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 Aforism:
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I
Acceleratul 

La linia  patru din Gara de Nord, acceleratul 343 își aștepta 
în liniște îmbarcarea călătorilor. Ceasurile din stație,  agățate de 
consolele fixate pe stâlpii metalici, toate la fel, indicau ora 1,04 
a.m. Mai erau 26 de minute până la plecarea trenului. De-a lungul 
peronului  mișcarea era domoală, obișnuită timpului de noapte. 
Printre călătorii cu bagaje care mai zăboveau pe lângă băncile 
înșirate, așteptând venirea trenului de pe linia   cinci, era un du-te-
vino nesfârșit. Mecanicii cărucioarelor care transportau coletele 
destinate vagonului de  mesagerie de pe linia paralelă  acţionau,   
spre avertizarea călătorilor grăbiți să-și ocupe locurile în vagoane, 
un dispozitiv ce emitea semnale sonore, care semănau la auz, cu 
bătăi în două tinichele. La vagonul de mesagerie se încărcau de pe 
vagoneții staționați pachetele poștale și coletele cu presa ce trebu-
iau să ajungă la destinație în oraşele de provincie arondate acestui 
tren. Controlorii de bilete, cu gențile atârnate pe umăr și cu lam-
pioanele agățate de un nasture de pe pieptul vestonului, discutând 
perechi,  așteptau să se transmită prin stație  semnalul de plecare a  
trenului. La vagoanele de dormit, înșirate după cel de mesagerie, 
nu se vedea nicio lumină. Toate storurile de la cușete erau trase,  în 
cele neocupate becurile erau stinse, iar însoțitorii acestor vagoane, 
postați la ușile de intrare, își întâmpinau pasagerii zâmbindu-le cu 
bunăvoință.  

- Locurile 38 și 39 sunt în vagonul acesta  sau în următorul? 
întrebă pe însoțitorul primului vagon  călătorul care nu era altul 
decât Petrică Mogoș.
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- Da! răspunse ceferistul. Doamna este cu dumneavoastră? 

Vă rog să-mi dați biletele și mergeți la cușeta a treia, ușa este 
descuiată. 

- După plecarea trenului, vă rog să ne aduceți două sticle de 
Pepsi și una cu apă minerală și, dacă aveți,  dorim ca apa să fie de 
Buziaș!

- N-avem Buziaș, dar avem Borsec și-i tot așa de bună.
- Să fie și Borsec, … și vă mulţumesc!
- Biletele rămân la mine până la stația de coborâre. Așa e 

regula!
- Știu, că am mai călătorit, răspunse Petrică însoțitorului de 

tren,  care nu-și mai lua ochii de la Brândușa. Prin lumina albăs-
truie a lămpii de la capătul vagonului, acesta remarcase diferența 
de vârstă între ei și era convins că sunt  amanți. Avea experiență 
și învățase că numai de la perechi ca acestea  se încasau bacșișuri 
bune. 

„La salariile din ziua de azi, trebuie să te mai și descurci 
cumva și, la vagonul de dormit,  dacă nu curge, tot pică!  Prea 
tânără femeia asta, să-i fie soție... iar de fiică, nici vorbă! Mi se 
păru cam speriată. Or fi crezut că-i întreb de buletine și   că nu-i las 
împreună în aceeași cușetă  dacă văd că au nume diferite!    Dacă 
îmi dă un bacșiș bun, așa este, dacă nu! ...Cine știe, i-o fi soră! De 
doi ani nu mai avem voie să-i întrebăm de buletine. Numai dacă 
sunt suspecți, și atunci trebuie să apelăm la Miliția CFR. Așa, cum 
să te iei de călători  ca boala de omul sănătos! Ce te faci dacă lu-
crează prin Palatul CFR-ului, că atunci te-ai ales cu bube în cap 
de nu te mai vindeci! Pați ca amărâtul de Popescu ce lucra pe ruta 
Timișoara și l-a nimerit să-l întrebe chiar pe un director adjunct 
de la Transporturi CFR și a ajuns acar la Pietroșița. Pe vremea aia 
puteai cere și buletinele la călătorii pereche, dar n-a observat că 
bărbatul avea uniformă de ceferist pe sub fâș și nici de la instructaj 
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n-a fost avertizat ca are un călător deosebit la cușeta de rezervă. 
Poate că nici ăia n-au știut, dar nici el nu s-a orientat și a ajuns la 
dracu-n praznic. „Doamne ferește!” - cugeta în sinea lui  ceferistul 
însoțitor.

 
                                         *

Când  veni la cușeta a treia pentru a aduce comanda, pepsi și 
apa minerală, la lumina puternică a lămpii cu neon, însoțitorul va-
gonului văzu bine perechea ce o remarcase și trase concluzia că nu 
erau amanți  și se resemnă. Se observa diferența de vârstă dintre 
ei și  amândoi erau îmbrăcați în  haine de doliu.   Părul femeii era 
strâns cu o bentiță de catifea tot neagră, iar bărbatul, la costumul 
negru și cămașa albă, avea și el cravata neagră. Pe fețele lor se 
citea o suferință adâncă, iar  femeia își sufla insistent într-o batistă 
cu danteluță neagră nasul iritat de lacrimile unui plâns dureros și 
nesfârșit.

„Doamne, iartă-mă că am păcătuit!”  se rugă Celui de Sus 
ceferistul însoțitor  și-și luă nădejdea de  a primi un bacșiș de la 
călătorii din cușeta a treia. 

- Cât mă costă?... întreba Petrică.
- Opt lei și cincizeci de bani! …Vă mai trebuie ceva? Că 

până la destinație e cale lungă, întrebă slujbașul cefereului. Am 
dulciuri, sărățele și vă pot face și niște sandviciuri  dacă doriți.

- Când acceleratul trece de Bărbăteni, vă rugăm  să ne sculați 
și pe noi, că poate ne prinde somnul și nu ne trezim la timp. Vă 
mulțumesc! …grăi Petrică absent față de oferta făcută cu atâta 
amabilitate.

- Sigur că da! De aia reținem biletele, ca să știm unde co-
boară pasagerii. O făceam și dacă nu-mi spuneați, că asta-i misiu-
nea mea, pe care o fac de 20 de ani și nu mi s-a întâmplat niciodată 
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să uit așa ceva. Cine nu-și face datoria, plătește cu vârf și îndesat 
și mie nu-mi convine, că am familie și copii de crescut. Vă urez 
odihnă plăcută!... 

Și  plecă în treaba lui cu gândul la bacșișul pierdut…

                                         *

…Semn că trenul ieșise din gară,  era faptul că nu se mai au-
zeau păcăniturile sacadate ale roților la trecerea peste ace. Mersul 
lui devenise monoton. Alerga cu toată viteza, spintecând tăcerea 
nopții lăsată peste Câmpia Bărăganului. Sfârșitul lunii octombrie 
era friguros, cenușiu și trist precum sufletele celor doi frați.

Rămași singuri în cușetă, se uitară cu îngăduință unul în 
ochii celuilalt. Petrică era pătruns de grija ce trebuia s-o aibă și 
încerca  prin vorbe de alintare să reducă suferința morală a surorii 
sale după tată. Brândușa simți  mângâierile lui  curate  pornite 
din suflet  și  o podidiră din nou lacrimile care se rostogoleau  în 
bobițe cristaline până sub bărbie. 

- Ce mă făceam dacă nu veneai cu mine! Aș fi fost distrusă 
și nu știu cum m-aș  fi descurcat. Sinceră să fiu, nu mă așteptam 
la asemenea gest din partea ta, luat așa…  pe nepregătite și la o 
oră atât de târzie. Eu am aflat pe la ora cinci, dar tu nu a-i răspuns 
la telefon. Probabil nu veniseși acasă. Îți mulțumesc din suflet, 
dragul meu, și sincer îți spun că semeni foarte mult cu tata. Cu 
toate păcatele lui, a fost un altruist. Era în stare de orice, numai ca 
să facă un bine cuiva. A fost un tată bun pe care nu-l voi uita cât 
oi trăi! Într-o adâncă tăcere v-a iubit și pe voi. Noi îl simțeam, îl 
mai consolam, dar eram convinși că nu se putea face mai mult. A 
trăit ca un fugar, mereu ascuns. Tot timpul era îngrijorat să nu fie 
urmărit pentru dezertare și primirea unor drepturi necuvenite de 
către voi. Cât de mult a vrut să te cunoască și să discute cu tine! 
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Dacă ți-ar fi știut adresa, te căuta în București. Atâția ani nici tu 
nu ai dat pe acasă și el spera să vii, măcar să te vadă. De aceea, 
în ultimul timp, mergea în toate verile numai la Stejerel, unde de 
atâtea ori stătea fără rost și umbla aiurea prin sate. Și acum, când 
totul se limpezise, plecă dintre noi. Dumnezeu să-l odihnească!

- Hai, liniștește-te! …și te rog nu mai plânge, că nu mai aju-
tă la nimic. Trebuie să fii tare și să n-ai nicio grijă, că  tot timpul  
voi fi alături de tine. Până termini Conservatorul rămâi în grija 
mea. Promiți că te calmezi?... 

 Petrică, cu palmele lui calde și moi, ca un adevărat frate 
iubitor, îi cuprinse capul și o sărută pe frunte.

- Nu mai pot! nu mai pot!,  scâncea de durere Brândușa 
stând alături de Petrică pe patul de jos al cușetei.  Își sprijini capul 
în palme și cu brațele proptite pe genunchi, pătrunsă de neprevă-
zut, se gândea la ce urma să se întâmple.

- Cum s-o fi petrecut, că niciodată nu s-a văitat că-l doare 
ceva! La întâi februarie ce vine ar fi împlinit 65 de ani și hotărâsem 
să-l sărbătorim cu fast, pentru că ar fi împlinit o vârstă rotundă. 
Cheful era plănuit  la un restaurant mare din București și tu nu lip-
seai de pe lista invitaților. Era dorința lui să-ți povestească direct 
viața pe care a dus-o. Vroia să-ți ceară iertare că v-a părăsit numai 
să nu moară, dar cu sufletul a fost tot timpul alături de voi. Tata  
n-a fost un egoist și când făcea ceva se gândea  și la consecințe. 
Și-a înscenat moartea numai ca voi să aveți drept de pensie. V-a 
lăsat cu statutul de orfani de război și tot timpul v-a dus dorul. 
Jurământul cu sânge în șatră  i-a asigurat protecția ţiganilor timp 
de 40 de ani. …Nu pot să cred și nu știu cum s-a întâmplat tocmai 
acum nenorocirea asta!

- Încă o dată te rog, fii tare cum te știu și nu mai plânge! o 
îmbărbătă  Petrică pe Brândușa. Insistent,  se căută prin buzunare 
până le găsi, că uitase buzunarul în care le pusese, și deschise o 
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cutiuță cu pastile de Extraveral, medicament pentru liniștire, pe 
care le luase special de acasă. De când fusese părăsit de soție nu-i 
lipseau din  trusa lui cu medicamente.

- Uite, am ceva care te calmează! și îi întinse cutia cu pastile 
aspre, cafenii. Te rog să iei una și s-o înghiți cu pepsi! Și hai,  fii 
cuminte!..., că de mâine avem multe de făcut și noi acolo trebuie 
să fim un sprijin   pentru mama ta.  

…Dintr-odată, parcă scăpată de sub o presiune sufleteas-
că la care era supusă  în cușeta strâmtă a vagonului de dormit,  
Brândușa își luă avânt. Se ridică de pe pat, mișcă în sus și lateral 
de câteva ori brațele, parcă să se dezmorțească, merse la chiuvetă, 
se privi în oglindă unde nu se recunoscu de răvășită ce era  și se 
spălă pe față. Luă pastila din cutiuță și-o puse pe limbă și începu 
să înghită  din sticla înmânată de Petrică  lichidul dulce, puțin aci-
dulat, colorat maroniu, plăcut la gust și la miros.

- Da’  nu știu ce are, că nu vrea să alunece!  îi spuse Brândușa 
lui Petrică. O simt că-mi stă în gât și parcă  nu vrea să se desprindă.

- Astea așa sunt, mai aspre. Ia mult lichid în gură, învârte 
pastila că-i lipită de limbă și o să simți că se duce. E ca sufletul 
omului care se desparte greu de trup… Își dădu seama că amintind 
de moarte, făcuse o greșeală și o întrebă repede:  Unde vrei să te 
culci, jos  sau sus? Poate adormi și ți-ar prinde bine! Alege-ți, 
că pentru mine e totuna. Până la destinație mai avem de călătorit 
cinci ore și trebuie să ne odihnim.

- Aici, jos, dacă mă lași să aleg. De sus pot să cad, că noap-
tea mă agit în somn și în patul de acasă. Mă culc într-o parte și 
mă trezesc în alta. Uneori mai și vorbesc sau îngân vreo melodie. 
Odată am țipat de-a venit mama să vadă ce  s-a întâmplat cu mine. 
Visam ceva urât. Când m-a atins cu mâna ca să mă trezească, am 
răcnit și mai tare, de-am speriat-o. Mă alerga un țigan borât și hi-
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dos și, la atingerea mâinii mamei, am crezut că m-a prins arătarea 
aia. Dimineața, toți au râs pe seama mea. Mama le povestea și ei 
se distrau și se bucurau  că o să-mi afle secretele. Dacă mă auzi că 
vorbesc, să nu te sperii și mâine să nu râzi!... Promiți?

- Da! Da’ și tu promite-mi că nu mai plângi.
- Nu pot în asemenea împrejurare!  și-l pupă și ea pe obraz 

pe  fratele ei,  cu sufletul bun și curat, care o compătimea și era 
alături de ea într-o asemenea împrejurare dureroasă.

Din sacoșa ce-o avea, Petrică scoase un pachet cu câte două 
sandvișuri pentru fiecare. Erau felii de pâine cu unt, peste care 
pusese salam de Sibiu și cașcaval, învelite în șervețele frumos co-
lorate, și în liniște deplină le consumară. Brândușa   era nemân-
cată de la prânz  și foamea o răzbise. Primise vestea tristă, care o 
bulversase total, pe la orele cinci ale după-amiezii și nu mai avea 
chef de nimic.

- Ia spune-mi, cum aranjași cu plecarea, se știe că mâine nu 
te duci la serviciu?  îl întrebă Brândușa pe Petrică.

- Îți dai seama că nu puteam pleca fără să anunț și fără apro-
bare. O secție necondusă acum la sfârșit de an când toată lumea se 
străduiește pentru îndeplinirea planului este de neadmis și ar fi  o 
abatere foarte gravă.

- Și  câte zile poți să stai? Te întreb, că nu știu ce va fi după 
înmormântare  și nici când are loc.

- După ce am primit telefonul de la tine, m-am hotărât și 
mi-am zis că, „orice ar fi,  trebuie să merg cu tine!” Măcar acum, 
chiar mort, să-l văd bine pe cel ce mi-a fost tată. Am cugetat câ-
teva minute și l-am sunat pe director, care, spre norocul meu, era 
acasă. Pe el, fiind necăsătorit, e greu să-l prinzi la domiciliu. I-am 
spus despre ce este vorba  și anume,  că am primit o telegramă de 
la familie „că mi-a murit tata!”  „Condoleanțe, dragul meu! a zis 
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el, și cu voce tare a început să socotească: azi este vineri  și dacă 
sunteți ortodocși îl înmormântați tocmai marți. Mai ai ceva zile de 
concediu?”  m-a întrebat el. „Nu! dar am multe ore suplimentare 
neplătite”. „Fă o cerere și mâine să ajungă la mine! În ea să ceri 
șapte zile, trei cât am eu dreptul să-ți aprob și patru zile din, recu-
perare. Să nu uiți  să specifici locul și data înmormântării. Dumnezeu 
să-l ierte!”, a mai zis directorul și am încheiat discuția cu el.

Era târziu și, ca să nu se culce, am urcat repede până la un 
vecin care lucrează în secția mea și locuiește cu un etaj mai sus și 
lui i-am spus despre ce este vorba. Peste pijama și-a pus un halat 
și a coborât la mine, unde a stat până am făcut cererea care trebuia 
dusă la secretariat. 

Cum va fi și ce va urma, nu știu ce să zic. În dosarul meu 
de cadre, unde ajunge în final cererea cu rezoluția directorului, la 
date despre TATA, scrie:   „Tatăl este mort  în cel de al Doilea 
Război Mondial, în luna decembrie 1941.”

                                           *

 Băură apă minerală, se clătiră printre dinți și hotărâră să se 
culce. Cu lumina stinsă, Brândușa ieși pe hol, Petrică se dezbrăcă 
de haine, se echipă de culcare și se urcă pe scăriță la patul de sus. 
Prinse șnurul de siguranță și se acoperi cu pledul moale, făcut din 
păr de cămilă. Lenjeria mirosea plăcut. Revenită și ea în cușetă, 
Brândușa procedă la fel și în legănatul vagonului, își urară  somn 
ușor, după care se ostoiră pentru a adormi.

                                            *

…Multă vreme, de cei doi frați care se prefăceau că dorm, 
somnul nu se lipi. Paturile erau comode, mersul era liniștit, dar din 
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când în când se mai auzeau niște păcănituri ale roților prinse în 
boghiuri, semn că treceau peste acele din vreo haltă sau stație fără 
oprire. Și, totuși, oboseala și vremea târzie îi prididi și Morfeu îi 
mângâie cu îngăduință pe la gene și luă în stăpânire   sufletele lor 
zbuciumate de durere. 

                                           * 
Petrică  părea că abia ațipise,  când însoțitorul vagonului 

Lits, cu o cheie potrivită,  descuie ușa cușetei și discret îi anunță:
- Doamnă și domnule, peste cinci minute trecem prin  gara 

Bărbăteni. În 30 de minute suntem la Târg!... și nu închise ușa 
până nu se convinse că fusese   auzit.

 Din patul de sus, locul unde se cuibărise,  Petrică  mormăi 
ceva, dădu la o parte pledul de pe el și sări ca ars, ajungând în 
poziția cu picioarele agățate în gol. Frecându-se la ochi, mulțumi 
ceferistului pentru grija purtată. Acesta, în liniște deplină, cum ve-
nise să anunțe, tot așa plecă la treburile lui,   la alte cușete,  cu grija 
călătorilor din vagonul său. 

Brândușa nu se mișca. Probabil adormise mai târziu și som-
nul o copleșise. Când Petrică aprinse plafoniera o văzu   cu fața 
întoarsă   la perete iar pătura căzuse, lăsându-i spatele gol. Mai 
văzu că fundulețul rotund ca un bostan era acoperit cu chiloțeii  
albi de mătase  cu danteluță. Semăna cu ai lui Vio, iubita lui, când 
a dormit ultima oară la el acasă și i-a văzut dimineața când s-a 
dus la ea în dormitor cu o ceașcă de cafea să-i facă surpriză și ea 
încă mai dormea. Și atunci se culcaseră târziu, în cameră era cald 
și ea nu-și mai îmbrăcase pijamaua. Rămăsese numai în furou și 
chiloți, de o finețe impecabilă.

 Cu o tandrețe părintească, Petrică prinse marginea pledului 
și, ușor, trase de el să-i acopere porțiunea descoperită, dar mișcarea 
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fu resimțită de fată, care speriată din somn, se răsuci rapid în patul 
îngust, dar confortabil pentru un om obosit.

- Am ajuns? întrebă ea, cu vocea scăzută.
- Da! îi răspunse fratele său. Mai avem o jumătate de oră și 

coborâm. Te rog să mai întârzii puțin să mă îmbrac, că avem timp 
suficient. Eu imediat sunt gata și ies.

 Brândușa reveni la poziția inițială  să nu-și deranjeze cu 
privirea fratele când se îmbracă. 

- Cred că era mai comod să mă îmbrac eu prima! vorbi ea 
cu spatele întors spre el. Îți vine greu să-ți tragi ciorapii și să te 
încalți. Așa, aveai patul meu liber. Dar…, să mă trag mai la perete, 
să poți să stai și tu pe margine.

- Eu am făcut armată și la exercițiile de alarmă, din poziția 
în picioare, mă încălțam și puneam toate hainele pe mine. Uite, că 
de când vorbim sunt și îmbrăcat cu pantalonii și încălțat. Eu merg 
să mă spăl pe față la chiuveta de la WC. Îmi iau săpunul și proso-
pul și plec. Până vin, scoală-te și tu!

- Spală-te, dragă, aici! că acolo poate-i frig! îi zise Brândușa.
- Nu! că mai am nevoie să mai fac o treabă mică. Să nu te 

dai peste cap, că eu aștept afară zece minute. Mă uit la ceas și nu 
te deranjez.

Noaptea fusese senină. Luna mare, rotundă, cum este ea 
când e   plină, lumina câmpul  ca ziua. Petrică  aștepta să trea-
că cele zece minute și privea  afară prin fereastra de pe culoarul  
vagonului. Mersul era insesizabil, se auzea doar un fâșâit și avea 
senzaţia că stă pe loc și prin fața lui se derulează în sens invers 
stâlpii de telegraf. 

Așteptând, îi trecu prin minte cum procedase și ce făcuse de 
aseară până acum și parcă nu-i venea să creadă că așa de repede 
se schimbaseră atâtea lucruri!... Gândea la ceea ce urma să mai 
rezolve, dar  își aduse aminte că azi e sâmbătă și Viorica trebuia 
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să vină la București. Dar, ce mai contează. „Mă duc la Telefoane  
și o sun la serviciu. O să rămână încremenită când va auzi unde 
sunt! Doar ieri am vorbit de acasă și am aranjat întâlnirea. Și azi 
de dimineață sunt la trei sute de kilometri distanță de București. 
Cum ți se dau peste cap toate aranjamentele și câte necazuri aduce 
moartea unui om!”

- Vino dragă, sunt gata! îl chemă Brândușa pe Petrică scoțând 
capul pe ușa cușetei, care, în gândurile lui, pierduse noțiunea tim-
pului.

Trenul redusese mult din viteză și la orizont se vedeau lu-
minile orașului. Totdeauna când venea pe acasă, de la distanța 
aceasta, Petrică își lua lucrurile din cabina în care călătorise și de 
pe hol, ca și acum, admira orașul pe care nu-l cunoștea bine, că 
nici măcar liceul nu-l  urmase  în el. Pentru el, orașul era doar de 
tranzit. Direcția de mers a căii ferate era proiectată de așa natură  
că aveai senzația că vei trece pe lângă el dându-ți posibilitatea să-l 
vezi în toată splendoarea lui.  Călătorind ziua, puteai admira blo-
curile falnice care se construiseră în ultimii ani și se remarcau prin 
distincțe față de casele ce erau amplasate împrejur, Castelul de apă 
al orașului, care în concurență cu ele le depășea la înălțime, Liceul 
Teoretic, maiestuos prin  arhitectură, și  Școala Normală impu-
nătoare prin masivitate. Când viteza trenului se apropia de cote 
minime,  într-o curbă largă, târâtorul plin de călători se întoarse la  
mai puțin de optzeci de grade și intră în stație, ca venind din sens 
opus. Aici, în orice  vagon ai fi fost, puteai vedea și număra toate 
vagoanele din componența garniturii.

                                           *

…Dintr-un taxi angajat din gară, cu sufletul la gură și cu 
ochii plini de lacrimi, Petrică și Brândușa coborâră la poarta casei 
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de pe strada Măgurii nr.7. El rămase în urmă  ca să achite costul 
transportului, Brândușa alergă de una singură, descuie poarta și 
ajunse la ușa de la intrare, unde,  într-o cratiță cu nisip, ardeau 
nenumărate  lumânări de mărimi și grosimi diferite. În camera 
mare,   chiar în mijloc, pe o masă întinsă era așezat coșciugul, la 
capul căruia, într-un sfeșnic bisericesc, ardea liniștit   o lumânare 
groasă, din ceară curată de albine.

Covorul de pe jos fusese strâns și pașii  pe dușumeaua din 
scânduri late de brad   trăncăneau a gol. Lustra mare cu cinci brațe  
avea aprinse   trei becuri. Sub Icoana Maicii Domnului, într-o can-
delă de argint și cu paharul din sticlă vișinie, pâlpâia o luminiță 
fără speranță, ca și sufletul răvășit al Brândușei. Pe lângă pereți 
erau așezate cele două fotolii și mai multe scaune tapisate cu spă-
tar. Oglinda toaletei era acoperită cu o cârpă mare, neagră.

Pe sofaua extensibilă moțăia o femeie epuizată de oboseală,   
care fu trezită de intrarea intempestivă și plânsul disperat al copi-
lei celui trecut în neființă. Brândușa merse direct la capul tatălui 
său cu gândul să-l sărute, dar schimbarea înfățișării după moarte, 
o opri să facă acest gest. 

Figura, eliberată de grijile care l-au măcinat cât a trăit,  îi 
era destinsă, părea cufundată într-un somn adânc. Pielea feței i se 
întinsese, cutele îi dispăruseră, dar îi apăruseră pete mari, albăstrii, 
care-i schimbaseră alura pe care o știa. Toată fruntea se învinețise. 
Când îi atinse cu degetele  palmele încrucișate pe piept și simți ră-
ceala de gheață a acestora, avu un moment de înfiorare și reținere 
și nu putu să facă gestul gândit, pe care și l-ar fi dorit. Lângă mâi-
ni, pe piept, erau puse  o lumânare făcută colac (statul) și o iconiță 
ce o înfățișa pe Maica Domnului cu Fiul în brațe. Cu fața plină de 
lacrimi, Brândușa o sărută pe aceasta.  Se lăsă în genunchi și cu 
mâinile agățate de marginea coșciugului începu să plângă deznă-
dăjduit. Femeia străină de pe pat se ridică de unde sta și-i aduse  
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o pernă fantezie s-o pună sub genunchi. Era Mărgăreta, mama lui 
Petrică, care se uita cu deferență la domnișoara ce-l plângea pe 
tatăl ei, pe care  ea  a tratat-o atâta amar de vreme ca pe o  lăiață, 
așa cum vrea să pară atunci. 

Așa le găsi Petrică, pe Brândușa și pe mumă-sa în camera 
mortuară. Prezența mamei lui îl uimi, cum și venirea lui avu darul 
s-o impresioneze pe mama sa. Petrică n-avea de unde să știe că nu 
trecuse nici o săptămână de când   ea aflase soarta lui Trifon, omul 
ei mort cu acte de 35 de ani.

- Ai venit și dumneata, mumă!? De unde știi că el e tata și 
că a murit?... vorbi el încet să nu deranjeze bocetul înfundat al 
surorii sale.

- A primit Nicolae telegramă și am venit amândoi! Azi vin 
toți că-l îngropăm! Nu poate fi țânut până marți, că-s prea multe 
zile.

- Dar cine i-a trimis lui Nenea telegramă, voi  cum ați aflat 
cine-i el?

- Știm mumă! că de acolo  cred că i se trage…
- Adică ce vrei să spui?
- A venit la Nicolae de praznicul  de la Sfântu Dumitru și, 

dacă veniși, o să afli și tu cum au fost treburile acolo. Bine că 
putuși ajunge, să fim  măcar acum toți! Am înțeles de la el că tu 
știi mai demult povestea lui și nouă nu ne-ai scris!...

- Mumă, eu le-am aflat povestea lor de la Brândușa și n-am 
apucat să mă dumiresc bine și iată ce s-a întâmplat. Mâine se îm-
plinesc trei săptămâni.

- Nu vezi, mumă, ce distrusă-i! Să nu-i stea inima și ei, că el 
de inimă a murit. A făcut un farct chiar în noaptea când am dormit 
toți la Nicolae. Așa i-a spus doctorul lu’ Mărița când l-a găsit în 
casă mort. Era să moară și ea, așa de rău s-a speriat…  Da’ de unde 
să priceapă el de unde vine durerea din capu’ pieptului! Auzi, că 
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trebuia să nu se mai miște și el a mers cu mine până acasă, să vadă 
cum am ținut-o… Ce crezi! cât s-o fi perpelit el ca să ne spuie și să 
se lăpede de jurământul cu lăieții. Mai avea cinci ani, dar eu cred 
că a sâmțât că o să moară. Ce-a fost la Nicolae acum trei sări! Ne-
am bucurat și am plâns că mi s-au scurs toate lăcrimele. Nu-i timp 
acu’, da’ să știi că până nu pleci, am multe să-ți spui!...

Pe ușă intră năvalnic Marița  și discuția între mamă și fiu se 
întrerupse. Petrică îi ieși înainte, Brândușa se ridică de unde era 
și de-acum toți trei plângeau ținându-și capul sprijinit, unul  pe 
umărul celuilalt. 

Moartea lui Trifon, care avea copiii făcuți cu două femei și 
nu era  divorțat oficial de niciuna, îl despărțise de-odată de amân-
două. Domnul îi hotărâse soarta!... să-l cheme la el și să le  lase, 
pentru totdeauna, singure! 

Dintr-o lăiață,  așa cum era cunoscută în Valea Mare, în 
ochii lui Petrică,  Marița, mama surorii lui, arăta, cum de altfel și 
era, ca o doamnă  respectabilă. În anul acela împlinise 50 de ani, 
jubileu sărbătorit cu mare fast într-un restaurant din capitală. La 
vârsta ei era încă frumoasă, dar acum copleșită de suferința pro-
vocată de moartea lui Trifon era de nerecunoscut. Toată noaptea, 
alături de Margareta, vegheaseră lângă trupul neînsuflețit al celui 
care le-a iubit și le-a fost sprijin  fără părtinire, așa cum s-a pri-
ceput și a putut pentru fiecare. Cearcăne  proeminente înconjurau 
ochii Mariței, schimbându-i fizionomia. Părea distrusă!

Rămase singure peste noapte, Marița și Margareta au avut 
timp destul să-și povestească toată viața lor  de copile și de fe-
mei măritate cu același bărbat. În discuții au fost și momente mai 
comice care le-au descrețit frunțile, dar și destul  de multe, dure-
roase, care le-au stors  lacrimile ce nu se mai terminau…, și erau 
mirate că nu știau, „de unde or mai veni!”

Pe timpul nopții, văduvele,  ca să-și alunge somnul și să 
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petreacă ultima noapte alături de bărbatul lor, băuseră mai multe 
ceșcuțe de cafea  tare, pregătită de Marița într-un ibric de ara-
mă, care, pentru Margareta   neobișnuită cu așa  ceva, a  avut un 
efect puternic. Se simțea buimăcită, iar somnul nu se mai lipea de 
ea. Spre ziuă, din cauza neodihnei și zbuciumului ce o copleșise,  
Marița  începuse să cucăie și Margareta i-a zis:

- Măriță, tu ești mai obosâtă ca mine! Du-te fă și culcă-te 
olecuță, că eu îs mai tare și pot veghea și sângură. Nu-mi este 
urât de el și nu mai plâng că      l-am jelit 35 de ani. Sângură, mai 
vorbesc și eu cu el. Îl întreb cum i-a fost fără mine, fără copii și-i 
spun și eu  de ce nu m-am măritat! Îi povestesc tot ce-am pățât 
atâția ani. Hai, du-te, că acum se face zâua și mâne ai multe pe 
capul tău!...

                                         *

…De la cimitirul din bariera Târgului, unde fusese îngro-
pat Trifon, oamenii care l-au însoțit, și a fost puhoi nu altceva!... 
la rugămintea insistentă a familiei au fost poftiți toți la pomană. 
Bulibașii veniți de prin țară și  lăieții  localnici au mers  unde se 
așezaseră mesele în corturi, în livada cu meri de lângă strada lor. 
Pentru comunitatea țigănească, juzii hotărâseră, în semn de cinsti-
re, să le facă ei și pe cheltuiala lor pomana la care să participe toți 
lăieții și cine o mai vrea dintre români. Petrică, îndemnat de ai lui, 
organizase și el o masă  la un restaurant, unde a invitat pe vecinii 
români mai simandicoși și pe străinii, unii chiar consilieri de la 
primărie, tovarăși de ședințe ai lui Trifu, care veniseră la înmor-
mântarea partenerului lor. N-a lipsit nici Lori, nepoata Domnichii. 
Venise cu încă două colege de clasă, că-i era rușine să fie singură 
la pomana străbunicului ei, lăietele care i-a dat un șuierici când a 
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trecut într-o vară prin sat și ea venise  să stea la bunică-sa.

Preoții care au slujit la procesiunea de înmormântare, că au 
fost trei, s-au împărțit: doi, să sloboadă masa în țigănie, unde era 
spuma țigănească și mai multă lume, iar unul, să meargă la masa 
de la restaurant să pomenească bucatele.

La pomana din colonie, după ce preotul ăl bătrân terminase 
slujba și a zis, „Dumnezeu să primească!”, s-a ridicat în picioare 
un lăiete între două vârste, ce sta aproape de capul mesei și care 
ținea în mâna ridicată o căldărușe de aramă;  să atragă atenția pen-
tru a fi  ascultat  a început să bată cu un ciocan în ea. Era Vasile 
Ciungu, membru al Crisinatorilor, care organizase totul și con-
form datinii el urma să fie ales ca bulibașă în locul lui Trifu. 

- Atențiune, atențiune!... striga Vasile în gura mare să fie 
auzit, că se pornise în cort o gălăgie de nu se mai putea înțelege 
nimeni, și bătu de zor în căldărușe până se făcu liniște deplină.

- Azi îl îngroparăm pe cel ce ne-a fost atâția ani bulibașă. Eu 
îl cunosc   încă de la Buh din deportare, de unde el  ne-a adus și 
ne-a așăzat aici. Cât am ieduit acolo, s-a îngrijit să avem demân-
care, să nu ne mai mâncăm catârii, cânii și alte hoituri.

 - Mmm! …se iscă un mormăit scos din guri, când mesenii 
etniei  auziră cuvântul hoituri… Nu vă mirați, că așa a fost și eu 
știu, că am fost acolo. Aveam 15 ani și eram însurat și aveam co-
pii. Acolo mi-a murit și muiara și șaorâii. Ce știți voi ăștia mai 
tineri ce am pățit!  mai zise Vasile. Și acum vă spun o veste mare, 
fincă Trifu e în groapă, că altfel n-aș vorbi.

În cort se făcuse o liniște de mormânt, doar unul dintre 
bulibașii străini strigă cu voce tare, ca să fie auzit.

- Așa-i! …Și eu am fost acolo și mi-au murit ăi bătrâni.
 Vasile era ascultat de toată lumea și nimeni nu se mai atin-

gea de mâncarea pusă pe mese, chiar și cei care începuseră să 
mănânce.
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- Trifu... și făcu o pauză, …n-a fost lăiete! …Trifu a fost 
rumân!

- Ăăăă!... se creă un zumzet de mirare care-l făcu să fie cu-
rios și pe popa Briceag, cel cu barba albă ce îi avea ca enoriași pe 
toți lăieții.

- Prin jurământ, Trifu s-a făcut lăiete și a avut grijă de noi 
cât ne-a fost bulibaşă. Când juzii  l-au primit în șatră, s-a jurat cu 
sânge, eu eram acolo și l-am dus până la cortul lor. Aveam frică 
de el, că era îmbrăcat ca jăndarii și vream să știu ce caută la noi și 
să-mi dea un crăițar. Am  stat în frig lângă cort să aud ce le spune 
el   Crisinatorilor. Era iarnă și bătea un vânt de te tăia și-ți lua ră-
suflarea. Nimeni din șatră nu mă vedea că trag cu urechea, că toți 
erau aciuați, lângă focuri prin corturi și bordeie, că-n ele trăiam 
și iarna. Dar n-am avut noroc până la cap, că m-a prins ascultând 
Mihai ăl Bătrân, care el era bulibașă atunci. Ieșise prin urdar  că, 
de stat mult pe șerand, îi venisă să iese pe-afară… Când   m-a vă-
zut pitit în dosu’ cortului, m-a prins de haină și mi-a zâs: 

- Fugi d-aici, andraliule!... și dacă o să grăești ce-ai auzât 
până nu trec 40 de ani, vei fi ars cu fierul roșu pe obraz și pe burtă  
și alungat din șatră, că noi am jurat cu mânile împreunate și am 
amestecat sângele ieșit prin crestături!  Și mi-a arătat tăietura de 
pe mâna stângă de unde mai șuruia sânge și mergea să-l spele cu 
pișat ca să se oprească. Acum, că să dusă dintre noi, vă spusăi la 
toți, ca să știți cine a fost Trifu. Era soldat rumân fugit din armată  
de frică  să nu moară, dar cu inimă bună ca aurul! că a avut grijă 
de noi să nu pierim toți. Dumnezău să-l primească! Că, cât trăi, fu 
omenos! 

Vasile tăcu și merse de sărută mâna  preotului cu barba mai 
albă, care stătea în capul mesei înconjurat de bulibașii străini și 
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avea gândul fixat la conținutul unui pahar de-al mare plin cu ra-
chiu, adus  de Margareta   pentru pomenirea omului ei.  

Acum  aflase și popa cine a fost bulibașa Trifu  și  de ce se 
mira de-atâtea ori  când intra în casa lui la Bobotează, că mirosea 
așa de frumos și  era curățenie ca la nimeni altul.



23

II

Fantoma de la poartă

De Sfântu Dumitru  se ținea praznicul satului Vâlceaua din 
comuna Valea Mare. Ca toți gospodarii și Nicolae Mogoș cu soția 
lui, dodica Ioana, an de an se pregăteau cu ce aveau ei mai bun 
pentru a-și omeni neamurile la o asemenea sărbătoare. Anul aces-
ta fusese bogat în toate, făcuseră vin și rachiu din belșug, iar bă-
tătura era plină de orătănii. Ca să fie masa plină, mai cumpăraseră 
și un noatin, să-l facă friptură la cuptor. Împreunarea neamurilor 
era pentru toți o desfătare, se povesteau câte în lună și în stele și 
toată lumea era fericită. „Când poate fi mai plăcut  decât într-o 
asemenea situație!?”...cugetau oamenii locului. Mănânci și bei pe 
alese și pe săturate, vorbești până ți se împleticește limba, de pleci 
acasă, mergând pe trei cărări. Se merită, măcar o dată pe an, o ase-
menea petrecere cu neamurile tale după atât  de multă și istovitoa-
re trudă. Cât ar fi omul de sărac, pentru praznicul satului, fiecare 
este mândru să-și primească rudele cu belșug și voie bună. În anul 
când bate piatra  sau bruma de primăvară arde florile pomilor și 
n-au din ce face  băutură, se duc și o cumpără din altă parte, „că-i 
mare rușine să  n-ai  și să nu bea omul cât poate duce în asemenea 
ocazie!” 

La Nicolae Mogoș, neamurile venite la praznicul de azi s-au 
simțit tot așa de bine, ca la Sântămarie  la cumnată-sa Mărgăreta, 
ca la nuntă!... Și, Mărgăreta este o muiere singură, rămasă văduvă 
de 35 de ani. De aceea Nicolae, nici dacă era picat cu ceară, n-ar fi 
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acceptat să fie bârfit, „că-i zgârcit”, sau cineva să zică vorbe, „că 
la Mărgăreta  a fost masa mai bogată ca la el!”  Așa gândea gospo-
darul Nicolae după plecarea oaspeților din bătătura sa.

Cu grijă să aibă căldură peste noapte în odaie, coborî din 
tindă, se uită pe cer și văzu că-i senin - semn că și la noapte va 
fi iar frig - și se duse sub șopron  să ia un braț de lemne tăiate și 
uscate să aprindă focul în sobă. 

Dodica Ioana împreună cu nepoată-sa   Domnica și cu  
Mărgăreta, care nu plecaseră și rămăseseră  s-o ajute la descurcat 
vasele, lucrau și sporovăiau de zor în cuhnie. Una le curăța de 
resturile de mâncare pe care le punea cu grijă în găleata porcului, 
alta le spăla și le clătea, iar a treia dintre muieri  le ştergea că erau 
multe străchini, taiere, linguri, furculițe, pahare  și ceșcuțe de pă-
mânt făcute de Trifon, pe care Mărgăreta și fiică-sa le atingeau cu 
sfială să nu se spargă.  Ioana era mulţumită cum mersese prazni-
cul, iar cumnată-sa cu fie-sa nu mai conteneau  și o lăudau tot tim-
pul știind că-i face plăcere - „ce frumos a fost și ce bine a ieșit!” 

Pe când își umplea brațul cu lemne, Nicolae auzi că cineva 
bate în poartă. Zgomotul era ușor, dar îl supără  pe dulăul Bă-
călăon, care începu să se agite în lanțul prins  cu zgardă de gât. 
Întărâtat de străin, se opri din rosul   oaselor de la friptura de ied și 
începu să latre mai abitir ca altădată.  

- Așteaptă un pic, să duc brațul cu lemne în odaie și vin ime-
diat! …grăi Nicolae cu glas tare, să fie auzit de omul de la poartă. 
Apoi, către câine,  cu vocea de stăpân bine dispus se răsti la dulăul 
său: „taci javră, că te săturai și pe tine. Azi îi sărbătoare mare și nu 
vin hoții peste noi!” 

Punând cu grijă lemnele lângă sobă, mulțumit pentru felul 
cum i-a ieșit cea mai mare petrecere  a satului, când își revăzuse 
toate rudele apropiate, încântat că toți sunt bine și sănătoși, 
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Nicolae se gândea la „cine o fi ăla de bate și nu vorbește?”  Dacă 
era vreun vecin sau vreo rudă care uitase ceva, striga cum să stri-
gă, nu bătea așa ușor, atât cât să fie auzit, dar să nu deranjeze! 

Se mai uită la câine și se convinse că-i bine legat și merse 
să se dumirească cine-i. Trase cuiul din bulumac, apucă de lăntete 
și deschise poarta. Dincolo de șanț, pe marginea drumului sta un 
ins pe care nu-l  cunoștea. Era un bărbat îmbrăcat  bine, având pe 
deasupra hainelor un pardesiu și pe cap o șapcă neagră. „Cine să 
fie?”… gândea Nicolae uitându-se cu atenție la omul  văzut acum 
pentru prima-oară.

- Bună seara! salută omul din fața sa.
- Bună seara! răspunse Nicolae. Pe cine căutați dumnea-

voastră, că eu nu vă cunosc?
- Pe dumneata!... și aș  vrea să mă primești în curte că avem 

ceva de vorbit. Știu că avuseși praznicul satului. Să nu-ți închipui 
că venii să mănânc, dar azi este cea mai potrivită zi pentru discuția 
pe care vreau s-o am cu dumneata și nevasta dumitale.

- Dar cine ești, și cum te cheamă?... că eu nu te-am mai vă-
zut niciodată până acum, îi vorbi și Nicolae tot la persoana întâi.

- Ba, m-ai văzut! Dar eram altfel îmbrăcat. Eu sunt lăietele 
Trifu și azi am venit de la Târg în mod special,  că-i sărbătoarea 
satului.

- Hai că-i bine! Astă-vară erai lăiete cu plete și barbă și 
acum arăți ca un domn de la oraș și vrei să vorbești cu mine și cu 
muierea mea. Beui eu azi cu neamurile, dar nu-mi beui și mințile, 
că fusăi gazdă. Asta-i chiar comedie! Atunci, ca să te cred, spune-
mi cum o cheamă pe piranda ta?

- Marița!
- Și pe fie-ta?
- Brândușa!
„Doamne, ce se întâmplă cu mine de am vedenii, își zise în 

gând Nicolae!”
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- Ioană!...  strigă el la nevastă-sa. Ioana nu-l aude și Nicolae 

strigă mai tare de răsună bătătura și sperie curcanul în coteț de-l 
apucă gurluitul.  

-Ioanăă!     
- Ce vrei omule, …de țâpi așa? îi răspunse  Ioana din ușa 

cuhniei. Să pusără dihăniile pe tine?
- Ia vino, fă, până la poartă, că ne caută cineva!
- Și tu nu poți să vezi cine-i! Îți luă Dumnezeu vederile. Cre-

deam că măcar azi bei și tu cu măsură să nu te cherchelești. Uită-te 
bine și vezi cine e, că Domnica și cumnata să grăbesc să plece, că 
noaptea-i pe noi și au de mers mult până acasă.

- Vino muiere încoa, că nu-i de glumă! și nu tot boroscodi 
acolo… că nu-ți e pasu’ și francu’!

- Huo, că vin! Ce v-ați face fără muieri, că le țâneți în frâu și 
le slugăriți ca pe roabe. O să vezi tu când n-oi măi fi eu!... 

- Stați fă aici, până mă întorc, că vin repede! zise Ioana cum-
nată-si Măgăreta și Domnichii, care auziseră toată discuția ei cu 
Nicolae. Să nu plecaţi cu mâna goală de la mine, că mă supăr pe 
voi! Rămasă atâta demâncare, că noi   n-o răzbim și-i păcat de 
Dumnezău să se strice sau s-o arunc la câne.

           
                                      *

…Furioasă pe Nicolae, Ioana ajunse la poartă să vadă pe acel 
cineva. Nicolae sta în poartă și-n dreptul lui, dincolo de podișca de 
peste șanț, era un necunoscut, ce părea un om ca lumea, îmbrăcat 
elegant, ca la oraș.

- Tu îl cunoști pe el? zice că-i lăietele Trifu - o întrebă direct 
Nicolae pe  nevastă-sa.
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- Lasă-mă, omule, în pace cu glume d-astea! Eu l-am văzut 
astă-vară pe lăietele Trifu, când se uita chiorâș spre casă, da’ ăla 
era țâgan sadea. E drept că a fugit de mine să nu-i văd fața, dar 
l-am mirosit că-i țâgan venit cu intenție să dea vro spargere.  Tu nu 
vezi că ăsta-i român neaoș și nu vorbi așa cu om străin, mai ales 
dacă nu știi cine-i! Nicolae, ești beat!... și lăsați-mă în pace cu glu-
mele eștea, că să grăbesc muierile ălea să plece. Pe cumnata o cam 
doare capul. Le prinsă noaptea aici ca stătură să mă ajute pe mine.

- Mărgăreta mai este aici?... întrebă străinul cu o voce caldă 
ca un vânticel primăvăratic ce vestește vreme bună.

- Doamne, ia-mă tu pe mine, asta-i comedie mare! grăi do-
dica Ioana, crucită de ce auzea. Nicolae, nu glumiți cu mine! Spu-
ne-mi cine-i străinul ăsta care stă aici și  care ne cunoaște toate 
neamurile?

- Vezi, de aia te chemai și tu zâsăși că mă îmbătai. Îmi spuse 
și numele lăiețelor cu care tu te-ai pupuit toată vara aici,  în bătătu-
ra asta! îi reproșă Nicolae muierii sale ce rămăsese stană de piatră. 

-  Spânzul pe care vi l-a dat Marița, l-ați folosit? Dacă nu, să 
îl păstrați bine uscat că e bun și la anu’, grăi străinul din marginea 
drumului care zicea că-i lăietele Trifu. Băgați-mă în curte că am 
multe de vorbit cu voi. Ioană, spune Mărgăretii  să nu plece, …că 
am și pentru ea niște vorbe.

Ioana, înmărmurită, începu să se închine și  să se minuneze 
de ce îi era dat să trăiască.

„O fi vreo minune de la Dumnezău, să avem parte de vreo 
veste ce ne-o aduce străinul ăsta, care văd că mă știe și pe mine 
cum mă cheamă.”

- Hai, intră omule, cine ai fi  și băgați-vă în casă, porun-
ci hotărâtă ca o stăpână și plină de curiozitate dodica Ioana.  
Nicolae, strânge ce mai e în neorânduială, așezați-vă la masă până 
vă încălzesc friptură de ied, că rămasă destulă!
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 În sufletul ei, dodica Ioana se gândea cu bucurie „că nu-i 

plecaseră rudele și nu rămăseseră singuri, numai ea cu bărbatu-su 
să șeadă sara în casă cu un străin venit pe capul lor.”

- Nicolae, să nu te îngrijorezi că eu îl citii. Îi om bun și 
venim să-l ascultăm ce ne spune! grăi Ioana s-o audă și călătorul 
venit, și intră să termine treaba din cuhnie.

                                        *

-…Făă, ne găsâră năbădăile! zise Ioana celor două femei 
care așteptau nerăbdătoare să le spună de ce o chemă bărbatu-su 
la poartă și ce fu acolo, de întârzie așa de mult.  Veni unul bine îm-
brăcat ca la Târg și zâsă că-i Trifu!  Trifu, lăietele, care a stat toată 
vara cu cortul, la gura satului vostru. Zâsă că-i omul  lăiețelor ălea 
frumoase care au venit pe la mine și pe la voi. Da’, eu nu cred că-i 
Trifu, că nu samănă cu țâganul ăla, și-i îmbrăcat domn, ca la oraș. 
Ne știe pe toți. Te cunoaște bine și pe tine Mărgăretă și  era bucu-
ros când auzi că nu plecarăți. Parcă știa că sunteți aici, că vrea să 
vorbească și cu voi.

- Cine să fie?  întrebă Domnica nedumerită.
- Trimisu’ lu’ tact-tu din ceruri! glumi  Mărgăreta și tot ea 

râse de vorba ei. Poate-i vreunul  de-al lu’ Petrică de la București 
și o fi venit cu vreo scrisoare și cu un pachet, că n-a mai scris nici 
ăla  de când a plecat, ș-a trecut atâta vreme! continuă ea să-și dea 
cu presupusul.

- Parcă nu-i potrivit mumă, ca tocmai azi, când se vorbi la 
masă de tata să zici și mata așa ceva despre el. Și popa în biserică   
îi pomeni pe toți soldații morți în războaie. Vezi că-i târziu, că să 
înnoptă demult și Vasile intră la idei că n-ajunsărăm acasă. Îl ști 
bine cât îi de supărăcios, mai ales azi, când fu lipsă de la împreu-
narea cu toate neamurile.

Da’, eu nu cred că-i

Trifu, că nu samănă cu țâganul ăla,
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                                       *

Când cele trei femei, Ioana, Mărgăreta și Domnica,  au în-
trat în odaie cu mâinile încărcate de străchinile pline cu mâncare 
și beutură, străinul a început să plângă. Tremurând, s-a ridicat în 
picioare de unde sta și s-a apropiat de Mărgăreta, care-l privea în-
mărmurită. A prins-o de umeri și uitându-se în ochii ei, plângând 
i-a zis:

- Mărgăretă, dacă mai poți, iartă-mă!
- Da’ ce vrei de la mine, omule? Pentru ce să te iert eu, că 

nu mi-ai făcut niciun rău. Ba mai mult, mi-ai dat un clopot pentru 
vacă și o căldărușe de aramă spoită, dacă zici că dumneata ești 
Trifu sau cum te-o chema și acum te îmbrăcași altfel.

Domnica, privindu-i,  încremenise.  În mâini ținea un taier 
cu ceștile și sticla de rachiu care avea legat de gât dopul de plută 
de la o sticlă de șampanie, vechi de peste 35 de ani.

- Ia te uită!... zise străinul printre lacrimi, când văzu ce avea 
Domnica în mâini. Și pe astea le-ați păstrat, parcă anume să mă 
răpuneți pe mine când le-oi vedea. Glaja cu dopul de șampanie 
din care-mi dădeai tu, Nicolae, să  beau când veneam pe la casa în 
care m-am născut, străchinile și ceșcuțele făcute de mine!!... 
Mărgăretă, Nicolae, Ioană, voi  nici acum nu vă dați seama cine 
sunt? Domnica n-are de unde să mă cunoască, fiindcă era mică 
atunci când am plecat, dar voi…, voi nu mă recunoașteți nici acum 
când mă vedeți de aproape, în carne și oase, uitându-vă în ochii 
mei? Doamne Dumnezeule, iartă-mă și dă-le sănătate, că, înainte 
de a muri, avusei puterea să mă întâlnesc aici cu cei ce mi-au fost 
dragi și pe care, disperat, ca să  nu mor, i-am părăsit!...

Recunoscându-l, dodica Ioana și Mărgăreta, prinse  una în 
brațele celeilalte, începură să țipe, Nicolae, ca trăsnit se răsturnă 
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în pat.  Domnica contrariată de situație, cu glaja plină de rachiu și 
ceșcuțele de pământ puse pe un  taier, rămăsese mută și nemișcată 
în picioare. Cu privirea senină, se uita la bărbatul care zicea că-i 
tatăl ei. Auzise de el și îl știa doar din povestirile mumă-sii. Îl 
avea înscris în pomelnicul casei la morți și în fiecare duminică era 
pomenit în biserică. Îl mai văzuse în poza îngălbenită de vreme  
pe care o ținea la un loc cu actele încredințate de maică-sa spre 
păstrare, în care părinții ei, Trifon și Mărgăreta, se țineau de mână 
stând cu spatele la un perete de pânză neagră cu flori albe. O fă-
cuseră la bâlciul de la Sânpetru, la un an după ce se căsătoriseră. 
Pe spatele pozei, tatăl ei pusese data și semnase. Scrisese cu un 
creion chimic și  era un scris   caligrafic. Acasă, când era copilă, 
o privea mereu, dar în poză părinții erau tineri. Mumă-sa avea pe 
cap cârpă lungă de borangic cu flori și avea prinsă în păr o chită 
de mușcate, așa cum se purta și știa de la ea că-s mușcate, iar  el 
era un băiat   frumos, cu freză bogată, având o floare de trandafir 
în buzunarul de sus de la haină. Acum, avea în fața ei un bătrân 
cu părul  vâlvoi, încărunțit, fără cărare pe mijlocul capului și cu 
obrazul vălurit. 

 „Omul acesta nu seamănă nici pe departe cu cel de odi-
nioară, dacă o fi acela, cum zice el!”  gândea Domnica, vădit 
emoționată de eveniment.

  
                                          *
  
 Momentul trecuse și toți se potoliseră. Cocoșii cântaseră o 

dată și străinul le tot relata viața lui zbuciumată și ascunsă atâția 
zeci de ani. Nevasta, fiica, fratele și cumnata, cărora la început nu 
le venea să creadă, trăiau o bucurie cum nimeni nu putea s-o mai 
aibă. Trifon al lor trăia și printr-o minune îl aveau lângă ei. Nu era 
eroul de la Suha Balca, așa cum scria în Actul de deces venit de la 
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regimentul din care fugise… Și ce dacă!  Lui, acasă  i se făcuseră 
toate soroacele de pomenire… Și ce dacă!  Atunci ca să nu moară 
pe pământuri străine, în floarea vieții, alesese o altă cale, a dezer-
tării de pe linia frontului... Și ce dacă!  Acum era cu ei. 

Aflară că nu-i lăiață nici nevastă-sa Marița. Este fiică de 
evrei. Părinții ei au fost asasinați în Pogromul de la Iași și ea a fost 
adoptată cu milă de o familie de  lăieți, care, apoi, au fost deportați  
cu toții în Transnistria.  

- Acolo am cunoscut-o pe Maia, care fusese reboteza-
tă Marița de lăieții care au primit-o la ei în șatra de lângă stația 
Ciulnița. Cei care ne-au adoptat ne-au și însurat după datinile lor, 
povestește Trifon. Pe mine m-a primit chiar bulibașa șatrei din 
Transnistria, unul Mihai Ion. De la el am inelul acesta cu diamant. 
Mi l-a dat la jurământ, să-l port cât oi trăi!... s-a prăpădit cu toți 
ai lui și eu   l-am moștenit  și așa am ajuns bulibaşă. Ce mai om a 
fost! Un țigan cu sufletul de aur!

 Întinse mâna dreaptă și le arătă un frumos inel cu piatră 
sclipitoare purtat pe degetul inelar, ce smulse admirație din partea 
celor trei femei.

Le povesti că Maia făcuse șase clase de liceu la Iași A fost 
singură la părinți și avea 17 ani când i-au împreunat la Suha Balca. 
Le mai spuse că a  dezertat  din armată de frica morții, dar  îna-
inte s-a gândit bine cum să-și asigure copiii și nevasta de lipsuri, 
rămași fără niciun ajutor. 

- În cotul Donului, unde a fost băgat în luptă și regimen-
tul meu, în a treia noapte  după ce am dezertat, au căzut mii de 
oameni, iar de regiment s-a ales praful, că s-a și desființat. Dacă 
eram acolo, voi credeți că eu nu muream? Din compania în care 
am fost, nu știu câți au scăpat, dar n-am auzit de vreunul să se fi 
întors acasă.

- Vezi, Nicolae?  vorbi  dodica Ioana  - că am avut dreptate 
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când ți-am spus că lăiețele alea sunt niște prefăcute! De unde știau 
ele tot despre noi, dacă nu le-ar fi spus cineva. Când veneau aici, 
dedeau buzna și nu vreau nimic de la mine, ca altele care-mi ghi-
ceau. Le plăcea mustul și beam câte o ulcea din elea de la Joimari. 
Veneau parfumate și cu unghiile lustruite să-mi spuie mie ele câte 
în lună și în stele. Pișicherul ăsta le trimetea, - și arătă cu degetul 
spre cumnatu-su - că-l prinsăsă dorul de noi și n-avea curajul să 
s-arate! Se duse la Trifon, îl luă în brațe, îl sărută pe obraji și înce-
pură iar să plângă amândoi.  

- Curaj aveam, cum am avut întotdeauna, dar a fost peri-
culos, cum mai  este și acum, răspunse Trifon. Puteam fi arestat 
și băgat la pușcărie pe viață, tu să pierzi pensia, să rămâi fără o 
lețcaie, iar cu lăieții am legământ pe 40 de ani. Își ridică mâne-
ca hainei și a cămășii de la mâna stângă și le arătă la jumătatea 
brațului o cicatrice în formă de cruce. Era semnul de unde și-a 
slobozit sângele pentru împreunare cu juzii care  l-au acceptat în 
rândul lor. 

Nici nu vă dați voi seama ce înseamnă să încalci un jură-
mânt țigănesc!... le mai spuse celor care împietriseră ascultându-l.

                                            *

…Acasă, în sat la Stejerel, Vasile,  bărbatul Domnichii, s-a 
speriat rău de tot când a văzut că nevastă-sa și cu soacră-sa nu se 
mai întorc de la petrecere. A ostoit toate animalele din cele două 
gospodării, a făcut focul în sobă  la soacră-sa, să aibă căldură peste 
noapte, apoi la el, că doar de aia nu mersese la praznic. Nu mai 
avea stare și se foia mereu. Din casă ieșea în bătătură, din bătătură 
în drum, se uita la deal și la vale și intrase la idei. N-avea pe cine 
întreba să știe ceva despre ele. Ce să se fi întâmplat?  se tot fră-
mânta omul îngrijorat, „că așa, de nebune, nu întârziau ele!”
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După o vreme, hotărât, cu felinarul în mână  a plecat înaintea 
lor, pe drumul știut de înapoiere spre casă. Se făcuse târziu și cerul 
era plin de stele. Până la răsăritul lunii mai era. Pe cine întâlnea pe 
drum, că mai erau și alți cheflii întârziați, îi întreba de ele, dar de 
la niciunul n-a aflat nimic. Și așa a ajuns la casa unchiului Nicolae.

Nu îndrăznea să bată nici în poartă, dar simțindu-l paznicul 
casei -  câinele Băcălăon - începu să-l latre vrând să rupă lanțul și 
se da de ceasul morții! Până în drum se auzeau vorbele din casă, 
o amestecătură, de nu se înțelegea nimic și  Vasile își dădu seama 
că nevastă-sa și soacră-sa nu plecaseră și-i veni inima la loc. Dar 
ce se petrecea la ora asta!?... se  minuna Vasile, și începu să dea 
cu bâta în poartă.

- Bărbate, ia vezi tu cine-i, de latră iar câinele a om! zise 
dodica Ioana lui Nicolae al ei.

- Cine să fie Ioană la ceasul astă, că-i puterea nopții?
- O fi Vasile al Domnichii! S-o fi speriat copilul, că nu mai 

ajunseră cocoanele ăștea acasă. Dare-ar Dumnezeu, că merită și el 
să fie la bucuria noastă!

După câteva minute ușa se deschise și Vasile răvășit, cu fe-
linarul aprins ținut în mână, cu Nicolae după el, întră în odaia 
primitoare cu masa plină de mâncare și băutură.

Încă de la poartă Vasile îl întrebase pe unchi-său ce-i înă-
untru,  dar pișicherul de Nicolae  îi răspunsese: „Las’ că o să vezi 
tu!” 

Străinul ce sta în capul mesei lângă soacră-sa,  cum îl văzu, 
se și ridică   și-l privi cu blândețea socrului care-l vede pe soțul 
fiicei sale. 

- Vasile, tu îl cunoști pe dânsul? întrebă unchiul Nicolae pe 
bărbatul nepoatei.

- Nu! …Nu ne-am întâlnit și n-am vorbit niciodată. Și Vasi-
le  da din cap a negație.
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- Dânsul, îi Trifu, lăietele care i-a dat clopotul și i-a făcut 

căldărușa soacrei tale, …bă, copile!
- Nea Nicolae, fusăi așa de speriat în seara asta, că s-o fi 

întâmplat ceva rău de nu mai veneau acasă, că nu-mi arde de glu-
me. Cum să fie dânsu’  Trifu țiganu?!… Este adevărat că nu m-am 
uitat niciodată la fața lu’ Trifu, că nu te privea, dar de la ăla până 
la dumnealui,  care-i un domn, …e cale lungă! 

În timpul acestei discuții Trifon se apropie de ginerele său, 
îl prinse în brațe și-l sărută pe obraz, așa cum făcea cu fiu-su Petrică 
atunci când era copil. La această scenă, Domnica, cu palmele puse 
pe ochi, începu să plângă și după ea, mumă-sa și mătușă-sa Ioana. 
Nicolae, de-acum bine cherchelit, cu vocea ridicată, îi zise lui Va-
sile, care era buimăcit și abia mai înțelegea ce se vorbește.

-Vasile! sărută-l mă și tu, că-i socru-tu, măi… băiatule!!

                                          *
Povestea se reînodă și Vasile se integră  în atmosfera de 

mare sărbătoare. Sfântul Dumitru, îl adusese acasă pe socru-său 
în carne și oase!

Somnul pierise la toți din casă. Domnica s-a așezat iar la 
masă lângă tatăl ei și i-a sărutat mâna, iar el uitându-se în ochi-i, a 
sărutat-o cu multă gingășie pe frunte. Toți erau fericiți!...

Petrecerea s-a reluat. Nimeni nu se mai grăbea și fiindcă 
întraseră în a doua zi de sărbătoare, Cuviosul Dimitrie cel Nou, au 
luat-o de la capăt…                            

                                          *

- Ce-o zice Petrică, atunci când primește vestea asta!... vorbi 
Mărgăreta ca pentru sine. Să nu se sperie copilul și să dea în al-
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tele. Minuni din ăstea nu    s-au mai pomenit prin părțile noaste! 
O făcuși tu, Trifoane, acum, de-o să se ducă buhul în tot județul!

- Petrică știe de la Brândușa, că s-a dus special să-i spună, 
o asigură Trifon pe mama fiului lor. A dormit și la el. Prima dată 
când s-a dus, Petrică a crezut-o că-i studentă din alea, care umblă 
după bărbați. Mai întâi a fost   împreună cu o colegă, l-a căutat la 
uzină și au fixat întâlnirea acasă la el, unde s-a dus numai ea. A 
primit-o cu apartamentul pregătit și cu masă plină de mâncăruri 
și  băuturi fine. Ca să nu se expună la vreo necuviință și apoi să-i 
fie rușine, când ciocneau prima dată paharele cu băutură, fie-mea  
i-a spus că-i sora lui. Că  amândoi sunt copiii aceluiași tată. Vă 
dați seama ce a fost și acolo! Petrică a înlemnit. El știa, ca și voi, 
că-i orfan de război și tată-su îi mort de zeci de ani, iar fata asta 
care zice  că-i soru-sa, nu arăta a avea nici 20. De unde până unde 
minunea asta?

- Da’ de ce nu mi-o fi scris! zise Mărgăreta cu voce a reproș 
adresată fiului său. Că aș fi știut și eu mai devreme și acum nu mai 
boceam atâta.

- N-a avut când, că nu-s nici trei săptămâni de atunci. Și 
mai este o treabă, așa cum vă spusei și vouă. Chestiunea rămâne 
secretă până la 40 de ani și apoi tu, Mărgăretă, trebuie să nu scoți 
o vorbă, că mai și primești pensie de văduvă de război. De se află, 
ți-o taie și te obligă să mai dai și înapoi pe… nu știu câți ani. Tă-
cerea e de aur, dragii mei! Nici în gând nu-i bine să vorbești, că 
agenții ne ascultă și când dormim. Eu știu multe, am văzut multe 
și vă sfătuiesc să tăceți. Să tăceți!... Să tăceți!... 

Trifon știa ce spune!
 - La anu’ pe 1 februarie îmi sărbătoresc cei 65 de ani și o fac 

„La doi colonei” în București. Sunteți invitații mei. Eu vă plătesc 
cameră la hotel și trenul, numai să veniți!

- Păi nu-l avem pe Petrică și are atâta hogerie de casă în care 
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intrăm toți!  remarcă Mărgăreta voioasă cu gândul la o plimbare în 
capitală. Nu de alta, dar să crape de ciudă și să le facă în necaz la 
toți din sat care o pizmuiesc. Și mintea i se duse la Gheorghe de la 
Deal, care-i purta grijile, supărat că l-a refuzat, odată când păzeau 
vacile împreună pe izlaz și ea n-a vrut în ruptul capului să-l lase   
să-i ridice poalele. Geaba i-a spus ea că nu se poate, el o ținea pe 
a lui, și ea, nu și nu! Nu de alta, dar îl știa  pe Gheorghe  că-i gură 
spartă și la cârciumă când se ducea, că, deși avea beutură acasă, 
se   ducea numai să trăncănească vrute și nevrute, precis nu și-ar fi 
ținut gura și-ar fi făcut-o de rușinea satului. Când o faci, măcar s-o 
faci cu unul străin de sat! Vorba aia, care zice că în oala acoperită 
nu dau muștele! …cugeta atunci Mărgăreta.

La toți le pierise somnul. Dodica Ioana ieși și se întoarse cu 
o oală de pământ, de-a mare, plină cu vin de Ananas. Băuseră și 
mâncaseră încontinuu și  nimeni nu părea a fi beat.

- După ce-l bem și pe ăsta ne culcăm. Toți vom dormi  în 
odaia asta că e mare și încălzită. În ailaltă este frig ca în peșteră!... 
preciză dodica Ioana.

- Femeile dorm de-a doua, toate trei în pat, iar noi bărbații, 
pe jos! stabili Nicolae autoritar și-i crici Ioanei  să aducă ea 
așternuturile și din odaia cealaltă, ca să se încălzească până una-
alta! 

- Oala cu vin este de trei la cap!  remarcă Trifon, meșterul 
de altă-dată.

Cântaseră cocoșii și a treia-oară, când toți hotărâră că este 
vremea să se  și culce. În odaia primitoare a dodicii Ioanei și a lui 
Nicolae, lumina fusese stinsă și repede începură să sforăie unii 
dintre  petrecăreți.

Numai de Mărgăreta și de Trifon nu se mai lipea somnul. El, 
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în așternutul de pe jos și ea în pat, se tot foiau, se răsuceau și… din 
când în când scoteau și câte un oftat din adâncul sufletului. 

De la unul la celălalt își transmiteau gândurile cu suferințele 
și durerile îndurate atâția zeci de ani. Unul pe celălalt se căinau  
reciproc, „că la nici unul nu i-a fost bine, că fiecare a suferit în 
felul lui, că viața a fost plină mai mult de necazuri și mai puțin de 
bucurii și că, orice ai face, nimeni nu scapă de ele!”

„Dacă nu fugea din război, precis murea ca toți ailalți cu 
care a plecat din sat!” se consola Mărgăreta când somnul îi da 
târcoale pe la gene…

                                          *

Nici nu se luminase bine afară și Domnica se coborî din pat. 
Avea în suflet grija treburilor de la  casa ei și ieși în bătătură. Era 
grăbită să plece și să treacă peste deal… „că-i mai aproape!”  Spre 
răsărit se vedea o dungă de lumină, vestind că în curând răsare 
soarele. Cerul era limpede și  luceafărul de dimineață mai sclipea 
dând speranțe. „Și azi o să fie vreme frumoasă!” gândi ea mulţu-
mită de ziua trecută. 

În seara aceea, în viața ei se petrecuse  o mare minune. Îl 
văzuse pe tatăl ei, tatăl adevărat pe care n-a avut parte să-l cunoas-
că până acum, fiindcă,  după acte, era mort în război. Când era 
pomenit la soroace, asista cuminte, dar nu plângea, cum plângea 
mumă-sa la început, că nu-l știa. Se obișnuise de mică   fără el și 
dragostea mamei o copleșea. Nu ducea lipsa dragostei de tată, că 
n-a avut parte de ea și n-a simțit-o niciodată.

 Era preocupată de ce se va întâmpla de acum înainte. „Ce-
o să zică lumea când se va afla, că, vrând-nevrând, până la urmă 
tot se află. Cum vor decurge lucrurile când se vor întâlni toți, cu 
nevasta și copiii lui. Ce o să zică Vasile despre povestea asta, când 
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vor ajunge acasă. O să-i pară bine? …sau se va simți jignit, că-i 
ginere de dezertor deghizat în lăiete. Mă iubește Vasile pe mine, 
dar e mândru, ca tot neamul Pruneștilor. Și dacă ăia vor râde de el? 
Nici în glumă nu-i convine… Eu ce să-i zic, ca să fie bine?  Zău, 
că nu știu! 

Se duse la cuhnie și se spălă pe ochi. După ea veniră și do-
dica Ioana cu mumă-sa Mărgăreta.

- Cum ați dormit, fă? le întrebă Ioana pe Mărgăreta și fiică-
sa Domnica.

- De mine nu s-a lipit somnul! Toată noaptea l-am auzit pe 
cățăl lătrând de parcă venea cineva peste noi, răspunse Mărgăreta. 
Așa latră tot timpul, cumnată? …sau a lătrat că ne-a știut străini 
aici, în casă cu voi.

- Tot timpul latră, mai ales când îi mâncat bine, cum a fost 
asară.

- M-am perpelit, m-am răsucit de pe-o parte pe alta și am as-
cultat sforăiturile lu’ cumnatu’ Nicolae și ale lu’ Trifon. Care mai 
de care șuera, parcă erau la întrecere, iar Trifon  se mai înfunda, se 
oprea și când se pornea din nou, avea  și niște gâlgâituri de credeai 
că-și dă Duhul  nu alta, spuse Mărgăreta.

- Ce zici, Mărgăretă, de comedia asta? o întrebă Ioana. Te-ai 
fi  așteptat vreodată la așa ceva? Asta-i minune Dumnezăiască! 
De-atâția ani dă târcoale cășilor noastre și n-a îndrăznit să se ara-
te. Ce mult o fi suferit el, de n-a mai putut răbda și și-a ales ziua 
de praznicul casei în care s-a născut. O fi vrut să vorbească mai 
întâi cu frate-su, că altfel venea  mereu cu cortul în sat la voi! Fă, 
a îmbătrânit, dar nu s-a schimbat mult, deși a trăit o viață de om 
printre lăieți.

- N-ai auzit când a zis că-i bulibașă și  că are și jurământ, și 
de aia nu s-a arătat până acum. Cât l-am plâns și câte pomeni i-am 
făcut, că atunci când o muri nu mai are nevoie de nicio pomană! 



39

Fantoma de la poartă

vorbi Mărgăreta. Nici nu știu cum să facem că acasă ne așteaptă 
în cotețe țâpând de foame  animalele flămânde, de o să se mire toți 
vecinii pe unde bântuim de-s cășile închise.

- Fă-ă, puteam muri oricare  unul dintre noi  asară, când  am 
luat sama   că-i el, Trifon, și nu lăietele Trifu.

- Vezi, mumă! interveni fiică-sa Domnica. De aia ți-a trimis 
clopotul de l-ai pus la gâtul vacii și ți-a făcut și frumușața aia de 
căldăruşă, că dacă ți-o vede popa Costin, ăsta al tinăr care sluijește 
acu’ la biserică, ți-o cere să i-o dai lui, că-i bună de adunat banii 
în ea la Bobotează.

- Nici pe-o mie de lei n-o dau la nima și vă rămâne vouă, 
dacă n-o dori-o Petrică, să aibă și el o amintire de la tac-su, că tu 
rămâi cu clopotul, că-i frumos de nu mai are nimeni altu’ la fel 
prin toată comuna.

- Gata cu vorbăria! zise Ioana către cele două femei. Hai să 
vedem ce punem de mâncare la încălzit, că acum se scoală oame-
nii ăia…

                                           *

…Bărbații se treziseră și ei mai de mult, Nicolae se învred-
nicise să aprindă o lecuță  de foc, „că-i răcoare de dimineață!”, iar 
socrul și ginerele mai leneveau  și nu catadicseau să se ridice din 
culcușurile călduțe. 

- Cum ai dormit, tată socrule? îl întrebă Vasile pe Trifon, 
parcă dornic să folosească, pentru prima-dată,  acest apelativ la 
care nici nu putea să viseze vreo dată.

- Ar fi fost bine, dar am adormit târziu, când voi sforăiați la 
întrecere și după un timp, când am ațipit, m-a  trezit o durere vio-
lentă în capul pieptului. Parcă nu mai aveam nici aer și mi s-au pus 
niște cârcei pe mâini, mai jos de coate. Nu m-am simțit prea bine, 
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dar… a fost tare frumos aseară! Și acum sunt amețit, dar fericit.

- Poate unde-i locul de dormit mai tare, că nu-i ca-n patul de 
acasă, încercă să-l încurajeze gineri-su.

- Pe mine mă dor toate oasele! grăi ca pentru el  Nicolae, care 
turna dintr-o sticlă neagră o leacă de gaz peste eșchiile așezate sub 
plită, pe vatra focului. După ce vă sculați, dăm drumul la uşă să 
intre aer curat, soba se încălzește repede, c-am făcut-o în hal-an, 
se face cald, muierile vin cu demâncare și o luăm de la cap. Voi 
știți că și azi îi sărbătoare? …Îi Cuviosul Dimitrie cel Nou!

- Regimentul meu avea Patron pe acest sfânt, îi răspunse 
Trifon din locul unde era. În 1942,  când am fugit eu (și acum 
îi era greu să pronunțe dezertare),  înainte de a ne pune în marș, 
popa regimentului a făcut o slujbă mare, la care a fost toată sufla-
rea unității,  de la colonelul comandant  la ultimul soldat și regi-
mentul s-a pus în marș spre stepa Kalmukă intrând în bătălie cu 
bolșevicii. Când mă gândesc ce măcel a fost acolo - și acum după 
atâția ani - mă apucă groaza! Nici popa n-a scăpat cu viață.

                                             *

În dimineața aceea, chiar dacă era tot zi de sărbătoare, a 
Cuviosului Dimitrie cel Nou, pentru Domnica și Vasile masa s-a 
terminat repede, fiindcă trebuiau să plece acasă să ostoiască ani-
malele rămase de izbeliște. Domnica nici nu s-a așezat pe scaun și 
a mâncat în picioare, că nu-i intra mâncarea pe gât!, când se gân-
dea ce o așteaptă: orăteniile închise în curuielnic, vaca nemulsă în 
grajd, vițelul zbierând în cotețul lui, porcul guițând la întrecere cu 
gurguierile curcanului și câte și mai câte… 

Ce puteau să creadă vecinii? …că așa ceva nu s-a mai în-
tâmplat la casa lor! Până la urmă ar fi trebuit să constate dacă nu-s 
morți în casă. Așa nu mai ieșea în hal-an Veta lui Fanu și norocul  
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ei  a fost câinele  care se suise în tindă și la ușă urla a jale. L-a 
auzit vecinul Costică Bondoc și s-a dus să vadă „de ce nu se aude 
muierea și urlă câinele!” Pe bătătură nu era nicio mișcare. A bătut 
în poartă și nu i-a răspuns nimeni. A strigat-o pe Veta. Geaba! 
Găinile cârcâiau în curuielnic, iar porcul guița de foame în coteț. 
A simțit că ceva este în neregulă    și-a luat inima în dinți, a des-
chis poarta și a intrat. Avea o mare strajă când a trebuit să intre 
în odaie. Doamne! ce s-a speriat de rău când a văzut-o pe Veta în 
halul ăla. Era întinsă, lată, pe burtă. Când a întors-o cu fața în sus 
abia mai răsufla. S-a spetit și a târât-o cum a putut, că era mai grea 
decât el, până în tindă, afară și  de acolo a strigat după lume să-i 
vină în ajutor, „Veniți, că Veta moare!” 

Veta se intoxicase cu gaze de la sobă, că,  de zgârcită, în 
toamna aia nu-l mai chemase pe Dumitru al Mării Sandi să i-o 
curățe de cenușă. Soba nu mai trăgea bine și, …de-aici era să dea 
ortul popii! Norocul ei a fost Costică, dar el a zâs că și cânele ei. 
De atunci Veta  îi dă să mănânce lui Pufi – că așa îl cheamă -  nu-
mai din strachină. Când mulge vaca, din oala de trei la cap, întâi   
pune cânelui că stă numai lângă ea și-o păzește. Apoi, ce rămâne 
îl toarnă în putinei la acrit, că ei îi place laptele făcut zară și când 
îl bate, mai scoate și câte o strachină de unt, cu care prăjește ouăle 
bătute.

                                            *

Domnica și Vasile  plecară tocmai când petrecerea se în-
cinsese mai bine. Ieșiră prin grădina din spatele casei unchiului 
Nicolae și, pe potecă, trecură peste dealul Albului, ce despărțea 
satele Vâlceaua de Stejerel. Vremea se arăta a fi bună. Noap-
tea fusese rece, dar fiind senin, Domnica îi zise lui Vasile „că și 
azi se încălzește, de mai mare dragul!” Prin pădure era o liniște 
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desăvârșită. Copacii goi și triști, se lepădaseră de frunzele îngăl-
benite în așteptarea iernii. Pe tufanii de gorun, frunzele ruginite 
de brumă, parcă anume să ascundă culcușul vreunui iepure, mai 
rezistau agățate în mănunchiuri bogate. 

- Domnică, să știi că o să avem parte de o toamnă lungă! 
zise Vasile către muierea lui.

- Pe ce cunoști, omule?  îl întrebă femeia curioasă să 
înțeleagă și ea în semnele știute de omului ei.

- Uite niște chite de ghebe! …și merse să le culeagă.  Astea 
sunt zăletite și arată că vremea va fi bună și se menține frumoasă.

- Nu te mai duce,  omule, că n-avem timp de pierdut după 
niște bureți care  nici n-or mai fi buni. Acum o lună, când pădu-
rea era plină de ciuperci nu te-ai fi dus, dacă nu te-aș fi trimis 
eu!  „Borcanul de zece kile îi plin cu ei, și-s buni să-i mănânci cu 
ochii!”, mai zise muiere-sa care ducea grija tuturor treburilor din 
casă.

                                              *
  
  Când intrară în sat, Vasile se opri la casa soacră-sii și 

Domnica se duse la gospodăria ei, că numai ea știa cel mai bine 
toate rosturile. Așa se înțeleseseră și cu mumă-sa, care de aseară 
devenise altă muiere și a zis că… „vrea să mai rămâie să mai tăi-
nuiască cu omul ei, pe care l-a plâns de i s-au uscat oichii!”

                                                 
                                              *

…Prânzul era pe terminate, când pe Trifon îl prinse un nou 
junghi în capu’ pieptului. Semăna cu cel care îl avusese azi-noap-
te, când l-a trecut apa peste tot, de i se udaseră cămașa și izmenele  
și credea că nu mai iese viu în ziuă.
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- Bă,  fraților, nu-i a bună cu mine! Cred că ceva nu-i în 
regulă, că-mi vâjâie urechile și mă doare capul. Mărgăretă, hai să 
ne îmbrăcăm, că merg cu tine, așa cum ți-am promis de-aseară… 
Și pe urmă plec la mine acasă!

- Nu te grăbi, frate, că-i destul timp până desară! zise 
Nicolae lui Trifon. Nu vezi ce zi frumoasă îi și azi și durerile ăștia 
trec cum vin. Îți dau o pastilă de ți le ia ca cu mâna. Mi le-a pre-
scris mie doctorul, uite că am uitat cum îl cheamă, pentru șiatică, 
un doctor bun, da’ ce mai doctor era!... că l-au mutat la București 
când au auzit de el. Îl chema, îl chema… io-te c-am uitat și nu-i 
mult de-atunci!... Dar trebuie să-l ție minte Ioana, că ea îi mai 
bună la glăgorie ca mine, că nu și-a tocit mintea cum am pățit eu 
la Malaxa.

- Ioană-ă! strigă el la muiere-sa. Cum îl chema, fă, pe doc-
torul ăla ce   m-a doftoricit ș-a plecat în lumea albă de bun ce era? 
zisă Nicolae neveste-sii care împreună cu Mărgăreta spăla străchi-
nile din care mâncaseră.

- De unde să mai știu eu, că-i mult de-atunci! Ți-a ros ră-
chiul crierii că uiți și ce bagi în gură, zise ea mai încet s-o audă 
doar Mărgăreta. Ieri te-am trimis să-mi aduci niște ouă de la fina 
Polina, că-mi era datoare, și ai ajuns la Stătica. Ți-o plăcea de ea, 
că-i mai tinără și are omul plecat. Doamne ferește ce zăpăcit te-ai 
mai făcut, că nu măi am nicio nădejde să-mi faci vreo treabă. Da, 
la muieri te gândești tot timpul …continuă ea tot mai încet și cu 
reproș.

- Auzi-o, măi frate, cum îmi vorbește de-o vreme, muierea 
asta!
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III

Sfârșitul unui mit 

 
Când Trifon ajunsese la el acasă  se simțea dărâmat. Avea 

tulburări de vedere și   obiectele la care se uita i se păreau du-
blate. Nici nu mai știa ce-i cu el. Dacă la frate-su a fost tot un 
freamăt, la el, casa i s-a părut pustie. În curte era o liniște apăsă-
toare. Cățelul pechinez, odorul neveste-sii, care dormita cu botul 
pe lăbuțe așezat comod pe preșul pus la ușa de la intrare, i-a sărit 
în cale  gudurându-se, lătrând și dând din coadă. De   data asta, 
ca niciodată, Trifon nici nu-l băgă în seamă, așa de rău se simțea. 
Soarele asfințise și Marița lipsea. „Probabil îi plecată după cum-
părături!” gândi el.

- Piki, stai mereu, că n-am chef de tine!... și  îl împinse cu 
piciorul din drumul său, pe cățelul blând și jucăuș, cu blana moale 
maronie și tunsă îngrijit. Altădată îl lua în brațe și-l mângâia pe 
botișor. 

Luă cheia de la locul știut, descuie broasca și intră în casă. 
Era primitoare, cald și plăcut. Se dezbrăcă de pardesiu, puse pă-
lăria și haina  pe cuierul din hol, scoase pantofii din picioare și 
merse în sufragerie. Se așeză pe fotoliu și   iarăși îl fulgeră un 
junghi în piept. Mâinile îi amorțiseră și încercă să strângă și să 
întindă palmele convins că poate așa îi trec durerile. Ca să uite de 
disconfortul fizic, începu să se gândească la întâlnirea de ieri cu 
cei care i-au fost și mai sunt, nevastă, frate, cumnată, fiică și gine-
re. Trecuse prin mari emoții! Nici lor nu le-a fost mai ușor când  
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l-au recunoscut pe cel declarat mort de 35 de ani. „Ce noapte și zi 
de pomină!”  gândea Trifon,  reîntors în casa lui.

Îi veni în minte mutra de uimire pe care a făcut-o Mărgăre-
ta când, în casa în care a făcut copiii cu el, uitându-se la lada de 
zestre așezată în același loc de când s-au împreunat, Trifon i-a dat 
un plic lipit cu ceară roșie, în care era o scrisoare, redactată într-o 
limbă necunoscută ei, așa i-a zis el, cu dorința să-l deschidă Petri-
că numai atunci când este prezentă și soru-sa. Cum îl privea când   
i-a spus să aibă grijă de clopot și căldărușe; să le învelească într-o 
cârpă de borangic și să le pună pe fundul lăzii de zestre, unde nu 
umblă nimeni în afară de ea.

- „Da’, clopotul l-am avut la gâtul vacii! …și acum să-l pun 
în ladă între lucrurile de țânut?”   a zis Mărgăreta contrariată de 
ceea ce i se cricise.

- „Acum nu-ți spun mai multe, că o să aflați când Petrică va 
citi ce scrie în plic. El știe că este scris în limba franceză și pentru 
oricine, în afară de voi, este secret, un mare secret. Dacă nu-l res-
pecţi și tu și eu ajungem la pușcărie. …Jură Mărgăretă că ții seama 
de ce-ți spusei!”

- „N-ai încredere în mine, Trifoane? În mine care ți-am fă-
cut toate rosturile și te-am plâns 35 de ani și mie alt om nu mi-a 
mai trebuit. Că și asară te-am plâns! Mă uitam la tine și nu-mi 
venea să cred că tu ești ăla  cu care m-am drăgăluit și am făcut 
copiii. Dar, ca să nu mă crezi alfel, uite că jur! Da’ ce să zâc?”  Și 
începu să plângă.

- „Liniștește-te și zi așa: Jur că voi ține clopotul, căldărușa 
și plicul primite de la omul meu învelite și ascunse în ladă, nu voi 
vorbi și nu  voi spune la nimenea străin, și nu voi mai  umbla la ele 
decât odată cu Petrică și Domnica. Și apoi închină-te și mai zi: …
Așa să-mi ajute Dumnezeu!” 

Mărgăreta jurase cum îi spusese omul ei, făcuse întocmai și 
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mai dăduse și cu tămâie în odaia cu lada unde era ascunsă  comoa-
ra, numai de ea știută și cum i-a zis Trifon. 

                                               *

 …De la Mărgăreta de acasă  până la cursă, pe Trifon l-a 
dus cu cabrioleta  Dumitru lui Pricină, fiindcă l-a rugat gineri-su 
Vasile, spunându-i că, „la soacră-sa a venit un domn care lucrează 
la București care i-a adus un pachet de la Petrică. Acu’, omu’ acela 
nu se simte bine și  neapărat trebuie să ajungă la RATA de după 
amiază, cu care pleacă spre casa lui!”

Când Dumitru s-a întors de la cursă,  a oprit calul la poarta 
dodii Mărgăreta și i-a spus   că domnul acela părea tare obosit și 
n-a vorbit nimic tot timpul cât au mers împreună! Atâta doar i-a 
mai spus Dumitru. „M-a rugat să las calul mai încet că-l doare rău 
capu’,” vorbe ce o făcură pe Mărgăreta să fie și mai îngrijorată. 
„L-am lăsat pe bancă, unde era umbră, și n-am stat până a venit 
cursa de târg. Nici calu’ nu mai avea răbdare, că era nemâncat” și 
plecă pe drum la Deal să scoată vitele din obor la păscut.

 Când s-a urcat în mașină, pe Trifon l-a ajutat o femeie  care  
călătorea și ea la Târg și pasagerii, văzându-l împăienjenit, i-au 
făcut loc chiar pe bancheta din față, de lângă ușă, unde până aci sta 
un tânăr care s-a ridicat imediat   și a mers mai în spate, că  mașina 
era mare și erau multe locuri libere. Tot timpul, şoferul - om plin 
de respect - l-a urmărit cu coada ochiului și a condus autobuzul 
cu multă grijă ca „să nu-l hurducăie rău pe domnul bolnav și ne-
cunoscut!” pe  drumul   care era plin de gropi. Ba  mai mult, l-a 
întrebat dacă are nevoie de ceva și unde vrea să coboare, „să-i 
spună  că-l lasă acolo unde zice el!”  
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                                              *

 …De când s-a hotărât să plece la Valea Mare, Trifon a fost 
cuprins de emoții. Cele mai mari erau când se gândea  „cum îl vor 
primi și care va fi reacția lor și a lui, când le va spune cine-i el și 
ei, încremeniți, vor afla tot adevărul!?” 

Când a ajuns la poarta casei lui Nicolae era pe la chindie și 
praznicul abia se terminase. Neamurile venite, care dincotro,  se 
mai îngârluiau pe bătătură și parcă nu catadicseau să plece. Trifon 
i-a văzut, dar nu s-a oprit la poartă și s-a mai preumblat, când la 
deal și când la vale, pe drumul plin de praf, până s-a făcut liniște 
în curtea casei în care a văzut lumina zilei. Încerca să-și imagineze 
interiorul. Și-l aducea aminte bine cum a fost, cum erau orânduite 
lucrurile prin casă. „Dar ce mai rămăsese și cum  o arăta acum  
după 35 de ani?”  era întrebarea care-l obseda.  Or mai fi din lucru-
rile pe care le știa moștenite de la mumă-sa și de la tată-su: icoana, 
paturile, scoarțele care împodobeau pereții în odaia bună, masa 
mare înaltă cu dulăpior și două sertare,  unde, când era mic, îi plă-
cea să scotocească prin actele cu multe ștampile și Stemă Regală 
aplicată la început pe fiecare document. Diploma de picher și Actul de 
angajat la drumurile naționale a lui tată-su? Teancul de poze prinse 
cu fir roșu de arnici împletit ca să nu se împrăștie, l-or mai avea? 
Doamne, cum a trecut timpul! Parcă a fost ieri, și prin câte greutăți 
am trecut în acești zeci de ani…Ce scurtă-i viața omului!”

                                           *

…Când Marița se întoarse de la coafor, că acolo fusese, 
văzu becul aprins în holul de la intrare și cățelul Piki lipsă. Nu mai 
dormita,  ghemuit pe preșul unde îl lăsase „stăpân” și de unde îi 
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spusese să nu plece. Bănui, și se bucură că bărbatul ei se întorsese 
și se juca împreună cu el. Ardea de nerăbdare ca Trifon să-i po-
vestească totul: cum a fost, cum l-au primit ai lui, ce le-a povestit 
el, ce-au zis ei de toate astea. Cum l-au întâmpinat  Mărgăreta, 
Domnica și Vasile, frate-su Nicolae și gureșa aia de Ioana, pe care 
a cunoscut-o destul de bine de câte ori s-a prefăcut că-i ghicește 
mersoarea și norocul în cărți și în ghioc.

- Hello! veniși?  strigă Marița intrând în holul liniștit și cu 
becul rămas aprins. Era fericită că în lipsa lui își găsise timp și 
mersese la coafor să-și aranjeze  părul. Dorea să-i facă surpriză și 
de aceea nu-i spusese nimic înainte de a pleca el la Valea Mare.

- Ham, ham! îi răspunse cățelul care, la ușa camerei, pe in-
terior, începu să râcâie cu lăbuțele  marcându-și acolo existența.

- Taci tu, ștengarule, că acum vin și eu la voi!  vorbea Marița 
cu Piki în timp ce-și aranja pardesiul alături de-al soțului său, 
semn pentru ea că acesta era în casă.

- „Ce o avea Trifon de nu-mi răspunse!  gândea Marița în 
timp ce-și scotea pantofii din picioare. Altădată îmi ieșea înainte, 
mă lua în brațe și mă săruta și acum nici nu-mi răspunde. S-o fi 
necăjit din ceva cu ai lui, că altfel nu se explică atitudinea asta. 
S-or fi supărat ei că nu s-a arătat până acum, sau Doamne ferește 
de altceva. Ciudată-i purtarea lui de azi!”

La ușă, Marița bătu discret și încercând să-și ascundă 
nemulțumirea  mai vorbi ca să se audă mai bine și să atragă atenția 
cu prezența ei.

- E voie domnul, să intru și eu?  Dar nici de data aceasta nu 
primi   un răspuns de la bărbatu-său, care trebuia să fie înăuntru, 
unde era și cățelul. De-acum, cu teamă, deschise ușa încet și Piki 
năvăli distrăgându-i atenția. Lătra și se rostogolea nervos pe tăl-
pile picioarelor ei băgate în papucii de pâslă cu ciucuraș, luați de 
sub cuier.
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- Fii cuminte, nestașnicule! și împinse de  ușă, până se des-

chise larg, fiind convinsă că Trifon nu-i acolo…

                                          *

…Când au auzit-o pe Marița țipând, vecinii ei,  români și 
țigani, au sărit să vadă ce i s-a întâmplat și s-o ajute. Care, cum, în 
fugă  au ajuns la ea. Era căzută  în dreptul porții, pe aleea betonată 
ce dădea în stradă. Leșinase și se zbătea în convulsii. Cățelul Piki 
sta lângă ea și o lingea pe obraz. Era îmbrăcată sumar, în fustă și 
pulover iar în picioare avea doar  ciorapii și papucii. Ținuta era 
de casă și nimeni nu știa ce i se întâmplase. Doi bărbați vânjoși 
au ridicat-o de pe betonul rece și fiindcă da semne că-și revine, 
susținută de subsuori o sprijineau și o conduceau s-o bage în casă. 
Nimeni nu știa ce fusese. Când urcau scara să intre în hol, Marița 
începu din nou să țipe și să-și smulgă părul din cap proaspăt vopsit 
și frumos ondulat.

- De ce plângi, vecină, ce-ai pățit   de ești așa de întoarsă? 
...o întrebă Ninel Popa, vecinul de peste drum, om săritor și de 
toată isprava, prezent în toate împrejurările în curtea lor.

- Nu poate  să vorbească! îi răspunse Gheorghe Stănculete, 
care îi sărise lui Ninel în ajutor. Hai s-o ducem repede la căldură, 
s-o așezăm pe pat să nu răcească. Nu vezi că tremură ca varga! 
Vai de ea săraca, e nenorocită! Văd că uşile   sunt deschise și nu se 
aude c-ar mai fi cineva prin  odăi. Nu cumva i-o fi spart hoții casa 
și i-o fi venit rău când a găsit-o vraiște. Ieri și azi nu l-am văzut 
deloc pe-aici  pe nea Trifu.

- Da, e posibil, că și la sufragerie ușa este la perete. Ce fa-
cem, intrăm sau o ducem la mine  și chemăm Miliția?

- Ninele, hai cu ea la tine, că ne ies vorbe când vin milițienii. 
Dau vina pe noi  că am intrat și le-am stricat probele.

 Din scară, ușurel încercară să se întoarcă spre poartă, dar 
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coana Marița, că așa îi ziceau copiii și tinerii, începu din nou să 
jelească, de ți se rupea inima când o auzeai.

- Nu mă luați, nu mă luați că mor și eu!  …Și plânsul ei se 
porni și mai tare de impresionă pe toți care se adunaseră la poartă 
și în curte. Știrea se împrăștie și toți lăieții de pe strada Pomi-
lor  veniră la casa bulibașei lor pe strada Măgurii nr.7 bis. Sosi și 
doctorul Ion Cârstoiu, care avea vila pe strada paralelă cu strada 
Pomilor. Se cunoșteu de când și-au făcut casele, o consultase de 
mai multe ori și se considerau vecini buni. Întrebă pe cei adunați 
la poartă  „- ce s-a întâmplat?”  și neprimind un răspuns, fiindcă 
nimeni nu știa, merse la femeia agățată de umerii celor doi bărbați.

- Doamna Marița, ce-ai pățit? o întrebă doctorul, ca să-i 
poată fi de folos cu ceva și să-i dea vreun calmant potrivit.  

- …..
- Nu poate vorbi, domn’ doctor, răspunse Ninel Popa. Noi o 

găsirăm căzută în alee și crezurăm că o prădară hoții. Uitați! ușile 
sunt la perete și nu-i nimeni în încăperi. Nu-i nici domnul Trifu. 
Nu l-am văzut nici ieri și cred că-i plecat undeva și ea este singură.

- Hai  s-o punem în pat, că-i frig și răcește! zise doctorul 
celor două ajutoare de care se sprijinea Marița.

- Dar dacă au prădat-o hoții? Ce-o să zică milițienii când vin 
la cercetare dacă ne găsesc aici, răspunse Gheorghe Stănculete.

- Intrăm numai noi, o punem pe pat, închidem ușa folosind 
o batistă când punem mâna pe clanță. Unul dintre voi rămâne cu 
mine și cel care are  telefon, merge și sună la Miliție și, până ăia 
vin, noi stăm aici. 

- Pe toți străinii îi rugăm să iasă din curte, că acum trebuie 
să vină Miliția! se adresă Gheorghe Stănculete puhoiului de oa-
meni. Când auziră de Miliție, lăieții se risipiră imediat să nu fie 
văzuți, mai ales că se zvonea de o „spargere”, vorbe ce se  duse-
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seră printre ei. De când le-a confiscat aurul și încasaseră destulă 
bătaie până l-au predat pe tot, lăieții știau de frica  milițienilor și 
numai pronunțarea numelui de Miliție îi îngrozea.

- Dar au și ei telefon! zise Ninel Popa. Le-a fost instalat acu’ 
doi ani, când mi-am pus și eu.

- Atunci e clar, haideți cu ea la căldură!  spuse doctorul și 
urcă pe scară înaintea lor, ca într-o incintă cunoscută, în care a mai 
fost și altădată. 

                                          *

Doctorul Ion Cârstoiu fusese de mai multe ori în curtea 
bulibașei Trifu. Într-o vreme, când  fiica lor Brândușa era copilă, a 
avut-o în supraveghere s-o vindece de bolile vârstei infantile și nu 
se sfia să le intre în casă. Când era chemat venea repede că știa că 
lăietele Trifu îi tare omenos și nu-l lasă niciodată să plece cu mâna 
goală. A consultat-o, de câteva ori, și pe Marița. Ca orice femeie 
avea și ea necazurile ei, mai ales după menopauză, și internistul 
nu era ocolit când trebuia s-o doftoricească. În casa  asta a băut de 
multe ori și a avut parte și de câte o „esență” fină,  precum whisky-
ul bunăoară, servit în pahare de cristal de Jena  și, nu numai că nu 
i-a fost silă, dar îi și plăcea.

 „Țiganii ăștia au ceva aparte, iar despre Brândușa, acum 
studentă la conservator,  am numai cuvinte de laudă!”  s-a ex-
primat  nu o dată, admirativ, doctorul Cârstoiu, întrebat fiind de  
colegii de breaslă care l-au zărit în compania lăieților.

Ajuns la ușa camerei de primit oaspeții, luminată a giorno, 
că așa arăta după cum  era mobilată și aranjată,  doctorul, privind 
înăuntru, amuți de ce-i fu dat să vadă. Pe unul din fotolii  orien-
tat cu fața spre  ușă  stătea așezat Trifu, soțul Mariței. Era într-o 
poziție destinsă, proptit de spătar, cu mâinile sprijinite pe brațele 
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fotoliului  și având capul puțin aplecat spre stânga. Avea fața  se-
nină și ochii întredeschiși. Privirea îi era fixă, parcă scruta ceva 
așezat pe masa din fața lui. Trifu  era țeapăn.

 Pendula agățată pe peretele încăperii sparse tăcerea și bătu 
de șapte ori.   

- Opriți-vă! le spuse doctorul Ion Cârstoiu, celor doi bărbați, 
ajutoarele de sprijin al femeii revenite din leșin.  Duceți-o în dor-
mitorul de pe dreapta. Aici nu mai intră nimeni!... și închise repe-
de ușa salonului, rămânând și el pe hol, în afară.
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In după amiaza celei de-a treia zi, după masa de pomenire, 
Petrică se urcă în mașina Warszawa trasă la poarta casei. Era a lui 
Mihai, copilul lui Vasile Ciungu. Mihai o avea cumpărată la mâna 
a doua de la un domn rumân și când a adus-o, se țineau în fugă toți 
șaorâii după ea prin mahala. Mihai, un lăete fru-mușel și spălat, 
fusese rugat de Brândușa să-l ducă pe Petrică  până la Valea Mare. 
„Acolo domnul Petrică are de rezolvat o problemă de mare impo
rtanță!”                     

- Mihai, îl repezi și te întorci imediat! Nu-i nevoie să aștepți 
după dânsul, fiindcă mai rămâne   pe la mama lui.

- Dar cu ce se întoarce, că n-o să vină pă jos atâța kilometri?  
o întrebă Mihai pe colega lui de școală elementară, că amândoi 
intraseră patru ani în aceeași clasă. 

Mihai știa bine drumul, că se aventurase și el de mai multe 
ori cu cortul la Stejerel, și de fiecare dată  și-l instalase în șatra 
bulibașei Trifu. Vasile, tac-su, era mâna dreaptă a lui Trifu și era 
stabilit să rămână bulibașă în locu-i, când va veni timpul.

- La noapte doarme acolo și la înapoiere s-o descurca într-
un fel, îi mai zise Brândușa.

- O să-l întreb când vine și merg tot eu să-l iau pe domnul 
Petrică, asta fincă-i gagiul tău.

- Ai benzină?  Să-ți dau niște bani să mai cumperi, că nu ți-o 
ajunge.
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- Am eu benzina mea, că la stațiile ăstora nu-ți dă decât 20 

de chile pe lună! Am adus-o în canistre de la ai noști, de la 
Hunedoara,  când am fost după tablă și țavă de aramă. Fii fără 
grijă, că pentru tine fac orice!  îi răspunse  Mihai fetii răposatului 
care a fost, de când el îl știe, bulibașă  peste șatra lor.

                                            *

- Mihai, parcă așa înțelesei că te cheamă, se adresă Petrică 
șoferului de la volan care conducea întristat de cele întâmplate. 
Casa aceea, unde-i câinele la poartă și latră spre noi, este casa 
mamei mele. Mihai mergea prin sat cu viteză redusă, nu atât din 
cauza stării drumului, cât mai ales a gâștelor care poposeau în tâl-
vură așezate în mijlocul șoselei și nu catadicseau nici claxonate să 
se ridice din calea vehiculelor. Ca să nu le calce, le mai și ocolea, 
dar la Ioana lui Iosif la poartă, gâscanul leșesc, enervat,  a întins 
gâtul să prindă cu ciocul de roata mașinii care a trecut prea aproa-
pe de el, a băgat capul să ciupească din cauciuc  și roata din spate 
i-a trecut peste gât. Lovitura de aripi în tabla mașinii le-a atras 
atenția celor doi și când au oprit să vadă ce s-a întâmplat, gâscanul 
se zbătea dându-și duhul cu capul zdrobit. Au coborât amândoi și 
Mihai l-a prins  de-o   aripă din care mai dădea, să-l ducă gospoda-
rului presupus a-i fi stăpân. Aici au întârziat că omul nu era acasă 
și l-a lăsat la vecina care i-a și blestemat:  „să se aleagă praful de 
ei cu mașină cu tot”, că omul îl lăsase „de rudă”, adică să le calce 
gâștele la primăvară. Se zvârcolea amarnic, d’a dracului, și se je-
luia. Avusese și ea gâscan, dar, fiindcă era mai voinic al lui Pavel, 
pe al ei îl tăiase la Sântămărie și se înțeleseseră ca-ntre vecini, să 
rămână numai acesta pentru călcat gâștele la anu’.  Unul era de-
ajuns pentru șase gâște bătrâne, că dacă erau doi se băteau și rămâ-
neau gâștele necălcate. Și acum, belea  mare pe capu’ oamenilor! 
Rămăseseră fără gâscan de rudă.  
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- Da’ de ce le lăsați pe drum, mă femeie? se răsti Mihai la  
doda Veta, că mașina lui fusese blestemată de ea și  el avea teamă 
de blesteme.

După vorbă și fixonomie, Veta îl ghici că-i țigan și tăbărî mai 
abitir cu cearta pe el. Norocul lui cu Petrică, pe care Veta, deși nu-l 
recunoscu la început, că  era altfel îmbrăcat, dar cu vorbe înțelese 
ei, o împăcă și-i promise că le aduce el un gâscan de la mumă-sa.

- Dar cine ești dumneata? Mășina  i-a dumneata sau a ăstu-
ia? îi zise ea lui Petrică.

- Tanti Vetă,  - Veta era de vârsta mumă-sii - eu sunt copilul  
Mărgăretii lui Trifon și el este șoferul care mă aduse. Eu îți promit 
că nu vă las fără gâscan. Băiatul nu vru să se întâmple, le ocoli 
cât putu până era să intre și în șanț, dar știi bine cum sunt gâscanii 
leșești; răi și nu se dau la o parte. Aleargă și după oameni. Așa 
făcu și acesta. Se repezi la mașină și băgă singur capul sub ea 
și roata   trecu peste el și-l fleci. Uită-te la el că n-are nicio pană 
smulsă, și carnea îi bună de mâncat. E ca o pasăre tăiată și sângele 
curge și acum din gâtul lui. Nu-i mortăciune.

Deodată  Veta, trezită din necaz, se liniști și uitându-se atent 
la bărbatul îmbrăcat ca un domn de la oraș, lăsă pe şofer din sudu-
ieli și se adresă lui Petrică.

- Mânca-l-ar doda de băiat! Iar mai veniș’ pe-acasă? Da, 
parcă ăi fost și la Sântămărie, că a vorbit lumea prin sat de dum-
neata și o fericeau pe Mărgăreta „de ce copil bun îl are pe-al de la 
București!” Noroc de ea, cu așa copii! Că și Domnica și bărba-su 
Vasile sunt buni și o ajută la toate trebile. Numai eu n-am avut no-
roc! …Ai mei nu dau pe acasă cu anii. Ce dacă-mi trimit pachete! 
Nu de ele am eu nevoie. Am bătătura plină de orătenii și nu-mi 
trebuie de nimic. Da’ acu’ rămăsărăm fără gâscan și la primăvară 
n-o să  mai avem boboci.

- Lasă, dodă Vetă, că o rezolv eu până nu plec. O să aveți 
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gânsac din alt loc și o să fie mai bun de sămânță decât cei de aici. 
Fiind din alte păsări, va călca mai bine gâștele și paraua la ouă, 
când te uiți cu lumânarea, o să vezi că o să fie mai mare.

- Mumă! …Atunci ia-l pe ăsta  și mâncați-l. Să-l perpe-
lească Mărgăreta repede  să nu se răcească. Pe urmă penele ies 
mai greu și i se belește pielea de pe carne  și arată urât când o să 
scoateți mațele din el.

                                             *

Ajunși în poarta casei, cei doi, Petrică și Mihai, coborâră 
din mașină fiind primiți de Floricel  cu hămăituri violente, dar 
care, după ce-și adulmecă  stăpânul, se transformară în scânceli și 
gudurături. În timp ce Petrică își mângâia pe cap însoțitorul lui de 
astă-vară, care-i călca pe urme când pleca seara prin  sat,  Mihai 
luă din portbagajul mașinii  namila de gâscan și ținându-l de o 
aripă intrară în bătătura casei, unde nu era nimeni.

- Mă, care sânteți?  strigă vecina de la vale, care auzise zgo-
motul mașinii și lătratul câinelui când opriseră la poarta Mărgăre-
tii. Mărgăreta nu-i acasă! Să dusă la Deal până la fie-sa Domnica 
pe ulița Pruneștilor. 

- Mulțumesc, dodă Mărie, eu sunt  Petrică.
- Da’ bine,  iar veniși Petrică, mamă? îi răspunse femeia 

care-i recunoscuse vocea când îi auzi numele. Că nu-i mult de la 
Sântămărie de când ai fost. Te prinse iar dorul de mumă-ta? Da’ 
gâscanul ăla de unde-l prinsărăți, că n-o fi și tăiat că văd că nu se 
zbate și nu dă din hăripi. Însamnă că stai mai mult pe aici. Cred 
că nu era cazul să vii cu carne, că mai are și ea destule orătănii și 
iarna-i lungă și-i devesală să  țâie atâtea horhoane pe boabe.

Prins în vorbă cu Măria Lăscoanii, pe care o știa cum este, 
Petrică simțea că nu mai scăpă de ea. Vorbea încontinuu, punea 
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mereu întrebări la care tot ea dădea și răspunsurile și turuia ca o 
morișcă. Întrară în curte și-i spuse lui Mihai să așeze pasărea pe 
scara de la ușa pivniții.

- Stai aici, că mă duc s-o iau pe maică-mea acasă. Dacă poți 
du-te la grămada de lemne și taie vreo câteva de-ale uscate să 
aprindem focul. Soru-mea stă aproape și venim repede. Pe cățel îl 
iau cu mine să nu-i dea prin cap vreun gând că trebuie să-și facă 
datoria față de stăpân, când are un străin rămas singur în curte. 

                                          *

Seara a sosit repede. Mihai a spart un braț de lemne și gâs-
canul a fost repede perpelit. Era barosan și din puful adunat uscat 
de pe el  Mărgăreta a umplut o traistă; să le păstreze pentru o pernă 
de-a nouă cu față de șifon.

- Și de unde îi cumperi tu lui Pavel al Fârsânii un gâscan ca 
ăsta? întrebă Mărgăreta pe fii-su Petrică în timp ce îndesa  pasărea 
în căldarea de aramă cu apă fiartă. Uite, mi-a rămas și mie călda-
rea asta de la tac-tu. Când venea lăiete  prin sat mi-a cerut pe ea 
un kil de răchiu, da’ a zâs cil în loc de kil, ca să cred  că-i țâgan 
cum și arăta. Atunci am crezut că nu-i de aramă și  nu pricepeam 
că, dacă ar fi, de ce cerea atât de puțin pe ea. Cum se duse așa de 
repede de parcă   n-ar fi fost! Toate-s de la Dumnezău aranjate. 
Mi-a trecut viața plângând după el. Și minunea n-a țânut nici trei 
zâle. Cum  s-arătă,  tot așa  muri! Parcă n-ar fi fost… Ca mâne mă 
duc și eu după el. Să nu lași paragină pe aici, că se alege praful 
de munca mea și-i păcat de Dumnezău. Casa asta țâie îț  rămâne, 
că așa a zâs și Domnica. Să-ți iei și tu o muiere ca să veniți vara 
aici în conced că mâine-poimâne ieși și tu la pensie ca Forlafu di 
la Vale și  atunci vă mutați aici, de unde ai plecat tu, că de aia ești 
om. Muierea trebuie să vină după tine! Unde-i mai bine ca în casa 
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ta? În pod îți rămâne și războiul de țăsut cu brâgle, spete de toate 
mărimile și tălpeți. Domnichii nu-i trebuie, că i-a cumpărat Vasile 
unul nou. Acum ai și radio și am auzât că se bagă și televizie, cum 
o fi și aia. Trăiești aici mai bine ca la oraș și dacă mai ai și o pensie 
mare, ești domn! Ce, boierul Costică Ploscar când era, și care avea 
bătătura plină de slugi, trăia mai bine? Sara lumina prin casă tot 
cu lamba, dar aia avea o coșcogeamite de sticlă. Îi zâcea petromax 
și când o scotea în tindă, lumina toată bătătura ca zâua. Da’, tot a 
gaz mirosa!

- Îi dădui bani lui Mihai să cumpere un gâscan din piață și 
când vine să mă ia cu mașina îl aduce  și i-l dăm lui Pavel!  zise 
Petrică și mai convingător ca să fie sigură mumă-sa că nu rămâne 
cu pricină în sat din cauza lui.

- Să nu fure țâganul ăsta unul de prin sat la vale și să-l aducă 
de cumpărat! Gâscanii leșești zboară la tâlvura lui și ne facem de 
miru  lumii. Îi zâsăși? 

- Nu, mumă! Cum să vorbesc eu așa ceva  când mă adusă 
și mă ia cu mașina lui și nu vrea să-i plătesc nici benzina. Tac-su 
rămâne bulibașă în locul lui tata.

- Petrică, ăștia-s ca mâțele. Mai țâi minte vorba aia „că ce 
naște din pisică tot șoareci mănâncă?” Crezi că, dacă și-au făcut 
case mari, sunt și cinstiți. Tu nu-i pune alături de tact-tu și muierea 
lui care au trăit în șatră, că au în ei alt sânge. 

- Și românii fură mai rău ca țiganii. La mine la uzină i-am 
prins că scoteau și motoare, când ridicau gunoiul și nu era 
niciunul dintre ei țigan.

- Păi vezi că am dreptate! Dacă și românii fură, atunci la 
ce să te aștepți de la un țigan? argumentă Mărgăreta fiului ei, că 
țiganii rămân cum au fost, hoți și să n-ai încredere în ei „că nu mai 
fură!”
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                                              *

Seara s-a lăsat repede. Mihai a plecat într-ale lui și Mărgă-
reta s-a apucat să gătească ceva pentru cină. Lapte nu mai avea, că 
vaca i s-a gonit și înțărcase. De la gâscan a luat untură de pe gușă, 
ficații care erau galbeni de grași și carne de pe piept și le-a pus la 
fript în tigaia mare, în care prăjise puțin o căpățână de ceapă luată 
din podul cuhniei. Din brădoaică scoase o strachină de murături 
peste care mai turnă niște livej „că era bun la gust de-l beai și gol, 
și roșu la culoare ca vinul de italiană!”

- Petrică, du-te   de trage și tu o glajă de răchiu până nu se în-
tunecă de tot. Vezi că tâlvu’ îi pus pe poliță, unde sânt și stăchinile 
zămălțuite. Acolo găsești și ulceaua în care scot eu vin. Să sufli în 
ea să nu fie vreun paiangăn. Slobozi din butoiul al mic și să strângi 
bine slivina, că a găsit-o năbădăile și pe aia, de nu se mai închide 
bine. Dacă nu suntem atenți până la zâuă balta ajunge la ușă. Eu 
am pățât și de aia îți cricesc și țâie.

- N-avea grijă, că mă descurc eu.
- Eu te știu grijuliu, dar spusăi, ca să nu-mi zâci că n-ai știut. 

La Sântămărie când ai fost, n-aveam vinul tras în butoaie. Eu 
m-am ars și e bine să te previn, că se duce munca pe apa Sâmbetei.

- Foarte bine faci că mă atenționezi.
- Mâine-i joi, facem o ciorbă de gâscan cu zamă de varză, 

piepții și cotoaiele le punem la tavă pe cartofi și o chem și pe soru-
ta să vină cu Vasile, să mâncăm toți dimpreună! Mi-a lăsat tac-tu 
cu grai de moarte să vă spun ceva când o fi vremea. 

Mărgăreta, fără să o mănânce capul, se scărpină în creștet 
cu degetul mare cugetând.  …Este și o scrisoare pe care numai tu 
poți s-o cetești că-i scrisă în altă limbă decât a noastă. Sunt lucruri 
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sâcrete  și mi-a zâs Trifon când mi-a dat-o, ce-o fi vrând să zâcă! 
„că nu-i bine să mai știe și altcineva în afară de noi,  că-i caz de 
pușcărie!”  

- Dar despre ce-i vorba?  întrebă Petrică plin de curiozitate.
- Despre clopot și căldărușe, că m-a pus să le spăl cu pișat 

de vacă, să le clătesc apoi cu apă spumuită de la săpun de-al par-
fumat, să le șterg bine cu o treanță aspră de drugani, să le învălesc 
într-o cârpă de borangic, făcută de când m-am măritat, și să le pun 
pe fund în ladă  sub țoalele ale bune. Eu nu l-am priceput de ce-mi 
spune să fac toate estea, dar nici el n-a spus mai multe. Și a mai   
zâs  că numai tu poți ceti scrisoarea și numai țâie să ți-o dau.

- Și acum unde sunt?
- Păi, nu pricepuși că sânt în lada din odaia bună în care 

dormi tu?
- Să-mi dai scrisoarea s-o citesc în noaptea asta, că tot nu-mi 

prea este somn.
- Păi, nu pot, că m-a pus să jur  și am jurat, că voi face cum 

a zâs el:  Să nu spun la nima decât țâie și Domnichii și tu să cetești 
scrisoarea când umblăm toți trei în ladă, la ele!

Petrică intră la idei și tăcu. Bănuiala lui prinse contur că  nu 
se înșelase atunci  când l-a văzut și a pipăit pentru prima dată acel 
clopot, chiar dacă avea îndoieli asupra aliajului din care era făcut. 
Era făcut dintr-un metal mai strălucitor decât bronzul. 

 „N-o fi cumva din aur? …De la tata ne putem aștepta la 
orice. Misterioasă ființă a mai fost și omul acesta!”  cumpănea 
Petrică în timp ce asculta vorbele spuse de mama sa.

- Da’ ce faci, Petrică, adurmiși, că nu mai grăiș nimic și 
muțiși?!

- Mă gândeam la ziua de mâine. Pe la chindie vine Mihai 
să mă ia, că poimâine dimineață mă pregătesc de plecare. Vineri 
seară trebuie să ajung la mine acasă. 
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În vara anului 1941, mareșalul Antonescu a dat ordin ca 
toți evreii locuitori în localitățile dintre Siret și Prut să fie strânși, 
urcați în trenuri și mutaţi în lagărele din Oltenia. N-au trecut multe 
zile de la emiterea acestui ordin și evreii apți de muncă din co-
muna Valea Seacă, - unii, chiar familii întregi - au fost ridicați de 
acasă în plină noapte, duși sub escortă de jandarmi la gara Pașcani  
pentru a fi urcați într-un tren cu o destinație, pentru ei, necunoscu-
tă. Femeile și copiii au fost suiți în vagoanele de clasa a treia, iar 
bărbații în vagoanele de marfă, denumitele „bou vagon”. Pe peron 
era o forfotă mare și nimeni n-avea voie să aprindă măcar un chi-
brit. Femeile plângeau și de plânsul lor copiii țipau. Toți auziseră 
de pogromul de la Iași și erau pătrunși de spaima unui cumplit 
neprevăzut. Cei care s-au mai opus, pentru convingere, au fost 
bătuți de jandarmi cu pulanul. Spre gară veneau coloane de prin 
toate satele învecinate și erau dirijate spre vagoanele garate pe o 
linie moartă dinspre rampa  de mărfuri  unde se îmbarcau. 

Cu tot secretul impus, dintr-o discuție a unui ceferist de la 
manevră cu un jandarm însoțitor, poate chiar cu intenție, s-a auzit 
și s-a dus vorba  că vagoanele astea au ca destinație un târg din 
Oltenia. Pe toți părinții i-a cutremurat gândul că până acolo e cale 
lungă și ziua îi căldură mare. S-au convins că zvonul este adevă-
rat, când la fiecare vagon li s-au adus câte două butoiașe din tablă 
pline cu apă, prevăzute cu robinet.  În luminat de ziuă, vagoanelor 
de marfă li s-au tras obloanele, la cele de clasă li s-au închis ușile, 
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s-au ridicat ferestrele. Un gradat jandarm a trecut pe lângă tren  și  
a dat ordin: „nimeni nu mai are voie să mai coboare!” și când a 
sosit primul tren dinspre Târgu-Frumos, au fost atașate la acesta.

Nimic nu mai era de făcut. Femeile care aveau copiii mici 
îi legănau pe genunchi și-și plângeau amarul cu gândul dus la „ce 
se va alege de ei!”

                                       *

Nici familia lui David Borilă nu scăpase de deportare. Era 
un simplu meseriaș și singurul cizmar în Valea Seacă, de care toată 
suflarea din comună avea nevoie de serviciile lui, a fost etichetat 
comunist și ridicat ca toți ceilalți. Om trecut de 50 de ani, soldat în 
Primul Război Mondial, se alesese cu un beteșug la piciorul drept. 
În 1916 fusese concentrat la Divizia 1 Cavalerie  și în luptele de 
pe Valea Oituzului, pe dealul Cosna, o schijă de la un obuz care 
expodase aproape de el,   i-a provocat o rană adâncă. Atunci, din 
plutonul în care luptase și care avea 31 de oameni nu s-au mai 
întors decât cinci, restul, în frunte cu ofițerul comandant de pluton 
au murit sub rafalele mitralierelor germane. Acum, Nisim, băia-
tul cel mare, este încorporat și dus pe front, iar el cu  nevastă-sa 
și Samuel, băiatul cel mic, sunt ridicați de acasă și duși… într-o 
direcție necunoscută. Despre fiică-sa Edit, măritată la Botoșani și 
familia ei, n-aveau nici o știre. Pe Nisi, că așa îi ziceau lui Nisim, 
n-aveau cum   să-l anunțe de nenorocirea căzută pe capul lor. 

  „Ce-o zice copilul când o vedea că nu-i mai răspundem la 
scrisorile  pe care le trimete lunar!” medita cu tristețe în sinea lui, 
David Borilă.

După două zile și două nopți, garnitura de vagoane  care a 
fost schimbată pentru a treia oară de la un tren la altul, a ajuns la 
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destinație  în Târgul de pe Jiu. Gara părea pustie și nu era nicio 
lumină aprinsă. Când vagoanele fuseseră trase la rampa de des-
cărcare  de pe strada din spatele gării și li s-au deschis obloanele 
și ușile, se întrezărea o dimineață senină de vară. Agitați, printre 
linii circulau jandarmii care, cu voce tare și autoritari, îi îndemnau 
pe oamenii istoviți ce mai dormitau în vagoane, să se pregătească 
de coborâre, că au ajuns la destinație. 

- „Toată lumea se adună pe rampă!  Cei care n-au loc pe 
rampă, să coboare în stradă, în dreptul rampei. Nimeni nu are voie 
să se îndepărteze sau să treacă pe sub și printre vagoane în direcție 
opusă. Bărbații pot merge la vagoanele-clasă să ajute femeile și 
copiii să coboare din tren, iar cine nu se supune va fi aspru pedep-
sit!” 

Așa a fost transmis de mai multe ori - ca să se audă - ordinul 
plutonierului de jandarmi, șeful gărzii de pază a garniturii de tren.

Forfota din stradă a trezit din somn oamenii mahalalei care 
locuiau în casele din spatele gării. În lătratul câinilor, prin tinzile 
caselor, prin curți și pe la porți, au început să apară, somnoroși, 
târgoveții nedumeriți „de ce se întâmplă pe ulița lor!” Erau 
obișnuiți cu zgomotele de la manevrele trenurilor, care nu încetau 
zi și noapte, dar acum era cu totul altceva. Pe strada lor apăruse un 
puhoi nefiresc de călători: femei, bărbați și copii  încărcați cu ba-
gaje de toate felurile și așteptau - supravegheați de câțiva soldați 
înarmați - pentru încolonare. O bănuială îi cuprinse  că-s deținuți, 
și că-i duc la Lagăr, din care știau, că în urmă cu ceva timp pleca-
seră din el toți militarii polonezi pentru care se construise. 

Era doar începutul…

                                         *

Pentru faptul că era invalid de război și la atelierele armatei 
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era nevoie de croitori, David Borilă,  evreu din Valea Seacă, inter-
nat în lagăr împreună cu nevasta și feciorul, a fost selecționat să lu-
creze la APACA, unitate înființată de curând, pentru confecționat 
și reparat   ținută  militară, care acum ducea  lipsă de muncitori 
calificați. Pentru mașinile electrice de cusut din dotarea ateliere-
lor erau necesari 120 de muncitori calificați în diverse meserii, 
din care 90 de croitori. Dintre aceștia lipseau zece, iar din cei 
existenți, majoritatea erau femei cu un randament scăzut pentru 
cele zece ore de lucru stabilite pe zi.

 
Samuel, fiul lui David, de-acum flăcău, era și el bun de 

muncă.  Terminase în anul acela șapte clase de liceu, mai avea de 
făcut un an și dorea să ajungă avocat. Avea note bune la învățătură 
și Rabinul așa îl sfătuise. Când l-a întrebat ce note are și el i-a 
spus, l-a sfătuit: „Tu advocat să te faci! Dar  pentru asta, trebuie 
să mergi la facultate la Iași.” Acum, ajuns în lagăr, a fost cerut să 
muncească în  prăvălia negustorul Pălăveanu, patronul Magazinului 
universal  Cerbul,  care era cel mai mare din târg. I-l recomandase 
într-o seară, când s-au întâlnit la un șpriț, doctorul Lupu, șeful spi-
talului din oraș, care avea – cu plata unei jumătăți de normă - sar-
cina din partea prefectului să se ocupe și de  sănătatea internaților 
din lagăr. 

- „Bă Costică, am vaccinat ieri un băiat de evreu care 
sclipește de deștept  ce-i. A terminat șapte clase de liceu și are un 
scris de grefier. Dacă îl iei la tine să te ajute, face cât trei băieți 
de prăvălie de ai noștri. Vino mâine la comandantul lagărului să-l 
ceri la muncă, să nu-l ia altul înaintea ta…, că pentru muncă au 
fost aduși aici!” Așa îl sfătuise doctorul Lupu pe prietenului său 
Pălăveanu, când stăteau de vorbă la un pahar de vin Puterea ur-
sului.
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  Nevasta lui Borilă, Sarra, fusese repartizată la măturat stră-
zile. În fiecare zi se scula cu noaptea ’n cap și până se lumina, 
cu celelalte femei - rudărițe de pe mahalaua din Zăvoi - își făcea 
treaba cu sârg. Fiind obișnuită cu muncile de la țară, când devenea 
liberă de la mătură, se ducea și trebăluia la curtea boierului Voicu, 
moșier ce avea conacul în marginea târgului, de unde seara aducea 
la baracă  și ceva demâncare: câte o bucată de mămăligă, un codri-
cel de brânză, ceva ouă și ce mai putea și ea să primească fără să 
bage de seamă stăpânul. Slugile boierului aflaseră de soarta ei și o 
compătimeau - care cum credea de cuviință - fără să-i pună prea 
multe întrebări  despre soarta ei,  care ar fi putut s-o deranjeze. 
Argații boierului erau oameni simpli, neșcoliți, dar cu mult bun 
simț. 

 Pentru că se înțelegeau, Sarra s-a împrietenit cu bucătă-
reasa boierului de la care ea  primea câte ceva demâncare. Când 
Măria lui Bălă, bucătăreasa, a aflat  că Sarrica - așa îi zicea ea ca 
s-o mislească - mai are un băiat pe front și nu mai știe nimic de 
soarta lui și nici el de-a lor, și cum fratele ei ăl mic, Nicolae, fusese 
concentrat și dus tot acolo, a prins-o și mai mult mila de ea. Au 
tăinuit și s-au înțeles ca  Sarra  să-i scrie lui fiu-su pe front că,  „nu 
mai stă unde a stat și sunt plecați la muncă prin țară!”

- Păi, cum zici să-i scriu?  a întrebat-o Sarra pe Măria lui 
Bălă, că scrisorile lor sunt cenzurate!

- Îi spui că te-ai mutat la muncă și stai la mine… și-i dai 
adresa mea, că aici eu așa primesc scrisorile.

- Ș-or veni oare!?
- De ce să nu vină? Nu te speria, fato, că nu-i dracul atât de 

negru! Poate vorbim și cu boierul să te învețe el cum să faci, că-i 
omenos. 

Biata Măria! …vorbea că nu era ea în situație, și nu știa 
nimic despre soarta evreilor din Moldova.
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- Da, …la lagăr nu vă vin scrisorile?  întrebă Maria pe Sarra.
- Păi, eu știu! că până acum n-am auzit. Cine știe ce-ar păți 

bietul Nisim, dacă ar vedea șeful de la cenzură că noi suntem 
aduși în lagăr tocmai aici. Îl trimit în linia întâi ca să fie mai repede 
împușcat și ne lasă pe drumuri, că în el este toată nădejdea noastră. 
El are dreptul întâiului-născut!

- Da’ voi ce-ați făcut, fă, de v-a adus taman aici? întrebă, 
pentru prima-dată de când s-au cunoscut,  Măria pe Sarra, în timp 
ce învârtea cu mestecăul în mămăliga din ceaun, că se apropia 
vremea când argații trebuiau să mănânce și acum îi venea și ei mai 
bine  s-o întrebe mai multe.

- Nimic! Au venit într-o noapte jandarmii peste noi, ne-au 
ridicat din casele noastre, ne-au dus la gară și așa am ajuns aici. 
Acolo au mai rămas câțiva bătrâni din cei care trebuie să moară. 
Toată averea ce-am avut-o a rămas acolo. Cine știe dacă om mai 
vedea-o vreodată!?  …Am fost luați cu ce aveam pe noi și ce 
am  putut aduna într-o pătură; mărunțișuri și lucrurile mai de preț. 
Dacă nu ne supuneam, pățeam precum cei de la Iași.

- Da’  ăia ce-au pățit? întrebă mirată de ce auzi  bucătăreasa 
asudată de nădușală, în timp ce răsturna din ceaun mămăliga, pe 
un fund mare rotund  făcut din lemn de fag.  

- Cum, voi  chiar n-ați auzit!?  îi răspunse mirată Sarra  
Mării, tot cu o  întrebare.

…În curte se auzi huruitul trăsurii, semn că boierul se întor-
sese la conac de pe unde fusese plecat și Sarra ieși din bucătărie 
pe ușa din dos, ca să nu fie văzută stând de vorbă cu Măria.  Așa 
vorbiseră ele amândouă și se înțeleseseră cum să facă mai bine, 
ca să nu bată la ochi legătura lor care putea isca bârfe între slugi 
și reproșul boierului. 
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                                                *

Lagărul din Târg era amplasat la marginea orașului, pe un 
loc viran, situat lângă cazarmă și ajungeai acolo pe o stradă care 
se înfunda într-un cimitir.

 Într-un ocol împrejmuit cu un gard de sârmă ghimpată   erau 
zeci de barăci cu diverse destinații: birouri, corp de gardă, infir-
merie, dormitoare, bucătării, closete. În aceste construcții pitice, 
prăfuite și dărăpănate avea o cameră de locuit și cizmarul Borilă 
- meseriaș destoinic - deportat împreună cu nevastă-sa și fiul cel 
mic. În fiecare dimineață  se sculau cu noaptea’n cap, ieșeau din 
cameră și sub streașina barăcii se spălau pe obraz și pe mâini. În 
palmele făcute căuș, cu o cană din tablă de aluminiu își turnau 
unul la altul apă dintr-o găleată turtită. Pe un primus, într-o oală de 
tuci care avea multiple întrebuințări, încălzeau apă în care fierbeau 
flori de tei să-și prepare ceaiul, nelipsit zilnic. Aveau și rondele de 
Doska frank cafea, un surogat de cafea, negru la culoare, dar fier-
tura acesteia era prea amară ca să o bea mereu. Și zahărul era pe 
sponci, de aceea la o cană de ceai puneau doar câte două cubulețe 
de zahăr candel, iar la cafea, ca să-i dea gust, trebuiau cel puțin 
trei bucăți, dacă nu mai multe! Pâinea  după o zi se învechea și se 
întărea cremene, fiindcă făina neagră de grâu din care era făcută  
era amestecată cu făină de mălai. După ce că era tare, era și puțină, 
fiind distribuită numai pe cartelă. Mâncarea ce o mai aducea Sarra 
de la boier  venea ca o mană cerească. Din timp își pregătise două 
gamele rămase de la militarii polonezi. Le găsise printre gunoaie 
într-o cameră dintr-o baracă neocupată. Le opărise, le frecase bine 
cu cenușă și nisip și le ținea învelite în cârpe albe curate ca să nu 
zdrăngăne și să fie mereu curate. Când pleca la muncă, împreună 
cu de-ale gurii, le punea într-un săcui făcut din păr de capră, pe 
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care i l-a dat o rudăriță cu care împărțea strada la măturat și pe 
care-l purta zilnic cu ea.

La prânz, fiecare mânca pe unde muncea. Bărbatul, la can-
tina fabricii,  fiul, cu ucenicii la negustor, iar femeia, pe unde apu-
ca. După ce termina de măturat strada și de cărat gunoiul, Sarra 
depunea  tomberonul la locul stabilit și împreună cu suratele ei se 
adunau și mâncau ce aveau adus de pe acasă și își mai dădeau una 
la altă din ce aveau, ca să fie mai diversificată mâncarea. Pentru 
Sarra, mâncarea mai multă provenea de la conac, unde bucătă-
reasa Măria o ospăta de cum venea, că o știa că-i flămândă. De 
când una din slugi plecase, că-i ajunsese burta la gură și trebuia 
să nască, Sarra îi luase locul și zilnic muncea în câteva ore cât 
cealaltă într-o zi.  Când ajungea seara la baracă scotea din săcui 
gamelele pline cu mâncare gătită și-l sătura pe bărbatu-său. De 
fiu-su nu avea grijă, fiindcă Shimi venea sătul, că-și găsise o fată, 
pe Caliopi, fiica plăcintarului de pe strada Victoriei. Îi plăcea de 
ea, dar și ea era topită după el. Geaba îi spuseseră părinții fetei să 
se ferească de el, „că ăsta-i copil de jidani veniți din lumea albă!”, 
pentru ea nu mai conta nimic. Când  Caliopi s-a dus la  Cerbul 
- magazinul lui Pălăveanu unde găseai de toate - să-și cumpere 
săpun și pastă de dinți și l-a văzut, i s-a lipit de suflet. După cum 
o privea era convinsă că-i băiat școlit și mai era și frumos și înalt 
cum îi plăceau ei băieții. Samuel era după tejghea și Caliopi s-a 
dus direct la el să-i ceară un săpun de față. De emoție uitase că 
avea nevoie și de pastă de dinți. Băiatul, uitându-se în ochii ei, i-a 
zis: „sărut mâna, domnișoară!” și, când i-a întins săpunul cerut, a 
întrebat-o  dacă mai dorește ceva și în ce clasă este.

 - Am trecut în clasa șasea la Liceul de fete!  a răspuns ea, 
mândră și toată roșie în obraji.

 - Și eu, la toamnă aș fi în clasa a opta, dar cine știe ce se va 
alege!  a vorbit Samuel cu tristețe în glas. 
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 - În ce oraș este liceul tău?   a întrebat Caliopi pe noul băiat 
de prăvălie, venit la domnul Pălăveanu.

- În cetatea de scaun a lui Ștefan cel Mare!  Știi care a fost 
aceea? 

- Cred că Putna! răspunse și mai rușinată Caliopi, fiind con-
vinsă că nu acesta era răspunsul. Ca să schimbe discuția ceru să-i 
dea și o pastă de dinți  Nivea de care avea nevoie.

- Suceava, domnișoară… Să treci pe aici când închidem, să 
mai vorbim!

Așa a început idila lui Opi cu Shimi.  
 De-atunci lui Caliopi nu i-a mai trebuit niciun băiat din 

Târg. La toți le găsea câte un cusur. Toți i se păreau  bădărani 
în comportament și vulgari în vorbire. Samuel, când o vedea, o 
saluta el întâi cu „săru’ mâna!” Toamna, când a început cursurile, 
problemele la matematică și temele la franceză i le scria Șimi pe 
maculator și ea doar le transcria pe curat. Zilnic, de la prăvălie 
Samuel mergea direct acasă la Opi și o ajuta la lecții. O asculta și 
o verifica dacă  de pe maculator le-a trecut bine pe curat. I-a adus 
penițe aurii și cerneală violetă și i-a arătat cum trebuie ținut tocul 
în mână pentru scrisul caligrafic Gotic și Batard. Era ca un profe-
sor. Văzând cum stau treburile, cu simțul ei de femeie trecută prin 
sită și dârmon, coana Mitera, de la început  atât a vrut, să discute 
cu el situația. Dar să nu  mai audă  nimeni, l-a chemat s-o ajute la 
ceva în magazia de lemne, unde avea și niște lăzi cu lucruri. 

- Băiete, te-am primit în casa mea ca pe copilul meu. Dacă-
ți place de fată, sărut-o, dar să nu te pui pe ea, decât cu verighetă. 
Vezi că-i război și nu-i timp de copii mici, fără tată! Bagă bine în 
cap ce-ți spusei! Cred că ne-am înțeles!

- Doamnă Mitera, se poate să credeți așa ceva despre mine? 
Sunt destul de necăjit ca să mai fac necazuri și la alții. Dacă eram 
acasă,  anul acesta  terminam liceul și mergeam la facultate. Ce fac 
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acum cu domnișoara Caliopi,  o fac numai de dorul școlii mele și 
să nu uit și eu ce-am învățat.

- Atunci, hai să-ți dau să mănânci, că-i târziu și n-ai fi mân-
cat nimic pe ziua de azi și ți-o fi foame!  îl îndemnă coana Mitera 
pe băiatul de evreu adus în casa ei de fiică-sa,  ca s-o ajute la lecții.

- Mami, pune-mi și mie să mănânc, că și mie mi-e foame! 
Azi nu prea avusei poftă, că mă ascultă la geografie. Știui tot, și  
mă supărai că  iar nu-mi pusă notă.

Și din seara aceea  Opi și Shimi cinau împreună, stând la 
masa față’n față spre satisfacția coanei Mitera, care-i pierdea din 
ochi  și nu mai putea de dragul lor.

   „Ăsta-i copil deștept, seamănă cu Ficulete al lui Beni!” își 
zise după un timp  în gând cocoana Mitera. Beni era angrosistul 
de cereale unde trimeteau toți boierii din județ  grâul, să-l vândă, 
și fiu-su Ficulete ajunsese avocat. „Dacă ar cere-o de nevastă i-aș  
da-o cu dragă inimă, fiindcă și lu’  bărbatu-meu am văzut că îi pla-
ce de el și cât îi de isteț! Toți evreii din oraș, câți sunt, că nu sunt 
mulți, sunt oameni de vază: doctori, avocați și negustori, de nu 
te poți pune cu ei. Ce mai doctor este Bercovici!... Și nevastă-sa, 
Nina farmacista, este fata boierului Nanu din Covrigi și n-a deran-
jat pe nimeni din târg că s-au împreunat, el, evreu, și ea, româncă. 
Ba, mai mult, de când și-a măritat fata cu Bercovici, boierul Nanu 
a ajuns și mai bogat. Grâul lui este cel mai bine plătit de Beni. 
Auzi  ce spune: că are greutate mare la suta de kile! ce-o mai fi și 
aia? …și de aia îi mai scump. Când se îmbolnăvesc, toți târgoveții 
merg să se consulte la doctorul Bercovici. Numai el le prescrie 
cele mai bune doctorii și toate se găsesc numai la farmacia lu’ 
nevastă-sa. Și nu ia bani mulți, cum cere farmacista lu’ doctoru’ 
Lupu. Și am mai observat că toți jidanii se ajută între ei, ca frații, 
nu ca rumânii care se pizmuiesc de numai știu nici ei ce vor. Ce 
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mai partidă ar face fie-mea  măritând-se   cu băiatul ăsta de care-
mi place și mie!” 

                                           *

În anul acela, iarna se instalase mai de timpuriu. Zilnic nin-
gea  și era tare ger. Plăcintarul Nicolae Poliopol  lăsase prăvălia pe 
mâna neveste-sii Mitera  și plecase prin sate să se aprovizioneze 
cu brânză, că  ciobanii începuseră să umble la putinicile umplute 
din vară cu brânză grasă de oaie.  După obicei mai toți o scoteau 
la vânzare după Sfântul Nicolae și treaba asta ținea până către 
Crăciun. Apoi,  care le rămânea nevândută, nu mai umblau la ea 
până la Săptămâna Albă,  înainte de Paște. Abia de-acum  brânza 
era bine făcută, cu gust puțin iute-acrișor și puteau să obțină pe ea 
cel mai bun preț. Când pleca, Nicu, cum îi zicea Mitera, întârzia 
și câte  o săptămână și nu se întorcea decât după ce se asigura  
că brânza cumpărată îi ajunge până’n primăvară. Carne pentru 
plăcinți nu mai prea era.  După ce că se scumpise, nici nu se gă-
sea, că o rechiziționa armata și de aceea se limita să coacă plăcintă 
numai cu brânză, cu mere, sau cu dovleac turcesc.

 De când fusese băiat de prăvălie,  Nicolae Poliopol învățase 
meserie de la patronul său, un  plăcintar turc, Kirikeș îl chema. Și 
acum, chiar dacă este  război, fiindcă marfa-i de calitate, clienți 
are destui, că numai la el se plămădește  cea mai bună plăcintă din 
târg. Când pregătește umplutura pentru foitaj o altoiește și cu făină 
de mălai alb în loc de griș, că nu se mai găsește nici din acesta, și 
așa iese în câștig. Treaba îi merge bine și este mulțumit. Copii, n-o 
are decât pe Caliopi, și speră că, după ce termină liceul, s-o mărite 
cât mai repede, dar băieții, cum ajung la 20 de ani sunt recrutați 
și plecă la război. Mulți dintre ei nu se mai întorc. Prin târg băieți 
de însurat au rămas numai reformații: ciungii, orbii, șchiopii și 
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tuberculoșii. Nicolae discutase într-o zi cu Mitera și ea îi băgase 
în cap că ar fi bine să-l momească pe băiatul ăsta de evreu, care, 
dacă s-ar însura cu Opi, ar putea lua repede frâiele prăvăliei și ar fi 
și ei cei mai buni plăcintari din târg, că au și vad. Amândoi sperau 
că dacă-i evreu de prin fundul Moldovei adus în târg, nu-l mai ia 
la armată, că nu-i luat în evidență pentru recrutare.

  „Samuel are sămânță de negustor! De când l-a adus, Pălă-
veanu face bani cu găleata în prăvălia lui,  unde s-a schimbat mer-
soarea.  Acum toți vânzătorii au deprins să vorbească frumos și se 
învârt ca spârnelul când vine câte un client. Parcă-s alții! Băiatul 
ăsta i-a învățat  cum să-i întâmpine și să-i servească pe toți cum-
părătorii. Zice săru’ mâna și la țărăncile încălțate în opinci. La toți 
le vorbește până îi amețește și le coboară din raft pe tejghea  tot 
ce crede că-i interesează pe mușterii și oamenii dau banii și pe ce 
n-aveau de gând să cumpere, convinși că acum a dat norocul peste 
ei. De-o vreme, toată lumea care vine la târg cumpără numai de 
la el și cine intră în prăvălia lui nu iese cu mâna goală!” …cugeta 
plăcintarul Poliopol invidios pe negustorul Pălăveanu și cu gândul 
la viitorul fie-sii.

                                            *

Era într-o zi de joi, când plăcintarul Poliopol plecase după 
brânză pe la ciobani. Îi spusese neveste-sii „că de data asta,  mai 
repede de zece zile nu  mă întorc!  Iarna asta va fi grea și lungă 
cum n-a mai fost demult și nu mai ajung ciobanii cu ea la tine aca-
să! era argumentul pentru justificare întârzierii.” Doarme  la omul 
lui, baciul Vladu din Poieni, care i-a trimis vorbă să se ducă acum, 
fiindcă este așteptat. Cu Vladu, vorba-i vorbă! Când  promite se 
ține de cuvânt și numai la el apelează ciobanii din împrejurimi, că 
au încredere și-i aduc putinile cu brânză.”
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Mitera nu știa că, în satul de sub poala muntelui, era o 
dăscăliță rămasă văduvă de tânără, pe la care trecea și Nicolae al 
ei ori de câte ori avea ocazia. Când îi venea dor de ea, și îi venea 
des, îi trimitea vorbă să vină în târg, trăgea la Hotel Regal unde 
avea camera ei arvunită din timp și plătită de Nicu, cum îi zicea 
ea lui. Asta numai în zilele de sărbătoare și vacanțe, că doamna 
învățătoare trebuia să fie la școală. Acum, ca și altă-dată, mergea 
și Nicolae la ea, unde era așteptat cu lenjeria schimbată pe pat, vin 
negru și pastramă, numai bine afumată!...

 - Să fii cu ochii pe ăștia cât lipsesc eu, că de când cu vân-
zoleala asta prin oraș, s-au făcut toți ai dracului! îi zise Nicolae 
neveste-sii când se uita în oglindă și își lega cravata la gât. …Am 
impresia că Ciufanu mă fură. Fără să bage de seamă, să-l contro-
lezi în paporniță înainte de plecare acasă. Nu mai am încredere 
în nimeni. Toți sunt niște escroci și, până la urmă, noi muncim 
degeaba. Din toată zbaterea asta, nu ne alegem cu mai nimic! 

- Lasă-i pe mâna mea, Nicolae, că-i călăresc eu de o  să mă 
țâie minte cât or trăi!  îl asigurase nevastă-sa pe plăcintar, care se 
urcase grăbit în trăsura ce-l aștepta  în fața prăvăliei,  să-l ducă 
până la gară.

Fiind absent atâtea zile, locul lui Nicolae la prăvălie l-a luat 
coana Mitera. Dimineața ajungea înaintea lucrătorilor, aprindea 
focul în cuptoare, că avea două, unul lângă altul, și scotea din 
magazie tot ceea ce trebuia pentru prepararea aluaturilor și um-
pluturii pentru plăcintele din ziua respectivă. Peste zi, Mitera mai 
dădea o fugă și pe acasă de  ducea mâncarea făcută pe pirostrie la 
gura cuptorului din prăvălie, și toate rosturile erau aranjate. Dar cu 
atâtea treburi pe cap, în zilele acelea, când bărbatu-său era plecat, 
o prindea și zece seara la prăvălie. Până a nu începe războiul, avea 
un om angajat permanent la cuptoare,   care îndeplinea muncile 
astea. Dimineaţa aprindea și îngrijea focurile, ziua se ducea cu 
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plăcintă la clienți și pe unde mai era nevoie, seara făcea curățenie 
și fiind venit de departe, iarna avea un loc de dormit aranjat pe 
cuptoare și prăvălia nu rămânea niciodată nepăzită. Acum nu mai 
aveau pe nimeni și aprinderea focurilor era în grija lor. 

…Seară de seară, până  se întorcea maică-sa acasă,  fiică-
sa Opi  ajutată de Șimi, o aștepta  cu căldură în odăi și cu lecțiile 
rezolvate.

Într-o seară, fiindcă ningea, Shimi a plecat de la Opi mai 
devreme  decât îi era obiceiul. Cu o zi înainte primise observație 
de la santinela lagărului „că întârzie prea mult!”  și n-o să-i mai 
dea voie să intre. Atunci s-a gândit să treacă și pe la plăcintărie, 
unde precis era coana Mitera. Avea  s-o întrebe ceva - așa ca să se 
afle în treabă - știind că, dacă mai are plăcintă  nevândută, îi dă și 
lui cum i-a mai dat de-atâtea ori. „Nu strică să aibă vreo bucată s-o 
ducă acasă la ai lui!” N-a pătruns prin față, ca în alte dăți, că  era   
tras  oblonul. S-a băgat prin curte unde era ușa din dos. Era întu-
neric beznă, de sus cernea Dumnezeu cu sita mare și prin zăpada 
pufoasă nu i se auzeau pașii. Când a ajuns la scară, a auzit vorbe 
șoptite, înăuntru  în spatele ușii, și fiindcă i s-a părut ceva deosebit 
a stat pironit să asculte ce se discuta:

- Îți plăcu,  iubito?
- Daa! …Dar de ce nu mi-ai spus dinainte că vii și în seara 

asta? Mă spălam și eu mai bine, să nu miros a unt topit! mă par-
fumam cu Paciuli, că-l aduceam de acasă. Știi bine că nu pot să-l 
țin aici când este bărbatu-meu. Trebuie să-ți mai spun cum este și 
cât-i de gelos?

- Nu eram sigur că nu  vine în după-amiaza asta.  Îmi era dor 
de păsărica ta și am trecut, așa, într-o doară! Aseară și ailaltă seară 
am avut treabă cu nevastă-mea. M-a pus la  spart la lemne pentru 
sărbători,  și-am muncit de m-am spetit. A zis  că se pune vremea 
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rea și eu trăiesc  numai într-un așteamăt!  Ș-a avut dreptate, că vezi 
cum ninge afară!

- Mâine vorbim dacă mai vin și mâine seară. Totul depinde 
de stăpân. Dacă nu vine, să-i spui acasă fetii, că ai multă treabă și 
o să mai întârzii, că vreau să stăm mai mult. Văzuși ce bine-i de 
făcut dragoste pe cuptor, unde dormea nenea Ilie,  mai ales acum, 
când afară-i ger și acolo îi cald, salteaua îi moale și ai în brațe pe 
cine-ți place.

- Când a plecat Nicolae, mi-a spus să vă supraveghez și eu 
i-am spus că o să vă călăresc dacă nu faceți ce trebuie și cum zic 
eu. Mâine vreau să mă țin de cuvânt și să te călăresc și eu pe tine! 
Sile, dimineață să vii să faci focurile! Îți dau cheile, ca trebuie să 
dorm și eu mai mult, că mă făcuși praf, nesătulule!...

 Se făcu liniște și se mai auzi doar un plescăit de buze.

 …Când lumina se stinse și clanța ușii începu să se miște, pe 
întunericul de-afară, prin zăpada moale, Shimi  o zbughi și dădu 
colțul clădirii spre poartă. Ieși din curte și în pas grăbit  o luă la 
picior pe strada ce ducea spre lagăr. Nu luase plăcintă, dar aflase 
cine-i  Mitera.

  „Deci  și coana Mitera este o curviștină! Este amanta lu-
crătorului din prăvălia lui bărbatu-său. Dacă aveam curaj, era și 
a mea și poate scăpam de Opi. Prea era slobodă la gură și bătea 
apropouri licențioase când era numai cu mine. Și am fost de-atâtea 
ori numai noi doi, când mă ruga s-o ajut la câte o treabă, deși n-
avea nevoie de mine! …gândea Șimi, băiatul ajuns la 20 de ani în 
drum spre casa lui, baraca din lagăr.

 „Ciufanu acesta  o avea copii!?”

                                        *
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…Pe neașteptate, într-o zi, deportații au fost anunțați să se 

pregătească pentru a părăsi lagărul. Atunci, de bucuria ce-l cuprin-
sese, Samuel a uitat de sentimentele de dragoste și de jurământul 
făcut Caliopei, căreia îi promisese că se vor căsători când ea ter-
mină liceul. Mult timp se înfruptase din nectarul iubirii ei și acum 
pleca incognito, fără  ca măcar să-i spună. Timp de aproape doi 
ani  mâncase de nenumărate ori în casa părinților ei, a primit tot 
ce-a dorit, inclusiv dragostea naivei domnișoare la care, cu voia 
ei, i-a pătruns adânc în intimitate. Și acum, dintr-o dată a dispărut 
și s-a dus de unde a venit, fără a mai da niciun semn de viață. 
Bănuia el oare  că se vor schimba timpurile!? Că negustorilor și 
proprietarilor li se vor confisca averile și vor fi băgați în pușcării, 
așa cum îi prezisese un deținut politic din lagăr, cu care discutase 
de mai multe ori și primise de la acesta un pachețel cu fâșiuțe de 
hârtie tipărite și pliate.

-  Băiete! îi zisese atunci,   prin gardul care-i despărțea,  un 
bărbat din sectorul deținuților politici. Ia pachețelul ăstă și dă la 
confrații tăi să citească hârtiuțele din el. Vezi  că-ți prinde bine și 
ție ce scrie în ele, ca să știi ce o să vină și la ce să te aștepți în vii-
tor, dar ai grijă să nu vi le găsească jandarmii, că va fi vai și amar 
de capul vostru! Nu mă cunoști și nu te cunosc, ai înțeles?”

L-a băgat în buzunar și a mers în baraca unde avea camera. 
Era singur. A desfăcut pachetul și în el erau   tipărituri pe care scria 
România Liberă, în care era scris un Apel adresat comuniștilor din 
lagăr. Nu i-a trebuit mult timp  să citească ce scria pe una, că  toate 
aveau același conținut. 

- „Asta mai îmi trebuia, că n-am destule bube în cap!”
Le-a rupt pe toate în bucățele mici, le-a băgat  în buzunarul 

de la pantaloni și le-a aruncat în haznaua closetului comun, plină 
cu apă împuțită și tulbure. 
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După arestarea Mareșalului Antonescu, David Borilă, cu 
soția și fiul cel mic se reîntorseseră în locul natal,  comuna Valea 
Seacă, unde, din gospodăria avută, mai rămăseseră doar   ruinele 
unei case devastate de hoți și vicisitudinile războiului. Au încercat 
să o refacă - toți au muncit până s-au spetit - și când credeau că 
le este mai bine, de boală, eforturi și de durere Sarra a murit și, la 
scurt timp după ea, s-a sfârșit și bărbatu-său David. Fiul Samuel  
împlinise 21 de ani și rămăsese singur. Frate-său Nisim fusese dat 
dispărut pe front, iar de soru-sa Edit nu ştia nimic. Auzise   că ea și 
ai ei fuseseră deportați în Transnistria, dar până atunci nu aflaseră 
ceva de soarta lor.

Rămas singur pe lume, a plecat la Iași să caute un sprijin 
la Comunitate. Așa l-a învățat un prieten, să-l caute pe rabinul 
Abraham, că acolo va fi ajutat. Nu cunoștea bine Iașul, așa cum 
cunoștea Suceava, dar a căutat până a găsit și a intrat în Sinagoga 
unde predica rabinul Abraham. Multe  dintre ele fuseseră dărâma-
te de bombardamente. Aceasta era deschisă, a asistat la rugăciune 
și la sfârșit a mers la  rabin spunându-i cu de-amănuntul situația în 
care se află, lăsând să se înțeleagă că ar dori un sprijin din partea 
lui. Viața din deportare îi dăduse destule lecții și acum încerca să 
se descurce, dar la început avea nevoie și de un ajutor.

Rabinul, după ce l-a ascultat și l-a întrebat cu de-amănuntul: 
pe unde a fost și ce-a făcut, cât a stat și cu cine a discutat și, când 
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a aflat că în lagăr a primit pliante politice pe care le-a împărțit 
personal la deportați și prin oamenii săi - așa s-a lăudat Samuel 
- i-a acordat găzduire și l-a pus în legătură cu un domn, pe nume 
Alexandru, care trebuia să-l îndrume și să-l dădăcească ce trebuie 
să întreprindă. Când s-au întâlnit, bărbatul nu i-a spus cine este și 
cu ce se ocupă. S-a prezentat doar cu prenumele Alex  și, după o 
scurtă convorbire,  a stabilit o altă întâlnire, unde au discutat pe 
îndelete tot ceea ce îl interesa.

- Dacă ți s-ar propune, ai vrea să lucrezi ca civil în poliție? 
Trebuie să faci doar o cerere de angajare. Se creează acum niște 
posturi și ți-ar prinde bine, mai ales că acolo ești plătit!... a fost 
întrebarea pe care Alex, prietenul rabinului Abraham i-a pus-o lui 
Samuel la cea de-a doua întâlnire, care s-a petrecut într-o zi de 
vineri, după slujba de la Sinagogă.

- Eu aș vrea, mai întâi, să termin clasa a opta de liceu! Când 
am venit din lagăr am muncit cu părinții la casă, că era dărâmată, 
și n-am putut să mai merg și la liceu.

- Păi, unde ai făcut liceul?
- La Ștefan cel Mare din Suceava. De la Valea Seacă, unde 

m-am născut, până acolo este ceva distanță, dar mai aproape ca 
până la Iași. În timpul anului  stăteam la bunica din partea mamei, 
care avea casă în marginea orașului, dar când ne-am întors nu mai 
era nici ea, nici casa. Fusese bombardată și bunica murise!

- Dacă te angajezi la poliție, poți da clasa a opta la orice li-
ceu de aici. Îți iei foaia matricolă de unde ai învățat, te înscrii la un 
liceu de profil și în două sesiuni îl termini. Apoi dai bacalaureatul 
și dacă lucrezi la Brigada Mobilă te înscrie mai ușor la Facultatea 
de Drept, unde ai zis că-ți place și care este chiar aici, în Iași. Eu 
te ajut, dar fă o cerere și dă-mi-o acum!

                                                  *
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…Începând cu 1 octombrie 1945, Borilă Samuel  făcea par-

te din personalul civil al poliției și era student în anul întâi la 
Facultatea de drept. Era doar începutul carierei lui și, fiind prea 
tânăr, nu realiza în ce intrase.                                                

                                       *

 …În  vara anului 1949,  absolvenții   Facultății de Drept  
de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași  oficiau  într-o 
voioșie și în cântec des-prinderea de viața studențească. Cu di-
plomele în mâini și îmbrăcați în ținuta de rigoare: robă neagră cu 
mâneci largi, eșarfe colorate și togă, la care era prins și câte un 
șnur din mătase roșu pentru fete și galben pentru băieți,  cântau 
imnul de despărțire:

Gaudeamus igitur 
Iuvenes dum sumus. 
Post iucundam iuventutem 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus.
…………………….
Să ne bucurăm, așadar, 
Cât încă suntem tineri 
Fiindcă dup-o tinerețe agitată, 
Și-o bătrânețe-ngreunată, 
Țărâna ne va avea pe toți.
………………………..

După un efort de patru ani, plin de muncă și sacrificii, atmo-
sfera era de sărbătoare și pe fețele tuturor se citea satisfacția împli-
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nirii. Printre ei se afla și Borilă Samuel, tânărul originar din Valea 
Seacă,  a cărui viață, până la 26 de ani, fusese plină de peripeții. 
De patru ani era informator într-o filieră din care nu-l cunoștea 
decât pe Alex și căruia, săptămânal, îi dădea note despre cine i 
se cerea, urmărea noaptea pe șefii lui din poliție și alte persoane 
numite de Alex.

 În timp ce urma cursurile la facultate, unde a intrat fără 
examen și cu dispensă de studii, cu obligația  să aducă diploma de 
bacalaureat în termen de doi ani, mai avea și diverse misiuni, să 
spioneze ce fac profesorii și colegii, să rețină sensul divagațiilor la 
prelegeri și din răspunsurile studenților la seminare.

Acum, cânta la unison cu toți absolvenții, dar pe suflet îl 
apăsa o tristețe adâncă. Viața dură îl învățase să fie tare și azi, 
pe față îi radia doar o fericire mascată, falsă. Până acum, cât a 
fost student, a trăit izolat. Participa la reuniunile studențești, dar 
nu dansa cum normal făceau colegii lui. Când era invitat de vreo 
fătucă la dans, rar  accepta. Când refuza, de fiecare dată motiva: 
„Nu știu dansul acesta!” sau „am o îndispoziție totală. Acum aș 
pleca, dar este prea frumos și mi-ar părea rău!” Cu toate acestea, la 
reuniuni și unde se înghesuiau studenții era mereu prezent. Prefera 
să zăbovească în fața unei halbe de bere. Stătea liniștit și vizibil 
absent, dar se străduia să asculte atent discuțiile purtate de colegii 
lui, care după un pahar de băutură deveneau și mai slobozi la gură, 
debitând vrute și nevrute. Era permanent în misiune fiindcă a doua 
zi trebuia să-i dea nota informativă lui Alex.

- La ce te gândești, bă, și ce ai de ești iar bosumflat?  îi 
mai zicea câte un coleg șugubăț, care dorea să-l atragă și pe el la 
distracție. 

- La judecata de apoi, că o să vină și aia! răspundea Shimi 
glumind cu un rictus forțat.
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Din tânărul acela, născut și crescut la sat, perspicace și vioi,  
care fusese în liceu, prezent la toate șotiile făcute de colegii săi de 
clasă, după întoarcerea din deportare în locul natal,  se schimbase 
total. În afara morții părinților care i-a provocat o mare durere, 
după plecarea la Iași ceva se mai întâmplase cu el, dar numai el 
știa ce  și nu spunea la nimeni. Casa sufletului său se închisese și 
ascundea multe enigme.

                                         * 

… Prin Ordin al Ministrului de Interne la 23 august 1949, 
angajatul civil Borilă Samuel, absolvent al Facultății de Drept din 
Iași, este avansat direct la gradul de căpitan. Începând cu data de 
1 septembrie a aceluiași an este cooptat la Direcția Generală a 
Securității Poporului - unitate nou înființată - cu sediul în Capitală. 
Cu data de 1 ianuarie1950, având de ales,  la cerere  este repartizat  
în târgul în care odinioară fusese deportat. Avea de acolo multe 
amintiri și plecase precipitat, lăsând multe chestiuni nerezolvate 
care-l măcinau. Și de-atunci se scurseseră atâția ani! 

 Căpitanul Samuel Borilă, altădată băiat de prăvălie la ne-
gustorul Pălăveanu, măcinat de mustrări de conștiință față de Opi  
Poliopol, căreia îi promisese că se va căsători cu ea, care  îi dăruise 
virginitatea cu toată dragostea, se întorsese în târgul de odinioară 
cu sentimentul criminalului la locul înfăptuirii  „crimei”.

                                          *

…Îmbrăcat în haine  militare de culoare kaki, cu vipușcă, 
epoleți și șapcă cu borul albastru, Borilă Samuel, licențiat în drept, 
devenit căpitan, s-a reîntors în târgul pe care-l cunoștea ca pe co-
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muna în care s-a născut. Fusese mutat - în interesul serviciului - pe 
o funcție superioară, fiind încadrat în noua structură a securității 
din orașul devenit capitală de regiune administrativă. 

Călătorise toată noaptea cu un tren personal care avea capul 
liniei chiar orașul unde fusese repartizat. În vagonul de clasa întâi 
mai erau doar câțiva pasageri, care călătoriseră în compartimente 
diferite. În compartimentul în care era, din capitală până la târg, 
a fost mai mult singur, iar cei care s-au perindat  coborâseră la 
stațiile de pe parcurs. Drumul a fost lung și plictisitor și a durat 
peste șapte ore. Ziarul Scânteia pe care-l cumpărase de la un vân-
zător ambulant, îl citise și îl răscitise din plictiseală. În Cârnelegi 
oamenii nu plecau de la casele lor!

 
                                          *

- Birjar, du-mă, te rog la Hotel Regal! îi zise Borilă primului  
vizitiu înfofolit într-un cojoc cu blana mițoasă de oaie țurcană, 
întoarsă în afară și care îl întâmpinase în spatele   gării, să-i preia 
valiza imensă primită ca zestre, odată cu celelalte drepturi de echi-
pament, când  fusese avansat ofițer. 

- Da, domnule maior! …Se vede că n-ați mai fost demult 
pe la noi! îi răspunse el cu supușenie, acordându-i de la el,  în 
apelativ, un grad în plus, cum obișnuia întotdeauna să-i măguleas-
că pe militari. De-astă vară, nu mai avem Hotelul Regal. Acum 
l-au botezat, auzi și dumneata, ce nume! ÎNFRĂȚIREA, după 
denumirea cooperativei la care a trecut. Când i l-au naționalizat, 
patronul, domnul Manițiu, Dumnezeu să-l odihnească! …a căzut 
din picioare și a murit  de inimă rea. 

…Hai, dii, măi! îndemnă el caii, pocnind din bici, care se 
opinteau în hamuri să pornească sania de pe loc, ale cărei tălpi 
înghețaseră de-a binelea.



85

Timpuri noi

- Mulțumesc de informație! răspunse sec ofițerul și tăcu.
- Da, sânteți din târg domn’ maior?  Să nu vă supărați, dar vă 

întreb  și eu așa, că nu v-am mai văzut până acum!  trăncănea chi-
rigiul curios. Eu îi știu pe toți ofițerii din oraș, că numai eu îi car 
când vin cu trenul ăsta și îi duc la casele lor. Iarna cu sania, vara cu 
trăsura, că am și trăsură pe gume. Din orașul și județul nostru, care 
a fost sărac rău, domnule, mulți băieți deștepți de țărani nevoiași 
s-au făcut dascăli, popi și mai ales ofițeri. A fost renumit județul, 
acum îi zice regiune, că-i mai mare, că avea cei mai mulți ghe-
nerali din țară. Anul ăsta am cărat foarte mulți angajați care s-au 
întors acasă de prin toată țara. Aici s-a zvonit că i-ar fi epurat. Se 
vorbește că unii dintre ei, când au auzit că i-au dat afară din arma-
tă, ar fi lăpădat de pe epoleți gradele militare și au rămas îmbrăcați 
așa, sau  în țivil. Chiar așa țivili, eu îi știam că au fost ofițeri și am 
auzit că i-ar fi dat afară, pe toți care aveau nevestele fiice de ex-
ploatatori.   Ca să vezi ce-am ajuns, domnule!   Pe dumneavoastră 
nu v-au epurat! …Sau n-ați apucat să vă însurați, că ar fi  trebuit ca 
soția, când ați luat-o de nevastă, să vă   aducă și o dotă, care nu-i 
dicolea; să fie de peste 40 de pogoane de pământ.

- N-am nevastă și nici gând să mă însor! Sunt destul de tânăr 
și mai am și multe treburi de făcut, îi răspunse ofițerul ca să scape 
de discuția cu el.

- Da, nu sânteți de p-aici!?  mai întrebă încă o dată vizitiul, 
împins de o curiozitate înnăscută, și care nu primise răspunsul la 
întrebare, pe care-l aștepta.

- Sunt bucureștean, tovarășe! 

  „Hopa!... Cred că am încurcat-o, gândi cu spaimă vizitiul. 
Ăsta o fi din ăia care s-au înființat acum și au sechestrat casa mare 
de pe Bulevard, a boierului Bengescu. Au pus ochii pe ea că-i 
arătoasă, cu multe odăi și două beciuri, ca să aibă unde-i băga pe 
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exploatatori  și după ce i-au confiscat-o, noaptea l-au ridicat pe el 
și pe toți ai lui și i-au dus unde…, nu mai știe nima de ei! Doam-
ne ferește-mă! și în gând își făcu semnul crucii. Poate mă învață 
ăsta minte, să nu mai trăncănesc vrute și nevrute și să tac dracului 
din fleancă, cum mi-a zis și muierea, alaltăieri.  Cât de mult s-au 
schimbat timpurile de când nu mai avem rege!”

                                             *                                   
  
…Ajunși la hotel, vizitiul i-a cărat valiza  până în hol la re-

cepţie,  unde, rezemată de sobă, stătea zgribulită o femeie îmbră-
cată într-un cojocel slinos; o vechitură roasă de prea multă purtare. 
Era o femeie tânără și frumușică, fostă măturătoare pe timp de vară 
în fața prefecturii, mutată   la hotel de-o vreme, singura persoană 
de serviciu la ora aceea la hotelul ÎNFRĂȚIREA. Recepționerii, 
care fuseseră slujbași înainte de naționalizare - bărbați trecuți de 
40 de ani -  care știau cum să-și facă meseria, plecaseră odată cu 
stăpânul, fiind dați afară „că aveau maniere și apucături burghe-
ze!”

- Bună dimineața, Vetă!  salută chirigiul Vasile. Să dai dom-
nului maior cea mai bună cameră, că vine de departe și-i tare 
obosit, spuse el  Vetii, pe care o cunoștea de când era fețită de 
cinci-șase ani și mergea „mânz după iapă”, cu mumă-sa la măturat 
străzile prin târg.

Cum a primit banii de la clientul său, Vasile, fără să-i nume-
re,  i-a vârât cocoloș în buzunar;  în semn de salut și-a ridicat de 
pe cap căciula scorojită de zăpada înghețată și a plecat grăbit - ca 
din pușcă - bucuros că a scăpat de belea.

- Tovarășă, dumneata ești recepționeră?  întrebă ofițerul mi-
rat de ținuta femeii  care-l primise și dovedise multă stângăcie, 
cum nu mai văzuse până aci.
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- Da, domn’ șăf! Mă numesc Elisăveta Pacoste, dar toți mă 
strigă Veta, că-i mai scurt. Suntem două angajate la ușă și, săptă-
mâna asta, eu lucrez de noapte. Săptămâna viitoare vine Măria, 
așa ne rânduim. Acum ea este de zi. Face curățenie, șterge praful 
și schimbă paturile de prin camerele rămase libere.

-Vreau și eu o cameră, dar să fie mai călduroasă, că sunt și 
puțin răcit! Dacă aveți și se poate, să fie în loc mai ferit. Cred că 
stau mai multe zile în hotel, până îmi găsesc una cu chirie în oraș. 

- Avem destule, că acum hotelul este aproape gol. De săr-
bătorile Crăciunului și de Anul Nou, nu pleacă lumea de acasă 
și mai ales pe vremea asta, îi răspunse Veta, convinsă că noul ei 
client   are din ce  să-și aleagă o cameră, cum dorește el. Din zece 
camere doar două sunt ocupate de niște ofițeri, îmbrăcați tot așa ca 
dumneavoastră!  îi spuse ea învârtind pe deget veriga cu chei luată 
din cuiul unde era agățată. Au venit mai de dinainte și cred că mai 
zăbovesc la noi o vreme. Nici ei nu-s de pe aici și n-au spus cât 
dorm în hotel.  Mergem sus să vă alegeți, dar să-mi dați buletinul, 
să vă înscriu în registru, că așa vrea șefu’.  Până acu’ o lună am 
lucrat la mătură în fața prefecturii și să nu vă supărați dacă mă mai 
încurc sau greșăsc cân’ vorbesc, că, din cauza războiului, n-am 
făcut decât trei clase primare. Pe angajații hotelului,  ce făceau 
treaba asta, i-au dat afară, că auzi mneata, aveau manere!

Cu un toc din lemn cu peniță muiat într-o călimară cu cer-
neală violetă, chinuindu-se să scrie cât mai frumos, Veta trecu 
în registrul de evidența persoanelor cazate  în hotel  datele din 
Legitimația Militară a ofițerului. Fusese instruită de șeful de cadre 
și în prezența lui făcuse antrenament pe ultima foaie a registrului 
până când directorul hotelului fusese mulțumit de modul ordonat 
cum scrisese.

- Ziceți  că Borilă Samuel vă cheamă! Nu greșăsc?...
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- Nu, n-ați greșit! Dar să scrieți numele și prenumele cu li-

tere mari.

Cu cheile în mâna, Veta mergea înainte și ofițerul după ea. 
Urcară scările de lemn care, trezite din somn, pârâiau sinistru, de 
răsuna holul.

- Am turnat și motorină pe ele și tot scârție, domn’ ofițăr. 
Parcă plâng după domnul Manițiu, Dumnezeu să-l hodinească! 
Da’, ce mă apucă să vă spun eu toate astea, că sigur nu vă intere-
sează. Vă însoțesc pe hol până în cap, să vă alegeți o cameră, că-i 
mai departe de scări și de acolo nu se prea aud toate zgomotele.

În urma ei, căpitanul Borilă, după o noapte de nesomn, mai 
mult târa  geamantanul greu și, întâmpinat  de  mirosul neplăcut 
- treptele scării se ştergeau cu motorină - lua aminte la hotelul 
în care avea să locuiasă o perioadă îndelungată.  Din ce vedea, 
era convins că numai în șase luni de la naționalizare degradarea 
începuse să apară. Pereții erau scrijeliți, candelabrele de altădată  
fuseseră înlocuite și parcă totul mirosea numai a gaz și vechituri.

- Hotelul acesta  așa era și înainte de naționalizare? o întrebă 
Borilă pe Veta.

- Nu, domnule! Este el vechi, dar de când a fost trecut la 
Stat, au dispărut multe lucruri bune: s-au schimbat candelabrele 
vechi – ce frumoase mai erau - că aveau prea multe becuri și tre-
buie făcută economie de curent, s-au luat covoarele, că s-a zis că 
acolo se adună stălnițile. În locul lor au adus niște preșuri, de pe 
unde le-o fi luat, că nu-s noi. Sobele  s-au dărâmat în toamna asta 
și nu    s-au mai pus teracotele verzui și strălucitoare că, auzi!... 
aveau pe ele semne regale. Le-au fărâmat sobarii cu ciocanul să 
nu rămână vreuna, să se vadă. După cum o să și vedeți, s-au făcut 
din altă teracotă ce nu mai seamănă nici pe departe  cu   ce a fost. 
Două sobe de jos nu trag și mai scot și fum. Ce să vă mai spun!? 
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…Dar  să n-aveți grijă, că vă  dau cea mai bună cameră, c-a rămas 
liberă! Până acum cinci zile a stat în ea, unul, care, ziceau ai mei 
de aici, că lucrează la securitate. E unul mic, așa, îndesat - și arătă 
cu mâna cât era - și, cât a stat aici, umbla numai încruntat. După 
program, zilnic urdinau unii îmbrăcați în țivil pe la el. Au venit și 
de la consiliu și l-au dus pe la casele confiscate și până la urmă i-a 
dat ce-a voit el, casa avocatului Barbu, un bogătan, da uite!... că 
nu mai știu cum îl mai cheamă.  

 Cu o cheie potrivită de pe o verigă de sârmă, unde erau 
înmănuncheate mai multe, femeia deschise ușa camerei stabilită  
pentru noul client, venit cu trenul de noapte. 

- Domn’ ofițăr, intrăm aici să lăsați valiza și mergem să le 
vezi și pe alelalte, ca să  alegeți pe care o vreți, da’ eu cred  că asta 
este cea mai bună pentru dumneata!  îl asigură Veta pe  căpitanul 
Borilă. Mă scuzați că uit să vă vorbesc pe radical, cum a zâs Ma-
ria că-i frumos, da’ o să mă obișnuiesc și eu până la urmă, că n-am 
încotro.

Femeia avusese dreptate asupra alegerii camerei, că era cea 
mai bună și faptul că i se spusese că acolo a stat și viitorul lui șef, 
fu convins că de data asta i-a surâs norocul.

- Rămân aici! zise ofițerul mulțumit de ce văzuse. Da, nu-i 
cam frig? 

- Până aprind focul mai stați puțin îmbrăcat, dacă tot zâsărăț 
că sunteți  răcit, sau, dacă vreți, mergeți jos la recepție,  că acolo 
a ars focul toată noaptea și-i mai cald. Eu merg să aduc apă să 
umplu bazinul, să fie de spălat la ghevetă și ce-o mai fi de făcut 
prin cameră, că s-a mai pus praful pe masă și pe noptieră de când 
stă goală. Să n-aveți teamă, că la lucrurile dumneata nu umblă 
nima. Aici nu se fură, mai ales de la ofițări. Doamne ferește, aia 
ne-ar mai trebui! Să fim bănuite că suntem și hoațe. Ni s-a spus 
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că pe vremea când hotelul avea stăpân, o femeie de la curățenie a 
fost bănuită, numai bănuită, c-ar fi luat niște bani din haina unui 
client și a bătut-o la poliție de-au rupt-o și nici n-a mai primit-o la 
servici. Că de aia s-a și naționalizat. Să nu mai fie dați afară din 
servici oamenii nevinovați. Da’ ce credeți, că milițienii de azi nu-s 
tot din ăia de atunci!?

                                              *

…Când Borilă s-a trezit în cameră era și mai frig față de 
cum i s-a părut la început.   Focul, pe care îl aprinsese  Veta, se 
stinsese demult și cum nu mai băgase nimeni lemne și cărbuni în 
sobă, aceasta aproape se răcise. Îi venise foame și trebuia să mă-
nânce. De la plecare se asigurase cu un pachet consistent și o sticlă 
de Secărică. Era încurcat că nu știa cât este ora.

  „Ar trebui să fie trecut de ora prânzului, după cum mă 
simt sătul de somn! Nu pot sta fără ceas și nici unul de masă nu 
am cu mine! Cine mă scoală dimineața? Ofițerii ăștia, care stau în 
hotel, or fi colegi de-ai mei? Poate îi rog să mă scoale și pe mine 
dimineața, să nu mă fac de râs că întârzii la serviciu!”

  Ceasul Pobeda cumpărat de la un ofițer rus, pe când era la 
un curs la Breaza, îi fusese furat de cineva, sau îl pierduse, că se 
trezise fără el la mână când a ieșit de la restaurantul Continental. 
Era posibil să-l fi și pierdut, așa cum i-a povestit un coleg de facul-
tate, care știa bine că,  la plecare de acasă și-a pus ceasul la mână - 
că s-a uitat să vadă cât este ora - și, când s-a întors de unde fusese, 
nu-l mai avea. Bella, așa îl chema pe coleg, avea ce regreta, că 
era un Shaffhausen cu cadran și capace din aur, moștenit de la ăl 
bătrân , cum zicea el lui taică-su, un avocat renumit în Târgu-Fru-
mos, dar  Pobeda lui, pe care dăduse celovecului o sticlă de Men-
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tă, poreclită de cei care o beau Verdeică, nu merita să-l regrete.
  „Din  solda de mutare pe care o s-o primesc  în două, trei 

zile”, se hotărâse ofițerul Borilă, „o să-mi cumpăr un ceas de la 
Momblath. Cred că o mai fi, că nu l-au naționalizat, fiindcă cea-
sornicăriile n-au fost trecute în Legea 119/1948.” El știa de când 
a fost în lagăr, că ceasornicarul Momblath, evreu ca și el, avea  ca 
marfă numai ceasuri elvețiene. „Poate acum să le fi ascuns, dar, 
când o să-i cer și când o să-i spun cine sunt, precis îmi va scoate 
unul. Mai ales dacă-i spun că am fost băiatul de prăvălie al lui Pă-
lăveanu, pe vremea când am fost deportat în lagăr, că sigur nu m-a 
uitat! Mă mulțumesc și cu un Tellus sau un Doxa, dacă n-o mai 
avea Shaffhausen!” că-i mai ieftin și tot așa de precis, se consola  
îngândurat căpitanul Borilă.

Îl cunoștea pe ceasornicarul Momblath de când era băiat 
de prăvălie la Cerbul, că cele două prăvălii erau aproape una de 
alta.  Era într-o zi  de iarnă ca și acum, când l-a trimis patronul 
„să-l roage pe domnul Momblath  să vină la el acasă să-i curețe 
pendula”, un colos de doi metri înălțime, care nu putea fi urnit  
așa oricum  din locul unde era așezat. Dacă-l mișcai, riscai să se 
deregleze. Dar, ceasul cu multe rotițe și arcuri, cu pendul și lanțuri 
cu contragreutăți, din când în când, mai trebuia și el curățit și uns 
la mecanisme. 

 „De când l-am cumpărat - zicea Pălăveanu -  niciodată n-a 
fost mișcat din locul unde a fost fixat și reglat de domnul Mom-
blath!” 

 Când văruia prin casă, cu grijă, punea peste el o cergă ve-
che să nu fie stropit cu var sau prăfuit. Stăpânul îl ținea în sufra-
gerie, camera din mijlocul clădirii, largă cât o magazie și înaltă 
de patru metri, încălzită de la două sobe șemineu făcute din cahle 
de Bohemia, verzi-albăstrii. Aici, în serile lungi de iarnă, se adu-
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nau musafirii la benchetuit și partide de poker, care jucau până îi 
prindea ziua pe participanți. Bărbații la mese, femeile la taclale. 
Salonul n-avea ferestre decât la ușa de la antreu, dublă și înaltă și 
din el se intra în patru dormitoare și un hol ce ducea la celelalte în-
căperi și dependințe: camera servitorilor, bucătărie, băi și closete, 
că erau câte două, magazie de alimente și ieșire în curte. În mij-
locul tavanului atârna un candelabru imens Napoleon al III-lea, 
manufactură  Sèvres. Numai de aici, bătăile ceasului la ore fixe 
și jumătățile de oră, puteau fi auzite din toate camerele. Când era 
liniște și-l ascultai atent, avea un țăcănit ritmic, domol, de parcă 
mergea cineva tiptil prin casă. 

  „L-o mai avea?”  gândea ofițerul Samuel Borilă stând în 
pat.

 Se ridică din așternut și, zgribulit, merse direct la ușa sobei 
pe care o deschise să vadă dacă mai erau ceva cărbuni aprinși în 
spuză. Luă vătraiul - un fier cu cârlig întors și mâner de lemn - și 
umblă cu el prin cenușa lemnelor arse. Avu noroc că mai erau 
câțiva tăciuni, din care, în contact cu aerul, începură să sară scân-
teile. Într-o clipită focul fu ațâțat și soba începu să duduie.

Merse la spălător, un lavoar de pe timpuri: o chiuvetă ro-
tundă din faianță   și un bazin de alamă cu robinet,  așezate pe un 
piedestal din lemn de nuc sculptat cu migală, de toată frumusețea. 
Într-o clipă, cu  apa rece ca  gheața, se spălă pe mâini și pe obraji. 
Dintr-o cană mare, tot din faianță, își umplu un pahar din sticlă 
groasă cu apă pentru clătit, făcând în gură un zgomot de gargară.

  „Bine că azi  nu-i nevoie să mă și bărbieresc!” Se bărbieri-
se înainte de plecare și nu-i crescuse părul, că nu trecuse nici o zi.

După ce bău un gât de tărie din sticla de jumătate de litru 
plină cu Secărică, mâncă din pachetul făcut la popotă și adus în 
geamantan învelit într-o foaie de ziar, se îmbrăcă în civil cu palton 
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și căciulă făcută din blană de astrahan, puse pe nas ochelarii ăi 
negri  și ieși din hotel. Avea în plan să se plimbe puțin pe stradă, 
să treacă pe la  La Poliopol cu gândul să  mai mănânce și o plă-
cintă caldă - dacă o mai fi - să vadă cum arată magazinul Cerbul, 
să întrebe pe cineva de soarta cunoștințelor de altădată;  Opi și 
Mitera, a domnului Pălăveanu și a colegilor, foștii băieți de pră-
vălie. Gândea  că diseară, când or veni la hotel ofițerii încadrați la 
inspectorat  să-i abordeze; să le spună cine este el și pe ce funcție 
este mutat, să-i roage  să-i bată și lui în ușă când se trezesc ei din 
somn mâine dimineață,  să meargă împreună cu ei la sediul 
Inspectoratului regional al Securității.

… Coborî domol pe scările care scârțâiau și mai strident 
ca la urcare - ce bine că din camera lui nu se aud chiar așa - și la 
recepție fu întâmpinat de o altă femeie. Pe peretele de deasupra 
mesei la care stătea persoana de la recepție se vedea locul mai 
puția afumat unde fusese agățat un ceas pendulă.

- Bună dimineața! Observ că nu mai aveți ceasul pendul și 
aș vrea să știu cât este ora, că pe al meu l-am pierdut.

- Să trăiți, domn maior! Am unul de masă și-l țin în sertar. 
Pendulu’ l-au luat să-l ducă la ceasornicar – așa a zis șefu - și nu 
l-au mai adus. Poate a plecat pe urma celorlalte lucruri, că, ce s-a 
luat de aici, nu s-a mai întors. Ce mai bătea pendulu’ acela care 
era agățat aicea sus! Noaptea ne ținea de urât și ne trezea să 
n-adormim de tot, să intre golanii peste noi. În timp ce vorbea  
trase sertarul mesei de unde scoase un ceas mare pe care scria 
CFR Momblath și deranjat din locul lui, în mâna femeii mai țârâi 
de câteva ori, dar slab. Avea un țăcănit așa de puternic și făcea un 
zgomot de parcă trecea o grupă de soldați în pas de defilare.

-  Uitați, e două și un sfert și acum vine noaptea, mai ales 
că să lăsă o ceață deasă afară. Toată ziua ninse, de se aplecară 
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crengile copacilor.  Eu sunt acum de serviciu și fac schimb de tură 
cu Veta. Mie toți îmi zic Mioara, dar mă cheamă Măria Bălășoiu. 
Dacă mai aveți nevoie de ceva, să-mi spuneți. Acum, că plecarăți 
din cameră, mă duc să vă aprind focul să se încălzească bine până 
diseară, când vă întoarceți.

- Tovarășă Maria, când vrei să-mi vorbești, să mi te adresezi 
cu tovarășe Borilă și să nu-mi pomenești gradul. Ne-am înțeles?

- Da! domnu’ Borilă… Sigur că așa vom face și-i spun și 
Vetii mâine dimineață când ne schimbăm să vorbească și ea la fel. 
Mai doriți să vă mai aduc o pătură, că primirăm azi zece de mol-
ton. Îs  noi și  moi ca blana mâții!

- Adu-mi! …că mă sculai tremurând.
- În camera aia, nu s-a făcut focul ca lumea de vreo trei 

zile și zilele astea a fost ger rău afară.  Nu știam când veniți dum-
neavoastră, că ațâțam focul dinainte!... Nu v-a spus Veta?  Ne-a 
anunțat domnu  director să nu băgăm pe nima acolo că-i rezervată 
pentru un domn Borilă, că așa i-a spus colonelul care a stat în ea,  
s-o ținem   rezervată, că în curând vine cineva cu numele ăsta. 
Veta, or a uitat, or i-a fost rușine!  că de aia n-a vorbit, dar  v-a  dus 
direct să stați în ea. 

                                               *

…Căpitanul Borilă Samuel, mutat la cerere în orașul în 
care supavețuise deportării la vârsta adolescenței, ieși din hote-
lul așezat în buricul   târgului. Clădirea Hotelului Regal, acum 
denumit ÎNFRĂȚIREA, avea parter, etaj și mansardă și era 
așezată la intersecția străzilor  Calea Unirii cu Bulevardul Victo-
ria. Construcția era în unghi drept   pe ambele străzi. Intrarea în 
local  se făcea pe o ușă imensă  în două canaturi, având deasupra 
și  un oberliht semioval, sporindu-i masivitatea, care era amplasa-



95

Timpuri noi

tă la mijocul clădirii, locul de îmbinare a ambelor laturi. La etaj, 
deasupa ei, camera avea o ușă ce dădea într-un balcon cu grilaj din 
fier forjat. Pe aceeași direcție, acoperișul cu mansarde era depășit 
de un turn cilindric prevăzut cu patru lucarne. Era vopsit în alb, 
creând un fond pe  care fusese scris cu vopsea neagră - HOTEL 
REGAL.    Acoperișul turnului era   din tablă galvanizată în for-
mă de solzi și se termina cu o imensă bilă mereu strălucitoare, ce-i 
dădea clădirii prestanță.  La parter, pe dreapta și pe stânga, clădi-
rea avea două saloane mari cu intrări separate, pe dreapta, una cu 
destinație braserie și cealaltă pe stânga, restaurant de lux,  unde 
altădată, pentru a intra, ținuta era obligatorie.

  Majoritatea clădirilor de pe aceste străzi erau ridicate  în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea și beneficiau de o arhitectură 
deosebită. Toate, la parter aveau magazine, iar la etaj,   camere   pe 
care le foloseau patronii cu familiile lor. Multe aveau și mansarde 
de închiriat. Pentru siguranță împotriva hoților, ușile și ferestre-
le prăvăliilor erau prevăzute cu storuri din tablă ondulată ce se 
strângea pe un cilindru mobil și erau prevăzute să se  încuie pe 
dinăuntru cu zăvoare. Deschiderea și închiderea lor erau asociate 
cu un zgomot caracteristic, un huruit, care, auzit de un negustor, 
era preluat de toți, anunțând, după caz, închiderea sau deschide-
rea prăvăliilor. Pe ambele străzi față de această intersecție pe o 
distanță apreciabilă, erau amplasate  mai toate magazinele și ateli-
erele meșteșugărești ale târgului. 

Ieșit din hotel, traversă strada și, uitându-se înapoi la clădi-
re, observă că firma de pe turnul alb al hotelului  fusese scrijelită și 
apoi văruită cu o bidinea care nu reușise să acopere bine vopsea-
ua veche, dar trainică. Pe o placă din scândură vopsită în galben, 
agățată în două sârme deasupra ușii de la intrare, scria cu vopsea 
roșie   HOTEL ÎNFRĂȚIREA.
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Mergând agale, Shimi se îndreptă spre magazinul Cerbul 
unde a fost vânzător  la negustorul Pălăveanu. Trecuseră de-atunci 
șase ani. Era tare curios dacă, din cei cu care lucrase altădată, mai 
rămăsese vreunul. Nu se grăbea și avea mâinile vârâte în buzuna-
rele paltonului cu gulerul ridicat, fiindcă nu avea mănușile la el. 
Grăbit să plece, le uitase la hotel în valiză. Era  nerăbdător să vadă 
locul unde a muncit și i-a trecut mai ușor timpul cât a fost depor-
tat. N-au trecut nici zece minute de la ieșirea  din hotel  și a ajuns. 
În locul măreței clădiri cu etaj și mansardă, cu pereții exteriori din 
cărămidă aparentă, cu ferestre înalte în arcadă cu oberliht, înca-
drate de stucaturi și capete de îngeri, apăruse un bloc cubic în trei 
corpuri, cu ferestre mici, construit în careu, cu intrare pe colț unde 
era ușa prăvăliei de altă dată și cu o curte interioară. Era o imitație 
nereușită de cazarmă austriacă tip Vauban. Lipsită de măreție, se-
măna a buncăr răsărit în mijlocul orașului. Priveliște dezolantă. 
Când se apropie și vru să se angajeze pe trotuar, un soldat ce stătea 
de santinelă îl somă:

- Stai! …Ocolește dreapta! 
- Vreau să intru la comandant, zise ofițerul îmbrăcat civil.
- Audiențele se țin joia după ora zece, îi răspunse santinela.
- Eu sunt căpitan de la securitate și doresc să vorbesc cu el.
- Să trăiți! Raportez că acum nu este la birou, îi răspunse 

santinela. Îi plecat la poligon cu elevii de anul întâi care execută 
ședința de inițiere la trageri cu automatul. 

Era convins că individul acesta în palton cu gulerul ridicat 
și ochelari negri nu minte, că a mai văzut unul ca el când l-a dus 
la sediul lor pe un arestat, iar  securistul de serviciu cum l-a văzut, 
nici nu l-a întrebat cum îl cheamă și l-a plesnit cu dosul mâinii 
peste față, deși deținutul avea mâinile în cătușe. 

- Da’ de când este școală aici?
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- De anul acesta și îi  pentru subofițeri de miliție. La clădirea 
asta s-a muncit un an și nu-i terminată toată pe partea din curtea 
interioară. Fiindcă s-a înălțat peste una veche care n-a fost dărâ-
mată de tot a mers mai ușor. S-a  lucrat repede ca să se înființeze 
școala. Tovarășul maior comandant după ce vine de la poligon nu 
pleacă. Mănâncă la popotă și doarme în biroul său. 

- Să-i raportezi că l-a căutat căpitanul Borilă de la securita-
te…

- Am înțeles, răspunse soldatul din poziția de drepți.

Ajuns la plăcintăria La Poliopol, descoperi că avea o nouă 
firma Braserie. Intră și văzu că nu mai era nimic din ceea ce știa el 
odată. Mobilierul fusese schimbat, scaunele aveau spătarele des-
făcute și blaturile la mese unsuroase. Mușterii nu erau. Pe o lampă 
de gătit cu petrol, o femeie îmbrăcată într-un halat soios mesteca 
într-un ibric să facă o cafea.

- Bună ziua! zise Borilă.
- Bună ziua!  Dacă vreți cafea să știți că n-avem decât 

Unica!
- Nu beau cafea la ora asta, dar aș vrea o plăcintă cu brânză.
- Îmi pare rău, tovarășe, dar s-a terminat! Mâine dimineață 

la opt deschidem și avem caldă. 
Și de aici ieși dezamăgit. Avea de gând să întrebe de foștii 

patroni, dar atitudinea femeii îl resemnă. 
 „Las’ că am eu timp să aflu totul! Cine mă grăbește acum 

să întreb de ei pe oricine?” reflecta căpitanul Samuel Borilă cu un 
reproș în suflet, că ceruse să fie repartizat în acest târg, devenit 
capitală de regiune administrativă. Poate îl ademenise și funcția, 
care era de adjunct al Inspectorului Șef de Securitate.
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Întâmplări incredibile

Când absolvenții anului 1943 ai Liceului Comercial din Iași 
și-au sărbătorit un deceniu de la absolvire,  Maia se nimerise acolo  
să-și ridice Foaia Matricolă pentru cele șase clase de liceu.

 Era în vara anului 1953, și fusese îndemnată să facă acest 
lucru de către  ofițerul Borilă, persoana  la care se dusese cu vreo 
doi ani în urmă,  să-și caute dreptatea pentru tinerețea ei distrusă. 
Borilă, evreu ca și ea, dar mai în vârstă,  ajunsese maior și plecase 
din Târgul în care o cunoscuse, ducându-se în Iașul Moldovei, de 
pe unde-și avea originea. Cu toate că nu mai colaborau, din mo-
tive etnice, și de ce nu, și din simpatia  ce i-o purta, între ei  nu se  
rupsese legătura  și corespondau. 

 „Maia, vino la Iași să-ți ridici Foaia Matricolă și să vorbim 
ce trebuie să   faci în viitor!” îi spusese Borilă în ultima scrisoare 
trimisă la Post restant. Legătura prin scrisori  continua între ei și 
căpătase altă nuanță, chiar dacă notele informative ale Maiei erau 
preluate și prelucrate de un alt ofițer. Acum, corespondența dintre 
ei nu avea  nicio legătură cu notele informative din trecut. Marița, 
ca femeie, care se apropia și ea de 30 ani,  arăta impecabil. Era o 
doamnă desăvârșită! Și îmbrăcată lăiață, te ispitea și doreai mă-
car, privind-o, s-o admiri!  De statură  mignonă și suplă, cu pielea 
măslinie și catifelată, avea o carnație pietroasă, mai ales pieptul  
care, prin decolteu, provocator, atrăgea atenția. Era o femeie după 
care  oricine întorcea capul… Frumoasă, inteligentă, manierată, 
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bine îmbrăcată și mai avea și pe acel „vino’n coa!” gen care pe 
mulţi bărbați îi bagă în păcat. Borilă  încă  de la început o admirase 
și totdeauna  când i se adresa - ca s-o apropie - folosea prenumele 
ei adevărat, Maia - care devenise și nume de cod ca informatoare.

  „Maia  este femeia care mă duce-n ispită și este sânge din 
sângele meu!”    gândea Borilă după ce pusese ultima scrisoarea la 
poștă. „Dacă m-ascultă și îmi răspunde cum trebuie, o ajut cu tot 
ce pot, numai să o fac să plece dintre lăieți.”                                              

Își făcuse multe planuri pentru ea   și, bineînțeles, se reali-
zau  cu o condiție: numai dacă vine la Iași! 

Cât au colaborat, n-a îndrăznit să-i facă vreo propunere 
„necuviincioasă”,   fiindcă atunci era în timpul serviciului,   dar 
acum treburile s-au schimbat și  în Iași n-o cunoaște nimeni și 
poate fi prezentată oricui ca pe „o persoană importantă venită de 
la București!”

„Maia are o educație temeinică, însușită  de la părinți încă 
din copilărie, care nu se poate șterge ușor. Apucăturile țigănești 
n-au schimbat-o  și este măritată cu un român  care  și el a avut o 
instruire și  educație bună!”  erau argumentele temeinice în gân-
direa lui Borilă.

 Cât a stat în Târg și se întâlneau, Maia era permanent pusă 
la punct și discret parfumată. Hainele ei erau totdeauna curate și 
se îmbrăca în rochii de stambă sau mătase frumos croite.  Pen-
tru un cunoscător, chiar văzută între lăieți, după comportament 
și maniere, era clar că nu-i țigancă. Vorbirea? …o chestiune ce 
depindea de împrejurări. Maia poate fi considerată o poliglotă…
gândea Borilă după ce o testase, când o avea ca informatoare. Cu 
ușurință se descurcă și vorbeşte: engleza, franceza, ucraineana, iar 
de limba română și cea țigănească e de prisos să mai vorbim. De 
la părinți, când era mică, și-a însușit și nu le-a uitat,  multe expresii 
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din ebraică, pe care le foloseau în casă și la  sinagogă.
  „O duc la hotel unde am omul meu, o cazez singură într-o 

cameră unde pot s-o vizitez oricând  și, pentru recepționeri, voit 
dau impresia că  o fac  în interesul serviciului.” 

Aceasta era hotărârea lui Borilă când i-a scris să vină la Iași.
Ar fi îndrăznit să-l întrebe cineva ceva când îi vedea împre-

ună? Când intra Borilă în hotel, cei de la recepție îl salutau  cu res-
pect înainte ca el să deschidă gura și să dea bună ziua. Prin hotel 
mergea unde vroia, fără ca să-l întrebe cineva: „unde se duce,  și 
pe cine caută?”…

                                            *

…În dimineața   zilei de 18 iulie 1953, Maia se sculase cu 
griji  și, după ce făcuse un duș,  se uita în oglinda de cristal a băii 
să controleze apariția eventualelor riduri care acum nu erau, dar 
o obsedau de-o vreme, fiindcă era convinsă, „că orice ar face n-o 
să scape de ele.” Își privea admirativ fața   din oglindă, dar gândul 
îi era întors la cele întâmplate încă de la sosire și preocupată că 
peste două ore trebuia să fie cu cererea la secretariatul liceului. 
Întâlnirea de la liceu îi crea emoții. Avea o neliniște de un nepre-
văzut care se putea ivi, deși Shimi îi dăduse asigurări că se vorbise 
„cu cine trebuie.” Până acum totul fusese ca-ntr-un vis frumos ce 
întrecuse toate așteptările. Dar, la liceu, tot așa va fi?

 …În gară, la coborârea din tren, Maia fusese așteptată lân-
gă scara vagonului de ofițerul Simion Borilă,  că ea îi spusese când 
au vorbit la telefon,   locul și numărul  vagonului în care avea bilet. 
Încă de pe scări îi luase valiza și, după ce coborâse pe peron, îi 
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sărutase mâna fierbinte și obrazul îmbujorat de emoții, transpirate 
de căldură. 

- Cum ai călătorit, dragă Maia?... Apropo, mie de azi să-
mi zici Shimi, nu uita! Acesta-i diminutivul meu   și așa îmi zic 
toți colegii, preciză el cu gândul intrării în intimitate cu femeia pe 
care o simpatiza. Ai călătorit bine? Văd că ești cam obosită, dar 
nu-i nimic, că totul este aranjat și repede o să te relaxezi. O să ai 
și surprize!   continuă să spună Borilă, vorbe aruncate cu o turație 
de invidiat.

- Prima supriză este că m-ați așteptat, tovarășe maior!
- Maia, te rog!  Ți-am spus că pentru tine, când suntem nu-

mai noi doi, de-acum încolo sunt Shimi. Da? 
- Da, …dacă așa crezi tu că-i mai bine! Dar nu pot,  dintr-

odată. Îmi trebuie un timp să mă obișnuiesc cu ideea că ne putem 
tutui!

- Tu te acomodezi repede. Eu te cunosc foarte bine și… la 
Universitate acum urmez psihologia, ca să înțeleg mai bine oame-
nii cu care lucrez.

- Iar ești student!?  De când? Parcă făcuseși dreptul.
- De când am plecat și nu ne-am mai văzut. Că de aceea am 

fost mutat, și de atunci ți-am dus dorul. Sper că nu va trece mult și 
o să fii și tu studentă, …că   meriți! Ce zici?

La auzul acestor mărturisiri, Maia intră la idei. La orice se 
putea aștepta, mai puțin la aluzii de simpatie. De când a sărutat-
o în gară, i-a simțit căldura trupului transmisă prin fierbințeala 
gurii lipită de obrazul ei îmbujorat și foarte aproape de buzele-i 
senzuale și umezite cu limba înainte de coborâre. Parcă  a fost 
ceva fulgerător, o undă ce i-a răscolit tot trupul, sentiment care de 
pe peron a  tulburat-o. Presimțea o aventură. Deveni convinsă că  
sfatul lui - de a veni la Iași pentru a-și ridica foaia matricolă - era 
doar un pretext de a o chema la el și sufletește, ea nu era pregătită 
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pentru așa ceva. Cât timp a fost informatoarea lui, de fiecare dată 
când îi ducea notele, avea o spaimă de el, de funcția lui, și o marca 
o teamă că va fi dovedită pentru neadevărurile scrise  cu intenție  
despre  cei  puși sub urmărire. Lăieții, pentru ea, au fost și sunt 
încă o familie bună. Ei i-au salvat viața. După ce se întâlneau, de-
abia  a doua zi  își revenea din emoțiile prin care trecuse. 

…Și acum!?
Furată de gânduri, uitase de ce se uită în oglindă.
 „Doamne, cum a fost ziua de ieri și cum s-a încheiat asea-

ră!” gândea Maia copleșită de ceea ce trăise într-un timp așa de 
scurt.

                                          *

…Din gară au plecat cu un autoturism - o Volga neagră - 
condus de un tânăr care  la sosire  a salutat-o  cu „săru’ mâna!” și 
i-a deschis portiera din spate. Tot el a luat valiza de la șef și a pus-
o în portbagaj. Urcați în mașină, Shimi, care stătea lângă șofer, 
cu voce scăzută îl tot întreba despre chestiunile care ar fi trebuit 
făcute și dacă totul a fost aranjat cum au stabilit.

- Da, tovarășe maior! îi răspunde acesta.
- Atunci ne duci direct la hotel.
- Am înțeles, răspunse  scurt tânărul de la volan. 
Pe străzi cunoscute de ea din copilărie și neuitate, chiar 

dacă din cauza războiului peisajul se schimbase mult - nici casa 
părinților ei nu mai exista - au ajuns repede la hotel. De la gară 
până aici nu erau mai mult de trei kilometri. Hotelul era o  clădi-
re  amplasată chiar în Centrul civic al municipiului în apropierea 
Sinagogii Mari, a Teatrului și a celor mai importante monumente 
istorice pe care le-a avut și le  are Iașiul, scăpate să nu fie dărâmate 
de bombardamente.  După ce a oprit, șoferul  a coborât primul și 
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a deschis portiera tovarășei, a luat valiza din portbagajul mașinii 
și a plecat înainte, intrând în holul hotelului. Aici Costică - așa 
îl chema pe șofer -  aștepta cu cheile în mână să-i apară șeful cu 
tovarășa venită  de la București, cu treburi importante în Iași. 

- Șeful vine cu o  tovarășă de la București! i-a spus el 
recepționerei când i-a cerut cheile de la camera de protocol. 

- Am auzit de-azi dimineață, că de aia am băgat la curățenie 
acolo două cameriste.

La recepție  era de serviciu o doamnă între două vârste care-
i preîntâmpinase salutul  lui Borilă și discret, cu coada ochiului,  o 
studia pe noua cazată în cea mai importantă cameră din hotel. Cu 
simțul ei de femeie,  și Marița  o fixă cu privirea și trase concluzia 
că și aceasta face parte din lanțul lui de informatori plătiți.

Marița îi zâmbi și, printr-o înclinare a capului, se salută cu 
recepționera care putea fi invidioasă pe tinerețea ei.

Ca ieșită din pământ, apăru în fața lor o tânără durdulie, 
îmbrăcată în ținuta de serviciu a menajerelor din hotel, prin care 
se îmbulzeau doi sâni imenși pentru înălțimea ei. În  graiul moldo-
venesc îi ură tovarășei „ghine ați vienit, doamnă!” și ofițerului - de 
ea bine cunoscut - se oferi să-i care  valiza până la ușa camerei.

- Să știți că v-am priegătit ghine camera, așa cum mi-ați or-
donat, tovarășe Borilă. Am pus pe pat lănjăria care vă plășe și  am 
adus și florile de trandafir care  se potrivesc cu cântecul „trandafir 
di la Moldova!”

- Bine, bine, lasă valiza și du-te, că mai vorbim!  îi zise 
maiorul când ajunseră la ușa camerei de protocol,  aflată la etajul 
întâi, ultima la capătul culoarului, ca să fie ferită de zgomote.

 Când Shimi răsuci cheia în yala ușii, pe Marița o trecu un 
fior, exact ca atunci pe șlep, când la vârsta de 16 ani căzuse în 
ghearele jandarmului Vasile Popescu, care a dus-o în cabina lui, 
„să-i numere dinții ca să vadă câți ani are!” Și acum, în cu to-
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tul alte condiții și împrejurări, zgomotul strident al zăvorului   la 
deschiderea ușii avu un efect asemănător. Se văzu sechestrată și 
o prinse un regret dureros, care o întristă, că acceptase de bună 
voie și cu voioșie o asemenea situație, chiar dacă pentru ea, acum, 
nimic nu mai era periculos.

- Maia, aceasta-i camera în care vei locui tu!  vorbi fălos 
Shimi când întrară în ea.  Poți să stai câte zile vrei!  Și rotindu-
și  privirea prin încăpere dorea să  lase impresia că o verifică. Îți 
place? 

- Da! De ce nu? …și-ți mulțumesc din suflet. Dar n-o să pot 
sta mai mult de-o zi  aici, că n-am eu atâția bani să plătesc luxul 
acesta!  îi răspunse cu voce scăzută tânăra femeie, emoționată de 
ce vedea și obosită de drumul lung făcut cu două trenuri. Uluită de 
modul cum fusese primită  și de ceea ce i se aranjase, în vederea 
șederii în Iași, nu știa ce să creadă. Schimbase un Galben de-al 
mare și avea la ea destui lei, dar nu   merita să-i arunce pe un lux 
inutil acum. Aveau în plan - ea cu bărbatu-său - să-și facă și ei o 
casă, dar momentan     n-aveau teren unde s-o construiască. Vara 
umblau prin sate și dormeau în cort, iar la venirea iernii se retră-
geau la casa primită de la un țăran, doar s-o folosească. Pentru 
asta, Trifu îi făcuse un cazan, deși locuiau în ea numai în timpul 
iernii.  Nici măcar lumină electrică nu avea, iar pe jos era   pământ 
bătătorit. Nici în casa părinților ei, unde s-a născut, nu au avut 
o cameră cu un asemenea lux, care depășea chiar și imaginația 
tinerei femei. Și acum să arunce atâția bani, ca să doarmă într-o 
cameră de lux? Ce-ar zice Trifu dacă ar afla!  E de neconceput o 
asemenea risipă când copiii îi  sunt mici și ei n-au o casă a lor unde 
să locuiască.                                            

Camera era foarte mare. De tavan atârna un candelabru de 
cristal cu cinci brațe și pentru că storurile de la ferestre erau trase 
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părea semiobscură. Shimi, aprinse toate becurile. Spre unul din 
pereți era patul dublu cu tăblii din  nuc, furniruite. De-a dreapta 
și de-a stânga, patul era încadrat de două noptiere pe care erau 
așezate veioze cu abajur asemănător celor de la candelabru. În 
mijlocul camerei, pe un covor persan,  grena,  imens, se găsea o 
masă cu patru scaune, iar la peretele opus era așezată o măsuță 
încadrată de două fotolii. Lângă pat, pe ambele laturi, erau întinse 
carpete pe care să stea picioarele desculțe când cobori din el, lu-
crate la fel ca și covorul. Cuvertura patului, husele fotoliilor, fața 
de masă și draperiile de la fereastră  erau făcute din pluș grena, 
dându-i încăperii un plus de intimitate excitantă. Pe masă, într-o 
vază de cristal, erau așezate în apă, numeroase fire de trandafir din 
soiul Bacara,  ale căror petale erau în culoarea feței de masă.

- Hai să vezi și baia!  o îndemnă Shimi pe Maia, care rămă-
sese mirată de ce vedea și modul cum fusese primită.

Din dormitor, printr-o ușă cu mânere de bronz auriu, întrară 
în camera de baie. Pardoseala,  făcută din plăci mărunte de gre-
sie, reda un desen deosebit, care te încânta. Cada, bideul, veceul 
și o chiuvetă splendidă cu picior,  instalată în fața unei oglinzi în 
care te puteai vedea aproape în întregime,  completau încăperea.  
Pereții erau placați  cu material în culoare bleu până la înălțimea 
tavanului. În dreptul căzii, din plăci de faianță divers desenate, 
era înjghebat un peisaj exotic cu palmieri și indigeni dezbrăcați. 
Emailul căzii se asorta în culoare cu faianța de pe pereți. Pe cuie-
rul nichelat,  fixat pe perete, așteptau agățate două halate de baie 
albe  plușate, iar pe suporții nichelați erau așezate  pe două rânduri  
câte trei  prosoape în două culori de dimensiuni diferite, destinate 
pentru tot atâtea feluri de întrebuințări. 

- Și, cât costă o noapte de cazare în această cameră?  întrebă 
Maia cu îngrijorare. 

- Pe tine nu te costă nimic!  îi răspunse Shimi, uitându-se cu 
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multă afecțiune în ochii ei.
- Cum adică,  dar  cine plătește cazarea mea?  Întreb și eu, 

așa! 
- Totul se decontează de „noi” la plecare. Tu doar trebuie să 

semnezi pentru câte zile ai stat și câte mese ai servit. Banii cu care 
ai venit îți rămân „de buzunar!”

- Mă uluiești! Făcu o pauză și rămase mută. Nici nu știu 
cum să-ți mulțumesc pentru surpriza asta. Și cu timiditate se apro-
pie de el să-l răsplătească măcar cu un sărut, fiind convinsă că și el 
aștepta demult acest gest din partea ei.

                                          * 

În liniștea încăperii, urechile Maiei îi ardeau și în timpane 
auzeau sunând clopote ce semănau cu ale Catedralei Trei Ierarhi. 
De emoție nu știa cum să reacționeze. Ridicându-se în vârful de-
getelor de la picioare, Maia se agăță cu mâinile de gâtul lui Shimi, 
gest după care și el o cuprinse în brațe și se sărutară prelung. Bu-
zele lor se lipiseră ca niște ventuze,  provocându-le senzații puter-
nice care îi incitară deopotrivă pe amândoi.

- Ai  venit de pe drum, ești deja obosită și cred că ți-ar prin-
de bine să-ți faci imediat un duș, sau chiar o baie în cadă, să te 
relaxezi puțin, că acum vine seara și trebuie să mergem și la masă!  
îi propuse Shimi  când se eliberară din încleștarea sărutului.

- Da, vii să mă freci pe spate? Că nu prea ajung bine peste 
tot. Hai, te rog!

- Numai dacă mă primești cu tine în cadă, că uite cât este de 
mare și avem loc amândoi. Și eu de-atâta umblat pe ziua de azi, 
sunt peste tot transpirat, …îi răspunse Shimi care se dusese să dea 
drumul apei în imensa cadă cu emailul azuriu.

- Dacă vrei tu!  …eu  mă pot opune? 
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Nivelul apei în cadă ajunsese la jumătate când Maia, așa 
cum a făcut-o maică-sa, intra în apa călâie  așezându-se în așa 
fel, ca să fie cu fața spre intrare. Zgomotul jetului era îmbietor, 
semăna cu o cascadă din adâncul pădurii și nivelul lichidului  în 
permanentă unduire  îi atingea rotunjimea sânilor, care, dintr-oda-
tă, se strânseseră în pielea măslinie, făcând sfârcurile erectile și 
obraznice. Cu un săpun de culoare roz, pe care scria Bob, luat 
de pe etajeră, începu să se spele chiar pe sub apă. Mai întâi, pe și 
sub  brațe, pe gât, pe sub țâțele împietrite și, fără grabă, ajunse și 
în zona sensibilă dintre picioarele de voie desfăcute, unde, când 
se atinse simți o căldură care o fulgeră până în călcâiele neastâm-
părate ce se frecau între ele. Atentă cu ea și gândindu-se la ce o să 
se întâmple în curând, nici nu băgă de seamă, când  Shimi, și el 
dezbrăcat, intrase în încăperea băii și încântat de ceea ce vedea, 
o privea lacom. Cu  Maia în apa din cadă, asociată cu peisajul de 
pe faianță, Shimi își imagină o scenă a triburilor iudaice călătoare 
prin Africa, unde în apa crovului dintr-o oază, iubita lui se scăldă. 
Pe el se credea regele Solomon la care poposise regina Sheba.

- Veniși? întrebă fără sens Maia, care aștepta nerăbdătoare 
„să fie frecată pe spate.”

- Lasă-mă să te privesc, că ești încântătoare. Cu toate că 
în apă pari mai mare decât în realitate și efectul reflexiei îți face 
picioarele și mâinile strâmbe, eu te văd ca pe o Sirenă; ispititoa-
re, exotică și misterioasă. Pot să-ți mângâi sânii ăștia obraznici?  
o întrebă Shimi pe Maia stând așezat pe marginea căzii cu fața 
întoarsă într-o poziție să nu i se vadă membrul circumscris care, 
imaginar, lui îi crea  un total disconfort în asemenea împrejurări.

- Intră și tu în apă, să te simt mai aproape! Tot ce faci tu 
pentru mine  nu poate fi comparat cu nimic. Meriți orice și  mă voi 
dărui toată ție. Este prima dată în viața mea când mă simt exaltată. 
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După câte am suferit, nu mai speram că  
mi se va întâmpla vreodată   așa ceva. În sufletul meu, acum, 

chiar  parcă sunt o regină!
Strângându-și picioarele îndoite  până ce genunchii îi ajun-

seră  la piept, îi prinse cu brațele împreunate, proptindu-și bărbia 
pe ei, Maia îi făcu loc lui Shimi să între  în cadă, iar acesta se așeză 
în fața ei. 

- Ia  săpunul și spală-te   cu el, că eu am terminat pe unde a 
fost nevoie și am putut să ajung, îl îmbie Maia pe Shimi.

- Mulțumesc, dar mai lasă-mă să mă satur  privindu-te, că 
ești minunată!

- Shimi, tu ai soție?  Ea cu ce se ocupă? Dacă nu vrei, nu țin 
neapărat să-mi vorbești despre ea.

- Cred că nu-i potrivit chiar acum  să vorbim despre asta. 
S-o lăsăm pentru altădată  și promit că-ți voi spune.  Nu-i momen-
tul  și este prea frumos ca să nu ne bucurăm de plăcerea prea de 
mult timp așteptată. Mă lași să pun mâna pe țâțucile tale? și întinse 
mâna spre ele.

- Dacă vrei, joacă-te cu ele!
În clipocitul apei din cadă, Maia intră pe gânduri. Își aduse 

aminte de vremea când  era elevă și avea  prieten un coleg român 
mai mare ca ea, care se plăceau. Într-o seară de primăvară, în ci-
ripit de păsărele care grăbite se cuibăreau prin frunzișul teilor din 
Copou,  stăteau  pe o bancă și se  sărutau cu nesaț. 

„Țin minte că era în luna mai 1941 și după o lună am fost 
ridicați de acasă. Atunci am crezut că-i pedeapsă de la Dumnezeu 
pentru păcatul pe care    l-am  săvârșit”. 

Iubitul îi mângâiase cu tandrețe sânii împietriți.  Rămasă cu 
amintirea din trecut, Maiei îi veni în minte imaginea  ultimei lor 
întâlniri când, iubitul ei de-atunci a fost luat de lângă ea și bătut 
de elevii legionari, pentru faptul…  „că  stătea pe bancă alături de 
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o jidoafcă!”

                                             *

…Shimi, ca orice bărbat cu experiență la femei, cu gesturi 
blânde o mângâie pe Maia peste tot,  apoi o frecă bine  pe spate cu 
săpunul spumos și un burete de baie, aspru.  Nu se grăbea și-i ad-
mira cu nesaț pielea întinsă și nepătată de alunițe, pe care o sărută 
de mai multe ori. Când termină, ținând-o strâns în brațe cu palme-
le făcute căuș peste țâțe, în aceeași poziție își satisfăcură dorințele, 
care, cum crezu fiecare, că îl domolește pe celălalt. Pe  rând, mai 
întâi ea, ieși din cadă, se șterse de apă cu prosopul moale, plușat și 
îmbrăcată în halat, intră în camera cu multiple destinații: dormitor, 
salon și la nevoie chiar sufragerie. Până să vină Shimi din baie, 
Maia trăsese cuvertura de pe pat și rămăsese încântată de lenjeria 
pusă pe el. Cearșaful imaculat era lucrat  din pânză albă de șifon, 
cu broderie pe la margini, apretat și perfect călcat, iar două perne 
mari și doi „pui” cu fețele  la fel brodate, așteptau să fie morâncite 
în dragoste. Menajera nu-i mințise! Dezbrăcă halatul și  goală se 
întinse pe patul larg și îmbietor la dragoste, așteptând cu nerăbda-
re venirea bărbatului ce se lăsa așteptat. În cadă, poate și din cauza 
apei și a locului strâmt, fusese doar încinsă de focul dragostei; 
pentru ea totul se terminase prea repede și de-abia acum dorea 
să-și dea drumul la plăcerea  ce, fără voia ei, fusese înfrânată la 
început.

Când Shimi, de-acum cu halatul pus pe el, intră în camera 
dormitor, spectacolul oferit de Maia îl copleși. Nici nu-i venea să 
creadă. Femeia întinsă pe patul desfăcut, era întoarsă cu fața   spre 
el și  îi zâmbea șăgalnic. Pieptul cu sânii îmbietori ai căror vâr-
furi înțepau vederea, abdomenul supt, sub care triunghiul mătăsos 
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ieșea mult în evidență, creând o imagine magnifică, făceau din 
Maia o ființă naivă și atrăgătoare. Dorea, și, fără să realizeze, se 
expunea fără rezerve în fața unui bărbat pe care nu-l cunoștea încă 
îndeajuns. Parcă era beată…

Oare, să fi fost chemarea sângelui!?... 
Așa cum sta, dacă ar fi fost mai plinuță, ai fi putut crede 

că de la ea s-a inspirat Velasquez, când, cu peste 400 de ani în 
urmă,  picta nuduri.  Cu degetul arătător de la mâna stângă - cu cea 
dreaptă, își sprijinea capul - prin întinderi și îndoiri repetate, îi da 
de înțeles că îl dorește să vină lângă ea. Provocat de spectacolul 
neașteptat, fără ezitare, Shimi reintră în camera de baie, dezbrăcă 
halatul, și se întoarse gol-goluț, făcu o pauză în cadru ușii stând 
impunător ca statuia lui David în Muzeul din Florența, apoi hotă-
rât se îndreptă spre patul unde era așteptat cu prea multă nerăbdare 
pentru satisfacerea nesățioaselor dorințe.

                                       * 

…Se înnoptase bine  când cei doi coborâseră din hotel în 
restaurant, folosind ușa din spate ce comunica direct cu scara. Era 
o ușă de serviciu ce sta permanent încuiată, de la  care  și Borilă  
avea o cheie. Această dublură  era a lui și se folosea de ea pentru 
a intra și ieși din hotel  oricând dorea, fără a fi văzut și a da cuiva 
socoteală. În felul acesta ieșea de sub observația personalului de la 
recepție, fiindcă în situația lui nu era cazul să fie controlat. 

 
- Maia, aceasta este masa la care vei mânca de-acum înain-

te! o atenționă Shimi, când îi trăgea scaunul ca să se așeze. Masa 
era pusă puțin excentric față de celelalte; pe lângă veselă și tacâ-
muri avea și o vază cu flori, iar pentru a nu fi ocupată de alți con-
sumatori, o etichetă destul de mare avertiza că este rezervată… 
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Mănânci de câte ori vrei și de fiecare dată,  la sfârșit, ți se aduce 
nota de plată pe care doar o semnezi. Decontarea este o altă chesti-
une, care pe tine nu te privește. Când ospătarul îți va ura „să vă fie 
de bine!” poți să pleci fără nicio grijă chiar și fără semnătura dată. 
Dacă este cazul, nota o vei primi s-o semnezi  la următoarea masă.

- Să trăiți, și bine ați venit! Se auzi un salut la care amândoi 
întoarseră capul. Era șeful de sală, un bărbat înalt, trecut de prima 
tinerețe, îmbrăcat în costum negru.

- Bună! îi răspunse ofițerul ca unei vechi cunoștințe. Tot 
dumneata ești la datorie și  în seara asta?

- Da’  cine ar mai putea fi? …Că numai eu sunt prezent luna 
asta!

- Știu, dar întrebai și eu…așa!
- Cu ce vă putem servi? În seara asta avem… și începu să 

enumere preparatele calde și reci trecute în meniu, care nu dife-
reau mult de la o seară la alta.

- Lasă-ne puțin să ne hotărâm și trimite-ne un ospătar să ne 
ia comanda.

- Am înțeles, răspunse bărbatul înclinând cu supușenie ca-
pul. Și Maia înțelese că și individul acesta era omul lui Shimi. S-a 
convins ulterior,  când a văzut că notele de plată, indiferent când 
mânca, numai el i le aducea ca   să le semneze.

  „Până acum a fost excelent.  Dar cum va fi mâine la li-
ceu!   Liceul nu mai era ce-a fost când ea era elevă. Acum purta 
denumirea de Școala Medie Tehnică Financiară. Or mai avea foile 
matricole de pe vremea când eram eu elevă?” se întreba puțin în-
grijorată Maia.

 
 Mâncaseră din toate bunătățile comandate, la aperitive bă-

useră coniac cu gheață din pahare cu picior, glazurate. La friptură, 
Shimi avusese grijă să fie un vin ales. Dăduse  din timp ordin lui 
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Costel, șoferul lui, să   aducă, de unde știa el,  două sticle de vin  
Grasă de Cotnari, care fuseseră lăsate în grijă șefului de sală.

                                             *
        
 … Era  sâmbăta, zi de vacanță pentru elevi, dar fiindcă a 

doua zi în școală era mare sărbătoare, la care era implicat și di-
rectorul, el și secretara erau prezenți. Marița Vânătu venise să-și 
rezolve situația pe un lucru aranjat, așa că nu era vreun motiv de 
refuz în eliberarea documentului cerut de ea. Sosise la  liceul ei, 
la o oră potrivită și depusese cererea la secretariat. Acum, stând 
pe o bancă de pe hol, aștepta gânditoare. Când fusese chemată să 
dea niște lămuri despre datele din acte, discuția s-a  aprins între ea 
și doamna ce îndeplinea funcția de secretar. Maia era contrariată, 
fiindcă nu se aștepta ca aceasta să fie așa de categorică, pretinzân-
du-i anexată  la cerere și o copie de pe certificatul de căsătorie. 

  „De unde să am eu certificat de căsătorie, că n-am fost 
măritată cu acte!” se căina în sufletul ei Marița că-i lipsea acest 
document. 

  „De ce această femeie pe nume Marița Vânătu dorește foa-
ia matricolă pe numele elevei Maia Zimmerman?” se întreba în 
sinea ei funcționara... 

- Doamnă, îi zise ironic secretara. Înțeleg că la căsătorie 
v-ați schimbat numele de familie după al soțului, care-i mai fru-
mos, dar în această împrejurare nu se schimbă și prenumele, că se 
pierde identitatea persoanei. Înțelegeți  că, dacă nu anexați copia 
certificatului de căsătorie, nu vă pot elibera foaia matricolă!

- Doamnă, vă rog să mă înțelegeți și dumneavoastră pe 
mine!  replică Marița. Nu am certificat de căsătorie. Sunt măritată 
fără acte, dar am buletin de identitate. Poftiți buletinul pe care am 
fotografia și vedeți că   mă numesc Marița Vânătu.

- Cucoană!  îi zise secretara, care era mai în vârstă decât 
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Marița. Nu pricepi că acest document pe care mi-l ceri este un act  
de importanță deosebită și nu se dă la oricine și oricum? Fă-mi do-
vada că dumneata ești cea din foaie, Maia Zimmerman!... Și apoi, 
de ce vii s-o scoți taman acum, după 12 ani? De unde știu eu că 
nu ești o impostoare și vrei să te folosești de acest document, sau   
că nu te-a trimis  special cineva să mă verifice! Ce dorești să faci 
cu ea? Înțelege că dacă vrei să primești acest document, trebuie să 
faci dovada  că persoana cu numele și prenumele trecute în  bu-
letin este aceeași cu persoana cu numele și prenumele de pe foaia 
matricolă.  …Măcar  certificatul de naștere îl ai la dumneata? 

- Nu-l am nici pe acesta!  răspunse Maia destul de încur-
cată și lipsită de argumente logice pentru satisfacerea dorinței ei, 
obținerea foii Matricole.

- Atunci nu mai avem ce discuta… Și cu asta basta!

Directorul liceului fusese avertizat cu o zi înainte de la in-
spectorat „că cineva, pe nume Marița Vânătu, care este un caz mai 
special, o să vină în ziua respectivă, să-și ridice foaia matricolă 
și fusese rugat s-o ajute dacă întâmpină vreo greutate.” Auzind 
conversația  purtată pe un ton ridicat, directorul  intrase intempes-
tiv  în încăperea   unde avea loc disputa și pe care în parte o auzi-
se. Când devenise mai aprinsă și secretara pusese punct discuției,  
își semnală prezența. La salutul lui cu „sărut mâinile”, secretara 
i-a răspuns cu „bună ziua, tovarășe director!” Atunci  Maia,  cu 
fața îmbujorată și udă de transpirație, surprinsă de vocea auzită în 
spatele ei și obligată moralmente să răspundă și ea la salutul  ce li 
s-a dat, a întors capul spre bărbatul care le-a întrerupt conversația. 

Stupoare!… 
Cu privirile ațintite unul asupra celuilalt,  cei doi s-au recu-

noscut și   de-odată au încremenit. Văzându-le figurile împietrite 
și gesturile încurcate, secretara a amuțit  și răvășită s-a așezat pe 
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scaun privind la spectacolul terifiant. Cei doi necunoscuți s-au re-
pezit unul spre celălalt, s-au luat în brațe și au început să plângă.

- Maia! …Tu mai trăiești?    o întrebă  fostul ei coleg de 
clasă și acum ajuns director al  Școlii Medii Tehnice Financia-
re. Sărutând-o fără alegere,  pe frunte, pe ochii inundați de lacri-
mile abundente, pe obrajii umezi de broboanele ivite pe timpul 
discuției cu secretara și pe buzele cărnoase de femeie încă tânără, 
conturate cu un ruj  primit de la Shimi adus dinafară, o cuprinse 
cu brațul   peste umeri și strângând-o cu patos cât mai aproape de 
el, o conduse în biroul său, nu înainte de a-i spune secretarei: 
„Vă rog faceți două cafele și  rezolvați cererea depusă!”

                                          *

 …În cabinetul directorului dominat de o masă de consi-
liu care prin mărime completa biroul său, înconjurată de multe 
scaune făcute în acelaș stil, cei doi colegi de altădată se așezară  
răvășiti de emoțiile revederii.

- De unde ai apărut tu,  măi fato, că toată lumea te știe moar-
tă? Pe unde ai umblat atâția ani și n-ai dat niciun semn de viață? 
Sunt 12 ani de când ați dispărut din oraș și toți colegii au zis că ai 
murit. Părinții tăi pe unde mai sunt?

- Vrei să nu  vorbim acum despre asta?! Este prea dureros ce 
ni s-a întâmplat ca să pot fi degajată într-o asemenea conversație. 
Crede-mă că nu pot!... îl rugă Maia, ținându-l de mâini și uitându-
se cu blândețe în ochii lui.

- Scuză-mă! Te rog încă o dată, scuză-mă. Îți înțeleg dure-
rea... și copleșit de situație își ceru iertare. 

Și pe moment, amândoi tăcură…

Maria Adomniței,  secretara liceului, în mâini cu o tavă pe 
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care avea două cești umplute de cafea amestec cu năut și cu cai-
mac pe măsură, intră pe ușa deschisă a cabinetului directorial și le 
așeză pe blatul  mesei  de consiliu, în fața tânărului ei director și a 
misterioasei doamne ce se da a fi  eleva Maia Zimmerman.

- Doamna Maria! Îi zise profesorul Maxim Spoială, director 
abia din toamna trecută, dumneavoastră  știți cine-i dânsa?

- Zice că-i fosta elevă Maia și cum o mai cheamă, dar pe 
buletin are numele de Marița Vânătu. De zece ani sunt secretară, 
dar până acum nu mi s-a mai întâmplat  să mi se ceară de cineva 
o foaie matricolă care are numele și prenumele schimbate și n-are 
certificat de naștere sau de căsătorie în care să apară numele de 
botez. Dacă am greșit cumva, vă rog să mă iertați, tovarășe direc-
tor și fac așa cum ziceți dumneavoastră. O rog și pe dânsa să mă 
scuze dacă i-am greșit cu ceva când ne-am ciondănit.

- N-ați greșit,  dar dânsa este chiar Maia, colega mea de 
liceu până în clasa a șasea, pe care numai Dumnezeu mi-o aduse 
s-o văd, azi…

- Măi fato!  zise Maxim colegei lui pentru a doua oară. Pe 
tine precis te-a trimis Sfântul Ilie. De ziua lui, din cinci în cinci 
ani, noi îl prăznuim cu mare fast. Mâine avem banchetul, că îm-
plinim zece ani de la absolvire și ne vin toți colegii. Anul acesta 
precis nu lipsește niciunul, că a trecut un deceniu de la terminare 
și majoritatea  vin și cu perechea.

- Da, așa o fi! Dar eu n-am apucat să termin odată cu voi și 
ar fi dureros pentru mine, când se strigă catalogul absolvenților, să 
nu mi se pronunțe numele.

Secretara se simți ca fiind în plus la discuție și dădu să plece, 
dar directorul o opri și-i spuse să-și aducă și ceașca ei cu cafea  - 
știa precis că-și făcuse - și împreună să pună la cale o surpriză 
pentru colegii de altă dată.

- Doamna Maria, pentru mâine la festivitate, aduceți din ar-
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hivă catalogul clasei a șasea din anul 1941. Va fi cea mai mare 
surpriză. Nici nu-mi vine să-mi imaginez ce o să fie când voi stri-
ga catalogul. O bucurie nebună cu plânsete de fericire! Nu cred să 
fie vreunul din colegii de la absolvire, care să fi  venit ulterior și 
să nu apară în catalogul din 1941. Sigur nu!... zise el convins că 
nu greșește. 

- Le-aduc pe amândouă,  că nu mă costă nimic și nu-i greu 
de căutat, că în arhivă sunt așezate pe ani, zise secretara care de-
venise cooperantă. 

- Pentru mâine facem altfel de cum ar trebui. Eu și Maia 
intrăm în clasă după ce toți s-au adunat.

- Maia, în ce bancă ai stat ultima dată?
- Pe rândul de la geam în banca a patra. Întâi  am avut-o  co-

legă pe Florica Decuseară, nu știu dacă o mai ții minte. Fata aceea 
frumoasă, cu părul negru și ochii verzi, care a fost exmatriculată, 
că la vizita medicală a fost găsită gravidă. După plecarea ei am 
stat cu Vasile Amătrășoae, până m-au retras părinții. Ce băiat fru-
mos și bun era Sile. Când eram scoasă la tablă se uita în ochii mei 
și eu într-ai lui ca să-mi dea curaj și așa răspundeam mai bine. Îmi 
plăcea de el că nu mirosea a transpirație ca alții…

- Pe Vasile l-ai avut? …Dacă ai ști ce mare a ajuns și ce cău-
tat este! Este director la Fabrica de Confecții din Botoșani. Pe toți 
i-a ajutat să-și facă haine noi pentru întâlnirea asta. Și ce croială și 
ce mai stofă s-a mai folosit! …Gabardină chinezească. Mâine toți 
vin îmbrăcați la fel. O să vezi noua uniformă a Liceului Comercial 
de altă dată!... 

- M-o mai recunoaște!?  se întrebă Maia cu voce tare și dusă 
cu gândul la anii adolescenței.

- O să te recunoască toți, chiar dacă nu te-au mai văzut de 
atâția ani. Noi, acum când ne-am văzut, nu ne-am recunoscut?  Să 
fii pregătită că se lasă cu plânsete. Mâine, ai să vezi că am avut 
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dreptate!

- Doamna Maria, îi zise directorul secretarei pe un ton cât 
se putea de apropiat. Luați, vă rog, banii ăștia și pentru mâine 
aduceți un buchet de trandafiri de care credeți dumneavoastră că-s 
mai potriviți. Pe o coală de hârtie albă, cartonată, dintr-un bloc 
de desen, scrieți cu tuș negru și cu peniță pentru stil Edwardin 
- Bine ai venit, Maia! - și înainte de a   intra lumea  în clasă, 
le puneți unde zise dânsa că a stat, …pe banca a patra de la geam. 
Ușa să fie închisă cu cheia până se adună toți. Prevăd ce o să fie! 
Lacrimi de bucurie cum n-a mai fost demult în acest liceu. Maia, 
noi nu mai plângem, că deja ne-am săturat decât am plâns acum. 
Da’ mai știi, cum o fi!? Totuși, să ai la tine două batiste!...
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Acceleratul 601 plecase din Gara de Nord încărcat până la 
refuz. Circula ca tren de zi și vremea de afară se arăta a fi lumi-
noasă și călduroasă. Deși era tren cu locuri rezervate, fiind lume 
multă care dorea să călătorească pe acea rută, de la case se elibera-
seră bilete și fără locuri, în picioare. Din acest motiv culoarele va-
goanelor deveniseră supra aglomerate de călători și bagaje, peste/
printre care  se trecea cu dificultate. Era o aventură să mergi și nu-
mai până la closet. Fiind  sezon  estival   mulți călători, bărbați, fe-
mei și copii, veneau acasă din concedii petrecute prin stațiunile de 
pe litoral. Majoritatea arătau a fi bine dispuși, bronzați,  vorbăreți 
și  fiecare încerca să domine interlocutorul,  dorind să-i fie ascul-
tate poveștile: „ce bine s-a simțit și i-a fost la stațiunea unde și-a 
petrecut vacanța!”  Printre ei, se mai aflau, ce-i drept mai puțini, și 
dintre aceia care mergeau dintr-un anume interes spre orașul Iași, 
fostă capitală de țară înainte de 1859.

În vagonul nr.7 al acestui tren, vagon de clasa întâi, locurile  
15 și 18 erau ocupate de două femei, Marița și Brândușa, mamă 
și fiică, și se remarcau, după îmbrăcăminte, a face parte din lumea 
mai selectă a vremurilor de atunci. Pielea  brațelor, pieptului și 
a gâtului, nebronzată, contrasta cu a vecinilor de compartiment, 
care, arsă de soare, devenise maronie și prin deschizăturile bluze-
lor arăta plăcut. O tânără blondă îmbrăcată într-o  fustă de stambă 
subțire, scurtă și viu colorată și o bluză din mătase albă fără mâ-
neci, cu guler și destul de decoltată, pe sub care avea  un sutien 
croșetat, pus mai mult de formă, din dorința de a se bronza cât 
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mai repede, se expusese prea mult soarelui, probabil și când nu 
trebuia. Din această cauză - pe după cap și pe umeri - se alesese  
cu câteva pete provocate de arsuri solare care îi jupuiseră porțiuni 
bune de piele  și-i maculau  spatele care, și așa, merita a fi admirat. 

 Mama și fiica purtau rochii vaporoase cu decolteuri adânci 
și mânecuțe scurte, gonflate ca niște aripioare, lucrate din același 
material, mătase naturală, dar în culori diferite. Din croială erau 
cambrate, strânse pe corp cu câte un cordon înnodat cu fundițe; 
mama îl avea la spate și fiica pe șold. Modelul era bine ales, pu-
nându-le în evidență splendoarea carnației pe locurile dezgolite. 
La gât aveau prins câte un colier  de forme și dimensiuni deosebi-
te. Al mamei era un șirag cu pietre scumpe, iar al fetei, un simplu 
lănțișor  de aur de care avea atârnat un pandantiv.  Urechile le 
aveau împodobite cu cercei obișnuiți. Deosebirea între ai mamei 
și ai fiicei consta în numărul și culoarea  pietrelor prețioase fixate 
pe fiecare. La mamă erau câte cinci ametiste pe fiecare toartă, iar 
la fiică   doar câte trei jaduri. Pe degete, mama purta  la mâna 
stângă o verighetă destul de lată, iar la cea dreaptă un ghiul cu 
diamant. Mâinile fiicei, eliberate de bijuterii,   cu degete lungi și  
cu speranțe de pianistă în devenire. Palmele erau frumos îngrijite 
și se vedea că nu erau puse la munci fizice, în afară de clapele 
pianului la care cânta încă de la cinci ani. Acum era elevă în anul 
întâi la o școală medie de muzică din Sibiu și în particular mai 
lua lecții de pian și engleză. Unghiile amândurora erau frumos 
lăcuite, dar ale mamei date și cu ojă de culoarea vișinei putrede. 
Totuși, oricât s-ar fi străduit, se observa că palmele mamei sunt 
supuse zilnic unor activități gospodărești. Și mama și fiica arătau 
bine!... Fiica te atrăgea cu tinerețea, mama cu eleganța în ținută, 
mișcări și vorbire. 

În compartiment cu ele mai erau patru persoane, două 
doamne și doi bărbați, care după cum ocupau locurile și cum dis-
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cutau perechi, se vedea că sunt familiști. Perechea cea mai tânără  
se întorcea din concediu și după cum arătau de bronzați, precis 
veneau și ei de pe litoralul Mării Negre.

…Acceleratul se întinsese la drum și vagoanele se legă-
nau într-o alunecare lină. Pe fereastra vagonului se putea admira 
nesfârșita câmpie a Bărăganului, pe care, la ora respectivă, nu se 
zărea țipenie de om. Doar la un pasaj, în fața Crucii Sfântului An-
drei, se găsea așteptând să treacă trenul, un tractor ce căra în două 
remorci agățate una de alta, sute de bostani, unul mai mare decât 
celălalt.

 După ce trenul plecă din gara Urziceni, călătoarele din va-
gonul șapte, compartimentul al treilea, începură să  vorbească mai 
degajate. Fiind față în față și la fereastră, având coatele proptite 
de măsuța pliantă, cu voce scăzută, copleșită de cele trăite, Marița 
îi povestea fiicei sale, amintiri de la vârsta pe care o avea acum 
Brândușa, lucruri pe care nu i le spusese niciodată și care o cap-
tivau pe copilă. Erau amintiri dureroase și era doar începutul po-
vestirii, pentru că acest tren le ducea în orașul unde mama ei, Maia 
Zimmerman, văzuse lumina zilei și unde, până la 15 ani avusese 
parte de o copilărie împlinită și înconjurată cu grijă și afecțiune de 
bunii ei părinți. 

- Pe aici am trecut odată  și am stat  …vezi, acolo lângă 
liziera aceea de salcâmi unde-i adăpostită la umbră turma aceea 
de oi? Cred că era prin august 1941. Venisem cu trei corturi - și cu 
vocea mai mult șoptită să nu-și demaște apartenența la căldărari - 
continuă să-i povestească, pentru prima oară din tragedia tinereții 
ei.

Brândușa asculta încremenită o poveste pe care mama ei nu 
intenționa  s-o dezvăluie aici și acum, dar impresionată de aminti-
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rea iscată la vederea locului  pe unde a trecut și a poposit în primul 
an al disperării,  când, rămasă orfană de  părinți,  a fost adoptată,  
din milă,  de niște lăieți necunoscuți,  care  nici ei nu aveau o 
soartă mai bună. Bântuiau prin țară purtați în căruțe dărăpănate, 
ducând în ele cortul și întreaga lor avere ascunsă în oiștea și blana 
căruții, în fundul dublu al găleților pline cu untură de urs, la care 
se adăugau toți membrii familiei. La căruță trăgeau un măgar și 
un catâr  prinși în hamurile făcute din frânghii de fuior de cânepă   
înnodate, și era mare mirarea, …că la opintiri nu ieșeau prin ele.

                                             * 

…Călătoria spre capitala Moldovei  - orașul de suflet al Ma-
iei -  avea o motivație deosebită. În această vară, în ziua de Sfân-
tul Ilie, care cădea în zi de duminică, Promoția 1943 a Liceului 
Comercial din Iași,  din   care  și ea ar fi făcut parte,  dacă n-ar 
fi fost retrasă  și urcată  într-unul din trenurile morții,  sărbătorea 
aniversarea a 25 de ani de la absolvire. Era o zi deosebită care se 
repeta din cinci în cinci ani  și așteptată cu bucurie de cei care timp 
de opt ani au fost colegi de clasă în anii de liceu. Mulți dintre ei  
acum aveau funcții mari în întreprinderi economice, alții ajunse-
seră directori de bănci și chiar profesori universitari la Academiile 
de Studii Economice din București sau Cluj. Marița Vânătu, deși 
nu terminase liceul   odată cu acești absolvenți, fusese invitată de 
organizatori să participe și - ca de-atâtea ori - mergea și de data 
aceasta. Acum, era a cincia oară și, pentru prima dată, era însoțită 
de Brândușa, sufletul ei, căreia îi povestise încă de acasă că ei 
nu sunt țigani și cum  s-a întâmplat să participe la un asemenea 
eveniment.

 
                                               *
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- Mamă,  îi zisese Marița fiicei sale,  într-o zi  cu vreo doi 
ani în urmă, când discutau numai ele două, Marița folosind un 
apelativ pe care-l auzise   la mama ei  când era mică și i se adresa. 
Să știi că noi nu suntem țigani, chiar dacă tatăl tău este bulibașă și 
locuim în același cartier cu ei. Am umblat și mai umblăm vara cu 
cortul prin sate, tatăl tău lucrează căldări și cazane din aramă, eu 
ghicesc în cărți, în ghioc și fac vrăji la femei. Dar o să vină timpul 
când ne vom desprinde de ei și vom merge pe drumul nostru. Vezi, 
casa noastră   este între a  românilor - că așa am vrut noi -   și avem 
un trai aparte de al comunității țigănești. Când o să fii mai mare 
o să afli totul cum a fost, dar nu te îngrijora că ție o să-ți fie bine. 
Numele meu adevărat este Maia, iar al lui taică-tu este Trifon.

Brândușa asculta împietrită vorbele mamei sale. Era pentru 
prima dată când i se spunea, „că ei nu sunt țigani și au alte nume 
de botez!”, nu cum le știuse până acum. „Poate suntem neam de 
lăutari că și acestora li se spune tot țigani.” Nu-i lucru ușor să afli 
dintr-odată, că tu nu ești ceea ce ai știut până în acel moment și 
rămăsese uimită. Nu știa dacă să se bucure sau să-i pară rău!

- Da’ ce neam suntem, mamă?
- Fetița mea, lucrurile sunt mult mai complicate. Până acum 

nu ți le-am spus, fiindcă nu le puteai înțelege. Pe măsură ce crești, 
o să te maturizezi, și o să înțelegi mai bine. Vine ea vremea când 
o să afli totul. Dar, încă n-a venit timpul acela!

O luă în brațe, o strânse la piept și începură să se rotească 
prin cameră într-un ritm de vals pe care-l dansaseră de-atâtea ori 
după muzica lui Johann Strauss, înregistrată și redată de un pick-
up. Brândușa mai aflase ceva care n-o deranja, cum n-o deranjase 
nici postura de țigancă, chiar dacă un coleg răutăcios, în clasa a 
patra, invidios   că primise ea premiul întâi și nu el, i-a zis: „Și cu 
premiu întâi, tot lăiață rămâi!”

 Se rotiră în jurul mesei din sufragerie și când se opriră din 
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piruete, amețite de-binelea, se așezară pe pat și mama continuă.  
De-acum ești elevă la liceu. În clasă nu mai ai colegii pe care-i 
aveai la școala generală, printre ei erau și mulți țigănuși. Intri în 
alt mediu și încet, încet, trebuie să te desprinzi cu totul și să ai un 
nou   comportament în gesturi și în vorbire. Asta nu înseamnă că 
prietenii tăi din colonie trebuie ocoliți sau jigniți.  Ba dimpotrivă! 
Trebuie să le vorbești frumos, să vadă în tine un exemplu. La noi 
în casă, spre deosebire de oricare țigan, avem baie și closet cu apă 
curentă. Pe față ne spălăm cu săpunuri fine, Caola și Palmolive. 
Ai luat seama! Ei nu folosesc nici săpun Cheia.  Nu mâncăm la 
grămadă ca ei, toți dintr-un castron de tablă, și fiecare bem apa din 
paharul lui. Până acum ai fost prea mică și nu puteai să pricepi de 
unde vin diferențele acestea. Noi, când erai atâtica, - și cu mâna 
întinsă stabili o înălțime -  te-am învățat ca după ce faci treaba 
mare, să te speli la funduleț cu apă și săpun, lucru pe care colegele 
și colegii tăi, români și țigani, precis nu-l fac. La privata lor n-au 
hârtie igenică, poate doar vreun ziar. Și acum, unii dintre ei   se 
mai șterg la fund cu frunze verzi sau cu degetul, și apoi  cu el mur-
dar, ca să-l curețe, îl freacă de pereții privății, dacă au așa ceva. 

Venirea tatălui, care se întorsese de unde fusese chemat, - la 
o ședință a Consiliului Popular - puse capăt discuției între ele și în 
mintea copilei rămăsese totuși o confuzie, dar n-o luase în seamă 
așteptând să mai crească. 

Acum plecau într-o călătorie prin țară.

                                           *

…În gara din Iași, acceleratul 601  fusese dirijat de acari 
să ajungă la peron pe linia unu. Peronul era plin de o lume zgo-
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motoasă de te mirai dacă și cei ce coborau din tren, mai au loc pe 
unde să meargă și dacă mai încap, să nu se calce între ei. Soarele 
dogorea și căldura era apăsătoare de te sufoca. La o pompă de apă 
se formase coadă, o amestecătură de femei, copii și bărbați, care 
doreau să-și umple sticlele cu apă. Din vagonul în care veniseră, 
cele două, mamă și fiică, au coborât ultimele „ca sa nu se îmbul-
zească degeaba.” În spatele gării, se urcaseră într-o mașină  Fiat, 
condusă de domnul care le așteptase pe peron și căruia maică-sa, 
după ce se sărutase cu el, o prezentase: „Ea, este Brândușa! fata de 
care ți-am vorbit.”  Din felul apropiat cum vorbeau - maică-sa și 
domnul acela - Brândușa înțelesese că îl cheamă Shimi. Încă din 
tren, Brândușa fusese pusă în temă de maică-sa „că la coborâre 
vor fi așteptate de un vechi prieten, care are mașină” și le va duce 
până la hotelul unde vor dormi și mânca pe timpul cât vor sta  în 
Iași.

Tot drumul de la gară până la hotel, domnul de la volan a 
tăcut și părea îngândurat. Brândușa observase că la întâlnire fuse-
se privită cu insistență de domnul prieten, o mângâiase pe creștet, 
îi zâmbise și nu înțelegea de ce tăcea și vorbea numai maică-sa. 
Acum se limita numai la a da din cap afirmativ și, distanța fiind 
scurtă, ajunseră repede la destinație.

În camera cu două paturi, reținută din vreme de Shimi, în 
timp ce-și scoteau lucrurile din geamantane, Marița veselă,  ca și 
în mașină, sporovăia încontinuu. 

- Fata mea, am ajuns! Acesta-i Iașul copilăriei mele. Aici 
m-am născut și am crescut până când începusem să pricep viața. 
Eram elevă în clasa a șasea de liceu, cu un an mai mică decât ești 
tu acum, când, odată cu părinții, am fost ridicați și duși din el. De-
atunci au trecut 31 de ani. Acum 20 de ani la sfatul unui domn cu 
gânduri bune, m-am reîntors în el să văd locurile natale și să-mi 
iau foaia matricolă. Aveam aproape 28 de ani și venise timpul  să 
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mă hotărăsc ce trebuie să fac, și cum să fac, să fie cel mai bine. 
Am terminat liceul, te-am născut pe tine, am terminat facultatea și 
acum am revenit amândouă: tu să cunoști locul de unde provii și 
eu să mă întâlnesc cu foștii mei colegi de liceu. Din cinci în cinci 
ani ne întâlnim și acum este a patra aniversare la care particip. 
De-atunci   l-am cunoscut pe Shimi, domnul care ne aduse de la 
gară până aici.

- Da’ de ce este așa tăcut? Pe drum vorbiși numai tu și el 
părea îngândurat!

- Cred că avea ceva, că altfel este un domn de toată isprava 
și-i vorbăreț!... Nu-i ca taică-tu, de la care scoți vorbele cu cleștele. 
Cine știe ce-o fi avut azi, dar cât stăm aici o să te convingi că am 
dreptate. Să vorbești frumos cu el, nu cum îi răspunzi tatălui tău!

- Da el ce este și cum v-ați cunoscut?  întrebă Brândușa când 
își aranja lucrurile în dulapul din cameră, întrebare la care maică-
sa nu se aștepta.

- E o poveste mai lungă și o să ți-o spun când o să avem timp 
mai mult și n-o să fim așa de obosite cum suntem acum. Poți să-i 
zici domnule colonel,  că-i place! După ce ne odihnim și se mai 
răcorește afară, o să ieșim în oraș să-ți arăt unde a fost casa noas-
tră, Teatrul, Catedrala, Sinagoga și ce-o mai fi. Avem multe de 
făcut și de văzut, că mâine mergem la întâlnirea de treizeci de ani.

- Casa ta nu mai este? Ați vândut-o? 
- A fost bombardată în timpul războiului. Acum, pe acolo 

s-au construit blocuri. Niște tei, care erau în grădina casei noastre, 
au mai rămas. Altfel nici nu-ți dai seama unde a fost casa, chiar  
dacă te-ai născut și crescut acolo, preciză Marița fiicei ei.

                                      *

Toată după-amiaza acelei zile cele două, mamă și fiică, au 
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bântuit pe străzile Iașului. Marița dorea ca fiică-sa să cunoască cu 
de-amănuntul tot ceea ce credea că-i va fi necesar să afle pentru 
viitor, „că niciodată nu se știe când ai nevoie!” Au trecut pe strada 
Păcurari, unde, la locul cu   teii rămași în picioare, Marița și-a scos 
batista să-și șteargă lacrimile și să-și sufle nasul după plânsul în-
fundat și puțin înțeles de fiică-sa. Au mers pe strada Lăpușneanu, 
au trecut pe lângă statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, au 
ajuns la Teatru și apoi la Sinagoga Mare, unde au și intrat.

- Mamă, ce clădire este asta așa mare și scufundată în pă-
mânt? Seamănă cu o biserică, dar parcă are ceva care o deosebește.

- Aici este locul de rugăciune și descărcare de păcate al 
evreilor. De patru ori pe săptămână, lunea, joia dimineața, vinerea 
seara și sâmbăta se țin slujbe de către rabin. Așa se numește pre-
otul lor.

- Mamă, aici se închină ei?  a întrebat-o Brândușa pe maică-
sa când i-a spus ce reprezintă clădirea aceasta mare cu acoperişul 
rotund făcut din tablă și intrarea pe trepte coborâtoare în pământ.

- Ei nu se închină! Aici, smeriți, vin să se roage lui Dum-
nezeu, să se sfătuiască cu rabinul când au vreun necaz și ascultă în 
liniște povețele acestuia. Acolo, deasupra tinzii este o mansardă, 
unde  stau femeile și, în față, sub bolțile acelea, bărbații.

- Da’, de unde știi tu toate acestea?
- O să afli totul, când va veni timpul.
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IX

Asta-i viața

După înmormântarea și pomana lui Trifon, Brândușa și 
Petrică au mai zăbovit două zile. Ea a stat cu mama ei și el s-a dus 
până la mumă-sa la Stejerel.

Când au plecat spre București, că din Târg s-au urcat îm-
preună în același tren, la Craiova Petrică a coborât, să se urce 
într-altul ce trecea prin Slatina, orașul unde locuia și avea servi-
ciu iubita lui, Viorica Popescu. În Craiova și-a luat la revedere de 
la Brândușa, nu uitând să-i spună că „în săptămâna ce urmează, 
să treacă neapărat pe la el să vorbească despre ce au de făcut!” 
Rămasă fără compania lui, Brândușa se simțea tristă și stingheră 
printre ceilalți călători din compartiment, cu care până atunci nici 
nu intrase în discuții.

 Petrică,  de când a plecat din București, își făcuse acest plan  
ca la întoarcere, fiind sfârșitul săptămânii, să-i ofere o surpriză 
iubitei lui, cu care nu se văzuse de  multă vreme. Trenul în care 
trebuia să se urce sosea în stație cu 50 de minute mai târziu, pauză 
în care avu destul timp să facă și niște cumpărături pentru femeia 
în care își pusese mari speranțe de viitor. O sticlă de coniac Zarea 
și două de vin Fetească de Segarcea, le găsi la alimentara de lân-
gă gară și le îngrămădi în valiza lui de voiaj. Viorica era o femeie 
frumoasă, spontană, veselă și era hotărât  ca în seara aceasta să-i 
propună să se căsătorească. Este drept că se cunoașteau doar de 
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la Sântămărie, că se întâlniseră numai de două ori la el în aparta-
ment, dar acum se întâlneau a treia oară și era în garsoniera ei. Se 
îndrăgostise de ea și se vedea însurat, cum i-a zis și mumă-sa  „că 
trebuie să se căpătuiască cât mai este în putere!” Trecuseră cinci 
ani de când divorțase de Elena și i se urâse să mai stea singur.

Pe Vio n-o anunțase de vizită, fiindcă totul se derulase cu o 
viteză ce nu lăsase timp pentru așa ceva. Auzise târziu de moartea 
tatălui său, nu știa câte zile va sta la înmormântare, dar în câteva 
ceasuri a rezolvat totul: a vorbit și cu directorul, a luat bilete și ce 
mai trebuia, a anunțat-o pe Brândușa și împreună au plecat spre 
târgul unde trebuia îngropat definitiv  cel ce i-a fost tată până la 
vârsta de opt ani. Numai de Vio n-avea el grijă când vestea a căzut 
ca un trăsnet și a auzit-o  în plânsul disperat al Brândușei,  pretinsa 
soră vitregă ieșită la iveală de câteva luni.

„Nu-i nimic  că nu știe! Surpriza pentru Viorica va fi și mai 
mare. După acest trist  eveniment, voi avea și eu posibilitatea re-
venirii la normal. Au trecut cele trei zile de doliu și ne vom împlini 
în toate!” cugeta Petrică satisfăcut că luase o hotărâre înțeleaptă. 
Nu  se gândise dacă e bine sau nu să-i spună  și  Vioricăi  despre 
scrisoarea testament a lui taică-său pe care o avea la el. Din ce 
citise  din ea reieșea că cele două obiecte, clopotul și căldărușa 
constituiau un mic tezaur de o valoare neînchipuit de mare pentru 
el. Acasă, când s-au adunat cu maică-sa și cu soru-sa să citească 
scrisoarea, care nu era prea lungă, dar era scrisă în limba franceză, 
cu expresii așa cum se pricepuse autorul ei, nu spusese adevărul. 
Buchisând, făcându-se că nu pricepe, dar a înțeles că aceste obiec-
te conțin aproape un kilogram de aur. Ca să înțeleg bine ce scrie 
și care este sensul adevărat al cuvintelor franțuzești, am neapă-
rată nevoie de un dicționar francez-român, pe care îl am acasă la 
București. Așa  că  va trebui să iau scrisoarea cu mine să o traduc 
corect și când  o să vin, vă spun exact ce a vrut tata să zică. Din 
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câte înțelesei, se referă la aceste obiecte care trebuie bine păstra-
te ca o  amintire dragă de la el. Dacă o fi așa, scrie că sunt piese 
pentru muzeu și provin de când era în Transnistria. Când le vom 
înstrăina, dacă o vom face, zice tata, să ținem la preț, că sunt piese 
vechi. Până nu citesc exact totul, nu pot să vă spun mare lucru. 
Mumă, dumneata să le păstrezi unde le-ai  avut și când oi veni mai 
vorbim atunci despre ele!”

Mințise!... Averea, ascunsă în lada cu țoalele ce miroseau a 
naftalină, parcă îi luase mințile și dintr-odată devenise harpagon. 
„Cu apartamentul din București și aurul acesta  o putea cuceri și 
determina pe Viorica  să se mărite imediat cu el!”

Era lesne de înțeles ce vrea să spună Trifon în scrisoare, care 
în cuvinte simple și clare, le scrisese că acel clopot a fost făcut din 
aur,  iar în fundul dublu al căldărușei se găsesc introduși în ceară 
de albine 80 de galbeni de ăi mari.

 Aici, în fundul căldărușei,  a ascuns el o parte din avere, 
când, veniți în țară, li s-a impus să predea aurul la bancă. Acești 
galbeni îi avea pentru Mărgăreta și copiii făcuți cu ea, vrând parcă 
să-și răscumpere păcatul trădării. Clopotul îl avea moștenire de la 
Mihai al Bătrân, Bulibașa din Transnistria, care l-a primit în șatră 
când a dezertat. Mihai topise o parte din aurul din blana căruții 
de frică să nu-i confiște jandarmii averea. Cine și-ar fi închipuit 
atunci că acel clopot, de la gâtul catârului care trăgea la căruță 
pereche cu un măgar, putea fi din aur!?

În prezența celor două femei, împături scrisoarea și o puse 
în buzunarul din dos al hainei. Luă clopotul, îl mai zdrăngăni o 
dată,  se uită mai atent pe interior la boboloș și constată că nu se 
văd pori din turnare, cum sunt la cele făcute din bronz. Pe unde 
atinsese boboloșul, peretele se cam tocise, semn că materialul nu 



132

Ion C. Gociu
era dur. Și la căldărușă, privită atent și acum avizat, în interior  ob-
servă o denivelare de jur împrejur sub spoitura de cositor.  Marca 
locul unde se îmbina capacul ce  dubla fundul căldărușei, care 
ascundea o imensă avere. Cu o indiferență afișată, le  mirosi și   
vorbi ca pentru sine:

- Da! sunt piese de muzeu, că au miros de vechituri. Mumă, 
ia-le, învelește-le cum au fost și pune-le de unde le scoseși. Fiind 
piese de muzeu n-ar trebui ținute în casă și până la urmă o să fie 
predate la stat. Poate or fi și furate de pe undeva și tata le-a primit 
de la vreun țigan în noaptea când veneau să le treacă aurul pe ră-
boj. Ni le-a dat ca să se scape de ele. De aia a zis tata să nu spunem 
la nimeni. Doar  Dumnezeu știe ce-i cu ele și de unde sunt! Cred 
că au valoare istorică, dar asta cu ce ne încălzește pe noi?

  Averea îi luase mințile și dintr-odată devenise altul.
- Nu-ți puțâră! că le-am spălat și cu pișat de vacă.
- Mirosul este de cocleală. Să pui în căldărușă și un mă-

nunchi de busuioc și să nu le mai scoți de acolo.
- Dar de ce-o fi zâs tac-tu să le pun pe fundul lăzii și să nu 

știe nimeni de ele?
- Păi de aia, ca să nu ți le fure cineva străin care intră în casă. 

Din ce citii parcă înțelesei că-s obiecte rare și  astea la muzeu au 
valoare mare, că-s vechituri! …vorbea neconvingător Petrică ce-
lor două femei.

- Eu am crezut că o avea aur, de aia m-a pus să jur și să le 
bag în ladă!

- Pe vremea dacilor așa se lustruia bronzul. Obiectele făcute 
din bronz se frecau până deveneau mai strălucitoare ca aurul! fa-
bulă persuasiv Petrică.

                                               * 
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Din gândurile care îl năpădiseră fu adus la realitate de con-
ductorul care deschise ușa compartimentului și anunță sec:

- Urmează Slatina!
Se ridică de pe bancheta acoperită cu pluș albastru, îmbrăcă 

pardesiul, prinse de mâner valiza de voiaj ce lâncezea pe etajeră 
și dând „bună seara!” călătorilor cu care nu schimbase măcar o 
vorbă, ieși pe culoarul vagonului. Trenul tocmai traversa râul Olt 
și sub roțile sale șinele păcăneau și podul uruia într-un zgomot cu 
ecouri până în depărtări. Năpădit de ideile cu care plecase de la 
Valea Mare, uitase să se mai gândească și la întâlnirea din seara 
aceasta. Se bucura că nu-și anunțase sosirea și conta pe o surpriză 
pe cât de mare, pe atât de plăcută. 

  „Povestea cu tata, cu lăieții, cu Transnistria, pentru Vio nu 
reprezintă mare lucru, mai ales că n-o cunoaște, așa cum n-am cu-
noscut-o nici eu până acum o lună!” gândea Petrică admirând pe 
fereastra vagonului luminile pe lângă care trenul aluneca vuind. 
De când o aflase și el de la Brândușa, cu Vio nu se mai văzuse, 
„dar în noaptea asta și mâine am ce-i povesti de o să se minune-
ze!” își zise Petrică nerăbdător a se  destăinui femeii care i-a dat 
speranțe de fericire și de la care a primit nenumărate telefoane 
până acum, dându-i de înțeles că relația lor se bazează pe senti-
mente de dragoste sinceră.

Un scârțâit prelung de roți i-a atras  atenția că trenul în cu-
rând se va opri. Peronul era aproape gol și puține persoane co-
borâră din vagoane. De la impiegatul  care, cu un lămpaș, dădu 
trenului semnalul de plecare, confirmând că toți călătorii pentru 
Slatina se urcaseră sau coborâseră, luă informația precisă unde era 
adresa iubitei lui.

- Ieșiți în spatele gării și luați un taxi care vă duce până aco-
lo în cinci minute! Asta ca să nu orbecăiți dumneavoastră printre 
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blocuri, că ați ajunge repede și pe jos. Cu cinci lei vă  descurcați, 
că la ora asta n-au clienți! îl asigură ceferistul pe Petrică.

- Mulțumesc, domnule șef, și serviciu plăcut! 
- Și eu vă mulțumesc și să aveți o noapte frumoasă! Vreau 

să zic cum o preferați dumneavoastră și, cu mâna dusă la chipiu, îi 
dădu un salut ca la armată. 

                                               
                                         *

- Am ajuns, domnu’! Acela-i blocul pe care-l căutați și i-l 
arătă întinzând braţul spre el.

- Cât mă costă? întreba Petrică pe șofer.
- Pentru dumneavoastră zece lei, că vă văd și străin pe la 

noi.
- Nu-i prea scump? întrebă Petrică. Ceferistul îi spusese 

cinci lei și acum la destinație acesta îi cerea dublu.
- Ziua este mai ieftin, dar noaptea atâta pretindem. Benzina 

s-a făcut șase lei litru, taxa de asigurare și impozitul au crescut! 
- N-aveți prețuri fixe?
- Nu, că eu nu-s de stat! Sunt și eu un amărât de particular 

care, ziua, lucrez pe șantier și, ca să mai scot un ban, noaptea la 
sărbători mai fac taximetrie. Am patru copii și cheltuielile sunt 
mari la asemenea familie. Dacă mă întrebați, vă spuneam de la 
început, dar crezui că știți cum merge piața noaptea.

Fără să mai zică ceva, Petrică scoase din portmoneu o hâr-
tie de 10 lei și o întinse șoferului. Dădu bună seara și coborî din 
mașină. Nu făcu trei pași și fu preluat de doi câini care începură 
să-l latre ca pe un străin ce era. Încercând să-i domolească, începu 
să le vorbească prietenos.

- Cuțu, cuțu, hai fiți cuminți, că nu vă fac nimic!... Era bun 
un codru de pâine să le dau, ca să mă lase în pace, gândi Petrică.
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Animalele înțeleseră și ele că au de-a face cu un om pașnic 
și se retraseră la culcușurile de unde fuseseră deranjate. 

Ajuns în scara 1 a blocului B2, Petrică fu înmărmurit de 
spectacolul deplorabil în fața căruia fu pus. Ușile grele de metal 
erau deschise și aveau geamurile sparte. Când intră, un dulău ce 
dormita pe hol la ușa unui apartament, speriat, năvăli pe lângă el 
schelălăind. Pe scări, numai la etajul doi era aprins un bec de pu-
tere mică și iradia o lumină pală. Pe fiecare palier erau câte patru 
apartamente și la etajul patru, unde locuia Vio, la  nicio ușă nu era 
etichetă cu numele locatarului. 

Ajuns în capul scării, pe întuneric, stătu un moment să se 
orienteze. Din interiorul unui apartament se auzeau râsete, semn 
că acolo era petrecere. Pe pipăite apăsă pe butonul soneriei, dar 
acesta nu declanșă nici un semnal care să fie perceput. Pe casa 
scărilor nicio mișcare și se hotărî să ciocănească în ușa apartamen-
tului de unde se auzeau vocile unor oameni cheflii. Bătu de două 
ori și a treia oară dinăuntru i se puse întrebarea:

- Cine-i? se auzi o voce de femeie
- Un domn pașnic!  răspunse Petrică din casa scărilor.
Când ușa se deschise, în lumina puternică din interior, în 

fața lui Petrică apăru Elvira,  care, văzându-l, rămase mută.
- Ce-i cu tine, și de unde vii tu acum? îl întrebă cu vocea-i 

voit stinsă, fiica nașului Cârlogea de la Valea Mare.
- Am auzit de petrecerea voastră și am venit și eu la ea. Voi 

n-ați venit la mine, la Sântămărie? Acum v-o întorc! 

                                           *

Provocat de larma dinăuntru, de atitudinea fâstâcită a Elvi-
rei, simțind că   se petrece ceva necurat, aproape impulsiv, Petrică 
intrase în garsoniera confort I a iubitei sale. La o masă plină cu 
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bunătăți – mâncăruri și sticle cu băuturi alese - într-o poziție in-
decentă, mai mult dezbrăcată, între doi bărbați, cu capul plecat pe 
umărul unuia mai brunet și cu părul vâlvoi, râdea tot într-o veselie 
iubita lui. Cu mâna pe sub blatul mesei acesta o gâdila unde îi fă-
cea ei plăcere. Văzându-l în fața ei pe Petrică, instictiv, Viorica se 
ridică în picioare încercând zadarnic  să-și coboare la locul ei fusta 
rămasă ridicată. Bărbatul de lângă ea, iritat de prezența intrusului, 
se ridică și el în picioare și o trase posesiv spre el  pe femeia la 
care venise.

- Vio!  Cine-i individul acesta care veni să ne strice nouă 
seara?

Bulversată de neprevăzut, femeia încercând să se scuze, îi 
răspunse:

- O cunoștință mai veche de-a mea.
- Și ce caută tocmai în seara asta aici?  L-ai invitat tu!?

La orice poate să se aștepte un bărbat care intră pentru pri-
ma dată în   casa femeii pe care o crede iubita lui, dar un asemenea 
spectacol  inimaginabil lui Petrică, într-o asemenea împrejurare,  
este greu de acceptat. 

Scuzându-se pentru deranjul făcut, cu pălăria în mână, Pe-
trică salută cu „distracție plăcută!” și ieși din garsonieră. Până să 
ajungă la parter, pe scări, huruind, cele două femei alergau după 
el clămpănind papucii. Viorica înainte și după ea Elvira, sperând,  
…în ce?  Șocate de situație nu știau cum să se justifice și dacă era 
cazul, cum s-o facă să fie mai bine. Imperturbabil, cu pălăria pe 
cap și valiza în mână, Petrică ieși din bloc și pe drumul bănuit se 
îndreptă spre gară. Rugămințile lor printre lacrimi, care un timp 
merseră în spatele lui încercând să-l înduplece și să se explice, nu 
au fost luate în seamă. Vorbele lor pline de scuze nu-l mai intere-
sau. Doi locatari răzleți și întârziați cu care se întâlni pe alee îl sa-



137

Asta-i viața

lutară. Petrică le răspunse binevoitor și așa se îndepărtă de femeile 
care, disperate, încercau  zadarnic a-l împăca. 

… În cinci minute totul se terminase! 
Și Viorica și Elvira primiseră din partea lui  epitetul   care 

credea el  că li se potrivește cel mai bine: curve ordinare!  

După o săptămână de absență de acasă, Petrică se afla în 
spațiosul lui apartament. Era frânt de oboseală, plictisit de viață 
și supărat cum de mult nu mai fusese. Își reproșa că a crezut cu 
atâta naivitate în vorbele unei muieri. „Curvele rămân tot curve și 
orice ai face nu le poți schimba!” gândea el tolănit în cada plină 
cu apă caldă de care fusese lipsit atâtea zile. Ce vorbe de dragoste 
auzise din gura ei, a  lui Vio, ce speranțe îi dăduse, că  în sfârșit  
și-a găsit femeia ideală. Și când colo, era să mai intre și în belea cu 
bețivanul acela borât! Avea totuși o satisfacție răutăcioasă, dacă 
mai avea vreo importanță. …Le stricase și lor petrecerea!
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Sub alt acoperiș

Trecuse o lună de zile de când Brândușa se mutase de la 
căminul studențesc în apartamentul de pe Șoseaua Mihai Bravu, 
proprietatea lui Petre Mogoș. Petrică se ținuse de cuvânt și așa 
cum îi promisese când au fost la înmormântarea lui taică-su, a 
adus-o la el în apartament. Se lămurise și de Vio și n-avea cu cine 
împărtăși o vorbă. Pentru Brândușa, aici condițiile  față de cămin 
erau incomparabile. Avea camera ei aranjată cu toate cele necesa-
re, în care locuia singură. La cămin erau patru fete și una dintre 
ele, când nu vorbea în somn, sforăia. Pleca și venea când dorea și 
nimeni nu o suspecta sau s-o urmărească ce face; cum se întâmplă 
frecvent în cămin. Avea baia ei, așa cum își dorește orice femeie, 
unde poate să-și țină în siguranță obiectele intime și de strictă ne-
cesitate.   La televizor putea privi cât dorea, chiar dacă programele 
românești  încetau să mai emită după orele 23.00. Petrică adusese 
de la serviciu un băiat priceput în ale televiziunii și, odată cu ve-
nirea ei în apartament, puteau foarte ușor și clar să prindă un post 
bulgăresc de televiziune cu program prelungit până după miezul 
nopții.

 De când a venit, Brândușa s-a dus și a fost luată în evidență 
de administratorul Asociației de locatari. Toți vecinii   știau că 
domnișoara studentă  de la etajul 5 îi sora domnului inginer 
Petrică.

Drept mulțumire pentru favorul primit, și Brândușa se im-
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plicase în rezolvarea treburilor casei; mergea la cumpărături cu 
bani de la Petrică, băga toate rufele murdare la spălat, călca și 
când era cazul făcea ordine prin tot apartamentul, care, de la ve-
nirea ei, căpătase alt miros. Pentru Petrică, prezența ei nu numai 
că nu-l incomoda, ba chiar dimpotrivă, era tonifiantă. Când erau 
împreună, asta seara și uneori duminica, ea nu accepta ca atmosfe-
ra să fie tristă. Făcea glume, spunea bancurile auzite de la colegi 
și avea mereu zâmbetul pe buze. Se maturizase și se formase ca 
femeie. Nu avea un anume prieten, dar nu refuza să fie în mijlocul 
colegilor băieți, cu care se tachina mereu. Săptămânal mergea la 
concertele pentru care primea două bilete gratuite și după un timp 
l-a tras după ea și pe Petrică. N-a trebuit mult timp și a prins și el 
gustul pentru muzica clasică. Periodic, în zilele de sărbătoare era 
partenera lui Petrică la spectacolele de teatru. Între ei s-au conso-
lidat legăturile puternice de rudenie și când erau văzuți împreună, 
pentru cei ce nu-i cunoșteau, erau  o pereche potrivită și demnă de 
admirat.

Permanent Petrică era preocupat să nu-i lipsească ceva. 
Când lua avansul din salariu, mergea cu ea la cumpărături prin 
magazine și de fiecare dată îi oferea posibilitatea să-și aleagă ce 
lucruri îi plac: lenjerie intimă, accesorii femeiești, obiecte de to-
aletă și orice altceva dorea ea. În asemenea cazuri nici Brândușa 
nu exagera și dorințele ei erau totdeauna sub posibilitățile oferite 
de Petrică.

Fiind văduvă, aproape lunar venea  și maică-sa la București. 
Stătea cu ei câte două-trei zile, pleca pe la Iași, se înapoia, mai 
stătea vreo zi - două și apoi se întorcea la casa ei din Târg, unde 
era păzită de Piki, rămas în grija unei vecine. Când venea Maia, în 
apartament se făceau treburile mari. Toată casa intra în curățenie 
generală; parchetul se spăla cu petrosin și se da cu ceară, covoarele 
se aspirau, geamurile se spălau, iar praful se ștergea și de pe lustre.
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 Din când în când, în serile dinaintea sărbătorilor mergeau 
la restaurant. Le plăcea la Ambasador, restaurant elegant și intim  
unde se simțeau cel mai  bine de  ajunseseră să fie cunoscuți  și de 
ospătari. La Capșa era prea multă liniște , apăsătoare de te reținea 
până să și râzi, iar la Cireșica prea multă vânzoleală. După ce tre-
cuseră prin mai multe localuri,  hotărâseră că – cel mai elegant și 
sobru restaurant - la care să meargă ca să se simtă bine, era numai   
Ambasador.

                                           *

…Era într-o zi de duminica dimineața, cam pe la orele zece,  
când, după ce terminaseră de mâncat micul dejun, Brândușa se 
ridicase de la masă și la aragaz, mesteca de zor, gânditoare, în 
ibricul cu cafeaua pusă la fiert. În seara trecută fuseseră la local 
împreună cu directorul de la uzinele Semănătoarea, unde  Petrică 
era șef de secție și se întorseseră după miezul nopții puțin cam 
afumați. Când au ajuns în fața ușii apartamentului, Petrică nu prea 
nimerea să introducă   cheia în yală și pentru depășirea situației, 
s-a oferit ea să deschidă cu a ei. A fost pentru ea un moment am-
biguu când i-a pus mâna ei pe a lui ca s-o dea la o parte pentru a 
introduce cheia în broască și el i-a zis: „dacă n-ai încredere într-a 
mea, bag-o pe-a ta!” Întâmplarea asta  era după plecarea  maică-
sii, cu care Brândușa avusese o discuție mai aprinsă, fiindcă întâr-
ziase îngrijorător de mult să se întoarcă de la Iași. Nu se înapoiase 
când zisese și nici nu-și anunțase întârzierea, lucru ce o supărase 
rău pe fiică. Acasă, în ziua aceea erau numai ele două, Petrică era 
de serviciu la uzină, și în noaptea ce-a urmat, cele două femei  
n-au dormit  poate două ore. Discuția  și povestea mamei au bul-
versat-o total pe fată așa încât nu mai știa ce să înțeleagă din ce 
este bun și ce este rău în viață.
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- Petrică, dacă nu ți-aș  fi soră, ca femeie,  ție ți-ar plăcea de 
mine?

- Ce întrebare este asta, am făcut aseară vreun gest care te-a 
deranjat? Zău, că nu te înțeleg ce vrei să spui! zise Petrică puțin 
îngrijorat că nu știa prea bine ce a mai zis și ce a făcut după ce 
au intrat în apartament. Totul i s-a șters, nu-și mai aducea aminte 
nimic și mahmureala încă îl mai stăpânea și acum.

De la aragaz se auzi un sfârâit. Deși Brândușa mesteca în 
ibric, caimacul cafelei se umflase și căzuse în flacără, semn că 
se petrecuse din partea ei un moment de neatenție. Dar cum era 
posibil așa ceva când ochii fetei erau acolo și cu o mână amesteca 
și cu cealaltă ținea ibricul de coadă? Da, dar unde-i era  gândul?   
Lângă ibric prezentă și cu gândul absentă!

- Of, Doamne, necazul ăsta îmi mai trebuia acum! exclamă 
Brândușa ridicând ibricul de pe flacăra albăstrie,  lăsată să ardă 
prea mare ca să nu fie și surprize neplăcute.

- Lasă, dragă, nu te supăra, că o să spăl eu ceea ce căzu și 
nu-i nicio pagubă în asta, zise Petrică să calmeze situația.

- Ba este! Știi că mie îmi place cafeaua cu caimac și în 
dimineața asta o doream mai mult ca oricând, îi răspunse Brândușa 
cu necaz în suflet.

- Am crezut că m-am pilit numai eu! Tu , aseară te-ai amețit? 
Nici nu știu ce s-a mai întâmplat după ce am venit acasă. Atât 
mi-aduc aminte: când am intrat pe hol totul se legăna, iar în apar-
tament parcă pluteam. Habar nu am cum m-am dezbrăcat! M-ai 
ajutat cumva? 

- Da, dar nu păreai că ești așa de beat după cum spui. Ai 
vorbit tot timpul cu mine, ți-am scos pijamaua din debara și te-ai 
îmbrăcat singur, apoi m-ai chemat și m-ai rugat să te scarpin pe 
spate, că aveai mâncărimi. Nici astea nu le mai ții minte?
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- Dar de ce mă întrebași, „dacă îmi placi …ca femeie?” 
- Așa! În timp ce mestecam în ibric îmi adusei aminte cum 

m-ai primit prima dată când am intrat în casa ta și ce trist  ai deve-
nit când ți-am spus că îți sunt soră. Atunci a fost un moment foarte 
delicat  care ți-a căzut ca un trăsnet. Să-ți vină una pe cap, să visezi 
cu ea o aventură și să afli că femeia intrată benevol în sufletul tău  
a venit pentru cu totul altceva, nu pentru ce credeai, și că-ți mai 
este și soră. Nu pot uita masa încărcată de bunătăți cu care m-ai 
așteptat și modul cum mă priveai când m-ai ajutat să mă dezbrac 
pe hol. Tu te uitai cu jind la gâtul meu  fără să-ți dai seama că eu 
te urmăream   în oglindă. Și atunci,  mai ții minte că tot eu te-am 
salvat?...

- Totuși, dacă nu-i cu supăreală, poți răspunde la întrebare! 
glumi Petrică pe seama unui episod întâmplat cu multe luni în 
urmă.

- Da! Dar povestea este mai lungă. Hai să mergem în sufra-
gerie, că-s multe de discutat.

                                         *

 Trecuse de ora prânzului și dialogul între cei doi continua. 
 Când au intrat în sufragerie, Brândușa l-a întrebat  fără 

ocoliș  care mai este relația lui cu Viorica, despre care nemai-
vorbindu-se nimic de atâta vreme, ea înțelesese că ceva este în 
neregulă. De când trecuse pe la Slatina, el nu-i spusese nimic până 
acum. Nici ea nu-l întrebase,  că așa credea de cuviință că-i fru-
mos, dar nici pe el nu-l mai auzise vorbind ceva despre ea, deși 
trecuseră atâtea luni.

- De-atunci am rupt relația cu ea. Iacă, au trecut șase luni. 
Ce repede mai trece timpul! Nu ți-am spus, fiindcă am crezut 
că eșecurile mele n-au importanță pentru alții. Eram hotărât să 
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ne căsătorim. De aceea m-am abătut din drum și   te-am lăsat să 
călătorești singură la București. Deziluzia mea a fost mare și chiar 
în seara aceea am plecat cu un personal de noapte spre casă. La ea 
în casă  cred că n-am stat zece minute. Ce-am văzut  m-a lămurit 
că nu puteam face un mariaj care să mă mulțumească. Îți spusei 
destul și cred că restul nu merită, …și nu mai contează! Fiecare 
are viața lui și dispune de ea cum crede. N-am ce să-i reproșez,  
dar nici nu merită să mă mai gândesc la ea. A fost doar o scurtă 
aventură care s-a încheiat în două episoade. Unul frumos și altul 
jalnic. Ceva efemer. Și cu asta ți-am spus tot… 

- Ai devenit liber de orice obligație.  Mai trebuie să fie și 
sentimente pentru o căsnicie reușită, zise Brândușa  ca să-l încura-
jeze după acest eșec în dragoste.

- Așa este, dar timpul trece!  răspunse Petrică. Te rog, spune-
mi  ce discuție ai avut cu maică-ta? că de aia venirăm să stăm și 
să bem cafeaua  aici.

- Îți spun dacă-mi dai un coniac cu gheață. Și ca să te dregi, 
îți propun să bei și tu unul, măcar la jumătate de măsură.

- Da! Cred  că ai dreptate. Cui pe cui se scoate…    

                                           *                    

După ce s-a întors cu întârziere de la Iași și a fost luată „la 
întrebări” de fiică-sa, Maia i-a povestit acesteia motivele care au 
reținut-o, datorate   mai multor  episoade din viața ei, pe care, de 
când au călătorit împreună la Iași, îi  promisese că i le va spune 
când va mai crește și acum le venise timpul.

Petrică asculta și Brândușa, după ce înghiți o gură din li-
chidul rece și gălbui în culoare, cu gust aromat și plăcut, îi relată 
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câte  ceva din discuția avută cu maică-sa în seara când el a fost de 
serviciu pe uzină. Erau suficiente pentru a înțelege episodul din 
seara trecută.  

-„În vara anului 1950, după ce am fost racolată ca infor-
matoare de  Shimi - pe care-l cunoști destul de bine de când ai 
fost cu mine prima-dată la Iași - eu am intrat în filiera lor. El este 
evreu cum suntem și noi, adică tu și eu. Pe de-o parte eram infor-
matoarea lui, iar sufletește, i-am picat cu tronc, adică fără să-mi 
spună, îi plăcea de mine, ca femeie. Eu habar nu aveam de acest 
lucru. Lunar, până când a plecat, mă duceam la locul de întâlnire 
cu notele pentru care mai și tremuram, că scriam în ele numai 
prostii și nu toate erau adevărate. Îmi părea rău de lăieți și nu-i 
pâram pentru furtișagurile pe care le făceau. Cu ei trăiam, cu ei 
mă ajutam, cu ei eram vecini și câte și mai câte... După ce a fost 
mutat, Shimi a început să-mi scrie. Ultima oară când ne-am întâl-
nit, că el a plecat la Iași, mă atenționase să trec pe la poștă, că în 
primele zile ale fiecărei lunii voi primi – la Post restant - scrisori 
de la el. Așa am ajuns eu să-mi ridic foaia matricolă de la liceul 
unde am făcut șase clase, să dau examenele la fără frecvență, să 
particip la examenul de maturitate, să dau examen de admitere și 
pe cele anuale la facultatea de drept și să te nasc pe tine. Când 
te-am dat la școală eu luasem licența în drept, de care mulți ani 
nu m-am folosit. Dar  cel puțin de două ori pe an, mergeam la 
examene pe cheltuiala lui Shimi.

- Păi! …altfel nu mă făceai?  întrebă Brândușa dând din 
cap.

- Nu! Tu ești rezultatul relației mele cu Shimi. Atunci am ră-
mas gravidă.  I-am spus și el m-a rugat să port această sarcină, că 
ori ce-ar fi, tu vei fi  copilul lui de suflet. Femeia cu care a trăit și 
a vrut să se însoare l-a părăsit pentru un altul. Asta-i altă poveste 
care l-a marcat și am să ți-o spun altădată. 
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- Și tata știa?
- Cred că da! Sau măcar bănuia.  Dar nu a făcut niciodată 

caz din acest motiv. În vara când am rămas gravidă a fost cam 
așa: când am plecat de acasă spre Iași, avusesem ciclul și-l re-
fuzasem  să facem dragoste, că aveam dureri post menstruale. 
După o lună, când m-am întors, mă deranjau și mi se întăreau 
mameloanele, iar ciclul nu mi-a mai venit. Mai târziu am plecat 
din nou  la Iași să dau examenele din sesiunea de toamnă și Shimi 
nu m-a lăsat să   fac chiuretaj, cum îl rugasem eu, zicându-mi: 
„Acest copil va fi al meu!” Când va crește îl voi înfia trecându-l 
pe numele meu, a mai zis el. Are ce moșteni ca să nu refuze aceas-
tă ofertă. Mai este și chemarea sângelui! A mai argumentat el în 
continuare.

- Și ce-mi dă ca să accept?  întrebă, în glumă Brândușa, 
amuzată de ce auzea și degajată de parcă n-ar fi fost vorba despre 
soarta ei.

- Tot ce-ți trebuie, mai puțin un bărbat pe care să ți-l alegi 
tu prin iubire. Împreună am hotărât ca la întâi noiembrie, când 
se împlinește un an de la moartea lui Trifon, să facem  actele de 
căsătorie   și tot atunci Shimi îți acordă paternitatea schimbându-
ți și numele, din Vlădoianu în Borilă. Banii pe care ți-i dau eu 
lunar  să știi că provin de la el. Dacă până acum aceste lucruri 
intime au fost un secret, de acum pentru tine, că ți le-am spus, nu 
mai sunt. Ești destul de mare și-ți promisesem demult acest lucru. 
Azi s-a împlinit! Când te-am luat cu mine la Iași, ne-am înțeles 
împreună, fiindcă a fost dorința lui să te cunoască. Prezența ta  i-a 
luat graiul. Atâta doar mi-a spus în ziua când ne-a luat din gară. 
„Îmi place fetița noastră, este frumoasă și este un rod al iubirii. 
Să ne trăiască!”

Tu mai ții minte cu ce lucrușoare veneam pentru tine când 
mă întorceam de la examene? Pe lângă faptul că aveam masa și 
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cazarea gratuită, mai primeam și  bani de la Shimi. Toate erau 
plătite de el. 

- Deci eu nu sunt rudă cu Petrică? Nu avem aceeași  genă 
în sângele nostru. Dacă mi-ar plăcea de el ne-am putea căsători.

- Da, dar e mai în vârstă ca tine cu mulți ani!
- Da’ tata nu era mai bătrân ca tine cu 15 ani? …și ți-a 

plăcut, că știa să te menajeze! N-apucai să zici „au” și te alinta 
ca pe un copil.  

- Așa a fost! El m-a salvat și pentru asta eu i-am făcut doi 
băieți, care  s-au dus în lume și trăiesc bine.”

                                        *

Petrică bău dintr-o înghițitură tot lichidul din paharul lui, se 
sculă din fotoliu și merse de aduse sticla din bufet. Umplu pe trei 
sferturi paharul de cristal cu pereții groși. Brândușa îi întinse  pa-
harul ei și turnă și în el până ea îi făcu semn că-i deajuns.  Petrică 
lăsă sticla pe masă și merse la frigider să aducă tava cu gheață și 
în tăcere puse în fiecare pahar câte două cuburi cristaline. Se fre-
că bine cu palmele pe obraji și privind în gol se așeză din nou în 
fotoliu. Ascultase o mărturisire care îl lăsase mut și în sinea sa se 
întrebă: „ce-i și cu viața asta!”

- Ce părere ai? îl readuse la realitate Brândușa.
- ?
- Amuțiși?  Hai, spune și tu ceva! Dacă n-ai nicio părere 

despre discuția mea cu mama, măcar spune-mi ce ai visat azi-
noapte că ai dormit suficient și n-ai de ce să te plângi!

- Mă gândeam și eu așa! …cum „n-aduce anul, ce aduce 
ceasul!” De când te-am cunoscut numai minuni am aflat. Mai ai și 
alte ciudățenii să-mi spui?

- Da!...
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- Ce anume? Să nu mă faci să-mi fie frică și de mine!
- Nu mai sunt virgină!
- Adică, ce vrei să zici?  fu reacția lui Petrică când auzi măr-

turisirea inocentă a Brândușii, spusă cu atâta dezinvoltură de par-
că era o victorie a ei împotriva castității.

- Ce auziși. Nu mai sunt virgină!  Și?
- De când?
- De azi-noapte!
- Ai fost violată? întrebă Petrică înmărmurit de ce i se spu-

nea.
- Nu!
- Atunci cum s-a întâmplat?
- Am venit lângă tine când te dezbrăcai!... Am vorbit, tu 

m-ai rugat să te scarpin pe spate, eu te-am sărutat pe umeri și ți-am 
propus să mă primești în patul tău  și ai acceptat. Erai bine-dispus 
și-mi plăceai că erai mahmur. Chiar, nu-ți  mai aduci aminte ni-
mic? …Sau, acum că s-a întâmplat, te prefaci că nu știi!

…Petrică se sculă de pe fotoliu și sub privirile Brândușei 
îndreptate spre el  ca un fascicul de  unde electromagnetice ale 
unei stații radar cu misiune de a dirija o țintă spre o direcție anume 
stabilită, merse spre patul său să vadă locul „crimei”. De la restau-
rant venise acasă bine  abțiguit, dar își aminti că n-a reușit să bage 
cheia în broască și nu știe cum a adormit. După un somn prelungit, 
spre ziuă, s-a trezit fără pantalonii de pijama pe el  și parcă visase 
că se împăcase cu Vio, care venise să-și ceară iertare. Cearceaful 
alb pus pe pat doar cu o seară înainte fusese maculat cu scurgeri 
de sânge care atestau o deflorare. Brândușa îl îmbătase cu un su-
pliment de whisky pe care i l-a servit chiar când se dezbrăca de 
haine pentru culcare, apoi pregătită sufletește, venise  goală  lângă 
el  și-i oferise mărul dragostei. 
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Fără niciun fel de prejudecată Petrică îngenunche lângă pat. 
Fără reținere și fără silă, sărută pânza unde se afla  pata de sânge. 
Când se ridică în picioare și se răsuci pentru a reveni în sufragerie, 
dădu cu ochii de Brândușa, care împietrită în spatele lui, îi urmă-
rise gesturile. Unul în brațele celuilalt, împinși de o doriță ce se 
cuibărise de multă vreme în inimile lor, se dezbrăcară de ce mai 
aveau pe ei și se aruncară în patul nupțial, unde zăboviră până în 
noapte.

                                           *                                 

- Petrică! …Este că am corp frumos? Hai, spune-mi că-ți 
place să mă vezi goală și că ai ce admira!  îl provocă Brândușa cu 
dorința vădită să-i confirme dacă-i plac sânii ei împietriți de pofte 
necunoscute de ea până atunci. Deși avea dureri și chiar usturimi 
în urma deflorării, cât au stat tolăniți pe cearceaful pătat, n-au pre-
getat să se provoace, parcă vrând să recupereze ceva. Ce anume? 
Ceva inexplicabil pe care-l pierduseră și acum le ieșise în cale. 
Parcă erau nebuni! 

- Ți l-am văzut mai demult. Ceva, chiar în vagonul de dor-
mit  când am coborât din pat și tu încă mai dormeai și pledul că-
zuse de pe tine într-o parte. De-atunci privindu-te, mi-am zis. …
Păcat că-i sora mea!  Uitasem unde mergem. Mă bucuram că-mi 
ești soră, dar aș fi vrut să nu-mi fii. Nu ne născusem  și nu trăisem 
sub același acoperiș ca să ne obișnuim că suntem frați. Când ți-am 
spus că te ajut  să termini conservatorul, am făcut-o cu  gândul cu-
rat de frate adevărat. Pentru altruismul meu, nu am pe cineva care 
să mă certe. Uneori frații nu se pot ajuta între ei din cauza soțiilor 
care se amestecă până și în sentimente. Cred că tu n-ai să faci așa, 
dacă ne-am căsători!...Chiar îți place de mine ca bărbat?

- Altfel, procedam așa!? Totuși, acum când te-am văzut ce 
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poți, nu înțeleg de ce te-a părăsit Elena? Când mi-ai arătat-o la 
spectacol cu bărbatu-său și am văzut aschimodia aia de om, m-a 
prins groaza. Nu pricep ce-a văzut la el! Bărbații de vârsta ta sunt  
preferați de femeile tinere. Multe colege d-ale mele sunt moarte 
după bărbați copți, deși avem destui colegi frumoși și de vârsta 
noastră. După 40 de ani, voi deveniți misterioși, vă jucați cu sen-
timentele femeilor, ca pisica cu șoricelul. Da’ în fond ce motiv a 
avut Elena  de a plecat? Dacă poți să-mi spui!...

- Că nu avem copii și că eu sunt de vină că ea nu rămâne 
gravidă!

- Și ea, de unde știa cine-i de vină?   Cum a verificat?
- Cât am lipsit de acasă,  - am fost plecat două luni pentru 

niște contracte în Iran - mi-a zis că a fost nevoită să facă un chiu-
retaj.

- Hopa! …Probabil urâtul acela de la spectacol a fost mas-
culul?

- Sigur că da!  răspunse sec Petrică.
 Discuția nu-i făcea plăcere, dar  nu ezita să răspundă sincer  

întrebărilor insistente ale femeii ce sta goală, relaxată, cu capul pe 
brațul său și cu degetele mâinii libere se juca prin părul cârcior 
de pe pieptul lui. Erau dezbrăcați de pijamale și mai leneveau pe 
cearceaful udat de atâta transpirație.

- N-ai făcut nimic de-atunci?
- Ba da! Am depus divorț și am lăsat-o să plece de unde a 

venit. Anul acesta s-au împlinit cinci ani.
- Nu la asta mă refeream! Dacă te-ai controlat la vreun me-

dic, la vreo vrăjitoare? Mama știe să facă farmece muierilor care 
vor să facă copii.

- Ce le spune când mestecă prin cărbunii din ciob? …Să 
încerce și prin vecini! 

- N-o lua și tu așa! Întrebai ca să știu să mă feresc. Că, dacă 
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te-ai tratat de sterilitate, pot rămâne gravidă și n-am chef de așa 
ceva. Dacă ar fi numai după mine,  nici nu doresc să am copii.

- Acum doi ani m-am dus la un control urologic la Clinica 
de la Fundeni. Am fost internat trei zile pentru investigații. Atunci 
mi s-a spus  că din cauza unui  varicocel la testiculul stâng mi 
se trage acest necaz. Mi-au spus că sterilitatea la bărbați, în  40 
la sută din cazuri, provine din acest motiv. Remediu! operația și 
tratament prelungit cu Testosteron!  Aici unde vezi semnul acesta 
- și-i arătă o cicatrice minoră pe abdomen - am fost operat.

Trezită din visare și adusă la realitate, Brândușa se ridică în 
șezut, aplecă urechea să-i asculte cum îi bate inima, apoi  începu 
să-l mângâie pe piept, pe burtă și pe sub brațe. Părea că ea ar mai 
fi vrut ceva, dar el dădea semne de oboseală.

- Mi-a spus mama că, două - trei luni de la primul contact 
sexual, nu rămâi gravidă. Promite-mi că, după aceea, o să cumperi 
prezervative. Pe la farmacii se fac și pilule anticoncepționale, dar 
mi-e rușine să merg să cumpăr eu. Poate te duci tot tu!

- În farmacii lucrează numai femei, multe tinere și mie ca 
bărbat, îmi  este jenă să le cer prezervative!

- Ți-e frică de ele, că o să pună ochii pe tine când te-or vedea 
bărbat chipeș și  cerându-le așa ceva,  te cred și viril?

- Nu de asta-i vorba, dar acesta-i felul meu de a fi!
- Mă duc la baie! zise ea ridicându-se  și, când te scoli, te rog 

adună cearceaful ca să-l schimb, că se pătă rău. Dacă trecu prin el 
și se murdări și fața sofalei, pune o lingură de sodă de rufe într-o 
cană cu apă să se topească până mă termin eu de spălat.

                                             *

Așa a început viața de familie a celor doi însurăței, Brândușa 
și Petrică. Dacă la început s-au crezut frați vitregi, lucru firesc, că  
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se stabilise că au același tată, după mărturiile mamei sale aflate cu 
ceva timp în urmă, că tatăl ei nu-i Trifu după buletinul  de identita-
te eliberat în anul 1960, ei nu erau frați  genetici și nici după actele 
fiecăruia nu putea fi dovedit. Tatăl lui Petrică, Trifon Mogoș, năs-
cut în anul 1911   era român, mort în război în anul 1942, iar tatăl 
Brândușei era Trifu Vlădoianu, născut în anul 1922, de etnie țigan.

 După încheierea anului de învățămât, în prezența câtorva 
colegi de facultate, cei doi și-au ridicat Certificatul de căsătorie de 
la serviciul  Stării Civile al raionului II din București. 

Petrecerea a fost organizată cu sprijinul lui Shimi și al Ma-
iei, care au venit special de la Iași și s-a încheiat  seara târziu într-
un separeu la restaurantul  Ambasador. Shimi luase legătura cu un 
coleg ce răspundea de local și i se pusese la dispoziție tot ce trebu-
ia. Rolul nașului   l-a îndeplinit directorul uzinelor Semănătoarea 
și pe-al nașei, o tânără care nu era alta decât Melania, soprană la 
Operă, pe care Brândușa o cunoștea foarte bine de la spectacolele 
date. În speachul său, oarecum neconvingător, că era al unui ce-
libatar convins, nașul a încheiat urându-le „casă de piatră!”, după 
care și-a sărutat finii începând firesc cu fina, fiind urmat de toți 
participanții și colegii puși pe șotii și glume pe seama miresei, de-
venită oficial doamna Mogoș-Borilă. Aproape de sfârșitul petre-
cerii, nașa acompaniată la pian de fină, a  cântat: LOVE SONGS 
– MUSICA ROMANTICA  și piesa abia lansată, Time To Say 
Goodbay (timpul de a spune la revedere) de Richard Clayderman, 
care a impresionat atât de mult ascultătorii că au aplaudat cu entu-
ziasm și consumatorii din sala mare a restaurantului.

                                                  

La bloc, de căsătoria lor s-a auzit de la administrator - omul 
care știe tot - unii vecini  s-au mirat,   că auziseră tot de la admi-
nistrator  că sunt frați. Alții ziceau că a fost o stratagemă să-și facă 
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ea buletin de București și câte și mai câte ipoteze, dar le era rușine 
să-i întrebe ce și cum stau lucrurile!...

Pe lângă concediul de odihnă, nașul și-a cadorisit finul, pe 
lângă altele și cu   zile de permisie, asigurându-le însurățeilor timp 
suficient să petreacă 21 de zile la mare, în stațiunea Neptun, cu 
bilet gratuit de sindicat pentru familiști.

                                            *

În București, la serviciu și toate cunoștințele apropiate ale 
lui Petrică știau că s-a căsătorit, dar nimeni din Valea Mare nu 
aflase despre acest lucru.  Căsătoria lui Petrică era un eveniment 
nedestăinuit nici mamei sale. Nunta s-a făcut  la restaurant, într-un 
cerc restrâns de persoane, care mai de care mai titrate și prezența 
cuiva din rudele sale de la Valea Mare ar fi fost stânjenitoare. Cum  
s-ar fi simțit Domnica și Vasile, țărani sadea, la masă cu ingineri 
și artiști? De maică-sa nu se punea problema, că ea n-ar fi venit 
la asemenea eveniment, că a fost odată când s-a însurat cu prima 
nevastă și s-a întors la ea acasă plină de draci, „că nu i-a plăcut 
nicidecum de ifosele fandositei, luată  nevastă de fiu-su.”

  „Mai bine nu  mă duceam!”  și-a zis Mărgăreta atunci. 
„Să dea      Dumnezeu să fie bine, dar nu mă aștept să văd nepoți 
de la șulfa asta, că  n-o să vină cu ei pe la mine …că o să-i pută a 
bălegar!” 

Acum, că s-a însurat cu Brândușa, cum să se justifice și ce 
să le spună el, ca să-l înțeleagă, mumă-sa și toate rudele de la țară. 
Că nu s-a însurat cu soru-sa   vitregă, care de fapt nu-i este soră, 
așa cum știu ei, chiar dacă poartă numele împrumutat de la tată-
su. S-ar afla și ar vui toată comuna de comedia făcută de Petrică, 
parcă ce-a făcută de taică-su Trifon n-ar fi fost deajuns!
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Pentru treaba  asta mai trebuie să treacă mult timp și, până 

nu s-or duce amândoi acolo  să stea cel puțin vreo săptămână, nu 
le va spune nimic. 

  „Numai de la mine pot afla că m-am căsătorit cu Brândușa, 
alte cunoștințe de la Valea Mare nu știu povestea mea și a ei. Nici 
dacă mă duc singur n-am să vorbesc despre asta și cred că nu 
greșesc!”  gândea Petrică în sinea lui, mai mult ca să se autocon-
vingă că numai așa se lămuresc lucrurile fără să dea naștere la 
bârfe.

                                         *

Începând din vara aceea, Brândușa nu mai mergea în vacanță 
la Târg, că nu mai avea nicio tragere de inimă. Maică-sa se mutase 
și ea la Iași, vânduse cățelul și casa o lăsase în grija vecinilor, în-
cuiată și cu poarta zăvorâtă.

- Brândușă! să știi că trebuie să vindem casa,  i-a zise mai-
că-sa când   s-au întâlnit după întoarcerea lor de la mare. Cred că 
n-ai nimic împotrivă. Știi  că-l moștenești pe tată-tu și trebuie să-ți 
dai și tu consimțământul? Nu vă mai duceți voi să mai stați pe acolo! 
Când vă va fi dor, aveți unde sta, că voi mergeți la Valea Mare, un-
de-s rudele lui Petrică. Terminăm cu țigănia și de-acum o pornim pe 
drumul nostru. Toată viața mi-am pus cenușă în cap! Am și eu dreptul 
să trăiesc așa cum am dorit. Sunt femeie la 51 de ani și am poftă de 
viață. M-am chinuit, am fost umilită și acum m-am eliberat și trebuie 
să profit de timpul care mi-a mai rămas.  Va trebui să ținem la preț că-i 
casă nouă, mare și numai eu știu cât am muncit acolo. După cum ți-
am mai spus, în noiembrie, eu și Shimi facem actele de căsătorie și mă 
mut definitiv la Iași. Ai văzut ce apartament mare și bine poziționat 
are! Chiar lângă teatru. Și mai are și o garsonieră, pe aceeași scară  la 
ultimul etaj. Acolo vă cazăm pe voi când ne faceți vizite.



155

Sub alt acoperiș

- Când îți faci timp să-mi mai spui ceva despre tine, că așa 
mi-ai promis? îi zise Brândușa când se ridica de pe fotoliu, să facă 
două cafele.

- Cred că-i bine diseară.
- N-ai somn și iar vrei să mă ții de vorbă toată noaptea? 

Petrică este acasă și vrea să mă aibă lângă el când se culcă.
- N-ați mai încheiat luna de miere!? …Hai  că glumii, nu 

te bosumfla! zise Maia fiicei ei,  care, mânioasă, se uita fix la ea.
 Eu cu taică-tu ne-am făcut-o în bordei la Suha Balca și ce 

fericită am fost. Cât de relativă-i și fericirea! 
- „După o iarnă de stat la grămadă   în cort, unde dormeam 

pe șerand - o saltea pusă jos - nespălată pe corp cu lunile și peste 
tot, contra păduchilor care mișunau, eram unsă  cu untură de urs  
și trăiam permanent într-o gălăgie de nedescris, într-o duhoare cu 
care aproape că mă obișnuisem, de Paște ne-am mutat într-un bor-
dei făcut  de noi atunci. În bordei aveam condiții de a mă spăla pe 
tot corpul de câte ori simțeam nevoia și   stăteam numai noi doi. 
Deși era doar un bordei umilitor, trecerea de la cort la bordei a fost 
ceva de vis. Nu mai auzeam gălăgia permanentă provocată din 
orice, vorbele răstite, reproșurile reciproce între lăieți și făceam 
dragoste fără opreliști. Este că ți se pare de necrezut, că fericirea 
poate fi găsită oriunde!?

- Chiar că-i de mirare  că ați reușit să scăpați din iadul acela!
- Am avut zile, mamă!... Uneori nici nu-mi vine să cred  

când mă gândesc prin ce am trecut și în ce condiții trăim acum. 
Păcat de Trifon că a murit!

- Dar tu, mai plecai la Iași dacă nu murea?
- Plecam și mă întorceam cum am făcut-o de-atâtea ori.
- Mamă, dar asta nu înseamnă c-ai dus o viață dublă?
- O fi chemarea sângelui, cum a zis Shimi. Să știi că mi-am 

reproșat de mai multe ori comportamentul, dar asta sunt și acum 
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știi bine  că din asta te-am făcut. Dacă nu făceam așa, nici tu nu 
erai, iar dacă ai fi fost cum ai crezut, nu te mai măritai acum cu 
Petrică, de care zici că-ți place.  „Jocul dragostei și al întâmplării”. 
Să nu uiți că în vene ai sânge pur de evreu!

- Da! Chiar dacă zici că eu sunt evreică și el este  cum bine 
știm român, să știi că sunt îndrăgostită de Petrică!

- Și eu am fost,  când eram elevă, atașată de un coleg român, 
dar n-am avut parte de iubirea lui. Cu Trifon m-au măritat țiganii!

                                        *

Maia plecase spre Iași cu treburile ei, iar Brândușa și Petri-
că rămăseseră cu rosturilor și grijile zilnice, inerente; intraseră pe 
făgașul unei familii. Era zi de duminica și în dimineața aceea se 
sculaseră  ca de obicei, mai târziu. Seara fuseseră la un spectacol 
dat la Operă, Lucia di Lammermoor, celebra tragedie donizettiană 
în trei acte, capodoperă a romantismului italian. Pe timpul specta-
colului, cu voce scăzută ca să nu atragă atenția, Brândușa îl punea 
în temă pe     Petrică asupra  conținutului  actelor în desfășurare.

La masa de dimineață mâncaseră câte două ouă ochiuri,  sa-
lată de roșii și castraveți verzi și câte o tartină de pâine  cu unt și 
magiun de prune, adus de  Maia când a venit de la Iași. La sfârșit 
au băut sifon amestecat cu sirop de căpșuni, în care au pus cuburi 
de gheață. La încheiere - ca  de obicei - se servea nelipsita cafea 
făcută în ibricul de aramă, lucrat frumos și cositorit cu migală de 
taică-său.

- Cafeaua, zic eu, s-o bem în sufragerie! stabili Brândușa 
locul,  cum de altfel făcea mereu.

- Dacă zici tu, o servim și-n pat, dar numai să n-o vărsăm ca 
atunci când ne-am prostit, de-a rămas cearșaful pătat.  
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- Petrică! mi-a spus mama când am discutat cu ea, că  tata 
a lăsat o scrisoare pe care a dus-o la Valea Mare când a fost la 
praznicul de Sfântul Dumitru, s-o dea mamei tale. Ce știi, i-a dat-
o? Despre scrisoare n-a mai apucat să vorbească fiindcă a murit 
înainte de a se întâlni cu mama. Tu ai fost acolo cu Mihai, apoi 
ne-am despărțit, că te-ai dus la Slatina. M-a întrebat mama dacă ai 
citit-o și n-am știut ce să-i spun.

- Așa este! Prinși în atâtea evenimente și fiindcă nu era 
grabă am pierdut din vedere să-ți spun.

Dacă nu se întâmpla treaba cu însurătoarea, Petrică nu ar fi 
discutat nimic cu Brândușa,  fiind convins că soacră-sa Maia nu 
știe de scrisoare. Credea că acesta era un dar făcut în secret de 
tatăl său pentru copiii lui cu nevasta dintâi. Se ridică de pe fotoliu 
și merse la bibliotecă și de sub hârtia așternută în sertarul cu acte  
scoase plicul în care era epistola lăsată de tatăl său.

- Dragă, aici este vorba de o avere la care îmi este frică să 
mă și gândesc. Aur și iar aur. Clopotul pe care l-ai dus mamei 
mele, este din aur și în fundul căldărușii sunt ascunși mulți poli 
din aur. Tu ai știut de ei?  vorbea Petrică fluturând foaia de hârtie 
scrisă caligrafic de tatăl său. Îi uitasem scrisul lui tata. Uită-te și 
observă ce frumos și ordonat este. Tata a făcut șapte clase primare 
și trei ani la școala de arte și meserii. Acolo a învățat desenul și 
scrisul caligrafic. Scria și desena pe porțelanuri și Dumnezeu l-a 
înzestrat cu o mână de aur. A ajuns olar fiindcă a fost exmatriculat 
cu un an înainte de a termina. L-au prins făcând dragoste noaptea 
cu o fată   în magazia liceului. L-au dat afară și directorul l-a che-
mat pe bunicul, să-și ia haimanaua acasă. Vorbea lumea că fata aia  
„l-ar fi luat pe copil de minți!”, că era mai mare cu doi ani ca el. 
Da’ și lui îi plăcea de ea, că avea părul roșu ca focul. Când o zărea 
îi săreau scântei din ochi. Așa   i-a spus el mamei după ce s-au 
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căsătorit și mama mi-a povestit și mie anul trecut,  când am fost 
acolo de Sântămărie. Cine l-o fi ajutat să scrie în franceză, că pare 
a nu avea multe greșeli? Eu, acum sincer vorbesc, nu cunosc toate 
expresiile și n-aș putea face o asemenea scrisoare. Când o să avem 
timp, cu dicționarul între noi, ne apucăm s-o traducem.

- Dar la ai tăi de la Stejerel  le-ai spus ce-ai înțeles și despre 
ce este vorba în scrisoare?

- Nu! și poate am greșit. Când mi-a sărit în ochi că-i vorba 
de aur, m-am făcut că nu pricep. Le-am spus că obiectele – clo-
potul și căldărușa - sunt piese de muzeu valoroase din punct de 
vedere istoric și este bine să nu vorbească despre ele cu nimeni de 
prin sat. I-am spus mamei în fața lui soru-mea să le păstreze  în 
fundul lăzii până o să mă duc eu să hotărâm cum procedăm cu ele.

- Dă-mi-o să văd și eu cum arată! și Brândușa întinse mâna 
spre foaia de hârtie ce confirma o avere. Vai! …ce scris frumos. 
Cred că la compunere l-a ajutat și mama, că ea avea numai note de 
nouă și zece la limbi străine, engleza și franceza. I-am văzut foaia 
matricolă de la liceu.

- Da, precis așa este. Au compus-o amândoi și apoi tata a 
scris-o singur în liniște.

- Dacă nu ne descurcăm cu înțelegerea sensului la toate ex-
presiile,  când trece mama pe la noi ne-o traduce ea exact, cu punct 
și virgulă.

- Cu dicționarul în brațe și comentând-o amândoi, cred că 
rezolvăm și traducerea fără a avea probleme. În scrisoare se referă 
la aur, clopot și căldărușe. Vrei să ne facem de râs în fața mamei 
tale? Și eu am făcut mulți ani franceza în liceu. E drept că citeam 
prost, dar atunci înțelegeam bine sensul cuvintelor. 

Împachetă scrisoarea cum a fost, o puse la loc în plicul ei și 
plicul în sertarul bibliotecii.

- Ai ceva împotrivă  dacă mâine, cât ești la serviciu, m-apuc 
s-o traduc?
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- Dacă ai răbdare și n-ai altceva de lucru, poți s-o faci. Aici 
este! și Petrică îi mai arătă încă o dată sertarul unde a pus-o,  al 
treilea din cele patru câte erau.

A doua zi după plecarea lui Petrică la serviciu, Brândușa 
nerăbdătoare merse la bibliotecă și scoase  scrisoarea din locul 
unde fusese pusă.

Înainte de a o citi, în mintea ei începură să se nască idei. 
Ce să facă cumnată-sa Domnica cu aurul, la Valea Mare? Dacă se 
aude și se duce vorba prin sat și vine miliția peste ea? I-l confis-
că!... și până se dumiresc că numai atâta are, o mai ține închisă în 
arest ca pe toți țiganii din colonie de recunoaște și ce nu i-a trecut 
vreodată prin gând să facă.

Privi plicul pe ambele părți, îl șterese cu unghia de resturile 
de ceară rămase lipite, se așeză pe fotoliu, mai gustă o dată din 
cafeaua ce se răcise și privea cu încântare scrisul frumos și ordo-
nat, cu cerneală violetă, întins pe cele două fețe ale hârtiei veline.  
„Mi-ar plăcea să am și eu un scris ca acesta!” gândea Brândușa, 
dar se consolă cu ideea că  degetele ei subțiri și lungi, când se 
așează la pian, realizează mult mai multe decât scrisul pe o coală 
de hârtie. 

                                             *
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Valea Mare, le 26 octobre 1975
Mon cher fils,
J’ai été un pécheur et maintenant, avant que Dieu m’appelle au dernier ju-

gement, j’essaie payer ma culpabilité envers vous. J’ai déserté de l’armée de peur de la 
mort, mais avant j’avais fait la mort. J’ai pris du cou d’un décédé sa plaque militaire 
d’identification et je lui ai mis la mienne . Lui d’entre de cette façon le décédé est devenu 
déserteur et moi, héros de guerre. C’est ainsi que vous avez pu aussi survivre.

Toi, tu as bénéficié des droits d’un orphelin de guerre et c’est seulement de cette 
manière que tu as pu devenir ce que tu es à présent.

Comme orphelin de guerre, tu as suivi gratuitement le lycée militaire et puisque tu 
as été appliqué à l’enseignement, tu as fini aussi la faculté.

Pour votre avenir, vous héritez d’une grande fortune. La cloche d’or pur où on 
a fondu une centaine de ducats autrichiens Bulibasa (le chef des gitans) qui m’a accueilli 
sous sa tente a caché ainsi sa fortune de peur des gendarmes pour ne pas la lui confisquer. 
La cloche était accrochée au cou du mulet et personne ne soupçonnait que c’était en or. 
Lui et les siens sont morts en Transnistrie et moi, en l’héritant, je vous la laisse à vous. 
Dans les pots il y a 80 monnaies en or englobées dans la cire d’abeilles pour ne pas 
résonner et puis j’ai mis un bouchon en laiton collé au-dessus d’elles. Je les ai cachées de 
craint que les miliciens ne les trouvent pas quand nous avons été forcés de rendre tout l’or à 
la banque. N’ayez pas de soucis Brândusa, elle aussi, possède sa part.

Je vous dis de ma voix de mort que vous partagiez cette fortune entre vous de 
telle manière qu’aucun frère ne soit endommagé.

N’oubliez pas que l’or est l’œil du diable! Que personne ne sache du trésor de 
chez vous.

Les gitans (tziganes) qui n’ont pas rendu tout l’or à la banque, ont été affreu-
sement battus, ils ont subi les affres de la mort et le leur a confisqué. Que Dieu vous 
bénisse !

Votre vrai père, T.M.

 ,

 ,
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                                  *
Cu  meticulozitate, Brândușa citea fiecare cuvânt, îl așternea 

pe hârtie și unde avea dubii căuta în Dicționarul francez-român, 
pentru a nu scăpa sensul expresiei din contextul scrisorii. În ge-
neral știa despre ce este vorba în scrisoare, și traducerea a fost 
terminată neașteptat de repede, față de cum credea la început.

  „De ce Petrică n-o fi vorbit nimic despre scrisoarea asta 
până acum!?”  se miră Brândușa când lăsă creionul din mână. 
Cred că l-am copleșit cu atitudinea mea, la care nu se aștepta!

Pe îndelete, se mai apucă de citit, a câta oară?   ceea ce și 
tradusese cu atâta migală:  
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                             Valea Mare,   26 oct. 1975  
 
        Dragul meu fiu,
Am fost un păcătos  si acum, înainte de a mă chema Dumnezeu 

la judecata de apoi, încerc să-mi plătesc vinovăţia față de voi. Am 
dezertat din armată de frica morţii, dar nu înainte de a-mi înscena 
moartea. Am luat de la gâtul mortului adevărat matricolul lui  si i 
l-am pus pe al meu. Pe el din mort l-am făcut dezertor și eu am deve-
nit erou. Aşa aţi putut supravețui  si voi. Tu ai beneficiat de drepturile 
unui orfan de război si numai așa ai putut ajunge ce eşti. Ca orfan, ai 
urmat gratuit liceul militar   si fiindcă ai fost silitor la învățătură 
ai putut să urmezi   si o facultate.

Pentru viitorul vostru, vă las din partea mea, ca zestre, o mare 
avere. Clopotul este din aur curat în care s-au topit o sută de Ducați 
austrieci. Bulibaşa care m-a primit în cortul lui,  si-a ascuns astfel 
averea de frica jandarmilor să nu i-o confişte. Clopotul era agăţat la 
gâtul catârului și nimeni nu bănuia că-i din aur. El și ai lui au murit 
în Transnistria. Eu moștenindu-l, vi-l dau vouă. În căldăruşe sunt 
băgaţi 80 de galbeni mari prinși în ceară de albine ca să nu zdrăngăne  
și apoi am pus un capac tot de aramă lipit peste ei. I-am ascuns să nu-i 
găsească milițienii când am fost obligați să predăm tot aurul. Să nu 
duceți grija, că Brânduşa are și ea partea ei.

Las cu grai de moarte ca această avere  să fie împărţită între voi. 
Niciunul dintre frați să nu fie păgubit.

Aveţi în vedere că aurul este Ochiul Dracului!... Să nu ştie ni-
meni de comoara voastră din casă.  Tiganilor, care nu  si-au predat 
aurul la bancă, le-a fost confiscat și au fost snopiţi în bătaie.

Dumnezeu să vă ajute!
Tatăl vostru adevărat, Trifon Mogoș
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În acel început de iarnă Maia se mutase definitiv în Iași. 
Își unise destinele cu Shimi și în familie duceau o viață liniștită. 
Împlinise 50 de ani și nu se simțea deloc îmbătrânită, ba dimpo-
trivă! Prin căsătorie își schimbase buletinul de identitate, ocazie 
cu care, din Marița Vânătu devenise Maia Borilă. A așteptat ceva 
timp până i s-au aprobat actele de schimbarea prenumelui, dar era 
fericită că se rezolvase totul cum dorise.  Apartamentul cu patru 
camere, pentru ea și soțul ei, îi dădea un plus de liniște. Era ampla-
sat central, în „buricul” Iașului, aproape de  magazinele de la care 
se aprovizionau cu cele necesare. Alimentele principale bazate pe 
carne și brânzeturi le veneau de la cantina partidului, aduse acasă 
de șoferul lui Shimi. Era aproape  de teatru și de Sinagogă, la care 
mergea, des, având și un interes de „serviciu”. Lunar făcea o in-
formare asupra predicilor ținute de rabin, despre care avea numai 
vorbe bune de scris, și a discuțiilor purtate de femeile între care 
își avea locul. Permanent era la curent cu ceea ce se petrecea în 
comunitate și cu veștile venite „de afară” de la cei plecați în Israel.

Fusese angajată ca jurisconsult, la Întreprinderea Țesătura 
din Iași și se bucura de încrederea șefilor ei,  care, știind cu cine-i 
măritată, îi acordau un plus de atenție. Era o doamnă trecută de 
prima tinerețe, dar   arăta bine. Se îmbrăca impecabil și zilnic își 
schimba desuurile, bluza, sutienul și combinezonul. Ținea cont de 
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vreme și anotimp și pentru fiecare situație era tot timpul asortată. 
Din fabrică, așa cum făceau și alții, prin magazinul cu plată, putea 
să-și cumpere orice. Acasă, de când a venit, dispunea de patru cos-
tume-taior, de trei pardesie și două paltoane pentru vremea rece și 
de iarnă. În debaraua ei erau așezate pe   două rafturi suprapuse 
și   destul de lungi, numeroase perechi de încălțăminte de diferite 
modele și culori, cizme, ghete, sandale, pantofi cu tocuri cui sau 
mosorel, pe care le purta când situația impunea, să se asorteze cu 
ținuta zilei, vremea de afară și numeroasele poșete.

  Însă  nimeni din fabrică nu-i cunoștea traiectoria vieții 
atât de sinuoasă și plină de peripeții. Nu avea prietene, dar nici 
nu simțea nevoia să aibă, deși unele femei cu studii superioare 
încercaseră să se aproprie de ea. Era parcă alt fel de femeie. Me-
diul țigănesc din care plecase nu lăsase nicio urmă în compor-
tamentul ei, fiindcă nici în comunitate nu-l mai avea. Repede se 
dezobișnuise și de vocabularul pe care-l mai folosea, când era ne-
voie, în mahalaua din marginea târgului de unde venise. Când  în 
vreo discuție aluzivă venea vorba de unde a venit și unde a mai 
lucrat, lăsa impresia să se creadă că-i bucureșteancă și se folosea 
de adresa lui Petrică și a Brândușei, unde spunea că a locuit. Șeful 
de cadre  fusese avertizat, sub semnătură, că la Cartea de Muncă 
a tovarășei Borilă Maia nu are nimeni acces în afară de director 
și de el.  În schimb toată conducerea știa că are o fiică studentă, 
care-i pianistă și mai are un an până termină Conservatorul. Mulți 
colegi de-ai ei din fabrică  chiar o ascultaseră pe Brândușa cântând 
la pian,  când s-au ținut câteva  concerte simfonice  la Opera din 
Iași, susținute în prezența unor mari personalități muzicale. 

Se bucura de o reputație deosebită.  
La o vizită a unei delegații francofone cu interese comerci-

ale, îndeplinise rolul de translator  și i-a uimit pe cei prezenți prin 
cursivitatea și exactitatea traducerilor.
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- „Ce ne făceam, tovarășa Borilă, dacă nu vă aveam pe dum-
neavoastră?” a exclamat directorul fabricii  la masa festivă de la 
restaurant, oferită la încheierea vizitei. Maia, pe lângă înclinația 
nativă pentru limbile străine, mai făcuse și o pregătire intensă la 
școala de la Grădiștea, unde se pregăteau ofițerii ce încadrau pos-
turi de secretari în diplomație în țările anglofone și francofone. 
După modul cum discuta, nimeni nu bănuia că această soție de 
securist știe perfect și limba țigănească. 

În întreprindere, ca pe oriunde, erau angajați și câțiva țigani, 
care se ocupau în principal de întreținerea cazanelor, instalațiilor 
și altor activități prin    curtea fabricii. În rândul acestora, foarte 
des se iscau conflicte spontane din motive neînțelese de nimeni. 
Aveau contracte de muncă pe perioadă nedeterminată și nu-i pu-
teai da afară  că făceau scandaluri. Când pentru prima oară a au-
zit de cearta lor, care a ajuns la urechile directorului general, din 
proprie inițiativă s-a dus la ei să-i împace și de atunci numai ea 
făcea liniște în rândul acestora. Toți din conducerea fabricii erau 
surprinși de calitățile acestei tovarășe jurist, care dispune și de 
cunoștințe pedagogice ce aducea liniște în împăcarea țiganilor 
certăreți. De unde să știe aceștia  secretul vieții ei!

Când se declanșa scandalul, tovarășa jurisconsult făcea or-
dine. De fiecare dată când ajungea acolo le spunea același lucru:  

- „Aveți cinci minute să vă descărcați și să vorbiți despre  
tot ce v-a necăjit. Certați-vă în limba voastră până vă săturați!” 
Și țiganii mai îndesat în limba lor se porcăiau și fiecare încerca 
să-și apere dreptatea pe care   considera că o are  numai el. Ea îi 
asculta și după timpul expirat, uitându-se la ceasul cu cadran și 
brățară de aur, le cerea să facă liniște. Cunoscând motivele auzite 
din gura lor, ca un judecător, vorbindu-le românește, dădea câștig 
de cauză celor care  de fapt aveau dreptate, folosind exemple reale 
și necazurile ce pot să se ivească din  acele conflicte. Le lua apă-
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rarea acelora pe care îi credea nevinovați și, fără să-i certe dur, îi 
determina pe cei agresivi  să înceteze. Mulți o credeau că posedă 
puteri paranormale, dar nimeni nu bănuia că ea știa perfect limba 
țiganilor. Numai cine îi ascultă și înțelege cauzele certurilor dintre 
țigani  poate să impună și cele mai bune soluții! …gândea îngădu-
itor jurisconsultul Întreprinderii Țesătura. 

                                            *

…Casa din Târg o scosese la vânzare. Cățelul, că era cel 
mai frumos din câți erau prin cartier, fusese luat de doctorul 
Cârstoiu, păsările lichidate, curtea măturată și ușile încuiate. Pe 
poartă agățase o tablă pe care scria: 

               Casă de vânzare. Relații (vizavi) la Ninel Popa. 

Maia   lăsase    cheile    pe încredere  la vecinul de peste 
drum, adică la Ninel Popa. În casă,  în afară de mobilă și niște 
așternuturi, nu mai erau  alte valori. Aurul care fusese ascuns în 
beci, îngropat sub putina de varză, fusese scos și preluat de Shimi 
când a venit s-o ia definitiv la el și să scoată casa la vânzare. Atunci  
cu ei venise și Brândușa, care a văzut pentru prima dată locul unde 
a fost îngropată cutia, în care era și partea ei de zestre așa cum 
stabilise tatăl-său  Trifu, când au vorbit ultima oară despre aceste 
lucruri. Cantitatea de galbeni era mare și colonelul Borilă a fost 
pus într-o situație dificilă gândindu-se la poziția lui de  colonel, 
ofițer de securitate, cu o asemenea avere nedeclarată și nedepusă 
în bancă. Dar nu s-a pierdut cu firea!

  „O să conduc prudent mașina!” își zicea, în sinea lui, când 
punea în geamantan cutia de tablă de aramă, nu prea mare, dar 
grea, cu capacul cositorit,  în care se găsea o imensă avere;    Gal-
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beni austrieci Frantz Josef, peste care   - pentru a nu zdrăngăni - 
Trifon turnase ceară de albine topită. De raportat cuiva despre ea, 
…nici vorbă de așa ceva!

Cine ar fi avut curajul să oprească în trafic o mașină  Fiat 
albastră cu număr mic de Iași care, sub luneta din spate - pentru a 
fi văzută  -  avea pusă  o caschetă din stofă albastră cu cozoroc de 
ofițer superior, aruncată neglijent ca avertisment pentru milițienii 
de la seviciul circulație… 

- Brândușă! …La cutia aceasta umblăm când ajungem  la 
București. Dar tu unde-i păstrezi, că știi care-i problema acum cu 
aurul?  se adresă mama  fetei sale, martoră la eveniment, care avea 
și dreptul de moștenire la o anumită parte din ei.

- Eu știu ce să zic,  mamă!?  Poate ar fi bine să rămână toți 
la un loc și să stea la voi. Shimi  - așa conveniseră ei să-i spună 
pe nume soțului mamei sale - știe mai bine decât noi cum să facă, 
pentru a ne fi bine la toți.

- Sigur că știe și a luat și măsuri, dar te întrebai, că așa este 
normal. Un sfert din câți sunt îți revin din partea lui Trifon. Când 
n-oi mai fi nici eu, îți rămân toți ție. În camera unde ține fișetul 
cu pușca de vânătoare și pistolul din dotare, peretele este dublu 
de sus și până jos. La nivelul pardoselii Shimi a găurit placa din 
interior și a făcut o nișe cu capac zugrăvit ca și peretele. Acolo este 
locul unde o să-i păstrăm. Știi cât de mult te iubește  și pentru tine 
este în stare de orice!

- Atunci de ce să mă încurc și eu cu ei. Până ne vor trebui… 
să stea în siguranță la voi. La noi  îmi este și frică să  țin în apar-
tament chiar și numai o monedă. Nu știu ce-om face cu cei de 
la Valea Mare, că Petrică trebuie să hotărască ceva și să rezolve 
împărțeala cu soru-sa Domnica. Odată auzim c-a murit maică-sa 
și au dispărut  și căldarușa și clopotul. Mare comedie și cu aurul 
ăsta!...
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- Să nu te vaiți niciodată de avere, că nu te dă afară din casă!  

încheie  Maia discuția despre aurul din cutia de aramă, introdusă 
într-o husă din pânză neagră și  așezată cu grijă printre haine în 
geamantanul primit la absolvire. Poate ar fi bine să-i luați voi pe 
toți de la Valea Mare și Domnica să rămână cu casa lui mumă-sa, 
că n-o să mergeți să stați acolo când n-o mai fi Mărgăreta. Dacă 
l-o prinde dorul pe Petrică de locul unde s-a născut, mergeți, stați 
câteva zile și plecați fără nicio grijă de ce lăsați în urmă. Și  apoi, 
ce să facă ăia cu aurul la țară. Poate să fie siguri că-s abonați la 
bătaia de la milițieni, până spun și laptele supt de la mame, că nu 
l-au predat la bancă!

- Eu  așa aș vrea, dar nu știu dacă și Petrică este de acord. În 
scrisoarea lăsată de tata scrie totul, dar cei de la Valea Mare încă 
nu știu că în căldărușe sunt ascunși 80 de galbeni și clopotul este 
din aur.

- Eu știu tot ce scrie, fiindcă eu am formulat-o și el doar a 
copiat-o, că avea scrisul mai frumos decât mine.

- Am bănuit eu și sper s-o rezolvăm în primăvara aceasta!
- Păi, atunci ce mai așteptați? motivați-le ceva și luați-i cât 

mai repede.
- Da! dar trebuie să-l lămuresc și pe Petrică…
- Asta depinde numai de tine!  îi răspunse mama  fetei sale. 

Dacă bărbatul este capul familiei, femeia este gâtul care sucește 
capul. Totul depinde de tactul tău. Eu  te sfătuiesc să insiști! 

 - Dacă zici tu, așa am să fac!

                                             * 
 
După stabilizarea banilor și confiscarea aurului,  ca să 

trăiască, și lăieții din Târg s-au apucat serios de muncă. Acum,  
când au domiciliul stabil și acte de identitate, parte dintre ei, 
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în special dintre cei tineri, au intrat în serviciu la cooperativele 
meșteșugărești unde execută munci necalificate sau apropiate de 
cele învățate acasă: forjare, cositorire, lăcătușerie, curățenie. Co-
operativele au obligația de a organiza cursuri de calificare la locul 
de muncă și angajații necalificați cu contracte de muncă participă 
la ele, obținând adeverințe ce le aduc   avantajul creșterii salariului 
de bază și, mai târziu, dreptul la pensie.

Mulți au plecat la lucru la marile combinate siderurgice și 
metalurgice de la Reșița, Hunedoara și Călan. Învățați de mici cu 
cenușa și scânteile, sunt componenți ai echipelor ce lucrează la 
furnale și pe benzile de evacuare a zgurii și cenușei după separa-
rea și turnarea în forme a șarjelor de fontă.

Cei rămași acasă se ocupă cu strângerea metalelor vechi, 
mulți dintre ei realizând în curți adevărate topitorii de metale. Își 
procură cărămizi de șamotă, își încropesc mici cuptoare și reușesc 
să toarne în bătătura casei lingouri de cupru și aluminiu pe care 
scot bani buni, prelucrându-le. Pe lângă toate șantierele unde se 
construiesc uzine și fabrici, stau aruncate în dezordine și ruginesc 
pe lângă deșeuri, și motoare, părți de motoare, țevi, bare de oțel, 
care sunt vizate de căldărarii fără serviciu și cărate la ei acasă pe 
timp de zi și pe noapte, cum au ocazia.

Prin mită, că țiganii știu să se folosească de ea, au ajuns unii 
dintre ei să sustragă din combinatele unde lucrează, coli întregi și 
țevi din cupru, din aluminiu, pe care le aduc în colonie, din care 
apoi, pe furiș, se fac cazane de țuică și căldări de aramă, îngreuna-
te cu plumb pe la îndoiturile de la gura vaselor.

                                              *

De la moartea lui Trifu, când toată mahalaua aflase că 
bulibașa al lor n-a fost lăiete și nici Marița țigancă, treburile s-au 
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schimbat. Mulți erau mirați că    n-au aflat mai demult  și secretul 
lor a fost păstrat cu atâta străşnicie. Trecuseră 35 de ani, muriseră 
bătrânii și Trifu era bulibașa care diriguia ordinea și pe crisinatori 
spre binele tuturor. Cei tineri au căpătat încredere  că jurământul 
cu sânge trebuie păstrat și cine-l încalcă să fie aspru pedepsit, în-
semnat cu fierul roșu pe obraz și alungat din comunitate. 

Șatra, ca denumire, intrase în istorie și se folosea numai 
când plecau prin sate și stăteau în corturi. Acum  toți aveau casele 
lor luminate electric și cu apă la robinet, cu ogrăzi betonate, închi-
se și porți înalte.

- Bre!  a zis într-o zi Mândra, țiganca cea mai bătrână, care 
trăia la un loc cu nepoții, că ceilalți ai ei muriseră. Eu am văzut și 
am zâs de mult că ăștia nu-s lăieți, că Mărița când  sta la foc nu să 
țânea cu mânile ca noi  de flăcări și să ferea de scântei ca Dracu  
de tămâie. Ea sta departe, nu cum stăm noi călare pe bâlboră, noi 
ăștia care așa am fost și așa vom fi, cât îi țâgan pă pământ! Nu       
s-așeza oriunde și ștergea cu palma locul unde punea curu ca să 
nu-l murdărească. Eu de-atunci am ghicit-o, da’ nu mi-a venit în 
gând să zâc.

- De aia, când am venit aici, au pus casa mașchar le gage și 
nu lângă noi, întări Marafela lu’ Barosanu spusele Mândrei, având 
convingerea  că ce vorbește ea  este adevărat. 

De când a murit Trifu, care n-a fost lăiete, dar le-a fost 
bulibașă, nu mai era alt eveniment să se discute pe strada Pomilor 
din Târg. Uitaseră de rușinea făcută de Minodora, fata lui Mocă-
nete, care, arvunită de trei ani, fugise la un țigan de la Drăgășani, 
om însurat, tată a doi copii de vârsta ei și plecaseră fără dâră prin 
țară. Nimeni nu știa unde sunt și nu se mai vorbea de ei. Aflarea 
veștii „că bulibașa Trifu n-a fost țigan!” i-a bulversat pe toți și le-a 
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mărit curiozitatea să afle cum au ajuns să trăiască împreună cu ei.
Când, după un an și mai bine, au revăzut-o pe Marița  în-

toarsă acasă cu un bărbat înalt și chipeș, de care nu știau cine este 
și nu mai auziseră nimic și care veniseră tocmai de la Iași într-o 
mașină luxoasă cu număr mic, și când acesta,  în loc s-o strige  
Marița, i-a zis Maia, parcă i-a străfulgerat un fior și le-a impus din 
instinct  un respect.

 În fața casei lui Trifu  și a Mariței erau adunați, în frunte 
cu Vasile, ales bulibașă după moartea lui Trifu, bărbați, pirande și 
puradei care așteptau într-o liniște suspectă s-o vadă pe cea care 
a fost văduva bulibașei ăl Bătrân, care, de când n-au mai văzut-o, 
arăta ca o cucoană de rumân.  Mirate, femeile țineau  mâna la 
gură, să nu scoată vreo vorbă nesăbuită care s-o supere pe doamna    
Maia, cum auziseră că îi zicea omul care era cu ea, iar puradeii, 
bine îmbrăcați, dar nespălați, cu obrajii plini de muci uscați, se 
scărpinau cu degetele în nasuri, sperând să le dea și lor  ceva dul-
ce, cum mai primiseră alteori. Erau și câteva fete, toate arvunite 
unor băieți, frumos pieptănate, cu unghiile făcute și îmbrăcate în 
rochii de mătase colorate, având poalele plisate și cambrate pe ta-
lia subțire. Încurajate de Brândușa,  care  văzându-le s-a dus direct 
la ele, au încadrat-o, și cu vorbe frumos exprimate, se bucurau de 
prezența ei.

- Fetelor! Și eu am trăit aici ca voi,  am mâncat ca și voi, 
am dormit în cort, dar mergând la școală de mică, am reușit să 
ajung la facultate și sper că voi fi o mare artistă de care să auziți 
cât mai curând. Voi vă duceți la școală?  întrebă Brândușa pe toate 
în general. 

- Eu merg și sunt în clasa șasea, răspunse  Dulcineea lui Bre-
bu. Îmi place să cânt la violoncel și seara merg la Școala Populară 
de Muzică.
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- Brava ție! Să le spui la ai tăi să te susțină și să nu te mărite 

de-acum.
- Da, m-au arvunit și eu nu am vrut! La anul facem nunta.
- Păcat!... și Brândușa o luă în brațe, o sărută pe frunte și 

apoi intră în curtea casei părinților ei, unde clienții, o familie de 
români ajunși, așteptau s-o cumpere. Se întristaseră amândouă, 
dar ce puteau să mai facă…

  
                                            *

…Târgul fusese încheiat, actele de vânzare-cumpărare pa-
rafate la notariat, banii primiți și mașina luxoasă cu număr mic de 
Iași părăsea colonia în care Brândușa copilărise. Și acum, așa din 
senin, când mai privea prin lunetă înapoi, a copleșit-o o tristețe 
care i-a umplut ochii de lacrimi.

Era primul capitol din viața ei care se încheiase. Deși nu 
trecuse pe aici de la dezgroparea cutiei cu aur, de unde era ascun-
să, până acum nu dusese dorul casei părintești în care a copilărit, 
dar acum, când știa că nu mai este a lor, a prins-o nostalgia. De 
atâta vânzoleală, deși își propusese, a uitat să meargă până la casa 
doctorului Cârstoiu să-l vadă pe cățelușul Piki, să-l scarpine prin 
blănița moale, să-l ridice și să-l strângă în brațe cum făcea de-atâ-
tea ori și cât se mai bucura cățelușul. De fiecare dată se ridica pe 
picioarele din spate și scâncind punea lăbuțele din față pe poala 
fustei ei și, dând din codiță,  aștepta  să mai fie mângâiat măcar o 
dată pe botișor și pe frunte.

Cu poșeta ținută în poală, doldora de teancuri în bancnote 
de câte o sută, Maia radia și vorbi pentru amândoi, fiică și soț:

- În sfârșit, acum m-am liniștit!  Ce ziceți? … Cred că nu 
ne-am păcălit cu suma primită pe casă! Îi dădui și lui Ninel 200 
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de lei, că a avut grijă de ea. La toți clienții  care au venit s-o vadă 
le-a vorbit numai de bine și le-a deschis să vadă cum arată la in-
terior: dușumelele groase de brad bine lustruite, finisaje la pereți, 
lustre elegante, baia cu toate cele necesare. Ba, chiar îi indemna 
s-o cumpere, lămurindu-i că aici țiganii nu numai că nu-i fură, dar 
au grijă  ca să nu vină alții străini la furat și să pice beleaua pe ei. 

„Și apoi - le spunea Ninel amatorilor care se interesau de 
ea – stăpânii casei n-au fost țigani. Este adevărat însă că au trăit 
cu țiganii care i-au scăpat de la moarte în Transnistria când au fost 
deportările. Trifon, că așa îl chema pe Trifu, a făcut cu ei  jurământ 
pe 40 de ani, să țină secret. De când a murit Mihai al Bătrân în 
Transnistria, Trifu le-a fost bulibașă, și el i-a adus în țară și apoi 
i-a stabilit aici. Tot timpul a avut grijă de ei și în special după ce 
Miliția le-a luat aurul și au rămas săraci.  Era și în Consiliu la pri-
mărie și avea numai prieteni cu care se ajuta. După cum vedeți, 
casa este pe strada Măgurii și are vecini numai  români, și ne-am 
înțeles  bine dintotdeauna. Banii ceruți pe ea de doamna Maia, că 
acesta este prenumele ei adevărat, nu Marița cum i-au zis lăieții 
când au înfiat-o,   nu-s plătite nici zidurile, ș-apoi e casă nouă la 
care nu umbli 40 de ani de-acum încolo. Grădina este mare, mai 
zicea el clienţilor, și poate fi ținută pentru flori și legume, sau pen-
tru vie, cum au făcut mai toți. Cât este îngrădit i-al lor. Trifu n-a 
pus vie, că bea numai vin de Drăgășani. S-avea bine cu bulibașa 
de-acolo  și-i trimitea ăla cât dorea. Dacă via o plantezi în toamnă, 
în câțiva ani ai butoiul plin cu vin și damigenele umplute cu rachiu 
de tescovină, de-o bei fiartă toată iarna. Aici locul este ferit de 
vânturi și nu bat brumele primăvară. Uitați ce porcoaie de struguri 
atârnă pe halânga mea. Acum nu se văd, că nu-s toți copți, dar 
sunt de-ai negri și albi. Am și Țâța oii și îi storc separat, iar la vin,  
după ce fierbe, i se zice Căpșunică! V-aș  da să gustați, dar pe cel 
de anul trecut l-am terminat că trebuia să pregătesc vasele pentru 
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cel nou!”  se lăuda Ninel și cu ce  n-avea, că vinul îl terminase de 
la Paște.

                                         *

…Când, după miezul nopții au ajuns la București, Petrică 
de atâta așteptare adormise în fotoliu  cu radioul aprins, care  mai 
scotea doar un sunet continuu ca un fluerat. Emisiunea postului pe 
care-l asculta, radio România, încetase. 

Pe drum, colonelul Borilă și ai lui se opriseră la Pitești, unde 
erau așteptați de Inspectorul șef, omologul său, cu masă bogată și 
camere de cazare la hotelul Partidului, dar Shimi  refuzase cazarea 
„că în maximum  o oră și jumătate, pe autostradă, suntem acasă!”

- „Tu nu bei nimic cu alcool, că ești la volan!  vorbise Va-
sile, prietenul lui din tinerețe, ca să-l prevină de-o imprudență.”

- „De când sunt șofer angajat la soție nu mai  beau. Ieri și 
azi am făcut o pauză. Partea mea o iau acasă, dacă… prisosește!”

- „Pentru acasă aveți pus de-o parte, că și tu, de câte ori vin 
eu la Iași, îmi dai câte o navetă cu vin de care-mi place mie: Grasă 
de Cotnari . Eu n-am așa ceva, dar ți-am pus la pachet două sticle 
de Whiski Skotch. Din acela, de care bem  numai la Ciocârlia când 
mergeam la convocări.

 - „Cum îți merg treburile în noua postură? …Bine, nu!”
Și vorbind mai de una mai de alta, fără să prindă de veste 

și tot în voie bună,  timpul se scursese ușor și se făcuse destul de 
târziu.

                                                   *

La bloc,  când au sunat la ușă, Petrică,  adormit în fotoliu cu 
o revistă pe genunchi,  nu realiza unde este. Visa că zbura cu un  
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avion spre Iran, unde mai fusese, și auzea cum din cabina sa  co-
mandantul aeronavei  acționa alarma ce scotea un semnal sonor de 
avertizare pentru punerea centurilor de siguranță, atenționând „că 
urmează un zbor cu turbulențe.” Brândușa, că ea suna, ca soneria 
să nu facă zgomot mare, apăsa pe buton scurt și, fiindcă apăsase 
de mai multe ori că ușa nu li se deschidea, Petrică plutea în visare.

 S-au dezbrăcat și s-au spălat fiecare cum a  putut, că apă 
caldă nu mai era, și ai Bătrâni s-au culcat imediat în camera care-i 
aștepta, așa cum o lăsaseră de la plecare.

Petrică și Brândușa au mai întârziat până să se culce. Pe 
aragaz  Brândușa a pus o oală cu apă să se încălzească și până 
atunci  i-a povestit bărbatului ei  câte ceva din cele mai importan-
te momente ale drumului și vânzării casei. Când a început să se 
șteargă la nas, Petrică și-a dat seama că ei  îi pare rău de locul și 
casa în care a copilărit și de care era legată sufletește. Schimbând 
vorba cu o noutate, a încercat s-o scoată din starea emotivă în care 
intrase.

- Azi ne-au venit sumele aprobate pentru premierea perso-
nalului TESA. Mie mi s-au dat 800 lei. Când am văzut nu mi-a 
venit să cred!  zise Petrică să-i distragă atenția tinerei sale soții de 
la nostalgiile ei.

- Prea puțin mă interesează banii tăi! …Eu, pe ce am pierdut 
sentimental primesc de o sută de ori mai puțin și-mi vine să plâng. 
Mă duc să mă spăl  și în noaptea asta te rog să nu te mai întorci 
cu spatele spre mine; să mă ții strâns  în brațe, ca să mă liniștesc.

- Dai ceva? 
- Să te văd cum mă ocrotești și, dacă meriți, ai și porția care 

ți-a lipsit aseară.
- Porția de-aseară o lăsăm pentru dimineață când ne sculăm; 

acum să ne mulțumim numai cu una, că dacă mai întârziem mult 
se termină… noaptea!
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Când stinseră lumina veiozei pentru culcare, ceasul pendul  

agățat pe hol bătu de două ori.

                                            *

…Dimineața, Petrică s-a trezi bogat. Brândușei, din partea 
tatălui său oficial și a celui natural,  le revenea numai din vânzarea 
casei  suma de optzeci de mii lei. Acesta era motivul pentru care în 
noaptea aceea nu prea dormise. Înainte de a se culca, Brândușa era 
agitată din cauza evenimentelor trăite, a drumului lung și a orei de 
culcare întârziate.

Era zi de duminică dimineața și tinerii s-au sculat înaintea 
părinților. În liniște au aranjat masa din sufragerie; în locul mile-
ului din macramé, pe blatul de mahon lustruit,  au așternut, peste 
o cuvertură suport, o față de masă din damasc, apretată și călca-
tă, punând pentru fiecare tacâmuri, pahare și farfurii alese și bine 
orânduite. La bucătărie au pregătit gustările din preparatele ţinute 
în frigider, că se îngrijise Petrică  să aibă de toate,  pe care le-au 
așezat cu grijă pe platou, aspectuos, cum văzuseră la restaurantul 
Ambasador. Ibricul de aramă, moștenit de la Trifon, umplut cu 
apă,  aștepta pe ochiul aragazului, doar să i se aprindă flacăra pen-
tru a fierbe  cafeaua adusă de Maia de la Iași, un produs care nu se 
găsea de vânzare prin magazinele Alimentara și  care, zicea Maia, 
…are gust deosebit și dă cel mai bun caimac!

- Ești mulțumită de ce ai primit?  o întrebă Maia pe fiică-sa, 
după ce îi înmânase opt pachete,  care  conțineau câte o sută de 
bancnote de 100 lei fiecare,  prinse cu câte o bandă albă de hârtie 
pe care  scria: 100 bucăți și avea aplicată ștampila triunghiulară a 
Băncii Naționale. 

- Da! …Dar mamă, crede-mă că mă doare sufletul! Simt că 
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acolo mi-au rămas îngropate amintirile cu care n-am să mă mai 
întâlnesc niciodată.

- Ce vă împiedică să treceți pe acolo când mergeți pe la Măr-
găreta? Vă abateți din drum și în câteva minute, toată laia de lăieți 
este lângă voi.  Era mai bine să n-o vindem și să se aleagă praful 
de munca mea și a lui Trifon? Îți revine legal un sfert din valoa-
rea ei și noi v-am dat o treime. Faceți cu ei un depozit la CEC cu 
dobândă maximă și aveți o rezervă serioasă pentru viitor. Noi am 
vrea să-i schimbăm în dolari sau în mărci pe ai noștri, că nu se știe 
cum merg treburile în anii care vin.  Ce zici Shimi, o să reușim?

- Cred că da, îi răspunse soțul, care asculta liniștit ce vor-
beau cele două, mamă și fiică. Cât mai sunt activ pot face multe, 
dar ca pensionar nu te   mai  bagă nimeni în seamă. Oficial n-avem 
unde, că nu-i voie să deții valută, sublinie Shimi convingător, …că 
așa stau treburile în ziua de azi.

- Atunci luați-i și pe aceștia! zise Brândușa mamei sale, ui-
tându-se la banii din fața sa.

- Puneți-i voi la cec, că nu se știe, și-om vedea ce facem 
după ce îi schimbăm pe ai noștri!  îi răspunse Maia fiică-sii, care 
era destul de agitată în dimineața aceasta. 

- Cu aurul cum facem?  întrebă Brândușa pe maică-sa, cu 
gândul dus la bogăția ce-o așteaptă.

- Este în casetă și caseta, așa cum am luat-o, este pusă la lo-
cul stabilit   pe care-l știi. Deocamdată nu putem umbla la ei, că-i 
periculos să schimbi în bani așa ceva. …Vrei să-ți faci o salbă?!

- Hai, mamă! Nu fi răuță cu mine.
- În caseta aceea este o avere mare de cumperi o scară de 

bloc, dar acum nu-i timpul potrivit! mai zise Maia, fiicei sale, cu 
toată convingerea, deși era puțin exagerată valoarea.

- Dar măcar știi câți galbeni sunt în ea? întrebă Brândușa 
curioasă să afle și ea suma exactă.

- Cred că peste cinci sute, dar nu mai țin minte exact, că și 
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atunci când am hotărât să-i ascundem, ne-am tot tocmit, am mai 
pus și am mai scos  și Trifon îngrijorat de ce vedea că se întâmplă 
cu țiganii, a lipit-o într-o noapte și a îngropat-o sub putină  în beci. 
O mai fi băgat el ceva în ea fără să știu eu, că   nu-mi spunea nici 
mie tot ce făcea. Era pe vremea când milițienii  zilnic ridicau la 
lăieți și-i băteau de le scârțâiau oasele să-și declare tot aurul as-
cuns. Când o să umblăm, o să vă chemăm să fiți martori și să-ți iei 
partea ce ți se cuvine.

- Da’  de unde ați avut voi  atâția galbeni?
- Din munca mea și a lui Trifon, că numele lui îl porți și 

acum după măritiș!  îi răspunse Maia  puțin iritată de întrebarea 
directă, fiicei sale.

Și discuția despre galbeni, aur curat, nelămurită total, se 
încheie  când Petrică veni cu ibricul plin de cafea aburindă, pus 
pe tava cu șervețel alături de ceșcuțele din porțelan de Boemia. 
Deliberat, când începuse vorba despre bani, se ridicase de la masă 
și mersese să facă el cafeaua. La Valea Mare avea și el o avere, 
care îi răsucise gândurile. Devenise alt fel de om de când a aflat 
de comoară, dar până atunci nu găsise soluția,  „cum să facă  să-i 
rămână toată lui.” 

  „Bine a zis, cine a zis că aurul îi ochiul Dracului!” gândea 
Petrică mestecând cu lingurița în apa cu cafeaua pusă în ibric, care 
se tot umfla să dea peste… și trăgând cu urechea la discuția dintre 
mamă și fiică.

De unde să știe acum Brândușa, că mama ei și Trifon, 
bărbatul cu care a fost împreunată de țigani în Transnistria, le 
moșteniseră tot ce aveau, că ambele familii care-i adoptaseră, a 
lui bulibașa Mihai și  judelui Vânătu, muriseră de tifos și le ră-
măseseră oasele în pusta Kalmukă și că tot aurul avut de ei - și 
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au avut mult ascuns prin blănile  și oiștele de la căruțe, chiar și în 
clopotul de la gâtul catârului - le-a rămas lor, după datină, ca unici  
moștenitori. Că Trifu, fiind de-atâția ani bulibașă, a știut să se des-
curce și lui nu i-a fost luat de milițieni, niciun galben,  fiindcă ce-a 
declarat că are, a mers și i-a depus de bună-voie  la bancă. Ca să le 
arate că este cinstit, le-a dat acestora Răbojul pe care, în frunte cu 
el, erau înscriși toți lăeții și aurul pe care l-au avut, la ritualul din 
preajma Anului Nou. Dar la el a avut grijă să modifice cifra de pe 
răboj și a lăsat doar atâta cât a hotărât să dea  băncii. Marița,  per-
soană de încredere a securițății, beneficia de clemență din partea 
milițienilor care fuseseră puși în temă, „că de ea nu trebuie să se 
atingă!” și n-au fost supuși presiunilor psihice și bătăilor cu ciora-
pul plin cu nisip, așa cum au pățit ceilalți.

 
                                            *

…Viața celor două femei, Maia și Brândușa, așezate în cu-
pluri separate, intrase în normal. Părinții locuiau în Iași, iar cei 
tineri în București. 

 În iarna aceea cele două familii  nu s-au întâlnit decât o 
dată, de Anul Nou, când au făcut Revelionul împreună la Iași. Este 
drept că și timpul era neprielnic în Moldova și Maia nu prea mai 
avea timp să vină la București, că și ea intrase în serviciu.   Petrică,  
din cauza grijilor, devenise agitat. Pe lângă problemele serviciului 
și ale casei, îl obseda și ideea de a deveni singurul posesor al clo-
potului și al căldărușii de la Valea Mare.

 Din scrisoarea lăsată de tată-su și tradusă de-atâtea luni de 
Brândușa, înțelesese că acolo este ascunsă o mare avere. Brândușa 
îl bătea la cap, „că trebuie neapărat  să le aducă la București, că 
lăsate acolo pot dispărea oricând din lada Mărgăretii!” 

-  Petrică! îi zise Brândușa într-o seară înainte de culca-



180

Ion C. Gociu
re. Dacă maică-ta sau Domnica, pe la vreo clacă, după ce beau 
țuică  până se amețesc și mănâncă boabe fierte de porumb cum se 
obișnuiește și le place, le scapă vorba și se laudă cu ce au în lada 
din casă, s-alege praful de munca lui taică-tu și rămâi cu pumnul 
la inimă!... Așa cum eu mă interesez de partea mea din caseta de 
la Iași, așa este normal să faci și tu cu partea ta și s-o vedem adusă 
aici. 

-  Da, ai dreptate, așa este! Și eu m-am gândit mult și parcă 
telepatic      ți-am transmis și ție de-mi spui acum. Să știi că m-am 
hotărât și cred că-i bine, că Muma și Domnica  nu trebuie să știe 
că acolo  este ascuns aur. Eu, când  în prezența lor am deschis 
scrisoarea, mi-am dat seama despre ce-i vorba, dar le-am spun 
că-s  două piese de muzeu găsite de tata în Tansnistria și ni le lasă 
nouă. Fiindcă n-avem ce face cu ele și nu-i voie să le păstram în 
casă, împreună  vom hotărî să le vindem la Muzeul de Istorie de 
aici din București și banii pe care îi vom lua pe ele, să-i împărțim. 
Dar nu le dau niciun ban din vânzare și-i spun mumii și Domnichii 
că eu renunț la drepturile mele din casă și să-i facă acte Domnichii 
pe ele. Ce zici, crezi că-i bine? 

-  Ai gândit foarte bine, dar să nu renunți la tot. Să reții o 
cameră, să avem unde sta când mergem și noi pe acolo. 

-  Las-o încolo de treabă! O crezi tu în stare pe Domnica  să-
ți închidă ușa în nas, când ajungi la poarta casei? Abia ne-ar apuca 
să ne vadă că-i intrăm în bătătură! Și ea și Vasile sunt oameni 
cumsecade și respectuoși și când ne-am duce, s-ar supăra dacă 
am pleca prea repede! Doar  nu picăm pe capul lor ca niște săraci 
lipiți. Niciodată nu mergem cu mâna goală, și   ce le ducem noi 
face de două ori mai mult decât cheltuiala lor. 

-  Atunci  grăbește-te și rezolvă cât mai curând, ca până în 
primăvară să le avem aduse acasă! 

-  Le scriu  că de Sfântul Trifon, ziua tatii, dacă-i vremea 
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bună, mă duc  până acolo. Fac rodajul și la mașină și numărul de 
kilometri pentru prima verificare. N-am fost de când eram copil la 
sărbătoarea asta și ei o să se bucure. 

-  Foarte bine! Dar nu mai sta pe gânduri, că timpul ne trece 
printre degete. Un an deja s-a dus!... 

 
Discuția între cei doi  se petrecuse când, întorși după Reve-

lionul sărbătorit la Iași, Petrică își luase inima în dinți să rezolve 
ceea ce îl frământase de când aflase adevărul și trecuse de atunci 
peste un an de zile. La hotărârea  lui a contribuit și Maia, care, a 
doua zi după Revelion, la cafeaua de după gustare, când stăteau la 
taclale, l-a întrebat direct: 

-  „Petrică!  Ai rezolvat treaba cu aurul din clopot și 
căldărușe?”  și el în loc de răspuns, a dat din umeri. 

- „Așteptați să vă pice în gură para mălăiață? Noi am muncit 
și voi nici pe degeaba nu vă îngrijiți să-l aveți. Treaba voastră, să 
nu ziceți, mâine, poimâne, că nu v-am spus!” 

Vorbe pe care Brândușa le luase ca pe un avertisment și îi 
răspunsese ea maică-sii, lăsând să se înțeleagă  că încercau să nu 
forțeze nota și să fie cât mai diplomați, pentru a le rămâne lor tot.

- „N-am vrut să ne grăbim. Dar în iarna asta o rezolvăm!”
 Și când era numai cu Petrică i-a zis:
- „Vezi  că și mama, din cele spuse, confirmă că am avut 

dreptate!”

                                               *

…Petrică se vedea bogat și era conștient că acest lucru îi 
vine de la Brândușa, până mai ieri… sora lui vitregă și acum soție. 
Diferența de vârstă nu-l deranja. Și ea se maturizase, nu mai arăta 
ca o copilă. Ei i-a plăcut Petrică de când l-a văzut în sat, în bătătu-
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ra casei mamei sale de la Stejerel. Pentru femei, bărbații  mai  în 
vârstă, față de cei tineri, au ceva distins  care le atrage mai mult. 
Cumpătarea, ordinea, îngăduința, răbdarea în timpul actului sexu-
al și multe altele,  sunt atuurile care, folosite inteligent, le câștigă. 
Pe parcursul facultății, Brândușa  s-a convins de reușita acestor 
mariaje și avea multe exemple din breasla în care întrase. În rân-
dul artiștilor văzuse multe și mai multe auzise că se întâmplă și de 
aceea actrițele tinere consideră că este bine  ca soțul lor să fie mai 
în vârstă, mai copt cum se zice, ca să fie și îngăduitor. În rolurile 
lor pe scenă, după atâtea îmbrățișări  cu sărutări prelungite, se 
produc apropieri sufletești între partenerii de scenă și de aici până 
la o întâlnire după spectacol nu-i decât un pas. Și apoi se pleacă în 
turnee prin țară sau chiar peste hotare,  unde se stă cu săptămânile. 
Ansamblu Ciocârlia a stat 40 de zile prin America de Nord. Nu 
toți cei din ansamblu erau soț și soție. Și restul, ce făceau după 
spectacole!? De aici și motivele pentru multe divorțuri între cei 
tineri care nu fac parte din aceeași trupă.

 Valy  i-a spus o glumă atribuită unui mare actor, care a fă-
cut-o să râdă prin răspunsul neașteptat, acceptând că în el se află 
un mare adevăr.

„După terminarea spectacolului care a fost o reușită, un 
reporter de la un cotidian local a mers la cabina actorului ce ju-
case în rolul principal - un maestru recunoscut la nivel național,  
care nu venea oricând în acel oraș - să-i ia un interviu. La cabină,  
acesta așezat în fața oglinzii  se demachia  folosind tampoane de 
vată înmuiate în apa cu alcool dintr-un pahar  ținut în mână.  Vă-
zându-l în spatele lui  și privindu-l dojenitor, din oglindă maestru 
l-a întrebat:

- „Dumneata ce mai vrei, domnule?”
- „Dacă binevoiți și vă mulțumesc anticipat maestre, …un 
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interviu pentru „Furnica” ziarul nostru local!”
- „Accept! Dar  repede… că mă grăbesc! Îți răspund, dar 

numai la o întrebare scurtă.”
Reporterul care nu se aștepta la o asemenea primire, fiind 

și el un bărbat trecut de prima tinerețe, se conformă și-l întrebă:
- „Maestre, în viața dumneavoastră de mare actor recunos-

cut, de câte ori v-ați înșelat soția?”
- „Hm! De câte ori am plecat în turnee …și acum lasă-mă 

să mă dezbrac de țoalele astea incomode că sunt așteptat, și nu-i 
frumos din partea mea  să întârzii la o întâlnire cu o doamnă!”

                                            *

Văzându-se cu bani și auzind de averea în aur ce-i revenea 
Brândușei  din caseta dusă la Iași, ca să nu rămână mai prejos, Pe-
trică a vorbit cu un prieten care l-a pus în legătură cu niște „foști” 
- acum scăpătați - să cumpere de la ei  pentru Brândușa o casetă, 
ornată cu filigran de argint, în care șă-și pună seara podoabele de 
peste zi. A cumpărat-o  și să-i facă surpriză nu i-a arătat-o când a 
adus-o acasă. Se potrivea să fie așezată pe noptiera oglinzii din 
sufragerie și era suficient de încăpătoare pentru adăpostirea biju-
teriilor și fardurile nevestei sale, folosite zilnic.

Semăna oarecum cu vestita casetă a iubitei lui Eminescu, 
Veronica Micle, devenită obiect de patrimoniu și expus la muzeu. 
Cu migală, după sfatul aceluiași prieten, garnitura casetei făcută 
din argint filigranat a fost lustruită, dar numai cât trebuia să rămâ-
nă și cu  o tentă de obiect de epocă, așa cum de altfel și era.

  „Pe ea va sta și clopotul, dacă voi reuși să-l iau de la muma. 
Mă voi duce cu el la  Uzinele REPUBLICA și-l rog pe colegul 
meu, inginerul Dobrescu, să-mi încrusteze,  că ei au cu ce   - Suha 
Balca (1942-1944) - și în orificiul unde se prinde lanțul, să-mi 
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facă un mâner de plexiglas de care să fie ținut când îl zdrăngăni. 
Va fi un obiect de decor cu care să fiu chemat când partenera îmi 
va cere… Cine va bănui că acest clopoțel obișnuit  este din aur, 
de o valoare inestimabilă și nu-i din bronz, cum ar trebui? Poate, 
doar, vreun bijutier după ce îl verifică  așa cum a procedat cel de 
la Bijuteria, frecându-l de un obiect abraziv pe care rămâne o dâră 
galbenă de metal și apoi ungând-o cu Apă regală din recipienți de 
diferite concentrații și apreciază  din ochi caratele din aliajul re-
spectiv. Ținut la oglindă, e doar un obiect de joacă, de atenționare 
și de chemare la dragoste.

                                          *

De ziua lui taică-său, Sfântul Mucenic Trifon,  zi când Măr-
găreta în fiecare an făcea praznicul casei,   ales și binecuvântat de 
preot la cununie, Petrică s-a dus la Valea Mare. Din București , 
fiindcă nu mai era zăpadă pe drumurile naționale și se anunțase 
vreme bună, a plecat cu mașina lui, Dacia-1300,   pe care o cum-
părase de curând  în rate, cu avans dat din banii Brândușei, primiți 
ca drept din moștenire pe casa vândută în târg. Fiindcă n-avea per-
mis de conducere, și-a luat ca șofer pe un subaltern cu experiență 
și bine a făcut, că n-au putut intra cu mașina până acasă în satul 
Stejerel. Prin sat zăpada nu se topise, era mare și alunecoasă, iar 
la priporul de la cimitir, numai tras cu boii înjugați la tânjală mai 
putea ieși. Peste noapte îl încurca prezența șoferului, că amândoi 
n-aveau unde dormi. Nici cu el în pat, nici pe jos în  odaie nu-i 
convenea și cel mai bine era să doarmă la hotel.  El,  încărcat de 
bagaje, a mers pe jos până acasă, iar  șoferul s-a întors la târg, 
unde s-a cazat la hotelul ÎNFRĂȚIREA.   

Când  a ajuns acasă, Mărgăreta se odihnea, că terminase cu 
pregătirea mâncărurilor pentru praznic, treabă făcută cu mai mul-
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tă osebire, mai ales că știa din scrisoare că-i vine și copilul de la 
București  și era tare bucuroasă.

- Da’ cu ce veniși mumă?  De știam  îl trimiteam pe Vasile 
înaintea ta, să nu te opintești prea tare cu pachetele eștea.

- Până la răscruci venii cu mașina mea, că am cumpărat și 
eu o Dacie în rate. Nu știam că prin sat  drumul îi plin de zăpadă și 
lunecos. Trimisei  șoferul să doarmă la Târg. De la Vanghea venii 
încet pe jos și ajunsei cu bine. Până la Vetuța Lenei mă ajută noru-
sa, care fu  până la cooperativă să cumpere fidea, că nu mai avea 
să pună în ciorbele cu zeamă de varză. Altfel venea Costică să mă 
ajute, că aici nu ne fura nimeni mașina, chiar dacă-i nouă.

- Mășină ți-ai luat, acum trebuie să-ți ei și muiere! Că trece 
timpul mumăă… și-i păcat să stai sângur!

- Nu mă grăbesc, că-i lumea plină de ele. Dacă vrei femeie, 
ai de unde să alegi, că sunt destule, unele și mai tinere, care te vor!

- Da, …de aia, de-a venit cu fata lu’ naș-tu la praznicu’ de 
Sântămărie, ce mai știi?

- Nimic! N-am mai văzut-o de-atunci.
- O fi și aia vreo găgăuță!? că am înțăles că era nemăritată și 

fără niciun așteamăt, taman când trebuia să aibă om și copii. Avea 
peste 30 de ani?...

- Cred că avea, eu n-am întrebat-o, se făcu fiu-su că nu știe.
- Da’ cum zâci că o mai cheamă pe Vio?  întrebă Mărgăreta. 

Apoi dând din mâni își aduse aminte că Petrică îi venit de pe drum 
și i-o fi foame și zise:  Mă holomocii de tot! Vasile mi-a tăiat cinci 
brațe de lemne și în odaia bună am făcut în sobă focu și ieri, ca să 
să încălzească păreții, că altfel n-ai fi putut dormi nici cu trei pături 
puse peste tine. De ger, geamurile erau înghețate până sus  de nu 
vedeai prin ele. Până îți pui eu să mănânci, ia bagă-te să vezi acum 
ce bine-i acolo.

Petrică întră în camera care-l aștepta să se odihnească. Toate 
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lucrurile erau la locul lor și aerul cald mirosea a curat. 

  „Ce îmbietoare este căldura făcută în sobele cu lemne, față 
de cea de la calorifere!”  gândea el comparând situația de aici cu 
cea de la apartamentul lui. De mult nu mai dormise iarna  într-o  
odaie și acum situația îi declanșă imagini din copilărie. Până la 
12 ani dormea în pat cu soru-sa și apoi, după ce a plecat la liceul 
militar, Domnichii îi era rușine să mai doarmă cu el, că îi creșteau 
țâțăle și când venea el în vacanțe  ea se muta cu maică-sa, în patul 
de lângă sobă.

  În ambele camere atmosfera era primitoare. Bine că se 
terminaseră întrebările cu însurătoarea, că n-avea de gând să vor-
bească acum despre enigmatica lui căsătorie. În timp ce-și scotea 
lucrurile din valiză și desfăcu pachetul cu darurile aduse, maică-sa 
încărcă masa cu bunătățile pregătite  de ea.

- Petrică! strigă Mărgăreta la el. Cum bei răchiul, răce or 
fiert?

- Oricum! Dar numai să fie, că îmi era dor  de când n-am 
mai gustat o țuică bună.

- Să vezi ce bun s-a făcut și vinu’, că l-am tras de pe drojdie. 
Îl bei cu oichii, nu alta!

                                             *

  În seara aceea, până nu s-a culcat, fiindcă la masă au venit 
și Vasile cu Domnica, Petrică le-a spus la ai lui și tărășenia din 
scrisoare - a clopotului și a căldarușii - care sunt obiecte rare   și, 
cam câți bani s-ar putea primi pe ele dacă le duce la muzeu, cum 
de altfel trebuie să facă. Mărgăreta s-a bucurat că o eliberează de 
beleaua din ladă.

-  Mumă, ia-le și scapă-mă de griji, că-mi stau pe cap de un 
an! Eu m-am uitat bine la căldarușa noastă ș-am văzut că nu samă-
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nă cu a popii, când am aruncat banii în ea la Bobotează. A popii îi 
mai boboloșată și nu are flori. Vezi! …asta lăsată de Trifu o fi de 
la vreun popă rus, că alfel nu să esplică. 

-  Cât oi lua pe ele împărțim între noi, că așa-i frumos!  zise 
Petrică.

                                          *

A doua zi, după ce prânziseră cu toții, înainte de a pleca de 
acasă - că-i venea șoferul cu mașina la drumul național - Petrică, 
hotărât,  i-a zis mamei sale în prezența Domnicăi și a lui Vasile:

-  Mumă!  Cât ești sănătoasă, fă acte Domnicăi pe tot ce-i 
aici. Eu n-am nicio pretenție și nici posibilitate să administrez ce-
mi rămâne după dumneata. În favoarea lor - și arătă spre soră și 
cumnat - renunț la partea mea din avere. Cred  că, vreodată când 
mi-o fi  dor și o să vin  să-ți aprind o lumânare la mormânt, că 
dumneata ai muncit de m-ai făcut om, n-o să-mi închidă soru-mea 
poarta în nas,  cum am auzit că se întâmplă pe la alții!

- Da’ se poate frate,  să vorbești așa ceva? Doamne păzăște-
ne!  zise Domnica îmbujorată și închinându-se când auzi vorbele 
de renunțare la avere, ieșite din gura fratelui său. 

-  Dacă-i așa, interveni Mărgăreta, să  rămâi tu cu toți ba-
nii  câți ți-or  da   pe halea cum le zâsăși că le zâce, că sunt din 
moștenire de la tac-tu. Că,  dacă crezi că n-or fi  destui, te-o mai 
omeni Domnica cu câte ceva când treceți pe la ea!  

-  Fă-ă!  zise ea Domnichii. În fiecare an să-i trimiți lu’ Petri-
că plocon: boșomeți și spetie de Crăciun,  un mieluț sau un curcan 
de Paște și câte o poală de ouă, că vezi ce frate omenos ai!  

                                          *
Ziua se arăta frumoasă. Nu era nicio adiere de vânt și soa-
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rele strălucea pe cerul fără niciun nor, topind zăpada  care și  pe 
drumul comunal începuse să băltească. Apa curgea  șipotind pe 
șanțurile desfundate din timp în dreptul caselor, că le era frică oa-
menilor să nu le intre în curți.

 Totul decursese așa cum a plănuit Petrică și toți ai casei 
erau mulțumiți.

La ora stabilită încă de seara, cei doi cumnați discutând  
mergeau  pe drum la vale   spre capul satului până la Răscruci, lo-
cul unde îi aștepta șoferul cu mașina. Vorbeau și cu grijă să nu alu-
nece pe gheața care  se topea, erau atenți pe unde călcau. Petrică 
ducea în mână valiza lui de voiaj  în care  căldărușa și clopotul  
învelite într-o năframă de borangic fuseseră puse între lucrurile lui 
cu care venise de la București. Vasile,  opintindu-se, ducea într-o 
mână o damigeană de zece litri plină cu vin de Ananas tras atunci 
din butoi prin slivină, și pe umărul celălalt, o desagă burdușită 
cu bunătăți țărănești: trandafiri afumați făcuți din carne de porc 
la Crăciun,  slănină afumată dată cu boia și usturoi, un curcan 
perpelit, fiecare învelite separat în hârtie din ziare și două sticle cu 
țuică de-a veche făcută din prune, păstrată în butoiul cu doage de 
dud.  La locul stabilit, mașina Dacia  vopsită bleu ciel, îi aștepta. 
Șoferul, când îi văzu, coborî, îi salută și merse la portbagaj să ridi-
ce capota, unde  cu grijă așezară coletele.  

- Costică, zise Petrică șoferului. Te rog, fixează bine dami-
geana și sticlele,  să nu se răstoarne la vreun viraj mai strâns.

- Nicio grijă, domn’ inginer. Sunt obișnuit cu așa ceva, că 
nu-i prima dată când am în mașină o asemenea marfă și-ar fi păcat 
să se verse.

 Văzută de aproape, cu interiorul curat, parfumat și încălzit, 
mașina îl impresionă   mult pe Vasile, „că era nouă și frumoasă la 
culoare!”

Mulțumindu-i pentru însoțire și bunătățile cărate, Petrică își 
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îmbrățisă cumnatul  care, și el la rândul lui, îi mulțumi  pentru mă-
rinimia dovedită, - de a renunța la partea sa de avere în favoarea  
nevestei sale. În noaptea trecută  Vasile și Domnica de bucurie nu 
prea dormiseră, sporovăind multă vreme, că se vedeau de-acum,  
stăpâni și pe casa cu livadă de pomi și vie a mumă-sii, pe care ar 
fi împărțit-o cu frate-su, dacă acesta nu renunța.

-  Vasile! Când se face vremea bună, s-o luați pe Muma și să 
mergeți cu ea la Târg să-i facă Domnichii  act de vânzare pe casă 
și livadă și pe tot ce-i acolo, cu obligația scrisă în act, „că aveți 
grijă de ea până la moarte!” Așa să se scrie în actul de vânzare. Pe 
mine nu trebuie să mă chemați, că la vânzare prezența mea nu este 
obligatorie. Când oi veni pe acasă vă scriu și semnez pe act „că 
n-am nicio pretenție față de cele scrise în el.”

Petrică se urcă în mașină, lăsă în jos geamul portierei, prin 
golul creat mai dădu o dată mâna cu Vasile și șoferul porni Dacia, 
plecând în viteză spre București. 

Era în ziua de 2 februarie, Sărbătoarea Întâmpinării Dom-
nului. Soarele strălucea pe cer, topind zăpada de pe câmpii și pre-
vestind o primăvară timpurie.

                                            *

În acel an, 1977, de Mărțișor, Petrică se gândise să-i facă o 
surpriză Brândușei, un cadou consistent, frumos și de multă vre-
me așteptat de ea: un inel și o casetă pentru cosmetice. În secret 
se îngrijise și-i făcuse un ghiul cu monogramă, lucrat la Bijuteria 
de pe Calea Victoriei.  Superb realizat, în greutate de peste șapte 
grame, atrăgea oricui atenția prin lucrătura migăloasă, deosebită.  
Îi cumpărase de la Talcioc și o umpluse cu parfum și sulimeneli 
caseta din furnir de mahon încrustată în filigran de argint.



190

Ion C. Gociu
Când s-au sculat, intenționat mai devreme ca oricând, pe 

masa din bucătărie aranjată de Petrică în mare secret   în toiul 
nopții, cu față de masă curată pe care se găseau frumos orânduite 
chiar la mijlocul ei, o vază plină cu flori de corcoduș  și lângă ea 
era o casetă cum nu mai văzuse, pe care erau așezate: o farfurioară 
din porțelan cu un  inelul ce aștepta să fie probat, lucrat deosebit 
cu monogramă BM  gravată, legat cu un șnur  împletit din fire de 
mătase alb și roșu, alături de clopoțelul din aur încrustat cu data 
și locul de unde provenea, având și un mâner de care să-l prinzi 
când dorești să-l zdrăngăni.  La capetele mesei erau puse tacâmu-
rile și paharele de cristal așezate în ordinea văzută la restaurantul 
Ambasador.

Cu mâinile puse pe șolduri, Brândușa rămăsese încremeni-
tă. Surpriza i-a fost așa de mare că pentru o clipă a rămas mută. 
Știa că va primi un mărțișor, dar la așa ceva nu se aștepta. Fără să 
le atingă, de bucurie a lăcrimat și spontan s-a întors spre atentul ei 
soț, strângându-l în brațe și copleșindu-l cu sărutări.

Petrică  bățos și satisfăcut de efectul strădaniei lui, primi să-
rutările fierbinți de mulțumire și-i mai destăinui tinerei sale soții și 
de o petrecere proiectată, la care ea, gândea el, putea să-și etaleze 
în voie frumoasa bijuterie primită de mărțișor. Era în dimineața 
zilei de 1 Martie… primul an de căsătorie și ultimul de studentă  
la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București. 

În timp ce Brândușa cotrobăia în casetă  cu mâna ei fină pe 
care stălucea „cel mai frumos inel” și mirosea, deși îl cunoștea, 
sticluța cu parfumul Velur, scoasă din  locul ei, Petrică îi mai dădu 
vestea că, în seara zilei de 8 Martie, care cădea marțea și se sărbă-
torea Ziua Mondială a Femeii, împreună cu nașii lor de cununie 
și alte două familii, colegi de-ai lui de la uzină,  planificaseră o 
petrecere,   la restaurantul Dunărea. Acolo era un separeu unde 
mai fuseseră odată și se simțiseră excelent. Fiindcă aveau timp, 
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și Petrică pleca la serviciu cu mașina, Brândușa se simți datoare 
să-i facă și ea o surpriză, să-l îmbie pe soțul ei la ce nu făcuseră în 
dimineața aceea. Se apropie de el, își desfăcu  funda cordonului de 
la  capot și goală pe dedesubt, că trebuia să meargă la baie,   pro-
vocându-l s-o ia în brațe și să se arunce în așternutul încă nerăcit 
și cu lenjeria nemototolită în noaptea aceea.

                                            *

…Întors de la Valea Mare și așteptat cu nerăbdare de tânăra 
lui soție, după câteva zile de cugetare, Petrică n-a mai avut răb-
dare și împreună cu Brândușa s-au hotărât să umble la tezaurul 
ascuns cu atâta grijă în banala căldărușă de aramă. De la uzină, l-a 
rugat pe maistrul care era vecinul lui de la etajul cinci, omul de la 
care se pricopsise cu acest apartament cu patru camere, să-i aducă 
un letcon electric „că are ceva de lipit în casă.”  Verificase  atent 
întreaga suprafață cositorită aplicată   pe dinăuntru vasului și a 
stabilit locul lipiturii capacului interior. Îi măsurase adâncimea și 
constatase că există o diferență exterioară de înălțime mai mare cu 
câțiva centimetri față de cea interioară, ceea ce confirma existența 
unui fund dublu. Cu multă răbdare, folosindu-se și de un cuțit cu 
lamă lungă, a început să încălzească cu letconul locul de îmbinare 
al lipiturii și cu vârful cuțitului să forțeze dezlipirea  capacului  
care, fiind făcut din tablă subțire, nu opunea mare rezistență. 

Când totul a fost terminat, de atâta încălzire, ceara din vas 
turnată peste monezi se topise și în transluciditatea ei    strălu-
ceau  galbenii. Răsturnați într-o crațiță cu apă fierbinte, pumnul de 
galbeni a zdrăngănit amețitor,  prevestitor de vremuri mai bune. 
Numărați bucată cu bucată, frigeau la propriu și la figurat. Erau 
80 de galbeni austrieci Frantz Josef de 24 carate și în greutate de 
peste 14 grame fiecare.  Petrică, văzând cât aur a fost ascuns în 
fundului căldărușii, uluit  și-a întrebat soția părtașă: 
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- Acum ce facem  cu ei?   
- Îi punem în două pungi  și-i băgăm în cizmele mele vechi, 

alea din primii ani de studenție,   pe care demult nu le mai încalț și 
stau scorojite în debara. Peste ei băgăm niște ziare și ciorapi mai 
vechi de-ai tăi să stea cizmele umflate și niciun hoț care ar întra în 
casă nu se va gândi să se încurce cu așa ceva  când are atâtea lu-
cruri bune de luat. Îi împărțim egal și îi punem în cele două pungi  
încrețite la gură cu baieră  pe care le fac eu din pânza aia a  neagră 
de satin, rămasă nefolosită de la căptușeala sacoului tău.

- Ești de acord să mai punem încă o yală de siguranță la 
ușa de la intrare?  o întrebă Petrică pe nevastă-sa cu o naivitate de 
copil.

Mirată de asemenea întrebare,  Brândușa uitându-se lung la 
el, printr-o grimasă și mișcând din cap, îi dădu de înțeles  că, „ce 
mai așteaptă?”

Din cei 80 de galbeni găsiți în căldărușe, Petrică  fără să 
spună ceva Brândușei  a scos unul din punga de saten pusă într-o 
cizmă. L-a întors pe ambele fețe, s-a uitat și pe cant, l-a strâns în 
dinți și a văzut că nu opune rezistenă la mușcătură și încă odată 
s-a convins de valoarea lor. Cu un clește de scos cuie,   l-a rupt pe 
din două. O parte a introdus-o la loc  în pungă, iar pe cealaltă a 
deformat-o  să nu i se vadă însemnele. A mers cu ea la Bijuteria, 
atelierul de confecționat și reparat obiecte din aur,  să-i comande 
Brândușei un inel. Avea măsura degetului ei de la verighetă  pe 
care o probase pe degetul lui cel mic. Comanda a fost făcută după 
modelul ales de el din desenele prezentate de bijutier,  care,  între 
timp,  a verificat greutatea și calitatea aurului  folosind un proce-
deu necunoscut lui.  A cântărit aurul pe o balanță așezată pe masa 
lui de lucru  departe de tejghea,  iluminată discret, și după mai 
multe cumpăniri, învârtind la rozete și umblat de  colo până colo 
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prin dulapuri, l-a frecat de un corp dur, o placheta fin abrazivă, 
până s-a impregnat o urmă galbenă  peste care a întins discret  o 
soluție. Operațiunea a fost repetată  folosind pe rând o soluție li-
chidă scoasă din mai multe sticluțe până ce dâra privită de bijutier 
printr-o lupă la o lumină discretă a dispărut, după care acesta i-a 
zis:

- Da! …Aveți patru grame și trei puncte de aur de   karate.  
Când îl aducem la 14 karate va cântări mai mult. Asta o să vedem 
atunci când vi-l dăm, că trebuie cântărit din nou în fața dumnea-
voastră. Manopera gramului de aur prelucrat costă… și-i puse în 
față un tabel cu prețul fiecărui model de bijuterii: verighete, ine-
le simple, ghiuluri, broșe, pandantive, lănțișoare și alte modele, 
având trecute în dreptul lor prețul prelucrării gramului de aur adus 
la 14 karate.

 Supărat de verdictul bijutierului asupra calității și greutății 
aurului, fiindcă el știa din ce sursă provine și câte karate are, rămas 
cu mari îndoieli   asupra corectitudinii  meșterului de după tejghea 
și la stabilirea greutății, Petrică îi zise: 

- Speram să fie mai greu! Celui care mi l-a vândut  i-am 
plătit mai multe grame decât găsirăți dumneavoastră acum. 

- Stați să-l mai cântărim încă o dată!  
Cu bucățica de aur în mână  deschise iar ușița balanței și o 

puse din nou pe taler. Apoi   bijutierul, umblând și rotind la   ro-
zete, îi dădu verdictul. Da! Este mai greu, dar omisei să vă spun  
pierderea prin prelucrare care este de zece-cinsprezece la sută. Dar  
noi îl aducem la 14 karate și cu argintul adăugat  greutatea inelului 
aproape că se dublează  și este incomod să fie atât de greu când  
e pus pe  un deget așa de subțire de la mâna fină a unei doamne.

 Convins că fusese trișat și că altă soluție n-avea, Petrică 
semnă comanda de predare a aurului spre prelucrare și mulţumit 
că așa de repede este gata - de Ziua Mondială a Femeii -  plecă 
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în drumul său. După socotelile lui  era convins că-l furase de cel 
puțin două grame de aur curat. Dacă venea cu jumătate de gal-
ben austriac din care provenea,  bijutierul nu-l mai putea înșela, 
dar putea  să-l denunțe la Miliție că deține asemenea  valori. La 
bucățica de aur adusă de el, când  nu se vedeau însemnele  cu 
Frantz Josef, a acceptat ce-a zis escrocul de bijutier, „că-i aur de 
18 karate în loc de 24 karate și cu greutate mai mică decât avea în 
realitate.” 

 „Paguba asta s-o am eu!”   și-a zis spre consolare Petrică, 
mulțumit că totuși poate face o surpriză tinerei sale soții. Și tocmai 
când? …De Ziua Mondială a Femeii!                           
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În cei patru ani de studenție la Facultatea de Interpretare 
Muzicală a Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București, 
Brândușa a avut o singură colegă cu care era prietenă intimă, pe 
Valeria Zbera. Se cunoșteau încă din liceu, Liceul de Muzică și 
Arte din Sibiu, fiind aceeași promoție. Trei ani,  cât Brândușa a lo-
cuit în căminul studențesc, erau nedespărțite. Dormeau în aceeași 
cameră, mergeau la masă împreună, atunci când era cazul și era 
foarte des, își punea una la alta părul pe bigudiuri. La început 
se duceau împreună și la spectacole. Parcă erau înjugate!  Când 
una făcea rost de bani o invita pe cealaltă la …o prăjitură. Fiind 
aproximativ de aceeași talie, în unele situații se împrumutau și 
cu obiecte de îmbrăcăminte: un taior, un fular, o bluză, un batic, 
o pereche de sandale. Diversitatea în ținută, credeau ele, le făcea 
mai arătoase în fața băieților. Erau prietene la cataramă și, acum 
maturizate, își povesteau și aventurile amoroase, în special Valeria 
(Valy), căreia îi plăcea să se și laude. Simțea o plăcere perversă 
să-i spună Brândușei cum se sărută cu băieții - că s-a sărutat cu 
mai mulți -  cum a procedat cu Bebe, care era un timid și a tot 
așteptat până l-a sărutat ea întâi, că el nu îndrăznea nici s-o atingă. 
Cea mai tare  a fost o aventură de mai târziu, când   i-a povestit cu 
de-amănuntul ce a pățit cu un ofițer care era șef de fanfară, pe care 
l-a cunoscut la o defilare, când s-a îndrăgostit și de el - asta de un 
23 August, când veneau muzicile din toată țara în București.
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Când Brândușa s-a dus să-l cunoască pe Petrică, Valy, care-i 

aflase secretul chiar din gura ei, a determinat-o pe aceasta să mear-
gă și la el acasă. Prima dată - ca să-i dea curaj - a însoțit-o până la 
poarta uzinei, că era în zi de lucru și ele n-aveau cursuri.

- „Brândușo, nu fi proastă! i-a zis Valy în ziua aia, când se 
întorceau de la Semănătoarea, unde vorbiseră cu Petrică. Dacă 
zici că-ți este frate și locuiește în București, poate te ajută și pe 
tine, că vezi cât de greu ne este, că n-avem niciun un leu de-o 
gogoașă! Iar, dacă-i numai o poveste inventată de ai tăi, și ca băr-
bat  văzuși că arată bine, nu-l pierde! Mie mi se păru puțin timid 
în discuția cu noi și n-o fi nici însurat. Cred că-i șef mare, că auziși 
cum vorbea portarul când dădu telefon să vină că-i căutat la poar-
tă. Până terminăm facultatea mai este timp destul și-i foarte greu 
fără bani.” 

                                             *
 
-  Petrică! Eu diseară am fost invitată să acompaniez la pian  

pe prietena mea Valy Zbera, fata aceea care a venit cu mine la 
tine la uzină, prietena mea din liceu cu care dormeam în cameră 
la cămin. Ea urmează canto și vrea să se angajeze temporar, să 
cânte în restaurantul „La doi colonei”. Are o voce deosebită de 
soprană, dar, ca să mai câștige și ea un ban, că se descurcă destul 
de greu, a vorbit cu șeful orchestrei s-o primească. A aflat de la 
cântăreața lor, care a intrat în concediu de maternitate, că  două 
luni, cât lipseșe femeia aceea, scoate și ea un ban. Ți-am mai spus, 
nu știu dacă mai ții minte, cât este de săracă! Pianistul este și el 
bolnav. Are o viroză  și,  să nu-i contamineze pe toți, stă acasă de 
câteva zile. Și ea le-a spus că își aduce o colegă de facultate să 
cânte la pian și au fost de acord. Nu-i cunosc, nu mă cunosc! …
dar mă plătesc!
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- Dar unde-i  restaurantul acesta, că n-am auzit de el?
- La parterul blocului Belvedere de pe strada Brezoianu colț 

cu strada Domnița Anastasia. Așa mi-a spus ea că-i botezat acest 
local cu denumire de… doi colonei.  Acum nu știu cum îi spune, 
dar acolo a dus-o  într-o seară prietenul ei de la Cluj. Acela care-i 
șef de muzică  sau ce-o fi. Mi-a spus că-i un local din alea vechi, 
făcute  ca lumea. E construit de pe vremea regelui Carol I, când 
Bucureștiul era Micul Paris, și-i foarte frumos în interior; stil ba-
roc, încărcat de bazorelifuri cu multe înflorituri aurite ce îți încân-
tă ochii.  Așa mi-a spus ea!...

- Dacă tu crezi că-i bine, poți să mergi!  îi răspunse Petrică 
tinerei sale soții.  Dar când începe și când se termină programul?

- N-am întrebat-o, dar cred că de la ora opt până la douăspre-
zece noaptea, când se închide restaurantul. Poate pentru orchestră, 
se termină chiar mai devreme. Vedem în seara asta. Vii să mă iei?

- Ce dai? 
- Un loc la masa cea mai convenabilă de lângă orchestră, 

unde stau muzicanții și o sticlă de Cabernet de Panciu. Și acasă 
când ajungem, ce meriți, că de aia beau bărbații vin roșu, ca să 
profităm și noi femeile!

- Credeam că vin să te iau cu mașina ca să nu așteptăm aiu-
rea prin stația de troleu!  zise el în glumă, că pentru așa ceva nu 
avea nici  permis de conducere.

- Nu cred că-i bine cu Dacia!  că nu poți să bei și poate n-ai 
nici unde o parca. Dar stai așa, că tu nu ai carnet de conducere și 
acum vrei să mă păcălești! Restaurantul este aproape de stația de 
troleibuz Cișmigiu  și prindem noi un troleu până nu se retrag  sau 
luăm un taxi. Doar primesc bani pentru acompaniament și suma 
este frumușică.

- Cât este?
- N-am întrebat, dar pe lângă bani, am înțeles că muzicanților 
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li se dă și o cină. Nu știu de  băutură.  Așa am auzit-o pe Valy. 
Mi-a fost rușine să   mă tocmesc negustorește pentru așa ceva, 
că ea știe bine situația mea materială. Multe sacrificii a făcut și 
fata asta ca să reziste patru ani de studenție. Și apoi, peste patru 
luni la terminare, unde merge? …că în București toate posturile 
de la Operă și ansambluri sunt ocupate. Din seriile de absolvente 
din anii trecuți, multe fete s-au angajat la orchestrele de muzică 
populară de pe lângă casele de cultură. Ansamblu Ciocârlia este 
renumit și aparține de Ministerul de Interne sau la Ansamblul 
Armatei. Am înțeles de la ea că ar vrea să meargă la Cluj, unde șef 
al Ansamblului Armatei este un  ofițer superior. Cred că-i colonel 
și o fi bărbatul acela de-a dus-o și „La doi colonei”. Am înțeles de 
la ea că vine lunar în București și merg seara la Casa Centrală a 
Armatei. Se culcă la Cobălcescu, unde  îi dau lui o cameră pentru 
amândoi. Mi-a mai zis  că nu l-a întrebat dacă-i căsătorit, că n-o 
interesează. Asta-i viața! 

                                              *

…În noaptea aceea, Brândușa s-a trezit agitată dintr-un vis 
urât și până să-i revină somnul s-a gândit la multe. Acceptase ru-
gămintea lui Valy s-o acompanieze câteva zile la pian, dar  îi spu-
sese …că numai  după ce vorbește cu Petrică. Pentru liniștea ei 
avea în gând ca, în cursul zilei, să treacă pe la restaurantul respec-
tiv, să vorbească ea cu șeful de acolo și să se convingă, cât sunt de 
adevărate și de convenabile pentru ea  cele spuse de Valy. Munca 
de acompaniament în local o făcea mai mult din plăcerea de a fi 
văzută în public cântând la pian, nu că ar fi avut nevoie de câțiva 
gologani! cum auzise de la maică-sa că le mai zicea la bani. Ca să 
se convingă cu ce lucrează, dorea să vadă și pianul, să-l încerce 
dacă-i bine acordat. S-a gândit și la rochia de seară care i s-ar po-
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trivi mai bine și era încântată că șeful orchestrei, un bărbat frumos  
cum l-a descris Valy, precis îi va admira inelul. Vrea să le spună și 
faptul că pe data de 8 Martie nu   va putea veni și până atunci speră 
să se facă bine pianistul angajat  sau, în seara respectivă, orchestra 
să renunțe la acest instrument.

  „Eu le spun de la început, ca să știe, iar dacă ei nu sunt de 
acord, nici nu-mi pasă! S-o supăra, nu s-o supăra Valy, dar Petrică 
a zis că de Ziua   Femeii mergem la restaurantul Dunărea, unde o 
să cinăm cu nașii și prieteni de-ai lui. O dată-i pe an   Ziua feme-
ii!” …își încropea Brândușa planul zilei după noaptea în care îi 
pierise somnul din cauza visului care o îngrozise. 

„Se făcea  că era la ștrand, parcă la Sibiu, cu mai mulți co-
legi de liceu și stătea pe marginea bazinului  mai mare - că erau 
trei la un loc – cu tălpile picioarelor afundate  în apa limpede ca 
de cleștar. De-odată a simțit că în spatele ei, cineva, ca să-i dis-
tragă atenția, o prinde cu mâinile peste ochi și totodată este apu-
cată, de altcineva din apă, de picioare și trasă la fund. Nu vedea 
și nu auzea nimic și încet, încet se sufoca de o apăsare cumplită pe 
piept. Simțea că se sfârșește, că  moare și-i părea rău!” 

Când s-a trezit din zbucium, era cu fața în jos, cu nasul înfun-
dat în pernă și de-atâta zbatere avea pijamaua udă de  transpirație. 
Îngrijorată să nu-l fi deranjat pe Petrică, la fel ca atunci când mai 
țipase în vis că era alergată de țigani, pe întuneric, pipăi și con-
stată că-i singură în pat. Petrică, fiindcă n-avusese somn, să n-o 
deranjeze cu foiala lui, se mutase  - cum făcea de-atâtea ori  - în 
camera vecină cu un pat de o persoană, aceea în care îl trimetea 
din când în când  Elena, fosta lui soție, când venea acasă fără chef 
de dragoste.

  „Doar de nu mi-o merge rău pe ziua de azi!” gândi Brândușa 
și se întoarse pe cealaltă parte, ca să nu reia visul. 
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                                             *

Ca de obicei, și în dimineața aceea  Petrică plecă  primul 
de acasă. De când cumpăraseră mașina, drumul de acasă până la 
uzină îl parcurgea cu Dacia și timpul de mers se scurtase simțitor. 
Nu-și luase încă permis de conducere, că n-avusese când face cur-
sul de pregătire pentru învățarea regulilor de circulație  și antre-
nament în conducere. Costică, subalternul de la uzină și vecin în 
bloc, era mândru că era șoferul șefului său.  Plecarea zilnică de 
acasă cu o jumătate de oră mai târziu  îi crea lui Petrică timp sufi-
cient să-și bea cafeaua în liniște împreună cu Brândușa, lucru de 
care beneficia și Costică cu nevasta lui, care era casnică. 

Programul la facultate al Brândușei începea și mai târziu și 
mergea  cu troleul. De acasă până acolo nu făcea mai mult de 25 
de minute și n-avea motive să se grăbească, fiindcă se scula odată 
cu Petrică, cu grija să pregătească gustările și cafeaua. Îi plăcea 
să facă ea treaba aceasta. Așa considera ea că-i frumos din partea 
unei soții, deși el dorea invers.

Duceau o viață liniștită și plină de realizări. Aveau de toate: 
locuință de excepție, mașină, bani și puteau trăi fără emoții. Le 
mergea  din plin!...

 Rămasă singură, după ce strânse totul de pe masă ca să ră-
mână după ei bucătăria curată, scutură în chiuvetă fața de masă de 
firimituri, clăti cele două tacâmuri și merse la baie să se spele pe 
dinți și să se fardeze. Permanent era preocupată să-și maseze tenul 
și să-și rujeze buzele. Azi, mai mult ca oricând, se privi în oglindă 
cercetând cearcănele apărute sub pleoapele de jos și virtual avuse-
se o vedenie, care o făcuse să tresară. Văzuse în spatele ei o nălu-
că, parcă era figura morții din poveștile copilăriei. Scutură capul, 
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se frecă bine  cu degetele la ochi și cu palmele pe tâmple și-și zise:
„Ceva este în neregulă! Oare, ce-i cu mine? Nu cumva oi fi 

rămas gravidă tocmai acum, când nu pot face nici chiuretaj? Azi 
trebuie să fiu foarte atentă să nu mi se întâmple ceva rău!”   

Când Petrică i-a spus de ce s-a mutat azi-noapte din pat de 
lângă ea  și cât a mai citit până a adormit, ca să nu-l întristeze, că-l 
știa foarte sensibil, Brândușa nu-i povestise de coșmarul pe care 
l-a avut ea în vis și, neîmpărtășit, acum îl purta ca pe o greutate în 
sufletul ei. 

  „Poate dacă-i spuneam ce vis urât și ce spaimă am avut în 
noaptea asta,  mă eliberam de sentimentele astea negre și nu mai 
aveam acum o  asemenea stare de frică!” gândea ea în timp ce-și 
făcea contur la buze cu un ruj mai închis la culoare.
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 Pe hol, liniștea din apartament fu spartă de sunetul prelung 
al telefonului. Brândușa era pe punctul de plecare spre facultate. 
Se uită la ceasul pendul și aprecie că are timp de o conversație, 
dacă o suna cineva care să-i convină.

- Alo, bună dimineața! …era vocea mamei sale  care, au-
zind-o, o bucură nespus pe Brândușa.

- Sărut mâna, mamă! S-a întâmplat ceva? 
- Nu, dragă, dar am visat urât noaptea trecută și eram îngri-

jorată, că nu  v-am auzit demult, să nu vi se fi întâmplat ceva rău!  
- Doamne ferește!... Așa  și eu am visat azi-noapte că vrea 

cineva să mă înece.  Nu-i spusei nici lui Petrică, fiindcă nici el 
n-a avut somn. S-a mutat de lângă mine și a zis …că  a citit toată 
noaptea. Vise de noapte, mamă!...

- Să fii atentă că mie nu mi-a plăcut visul de azi-noapte, dar 
nu de asta îți dădui telefon. Luni, Shimi trebuie să fie la o convo-
care la Grădiște și m-am hotărât să vin și eu cu el, ca să facem ziua 
de 8 Martie împreună. Azi îi vineri și opt cade marțea viitoare. Voi 
aveți ceva planificat?

- Mamă, nici nu știi ce bucurie îmi făcuși! Petrică a vorbit 
cu Nașu și a aranjat cu niște colegi să  mergem la Dunărea, că la 
Ambasador nu mai sunt locuri. Avem și o surpriză pentru voi, dar 
nu ți-o spun acum.

- Bine faci, că atunci când vin n-ar mai fi surpriză. Hai,  
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că stăm la taclale și întârziem; eu de la serviciu și tu de la cursuri.

- Azi n-am cursuri, dar lucrez la pian!
- Mâine seară  pe la zece  cred că ajungem în București cu 

acceleratul. 
- Atunci vine Petrică la gară și vă așteaptă cu Dacia!
- Ce Dacie? …Nu cumva v-ați luat mașină și până acum 

n-ați grăit nimic!
- Asta-i una din surprize, da’ mă păcălii, că mă luă gura pe 

dinainte. Să vezi ce frumoasă este. A cumpărat-o în rate. Dar mai 
am și alte surprize.

- Da cine merge cu ea? …că nu vrei să spui că și-a luat și 
permis de conducere!

- Un subaltern de-al lui, care stă cu noi pe scară.
- Felicitări, draga mea, și rămâne așa cum vorbirăm! La re-

vedere...
- Săru’ mâna, mamă, și vă așteptăm să veniți, că mare bucu-

rie îmi făcuși cu vestea asta!

  „Ce o să se bucure când or auzi că Petrică a fost la Valea 
Mare și a adus căldărușa și clopotul. Ce surpriză vor avea când le-
or vedea, clopotul cu mâner, așezat pe caseta cu bijuterii la oglin-
da din sufragerie, iar căldărușa agățată la aragaz plină cu mirode-
nii pentru mâncăruri. Și când or vedea și galbenii, că-i arătăm să-i 
vadă și unde îi ținem. Poate au și ei o părere cum să facem ca să 
fie mai bine. Astea nu sunt lucruri pe care să le discuți prin telefon. 
Mai ales când vorbim la ei acasă, unde și pereții au urechi. Shimi 
ne-a spus că și el este ascultat de oamenii puși de mai marii lui și 
să fim atenți, ce și cum vorbim!”

                                        *
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Se făcuse ora șase după amiază când Petrică intră pe ușă, 
deschizând yala cu cheia lui. Altădată, mai suna. Acum fără chef 
de glume nu mai făcu un asemenea gest. Ziua fusese senină, se 
mărise și afară mai era lumină de la Dumnezeu. Brândușa era ve-
selă, primăvara bătea la ușă, dar azi, soțul ei nu era bine-dispus.

Era început de lună și fiind ultima din trimestru, la uzină avu-
sese loc un bilanț. Analizând realizările la planul de producție pe 
cele două luni, directorul general își exprimase public, în ședința 
de lucru, nemulțumirea. Lipsa de materii prime și economiile im-
puse la energie electrică și carburanți erau factorii care influențau 
neîndeplinirea planului, dar nimeni n-avea curajul s-o spună. Toți 
se uitau unul la altul căutând vinovatul care nu era printre ei, dar 
la ei se spărgeau oalele cu necazuri. Secretarul de partid pe uzină, 
ca să nu fie prezent, își băgase coada între picioare și plecase la o 
ședință care se ținea… unde numai el știa. Pur și simplu se fofilase 
și fugise ca să nu fie martor.

- Te văd cam obosit, dragul meu! îi zise Brândușa ieșind din 
bucătărie și întâmpinându-l pe hol.

- Am avut o zi plină de draci! …Toată lumea vrea mașini, 
toți știu că    n-ai ce-ți trebuie și nimeni nu recunoaște. Trăim într-o 
lume bezmetică, ne zbatem ca peștele pe uscat și ne alegem numai 
cu reproșuri. Planul pe trimestrul  ăsta nu se va îndeplini, că nu 
avem nici materie primă, nici piesele pe care nu le facem noi și, 
colac peste pupăză, s-au mai redus cu 15 la sută  cotele de energie 
electrică și  carburanți, ca să facem economii. Dar, față de anul 
trecut, cifrele de plan au crescut. Cât Dumnezeu o mai dura hara-
babura asta!? Nea Nicu și-a luat „savanta” și au plecat la plimbare 
prin Africa, iar ăștilalți vor și pielea de pe noi.

- Să nu vorbești așa de față cu Shimi, că-l știi cum este!
- Da’ ce… el nu vede? Nu l-ai auzit ce ne-a spus la Reveli-
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on, că și la ei s-au redus carburanții. E drept că procentul este mai 
mic decât la noi. Nu le duc eu grija pentru asta, că ei nu au plan 
de producție. Poate de arestări, că-i tot mai nemulțumită lumea 
de traiul din ziua de azi. Nu m-aș  mira dacă aș auzi de-o grevă 
pe undeva, că prea s-a apropiat funia de par. …Ai ceva de mân-
care, că-mi este și o foame de lup?  zise Petrică degajat vroind să 
schimbe vorba.

- Ți-am făcut un piure de cartofi cu șnițel de vițel. Ca sala-
tă, avem varză murată cu ulei și boia de ardei sau piper, …cu ce 
dorești. Să știi că nu mai avem multă carne  în ladă, dar mâine vine 
mama cu Shimi și sper să ne mai aducă și ei ceva. Când vorbirăm, 
o atenționai că rezervele din ladă  sunt pe terminate și ea știe la ce 
mă referii. 

- Păi, …vin la București?
- Da! Azi-dimineață după ce plecași tu, când eram gata să 

ies din casă, sună telefonul. Era mama. Mă ținu mult de vorbă 
și-mi spuse că sosesc mâine seară cu acceleratul  și că vor să fa-
cem Ziua Femeii împreună. Ce zici de treaba asta?

- Îmi dăduși o veste bună și va fi minunat. Trebuie să-l anunț 
pe Nașu și să vorbim că mai avem nevoie de două locuri, că așa-i 
regula la zile din acestea.

- După ce mâncăm o sun eu pe mama și o să vorbim mai 
multe, fără grabă. Îi spusei că te duci să-i iei de la gară. De luni 
Shimi participă la o convocare de-a lor ce se ține la Grădiștea.

- Face cursuri de spionaj  sau ce treabă are!? …că mai are 
un pic și iese la pensie. Deci află că ne-am luat mașină, sau te-ai 
lăudat tu mai înainte, când  am luat-o.

- Când să mă laud? 
- Când ați mai vorbit!
- Păi, nu ne-am înțeles că nu le spunem nimic, nici de 

mașină, nici de aur, până vin ei la noi? Ai uitat mă!... puișorul meu 
supărat.  



207

Ziua fatidică

- Ai dreptate, dar de câte avusei azi pe cap  și câte or mai fi, 
am uitat și cum mă cheamă!

- Vezi că eu  la ora opt trebuie să fiu „La doi colonei” și la 
șapte și jumătate plec de acasă!

                                           *

…În dimineața aceea, după ce vorbise cu maică-sa la tele-
fon, Brândușa a mers cu troleul până la stația Cișmigiu și s-a abă-
tut pe la restaurantul „La doi colonei”. Personalul venise la lucru 
și fiecare, conform atribuțiilor, își făcea meseria. Șeful de sală și 
bucătarul șef vorbeau cu oamenii lor. În bucătărie oalele  umplute 
cu apă și puse pe plita încinsă, așteptau să fie folosite pentru fier-
berea alimentelor necesare ciorbelor de burtă și de perișoare,  care 
erau considerate delicatesele restaurantului. Într-o covată mare 
făina era scoasă și cernută pentru prepararea pâinii casei, niște 
chifle imense din aluat acrișor, dorite de toți clienții.

- Bună dimineața! Aș dori să vorbesc cu șeful restaurantului 
dacă se poate!  se adresă Brândușa bărbatului care poruncea ospă-
tarilor să fie atenți la mesamplas și să schimbe toate fețele de masă 
și șervetele din pânză cu altele scoase de la magazie.

- Bună dimineața! Cine sunteți dumneavoastră? ...ca să-i 
spun cine-l caută, îi răspunse plin de el bărbatul chipeș îmbrăcat 
în bluză albă, impecabil călcată.

- Brândușa Mogoș-Borilă, pianistă…
- Săru’ mâna! și vă rog să mă scuzați. Am auzit de dum-

neavoastră că, de astă-seară, veniți să o acompaniați la pian pe 
Valy, care pentru două luni este solista orchestrei noastre. Șefu’ 
n-a venit încă, dar și eu vă pot da orice informație doriți. Pe mine 
mă cheamă Dumitru Popescu. Mitică, îmi zic colegii, și-i țin locul 
domnului Pricopie când lipsește. Azi s-ar putea să mai întârzie, și    
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n-are rost să-l așteptați  dacă n-aveți o treabă mai deosebită.

- Vream să văd cum este aici, că azi este prima-dată când 
intru în acest local, să mă orientez asupra sălii, să-mi dau seama ce 
acustică are,  să încerc pianul și să știu programul muzicii.

- Domnișoară, sau doamnă?...
- Doamnă!
- Mă bucur și, vă rog, luați-o înaintea mea să vă prezint 

localul.
- Mergeți dumneavoastră în față, că știți mai bine  și, în re-

staurant, dumneavoastră bărbații, trebuie să mergeți înainte!

                                             *

Așa și-a început Brândușa vizita la restaurantul „La doi co-
lonei.”

A văzut pianul care i-a plăcut; un Josef Baumbach cu clape 
de fildeș, coadă scurtă, corzi încrucișate, placă de bronz, acordat 
numai de două luni.  Cu smerenie s-a așezat pe taburetul capito-
nat în piele așezat în fața clapelor pe care le-a șters de praf cu o 
lavețică scoasă din poșetă   și timp de zece minute i-a încântat 
pe ospătarii și bucătarii prezenți, curioși s-o asculte  cântând fără 
partitură un intermezzo din „Vieners Recital” de Frideric Chopin 
și   încheind cu un Mazurca în B flat major. A fost mulțumită de 
instrumentul cu o vechime apreciabilă și cu zâmbetul pe buze i-a 
întrebat pe ascultători: „cum se aude și dacă se aude bine din orice 
parte al sălii? 

 Răspunsul lor a fost dat prin aplauze.
Bucătarul șef, un bărbat între două vârste, șarmant și cu 

mustăcioară, fiindcă în timp ce asculta preparase cafeaua dozată 
cu multă atenție, a venit cu o tavă pe care se găseau puse trei cești 
de Sevres Porţelan Marks pline cu Ness Caffe. Șeful de sală a 
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adus și el trei pahare glazurate, de buza cărora erau agățate câte o 
feliuță de lămâie și conțineau  mai mult simbolic, un degetar de 
coniac Zarea. 

În compania celor doi bărbați și a personalului prezent, timp 
de 30 de minute Brândușa și-a marcat pentru prima oară  prezența 
ca profesionistă într-un  local public. A primit informațiile care 
o interesau și asupra repertoriului muzical, a instrumentiștilor ce 
compun orchestra și despre dirijorul ei, care este un domn de mare 
talent, prim solist la vioară.

                                       *

De la restaurantul „La doi colonei”, Brândușa a plecat spre 
facultate mergând pe jos. A intrat în Parcul Cișmigiu pe aleea prin-
cipală, mergând până la capăt. Iarba începuse să înverzească și  
pe sub și împrejurul tufelor de Forsythia (Ploaia de aur) înflorite, 
apăruseră vetre de toporași cu florile lor mov, puternic mirositoa-
re. S-ar fi oprit să culeagă câteva firicele, dar îi era jenă de lumea 
care circula și mamele care veniseră cu landourile să-și plimbe co-
piii. Pe scaunele înșirate pe dreapta și pe stânga aleii, niște domni, 
probabil pensionari, stăteau la taclale și  n-a scăpat de admirația 
lor exprimată cu voce tare:  „ce fată frumoasă și bine îmbrăcată!”

De când se căsătorise își cumpăra tot ceea ce credea că i se 
potrivește, mai ales că magazinele Romarta erau pline de confecții 
și încălțăminte pentru femei. Între colege, începuse să fie pizmuită 
„pentru norocul ce a dat peste ea!”

Cât a locuit în cămin a dus o viață plină de restriști, chiar 
dacă maică-sa îi mai oferea din banii primiți de la Shimi  pe vre-
mea când, cu riscuri, mergea la Iași să se întâlnească cu el. Acum 
era oficial declarată fiica lui și pentru a-i cuceri sentimentele de 
afecțiune, fiindcă și avea, primea de la Shimi o „bursă” ce întrecea 
ca valoare orice imaginație.
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Petrică avea și el salariul destul de mare și era preocupat să-i 

satisfacă nevestei sale toate gusturile,  care, ca orice femeie, avea 
slăbiciuni pentru îmbrăcăminte și încălțăminte.  

Din cei 80 de mii de lei - banii primiți din vânzarea casei - 
n-au ajuns la CEC decât jumătate. 30 de mii s-au dus ca avans la 
cumpărarea mașinii și zece mii s-au tocat pe lucruri și obiecte „de 
lux”, multe din ele de prisos.

Era anul în care Brândușa termina Conservatorul și dorea să 
fie bine îmbrăcată, „că-i soție de inginer cu funcție mare la Uzinele 
Semănătoarea.” Datorită talentului și a străduinței,  fiind studenta 
cu cele mai bune note obținute în ultimii ani, avea toate șansele 
să obțină Diploma de Absolvire cu  nota maximă. Sub degetele 
ei lungi și subțiri clapele pianului nu aveau liniște și se supuneau 
cu dăruire atrăgând admirația marilor dirijori care îi prevedeau un 
viitor strălucit. 

„Ca mâine o să auzim că o să cânte și la Scala din Milano!” 
a afirmat pianistul Anatol Vieru, după un examen al Brândușei la 
care a participat și el în comisia de examinare și i-a acordat nota 
zece cu felicitări.

Pe lângă talent, Brândușa avea și o gingășie de-a dreptul 
copilărească de care nu-și dădea seama, dar asociată cu harul pri-
mit de la Dumnezeu, devenise feblețea tuturor și i se întrevedea o 
carieră de răsunet cu care putea cuceri lumea muzicală.

  În rândul colegilor și al profesorilor, cazul Brândușei dă-
duse naștere la multe discuții. Erau destui studenți de etnie țigani 
lăutari, dar din cea a lăieților nu se pomenise până la ea. Fără voia 
ei, fiindcă o scăpase gura când dorea să-și dovedească dreptatea, 
Valy, cea mai bună prietena a Brândușei, foste colege la Liceul 
de Muzică din Sibiu, îi dezvăluise originea, când într-o discuție 
purtată despre racilele țigănești, ea, încercând să dovedească con-
trariul, a argumentat dând-o pe ea de exemplu.
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- „Brândușa este fiică de lăieți și vedeți ce model de com-
portament, de educație și ce colegă bună este!” ar fi zis ea, ca să le 
închidă gura clevetitorilor români, care aveau numai vorbe urâte 
de spus la adresa țiganilor. „Or fi ei talentați, dar majoritatea   sunt  
hoți și puturoși!” ziceau alții. 

- „De unde o mai scoseși și pe aceasta?” i-a replicat lui Valy 
un student român la origine  care, era „mort” după Brândușa și nu 
putuse încă  să-i intre în grații.

- „Noi am fost colege la Sibiu și eu i-am văzut toate neamu-
rile!” …precizare la care nimeni n-a mai avut nicio vorbă de adă-
ugat, dar evidențele infirmau acest argument care  totuși era real.

Căsătoria Brândușii cu un intelectual mai în vârstă, ingi-
ner cu funcție mare la Uzinele Semănătoarea și nunta făcută la 
Ambasador, au răsturnat toate ideile preconcepute despre originea 
acestei tinere devenită doamnă, care n-a infirmat, dar nici n-a con-
firmat apartenența ei la vreo etnie și nici că este româncă, nu s-a 
lăudat vreodată că ar fi. 

…Brândușa era un model de femeie care dovedea o bună 
educație, parcă ar fi fost crescută într-o familie de intelectuali prin 
tradiție. Cu toate acestea unii băieți, care doreau să-l tachineze pe 
Sandu, admiratorul ei care n-a reușit în cei trei ani să-i fure măcar 
un sărut, s-au interesat și au aflat că Brândușa nu-i din Sibiu. Aco-
lo a făcut doar liceul, dar ea este din Târg, că tatăl ei este bulibașă 
și cum este firesc, locuiește în colonia  lăieților. Poziția socială 
obținută prin căsătorie, luxul în ținută și anturajul soțului ei văzut 
la nunta de la Ambasador, experiența căpătată odată cu maturi-
zarea, i-a determinat pe răutăcioși să-și pună lacăt gurii și frâu 
inimii, altfel riscând chiar și o exmatriculare. Talentul Brândușei 
și notele obținute au devenit argumentul indubitabil  că  acum nu 
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mai contează ce ai fost, contează ce ești și ceea ce dovedești că 
poți să fii!

Brândușa era o doamnă de mare talent, frumoasă și luxos 
îmbrăcată!

                                            *

…Timpul s-a scurs foarte repede în ziua aceea plină de pre-
ocupări. De la facultate a plecat mai devreme, justificând că are 
o problemă deosebită, dar motivele adevărate nu le-a destăinuit 
nimănui. Valy le știa și amândouă hotărâseră să nu vorbească cu 
alții despre secretul lor.

Când a ajuns acasă, a curățat cartofii și i-a pus la fiert să-i 
facă un piure, a scos carnea din frigider pentru a o pregăti s-o fri-
gă în multă grăsime și până una alta, s-a apucat să cotrobăie prin 
dulap până și-a găsit cea mai potrivită rochie de seară pe care s-o 
îmbrace. Din caseta cu bijuterii și-a ales, că avea mai multe, un 
colier discret, iar pe deget și-a pus inelul primit cadou de mărțișor, 
pe care la facultate nu l-a luat,  ca să nu-și eclipseze colegele și să 
dea iar naștere la motive de bârfă.

S-a îmbrăcat cu rochia,   și-a pus colierul la gât și inelul pe 
degetul de la mâna dreaptă, că la stânga avea verigheta,  a mers 
la oglindă să se admire, apoi  s-a dezbrăcat și, în ținuta de casă, a 
mers la bucătărie să-și termine mâncarea.

„Manichiura mi-o fac la urmă!”  gândea Brândușa în timp 
ce cu un tel zdrobea feliile de cartofi fierți și scurși de zeamă 
într-o crațiță emailată, nouă, atentă și la carnea care se frigea în 
alta, la foc domol și acoperită cu capac să  nu-i sară grăsimea pe 
faianța de pe pereții bucătăriei abia spălați. Era ea tânără soție, dar 
învățase de acasă toate rosturile unei gospodării. Aveau în plan, 
ea și Petrică, să-și cumpere un cort și  la vară să meargă în con-



213

Ziua fatidică

cediu cu mașina. Dorea să ajungă și la cabanele  unde se poate 
urca și cu mașina, să doarmă în cort și pe o vatră lângă acesta să 
pregătească ea mâncarea, cum făceau, ea cu maică-sa, la Stejerel. 
„Gătită în căldarușă de tuci, la foc de lemne, iese cea mai gustoasă 
mâncare!” își aduse aminte doamna de acum, care a gustat și din 
obiceiurile lăieților, respectate în familia ei.  Ce i-a povestit mai-
că-sa despre întâmplarea de la Ciulnița, atunci când a fost primită 
în șatra de lăieți, „că era nemâncată de  două zile și a văzut că pe 
un foc mare între corturi, pe pirostrii, se făcea un fel de tocăniță 
(legume cu carne) și mămăligă”, i-a rămas întipărită în memorie. 
„Deși era o fiertură obișnuită, acolo răspândea un miros atât de 
plăcut și pentru ea atunci, în locul și condițiile acelea, a fost cea 
mai bună mâncare pe care a      gustat-o vreodată. Mama nu poate 
s-o uite și o cred, de aia o să fac și eu așa ceva!... Ce, mâncarea 
pe care o găteam la ușa cortului, când mergeam la Stejerel, nu era 
mai gustoasă decât cea de-acasă!?”…Și ca să nu se ardă, cu lin-
gura de lemn, Brândușa întoarse carnea care se rumenise suficient 
în cratița cu capac.  

                                          *

Când a plecat de acasă, ceasul pendul  agățat pe perete a 
bătut o dată, indicând ora 19.30. Petrică mâncase pe săturate și 
şezând în fotoliu își urmărea soția în timp ce se îmbrăca în to-
aleta potrivită. Era o rochie neagră cu decolteu adânc să scoată 
în evidență gâtul și pieptul frumos, cu o carnație fragedă pe care 
atârna un  colier din aur cu medalion oval.

- Când vii să mă iei?  îl întrebă Brândușa.  Petrică, privind-o 
cum se îmbracă, sta liniștit și își făcea siesta. Am înțeles că pentru 
muzică programul se termină între zece, zece și jumătate! Sâm-
băta și duminica se întârzie, că-i plin localul de clienți. Azi este 
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vineri și s-ar putea  să fie mai mult gol, să cântăm la pereți. Vom 
vedea, că dacă n-ai fost niciodată nici tu în el, n-avem de unde ști! 

- Cred că pe la nouă sunt acolo. Azi am nevoie să mă relaxez 
și după masa asta copioasă merge și un pahar de vin roșu. 

- Pupă-mă și urează-mi succes, că plec!...
În pragul ușii, Brândușa primi ultimul sărut și „porunca” lui 

Petrică:
- „Să am o masă liberă lângă orchestră, că la ora nouă sunt 

acolo!”
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Apocalipsa 

După discuția avută cu Brândușa în dimineața zilei de vi-
neri, Maia, grăbită, s-a dus la serviciu. Pentru faptul că pleca la 
București și lipsea patru zile din săptămâna viitoare trebuia să-și 
rezolve toate problemele curente, chiar dacă nu erau prea stringen-
te. Cu serviciul se obișnuise și nu mai simțea obligațiile funcției 
ca pe o greutate apăsătoare, cum a fost la început. Avea totuși de 
rezolvat un litigiu comercial cu materia primă pentru țesăturile din 
stofă ce trenau   de mai mult timp și care, cu toate insistențele ei, 
nu fusese soluționat.

De acasă până la serviciu  mergea câteva minute pe jos și 
apoi cu tramvaiul până în apropiere de întreprindere.

Când a ajuns la birou, directorul comercial, un bărbat mai 
tânăr decât ea și destul de simpatic, a invitat-o la el în birou să 
discute câteva probleme de serviciu. Ca toate întreprinderile din 
țară și la ei în unitate aveau multe neajunsuri. Pe lângă reducerea 
cotelor de energie electrică și carburanți, Competrolul nu le furni-
za la timp nici ceea ce le revenea de drept și Maia avea obligația 
să se implice în calitatea ei de jurist.

- Doamna Borilă, i-a zis economistul Vasile Popa, ați dormit 
bine azi-noapte?

- Nu! da’ de ce mă întrebați?
- Fiindcă nici eu n-am dormit bine. Am avut o stare de 

agitație care mi-a creat o insomnie de-am deranjat-o  și pe nevas-
tă-mea. Acum parcă sunt după un chef la Bolta Rece. Beți o cafea 
de-a bună, că a făcut Lizica rost de la cantina partidului.
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- Sigur că beau! Bărbatul meu n-a fost acasă, este încă de 

serviciu la continuitate la Inspectorat, că-i plecat Tovarășul cu 
Tovarășa în Africa și au   intrat în „măsuri speciale”. Pentru asta 
mă chemarăți?

- Nu, dar cât citim ordinul venit de la minister să bem și noi 
cafeaua.

Vasilică, așa îi zicea directorul general, deschise ușa biro-
ului de la contabilitate și o rugă pe Lizica, domnișoara compar-
timentului care se ocupa și de protocol, „să facă două cafele  așa 
cum știe ea”, adică mai consistente.

Față în față, la masa de consiliu, directorul comercial îm-
preună cu jurisconsultul  Întreprinderii de Stat Țesătura, luară la 
cunoștință de Ordinul nr.245/1 Martie 1977 al Ministerului Indus-
triei Ușoare, prin care, începând cu data de întâi martie, cotele de 
energie electrică se reduc cu 10 la sută și cele de carburanți cu 15 
la sută. Totodată, în el se indicau cu meticulozitate toate măsurile 
ce trebuiau luate ca să nu fie afectat Planul de producție pe anul în 
curs și în adunările lunare de la Comitetul de partid pe întreprinde-
re până la organizațiile de bază să se discute măsurile ce se impun

- Ce ziceți, doamna Borilă?
- Despre cafea sau despre ordin?  …Cafeaua este foarte 

bună, iar ordinul, sigur ne va aduce mari neplăceri. Și așa până 
acum n-am rezolvat problema restanțelor de la PECO. De-acum 
încolo nici atât.

Directorul comercial  o invitase la o cafea pe angajata în-
treprinderii care era soția ofițerului cu funcția cea mai mare la 
Inspectoratul de Securitate, să   audă de la el conținutul ordinu-
lui care precis în zilele următoare va crea comentarii negative în 
întreprindere și indirect s-o convingă că planul de producție va 
fi greu de îndeplinit. Astfel, spera el, ca discuțiile să nu ajungă 
deformate în „urechile” securității.
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- Astăzi e în patru, iar de luni lipsesc până joi, că merg la 
București, îl  informă jurisconsultul pe directorul comercial al în-
treprinderii.

- Aveți nevoie de un ordin de serviciu pentru o delegație la 
minister?

-Treaba este aranjată. Am o restanță din concediul de anul 
trecut…

- Și de 8 Martie nu sunteți aici! …Anul acesta vrem să săr-
bătorim frumos Ziua Femeii, că întreprinderea este plină de ele. 
Multe sunt amărâte, doamnă, și am vorbit cu tovarășul director 
general să le facem câte un cadou, din ce avem și noi posibilitatea, 
că o dată în an este Ziua dumneavoastră, a femeilor.

- Mulțumesc de cafea că-mi prinse bine după noaptea proas-
tă pe care am avut-o! Nu știu cum și din ce motive se întâmplă 
câteodată, că ai zile numai cu stări proaste. Până acum, pe ziua de 
azi ne merse prost, zise jurisconsultul. Mulțumi pentru cafea, nu 
mai zise nimic de consecințele ordinului și plecă în biroul ei, unde 
își făcu ordine prin sertare și în mapa cu actele ce le deținea. Mer-
se la directorul general și-l anunță că azi se duce la două unități cu 
care întreprinderea este în litigiu, că mâine pleacă la București și 
se întoarce joia viitoare.

- Vă urez succes și duceți din partea mea la copiii dumnea-
voastră  toate gândurile frumoase!  îi zise directorul general când 
îi sărută mâna de „la revedere” subordonatei sale,  juristconsultul 
întreprinderii.

                                             *

De la serviciu Maia s-a întors acasă mai devreme. Nimeni 
nu-i ținea socoteala când vine și când pleacă și nu semna condică 
de prezență. Când întârzia o făcea dintr-un anume motiv și direc-
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torul general, șeful ei direct, n-ar fi întrebat-o despre așa ceva. Dar 
nici ea nu abuza ca să dea naștere la bârfe din partea celorlalte 
funcționare, care mai și cleveteau, că doar erau femei. Vremea 
era   însorită, în atmosferă nu era nicio adiere măcar și primăvara 
venise.

„Și în noaptea asta o să fie lună și plăcut!” gândea Maia 
când bântuia prin magazine ca să vadă ce ar trebui să cumpere, 
niște atenții ca să ducă fetii la București. Era preocupată să-i ia 
ceva intim, un combinezon frumos, un sutien, chiloței că la Ro-
marta se găsesc din care vrei. De produse alimentare nu ducea 
grijă, că erau în seama lui Shimi. Trimitea șoferul și venea de la 
cantina partidului cu tot ceea ce scria el pe notă. Era singurul loc 
unde găseai de toate, de la carne până la whisky Read Label.

                                             *

 …La ora opt seara, Maia avea totul aranjat ca a doua zi 
să nu aibă grija geamantanului. Pentru că pleca din garnizoa-
nă, Shimi mai întârzia la serviciu ca să lase totul în ordine cât 
lipsește. Luni trebuia să fie la convocare și până atunci se întorcea 
și Președintele Țării din vizita oficială din Africa. Toate treburile 
decurseseră bine, în județ nu avuseseră loc evenimente deosebi-
te și câteva zile plecat în capitală, răsufla și el ușurat. Fuseseră 
anunțați  că la Grădiște vor avea o întâlnire cu Șeful Statului, dar 
nu se precizase  ziua și ora.

Așezată în fotoliu la televizor - că la orele 20.00 începea 
telejurnalul -Maia asculta cu luare aminte programul vizitei 
Tovarășului și fiind singură o scăpă gura și zise: „mai duceți-vă 
dracului!” și speriată de vorba ei, tăcu. Stinse televizorul, se ri-
dică și merse la bucătărie să mănânce ceva, că Shimi îi spusese 
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la telefon să nu-l aștepe cu masa și nu mai era mult până începea 
serialul. 

Pe hol se auzi zbârnăitul soneriei. Era şoferul Vasile, care 
adusese în   două sacoșe  „bagajul” ce trebuia dus la București. 
Salutul a fost scurt și ca să nu atragă atenția vecinilor, după ce a 
băgat sacoșele burdușite pe hol, subofiţerul a coborât în grabă scă-
rile. Totul se desfășurase rapid și într-o tăcere desăvârșită.

                                        *

Maia, târî pe rând până la lada frigorifică cele două sarsana-
le și descărcă în ea produsele perisabile: trei găini întregi perpeli-
te, mușchi și pulpă de vită, burtă de vită și jumătatea din spate de 
la un miel timpuriu cu măruntaiele pentru drob. Fiindcă Petrică și 
Brândușa nu moșteniseră prejudecăți, mușchiuleții și preparatele 
din carne de porc erau cu prisosință îndestulătoare. Cașcavalul, 
brânza topită și restul produselor neperisabile le duse pe balcon, 
unde avea un dulap înalt   și tot atât de adânc cât era balustrada,  
unde se țineau și băuturile fine. 

Soarele apusese demult, agitația de pe străzi se liniștise, fi-
indcă la opt și jumătate  începea un film serial cehoslovac, cu o 
acțiune tare, ce ținea lumea pironită cu ochii pe ecranele televi-
zoarelor. După un timp  apăru și Shimi, care mai avea si el un colet 
cu surprize pentru București. În baie, apa caldă curgea cu zgomot 
în cadă. Maia prevăzătoare - că se oprea de la centrală - dăduse 
drumul la apă caldă, „ca să aibă Shimi în ce se spăla când vine de 
la serviciu.”

- Dragă, nu știu ce se întâmplă,  că toți maidanezii urlă 
printre blocuri ca la urs! Nea Popa, vecinul de la parter, care are 
cățelușa aia pechinez de care-ți place ție, este cu ea afară pe alee 
în fața blocului și, cât-îi de mică  să vezi ce scandal face. Îmi 



220

Ion C. Gociu
zise omul că-l scoase nevastă-sa din casă cu ea, că n-o mai  putea 
suferi  și vrea să vadă în liniște filmul. La film îi stătea în poală 
și de-odată, așa din senin, o prinse cu gura de mâneca rochiei și 
mârâia la ea.

- „Domnule, nu știu ce o apucă de urlă de zece minute în-
continuu! Așa ceva nu ni s-a mai întâmplat cu ea. Dintr-odată se 
făcu așa de rea că-mi veni s-o arunc de pe balcon. Parcă-i turbată, 
nu alta!” …se jeluia stăpânul animalului.

Maia se ridică din fotoliu să-și întâmpine soțul, pe care, îl 
pupă tinerește pe un obraz. Și-aduse aminte de cadă, unde zgo-
motul se potolise, semn că se apropia de nivelul maxim, și merse 
s-o oprească. Într-adevăr nivelul apei ajunsese la o palmă de buza 
căzii. Se întinse spre robinetele bateriei ca să le închidă și fără 
să-și dea seama ce se întâmplă cu ea, simți că este împinsă în 
cadă de cineva. Se lovi cu capul de peretele din față, după care fu 
aruncată înapoi și apoi spre chiuvetă și iar înapoi. Se udase toată și 
instinctiv începu să țipe nerealizând ce se întâmplă cu ea. Nu avea 
echilibru și avea senzația că este legănată ca-n scrânciob.

În sufragerie, pentru un moment Shimi rămăsese încreme-
nit. În ecranul televizoul se auzi o pocnitură și transmisia se opri, 
iar lustra balansa ca pendulul ceasului de pe hol. 

Auzind țipetele soției își reveni; își dădu seama că-i cutre-
mur și în mișcare dezechilibrată plecă spre ea s-o ajute.

- Shimi, ce se întâmplă cu noi?
- Cred că-i cutremur!
- Cum să fie cutremur că nu s-a anunțat? replică în plâns 

Maia.
- Nu vezi că ne anunță el acum!...
Se stinseră și becurile, semn că se luase tot curentul.
De afară se  auzi un vuiet. Prin geamul ferestrei, pe cerul 
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senin, Shimi văzuse un fulger.  În întunecimea camerei, geamurile 
glisante ale bibliotecii zdrăngăneau încontinuu, zgomot ce făcea 
părul de pe piele să se ridice. Frica puse stăpânire pe amândoi și 
parcă încremeniseră, nu știau ce să facă!...

Shimi cu soția în brațe  parcă era catalepsiat. Era total sur-
prins și nu știa cum să procedeze. Până acum nu se gândise nici-
odată la așa ceva. Auzea cum mobilierul se mișca, parcă pornise 
prin casă țopăind. Nu-și da seama dacă era realitate sau halucinația 
lui. Se trezi când ajunse la ușa de la intrare. În semiobscuritatea 
de pe scări era un huruit cumplit combinat cu țipete îngrozitoare. 
Cu Maia de mână se integră în grămada de vecini care, în neștire, 
ca niște bezmetici, îmbulziți se împingeau. Copiii înspăimântați 
zbierau de groază. Fiecare, fără să mai țină seama de cineva, în-
cerca să iasă din bloc. O femeie   se împiedecase și căzuse și  fără 
nicio alegere, toți treceau în goană peste ea ca să ajungă cât mai 
repede afară.

Cerul era plin de stele și luna aproape rotundă  privea și ea 
mirată de   ceea ce se întâmpla în România în seara zilei de  vineri, 
4 martie 1977.

Era deja în fața blocului, când  Shimi realiză că nu ținea de 
mână pe Maia, ci pe o altă femeie. Fu trezit la realitate abia când 
aceasta îi vorbi:

- Vă mulțumesc, domnu’ colonel, că mă ajutați…, că nu știu 
ce mă  făceam singură! 

„Da’ unde o fi soția mea?” …se întrebă Shimi îngrozit la 
gândul… Când se desprinsese de el și apăruse alta în locul ei? Sau 
el o abandonase… Se uită printre oamenii din puhoiul grupat, care 
înfricoșați încercau să se adune cât mai strâns, ca să fie cât mai 
uniți și departe de zidurile clădirii. Din când în când simțeau că 
pământul nu are astâmpăr sub picioarele lor și de teamă să nu fie 
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îngropați de vii, se țineau de mâini. Pe cer apăruse o luminozitate 
ciudată, parcă din altă lume, și o fierbințeală rece îl cutremură, 
scuturându-l ca să-l trezească…

- Maiaa... unde ești? strigă el puternic, ca vocea lui să răzba-
tă prin  vuietul mulțimii.

Niciun răspuns. Încercând să-și facă loc printre lumea care 
bloca aleea, deveni disperat. Avea senzația că înoată într-un noroi 
cleios, care-i îngreuna respirația și cu mare dificultate ajunse la 
clădire. Intră în scara blocului. Ușa metalică de la intrare se în-
chise cu zgomot în spatele lui, parcă zicându-i: „te-am prins!”  Pe 
scările întunecate liniștea se instalase, dar de sus se auzeau vaiete 
surde de durere și vorbe încurajatoare ale unei femeii. 

- Maia, ești aici?
- Da, dragă! …Te rog, vino să mă ajuți!
Deodată, parcă prinse aripi… Se obișnuise cu întunericul, 

știa poziția treptelor și prin geamurile prăfuite ale luminatoarelor 
dintre etaje, mai pătrundeau anemic  raze din lumina stelelor și a 
lunii care se ridicase pe bolta cerească să vadă și ea apocalipsa. 
Ținându-se de balustradă, pășind câte două trepte, ajunse la locul 
unde se aflau cele două femei. Cu sforțări supraomenești, Maia 
reușise s-o târască pe femeia căzută pe scări până la ușile prime-
lor apartamente. Erau la etajul doi și vecina de pe scară, aproape 
zdrobită, era întinsă pe paviment. 

- Du-te repede la noi și vino cu lanterna și un pled. E doam-
na Lizica de la etajul cinci. Săraca de ea, se împiedică în papuci, 
căzu pe spate și cred că o făcură praf când trecură peste ea. Nu-și 
mai simte piciorul drept și o doare în piept.

Pe străzi, sinistru,  urlau sirenele mașinilor de salvare și ale   
pompierilor, parcă puse anume să acopere țipetele oamenilor. Așa 
cum era îmbrăcat, Shimi a plecat pe jos până la Inspectorat pentru 
a primi și a da ordine. Ofițerul de serviciu se zăpăcise de acest 
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cataclism și nu i-a trimis mașina de serviciu ca să-l ia de acasă, iar 
la telefon nu se mai putea vorbi. Shimi n-avea de unde să știe că 
și legătura cu Bucureștiul se întrerupsese  și pe canalele operative. 

                                             *

Când a ajuns în apartament și a aprins lampa cu petrol, Maia 
instinctiv  s-a uitat la pendulă să vadă cât este ora.  Ceasul se opri-
se. Limba mică era în dreptul cifrei nouă și cea mare, după cifra 
patru. Deci, cutremurul a început la ora nouă și… de minute seara. 
În interior mirosea a praf, iar pe alocuri tencuiala de pe pereți și 
tavan se cojise.  Covorul persan, cu   albitura de var căzută pe el, 
părea ca un câmp de flori peste care căzuse grindina.

„Cât pot să fiu de imprăștiată!” își zise ea cu reproș gândin-
du-se că uitase să dea un telefon la Brândușa. „Dar chiar nu mai 
sunt zdravănă! Nu zise Shimi că nu merg telefoanele nici local, 
dar cu Bucureștiul? Poate sună el pe cel operativ că alea nu se 
opresc niciodată.” 

Speranțe deșarte. Apocalipsa  se abătuse peste Țară!...

Spre dimineață oamenii speriați atât de rău pe timpul seis-
mului, se reîntoarseră în casele lor. Replicile cutremurului înce-
taseră și frigul îi răzbise. Ajunși în locuințe, fiecare cu ce avea, 
încercau să-și facă lumină, să adune cioburile din vasele sparte, să 
refacă ordinea. Abia acum unii înțeleseseră ce mare importanță are 
o lampă cu petrol, la care mulți renunțaseră „că mirosea a gaz!”. 
Cei mai  tineri, care-și păstraseră    lumânările de la nuntă puse pe 
dulapuri,  le aprinseră pentru a doua oară, fericiți și mulțumind lui 
Dumnezeu că scăpaseră cu bine.  Văzute  din stradă, la ferestrele 
caselor pâlpâiau lumini anemice. 
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                                              *

Când s-a luminat de ziuă, orașul forfotea de lume. Bărbați 
și femei, copii și vârstnici umblau haotic pe aleile dintre blocuri, 
pe străzi, discutând aprins despre cele întâmplate. Cei care încă nu 
intraseră în case - și erau mulți - povesteau cu înfrigurare despre 
cele văzute și cele auzite, chiar exagerând. Se vorbea de sute de 
case dărâmate, de oameni morți și răniți, dar se încurajau  „că la 
alții a fost și mai rău. Iadul pe pământ.”

- Auziți! zise un bărbat între două vârste, se aude că în 
București s-au dărâmat sute de blocuri și precis sunt zeci de mii 
de oameni morți, că nenorocirea i-a prins în casă la televizor.  Ce 
spunea el, o știa de la un șofer care venise speriat la familie. Amă-
râtul ăla a  condus nebunește toată noaptea că avea nevasta singu-
ră acasă, gravidă,  tânără și sperioasă.

- Mânie dumnezeiască, domnule! Altfel nu se explică, își 
dădea altul cu părerea.

                                              *

…Se făcuse dimineața. Maia,  de sperietură și griji nu dor-
mise aproape deloc. Aseară după cutremur, înainte de a pleca la 
Inspectorat, Shimi încercase s-o încurajeze „că totul va fi bine!” 
După ce   pe doamna Lizica, profesoara pensionară, o luase sal-
varea și o dusese la spital, Maia s-a apucat să deretice prin apar-
tament; a pus la locul lor cărțile care picaseră din bibliotecă, a 
adunat cioburile de la vaza căzută de pe masa din sufragerie ca să 
nu se taie în ele, a împins garderoba la locul ei, că se deplasase față 
de perete. În bucătărie era jale:  bufetul se mișcase de la locul lui și 
multe pahare și ceșcuțe erau pe jos sparte sau ciobite.
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„Asta să fie paguba. Bine că am scăpat cu zile!”
 Nu știa de ce să se apuce mai întâi, că tot apartamentul tre-

buia „luat la mână” și ea era singură.
Merse la baie să se spele. Pe etajeră nu mai era nimic. Pa-

harele cu periuțele de dinți, rujurile, pieptenii lor erau înșirate pe 
jos sau căzute în cada plină cu apă ce se tulburase de la săpunul 
care se topise în ea. Se privi în oglindă și constată că pe frunte 
avea o vânătaie în locul unde se izbise cu capul când a vrut să 
închidă apa. O pipăi și simți o durere pe care până atunci n-o bă-
gase în seamă. Fața îi era răvășită,  ochii încearcănați, că aproape 
nu se recunoscu.  „Doamne cum devii altul numai într-o clipă de 
suferință! Dar pentru cei prinși sub dărâmături, cum o fi?”  gândea 
Maia cuprinsă de presimțiri negre.

Telefonul sună  și dezbrăcată cum era în baie, ieși pe hol  tot 
într-un    suflet să răspundă. La capătul firului era Shimi. O salută 
cu săru’mâna. Cu bună dimineața, azi nu se potrivește, îi zisese în 
glumă el ca s-o liniștească.

- Local s-au restabilit legăturile telefonice, dar cu Bucureștiul 
încă nu! fu prima veste care o întristă pe Maia. Am trimis un curier 
la Minister și i-am spus să treacă și pe la copii. Dacă nu-i găsește 
acasă să  se ducă până la Uzinele Semănătoarea să ne aducă o 
veste de la Petrică. Personalul nostru și al miliției este pe teren. 
Într-o jumătate de oră plec și eu. Dacă ai nevoie de ceva spune-mi 
acum, că pe urmă nu mă mai găsești…

- Nu știu cum să fac, că în apartament este dezastru. Pahare 
și vaze sparte, pereții decojiți și pe covoare numai praf și resturi de 
tencuială. La întreprindere trebuie să plec, dar, ca să nu uit, cum 
rămâne cu plecarea la București?

- Îți dai seama că totul s-a schimbat și ce plănuisem nu mai 
este valabil! Am informații că Bucureștiul este la pământ. Majori-
tatea blocurilor vechi s-au dărâmat.
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- Să nu se fi întâmplat ceva și cu blocul copiilor, că precis la 

ora aceea erau acasă!  vorbi Maia îngrijorată.
- Nu cred, dragă! Blocul lor este făcut doar de câțiva ani, 

este cu cadre din beton armat și n-a mai fost zguduit niciodată, îi 
răspunse Shimi încurajator.

- Dar ce, al nostru nu este nou? Când vii acasă o să te iei cu 
mâinile de cap când ai să vezi pe lumină cum arată. Și încă ceva, 
la cutremure  Bucureștiul este mai expus decât Iașul, cum a fost și 
în 1940, parcă așa țin eu minte că în anul acela  a mai fost unul tot 
ca acesta și s-a dărâmat Carltonul.

- Atunci eram elev la Suceava. Mâncam și dormeam la bu-
nica într-o casă scundă  la periferia orașului și nu l-am simțit abso-
lut deloc. A doua zi la clasă am aflat că a fost cutremur în noaptea 
aceea.

- Hai, că ne întinserăm la vorbă și eu trebuie să plec la fa-
brică să văd ce s-a întâmplat și acolo, că schimbul doi era la lucru, 
zise Maia grăbită. Pa! și   închise telefonul.

                                              *

…Shimi,  copleșit de informațiile sumbre, în dimineața ace-
ea pe la orele șase  fusese chemat la Primul-secretar al județului, 
care primise prin curier ordinul de aplicare a Stării de necesitate. 
Măsura fusese ordonată de Președintele Republicii, care se întor-
cea din vizita oficială în Nigeria chiar în cursul zilei. 

Cu ocazia aceasta  află că în București s-au dărâmat complet 
multe clădiri cu destinații de hoteluri și restaurante, case de locuit 
și au prins sub dărâmături mii de oameni, situație din care este les-
ne de înțeles că sunt multe victime. Ca s-o menajeze, nu-i spusese 
la telefon nimic soției sale, dar el era cuprins de presimțiri negre 
„că ceva este în neregulă!” Ar fi vrut să afle de la Brândușa  și 
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Petrică cum au simțit cutremurul și ce au făcut, dar telefoanele nu 
funcționau, iar după miezul nopții, când s-a făcut legătura, acasă 
la copii nu răspundea nimeni. În receptor auzea zgomotul făcut de 
soneria telefonului apelat că suna și se convinse că în casă nu are 
cine să ridice receptorul din furcă. 

„Oare, unde or fi ei la ora aceasta de nu răspund!” Ceva este 
în neregulă, gândea el și o teamă îl cuprinse pe ofițerul în grad 
de colonel, călit în greutăți și care în viața lui trecuse prin multe 
peripeții.

„Doamne, dă-mi forță și răbdare până vine curierul cu 
veștile de la București!” fu rugămintea în gândul lui, el care la 
o adunare de pregătire politică le spunea la subalterni, „că 
Dumnezeu nu există! …e doar o invenție a omului.”

                                              *

Erau orele 22.45, când la ușa comandantului, bătu cineva.
- Întră!  răspunse din interior inspectorul șef.
Ușa se întredeschise și ofițerul de serviciu îi raportă:
- Tovarășe colonel, s-a întors de la București curierul care a 

plecat azi-noapte și vrea să vă raporteze ce a făcut.
- Să intre! 
Colonelul Borilă, emoționat de ce se aștepta să audă, se scu-

lă din scaunul tapisat cu brațe și spătar înalt, și ieși înaintea sub-
ordonatului cu gradul de căpitan, gest nemaifăcut vreodată până 
atunci la primirea unui subordonat cu grad chiar și de locotenent-
colonel.

- Bine te-ai întors, dragă Mitică! Cred că ești tare obosit 
după atâția kilometri făcuți azi. Ia loc, te rog - și-l ivită să se așeze 
pe unul din fotolii de la măsuța mică - el așezându-se pe celălalt. 
Azi ai avut timp să mănânci ceva?  Cum a fost?... 
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- Tovarășe colonel, am primit acest plic de la Minister 

(așa începu să   raporteze ofițerul când deschise lacătul genții de 
corespondență) și mi s-a ordonat să vi-l prezint personal chiar în 
seara aceasta. În el sunt și toate instrucțiunile de aplicare a Stării 
de necesitate, de aceea este așa de gros.

 Din geanta de corespondență  ofițerul scoase un plic format 
A4 destul de voluminos pe care-l puse pe măsuță în fața coman-
dantului. 

- Unde ți-am spus eu, ai avut timp să te duci?
- La minister n-am stat decât o jumătate de oră. Eram 

așteptați  și delegații erau îndrumați direct la Biroul de documente 
secrete. Am semnat pentru plic și am plecat.

 Și tăcu… fiindcă nu știa cum să înceapă să raporteze   ves-
tea proastă.

- Ai luat urma copiilor mei?
- Da, dar pe ei nu i-am găsit!
 Și cu multă sfială ofițerul începu să-i relateze cu de-amă-

nuntul tot ce a făcut timp de patru ore: cum s-a dus la Semănătoa-
rea, cum a fost primit de director, care nu știa nimic de soarta sub-
alternului său, care, în ziua aceea nu venise la serviciu și nici acasă 
nu era de găsit;  cum acesta l-a îndrumat să meargă și la Conserva-
tor s-o caute pe studenta Brândușa Mogoș și dacă vorbește cu ea 
sau află ceva, să vină să-i spună și lui.

 La întreprindere,   secretara, la sfatul directorului, a chemat 
un muncitor din secția unde șef era inginerul Petre Mogoș, cu ca-
re-i vecin de scară la bloc, și a discutat cu el. Acesta i-a povestit 
că el are cheile Daciei și dimineața vin împreună la serviciu,   că 
acum el conduce mașina, până când domnul Petrică dă examen 
pentru permis! 

 „Aseară am ajuns acasă pe la ora șase, i-a povestit  maistrul 
Costică Dumitrescu. Avusese o zi grea și  șeful era cam obosit. 
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Cred că de-aceea  pe drum  n-a prea vorbit cu mine ca altăda-
tă. Pe timpul cutremurului când toți locatarii am coborât din bloc 
și toată noaptea am stat afară, nu l-am văzut nici pe dânsul, nici 
pe doamna Brândușa. I-am căutat prin mulțime ca să văd ce fac, 
fiindcă dânsul este șeful și vecinul meu. În dimineața asta când 
sunai la uşă nu răspunse nimeni și lăsai mașina în locul de parcare 
din spatele blocului.” 

Apoi  căpitanul raportă comandantului   cum s-a dus la Con-
servator și a vorbit cu Decanul Facultății și colegii studenți de-ai 
doamnei Brândușa și nimeni n-a putut să-i dea vreo informație 
despre ea, „decât că n-a venit la cursuri!”, lucru nemaiîntâmplat 
până acum din partea ei și erau tare îngrijorați;

 Mai raportă cum s-a dus la adresa de acasă  pe Șoseaua Mihai 
Bravu. A ajuns până la ușa apartamentului și a sunat la sonerie. 
N-a răspuns nimeni și din interior nu s-a auzit niciun zgomot;  că 
pe scară a  vorbit cu vecinii de palier și cu președintele Asociației 
de locatari. Nimeni nu știa   nimic de ei.

 La un moment dat, în timp ce vorbea, căpitanul Dumitru 
Vasilescu  avu impresia că șeful nu-l mai ascultă. Se opri, se în-
toarse   spre comandant și  privindu-l atent, observă că fața i se 
deformase. Pleoapa de sus a ochiului stâng acoperise globul ocu-
lar, iar ce-a de jos coborâse cu întreaga parte a obrazului, strâm-
bându-i gura.

- Tovarășe colonel, nu vă simțiți bine?
- Bâ, bâ, bâ, încerca să scoată vorbe, omul cu fața schi-

monosită ce apăruse dintr-odată în ochii ofițerului, ca o arătare 
înfricoșătoare.

Căpitanul curier  sări din fotoliu și speriat, mecanic deschise 
ușa biroului și țipă la ofițerul de serviciu „să cheme imediat salva-
rea că tovarășul colonel  făcu o comoție!”

Zăpăcit și el de situație, ofițerul de serviciu veni să vadă 
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despre ce este vorba și-l văzu pe Inspectorul șef aplecat într-o par-
te, moleșit și cu o figură înfiorătoare, cum nu mai văzuse vreodată 
așa ceva.

                                                   *

…După trei zile de la accidentul cerebral, colonelul Borilă a 
fost înmormântat în Cimitirul Evreiesc. La dorința comunității s-a 
renunțat la onorurile militare și înhumarea s-a făcut cu decență și 
după regulile Cultului Mozaic.
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După înmormântarea soțului, Maia, distrusă sufletește,  și-a 
cerut de la întreprindere concediu pe anul în curs și a plecat la 
București să-și caute fiica și ginerele, dispăruți. Pentru a o ajuta, 
de la Inspectoratul județean de securitate i  s-a pus la dispoziție  
șoferul și mașina de serviciu a fostului lor șef, de care să se folo-
sească cât are nevoie în București.

Când a ajuns în capitală, cu inima strânsă de durere a mers 
pe Şoseaua Mihai Bravu la apartamentul copiilor ei, de la care 
avea și ea un rând de chei. Maia tremurând de emoție, înspăi-
mântată să nu găsească în casă cadavrele celor ce nu mai dădeau 
semne de viață de o săptămână, însoțită de șoferul subofițer care-i 
ducea bagajul, ajunseră la ușa apartamentului.  Cu respirația tăiată  
descuie yala și bărbatul mai curajos deschise ușa de la intrare. 
Din interior îi izbi un val de căldură cu miros persistent de casă 
neaerisită și de tencuială cojită, parcă fusese văruită de curând. Se 
liniști că nu puțea, dar se simțea că pe aici n-a mai umblat nimeni 
un timp.  

- Te rog intră dumneata înainte, îi zise ea credinciosului sub-
ordonat al lui Shimi. Am în suflet o teamă de neprevăzut și trebuie 
să mă țin tare până îi găsesc.

- Da, doamnă!... 
Și plutonierul Vasile Cepoi, călcând cu grijă  pe covorul de 

pe hol, mergea înaintea văduvei fostului șef  pe care l-a slujit cinci 
ani. Altădată s-ar fi descălțat de la intrare, dar acum praful și sfă-
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râmăturile de pe tavan și pereți provocate de cutremur acoperiseră 
covoarele și mobilierul. Lustrele din camere aveau tijele strâmbe 
de parcă fuseseră lovite intenționat, pe jos erau numai cioburi   din 
vaze și pahare sparte, scaunele meselor din sufragerie și bucătărie 
erau răsturnate. …Un aspect de groază!

- Ce mă făceam dacă veneam singură în asemenea dezastru?  
se căina de durere Maia.

- Lăsați, doamnă, că până diseară rezolv  eu totul. Dacă au 
bară în spatele blocului, cum este la noi, eu mă duc cu ele afară și 
le bat, că altă soluție nu este pentru covoarele îmbâcsite cum sunt 
și astea. Așa am făcut și la mine acasă.

Cu teamă de un neprevăzut intrară prin toate camerele apar-
tamentului și în afară de deranjul făcut de cutremur nu era nimic 
deosebit. Fiindcă nu era   ceea ce se aștepta, până la urmă Maia 
s-a mai liniștit. 

 Lângă toaleta oglinzii, pe covor, erau împrăștiate dintr-o 
casetă răsturnată diferite mărunțișuri: rujuri, sticluțe cu ojă în di-
ferite culori, un șirag  de perle,  o trusă cu rimel, un lănțișor de aur, 
o sticlă de parfum, iar mai încolo era o ramă neagră căzută  cu fața 
în jos și alături de ea  un clopot cu mâner de plexiglas.  Maia se 
aplecă și când îl apucă de mâner, clopotul parcă vroit  începu să 
sune trist  ca un avertisment asupra a ceea ce urmează. În ramă era 
fotografia Brândușei, frumoasă cum n-o mai văzuse niciodată. Fu-
sese făcută recent la un studio fotografic, ca poză pentru diploma 
de licență. În fotografia retușată, mărită pe hârtie fotografică de 
calitate, mărime A5, Brândușa avea o înfățișare zglobie, distinsă 
și zâmbitoare. Părea mulțumită de ea. Din ce parte o priveai  aveai 
impresia că te urmărește, fiindcă ochii ei mari și negri mereu se 
uitau după tine!  Văzând-o,  pe Maia o cuprinseră iar gândurile ne-
gre, o podidiră lacrimile și   începu să tremure. Distrusă sufletește, 
fără speranță de a o mai vedea  vie vreodată, se așeză pe fotoliul 
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plin de praf sărutând   poza fiicei sale iubite, udată de lacrimi-
le ce-i curgeau șiroi din ochi. În mâna pierdută de sub control, 
clopoțelul sună jalnic. Printre sughițuri  deznădăjduite, Maia nu se 
mai putu abține și striga mereu: …„Unde ești fata mea? Unde ești 
fata mea?” …că acum mor de dorul tău.

                                          *

După o săptămână de căutări zadarnice  șoferul Vasilică 
s-a întors la  serviciu, iar Maia a rămas  singură în București. De 
dimineața și până seara, pe rând, trecea pe la locurile ajunse  rui-
ne: blocurile Nestor, Continental, Colonadelor, Casata, Dunărea, 
cofetăria Scala,  sperând că printre cei scoși de sub dărâmături o 
va găsi și pe fata ei. Armata fusese mobilizată, veniseră și alpiniști 
de la Brașov, iar polițiștii cu câini de scotocire umblau pe/printre 
grămezile imense din cărămizi și bucăți de betoane prinse între 
ele  cu ceea ce fusese fier-beton. La început, de sub dârămâturi se 
mai auzeau strigăte disperate și vaiete de durere  dând speranțe 
celor de afară, care plângeau în hohote disperate. Escavatoarele   
încărcau cu grijă bolovanii în mașini basculante și, nu de puține 
ori prindeau în colții cupelor și câte un cadavru zdrobit de zidurile 
prăbușite.

   Era ca-n infern. Mai apărea și câte o minune  că, din când 
în când, printre zecile de morți se mai găsea și câte o ființă vie care 
rezistase foamei și frigului.  Slăbită, dar nevătămată, mai îngâna 
câte ceva și toți care asistau se    înghesuiau la lugubrul spectacol, 
sperând să fie de-al lor, împiedicând intervenția personalului de la 
salvări.

 Când a aflat că cea mai mare tragedie s-a produs la blocul 
Belvedere de pe strada Brezoianu colț cu Domnița Bălașa, unde 
majoritatea cadavrelor erau de nerecunoscut, fiind și arse de focul 
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datorat incendiului produs, Maia mergea și acolo, dar situația era 
una deosebită. Cadavrele erau de neidentificat. Toate aveau acelaș 
aspect: fețele înnegrite, părul ars, pielea coaptă și păreau asemă-
nătoare.

 În puhoiul acela de lume disperată care-i căuta pe cei dragi, 
al soldaților aduși pentru lucru și ordine, a utilajelor și mașinilor 
care transportau dărâmăturile, nu mai era timp și pentru a expune 
ceea ce cândva, recent, fuseseră oameni! Pentru aceștia s-a dispus 
măsura să fie trimiși direct la crematoriu, iar la cei care se găsesc 
obiecte rămase asupra lor, care ar putea constitui un indiciu de 
identificare, să fie reținute și atașate urnei cu cenușă.

Maia avea tot sprijinul din partea Departamentului 
Securității, dar pentru recunoașterea morților fără acte, scoși de 
sub dărâmături, numai cineva din familie era admis să o facă. Din 
acest motiv ea trebuia să meargă peste tot. Cei cu acte asupra lor 
erau publicați în presă și   anunțați prin radio.  Cei nerevendicați 
de familii pe loc, lucru valabil pentru mulți, erau duși la Institutul 
de Medicină Legală Mina Minovici, unde erau îmbălsămați și 
după un timp, dacă nu erau ridicați nici  de acolo, erau trimiși la 
Crematoriul Cenușa. Urnele cu cenușă, de la cei care mai  aveau 
asupra lor obiecte ce puteau constitui un indiciu - inele,   broșe,   
verighetă, un medalion - dacă scăpaseră nefurate de hoții care dă-
deau târcoale locurilor cu cadavre,   erau prinse de un formular de 
incinerare în care se preciza de la ce fel de victimă provine cenușa: 
sexul, vârsta aproximativă, date antropometrice, obiectele găsite 
asupra sa, și locul   unde a fost găsit cadavrul. La  întocmirea aces-
tui act, lucru cel mai dificil era cu cei arși.

                                             *

…După trei săptămâni de căutări, Maia pierduse orice 
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speranță că i-ar mai  găsi vii. În ziua de  vineri 25 martie, Buna 
Vestire (Blagoveștenia), zi de sărbătoare și speranțe pentru 
ortodocși, pe care în fiecare an cât a fost împreunată cu Trifon, a 
sărbătorit-o cu smerenie, împreună cu directorul de la Întreprinde-
rea Semănătoarea au mers la Crematoriul Cenușa, să  caute și în 
locul unde erau expuse urnele cu cenușă și documentele întocmite 
pentru morții neidentificați, rămase în așteptare.

  El era nașul de cununie al copiilor  cărora le oficiase nun-
ta în vara anului trecut. În prezența responsabilului, într-una din 
camerele din clădirea crematoriului, luă la verificat zecile de urne 
înșirate pe un raft. Cu multă atenție citea mai întâi documentul să 
vadă ce era scris despre victima transformată în cenușă și apoi să 
privească atent obiectele mărunte  care mai puteau da ceva indi-
cii. Durerea se transformase în speranța că va afla ceva și despre 
finii lui, Brândușa și Petrică. Maia nu a intrat în acel loc și aștepta 
înfrigurată pe o bancă afară, lucru înțeles cu multă îngăduință de 
nașul copiilor.

După citirea mai multor fișe, una,  îi atrase atenția prin date-
le înscrise în ea: persoană tânăra de sex feminin, adusă arsă și des-
figurată în incendiul de la restaurantul „La doi colonei” situat la 
parterul blocului Belvedere. De document, erau prinse o verighetă 
și un inel sigilate cu sârmă. Inelul avea monogramă BM,  iar pe 
verighetă în interior scria: - Petrică – 10.07. 1976 -

Pe urna de cenușă și pe document era imprimat numărul 
scris Nr. 7. Le luă de pe raft și le puse pe o masă. „Mai bine că nu 
intră amărâta asta, că leșina aici când mă vedea că iau cupa de pe 
raft!” zise în sinea lui directorul de la Semănătoarea, gândindu-se 
la Maia. Trecu mai departe și în minte îi apăru figura gingașă  a 
talentatei pianiste Brândușa Mogoș,  fina sa, privindu-l insistent și 
cântând la pian în seara nunții, Time To Say Goodbye (timpul de a 
spune la revedere) de Richard Clayderman,  pierită în Apocalipsa 



236

Ion C. Gociu
creată ca urmare a cumplitului cataclism.  

La ultima urnă  cu numărul 33 pe fișă scria: persoană între 
două vârste, de sex masculin, adusă arsă de la restaurantul „La doi 
colonei” blocul Belvedere.

Pe verigheta agățată de ea, nașul tremurând citi: - Brândușa 
– 10.07. 1976 - și începu să plângă… 

                                           *

…Prin ordin al Ministrului, la propunerea Inspectoratului 
de securitate,  tovarășa Borilă A. Maia, agent sub acoperire, a fost 
avansată la gradul de maior în rezervă și trecută la pensie înce-
pând cu data de 1 mai 1977.
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XVI 
Epilog 

 Printre cei o sută și… de internați în Azilul „Moses Rozen” 
din capitală, într-o cameră cochet aranjată, de un timp  își trăiește  
viața aici și Maia Borilă, femeie ajunsă la vârsta senectuții. Printre 
ceilalți internați  care toată ziua n-au ce face și  ca să-și umple 
timpul mai bârfesc, statutul acestei femei,  pe care n-o scot din 
doamnă, le-a indus ideea că „a fost cineva la viața ei!” Motive 
de suspiciuni  sunt destule: locuiește singură într-o cameră  cu 
baie și bucătărie  - o garsonieră -   care a fost pregătită înainte de 
a se interna și este vizitată aproape zilnic de câte o persoană care 
n-are nicio legătură cu azilul; toată ziua stă în casă, citește și nu 
intră în discuții cu nimeni; deși  mai este încă sprintenă și se poate 
deplasa fără probleme care ar împiedica-o să meargă, mâncarea îi 
este adusă de la bucătărie în camera ei, nu ca la ceilalți azilanți, 
care mănâncă în sala de mese comună;  la controalele medicale 
are prioritate, ea fiind chemată întâi, iar la cabinetul stomatologic 
i s-a  îmbrăcat aproape toată dantura cu aur  și  i s-au pus dinții 
care-i  lipseau.

 Și totuși… multe lucruri rămân enigmatice!
 Când se plictisește, scoate din noptieră un pachet de cărți 

de joc  soioase, și dă pasiențe gândind la lucruri numai de ea știute 
și trăite.

Dimineața și seara numără biluțele de perle naturale înșirate 
pe un fir de borangic - și sunt multe, atâtea câți galbeni a avut - 
deacum păstrate în caseta  făcută din furnir de mahon încrustată 
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în filigran de argint,  luată de la fiică-sa din apartament și, privește 
cu admirație și luare-aminte la   pozele sepia și alb-negru, pe care 
le ține legate cu un șnur negru, ca să nu se împrăștie.

În viața lor toți internații au avut multe necazuri, dar, ce a 
pățit Maia, nu a pățit nimeni.  După o viață zbuciumată, a urmat 
una cu peripeții și când totul devenise frumos și credea că îi era 
foarte bine, asupra ei s-a abătut nenorocirea și dintr-odată s-a tre-
zit singură pe lume. 

Ființă rezistentă, după ce i s-au dat și certificatele de deces  
pentru fiică și ginere, Maia și-a pus problema soluționării situației 
bunurilor mobile și imobile rămase după aceștia. 

„De ce și pentru cine mă mai zbat!” și-a zis de multe ori, 
dar n-a reușit să se abțină. Parcă avea în ea ceva diabolic, care o 
îndemna să nu renunțe la    nimic din ceea ce i se cuvenea. Pentru 
ce!?...

Cu apartamentul și garsoniera rămase în Iași de la Shimi, 
treaba a fost simplă, că n-au mai fost și alte rude să fie chemate 
la succesiune. De frații lui Shimi nu s-a mai aflat niciodată vreo 
veste și trecuseră peste treizeci de ani de când nimeni nu știa nimic 
de ei. 

…Într-o singură zi la notariat a rezolvat totul.

                                            *

În București treaba era mai complicată. Cât a stat - și a stat 
mult - găsise în sertarul bibliotecii  cecul pe numele Brândușei cu 
suma depusă în depozit,  banii primiți de pe casa vândută, dar nu 
știa unde sunt galbenii care au fost scoși din căldărușă. A cotrobăit 
prin tot apartamentul și n-a dat de ei. A tras paturile și dulapurile, 
a dat jos din bibliotecă toate cărțile, a căutat prin toate buzunarele 
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de la haine. Toate lucrurile prin casă au fost răvășite și până la 
urmă s-a lăsat păgubașă! Căldărușa în care fuseseră puși, era plină 
cu mirodenii în bucătărie - se vedea că a fost scos capacul fundu-
lui dublu - dar în casă nu  era niciun galben. Cei care știau de ei, 
deveniseră cenușă.

„Să nu fi băgat Trifon galbenii în căldărușe?... Eu n-am stat 
lângă el când a lucrat, dar el așa a zis: că i-a băgat!  Clopotul îl iau  
eu,  că-i adus de la Suha Balca, să-l am de trebuință la azil când 
chem pe cineva din personal la   mine. Căldărușa s-o ia Mărgăreta, 
când or veni la succesiune, că-i făcută de bărbatu-su!” a gândit 
Maia când a renunțat să mai caute acul în carul cu fân!

                                              *

 Pentru succesiunea bunurilor din București a trebuit să vină 
îndoliate   Margareta și Domnica,  însoțite de Vasile  - că le-a fost 
urât să vină singure -  care, la notariat au primit câte o parte din 
apartamentul lui Petrică. Banii de la CEC pe numele Brândușei 
și mașina Dacia i-au revenit Maiei, (avansul fiind dat din banii 
moșteniți de pe casa ei), preluând și ratele pe trei ani. 

După semnarea actului notarial Mărgăreta le-a zis ălor ei:
- „Domnico, Vasile, …eu nu iau nimic cu mine când m-o 

lua Dumnezău. Ăsta să nu-l vindeți, să-l aveți pentru Lori când o 
fi studintă, că s-o mărita cu vreun deștept, cu facultate, …ca ea!”

 Lori, abia terminase clasa a doua  și luase premiul întâi.

Îmbrăcămintea și încălțămintea din casă care au fost ale 
Brândușei, cu voia Maiei, le-a luat pe toate Domnica să le dea de 
pomană fetii ei, la nepoată-sa Lori și pe la vecine, la care  li s-or 
potrivi. 

- Ce zici, Vasile, cizmulițele ăștia care le-a purtat amărâta 
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aia, o să-i vină bine nepoatei noastre când o mai crește?  îl între-
bă Domnica pe bărbatu-su când arunca într-un sac din cel larg 
încălțămintea din debara, pe care el îl ținea de gură. Ai văzut-o ce 
’naltă s-a făcut,  că samănă cu tac-su.

- Cred că da, că-s aproape noi, frumușele și au fost bine păs-
trate. Pentru mumă-sa cred că-s mici, că la picioare - laba gâștii 
- te-a moștenit pe tine. 

- Nu s-au scofâlcit c-au stat întinse. Văd hârtii și cârpe în-
desate în ele! a confirmat Domnica după ce se uitase și le pipăise 
bine pe dinafară.

                                      *
Vasile a zis Bogdaproste pe hainele lui cumnatu-su, care-i 

veneau ca   turnate, iar Mărgăreta s-a bucurat că Petrică n-a dat 
la muzău căldărușa adusă de Trifon, care era mai frumoasă ca a 
popii.

                                            
S f â r ș i t

Ion C. Gociu
Târgu Jiu, 25 nov. 2012
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1. ORDIN DE EVACuARE A EVREIlOR DINTRE 
SIRET șI PRuT

                                    
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE
CABINETUL MINISTRULUI
FOARTE URGENT
Nr. 4147/21 iunie 1941

CONFIDENŢIAL
DIRECŢIUNEA GENERALĂ A POLIŢIEI
Domnul General Antonescu, Conducătorul Statului,
ordonă următoarele:

1.Toţi evreii valizi între 18-60 de ani, din sa-
tele dintre Șiret și Prut, vor fi evacuaţi în lagărul 
Tg. Jiu și în satele din jurul acestui oraș. Primele 
trenuri pleacă cu începere de azi 21 Iunie a.c.

Restul familiilor evreești din satele dintre Si-
ret și Prut ca și familiile evreești din celelalte 
sate din Moldova, vor fi evacuate cu ceeace le este 
necesar pentru trai, în comunele urbane depe terito-
riul judeţelor respective prin grija prefecţilor de 
judeţ.

Evacuarea acestor familii din satele din Moldo-
va, se va face în 48 de ore dela primirea ordinului.

2.Toate familiile evreești cari se găsesc în sa-
tele din restul ţării, vor fi evacuate cu ceeace le 
este necesar pentru trai, în comunele urbane de pe te-
ritoriul judeţului respectiv, prin grija prefecţilor, 
în timp de 4 zile dela primirea prezentului ordin.

Pentru toţi evacuaţii se vor întocmi tabele, care 
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vor fi predate poliţiilor respective, pentru a ţine 
evidenţa lor în scopul ca orice eventuală deplasare, 
să se poată face cu înlesnire. Familiile evacuate nu 
au voie să mai intre în comunele din cari au plecat.
Căminele celor evacuaţi, precum și orice alte bunuri, 
cari au rămas, vor fi date în primirea autorităţilor 
administrative locale.

Acei cari cu ocazia acestor evacuări, vor fi 
prinși în flagrant delict de devastarea bunuri-
lor, sau își vor însuși recoltele, vor fi deferiţi 
Tribunalelor Militare și vor fi sancţionaţi cu pe-
deapsa cu moartea. Deasemenea vor fi pedepsiţi în 
mod extrem de sever toţi acei cari se vor dovedi 
că au fost necorecţi cu ocazia acestor evacuări. 
Pedepsele la cari se expun cei ce vor devasta sau vor 
fi necorecţi, se vor aduce la cunoștinţa oamenilor din 
comună prin afișare și batere de tobă, pentru a nu 
cădea în greșală. Evacuaţii la Tg. Jiu, vor fi sfătu-
iţi să-și ia cu ei lenjerie, veselă, bani. Prefecţii 
judeţelor vor lua măsuri pentru aprovizionarea celor 
evacuaţi și vor veghia ca măsurile ce se iau faţă de 
ei să fie civilizate.

Pentru transportul pe CFR, se va cere de prefec-
turi la garnizoane foi de drum. Ministerul Apărării 
Naţionale a dat deja aprobarea. 

Se va raporta de executarea evacuărilor.
MINISTRU SUBSECRETAR DE STAT, 
GENERAL DE DIVIZIE,I. Popescu

Comunicat:
Marele Stat Major,Insp. G-ral Jandarm, Dir. G-

rală a Poliţiei. 
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2. lAGARElE DE TRANZIT, GHETOuRIlE,
 DEPORTARIlE SI AlTE FORME DE ASASINAT ÎN MASA 

La 21 iunie 1941, Ion Antonescu a ordonat ca toti evreii valizi de la 
18 la 60 de ani, care se aflau în satele dintre Siret si Prut, sa fie evacuati 
în Oltenia, în lagarul de la Târgu Jiu si în satele din împrejurimi. Mem-
brii familiilor acestor evrei si toate celelalte familii evreiesti din alte 
sate ale Moldovei au fost evacuate în comunele urbane din departa-
mentele implicate. Aceeasi masura a fost luata pentru întreaga popu-
latie evreiasca din România care domicilia în zonele rurale . În afara 
de lagarul de la Târgu Jiu, au mai existat si alte lagare la Craiova, la 
Caracal, Turnu Severin si la Lugoj . 

În întreaga Moldova si într-o mare parte a tarii au fost internati sute 
de evrei, care raspundeau cu viata pentru faptele coreligionarilor lor. 
Internarile de ostatici au durat de la 30 iunie 1941 pâna la 23 ianuarie 
1942 , dar în Regat nu au avut loc executii de ostateci. Organizarea 
lagarelor s-a efectuat la ordinul Ministerului Afacerilor Interne sau al 
Marilor Unitati Militare si a fost executata de unitati ale armatei si de 
jandarmerie . 

O adresa a colonelului Captaru, prefect al departamentului Iasi, tri-
misa Ministerului de Interne în iulie 1941 este semnifi cativa în priv-
inta deportarilor evreilor din Moldova spre sudul tarii. În adresa se 
mentioneaza deportarea din Moldova a 829 de evrei (275 barbati, 377 
femei, 98 baieti, 79 fete) în 24 vagoane (12 vagoane de calatori pentru 
femei si copii si 12 vagoane de marfa pentru barbati). 

La 12 noiembrie 1941, la ordinul Maresalului Antonescu, Marele 
Cartier General al Armatei prezenta o statistica din care, iata, rezulta 
ca în România 47.345 de evrei erau folositi la „munca de utilitate civ-
ica” (munca obligatorie) . 

Unii evrei efectuau munca obligatorie în localitatile unde domi-
ciliau. Altii, însa, munceau în asa-zisele „detasamente exterioare de 
munca”, trimise uneori la sute de kilometri distanta. O lista a Marelui 
Stat Major (nedatata) indica faptul ca în detasamentele exterioare de 
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munca se aflau mai mult de 17.000 de evrei, raspânditi în 21 de ju-
dete ale tarii . Adeseori situatia acestor evrei era dramatica. Folositi la 
munci extrem de grele (spart pietre, reparat drumuri), ei se aflau într-o 
stare de extenuare fizica accentuata . 

La 11 iulie 1942, Marele Stat Major a ordonat organizarea unor 
deportari ca pedeapsa pentru abaterile comise în timpul muncii obliga-
torii . La 24 iulie 1942, Presedintia Consiliului de Ministri a ordonat 
Ministerului Afacerilor Interne, prin ordinul nr. 9283 sa-i deporteze în 
Transnistria pe toti evreii comunisti sau simpatizanti comunisti. La 13 
iulie 1942, Ministerul Afacerilor Interne a ordonat executarea acestui 
ordin în urma caruia 1.045 evrei au fost deportati în Transnistria . La 3 
septembrie 1940, „Prefectura Politiei Capitalei aresteaza în Bucuresti 
395 de evrei, dintre care o parte suspecti de comunism, iar alta parte – 
cea mai numeroasa – formata din cei care, în luna decembrie 1940, au 
facut cereri de plecare în Basarabia, cereri gasite în arhivele legatiei 
U.R.S.S. din Bucuresti . La 8 septembrie 1942, evreii arestati în ziua 
de 3 septembrie sunt deportati în Transnistria. De-a lungul drumului, 
numarul lor va creste pâna la 578, caci se vor adauga prin statii evrei 
din aceeasi categorie, arestati în orasele de provincie. Odata cu aces-
tia, evreii comunisti sau suspectati de comunism, internati în lagarul 
de la Tg. Jiu, în numar de 407, sunt îmbarcati în vagoane de marfa, cu 
destinatia Transnistria. Cu acelasi tren sunt expediati în Transnistria 
554 de evrei suspectati de comunism, aflati în libertate în diferite orase 
ale tarii, în special în Bucuresti, Timisoara; Arad, Galati, Roman, 
Botosani si Iasi, si 85 de evrei condamnati pentru activitate comuni-
sta, care la aceasta data se aflau în penitenciare, în curs de executare 
a pedepselor” . 
………………………………………………………………………..
(* Comunitatea evreiasc[ din România www.romanianjewish./org.ro.cap.4htlm
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3. ISTORICul SECuRITȚII *)

Securitatea a fost, oficial, înființată prin Decretul nr. 221 din 30 
august 1948 al Prezidiului Marii Adunări Naționale a RPR. Inițial, a 
purtat numele de Direcția Generală a Securității Poporului (DGSP). În 
realitate, Securitatea a început să acționeze după 23 august 1944, când 
Ministerul Afacerilor Interne a fost infiltrat masiv de comuniști. Secu-
ritatea a fost creată de SMERȘ, o divizie a NKVD, având ca misiune 
înlocuirea serviciilor secrete din țările ocupate de URSS cu structuri de 
tip sovietic. Unitatea SMERȘ din România, numită Brigada Mobilă, a 
fost condusă, până în 1948, de colonelul NKVD Boris Grünberg, care 
folosea, în România, numele Alexandru Nicolski.

Primul director al Securității a fost gen-lt. Gheorghe Pintilie, pore-
clit Pantiușa (nume real: Panteleimon Bodnarenko). Șeful Securității 
avea rang de ministru în cadrul Consiliului de Miniștri, fiind secondat 
de 2 directori adjuncți cu rangul de secretari de stat, gen-mr. Alexan-
dru Nicolski și gen-mr. Vladimir Mazuru (nume real: Wladimir Ma-
zurow). Toți cei 3 erau ofițeri sovietici ai MGB, succesoarea NKVD.

DGSP a înlocuit Direcția Generală a Poliției de Siguranță. Conform 
Decretului 221, Securitatea avea rolul de “a apăra cuceririle democrat-
ice și de a asigura securitatea Republicii Populare Române împotriva 
uneltirilor dușmanilor interni și externi”. De asemenea, organele de se-
curitate erau “singurele abilitate a instrumenta infracțiunile ce prime-
jduiesc regimul democratic și securitatea poporului”. Prin Decretul 
nr. 50 din 30 martie 1951, DGSP și-a schimbat numele în Direcția 
Generală a Securității Statului, iar prin Decretul 264 din aprilie 1951, 
SSI (Serviciul Special de Informații) a intrat în compunerea DGSS.

Potrivit Decretului nr. 324 din 20 septembrie 1951, DGSS s-a sepa-
rat de Ministerul de Interne și a fost încorporat în Ministerul Securității 
Statului (MSS). Această reorganizare a fost de scurtă durată. MSS a re-
intrat sub comanda MAI, la 7 septembrie 1955. Câteva luni mai târziu, 
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la 11 iunie 1956, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1361, Min-
isterul de Interne a fost reorganizat și împărțit în două departamente: 
Departamentul Securității și Departamentul Internelor. Cel din urmă 
răspundea de Miliție și închisori, în timp ce primul a moștenit struc-
tura DGSS.

Securitatea nu a avut, până în 1956, atribuții în ceea ce privește 
deținuții politici din închisori și lagăre de muncă, cu excepția supra-
vegherii contrainformative a ofițerilor, subofițerilor și trupelor, care 
îndeplineau serviciul acolo. Asta nu însemna că Securitatea nu e 
vinovată de crimele regimului comunist. Ofițerii de securitate nu au 
intervenit pentru a opri abuzurile. În cele câteva cazuri când au sesizat 
asemenea fapte, fie nu s-a luat nici o măsură, fie au fost concediați. 
În multe alte cazuri securiștii s-au implicat în crime și torturi. Secu-
ritatea a fost principala sursa de informații care au dus la închiderea 
“dușmanilor poporului” în pușcării și lagăre.

După moartea lui Stalin, în martie 1953, a urmat o perioadă de 
relativă liberalizare în interiorul lagărului comunist. Totuși Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, un stalinist convins, a inițiat o campanie de epurări 
după model stalinist, în urma căreia și-a eliminat potențialii dușmani 
din interiorul partidului. Securitatea, sub comanda lui Alexandru 
Drăghici, a avut un rol important de jucat în această campanie.

În anul 1958, personalul Trupelor de Securitate era stabilit la 5.633 
ofițeri, 4.108 sergenți reangajați, 1.416 angajați civil și 46.028 militari 
în termen, adică 57.185 persoane.

  ……………………………………………………………………
) Din Cartea Albă a Securiții vol.I/1997
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4. BuCuREşTIul, O RANĂ DESCHISĂ 
DuPĂ 4 MARTIE 1977

În urma dezastrului care a lovit Bucureştiul în seara de 4 martie 
1977, harta imobiliară a Capitalei a fost parţial refăcută. Unele clădiri 
au dispărut pentru totdeauna, iar altele au fost refăcute. „Centrul Ve-
chi” vă prezintă povestea unora dintre blocurile care au dat cândva 
culoare şi farmec Bucureştilor, dar care s-au transformat, din cauza 
seismului, în adevărate capcane ale morţii.  

Blocul Belvedere
Blocul se afla la intersecţia străzilor Brezoianu cu Domniţa Ana-

stasia. Avea la parter un restaurant care devenise celebru în Bucu-
reşti, numit „La doi colonei”. Prăbuşit în totalitate la cutremurul din 
1977, „blocul din Brezoianu”, cum i se mai spunea, a provocat una 
dintre cele mai înfiorătoare tragedii, majoritatea oamenilor găsindu-şi 
sfârşitul arşi de vii din cauza incendiului care a urmat prăbuşirii.

 



248

Ion C. Gociu

Acum 34 de ani, Romania a fost zguduita de cel mai pu-
ternic cutremur produs pe teritoriul tarii in perioada postbelica. 
 
           Cutremurul a avut loc in seara zilei de 4 martie 1977, la ora 
21.22. Seismul a avut epicentrul in Vrancea, in partea de nord-est 
a Muntilor Vrancei; conform datelor din Catalogul seismic al Ro-
maniei, coordonatele geografice ale epicentrului cutremurului sunt 
45,77 grade latitudine Nordica si 26,76 grade longitudine Estica.  
 
          Seismul s-a produs la o adancime de 94 km. Magnitudinea 
seismului a fost de 7,4 grade pe scara bazata pe moment seismic, 
respectiv de 7,2 grade pe scara Gutenberg-Richter. 
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Glosar 

A 
  andraliu (rrom) = zăpăcit, dezorientat
B
  baieră               =  agățătoarea traistei
  bâlboră             =  flacără
  boboloș             =  bila ce bate în clopoțel
  boboloșată        =  umflată (rotunjită) de grasime
  boșomeți           =  caltaboși
C 
   a crici               =  a spune, a preciza
   crisinator (rrom.) = judecător
D 
  dârâ                      = scrijelitură, urmă, pe pământ, pe metal etc.  
G 
  gagiu (rrom.)    = iubit
  gajo (rrom.)      = român
  glăgorie            = minte, înțelepciune
H 
  hăripi                = aripi
  holomocit         =  amețit, derutat
I 
  a iedui              =  a suferi  cumplit 
  epurat               =  dat afară din serviciu
 
 lăntete                =  lemn cioplit din cadrul porții
M 
   mașchar le gage (rrom.) = între, alături de români  
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P 
   păiangăn             = păianjen
   perpelit                  =  curățit de pene prin opărire și smulgere
   personal TESA  =  cu atribuții tehnice și administrative 
S 
  sarsana                 = colet, povară
  stălnițe                 =  ploșnițe
  spetie                   =  spata piciorului din față de la porc
  șaorâi (rrom.)      = copii
  șerand (rrom. )    = saltea în cort
  slivină                  = robinet din lemn la butoi
 T.
  trandafiri de porc  = cârnați cu usturoi
  tâlvură                   = cârd de păsări
  TESA                    =   tehnic economic și adm.
U 
   urdar (rrom)         = ușa cotrului
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