Brânduşa, pe care a întâlnise de Sfânta Mărie a Mică, 
în comuna sa natală, Valea Mare.

- Dumneata m-ai căutat? se adresă el fetei pe care o in-
vită, ca și pe cealălaltă, să se așeze la masa de protocol.

- Da! …Dânsa  este colega mea şi m-a însoţit până aici.
 Cu dezinvoltură, colega de conservator a Brânduşei îi 

întinse mâna şi se prezentă:
- Valeria Zbera. Suntem colege de an şi am însoţit-o să 

nu se rătăcească. Sper să nu vă deranjez!
Petrică luă în palma lui mâna întinsă şi delicată a unei 

pianiste în devenire, o sărută respectuos şi se prezentă şi el:
- Petre Mogoș. 
Avea în faţa lui două fete tinere  frumoase, care erau 

colege și bune prietene. În ciuda diferenţei de vârstă, pe ori-
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care ar fi  curtat-o dacă şi din partea lor ar fi  primit un gest de 
acceptare. Acum, diferenţa de douăzeci de ani nu i se părea 
mare, deşi puteau să-i fi e fi ice. Văzându-le, bănui că Brându-
şa îl place şi dorea să se întâlnească cu el. 

„Orice mă roagă şi pot…  îi voi îndeplini dorinţa! Este 
ea ţigancă, dar este intelectuală, prea frumoasă, curată şi ta-
lentată, ca să nu o cunosc şi mai bine!” Era convins  şi credea 
că este păcat să piardă o aşa ocazie, rar întâlnită.

- Domnu’ Petrică, am venit azi până aici că avem câteva 
ore libere. Eu doresc să ajung până la dumneavoastră acasă să 
vă aduc ceva şi nu ştiu unde staţi. Mâine sau poimâine sunteţi 
liber? 

„Hopa!... E clar”, gândi Petrică. „Ăsteia îi place de 
mine”…

- Sigur că da! răspunse  Petrică. Şi mâine seară, că-i 
sâmbăta pot fi  găsit acasă, sau unde doriţi dumneavoastră să 
ne vedem.

- Acasă cred că-i mai bine, fi indcă putem discuta în 
voie, decise Brânduşa.

Lui Petrică nu-i veni să creadă cele auzite! Aşa  sur-
priză n-a mai  avut până acum în viaţa lui! Să se invite şi să  
vină la el acasă din proprie iniţiativă o asemenea frumuseţe 
de fată, care precis era şi femeie experimentată în ale amo-
rului! Cunoştea psihologia studentelor. Avusese multe colege 
care ştiau să se orienteze ca să le fi e bine. Poate şi Brânduşa 
era la fel ca ele. Dar… chiar, aşa din senin?

Scoase din portmoneu o carte de vizită şi i-o înmână 
cu precizarea că  „după  ora 20.00 poate fi  găsit la telefon, 
acasă!”

Jovial, le salută pe cele două studente şi se retrase mo-
tivând că  „este aşteptat în secţie!” 
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 În sufl etul său făcuse un plan al unei seri minunate de 
amor cu o ţigancă de toată isprava! „Măcar să fi e cum a fost 
şi cu Viorica! De data aceasta, am să mă pregătesc din timp 
cu de toate. Să fi e din abundenţă! A mai rămas şi ceva whisky, 
am coniac şi votcă!”

 Nu era îngrijorat de vreo farsă. Această fată fusese în 
curtea casei unde s-a născut. O ştia bine cine este şi cu ce se 
ocupă părinţii ei. Lăiaţă de şatră! Fiică de nomazi făcuţi vă-
traşi  după anul 1960. N-avea motiv să fi e îngrijorat. Mamei 
sale îi adusese, lucrate de tatăl său, un clopot şi o căldăruşă 
din aramă cositorită, cum o dorise ea. Băuse în curtea casei 
de la Valea Mare cafea cu ea şi  mama ei, fără s-o întrebe, i se 
destăinuise că-i studentă. Marița îi ghicise în cărţi şi în zaţul 
cafelei, spunându-i, fără să-l cunoască, lucruri şi întâmplări 
din care multe chiar i se potriveau. O considera pe fată de 
bună-credinţă şi se aştepta să i se împlinească dorinţa. S-o 
cunoască intim ca femeie! Şi, frecându-şi palmele, se bucura 
„că  pe deasupra mai este şi ţigancă!”

*

Era ora 19.50 când telefonul începu să sune. Afară era 
răcoare şi cer senin, când Petrică aştepta cu nerăbdare vizita 
lăiaţei Brânduşa, studentă la Conservator. Ridică receptorul  
şi auzi ceea ce aştepta: vocea plăcută de femeie tânără.

- Sunt în staţia de tramvai. Te aştept şi te rog  vino să mă 
iei, că nu mă descurc! vorbi Brânduşa pe un ton intim, care-l 
derută pe Petrică, afl at la celălalt capăt al fi rului.

- Sigur că da! În câteva minute sunt acolo, sper să nu-ţi 
fi e frig!

- Hai, te aştept şi în plus sunt singură!
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*

În lift, în plină lumină tubului cu neon, Petrică îşi privi 
de aproape musafi ra sosită din proprie voință. Îi simţea respi-
raţia şi mirosul de parfum  discret folosit. Acum i se păru şi 
mai frumoasă decât  în imaginea rămasă din curtea casei de la 
Valea Mare. Purta o rochie de seară, nu din acelea viu colora-
te. Avea ceva distins în trăsăturile ei. Nu i se vedea nimic a fi  
ţigănesc. Nici ţinuta nu mai era în culori ţipătoare. Acum, era 
convins că-i orice, numai ţigancă nu!

 „Asta nu-i ţigancă, cum nu sunt eu popă!” gândi Pe-
trică, când liftul se oprise deja la etajul cinci. Cinci etaje nu 
vorbiseră. Fiecare îşi studia partenerul. Uşile se deschiseră 
automat şi automat vorbi şi el:

- Domnişoară, aici coborâm!
-Îmi place blocul, remarcă Brânduşa. Puţine sunt pre-

cum acesta. Câte apartamente sunt pe palier?
- Opt! răspunse gazda.
- De aceea este aşa de lung holul.
Dintr-un mănunchi de chei, Petrică alese pe cea potrivi-

tă şi deschise uşa apartamentului. Întră  înainte ca să aprindă 
luminile şi după el musafi ra  care, degajată şi cu admiraţie, 
vorbea tot timpul.

În sufragerie, masa era aranjată ca într-un separeu intim 
de restaurant. Brânduşa îi ceru permisiunea să-i vadă locuinţa 
şi, neaşteptând răspunsul, plecă prin încăperi de una singură, 
iar el găsi de cuviinţă să  guste din tăria pregătită, cu gândul la 
norocul ce a dat peste el şi ce va urma în acea seară mirifi că.
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*

Brânduşa, studentă în anul al treilea la Conservator, a 
dormit în camera-dormitor pe care o folosea el, când fosta 
lui soţie, Elena, dorea  să fi e lăsată să doarmă singură în pat  
şi, pe urmă, de iubitele care-şi permiteau să rămână şi peste 
noapte la el.

S-au culcat târziu, că trecuse de mult de miezul nopţii 
când şi-au spus  „Noapte bună!” 

Petrică se aprovizionase cu mâncare, aşa cum făcea de-
atâtea ori când era vizitat de câte o femeie.  Băuturi bune 
avea. Pentru seara aceasta, se străduise ca surprizele culinare 
să fi e din cele mai alese. Făcuse acest lucru cu intenţie. Dorea  
să-şi epateze misterioasa musafi ră, o ţigancă stilată, tânără şi 
frumoasă, care din proprie iniţiativă venise să-i treacă pragul.

Ce credea… şi ce-a ieşit!
Când scotea dopul de la sticla de coniac Zarea de cinci 

stele, Petrică se gândea cum s-o ademenească să bea mai mult 
ca s-o îmbete pe Brânduşa   care, stând în faţa lui, îl urmărea 
atentă şi cu privirea radioasă. „Dacă n-o vrea să mai bea co-
niac, o voi îmbia  cu Merlot şi insist până o dau gata! Femeile 
băute  uită unde sunt, uită şi de pudoare şi fac orice! Câte au 
venit la mine, pentru asta au venit! Cu Viorica am băut până 
ne-am matolit!” 

A umplut cât trebuia paharele glazurate, le-a agăţat de 
margine câte o feliuţă de lămâie şi s-au ridicat amândoi în 
picioare, pentru ciocnit.

- Noroc şi bine ai venit! grăi Petrică, aţintindu-şi privi-
rea direct în ochii ei.

- Noroc şi bine ne-am întâlnit în casa ta!
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Duseră paharele la gură, inspirară mirosul plăcut al co-

niacului de cinci stele, gustară delicat din cupe şi Brânduşa 
mai remarcă fi resc încă o dată: 

- Vai, ce frumos apartament ai! Ferice de soţia ta! Un-
de-i plecată, de nu-i acasă?

- N-am soţie, locuiesc singur.
- Şi nu-ţi este urât în atâta hogerie?...
- Nu!... Mai am câte un prieten care mă vizitează.
- Numai prieteni, sau şi prietene?
- Şi prieteni, şi  câte o prietenă, dar mai rar. Aşa cum 

venişi tu acum. Bine ai venit în casa mea! Te asigur că n-ai 
greşit şi n-o să regreţi! Am bunul simţ şi pe cel al măsurii  să 
respect onoarea şi dorinţele femeii. Fiindcă eşti mai tânără, tu 
hotărăşti totul… Noroc!... Şi întinse paharul spre ea.

- Eu venii la tine ca o soră mai mică!
 Petrică amuţi! Ce putea înţelege din vorbele astea? Ce 

gândea până acum şi ce i-a fost dat să  audă dintr-o dată! Ce 
înseamnă misterul acesta? Ce vrea fata asta să zică? Adică… 
ea este sora mea? De unde şi până unde? Credea că-i o confu-
zie din partea ei.  Sau poate-i o glumă?

- Să-mi trăieşti, frăţiore! Şi cu o vădită candoare în pri-
viri întinse din nou paharul să mai   ciocnească o dată. Clin-
chetul de cristal al paharelor sparse tăcerea ce se lăsase. După 
30 de ani, închidem un capitol de istorie şi mister al tatălui 
nostru. Am intrat în casa ta ca la un frate mai mare. Dacă te-ai 
gândit la altceva, nu te condamn, că eşti şi te comporţi ca un 
bărbat şi mai eşti şi singur, şi divorţat!     

  De emoţie, lui Petrică îi tremură vizibil mâna în care 
ţinea mijlocul paharului din cristal cu picior, umplut cu co-
niac. Noroc că nu a fost mai plin, că ar fi  fost pus în penibila 
situaţie de a-l  vărsa pe faţa de masă! O privi atent, uitându-se 
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fi x în ochii ei frumoşi, oglinda femeii din faţa lui, necunoscu-
tă până acum,  care  pretinde… că-i este soră!!! Trecu dincolo 
de real şi imaginar, încercă să pătrundă în taina ce-i fusese 
destăinuită direct şi fără ocolișuri. Adică, această domnişoa-
ră, fi ică de lăieţi, pe care o credea  amatoare de o aventură, 
pretinde că este neprihănită şi sora lui  după tată! De unde… 
până unde? Tatăl meu este mort de peste 30 de ani şi ea  am 
înţeles că are doar 22.

Fiindcă mai băuse ceva înainte de sosirea Brânduşei, 
aşa, ca să-şi facă curaj pentru o întâlnire cu o tânără studen-
tă, acum simţi că se ameţise de-a binelea. „Doamne, ce-i cu 
mine?  Ce poate fi  adevărat în toată poveste aceasta? Nu cum-
va este o făcătură ţigănească, pusă la cale de mă-sa, vrăjitoa-
re capabilă de treburi paranormale?” Se credea chiar victimă 
pontată, bună de jefuit… Întâmplarea năucitoare părea a fi  
incredibilă, paralizantă. 

 O vedea pe Mariţa, mama fetei, cum atentă, în curtea 
casei părinteşti de la Valea Mare, învârtea ceaşca de cafea, 
descifrând tot ce vedea şi turuia încontinuu, spunându-i vru-
te şi nevrute, dar cu multe lucruri adevărate din familia lui. 
Chiar i-a confi rmat, când da în cărţile pe care el a făcut sem-
nul crucii, şi adevărul ştiut şi comentat prin   sat, în copilărie, 
anume cum arăta el când era elev în liceul militar şi cum um-
blau fetele  după el. Dar câte adevăruri nu i-a spus? Atunci,  
le-a considerat  fabulaţii care se potrivesc oricui, dacă ştii 
ceva despre el, dar nicidecum treburi serioase. Acum, se du-
miri şi nu se miră de ce lăieţii din şatra aşezată în poiana de 
la Stejerelul, dezinteresaţi, o vizitau mereu pe maică-sa, de 
ce i-au adus în dar un clopot care era o bijuterie, să-l pună la 
gâtul vacii. Mai înţelese şi de ce au venit să-i dea fără bani 
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o căldăruşă cositorită şi lucrată impecabil, cu ornamente pe 
toartă. „Te pomeneşti că acel clopot  este spoit cu aur, că prea 
strălucea!” Dacă nu-i aşa, de ce i-au zis mamă-sii să-l lege 
cu lanţ de gâtul vacii şi să-l închidă cu lacăt?  Doamne, ce 
ciudăţenii se întâmplă în seara asta!  

- Hai, te rog, ia loc şi pune-mi să mănânc! Masa de azi 
de la cantină a fost sub orice critică şi mi-e o foame de lup! 
zise familiar Brânduşa, care-i călcase cu îndrăzneală pragul  
şi pe care el, în gândirea lui, o aşteptase ca pe  o obișnuită… 
vânzătoare de plăceri!

Petrică se ridică şi fără să se grăbească plecă spre bu-
cătărie, pentru a avea un răgaz de cugetare, deşi de pe masă 
nu lipsea nimic, ba  se găseau din belşug de toate câte să 
mănânce. 

„Doamne! Este adevărat ce aud? Se uită spre tavan şi 
îşi făcu cruce. Ce gafă puteam face, dacă atunci când şi-a 
dezbrăcat taiorul şi eu am ajutat-o preluându-l, aş fi  încercat 
să-i sărut  gâtul gol şi parfumat, atât de apetisant şi dorit de 
orice bărbat, cum i-am făcut Vioricăi! Vio  s-a bucurat că ve-
nise special pentru aşa ceva, dar Brânduşa, care pretinde că-i 
sora mea, cum ar fi  reacţionat? Hoo!... se scutură eliberat de 
o gafă necomisă. E fată deşteaptă! Ca să  mă ferească de o 
situaţie delicată, de amant de profesie, chiar de la început îmi 
făcu mărturisirea ce o frământa  numai ca  să mă protejeze şi 
să nu comit vreo greşeală impardonabilă. Ce fată cuminte! 
Da! Cred că-i posibil să fi e sora mea. Dar, de când şi cum? Că 
tatăl meu e mort, cu acte în regulă!”

Zăbovi mai mult năuc prin bucătărie, dar nu se întoarse 
cu mâna goală.  Aduse solniţa, singurul accesoriu lipsă de pe 
masa aranjată festiv, cu de toate.

- Poate doreşti sare, piper sau ai nevoie de scobitori! 
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o îmbie el, punând solniţa pe masă. Poftă bună!  Şi amândoi 
începură să mănânce, fi ecare în felul lui.

*

În timpul mesei, dar şi după, Brânduşa a vorbit tot tim-
pul. Ea avea mereu ceva de spus şi Petrică, uimit, o asculta cu 
un interes deosebit.

Ştiută de la mama ei şi completată cu toate cele citite  
din jurnalul acesteia, Petrică a afl at o poveste zguduitoare, 
care  pentru altul ar fi  părut pur şi simplu o avalanşă de fabu-
laţii. Era vorba de tatăl lui  şi al Brânduşei, Trifon Moroşanu, 
şi de  mama ei, Maia Zimmerman, ţigani din şatra ce poposea 
an de an, de mai multă vreme, în poiana Stejerelului, satul 
copilăriei lui Petrică.

*

Masa s-a prelungit, au mâncat şi au băut ponderat, ca 
fraţii. Deşi era târziu, au făcut şi cafele, pregătire la care a 
participat şi Brânduşa, etalându-şi îndemânarea în dozarea 
ingredientelor din lichidul ibricului de aramă şi în respectarea 
rețetei lente de fi erbere, ca să fi e cât mai bună. 

Petrică  avu prezenţa de spirit să-şi ceară scuze pentru 
gândurile şi intenţia ce o avea de când l-a vizitat la uzină, 
la care Brânduşa, mestecând în cafea, întorcând capul peste 
umăr, îi confi rmă că se aştepta la aşa ceva şi de aceea intem-
pestiv i-a spus că sunt fraţi, ca să evite o situaţie ce putea 
deveni pentru el mai mult decât jenantă.

- Să ştii că, la ţiganii  căldărari, incestul şi adulterul sunt 
neacceptate, iar când s-au petrecut, că se mai întâmplă şi la 
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ei, făptuitorii sunt  aspru pedepsiţi cu bătaie publică, aplicată 
chiar de bulibaşă, cu biciul cu trei curele. Femeia poate fi  
însemnată pe obraz  cu fi erul înroşit, şi  apoi, în alaiul batjo-
coritor al mulţimii, vinovații sunt  alungaţi din şatră.” 

…Petrică amuţise. Cu gândul dus, se vedea stând de 
vorbă cu tatăl său,  a cărui mângâiere de părinte n-a simţit-o 
niciodată. Când era copil, timpul a fost prea scurt şi îşi  amin-
teşte doar de momentele când îl ţinea pe genunchi şi-l freca 
pe  obraz  cu barba nerasă, „ca să se facă bărbat!” Şi asta de 
puţine ori… poate numai o dată. Când avea nevoie mai mult 
de mângâierile lui, a plecat pe front şi n-a mai venit. L-au 
plâns  mumă-sa şi ei, copiii lui, l-au plâns vecinii şi tot satul, 
ca şi colegii lui de la şcoală. Timpul a trecut, Mărgăreta nu s-a 
mai măritat şi a avut grijă de el şi de soru-sa şi  acum, pe ne-
aşteptate, afl ă că tatăl lui trăieşte şi este precis lăietele Trifu, 
ascuns sub acest nume, care acum umblă pletos cu barbă până 
la piept. La Valea Mare cât au stat, amândoi nu s-au privit, iar 
mumă-sa  precis nu i-a văzut ochii şi fruntea când i-a cerut 
apă să bea, că se uita în altă parte. Vocea nu i-a cunoscut-o, că 
s-a schimbat în timp  de bătrâneţe şi prin comună Trifu când 
trecea parcă umbla ca o nălucă!

Cine este Mariţa, mama fetei venită acum în casa lui? 
E, cum zice Brânduşa, o evreică? Era altă întrebare la care 
aştepta răspuns. Aşadar, Brânduşa nu-i ţigancă şi dintr-o dată 
deveni fericit că o descoperise! Erau fraţi numai după tată şi 
avea sentimente pentru ea, la fel ca  pentru soru-sa Domnica. 
Ca rudă, era mai aproape de Brânduşa decât de cumnatu-su 
Vasile, pentru că aveau în ei gene comune… În ibric, cafeaua 
bulbucea şi începuse să clocotească.

Impresionat, cu lacrimi în ochi, o luă în braţe şi o sărută 
frăţeşte pe obraji şi pe frunte. 
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- Stai să te sărut şi eu! îi spuse Brânduşa, după ce-şi 
îndeplini treaba cu ibricul şi turnă cafeaua în ceştile fi ne de 
porţelan chinezesc. Era cumpăna nopţii dinainte de sărbătoa-
rea Sfântului Dimitrie.

*

A doua zi, Petrică s-a sculat mai de dimineaţă decât era 
cazul. A îmbrăcat halatul de mătase raiată şi a mers la bucă-
tărie să-şi facă o cafea. Încerca să nu facă zgomot şi de aceea 
n-a mers la baie. În bucătărie, s-a clătit cu apă pe mâini şi pe 
faţă. 

Fierbătorul era în priză. Scosese borcanul cu cafea, de 
data asta nescafe, când în uşă se auzi un ciocănit uşor.

- Intraţi, vă roog! zise el bucuros că şi Brânduşa tocmai 
se trezise la acea oră.

- Bună dimineaţa! Îmi pare bine că te sculaşi, că nici 
eu nu mai aveam chef de dormit. Era îmbrăcată într-o pijama 
de-a lui, destul de lejeră pentru talia ei, pe care i-o oferise el  
înainte să se culce.

- Bună! Hai, că acum îi gata cafeluţa. Bei nescafe?
- Da! …de ce nu? Cred că dimineaţa merge mai bine 

nesul. Cafeaua neagră este mai bună după masă, decât îna-
inte.

Amândoi, pe nespălate, băură câte o ceaşcă, împărtă-
şind impresii din seara trecută, după care fi ecare în baia lui îşi 
făcură pe îndelete toaleta de dimineaţă.

- Măi, frate! Ce-ai crezut tu, când ai văzut că dă năvală 
peste tine o lăiaţă de care ţi-a mai şi plăcut?

- Lasă-mă! Nu-mi mai aminti că, dacă nu ai fi  mărturisit 
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cum ai făcut, crăpam de ruşine, chiar și numai după un singur 
gest banal. Ce-am gândit s-a dus cum mi-a venit! Am citit un 
roman despre căsătoria a doi fraţi  care nu ştiau că-s fraţi şi 
urmaşii lor s-au născut consangvini iar ei nu pricepeau de ce. 
Şi când au afl at, era prea târziu!

- Când mă termin de îmbrăcat, eu aranjez masa pentru 
gustare. Cred că mă laşi să-mi fac plăcerea,  să te servesc eu 
ca soră, chiar dacă sunt în casa ta, zise Brânduşa când plecă 
spre baia cu duş. Aşa mă simt mai apropiată de tine, chiar 
dacă suntem… fraţi vitregi!!  

De-acum, urma ca Brânduşa să-i destăinuiască drama 
vieţii părinţilor ei, care era şi povestea  tatălui lui Petrică.

*

De când începuseră să mănânce, Brânduşa îşi dădu frâu 
liber şi povesti întâmplările de demult ale părinţilor ei.

- Mama are un caiet mare legat în coperți  cartonate şi 
lucitoare , ca un registru. Are  foile îngălbenite de vreme şi 
sunt scrise de mâna ei, când cu creionul, când cu cerneală. 
Scris caligrafi c, de fostă elevă de liceu comercial. Este înce-
put  la Hanuca,  aşa se precizează acolo, sărbătoare evreiască 
din preajma Crăciunului din anul 1945, când s-a hotărât să-şi 
scrie viaţa. Eu am dat peste el întâmplător, când, în vacanţă 
fi ind, intrasem la Conservator și eram singură acasă… Ei erau 
plecaţi cu cortul la Valea Mare. Curioasă, am cotrobăit prin 
lada adusă de ei din Transnistria şi pe care  o mai păstrează 
într-un loc retras,  în camera în care dorm ei, acoperită cu o 
cuvertură pluşată. Când eram mai mică, mai căutasem pe aco-
lo, am văzut caietul,  l-am răsfoit, dar n-aveam curiozitatea să 
citesc mâzgăliturile din el. Nu citeam eu nici toate lecţiile, dar 
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să mă chinuiesc să citesc aşa ceva, cum era scris acesta! Nici 
nu ştiam atunci că noi nu suntem ţigani, că nu se vorbea în 
casă de asta. Noi avem casă mare, cea mai mare din cartierul 
mărginaș în care locuim. Deşi tata este  bulibaşă, casa noastră 
a fost construită pe un teren între străzile cu români şi ţiganii 
nomazi. Ţiganilor, supuşii tatei, li s-a   dat pământ să-şi facă 
locuinţe,  lateral faţă de strada cu români, ca să nu se ameste-
ce. Între cele două străzi, unde-i casa noastră, este o alee mai 
largă de legătură între ele. Cunoşti părerea românilor despre 
ţigani şi în mare parte este îndreptăţită.  Poate de aceea au şi 
fost deportaţi. Nu sunt toţi la fel, dar toţi sunt trataţi  în acelaşi 
mod. De aceea  devin ei şi mai răi decât sunt!

După cum vezi, jurnalul este scris mărunt, pe unele lo-
curi s-a mai completat ulterior de mama cu aducerile-aminte. 
Scrisul cu creionul s-a mai şters, ăl cu cerneală  pe alocuri 
s-a întinat, dar în el sunt lucruri cutremurătoare, pe care sunt 
sigură că vrei să le afl i.

Mama mea este fi ică de evrei din Iaşi. Când a fost po-
gromul din 1941, era elevă de liceu şi purta numele de Maia 
Zimmerman. A fost ridicată de acasă şi urcată cu părinţii ei 
într-unul din trenurile morţii. Dacă vrei, poţi  să-l citeşti până 
plec pe-acasă, peste două săptămâni, că trebuie să-l duc să nu 
se observe lipsa lui de acolo. Să vezi prin ce au trecut şi o să  
te convingi de multe adevăruri nespuse până acum! Dar nu-s 
convinsă că ai să poţi, că nu se înţelege bine totul, fi indcă  
unele fragmente s-au mai şters. Dacă mama ar descoperi că 
l-am luat din ladă, nu ştiu ce s-ar alege! Poate nu s-ar supăra, 
dar eu nu  i-am cerut voie. Nu ştie   că-i la mine şi nici că l-am 
citit şi răscitit. Când plec, trebuie să-l iau, să-l pun acolo unde 
îi este locul.

________________
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Drama unei femei 

- Îţi citesc eu din el partea care este mai deteriorată, de 
la început, scrisă cu creionul, ca să nu buchiseşti tu prea mult. 
Eu l-am învăţat aproape pe dinafară!

…Suntem în decembrie 1945 şi mâine începe Hanuca, 
marea noastră sărbătoare - aşa începe teribila poveste, tristă 
şi cumplit de dureroasă a copilei Maia,  Mariţa Vânătu  trecu-
tă în actele refăcute la recensământul ţiganilor din 1942 -  şi  
m-am hotărât să scriu în acest caiet suferinţele şi greutăţile 
prin care am trecut, numai din vina că m-am născut din pă-
rinţi evrei.

Într-o zi fi erbinte de vară am fost ridicaţi de acasă, duşi 
la chestură, unde ni s-au luat toate cele de preţ, ca şi valorile 
avute de părinţi asupra lor. După două zile de chinuri, bă-
gaţi în vagoane de transport animale, îngrămădiţi cum nu-şi 
poate nimeni imagina, pe rând  părinţii mi-au murit şi au fost 
aruncaţi din tren la una din opriri, undeva pe traseu. Nu ştiu 
unde.

Când m-am întors, în vara anului 1944 şi am trecut pe 
strada unde am avut casa, am găsit  un loc viran cu moloz şi 
bălării. Fusese bombardată şi dărâmăturile nu fuseseră încă 
ridicate.

…Brânduşa se opri, înghiţi în sec, probabil simţea că-i 
dau lacrimile, cum  i-au dat de atâtea ori când a citit, şi căzu 
pe gânduri.

- Hai, vino-ți în fi re! Îmi dau seama cât îţi este de greu 
să-mi citeşti asemenea grozăvii, încercă s-o liniștească Petrică.
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- Doamne! …Ce păcate aveau de ispăşit, de le-a fost dat 
să treacă prin acele chinuri despre care  în ţara asta nici  acum  
nu se prea vorbeşte!

Însemnarea aceasta de început se întinde pe mai multe 
pagini. Scrisul este caligrafi c, dar îi mărunt şi pe alocuri şters. 
A fost făcut cu creion negru şi cu greu am înţeles cum a ajuns 
mama să fi e adoptată într-o şatră de lăieţi, cum i s-a schimbat 
numele, cum a scăpat să nu fi e luată de poliţie, pentru care a  
trebuit să-şi vândă în schimb fecioria. Prima ei însemnare se 
termină când, în Transnistria fi ind, au măritat-o cu un dezer-
tor, pripăşit şi el în şatra de ţigani. Bărbatul era mai în vârstă 
ca ea cu aproape 15 ani. După obiceiul de măritiş ţigănesc îi 
putea fi  copilă, dar trebuia să se împace cu gândul că, dacă 
vrea să trăiască, altă cale nu avea. 

Ulterior, povestea a fost scrisă cu cerneală violetă şi 
scrisul se vedea mai bine.

 După ce au măritat-o, iată  ce  s-a întâmplat…
 Brânduşa ţinea cu sfi nţenie pe genunchi acel caiet în 

coperţi de carton groase, lucitoare, ca ale unui registru de im-
portanţă deosebită. Sorbi o gură de cafea, o înghiţi şi începu 
să citească pe-ndelete, vizibil emoţionată: 

Anul 1943…
Împreună cu Trifu ne-am făcut bordei şi stăm separaţi 

de ceilalţi ţigani la care am fost luaţi după obiceiul şatrei, 
când ne-am împreunat.

 Paştele numit de evrei Pesah  l-am sărbătorit în bor-
deiul nostru. Deşi trecuse puţin timp de la împreunare, mă 
convinsesem că Trifu are sufl et bun, că ţine la mine şi începu-
sem să mă ataşez de el, prin iubire. Vedeam în el un protector 
de care aveam nevoie. Prinsesem gustul bărbatului şi  mă 
dăruiam cu totul lui. În seara aceea, ne-am jurat credinţă şi 
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eu am acceptat ortodoxia. Nu mi-a cerut-o el, dar am zis că 
aşa este mai bine. „Din cauza celei mozaice am ajuns aici!” 
Pentru prima dată, la Pesah, am mâncat ouă vopsite şi carne. 
Am ciocnit ouă şi am pronunţat numele lui Cristos. Astfel  am 
trecut la creştinism. Dar, pentru sărbătoarea asta,  pâinea  
pe care am făcut-o a fost fără drojde, Trifu i-a zis azimă şi 
era ca  foile de pască, puţin mai groase, din care am mâncat 
amândoi. Visam fericire!

 Bordeiul nostru era o casă bună. L-am căptuşit cu 
cărămidă adusă de la Tanea, basarabeanca la care lucram 
când nu mergeam la stână. Arăta ca o cameră şi-l ţineam cu-
rat. Aduceam şi mănunchiuri de frunze de mentă şi rozmarin, 
ca să miroasă frumos. Era vara, era răcoros şi mă gândeam 
că la  iarnă va ţine căldura dată de o sobiţă făcută de Trifu 
din tablă şi căptuşită cu cărămidă. El i-a zis godin…

Trifu se pricepea la toate, lucra la fermă, la saivanele 
de oi, de unde aducea brânză şi carne. Raţiile lunare primi-
te de la autorităţile româneşti nu ne ajungeau să mâncăm 
nici o săptămână. În grădină, la Tanea, care este de neam 
româncă, Trifu, cu voia ei, a pus nişte straturi şi aveam de 
unde lua legume. Trifu s-a milostivit de ea, că-i văduvă, şi o 
ajuta la multe treburi care îi depăşeau puterile ei de femeie 
cu doi copii. Când îl chema, lăsa totul şi se ducea, iar eu mă 
bucuram că-i milos. Am cunoscut-o şi eu şi m-am convins 
că-i femeie bună şi înţelegătoare. I-a plăcut de mine şi cred 
că mi-ar fi  putut să-mi fi e mamă. Am simţit-o că nu ne trata 
ca pe ceilalţi ţigani.  

Toată vara şi toamna am muncit pentru mâncare. Ca să 
mă scutească, Trifu mă ponta la fermă cu normă îndeplinită. 
El muncea şi pentru mine. Părea mai deştept decât ceilalţi şi 
fusese numit şef de echipă.  Eu  făceam parte din echipa lui.
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 Pe Gheorghe Vânătu, omul Briei, l-au omorât ţiganii 
din răzbunare, că le-a furat din mâncarea de Paşte. Nu s-a 
ştiut  cine i-a luat zilele,  iar după asta şi Bria  cu  copiii ei  
au murit de tifos. Deoarece în şatră se ştia că  am fost fata 
lor şi ei m-au măritat, am rămas să stăpânesc eu  ce aveau.

 Boarfelor şi pânzei de la cortul lor le-am dat foc,  să nu 
luăm boala. Am luat căruţa, lada uneltelor, găleţile, pirostri-
ile  şi căldările. Într-o găleată de aramă, nu prea mare şi cu 
gura strâmtă, am mai găsit untură de urs. Noi nu  mai aveam 
nevoie de aşa ceva, că nu o mai  foloseam să ne ungem cu 
ea. Trifu a spălat-o şi i s-a părut mai grea decât ar fi  trebuit. 
A întors-o pe toate părţile şi a văzut că sub spoitură avea o 
dungă şi că avea fundul dublu. N-a umblat să vadă ce-i, dar 
mi-a destăinuit că acolo trebuie să fi e ceva ascuns. Bănuia 
că-i aur şi a vrut să ştiu şi eu de el. A afumat-o şi a umplut-o 
cu seu de oaie  topit, ca să avem de rezervă  pentru prăjeală. 
O păstram în lada căruţii, legată la gură şi acoperită cu lu-
crurile primite de la Tanea.

   Ciobanii turci, pentru muncă şi doi galbeni de ăi 
mari, i-au promis lui Trifu că-i dau  un măgar să-l pună la 
căruţă când are nevoie şi să rămână al lui. S-a dus cu  aurul 
şi a venit cu măgarul. Galbenii  erau  darul dat mie de Bria 
când m-au împreunat cu Trifu. Lângă bordei, sub un frunzar, 
ţineam măgarul legat şi căruţa. Când mergea la saivane, se 
ducea călare pe măgar sau cu cotiga. Până la iarnă, îi facem 
împrejmuire căptuşită cu papură, a zis Trifu când l-a adus.

Când era acasă, măgarul răgea la ore fi xe. Cred că-i 
era dor de turma de unde l-a luat. Îl înţeleg, că şi eu  ştiu ce-i 
dorul!...

Dumnezeu mi l-a scos în cale pe Trifu. Ce m-aş fi  făcut 
fără el!. Era dezertor din armată, că i-a fost frică de moarte. 
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Dacă nu-l aveam pe el şi rămâneam cu Bria, şi eu  muream 
odată cu toţi ai ei!

 Trifu  cu echipa lui  a lucrat la tuns  oile. Pentru mun-
că, a primit şi o spinare de lână pe care a spălat-o de căcăre-
ze. Aşa a zis el la murdăria ce era pe ea. Dorea să facem din 
ea o saltea, s-o punem peste paiele pe care  dormeam. Mai 
vroia şi un pat din blăni puse pe patru pari, în locul dâmbului 
de pământ. … Sub pat se pot ţine în siguranţă multe lucruri 
trebuincioase,  a zis el. Mă iubeşte şi ce bine mă simt! Mă fe-
reşte să nu rămân gravidă. A zis că …aici nu-i de făcut copii! 

   Pe 30 iunie, s-au împlinit doi ani de la moartea pă-
rinţilor mei. Trifu a venit cu lumânări. La icoană, a pus două 
din cele mari de ceară şi a aprins şi candela… 

 Două zile a  lucrat la bordei. Aveam salteaua de lână 
şi ne trebuia şi un pat. Cu măgarul înhămat la căruţă, a adus 
din lunca Bugului lemne pe care le-a cioplit şi a făcut un pat 
comod, sub care să ţinem lada şi alte lucruri. Ce bine ne sim-
ţim! Nu-l mai văd bătrân! Şi el este mai atent cu mine, fi indcă 
şi eu ştiu să-l mulţumesc cu tot ce-i place mai mult. Nu mai 
sunt naivă, ca la început. 

 În toamnă, prin octombrie, a murit şi  Mihai, bulibaşa 
şatrei. Juzii l-au ales pe Trifu să le fi e bulibaşă, în locul lui 
Mihai. Ţiganii bătrâni muriseră şi el era considerat că me-
rită să-i ia locul lui Mihai. Lui Trifu i-a rămas biciul cu trei 
curele pentru aplicarea pedepselor şi răbojul cu aurul deţi-
nut de ţiganii care mai erau din şatra lui. Trifu  le impunea  
respect prin vârstă şi prin încrederea ce le-o dovedise. Cu 
oamenii autorităţilor el discuta despre toate drepturile ţiga-
nilor. Pentru muncă la fermă şi la obşte, el făcea socotelile ca 
ei să primească banii. Barba şi pletele îi sporeau încrederea. 
Nu-i mai era frică de nimeni şi cu toţi ţiganii se purta bine. 
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 De la Tanea, care auzise de la taică-su că s-a dat la 
Radio, a afl at că la Cotul Donului Armata Română ar fi  pier-
dut bătălia şi că ar fi  murit zeci de mii de oameni. Spre front 
nu mai treceau trupe româneşti. Seara, când a venit, m-a să-
rutat şi a aprins candela pentru norocul ce l-a avut că n-a 
fost acolo. L-am sărutat şi eu, că mi-a plăcut... 

  Dacă eram acolo, precis muream! a zis el atunci. Ceva 
se întâmplase cu adevărat în  Stepa Kalmukă, fi indcă treceau 
trupe spre Basarabia.  

 În luna decembrie, ninsese mult şi peste noi venise o 
iarnă cumplită. Era un frig de crăpau pietrele! Vântul bătea 
de nu puteai ieşi afară. În bordei aveam căldură. Din băle-
garul de oaie şi buruieni tocate făcusem nişte cărămizi, Trifu 
le zicea brichete, le uscasem şi acum aveam ce arde în sobă. 
Șopronul măgarului era plin cu ele. Totul se datora lui Trifu, 
care le-a făcut din vară. Pe mine nu m-a lăsat să bag mâinile 
în mocirla aia puturoasă la miros  şi m-a ţinut ca pe …o fl oa-
re la ureche! Aşa a zis el! 

 De când devenise bulibaşă, toată şatra îi ştia de frică. 
A ales în locul celor morţi alţi ţigani în tribunalul ţigănesc. 
Când îi aduna, lua  cu el şi biciul cu trei curele.  El controla şi 
felul cum se distribuia făina primită de la autorităţi, ca să nu 
se mai fure. Un soldat i-a spus un secret, a zis el, că se aude 
că o să plecăm spre ţară. A fost mare bucurie în şatră când 
s-a auzit acest zvon! Unii plângeau… 

*

- Îţi propun să facem o pauză, îi zise Brânduşa, închi-
zând caietul şi punându-l pe masă. Hai să mergem prin Ciş-
migiu, să facem o plimbare, ca să ne relaxăm! Caietul rămâne 
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la tine şi eu vin peste două săptămâni să-l iau. Ai tot timpul 
să-l citeşti şi, după ce te obişnuieşti cu scrisul, uiţi să-l mai 
laşi din mâini. Te asigur!

- Cum o fi  vremea afară? întrebă Petrică dus cu gândul 
aiurea.

- Păi, nu deschizi uşa la balcon să vezi?
- Ba da, dar vorbii şi eu ca să mă afl u în treabă! Poate 

unde sunt şi înfi orat de ceea ce auzii, mai vorbesc şi fără noi-
mă. Doamne, cum a fost posibil aşa ceva! Eu am 42 de ani şi 
nu ştiu nimic despre întâmplările cu ţiganii şi evreii de la noi. 
Ştiu multe despre Holocaust, dar despre Pogromul de la Iaşi, 
cum a fost şi ce s-a întâmplat, habar n-aveam! S-a scris ceva 
despre rebeliunea legionarilor, dar despre evrei   şi ţiganii 
deportaţi, mai nimic. Sau poate nu ştiu eu? 

Iar Trifu… este aşadar tatăl meu, mort în război, pen-
tru care mama a primit şi mai primeşte pensie! Păi dacă s-ar 
afl a, ar fi  o nenorocire! Să fi i pus să plăteşti tot ce ai primit 
o viaţă pentru un erou, care n-a fost erou, ci dezertor… Şi a 
mai luptat şi în Răsărit. Dar dacă n-a vrut să lupte şi ruşii au 
învins, de ce mai stă ascuns? Ofi ţerii comandanţi de unităţi au 
fost băgaţi în puşcării, nu au primit pensii. Doamne fereşte! 
Cred că acesta-i motivul, dar cum şi-a încropit el identitatea 
ţigănească? Sau nici acum nu are buletin de identitate?

- Cum să nu aibă? Mama scrie despre acest lucru. Şi 
mai este un motiv, o să-l citeşti, dar îţi spun şi eu de pe-acum. 
Are jurământ cu sânge şi, dacă l-ar divulga  şi lăieţii ar afl a că 
nu-i lăiete şi le mai este şi bulibaşă, l-ar omorî! Cu documen-
te, totul este acoperit. Dar o să te convingi citind. În acest ca-
iet se afl ă o mare dramă şi tatăl nostru nu trebuie blamat.  V-a 
părăsit, fi indcă a vrut să trăiască! Aşa a crezut el că-i bine! A 
făcut în aşa fel încât să rămâneţi cu pensie. La Cotul Donului, 
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unde au pierit peste 150.000 de soldaţi,  acolo  a fost în luptă 
şi regimentul unde el era soldat. Câţi s-au mai întors?

- Da voi ştiţi numele adevărat al lui tata?
- Cred că nu-l ştie nici mama, că nu scrie în caiet. Eu 

ştiu că pe mine mă cheamă Văleanu Brânduşa.
- Numele tatei adevărat este Moroşanu Trifon şi este 

eroul de la Suha Balca. Mama are act de la regimentul unde 
a fost concentrat.

- N-am auzit aşa ceva vorbindu-se prin casa noastră şi 
nici mama nu scrie în jurnalul ei.

- Poate nu ştie nici ea totul, cum poate n-o şti nici el că 
Marița-i fi ică de evrei…

- Ba asta se ştie! Eu ţi-am spus, dar o să citeşti tu însuţi 
ce-a făcut mama pentru treaba asta. Că s-a zbătut şi, în mod  
condiţionat, cu umilinţă, au primit ceva, ceva!

*

Au ieşit la plimbare. Ceasul arăta ora 11.30 când  tro-
leibuzul  îi ducea spre Bulevardul 6 Martie. Nu era aglomerat 
şi venise la timp. Era o zi senină şi plăcută de toamnă. Încă 
nu căzuse bruma şi copacii mai aveau în ramuri bogăţia frun-
zelor divers colorate. În ascunzişul lor, vrăbiile ciripeau de 
zor. Era o zi splendidă şi cei doi fraţi vitregi se pierdeau din 
ochi! Se descoperiseră şi din familiile lor  numai ei doi şti-
au de această întâlnire. În mintea lui Petrică pieriseră pentru 
totdeauna orice gânduri necuviincioase faţă de tânăra femeie 
de lângă el. 

- Cum ai afl at că eu sunt fratele tău? o întrebă curios, 
dar şi persuasiv Petrică pe Brânduşa.

- Nu mi-a spus nimeni direct despre acest lucru. Am 
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mers de multe ori cu cortul  la Valea Mare şi i-am auzit vor-
bind pe ai mei. Tata i-a zis ceva mamei de Mărgăreta şi  Ni-
colae. L-am auzit când i-a spus mamei: „Trebuie să-i spun 
adevărul doar lui frate-meu, dar nu ştiu cum va ieşi!” 

- Îi este frică să nu moară amândoi de emoţie. Iar mama 
ta, doamna Mărgăreta, dacă l-ar vedea, ca femeie,  îţi dai sea-
ma cum s-ar comporta?

- Dumnezeu ştie! Dar s-ar afl a în tot judeţul şi n-ar fi  
bine!  Doamne, ce situaţie! …Să-l vezi viu pe cel declarat 
ofi cial mort, de peste 30 de ani! I-ai făcut pomenile, parasta-
sele, l-ai plâns până ţi s-au uscat ochii, îl mai pomeneşte popa 
şi acum, când citeşte pomelnicul la morţi, şi  el trăieşte şi se 
uită la tine! Măcar e bine că soldaţii care au murit în Răsărit 
nu-s pomeniţi  ca eroi, ci numai cei de pe frontul din Ungaria 
şi Cehoslovacia.

S-au plimbat prin Cişmigiu, au stat la soare pe o bancă, 
Brânduşa i-a povestit tot ce ştia şi, când le-a venit foamea, 
au mers să prânzească la Cireşica. Restaurantul nu era aglo-
merat. Şeful  de sală, un bărbat între două vârste, văzându-i 
şi presupunând altceva, i-a tratat ca pe  doi îndrăgostiţi. Avea 
de-a face cu un bărbat copt şi o fetişcană de companie, fer-
mecătoare şi veselă. Ştia el bine cum merg treburile şi credea 
că-i vreun activist venit cu amanta s-o ospăteze de Sfântul 
Dimitrie. I-a condus într-o rezervă şi le-a oferit o masă mai 
retrasă, în locul cel mai liniştit. I-a tras scaunul şi a ajutat-o 
pe doamnă să se  dezbrace de pardesiu, inspirând mirosul de 
parfum Paciuli şi admirându-i gâtul frumos. Era atent cu noii 
veniţi.

- Vă trimit imediat un ospătar să vă ia comanda, s-a 
adresat bărbatului şi a plecat, gândindu-se „că de la acesta, 
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poate primeşte şi el un bacşiş mai substanţial, ca de la un 
domn amant îndrăgostit.”

- Acesta precis crede că sunt amanta ta! Prea mă studie 
când îmi luă haina s-o pună la cuier, remarcă Brânduşa cu 
temei.

- E posibil! Se vede diferenţa de vârstă dintre noi şi băr-
baţilor le umblă mintea, mai ales a şefi lor de sală din marile 
restaurante. Să-mi fi i nevastă, eşti prea tânără, să-mi fi i fi ică, 
pari prea mare. Amantă este cazul cel mai potrivit. Dacă ne 
punem mintea cu ei şi jucăm puţin teatru, îi topim… pe toţi 
cei din restaurant!

 Câte perechi de îndrăgostiţi vin zi de zi  pe aici şi câţi 
cu adevărat sunt amanţi care trebuie urmăriţi? Pentru el, dacă 
nu ne are pe listă, nu suntem o problemă, ci o sursă de bacşiş 
mai consistent. Câţi dintre ospătarii aceştia sunt ofi ţeri sub 
acoperire! Aici, este  şef de sală şi se comportă ca ospătar, ca 
să nu se deconspire, dar pe statele de plată ale Securităţii este  
sigur cel puţin maior! 

Prânzul a fost consistent, mâncarea a fost gustoasă şi 
băutura aleasă. Spre seară, au părăsit localul, Brânduşa a ple-
cat la căminul studenţesc iar Petrică la el acasă. La despărţire, 
s-au sărutat ca doi fraţi  şi au stabilit ca întâlnirile să fi e seara 
şi în cursul săptămânii. Ideea a fost a ei şi a fost primită fără 
comentariu de el, gândindu-se să nu-şi încurce programul lui 
de burlac într-un sfârşit de săptămână,  când pe la el mai tre-
cea  şi câte o doamnă. Şi Viorica era una care se abonase 
şi venea aproape în fi ecare duminică, fi indcă numai atunci 
putea.

- Ai nevoie de ceva bani? o întrebă el, înainte de a-şi 
lua rămas bun.

- Acum, nu! Dacă voi avea nevoie vreodată, trec peste 
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ruşine şi-ţi cer. Dar sper să mă descurc doar cu banii ce-i pri-
mesc de la ai mei. Totuşi, îţi mulţumesc pentru intenţie! Eşti 
mărinimos şi te pup. Pa!

*

Se lăsase bine întunericul când Petrică ajunse în apar-
tamentul lui. În casă era o atmosferă plăcută şi caloriferele 
frigeau. Se dezbrăcă de haine şi îşi îmbrăcă  halatul de casă, 
confecţionat dintr-o ţesătură mai groasă de mătase reiată. Tre-
cu prin toate camerele, fără nicio treabă. Căuta ceva ce nu 
mai era! Urmele Brânduşei? Intră în baia mică, în cea folosită 
de ea, şi descoperi pe poliţa de la oglindă că-şi uitase un tub 
cu un gel incolor. Era un  strugurel  pentru uns buzele, ca să 
nu crape de vânt şi frig, nu să le coloreze. Buzele ei cărnoase 
şi atrăgătoare  erau natural colorate şi la vârsta ei n-aveau 
nevoie  de ruj. Avea o gură superbă, completată de o dantură 
perfectă. Dinţii frumoşi cu smalţul alb natural  îi dădeau un 
aer de vedetă de cinema. Când râdea, era o mare plăcere să îi 
admiri dantura. 

„Sora asta a mea, dacă o fi  cuminte, va avea parte de o 
partidă bună!” gândi Petrică, în timp ce băga tubul cu stru-
gurel în sertarul dulăpiorului din baie. Dar cum se va rupe 
de şatră? Cât o să mai trăiască aşa? Adică, ştii bine că nu eşti 
ţigan, dar trăieşti între ţigani şi te prefaci că te comporţi ca ei. 
De ce? De ce şi taică-su, nici nu-i venea să creadă ce auzise, 
dar era convins că aşa este, trăieşte la fel ca ţiganii? Cât o mai 
dura situaţia asta?  După ce o să moară, urmaşii vor da totul în 
vileag. Frica de consecinţe e cea care îi face să stea ascunşi. 
Când  o să se audă şi în Valea Mare minunea făcută de Trifon, 
care de copil a fost un zbanghiu, o să vuiască satele! 
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„De aia l-au dat afară din liceu, că era un rebel şi nu se 
înţelegea nimeni cu el!” gândi Petrică despre cele auzite de 
la mama lui, în seara când, la focul din bătătură, dezghiocau 
tecile de fasole.

Cu jurnalul Mariţei în mână, se aşeză pe  fotoliul din 
sufragerie, lângă lampa cu picior, şi-l răsfoi să vadă cam cât 
are de citit.

„N-am cum să-l citesc într-o săptămână!... Acesta tre-
buie citit cu de-amănuntul,  nu răsfoit. În el este scrisă o ade-
vărată istorie şi merită să zăbovesc asupra lui!”  Fără niciun 
motiv, deveni curios să afl e vârsta Mariţei.

„Prin urmare, …câţi ani are mama Brânduşei?
 Să fac un calcul. E mai mică decât tata cu 15 ani, iar 

tata este mai mare ca mine cu 21. Da! E o diferenţă de şase 
ani”.   

*

Brânduşa îi citise prea puţin din jurnal, doar câteva pa-
gini de la începutul anului 1943, dar, după completările ver-
bale asupra celor citite înainte de ea, Petrică îşi formase o 
impresie de ansamblu asupra evenimentelor din iunie 1941, 
când a avut loc pogromul evreilor la Iaşi, şi a celor trăite de 
ţigani, în toamna anului 1942, după deportarea lor în Trans-
nistria.

*

Până la sfârşitul lunii octombrie 1942, ţiganii fusese-
ră duşi într-un teritoriu unde populaţia, sub aspect etnic, era 
pestriţă. O amestecătură de tătari, turci, ucraineni, români, 
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găgăuzi, polonezi, ruşi şi alţii mulţi ca ei. Localităţile erau 
rare, sărăcite şi locuitorii stabilizaţi se ocupau numai de agri-
cultură, strânşi obligatoriu în colhozuri. Iernile erau cumplit 
de geroase, cu vânturi puternice, iar verile, fi erbinţi şi uscate. 
Pe aici trecuse războiul devastator, purtat de trupele germane 
şi aliaților, împotriva celor bolşevice. Atacatorii din arma-
tele aliate, nemţi, italieni, români, unguri,  fuseseră primiţi 
de populaţie cu simpatie sau ură, în funcţie de etnia băşti-
naşilor. După ocupare, Transnistria fusese dată de nemţi în 
administraţie românească, ca o provincie condusă de un gu-
vernământ, având în subordine judeţe  conduse de prefecţi. 
Colhozurile  şi sovhozurile fuseseră transformate în obşti sau 
ferme şi foloseau mai mult muncă salariată. Ţiganii  fusese-
ră deportaţi să fi e folosiţi ca mână de lucru.   Ajunşi acolo 
toamna şi neavând adăposturi sufi ciente, mureau pe capete de 
boli şi foamete. La început, trăiau mai mult din jafuri. Ca să 
lucreze la obşti şi ferme,  nu se duceau şi ce ştiau ei să facă  
nu le trebuia locuitorilor de sub ocupaţie. 

Din 1943, s-a impus ţiganilor prin ordin să se angajeze 
ca muncitori la ferme. Pentru munca prestată, ei urmau să 
primească bani şi prime pentru sporuri.                   

Petrică înţelesese că tatăl său, care din soldat dezertor 
devenise ţiganul Trifu, căuta şi  găsea tot timpul de lucru. Fi-
ind priceput în toate treburile gospodăreşti, avea îndemânare 
pentru orice muncă. Destoinic şi harnic, ca şef de echipă pes-
te ţigani la fermă, după moartea bătrânilor şi a lui Mihai, care 
îl luase în cortul său, fusese ales  bulibaşă în şatră. 

*

Timpul se scursese repede. Închise caietul şi hotărî să 
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meargă la culcare. A doua zi, avea multe treburi de făcut şi 
ceasul trecuse de miezul nopţii.

*

De la uzină, zilnic se întorcea acasă cu tramvaiul. Tim-
pul  pentru această deplasare dura aproximativ 30 de minute. 
Azi, i se păru mai lung, fi indcă era nerăbdător  să citească în 
continuare cele scrise  de Mariţa, de  la pagina de unde Brân-
duşa îi pusese semnul, un fi r roşu de arnici.

„Şi asta este o mică vrăjitoare!  îşi spuse el în gând   
despre soru-sa vitregă, pe când răsfoia fi lele îngălbenite. Am 
văzut-o cum manevra cărţile în bătătură la muma, înainte de 
a şti cu cine am de-a face! Are talent în toate şi mai este şi 
frumoasă foc! Cine ştie pe cine o să-l zăpăcească s-o ceară 
de nevastă, dacă n-o păcăli-o vreun dirijor, sau prim-solist 
divorţat şi mai copt! Sau  ea  îi va cânta vreunuia Rapsodia 
Ploii, (Rhapsody In The Rain, de  Lou Chritie), şi-l va fl eşcăi 
ca pe turta de ceară, pusă pe tabla încinsă! Dar ce-mi veni? 
În loc să citesc jurnalul, mă gândesc la ea ca la o femeie care 
mă obsedează!” 

Deschise caietul greu, cu învelitorile de carton acope-
rite cu hârtie lucitoare şi rezistentă. Îl ţinea în mâini cu pio-
şenie, ca pe un obiect sacru. Răsfoi câteva fi le murdărite şi 
mai puţin vizibile şi constată că  de fapt jurnalul începea cu 
sfârşitul anului 1943:

 …De Crăciun, am avut de toate. Trifu s-a înţeles cu 
ciobanii de la saivane şi au crescut în hâţa lor şi pentru noi 
un purcel. Am ajuns să mănânc şi carne de porc!... Acasă, în 
bordei, am făcut din carnea porcului tot ce-a vrut Trifu. Pen-
tru prima dată în viaţă am mâncat caltaboşi şi cârnaţi. Ce 
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buni au fost!... Evreii mănâncă mult usturoi, iar carnea toca-
tă de porc cu usturoi este minunată! Dacă mai trăiesc, cred 
că m-a iertat Dumnezeu că am trecut la creştinism! După ce 
am gustat şi eram singură, i-am cerut iertare şi Lui, şi me-
moriei părinţilor mei. Ruperea de Iudaism n-am făcut-o din 
laşitate, ci din mare nevoie. Că doream să trăiesc! 

 Tanea  a venit într-o zi până la bordeiul nostru. Îmi 
place cum este, a zis ea, ca să ne încurajeze. ….Ce i-o fi  plă-
cut, eu n-am întrebat-o, că mie nu-mi place! Amândouă am 
vorbit multe despre soarta ei şi a noastră. 

Ne-a invitat  să facem cu ea împreună Anul Nou. Mi-a 
zis că ei îl sărbătoresc pe 13 ianuarie. Casa ei este mare şi 
are o cameră care stă  goală. Dacă Trifu vrea, putem locui şi 
la ea. Eu aş vrea, …dar  el o vrea? Mie  mi-ar plăcea, dacă-i 
aşa cum spune Tanea. 

Trifu nu vrea să ne mutăm la Tanea. A zis că răspunde 
de şatra peste care-i bulibaşă …Şi, dacă ăştia fug sau jefu-
iesc, pe el îl vor împuşca jandarmii!      

                                           
În timp ce-şi nota, Petrică se  gândi că sunt multe lu-

cruri de reţinut, dar este prea mult şi nu va transcrie chiar 
totul. Se vede că a fost completat ulterior prin unele necon-
cordanţe de timp.

„Voi comprima din conţinutul jurnalului doar ceea ce 
este mai interesant.    N-are rost să-l rescriu!”

     Anul 1944…
 Tot mai multe coloane de militari trec spre Ţară. Multe 

maşini poartă agăţate pe uşile cabinelor steguleţe cu semnul 
Crucea Roşie. Şi prelatele au desenată într-un cerc  această 
cruce roşie! Trifu mi-a spus că aceste maşini transportă răni-
ţii  care au mai rămas după luptele din Cotul Donului.
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 A vorbit cu un jandarm, caporal, care trece mereu pe 
la el, să-i dea date despre ţiganii din şatră şi i-a spus că nu 
se ştie când, dar precis  vom  pleca cu toţii din Transnistria. 
Trebuie să aşteptăm până vine Ordinul! 

 Transnistria este o câmpie întinsă, o stepă  cu terenuri 
nemuncite, pline de tufe şi scaieţi. Numai mlaştini, bălţi, pă-
puriş şi rogoz! Comunele sunt rare, iar în obşti şi ferme n-are 
cine munci. Din localnici, n-au rămas decât femeile, copiii şi 
bătrânii neputincioşi. Drumurile sunt drepte, dar neîntreţinu-
te, cu şanţurile înfundate. Sunt pline de gropi în care se adu-
nă apa ploilor, când mai plouă. Permanent sunt pline  ori de 
noroaie, ori de praf. Depinde de anotimp. Maşinile militare 
au distrus tot carosabilul.  Luptele au pârjolit totul… 

Câteva pagini sunt şterse, semn că cerneala s-a întinat. 
Petrică le răsfoi, încercând pe cât posibil să nu scape din citit 
ceva care putea fi  interesant. Erau idei care se reluau cu refe-
rire la mizeria cumplită în care trăiau. Viaţa în bordei, oricât 
s-ar fi  străduit, tot mizerabilă era. În jurul lui, când ploua, se 
făcea un noroi în care picioarele se afundau până peste glez-
ne. În el, lumina zilei pătrundea greu şi pe vreme rea nu se 
vedea bine. Locuit, căpătase un miros de rânced, amintind de 
culcuşul şobolanilor. Gândul le era la plecare… Dar când?

 
 Suntem în a doua iarnă şi-i tot aşa de friguroasă ca 

şi cea de anul trecut. Permanent sufl ă vântul, care spulberă 
totul din calea lui. Lângă bordeiul în care locuim, Trifu a mai 
făcut  în vară unul mai mic, un adăpost în care ţinem ce avem 
de mâncare. Zăpada l-a troienit, de-am muncit o jumătate 
de zi să  ajung la uşa lui. Nu ne mai lipseşte varza, ceapa, 
fasolea şi prazul.
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 La uşa bordeiului nostru îl avem legat pe Stalin, un 

câine luat de mic de la stână , care s-a atașat mult de noi. 
I-am făcut un culcuş şi toată noaptea latră,  poate la sălbă-
tăciunile pe care le vede, fi indcă lăieţii s-au potolit şi nu se 
mai dedau la jafuri. Trifu le-a spus prin vorbă bună, dar şi 
cu ameninţarea …că cel ce va fi  dovedit că a furat de la ai lui 
din şatră  va fi  bătut de faţă cu toţi şi trimis în lagăr! Toată 
vara au furat de la fermă şi de prin grădinile oamenilor. Toţi 
aşteptăm plecarea şi Ordinul nu mai vine! 

 Am fost atât de bolnavă, încât credeam că mă pră-
pădesc! Cu toată grija ce o aveam, m-a prins un curent de 
aer rece şi m-am îmbolnăvit. Mi s-a înfundat pieptul şi când 
scoteam aerul din plămâni se auzea un şuierat ca de şarpe. 
Chiar, să nu uit! Astă-vară ne-a intrat în bordei un şarpe. 
Se făcuse colac sub pat. Tare m-am speriat când l-am văzut. 
Norocul meu că era acasă şi Trifu, altfel muream de frică! 

 La stână, oile s-au îmbolnăvit de gălbează şi multe au 
fost tăiate. Trifu a adus şi el o oaie întreagă. Era grasă  şi 
avea seul gros de un deget. Aşa a zis el,  seara,  când a scos-o 
dintr-un sac de iută. Trebuie să-l topim să avem cu ce prăji, 
că untura de la porc nu ne ajunge nici până la Paşte şi nu se 
ştie când plecăm de aici! 

 De 1 februarie, am sărbătorit Trifonul. Bărbatul meu 
împlinea 33 de ani. În ziua aia n-a mers la stână. Le-a spus 
că-i sărbătoare şi-i ziua lui de naştere. Ciobanii turci l-au 
crezut, fi indcă le-a întărit spusa şi o femeie de-a locului ce 
lucra cu ei. O ţineau pentru făcut brânză şi demâncare. Era 
bătrână, dar se ţinea bine.

 Când vremea s-a încălzit mai bine, după prânz am mers 
pe la Tanea, care ne aştepta cu mâncare făcută. Ştia că-i ziua 
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lui Trifu, că-i spusese iarna trecută, când încă nu ne împreu-
naserăm. Mi-a plăcut la ea ciorba din oase de porc afumate. 
A zis Trifu  că-i din osul spinării şi-i bun numai pentru ciorbă 
cu zeamă de varză şi fi dea. Dar Tanea n-avea fi dea. Carnea 
de pe oasele spinării e dulce şi fragedă. Tanea s-a făcut praf 
de drag că ne-am dus la ea …să-i deschidem uşa! Dar şi 
Trifu i-a spart o căruţă de lemne, că nu mai avea ce pune pe 
foc. Noi amândouă am vorbit de toate, cum vorbesc muierile. 
M-a întrebat dacă am rămas vreodată borţoasă şi i-am spus 
că nu! Dacă se întâmplă, mi-a zis că neapărat să mă duc la 
ea, că ştie ce să-mi facă. Şi   mi-a arătat un fel de fus, care  
nu era făcut din lemn, mai subţire ca degetul mic şi  lung de 
două palme, cu care lucrează ea după ce-l fi erbe bine, de fi e-
care dată când îl foloseşte. Ar fi  vrut să rămânem să dormim 
la ea, dar nu s-a putut, că aveam căţelul legat şi nemâncat. 
Măgarul era cu noi, că ne-am dus cu sania  pe care o aveam 
de la stână, că şi acolo Trifu mergea numai călare sau cu sa-
nia stânei. Când venea seara de la lucru, nu venea niciodată 
cu ea goală. Noi aveam o cotigă, din două roţi ale căruţei, pe 
care o folosea numai vara.   

Petrică  închise caietul, se ridică din fotoliu, stinse ve-
ioza şi, fără să se mai uite la ceas, se duse în dormitor şi se 
cuibări sub pătura chinezească din lână, învelită în cearceaful 
de olandină, schimbat când a trecut pe la el Viorica. Dacă mai 
citea, îi trecea noaptea şi a doua zi avea multă treabă.

*

Servise micul dejun şi îşi bea cafeaua, când telefonul 
sună prelung şi destul de matinal, cum de mult nu se mai 
întâmplase.
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„Oare, cine mă sună la ora asta?” se întrebă Petrică, 

în timp ce se îndrepta spre  holul apartamentului, unde era 
instalat telefonul.

- Bună, dragă! Te rog, scuză-mi deranjul ce ţi-l fac aşa 
de devreme! Nu te ţin mult, că ştiu că te grăbeşti să pleci la 
serviciu, dar vream doar să te întreb ceva. Vrei să vii joi la un 
concert la Ateneu? E dat de Filarmonica George Enescu şi la 
pian cântă Valentin Gheorghiu. Îţi dai seama ce lume vine! Eu  
am făcut rost de o invitaţie specială cu două locuri. 

- Mă luaşi prin surprindere, că nu-mi cunosc progra-
mul! îi răspunse Petrică, uimit de grija Brânduşei pentru el.

- Şi pentru mine a fost o surpriză când mi-a  dat invitația 
profesorul meu de pian. Gândeşte-te şi până mâine după 
amiază  când te sun  să-mi spui, ca să ştiu ce fac, că n-o să mă 
duc singură!

- Te duci cu profesorul, că de aia te-o fi  invitat!
- Hai, nu fi   mauvais! E un domn şi fi ică-sa este mai 

mare cu vreo trei ani ca mine…
- Ce ştii tu ce gândesc bărbaţii după o vârstă? Mor după 

fustiţe şi sunt în stare de orice!  Şi  tu ispiteşti orice bărbat!
- Am văzut şi am auzit şi eu multe, dar de data asta nu 

este cazul! Doar ştii, am văzut şi alaltăieri, când am fost la 
tine. Hai, …că, dacă mai vorbim, o să întârzii şi o să dai vina 
pe mine, „că te-am ţinut de vorbă!” Să ştii că eu intru la ore la 
opt şi acum este şapte fără un sfert.

- Nu se poate, dar dacă este aşa, înseamnă că eu chiar 
o să întârzii! Sună-mă diseară, după orele şapte. Mulţumesc, 
eşti o drăguţă!

 Închise telefonul, se îmbrăcă şi plecă spre tramvai.

*
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Citea din jurnalul Mariţei, aşteptând telefonul surorii 
sale. Parcă de data aceasta Brânduşa nu se mai grăbea. Gri-
ja lui era neîntemeiată. Nu stabiliseră o oră anume, „ci după  
orele şapte!”, asta putând să  însemne şi nouă. 

 
 Începuse Postul Paştelui din anul 1944. Zilele frigu-

roase trecuseră încet, dar trecuseră  odată cu scurgerea tim-
pului. Pentru noi, vremurile erau grele, dar nu ca la început. 
La stână, oile fătau, iar mieii pentru blăniţe erau jupuiţi. Din 
carnea lor numai căţelul Stalin mai mânca. Trifu aducea car-
ne de oaie, din alea bătrâne care se mai îmbolnăveau şi le 
tăiau. Mai aducea şi blăniţe de miel, indiferent de rasa din 
care proveneau. 

Lunea, miercurea şi vinerea nu ne atingeam de carne. 
Fiindcă aveam  şi varză murată, făceam mâncare din zeamă 
de varză fi artă şi îngroşată cu mălaiul primit de la guvernă-
mânt. Era tot aşa de bună ca şi frunzele de podbal, pe care 
le culegeam de pe malul Bugului. În curtea casei, la Tanea, 
aveam patru găini, care începuseră să facă  ouă. Tanea, când 
Trifu trecea pe acolo, şi trecea săptămânal, îi umplea câte o 
trăistuţă de ouă proaspete.  

 Din biserică, fuseseră scoase animalele, se făcuse 
curăţenie şi li s-a promis creştinilor că se va face slujbă de 
Paşte, chiar şi cu un preot adus din Ţară, dacă o fi  nevo-
ie. Cantor a venit tatăl Tanei, care mai trăia. Am fost şi eu 
la prima slujbă, curioasă să vad cum este la creştini. Acolo, 
cu urechile mele, am auzit vorbindu-se  că  într-o lună vom 
pleca şi   m-am întrebat …la ce au mai adus un preot pentru 
slujbele de Paşte? Tanea a zis că preotul nu era din România, 
era român de-al lor, că aşa i-a spus tată-su.  
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Ţiganii au început să nu mai meargă la lucru. Zvonul 

plecării le-a dat curaj la nesupunere. Trifu se zbate din greu 
cu ei, să-i ţină sub control. În bande, s-au apucat iar de ja-
furi. În nopţile întunecoase, dădeau târcol stânelor şi pe la 
casele gospodarilor. Câinii ciobanilor l-au sfâşiat pe un copil 
de lăiete plecat la furat cu mai mulţi,  care s-au speriat când 
ciobanii i-au alungat asmuţind câinii pe ei. A fost de groază! 
…Jandarmii n-au mai trecut să-i vadă, alimentele nu s-au  
mai adus. Debandada a pus stăpânire pe şatră. Nu ştiu cum 
va ieşi! 

…Telefonul începu să sune tocmai când însemnările 
Mariţei deveniseră  mai interesante. Scria despre atitudinea 
şi starea de spirit a ţiganilor care luaseră  o altă întorsătură şi 
le punea în evidenţă racilele lor  dintotdeauna, lenea şi furti-
şagul!

- Alo, bună, te ascult! zise Petrică, ţinând receptorul la 
ureche.

- Salut, domnule, ce faci? îl întrebă Brânduşa, cu glasul 
ei inconfundabil şi într-o notă băieţească.

- Citeam din jurnal şi eram în aşteptarea semnalului de 
la tine.

- Te-ai hotărât? Mergi la concert?
- Da! Aveam eu ceva de făcut şi am amânat, că s-a pu-

tut. Acesta a fost motivul pentru care nu ţi-am dat răspunsul 
imediat, minţi Petrică.

- Vezi  că începe la orele 19.00. Aşa scrie pe invitaţie şi 
ţine două ore.

- Voi fi  la timp, n-avea nicio grijă, căci ştiu să fi u punc-
tual.
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- Cum ţi se par însemnările mamei? Este că ai ce citi?
- Incredibil, dragă! Te miri că au mai scăpat cu viaţă din 

iadul acela. Dacă nu era tata şi dacă nu s-ar fi  înţeles amândoi, 
se alegea praful şi pulberea de ei. Este de mirare că nu s-au 
îmbolnăvit de tifos, că leac n-ar mai fi  avut. 

- Pe unde ai ajuns?
- În postul Paştelui, când au afl at că vor pleca.
- Vai de capul lor! Scuză-mă, dar trebuie să terminăm 

că se făcu  coadă lângă cabină. Sunt mai mulţi care mai vor să 
vorbească şi eu turui de aproape zece minute, parcă aş vorbi 
de la mine de acasă. Pa!

Ieşi din cabină şi îşi ceru scuze, care i-au fost primite de 
un domn între două vârste. Cine se putea supăra pe o aseme-
nea domnişoară drăguţă şi cu faţa numai zâmbet?

*

Concertul începea  la orele 19  fi x.
Petrică, îmbrăcat într-un costum impecabil, confecţio-

nat din stofă Gabardin, cu haina croită la două rânduri de 
nasturi, venise mai devreme să îşi aştepte sora. Ţinuta ei era  
modestă, potrivită pentru o studentă. Pe sub pardesiu, pusese 
o rochie simplă de seară, cu un decolteu mai adânc, făcută 
dintr-o stofă de culoare neagră, care  era perfect cambrată pe 
corpul ei de femeie tânără. La gât avea un lanţ de aur de care 
era agăţat un medalion în formă de inimă. La urechi avea 
două clipsuri rotunde de aur, ce străluceau sub părul castaniu, 
ondulat natural. I le făcuse mamă-sa cadou când a intrat la 
Conservator, că avea din ce! În picioare, încălţase o pereche 
de pantofi  negri cu toc ortopedic şi mai înalt, care o avanta-
jau, micşorând diferenţa de înălţime dintre ea şi Petrică. Ci-
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ne-i vedea,  nu credea că ar fi  fraţi. Maturitatea lui la peste 40 
de ani  era completată de tinereţea ei şi păreau o pereche de 
invidiat.

Trecură pe la garderobă, unde lăsaseră pardesiele şi 
puțin aferați intrară în sala de concert. Muzicanţii îşi ocupa-
seră deja locurile şi-şi acordau instrumentele. Merseră direct 
la locurile de pe invitaţie,  Brânduşa ştiind precis unde sunt.

- Te conduc eu, că ştiu locurile. Sunt familiarizată cu 
sala, fi indcă am mai fost. Când se ţin, la fi ecare concert  avem 
un număr de invitaţii şi de fi ecare dată locurile sunt aceleaşi.

- Bravo! Mă bucur pentru tine!
- Tu ai obiceiul să frecventezi spectacolele de muzică 

simfonică sau de  operă? întrebă curioasă Brânduşa.
- Nu prea. N-am prins gustul muzicii clasice şi de aceea 

eu merg mai des la spectacolele de teatru. La Sturdza Bulan-
dra sunt abonat. Fosta mea soţie mai mergea şi la Operă, dar 
pe mine nu m-a pasionat.

- Păi, cu cine mergea, dacă tu  lipseai?
- Avea o colegă nemăritată, moartă după concerte!
- Colegă sau coleg? O întrebare directă, care-l puse în 

încurcătură pe Petrică.
- Eu mai ştiu acum? Putea fi  şi cel cu care s-a măritat 

după divorţ.  Dar s-a terminat! zise el cu nostalgie,   parcă 
dorind să încheie această discuţie.

Brânduşa sesiză tristeţea ce i-o provocă şi schimbă abil 
discuţia, întrebându-l:

- Cum ţi se par locurile?
- Potrivite din toate punctele de vedere. Să ştii că nu 

mă supăr dacă, până începe concertul, îmi faci o prezentare a 
instrumentelor. În afară de vioară, violoncel şi contrabas, alte 
denumiri de instrumente muzicale nu prea cunosc…
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Într-o atmosferă plăcută, aşezaţi pe scaunele pluşate din 
stal I, timp de două ore, cu o pauză  în care serviră câte o  
limonadă de portocale şi un baton de ciocolată, cei doi fraţi 
după tată ascultară cu multă plăcere concertul de muzică pre-
clasică.

Brânduşa îl introdusese în lumea bună, cum îi plăcea 
lui să zică, îi vorbise despre toate instrumentele din orchestră, 
despre importanţa numărului de instrumentişti care trebuie să 
fi e la un concert, despre prezenţa de spirit pe care trebuie s-o 
aibă  prim-solistul, care  să ştie,  ca de altfel toţi muzicanţii,  
când să intre şi cât să aibă atenţia îndreptată permanent şi la 
dirijor, şi-i mulţumi pentru prezenţă, alături de ea, la specta-
colul din seara aceea de toamnă romantică.

Petrică mai avusese o surpriză în antract, care-i crease 
la început o stare de disconfort, dar de care nu vorbise nimic 
cu Brânduşa. O văzuse pe Elena, fosta lui soţie, şi-l zărise şi 
ea... Privirile li s-au întâlnit. Era cu bărbatul ei, un tip mai 
înalt ca ea şi adus de spate, volubil, cel puţin aşa părea după 
cum vorbea, dar  ea, ascultându-l, îl privea totuşi pe  Petrică. 
Diferenţa mare de vârstă între ei era acum şi mai vizibilă, pă-
rea a-i fi  tată şi avu senzaţia că este răzbunat de soartă, fi indcă 
ea îl văzuse acum alături de o parteneră tânără şi frumoasă, pe 
care oricine ar fi  dorit-o... Și nu știa cine-i Brândușa

După concert, au mers să mănânce şi aleseseră tot re-
staurantul Cireşica. De data aceasta, localul era  aglomerat şi 
în separeul unde mâncaseră odinioară  nu mai era nicio masă 
liberă.

Pentru o seară aşa de plăcută, când s-au despărţit, Petri-
că i-a mulţumit sincer Brânduşei, sărutându-i fruntea arcată 
şi plăcut mirositoare. La rândul ei, şi ea i-a mulţumit pentru 
că i-a acceptat invitaţia şi pentru trataţia din antract şi de la 
restaurant.
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Drumul spre Ţară

…Mai bine de o săptămână a buchisit  Petrică la deslu-
şirea jurnalului Mariţei! La scriitura iniţială, pe parcurs, prin-
tre rânduri sau pe margini, pe unde a mai găsit câte un spaţiu, 
Mariţa mai adăugase câte ceva, făcând citirea tot mai greoaie.

 Frontul fusese rupt şi trupele se retrăgeau în dezordi-
ne. Militarii  germani erau transportaţi cu autocamioane, iar 
soldaţii români mărşăluiau în căruţe, doar cei bolnavi, iar 
cei apţi,  pe jos, în coloane de marş. 

 În grabă şi dezordine, Trifu şi-a informat ţiganii din 
şatră să se adune şi să plece după el, în direcţia din care au 
venit. Populaţia băştinaşă era împărţită. Ucrainenii, turcii 
şi tătarii se bucurau că scapă de prezenţa ţiganilor, că nu 
vor mai fi  jefuiţi de bandele lor, ce le atacau gospodăriile în 
nopţile fără lună.

Trifu nu mi-a spus dacă a trecut pe la Tanea,  s-o vadă 
şi să-i ureze sănătate. Găinile şi puii au rămas la ea. 

*

Trifu şi-a înhămat la căruţă măgarul, şi-a pus în căruţă 
ce avea şi cu muierea lui a deschis ţiganilor calea spre ţară. 
Drumul era anevoios. Noaptea era frig. Când treceau coloa-
nele de blindate germane, trebuiau să părăsească drumul, 
ieşind pe margine. Primăvara era secetoasă şi coloanele de 
maşini ridicau nori imenşi de praf, făcând aerul irespirabil. 
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Rezerva de mâncare se epuizase. Carnea de oaie, pe care şi-o 
pregătise pastramă şi friptă în seu, era din ce în ce mai puţină. 
De unde să cumpere, că nu se găsea! Puţinii galbeni pe care îi 
mai avea în tăşulă îi păstra cu sfi nţenie. Rămăsese cu chimirul 
şi tăşula lui Mihai. Le trebuia mâncare! Ţiganii din şatra lui 
jefuiau gospodăriile de prin satele prin care treceau, multe 
dintre ele fi ind părăsite,  fi indcă gospodarii  se refugiaseră  
din calea trupelor, în locuri ascunse. 

 După o săptămână am ajuns la Nistru. Şi aici am fost 
primiţi cu ostilitate! Am plătit în galbeni să fi m lăsaţi să  tre-
cem  râul pe un pod făcut de militari. Trifu şi-a adunat capii 
de familie, le-a spus despre ce este vorba, de condiţia pusă 
şi a cerut de la fi ecare câte un galben, pentru a fi  lăsaţi să 
treacă podul. Pe drum, spre ponton, din pumnul plin de co-
coşei a strecurat pe furiş, ca să nu fi e văzut, câţiva în buzu-
narul pantalonilor săi. La ponton era numai el cu gradatul. 
I-a întins palma şi i-a arătat averea ce i-o dă. A luat unul şi, 
ca să-l convingă, l-a strâns în gură şi s-a jurat că sunt făcuţi 
din aur curat. Fără să-i numere, gradatul i-a băgat repede în 
buzunar şi a dat semnalul de trecere. Când Trifu i-a numărat, 
lui îi rămăseseră în buzunar şapte cocoşei, pe care în spatele 
căruţei i-a mutat în tăşulă, cu gândul că la noapte îi bagă în 
blana căruţii! 

 Nu se opreau decât noaptea, pentru a se odihni. Tot 
drumul Trifu l-a făcut mergând pe jos, îndemnând pe Vasile, 
măgarul cumpărat la Suha Balca, să tragă fără oprire. Încăl-
ţările i se rupseseră şi mergea desculţ. Călcâiele îi crăpaseră, 
unghiile de la degetele mari de la picioare se înnegriseră. Ca 
să suporte durerile pe drum, s-a legat la tălpi cu blăniţe de 
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miel,  peste care a pus obiele făcute din fâşii de cârpe rupte, 
adunate din boarfele ce le mai aveau. Era primăvară. Cu gân-
dul la libertate, suporta mai uşor oboseala şi toate neplăcerile 
drumului spre casă. 

 Când am trecut prin Basarabia, din galbenii păstraţi 
în tăşulă, Trifu a cumpărat de-ale gurii şi aşa am rezistat de-
am ajuns până la Prut. Aici am fost primiţi de autorităţi şi 
controlaţi de acte. Bineînţeles  că, în afară de un tabel în care 
erau trecute echipele de muncă la ferme şi obşti, văzute şi 
avizate de comandantul companiei de jandarmi ce răspundea 
de noi, alte acte  nu aveam. 

- Cine-i Trifu Văleanu? întrebă pontonerul, citind nu-
mele primului trecut  pe  tabel.

- Eu, boierule! Şi sânt bulibaşa acestor ţigani! 
- Mariţa Vânătu cine este? 
- Muierea mea, aia din căruţă!
- Să coboare şi să vină cu toţii la control!
Că aveau, că n-aveau acte de identitate, toţi ţiganii, 

de la copil la bătrân, au fost încolonaţi şi controlaţi în gură, 
la dantură, pentru a li se stabili vârsta, după care  au fost 
înscrişi în alte tabele. 

- Cu acest tabel să te prezinţi la Comandamentul Legi-
unii de Jandarmi din judeţul unde mergeţi, ca să vă stabileas-
că localitatea unde să vă aşezaţi! Pe unde mergeţi, să aveţi 
la voi acest document, altfel veţi fi  arestaţi şi trimişi înapoi! a 
poruncit  autoritar  lui Trifu gradatul de pază la ponton.

- Da, să trăiţi, domn ofi ţer! Să vă trăiască copiii şi bo-
uresa! Aşa i-a mulţumit Trifu pentru îngăduinţă,  privindu-l 
discret pe sub sprâncenele stufoase, să vadă efectul vorbelor 
sale.
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- Hai! mişcă-te şi nu mai pălăvrăgi întruna, că n-avem 
timp de pierdut cu voi!  i-a reproşat acesta.

 Se vedea în vorbele comandantului punctului de pază 
că-i nemulţumit. Trifu nu-i dăduse nimic. Dar cui să-i fi  dat 
mai întâi? …Că aici erau mai mulţi militari! Doi  erau sa-
nitari, îmbrăcaţi în halate albe şi pe mânecă cu banderolă 
cu însemnul Crucii Roşii. Aceştia ne-au controlat în gură, 
de dinţi, ca pe caii cumpăraţi în târg. Trifu ştia de  căutatul 
în gură, de la bâlciul de vite de la el din sat. Mi-a povestit 
o întâmplare de când  era copil,  că s-a dus cu mumă-sa să 
vândă un viţel. El îl ţinea de funie şi mumă-sa căuta client să-
şi vândă animalul. Acolo a văzut Trifu cum socoteau ţiganii 
cumpărători de cai  vârsta animalului.

 Numărau dinţii din gura cailor şi le apreciau vârsta 
după cât erau de tociţi!

„Băă, ăsta-i trecut de 15 ani! Are numai schije în 
gură!” a zis atunci un ţigan samsar  despre vârsta calului, 
în gura căruia se uita  şi pentru  care stăpânul său se jura că 
are doar opt ani.

Acum, ajunsese ca şi lor să li se numere dinţii, dar ăştia 
s-au păcălit că n-au ghicit câţi ani au. Lui Trifu i-au trecut 
cât a zis el, că ştie de la mumă-sa când l-a făcut!  „Muma  
m-a făcut după Marea Unire. Era la Însurăţei şi era cald ca 
acu’!” Îi era teamă că-l mai întrebă şi alte lucruri de care se 
ferea să vorbească, fi indcă se vedea că eu, muiere-sa, sunt 
mai tânără... Mie nu-mi crescuseră măsele de minte. Când 
am deschis gura şi mi le-a numărat,  au zis că nu pot fi  mai 
mare de 15 ani, câţi erau trecuţi în tabel că aveam eu.

 În anul acela împlinisem 19 ani! 

*
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  În tabelele cu evidenţa deportaţilor reîntorşi în ţară, 

la Trifu mai rămăseseră din cei înscrişi mai puţin de o sută 
de sufl ete, din care mulţi copii. Lui Trifu i s-a atras atenţia 
în scris şi a semnat, punând degetul, că i s-au citit obligaţiile 
ce le are. Gradatul care era şef la ponton l-a avertizat „că 
răspunde cu capul de aducerea la îndeplinire a Ordinului.   
Dacă nu se vor conforma, dacă nu vor munci şi se vor deda 
la jafuri, vor fi  judecaţi şi trimişi de unde au venit!” 

*

Era destul de târziu când Petrică  puse semnul de carte 
fi rul de aţă roşie, închise caietul cu jurnalul Mariţei şi cata-
dicsi să se pregătească de culcare. Trecu pe la bucătărie, bău o 
cană de lapte şi merse la baie, să-şi facă toaleta de seară. Nici 
când se spălă pe dinţi nu-i ieşi din mintea sa afectivă peripeţi-
ile acestor oameni trecuţi prin asemenea grozăvii!

 „Sunt puturoşi ţiganii, nespălaţi şi hoţi, dar nici so-
cietatea nu a făcut nimic pentru educarea lor ” fu concluzia 
dureroasă a fi ului, despre păţaniile tatălui său.

*

Timpul îi trecea mai repede de când Petrică se dedicase 
lecturii acestor mărturii. Jurnalul cu foile lui îngălbenite de 
vreme  era o pagină  neagră din istoria României. Când se 
întorcea de la serviciu şi nu era grăbit cu vreo treabă sau cu  
vreo întâlnire, se apuca de răsfoit şi continua jurnalul. Renun-
ţase şi la emisiunile TV care se banalizaseră într-atât, încât, 
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în afară de un program de ştiri şi uneori un fi lm, nu aveai ce 
vedea. Spectacolele de teatru erau pasiunea lui şi nu pierdea 
nici unul de la Teatrul Bulandra. 

„Seara asta o dedic jurnalului!” îşi zise Petrică. După 
ce mâncă ceva frugal, îmbrăcă  pijamaua, se spălă pe dinţi şi 
trecu la treabă.

 În anul 1950,  am vorbit cu Trifu să-mi caut dreptatea. 
Doream să-mi schimb modul de viaţă şi s-o luăm de la înce-
put. Spre mirarea ţiganilor care mă vedeau, citeam ziarele 
şi revistele. Bătrânii, părinţii mei adoptivi,  muriseră şi toţi 
ţiganii rămaşi mă credeau încă lăiaţă de-a lor.

 Auzisem că mulţi evrei erau în conducerea ţării şi spe-
ram să fi u ajutată pentru suferinţele ce le-am îndurat. Pentru 
casă, nu puteam avea pretenţii, că fusese bombardată şi nu 
mai era, iar la mulţi negustori evrei le fuseseră chiar naţi-
onalizate. Puteam obţine locuinţă cu chirie, dar trebuia să 
am serviciu. Unde, că nu ştiam să fac ceva şi cu ce trăiam 
dacă ne rupeam de şatră? Am căutat cunoştinţe şi am fost 
îndrumată către un ofi ţer de securitate, care era de origine 
evreu. M-am dus şi l-am căutat până l-am găsit. M-a ascultat 
cu mare atenţie, şi-a notat tot ce i-am spus, asigurându-mă 
de ajutorul lui. M-a întrebat de buletinul de identitate, de fa-
milie şi de  soţul meu. Despre soţ, i-am spus că este român. 
I-am mai precizat că datele din tabelul întocmit la graniţă, 
când ne-am înapoiat din Transnistria, după care mi s-a făcut 
buletinul, nu sunt reale. Numele meu nu-i Mariţa Vânătu.   Eu 
m-am născut la 25 aprilie 1925 în Iaşi şi mi s-a pus numele 
Maia. Părinţii mei se numeau Aaron şi Raşel Zimmerman şi 
am locuit în cartierul Păcurari. 

 Cu răbdare, scria tot ce-i spuneam şi apoi prin între-
bări a mai afl at ce îl interesa şi a notat totul despre mine, 
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rude, vecini  şi colegii din  anii de şcoală,  pe unde am învă-
ţat, ca să ştie pe unde să mă caute.  

 Ca să-i întăresc convingerea că noi am fost victime 
pentru simpatia ce o aveam faţă de URSS,   pentru care  am 
avut numai de suferit, i-am spus că soţul meu n-a vrut să 
lupte contra armatei sovietice şi a dezertat, intrând într-o şa-
tră de ţigani din Transnistria, peste care acum este bulibaşă. 
Acolo ne-am împreunat şi după ce am venit în ţară am născut 
doi copii… M-a aprobat şi mi-a spus că mă înţelege şi vrea să 
ţină legătura cu mine şi să mă ajute în câştigarea drepturilor. 
Când am  văzut cât este de mărinimos cu mine, l-am rugat să 
mă înveţe cum să iau legătura şi cu rudele mele din America, 
de care nu mai ştiam nimic.  Mi-a cerut date şi despre ele, 
notându-le în carnetul său. S-a uitat într-o agendă şi mi-a dat 
întâlnire din nou. Cădea într-o miercuri şi locul era la o câr-
ciumă ce avea grădină de vară. Mi-a spus să vin îmbrăcată 
ca româncele, dar nu în haine scumpe de cocoană. 

                                                            

_____________
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Mariţa, Trifu şi căpitanul … Borilă

Acesta a fost primul  pas de legătură cu Securitatea pe 
care l-a făcut Mariţa.

La cârciumă, unde el a comandat două beri, au discutat 
multe treburi despre viaţa pe care o ducea şi a primit din par-
tea lui promisiuni şi chiar bani să meargă cu o trăsură până 
acasă. A întrebat-o câte clase are, dacă a învăţat bine la şcoală  
şi ea  i-a răspuns că are şase clase de liceu comercial.

- Deci ştiţi să scrieţi, tovarăşă Mariţa!
- Da, bineînţeles că ştiu! Şi soţul meu a făcut şapte clase 

primare şi doi ani de şcoală de arte şi meserii.
- Şi el acum… cu și de ce se ocupă?
- Face căldări şi orice din tablă. Ştie să lucreze şi cera-

mică şi ar vrea să se angajeze la o cooperativă meşteşugăreas-
că. Este  bulibaşă peste lăieţi. 

- Şi unde locuiţi acum?
- În satul Văioaga, unde ne-am instalat de când am ve-

nit cu şatra. Iarna stăm într-o casă veche, care are o cameră de 
dormit şi una cu vatră şi horn. Acolo are foalele, nicovala şi 
ciocanele cu care  lucrează. Casa ne-a dat-o un sătean care nu 
mai are pe nimeni în sat şi stă în  altă casă, mai nouă. Bărbatul 
meu a reparat-o ca pe a noastră, că era dărăpănată. Nici sobă 
n-avea! Ca să ne lase în ea, soţul meu i-a făcut un cazan  mare 
de făcut ţuică. 

Vara, el pleacă prin comune şi ajunge prin jumătate de 
ţară, că aşa este obiceiul la lăieţi. Mă duc şi eu cu ăi mici, dar 
nu stăm tot timpul. Vreau să-mi dau copiii la şcoală când or 
împlini vârsta de şapte ani.
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Cu un carnet doldora de date despre ea şi familia ei, 

căpitanul Borilă, aşa i s-a prezentat  la prima întâlnire când a 
venit ca ofi ţer de securitate îmbrăcat civil, i-a mai făcut unele 
recomandări, insistând pe ideea „că nu-i bine să se ştie şi să 
nu vorbească  despre întâlnirea avută cu el!” La plecare, i-a 
precizat că trebuie să se mai întâlnească. A deschis agenda şi 
i-a spus ziua  care cădea tot într-o miercuri şi în acelaşi loc. 

Nici nu bănuia pe-atunci Mariţa în ce capcană intrase!
Căpitanul securist pusese mâna pe o zală a unui lanţ 

întreg, din care putea lua informaţii. Se putea lăuda că a intrat 
şi în şatră şi că va avea permanent date pe care să le foloseas-
că în scopul dorit. Din rândul ţiganilor vătraşi, racolase uşor 
informatori. Reuşise chiar să aibă mulţi, care se urmăreau şi  
între ei, ca să compare obiectivitatea informaţiilor date ver-
bal, că nu ştiau să scrie. Acum, se vedea cu un informator  din 
rândul nomazilor, ştiutor de carte şi abia aştepta să-l pună la 
treabă. 

„Cu promisiuni şi o sută de lei pe lună obţin orice vreau 
de la ea!” gândea  căpitanul Borilă, frecându-şi palmele ne-
gustoreşte, ca toţi cei din neamul lui. 

O salută pe Mariţa cu „la revedere !” şi plecă. La indi-
caţia lui, nu ieşiră împreună. Ea rămase la masă să plătească 
berea, că bani avea.

Mariţa, din banii primiţi de la el, plăti cele două beri şi 
mai rămase cu destui să cumpere ceva pentru copii, „că acasă 
mergea pe jos.” Ce-ar fi  crezut lăieţii, dacă ar fi  văzut-o că 
vine cu trăsura?

*

Îmbrăcată într-o rochie obişnuită de stradă, pieptănată 
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cu părul făcut coc, fără codiţe cu arginţi agăţaţi şi fără salbă 
la gât, cum se obişnuise să umble pe stradă, Mariţa îl aştepta 
la întâlnire pe omul în care îşi pusese toate nădejdile.

- Bună ziua! tovarăşă Mariţa, salută el pe femeia care 
era convinsă că-şi va rezolva problemele ce-i creaseră atâtea 
necazuri şi dureri şi îi mărturisise tot adevărul despre soarta ei.

- Bună ziua! răspunse Mariţa, care îl aştepta în faţa gră-
dinii de vară, locul lor de întâlnire, stabilit săptămâna trecută.

- Hai să ne aşezăm la  masa aceea liberă din colţul gar-
dului! zise căpitanul securist, îmbrăcat civil. Mergi înainte şi 
aşează-te unde îţi vine bine, dar mai izolat! El trecu pe la bar 
şi comandă două beri gulerate.

Barmaniţa, o femeie trecută de 40 de ani, îl ştia bine 
cine este şi era foarte atentă cum îl serveşte. N-ar fi  dorit să 
mai aibă de-a face cu el. Când lucra la Modern, un restaurant 
din centru, a vrut s-o racoleze ca informatoare şi l-a refuzat 
politicos. A scăpat de el când i-a spus că soţul ei lucrează la 
Partid şi abia atunci a lăsat-o în pace. N-avea voie să racoleze 
ca informatori activişti de partid, dar avea încredere „că şi ei 
îşi fac datoria cu informările pe linie de partid!”

„Cred că asta îi dă date despre cineva. Arată bine ca 
informatoare!” gândea barmanul femeie, în timp ce insista ca 
berea turnată în halbe să treacă peste semnul limită de plin.   

- Costică, vino şi ia halbele astea şi du-le la masa din 
spate, la doamna şi domnul de acolo. Fii atent cum mergi şi 
cum te porţi! îl avertiză ea, conform consemnului dintre ei şi 
cu vocea scăzută, să audă numai el.

- Asta cine o fi , că n-am mai văzut-o cu el!? îi spuse 
Costică lui Lili,  azi colegi  de tură.

- Da-l cunoşti şi tu?...
- Cine nu-l cunoaşte!
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- Ia-le şi du-te! Fă-te că nu ştii cine sunt. Pun ăştia ochii 

pe noi şi ajungem la Canal, ca fostul meu patron de la Mo-
dern. L-au făcut legionar şi l-au încălţat pe şapte ani. Săracu!

Căpitanul scoase din servieta ce o purta tot timpul car-
netul în care îşi notase datele despre Maia  Zimmerman, alias 
Mariţa. Când berea le-a fost pusă pe masă, după ce mulţumi  
ospătarului la urarea de „poftă bună!”, ofi ţerul o abordă di-
rect:

- Tovarăşă Mariţa, am căutat date despre tot ce mi-ai 
spus. Unele se rezolvă repede, dar pentru altele ne trebuie  
ani de zile. America nu-i la mâna noastră! Lumea trebuie să 
colaboreze…Până atunci, noi ne-am gândit că şi dumneata ne 
poţi ajuta în munca noastră plină de responsabilitate. 

 Şi trecu direct la subiect:
 - Uite, acesta este un angajament de colaborare, pe care 

trebuie numai să îl semnezi. Lunar, ne întâlnim unde stabilim. 
Vrem să ştim tot ce se întâmplă în şatră şi de prin satele pe 
unde umblaţi. Dumneata şi soţul dumitale sunteţi de-ai noştri 
şi trebuie să combatem răzmeriţele împotriva orânduirii, sa-
botajele şi furturile din avutul obştesc! La dumneata, pentru 
ghicit vine lume de tot felul. Din două întrebări pe care i le 
pui ca să-i vezi soarta în ghioc sau cărţi, poţi afl a tot ce vrei. 
Noi îţi dăm numele şi, dacă nu vine persoana, te duci dum-
neata pe la ea şi insişti până te primeşte. La ţară, chiaburii se 
opun colectivizării şi noi trebuie să-i ducem unde merită!

În timp ce-i vorbea, Mariţa citea angajamentul de co-
laborator. Imprimatul îi cerea să culeagă date, informaţii şi 
tot ce se discuta în mediul unde lucra, locuia, umbla, să le 
scrie pe o hârtie intitulată sursa informează. La urmă, semna 
cu numele ales, ştiut numai de ei doi, altul decât ce-l avea în 
buletin.
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Mariţei nu-i venea să creadă cele ce le citise.
„Cum adică, să spună ea despre ţiganii pe care-i 

cunoaște de atâţia ani ce fac ei? Cu ei a îndurat iadul din 
Transnistria! Ei au împreunat-o cu Trifu, pe care l-au adăpos-
tit când a dezertat, ei au salvat-o de la moarte, ei au protejat-o 
împotriva jandarmilor şi acum să devină spion împotriva lor? 
Aşa ceva n-ar putea face şi îi veni ideea să renunţe la ajuto-
rul lui. Am apucat să-i mai spun şi de Trifu că a dezertat!... 
Doamne, ce blestem pe capul meu! Dacă mă dovedesc ţiganii 
că-i pârăsc, mă omoară ca pe Gheorghe Vânătu, la care am 
stat în cort. Gheorghe le luase din mâncare, l-au considerat 
manglitor până şi de la ai lui şi l-au omorât! Şi acum, eu să le 
dau în vileag furtişagurile pe care le mai fac ca să trăiască şi 
pentru care, dovedite, ar ajunge la puşcărie! Şi să scriu ce aud 
vorbind oamenii prin sat, să mă duc la poarta celui pe care 
mi-l hotărăşte el? Nu pot face aşa ceva!”

- Domnu’ căpitan, înţelesei despre ce este vorba! Dar eu 
sunt o femeie fricoasă şi nu ştiu dacă pot să vă fi u de folos. Eu 
n-am tupeu ţigănesc, eu provin, ca şi dumneavoastră, dintr-o 
familie de evrei negustori şi am crescut cu bonă. Dacă ar auzi, 
nu ştiu dacă şi Trifu, soţul meu, m-ar lăsa! E treabă grea. Am 
doi copii în casă şi unul în burtă. Vara plecăm cu cortul prin 
sate. Să vă spun drept, îmi este frică!

- Nu-i nevoie să semnezi acum. Mergi acasă, îi spui lui 
bărbatu-tu şi data viitoare când ne întâlnim semnezi şi rezol-
văm toate treburile. Nu uita că vei primi şi bani, dacă îţi faci 
treaba! Apropo! Trifu al tău să nu uite că a dezertat din armată 
dar şi de nevastă-sa dintâi, care acum primeşte pensie. Aşa 
că… trebuie să vă gândiţi bine!
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Revenită  acasă, îi povesti lui Trifu toată discuţia, tot 
ce-l rugase ea pe Borilă ca să o ajute şi pentru care sinceră îi 
mărturisise necazurile din viaţa lor. Crezuse că dacă şi secu-
ristul e  evreu, în numele credinţei iudaice o va ajuta…

 „Să fi e oare pedeapsă de la Dumnezeu că am trecut la 
ortodoxie?” Nu ştia ce să mai creadă. Şi a început să plângă…

Trifu o ascultă şi încercă s-o încurajeze. Îşi dădu seama 
că greşiseră amândoi, crezând că vor reuşi. Nu ştiau ce în-
seamnă Securitatea. S-au bazat pe faptul că acest ofi ţer, Bori-
lă,  este evreu, e de-al ei  şi îi va ajuta. Dar se înşelaseră!

- Acum ce să facem? Nu ştiu ce să zic! spuse Trifu. 
Poate n-ar fi  trebuit să-i destăinui totul de la început! Mai ales 
despre mine…

- Mi s-a părut aşa de omenos şi  doar  ne-am înţeles 
amândoi că vrem… şi noi o altă viaţă! Dorim să devenim ce-
am fost la începuturile noastre. Dacă nu noi, cel puţin copiii 
noştri! Nici tu şi nici eu n-avem nimic comun cu ţiganii. Tu ai 
jurat şi cu sânge şi n-au trecut 40 de ani, cât ţine jurământul. 
Ce-am făcut, am făcut ca să trăim şi nu pentru alte motive. 
Acum suntem în ţara în care ne-am născut, ţara noastră, şi 
este alt regim. Pe Antonescu, care ne-a nenorocit, l-au împuş-
cat. Şi iată!… se blocă ea, ridicând din umeri.

- Spune-i că bărbatul tău îi gelos şi, dacă te vede vreun 
ţigan că vorbeşti cu un străin şi eşti îmbrăcată ca românce-
le, te crede arzoaică şi te pârăşte în şatră, de ajungi apoi în 
judecata crisinatorilor. Nu numai că judele te bate cu biciul 
împletit din trei curele, dar te însemnează cu fi erul roşu pe 
obraz şi te alungă din şatră! Şi plânge-i în faţă, că asta, dacă 
vrei, poţi s-o faci!
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Trecuseră două săptămâni şi Mariţa trebuia să meargă 
la întâlnirea stabilită de căpitanul securist. De data aceasta, 
locul de întâlnire era în altă parte şi  Mariţa înţelesese de ce. 
Lucrau… conspirativ!

În noaptea precedentă, Mariţa nu dormise aproape de-
loc. Din cauza sarcinii, începuse s-o prindă şi greţurile. Nu 
suporta nici fumul de gaz şi cu gaz lumina prin casă. A mai 
avut două sarcini, a născut şi n-a păţit ce pățea acum.

„Mai bine îl lăpădam,  dar am zis că-i păcat şi unde-s 
doi copii creşte şi al treilea”.

Plecă la întâlnire. Avea de mers pe jos mai bine de pa-
tru kilometri şi făcu semn la o căruţă care venea, s-o ia şi pe 
ea. Chirigiul era un ţăran, bărbat tânăr şi o ajută să urce.  Îi 
spuse să se aşeze pe scândura pe care sta el. Îi plăcu femeia 
şi o privea cu coada ochiului când îndemna caii să meargă în 
buiestru.

- Unde mergeţi, doamnă?... Dacă aveţi nevoie la tren, 
eu merg la gară, că am două pachete de scos de  la mesagerie.

- Eu merg să cumpăr nişte doctorii de la farmacie, că 
am fetiţa bolnavă de limbrici şi mi-a spus de la dispensar să-i 
fac reţeta pe care mi-a dat-o doctoriţa.

- Şi copilul meu a avut şi, când i-a dat muierea nişte 
pastile ca nasturele de haină, a umplut bătătura de limbrici. Se 
ţineau găinile după copil şi, cum  scotea limbricul capul, co-
coşul îl trăgea cu ciocul din copil! Ce-a păţit bietul băiat, că-l 
mai şi ciupeau de fund şi era acasă numai cu muma a bătrână, 
că noi eram la prăşit…

Când ajunseră la prima stradă asfaltată, Mariţa îl rugă 
să oprească să coboare.
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- Cât mă costă, domnu’? întrebă ea când coborî în stra-

dă.
- Doamne fereşte!.. Dumneavoastră, o femeie aşa de 

frumoasă, îmi făcurăţi cinstea să staţi alături de un ţăran ca 
mine pe blana asta! Şi eu să vă iau bani că vă adusei un kilo-
metru? scurtă el cu intenţie  distanţa. Îmi plăcu mirosul par-
fumului! Cu ăsta aţi plătit! Săru’ mâna! Şi dădu bice cailor.

Când se apropia de locul stabilit, Mariţa îl văzu pe căpi-
tanul care o aştepta. De data aceasta, el venise mai devreme şi 
se uita la ceas. Trecuseră vreo zece minute peste ora stabilită.

- Bună ziua! preveni el salutul. Azi ai avut ceva care 
te-a reţinut! Până acum, veneai prima!

- Bună ziua, domnu’ căpitan! Mi-au  răcit copiii şi tre-
buii să-i oblojesc cu ceaiuri. Chemai pe cineva să stea cu ei, 
că şi bolnavi sunt răi şi neastâmpăraţi! 

- Să nu mai  îmi pronunţi gradul, când mi te adresezi! 
E sufi cient „domnu’ Borilă!” o avertiză el cu voce scăzută. 
Haide să mergem în parc! E şi acolo o grădină de vară.

                                    
*

 Anul 1960 a fost unul hotărâtor pentru ţiganii nomazi.
 La toţi li se făcuseră buletine de identitate şi se hotărâ-

se să fi e stabilizaţi în locurile  unde pentru fi ecare familie se 
repartizase câte un plaţ să-şi construiască o casă.

Şatra lui Trifu a primit o suprafaţă de teren lângă ul-
tima strada de români, în periferia târgului. Primăria a tra-
sat strada, paralelă cu cea existentă şi, în prezenţa bulibaşei, 
adică a lui Trifu, a fi xat locul de casă pentru fi ecare familie 
ţigănească. Intrarea din strada cu români era scurtă şi pe 
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această porţiune a primit  Trifu loc de casă. Nu era nici cu ţi-
ganii, nici cu românii. Era la mijloc. În urbe, era apreciat de 
autorităţi şi în colonie era respectat de ţigani. Ca şi în şatră, 
în această colonie Trifu tăia şi spânzura. Alegerea bulibaşei, 
a sfatului bătrânilor şi al crisinatorilor  era hotărâtoare în 
relaţiile dintre ţigani şi depindea totul de el. La fel şi rolul 
pochingheriţelor, nunţile, botezurile şi pricinile provocate în-
tre ei.

…Au trecut zece ani de când Trifu avea autoritate recu-
noscută şi de Primărie. Ţiganii participau la alegeri şi Trifu 
făcea parte, ca reprezentant al lor, din rândul  deputaţilor 
consiliului popular.

Borilă, căpitanul de securitate, a plecat de multă vre-
me, dar şi cel care a venit în locul lui  a trecut şi  a vorbit cu 
Trifu, menţinând între ei o corespondenţă înrobitoare de-a 
dreptul! Mai greu a fost cu aurul, fi indcă au venit  miliţienii 
şi ne-au pus să semnăm că am luat la cunoştinţă că trebuie 
să declarăm tot aurul la Bancă şi numai acolo avem voie să-l 
vindem. Cui n-a vrut să facă aşa, i-a fost confi scat. Lui Trifu 
i-au cerut răbojul pe care erau însemnaţi galbenii avuţi de 
fi ecare şi el l-a dat, dar n-a spus nimănui despre asta.. Galbe-
nii noştri, ai mulţi, au fost puşi bine lângă cei de la Gheorghe, 
pe care i-am adus din Transnistria. La bancă, Trifu a depus 
şi el ceva, cu acte, ca să fi e exemplu bun în colonie. I-a părut 
rău lui Trifu de cei care nu  l-au ascultat şi au mâncat bătaie 
de la miliţieni,  până i-au dat pe toţi, câţi erau pe răboj. Trifu 
îi ştia pe fi ecare de la Crăciun cât aur au. Atunci, în faţa lui, 
ca să se ştie cât este fi ecare de bogat, ţiganii îi numărau şi îi 
spălau cu vin  şi-i spuneau lui câţi aveau să-i treacă pe răboj, 
că era bulibaşă al lor. 

Nu cred că Trifu este vinovat că a dat răbojul la miliţie, 
căci altfel nu ne primeau copiii la şcoală!
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Avem casă mare, mai mare ca a părinţilor mei din car-

tierul Păcurari, nu se ia nimeni de noi şi autorităţile ţin cu 
Trifu. Tata şi mama,  dacă mai trăiau, mureau de inimă rea că 
le-ar fi   naţionalizat comuniştii  casa şi ajungeau chiriaşi. Ce 
ar fi  mâncat? Că le lua şi prăvălia, cu marfă cu  tot!

Dacă nu mă duceam la Borilă, cine ştie cum eram 
acum! 

…Pentru Petrică, lucrurile erau lămurite numai din cele 
citite până acum. Tatăl lui şi Mariţa nu rezistaseră presiunilor 
şi deveniseră… informatori ai Securităţii! 

„Doamne, în ce situaţie au fost puşi, ca să fi e determi-
naţi să devină delatori ordinari, până  şi pentru cei ce  le-au 
salvat viaţa!” 

Mariţa, copila fără copilărie, scăpată printr-o minune de 
la moarte din pogromul de la Iaşi, când vremurile s-au schim-
bat şi încerca să i se facă dreptate,  dintr-o scăpare, ajunge să 
devină o verigă în lanţul de informatori, pentru subjugarea 
altor categorii sociale, unele   oprimate chiar şi anterior. 

„Ce poţi să crezi!?” gândea Petrică în timp ce-şi bea o 
cană de lapte cald, că era puţin răguşit. Pe tata, l-au ameninţat 
cu toate consecinţele dezertării. Nu le-a fost greu să ceară de 
la Arhive morţii şi dispăruţii Regimentului 18 Dorobanţi de 
la Suha Balca. În documentele de atunci, pe fruntaşul Tri-
fon Moroşanu  l-au găsit înregistrat mort, decorat şi  declarat 
erou. Mama a primit şi primeşte pensie, eu am fost şcolit în 
liceul militar, apoi am avut bursă la facultate şi el, hopa!... 
El, mortul, umblă prin sate şi mai vrea şi averea Mariţei! A 
ştiut pe ce să apese Borilă, ca să-i determine să facă aşa cum 
doreşte el. Nu s-a lăsat până nu le-a afl at toate datele reale.

Se afundă în meditaţie…
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„Oare, tata şi-o fi  vândut conştiinţa? Câţi or fi  suferit şi 
mai suferă în urma delaţiunilor lui? Parcă trăiesc un coşmar  
dintr-un vis urât şi  nu-mi vine să cred!”

„Chiar, treaba asta merită să o lămuresc mai amănunţit 
cu Brânduşa! îşi propuse Petrică. O  fi   auzit ea mai multe 
discuţii prin casă şi m-aş dumiri şi eu mai bine. Nici nu ştiu 
cum să fac şi ce să cred! Să-i găsesc scuze şi să-l iert,  că faţă 
de mama şi de mine a avut grijă să avem un ajutor, sau să-l 
detest pentru laşitate, până o muri?”

Telefonul sună prelung. Se uită la ceas. Era trecut de 
zece seara…

„Cine o mai fi  la ora asta?” 
Ridică receptorul din furcă şi auzi:
-Te rog din sufl et, scuză-mă  că te deranjez la ora asta!
 Era o voce de femeie şi o  recunoscu. Era Brânduşa… 

care, într-un hohot tulburător de plâns deznădăjduit, abia mai 
putu să-i comunice printre suspinele înecate de zbuciumul 
durerii:

 - Primii de acasă o telegramă… Că a murit tata! 

***

Sfârșitul vol. I
                                               

24 decembrie 2011
   Ion C. Gociu
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Addenda 

Pogromul de la Iaşi

  Evrei din Iaşi adunaţi şi arestaţi în timpul pogromului

Deschiderea uşii unuia din vagoanele trenului morţii de la Iaşi



224

Ion C. Gociu

Evrei din Iaşi adunaţi cu forţa şi arestaţi în timpul pogromului
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Pe o stradă, din Iaşi în timpul pogromului

Pe o stradă, din Iaşi în timpul pogromului
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Pogromul de la Iaşi din 27 iunie 1941 şi până pe 29 iunie 1941 a 

fost unul din cele mai violente pogromuri din istoria evreilor din Româ-
nia, iniţiat de generalul Ion Antonescu, secondat de autorităţile publice 
locale, împotriva cetăţenilor de etnie evreiască din oraşul Iaşi. În confor-
mitate cu datele prezentate de autorităţile române, în cele trei zile au fost 
ucişi 13.266 de evrei.

  

Desfăşurarea

În după amiaza zilei de vineri, 27 iunie 1941, Ion Antonescu i-a 
telefonat comandantului militar de la Iaşi, colonelul Constantin Lupu, şi 
i-a ordonat să cureţe Iaşul de evrei. Acţiunea a fost mascată ulterior sub 
titlul „Evacuarea tuturor evreilor, între 18 şi 60 de ani, din zona cuprinsă 
între Siret şi Prut”. În perioada 21 ianuarie - 29 iunie 1941, prefectul jude-
ţului Iaşi era Colonelul Dumitru Captaru. Începutul pogromului a fost în 
după amiaza zilei de 26 iunie 1941, când şefi i oraşului, prefectul Dumitru 
Captaru, colonelul Constantin Lupu, comandantul Garnizoanei, colonelul 
Constantin Chirilovici, chestorul Poliţiei, inspectorii de Siguranţă Emil Gi-
oseanu şi Matei Cosma etc.  au ordonat percheziţii în casele evreieşti.

Astfel, într-un raport din 29 iunie 1941 către ministrul Afacerilor 
Interne, Captaru menţiona că până la ora 13 se afl au la chestură „circa 
3.500 suspecţi în cea mai mare parte evrei”. După masacrul săvârşit la 
Chestura de Poliţie din Iaşi, în aceeaşi zi, evreii rămaşi au fost îmbulziţi 
în trenuri. În ziua de 30 iunie 1941, ora 9,20 dimineaţa, prefectul Captaru 
raporta lui Mihai Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, exe-
cutarea ordinului de „evacuare” a evreilor ieşeni. [1]

În raportul nr. 1.042 din 29 iunie 1941, colonelul Captaru raporta 
Ministerului Afacerilor Interne următoarele: „Raportăm că în noaptea de 
29-30 iunie s-au tras numeroase focuri de armă din case particulare […]. 
S-a tras asupra coloanei în marş a unei trupe de infanterie românească, 
care trecea prin oraş, spre front. […] Nu s-a putut prinde nici un individ în 
fl agrant delict. […] După indicaţiile obţinute până în prezent, se constată 
că se caută de către anumiţi indivizi să arunce vina asupra evreilor din 
oraş, cu scopul de a aţâţa armata germană şi română, precum şi populaţia 
creştină contra evreilor, pentru a da loc la uciderea în masă a acestora”. 

Captaru a fost trimes pe front imediat după pogrom. Comandant de 
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regiment de infanterie, el a căzut prizonier în timpul luptelor de la Stalin-
grad, în noiembrie 1942. A revenit în ţară în anul 1946, fi ind arestat şi ju-
decat drept „criminal de război”. Tribunalul Poporului şi Curtea Marţială 
de Casaţie au întreprins cercetări, găsindu-l nevinovat, iar Ministerul de 
Război a clasat cauza (sentinţa nr. 6.704/26 noiembrie 1946).

*********

Ordinul de deportare a ţiganilor

Ordinul de deportare a ţiganilor a fost dat pe 24 mai 1942:  „Copie 
de pe ordinul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri nr. 70-S/1942, către Mi-
nisterul Afacerilor Interne

Pentru asigurarea ordinii interne si eliminarea elementelor etero-
gene si parazitare, am onoare a vă transmite următoarele dispoziţii ale 
Domnului Mareşal Antonescu:

1. Ţiganii nomazi, grupaţi în şatre din toata ţara, vor fi  imediat di-
rijaţi pe jos şi pe drumurile cele mai scurte, prin organele de jandarmerie, 
spre Transnistria, unde vor fi  instalaţi prin grija guvernământului; legiu-
nile de jandarmi vor urmări mişcarea lor; lunar se va raporta Cabinetului 
Militar stadiul ei.

2. Se va face o clasare şi o statistică a ţiganilor din regiunea Bucu-
reşti, Piteşti, Ploieşti şi Buzău, în vederea trimiterii şi a acestora în Trans-
nistria. Se vor stabili prin clasare categoriile ce vor fi  exceptate (cei cu 
ocupaţii folositoare) şi se vor face studiile necesare transportului C.F. până 
la Dunăre (Olteniţa-Giurgiu). Paralel, S.S. al Marinei va studia transportul 
lor pe apa de la Giurgiu-Oceacov-Bug şi, după posibilitățile lui de execuţie, 
se vor stabili grupele şi data plecării lor. Ulterior, în raport cu posibilităţile 
de transport, se vor degaja toate centrele urbane si apoi cele rurale de toţi 
ţiganii parazitari, retrograzi şi necinstiţi, pripăşiţi si toleraţi prin o con-
damnabila nepăsare a conducerii treburilor noastre publice de până acum.

Toate aceste măsuri au un caracter strict secret, pentru a se evita 
sustrageri şi agitaţii de spirite. Nici organelor de execuţie, nici şatrelor no-
made nu li se va arata nici scopul, nici destinaţia fi nală. Ridicarea ţiganilor 
din Bucureşti se va face în masă şi prin surprindere, însă organizat şi cu 
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omenie. Transportul pe apă se va face în şlepuri, sub pază militară cu jan-
darmi. Hrana pentru toată durata transportului va fi  îmbarcată la plecare, 
spre a se evita pe cât posibil opriri şi posibilităţi de evadare.

Operaţia va începe în luna iunie, pentru a le dea posibilitatea de 
instalare pe timpul verii şi de agonisire a mijloacelor de trai pentru iarna 
viitoare. Ministerul de interne va convoca o conferinţă a tuturor organelor 
interesate (poliţie, jandarmerie, C.F., marină, sănătate publică, guvernă-
mânt), pentru stabilirea tuturor detaliilor de execuţie şi va prezenta Dom-
nului Mareşal planul general al operaţiei”.

În urma acestui ordin, au fost deportaţi în Transnistria 11.441 de 
ţigani nomazi şi 13.176 ţigani sedentari – un total de 24.686. Deportă-
rile s-au făcut între 15 iunie – 2 octombrie 1942, iar în cursul iernii 
1942-1943 s-a declanşat tragedia deportaţilor lipsiţi de hrana şi adă-
post. Ordinul de sistare a deportărilor din toamna anului 1942 a fost 
dat de Antonescu – însă nu este clar ce l-a făcut să se răzgândească. 
………………………………………….......………………..
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Şatră  de lăieţi

Bulibaşă
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Regimul romilor
deportaţi

Printr-o decizie a Guvernământului Transnistriei din 18 decembrie 
1942, regimul romilor evacuaţi în Transnistria a fost reglementat în sensul 
următoarelor prevederi: 

- Aşezarea ţiganilor în sate, în grupuri de 150-350, după necesi-
tăţi şi posibilităţi de utilizare la muncă, sub conducerea unuia dintre ei, cu 
obligaţia de a presta munca ce li se impune, fi ind retribuiţi ca şi muncitorii 
localnici;

- Muncitorii califi caţi vor fi  întrebuinţaţi potrivit meseriei lor în ate-
lierele existente şi în cele care se vor mai înfi inţa;

- Ceilalţi ţigani vor fi  constituiţi în echipe de lucru, sub suprave-
gherea unuia dintre ei. Acestea vor fi  utilizate la muncile agricole, tăiatul 
lemnelor în păduri, confecţionarea de obiecte de lemn, strângerea pieilor, 
maţelor şi părului de animale, colectarea metalelor, maculaturii, zdrenţelor 
ş.a.;

- Toţi ţiganii în vârstă de 12-60 de ani, fără deosebire de sex, sunt 
obligaţi să muncească în ateliere sau în echipele de lucru constituite; 

- Ţiganilor care vor da un randament superior celui normal li se 
vor acorda premii egale cu 30 la sută din valoarea surplusului de muncă 
prestată;

- Conducătorii grupelor din sate răspund de prezenţa în localitate 
a ţiganilor, iar supraveghetorii echipelor de lucru, de prezenţa la muncă; 

- Ţiganii care vor părăsi fără autorizaţie localitatea în care li s-a 
fi xat domiciliul sau vor lipsi nemotivat de la lucru vor fi  internaţi în lagărul 
de represalii, care va fi  înfi inţat în fi ecare judeţ.

Condiţiile de existenţă în locurile de deportare. Moartea multor de-
portaţi 
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Revenirea în ţară a supravieţuitorilor (1944)

Romii care au supravieţuit deportării s-au întors în ţară în primă-
vara anului 1944, o dată cu retragerea Armatei şi autorităţilor române în 
faţa ofensivei sovietice. Încă din toamna lui 1943, părăsirea fără autori-
zaţie a locurilor de deportare a căpătat proporţii de masă, cei prinşi fi ind, 
însă, retrimişi în Transnistria. Dar, în martie-aprilie 1944, fără a aştepta 
din partea autorităţilor vreun ordin de repatriere, romii, în grup sau indi-
vidual, s-au retras dincoace de Nistru şi apoi în interiorul ţării. În unele 
cazuri, aceasta s-a făcut cu concursul direct al unităţilor militare române 
şi germane în retragere şi al lucrătorilor de la căile ferate. La 19 aprilie 
1944, Inspectoratul General al Jandarmeriei a dat ordin ca romii fugiţi din 
Transnistria să fi e opriţi pe loc şi puşi la muncă. Ordinul a fost repetat la 
17 mai. Acestor romi li s-a fi xat un domiciliu provizoriu şi li s-a interzis să 
circule. Ei urmau să fi e repartizaţi pe moşii pentru muncă. Dar, datorită 
vieţii pe care au dus-o în Transnistria, majoritatea erau inapţi pentru mun-
că. Ceilalţi au fost plasaţi la diferiţi proprietari pentru munci agricole. Au 
fost, însă, frecvente situaţiile în care romii refuzau să lucreze, pe motiv că 
nu se pricep, ceea ce a exasperat autorităţile locale. Ei rămâneau astfel 
pe mai departe în situaţia de muritori de foame. În aceste condiţii, pentru 
unele grupuri s-a aprobat întoarcerea în satele de baştină

 

Șatră de lăieți instalată lângă Coloana Inifi nită în anii 1950
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Glosar 

amnări  = îmbăta cu alcool
astruca = a acoperi cu o pătură 
așteamăt = rost, treabă
bunar = fântână
belie = prăjină la cort pusă oblic
berand = prăjină orizontală în spatele cortului
botă = vas din doage tronconic de volum mic
burdihan = abdomenul erbivorelor
cârpănos = zgârcit, avar
chindie = spre seară
cocleţe = țesătură în război țărănesc
corlată („miros de corlată”) = vatră (partea de sus)
coșciorog = spatele păsărilor tăiate
cotovaică = coajă de dovleac recuperată ca vas
crisinator = membru în Tribunalul țigănesc
cuhnie = bucătărie de vară
curătură = parcelă de pădure tăiată în codru 
drugă, drugi („zgău cu drugi”) = car umplut cu 
porumbi
fi lotim = darnic
fl orean („câine fl orean”) = cu blană colorată în mai 
multe culori
garniţă =  vas din tablă pentru păstrat untura topită
ghioc = cochilie de scoică sau melc marin folosită la 
ghicit 
glajă = măsură din care se bea lichid (rachiu)
hogerie = spațiu de prisos (casă mare)



holon („sorocul la holoane”) = menstruație
horhoane = animale pe bătătura casei
hăl-an  = ălălalt an,  anul trecut
izdat (“a descânta de izdat”) = colici abdominali la 
copii
landră = turmă gălăgioasă
lăiet, pl. lăieţi = ţigan nomad
loitră = margine din scânduri la car
mânuelnică = ușor de folosit
mersoare = soartă
momel = făină de grâu trei nule, fi nă
moroi, moroaică = strigoi, strigoaică
muzgurit = murdar pe la gură de resturi alimentare
hăcui = a ciopârți
hogaş = vale
paifuză = femeie ușuratecă
pacele (pl.) = mâncare din mațe de oaie
pochingheriţă = țigancă desemnata să verifi ce cămașa  
miresei în dimineața de după nuntă
pohtan = pânză colorată pentru rochiile lăiețelor
premâna = a trece un obiect din mână în mână
prinzaș = dispus să lucreze, voluntar
RATA = Regia Autonomă de Transporturi Auto, denumire 
pentru cursele de autobuze din mediul rural
răzbicită = dezvirginată
a răzni = a separa animalele
sahan („ghiveci făcut la sahan”) = vas de pamănt 
pentru gătit în cuptor
a stavi = a se liniști, a se opri dintr-o acțiune
a spoi = a  cositori arama
stabor = tribunal ţigănesc
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şaorî  = copil, băiat
şerand =  perne pentru  dormit, loc în cort
tăinui = discuta, a conversa, a se confesa ?
tăşulă = geantă pentru bani atârnată de gât
tâlvură (de gâşte, de curci etc.) = mai multe păsări 
adunate
urdar = ușa din pânză la cort, intrarea în cort
vârtej = scrânciob 
zgău = partea utilă a unui car unde se pun materialele 
de transportat
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