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 Mătuşii Viorica, ardeleancă de la poalele          

Apusenilor, care, din lumea spiritelor, m-a  
ajutat să scriu această carte, pentru  

mântuirea pestedelenilor. 
 
 
 
 
 
-Nu înţeleg nimic. Ce înseamnă că Iisus Cuvântul este 

apa vie, apa vieţii şi încă a vieţii eterne ? 
 -Simplu. 
 -Simplu zici?  Fă-mă să înţeleg. 
 -Fără apa pe care o bem zilnic, nu există viaţă pe 

pământ. Am zice că este apa vieţii pe pământ. 
 -Nu am zice. Chiar aşa e, ripostă energic Făniţă, 

meseriaşul care acoperea casele cu tablă, sau lucra porţile 
de fier forjat. Avea vreo câteva clase şi o şcoală de meserii 
şi de când a terminat şcoala, nu a mai citit nimic. Nu avea 
copii, ca să fi citit măcar unele lecţii cu copiii săi. 

 -Da, este apa vieţii pe pământ. Când se gată apa... 
 -Se gată şi viaţa. 
 -Dar apa aceasta pe care o bem este pur şi simplu apă. 

Nu-i spunem niciodată apă vie. 
 -Nu. 
 -Şi se poate termina. 
 -Se poate. 
 -Apa de care ne spune Iisus este apa vie care durează 

mereu. 
 -Şi de ce e vie? 
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 -Pentru că e spirit. Şi omul nu e făcut numai din oase, 
muşchi, tendoane şi creier, ci şi din spirit. 

 -Şi spiritul e viu. 
 -Şi vine de la Dumnezeu. 
 -Ei, asta n-o pricep! Cum e viu şi vine de la 

Dumnezeu? Ştii ceva, lasă-mă dracului în pace, că mă 
doare capul. Uite-aşa mi se umflă, ca un dovleac şi îmi 
crapă. Că nu am altceva mai bun de făcut decât să ascult 
palavrele unui intelectual. Şi meseriaşul se ridică, vibrând 
ca un cal nervos, de curse, pe care călăreţul nu-l mai poate 
struni. 

 Intelectualul, magnetizat de unda meseriaşului, 
izbucni, strigând şi el, să mai fie ascultat două minute. 

 -Ba nu! Şi al dracului să fie cine ţi-o  mai intra în 
casă! 

 -Două cuvinte! N-auzi?!  
 -Zi-le repede, că nu mai pot! 
 -Când ţi se defectează un radio, sau un televizor şi-l 

arunci, dacă ai altul, nou, în locul mortului, merge? 
 -Merge! 
 -Pentru că între Televiziune şi el şi în el este ceva ce 

tu nu vezi şi crezi că  nu este. 
 -Hait! Spiritul viu. Gata, mă făcuşi să râd. Şi Făniţă 

plecă precum o furtună, în stradă, şi de acolo spre casă, 
înjurând şi jurându-se să nu mai vină la intelectualul acesta 
niciodată. Eu sunt viu! Am sânge cald şi inima îmi bate, 
băga-te-aş în mă-ta cu tot neamul tău de intelectuali. 

 Intelectualul Dinul Măsuratu zăcea cu capul pe masă. 
Soţia sa începu lecţia de bumbăceală. 

 -Îţi intră omul în casă şi tu sari la el! Nu eşti sănătos la 
cap! Du-te dragă la un spital şi te caută de nervi. Nici 
măcar nu te-ai ridicat să-l conduci până la poartă! Şi ieşi 
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din casă şi ea, tot ca o furtună, trântind uşa, de ţiuiră 
geamurile. Intelectualul încercase să-l treacă pe meseriaş 
dincolo de rănile din palmele şi coasta lui Iisus, care nu ne 
mai sunt la îndemână să le pipăim, ca Toma, dar ne este la 
îndemână Iisus, apa vie, spiritul său, etern, viu. 

 -Sânziana, soţia lui Dinu Măsuratu, ajunse , în mare 
grabă, la o bună prietenă. 

 -Iuliană, m-am măritat cu un nebun. Are aşa nişte 
ieşiri de mă îngrozeşte. 

 -Bagă-l în spital, la boli nervoase. 
 -Aşa ar trebui dacă nu mă bagă el pe mine. Că 

televizoarele moarte au legături nevăzute cu Televiziunea. 
 -E tembel. Undele pe frecvenţele cărora funcţionează 

radioul, televizorul şi telefonul fără fir. Şi alte aparate. În 
general tot ceea ce se retransmite prin sateliţi. 

 -Na, na, na! Vrea să zică despre om că e mort şi nu e 
mort. Că trupul e mort şi nevăzutul e viu. 

 -Ştii ceva? Lasă-mă dracului în pace, că mă bagi şi pe 
mine în spital. Tu te-ai măritat cu el, nu eu. Dar de scrântit, 
e scrântit. 

 -Şi mi-e frică să merg acasă. Mi-e frică să nu mă 
omoare, noaptea, în somn. 

 -Tu, mă sperii! Şi noaptea? Urlă ca lupii? 
 -Nu. Doar ziua, când îl apucă. 
 -Da lasă-l în pace, ce te ţii în gură cu el?! 
 -Păi eu tac şi nu-i răspund nimic. Intră în vorbă cu 

mine şi tac. Tac! Nu mai pot! Urlu şi eu! Şi urlă şi el la 
mine. 

 -Schimbă şi tu vorba, dacă te şcoleşte despre vii şi 
despre morţi. Mie mi-ar fi nu ştiu cum să stau cu el în pat. 
Cum e? 

 -Oho! 
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 -Atunci taci şi nu urla, că văd că tu urli prima! 
 -Ba tu, că eşti o proastă, izbucni Sânziana, şi ieşi din 

casa Iulianei ca un taifun, în stradă şi de acolo spre casa ei, 
jurându-se să nu mai vină la Iuliana câte zile va avea. Intră 
în casă. Soţul stătea pe un scaun, lângă masă, cam pustiit 
de gânduri. Sânziana trânti uşa, trecu în camera următoare 
şi trânti şi uşa aceasta. Soţul se ridică, hotărât să meargă 
să-i dea o mamă de bătaie, să scoată toţi dracii din ea. Îi 
dau câteva palme şi poate o domolesc. Degeaba îi spun că 
are draci. Nu numai că nu crede aşa ceva, dar mai şi urlă, 
ca dracu! Dar mai bine o las în suc propriu, în propria-i 
otravă. E otrăvită de răutate. Răutatea îi alimentează 
orgoliul, iar orgoliul refuză orice adevăr care ar veni de la 
mine. De ce s-a măritat dacă faţă de soţ e şi surdă şi mută? 
Asta e, izbucni el, deschizând uşa şi urlând spre ea, că e 
surdă şi mută, apoi trânti şi el uşa. 

-Bun de legat! Cu ochii bulbucaţi, de nebun! Că sunt 
surdă şi mută! N-am cu cine mă înţelege! E nebun, că una 
e să fii legat de vreo vrăjitoare şi alta să fii nebun. Dar că e 
ceva la mijloc, iar e adevărat! Ştiu eu cine mi-o făcut vrăji, 
să n-am parte de căsnicie! Că şi mama ei ştia să lege şi să 
dezlege. Ar trebui să o omor! Pe acesta l-aş lăsa, dacă nu 
mi-ar fi ruşine de lume. Ce ar zice lumea? Că io-s de vină.  
L-am potcovit eu, la unele prietene! Dar văd  cum unora le 
fug ochii după el! Că de ce mă pun în colţi cu el! Pentru că 
aşa vreau! Nu mă las! Nu mă las! Nu mă las! 

  A doua zi, la ivirea zorilor, erau în drum spre gară. 
Luară trenul spre comuna Pestedeal, care-i aştepta, acolo, 
între dealurile acoperite cu păduri, cu livezi. Focul mai 
mocnea în ei, acoperit cu spuză. Bătălia era doar amânată. 
Sânziana nu rezistă mai mult de o zi. Lăsă un bilet, că se 
duce acasă, în Bucureşti, pe o zi-două, să se liniştească. Şi 

5 
 



ieşi radiind ca o primă doamnă a comunei, răspunzând la 
salut doar din ţuguiul buzelor, cu privirea pe deasupra 
oamenilor. Dumnealui, rămas acasă, se îmbăie, să scape de 
zgura supărărilor şi aşteptă. Şi ce aşteptă sosi. De cel mult, 
de douăzeci de ani. O văzuse pentru prima dată în urmă cu 
vreo două săptămâni. Venise cu soţul. Dintr-un alt sat. Ore 
bune de mers. Să plătească iarba de pe un pământ.   Preţul 
ierbii îl negocie Sânziana.. Am la mine o parte din bani. 
Dacă mai rămâneţi în Pestedeal, până la sfârşitul lunii, vin 
şi vi-i aduc şi pe ceilalţi. Vom fi aici, Micşunico, îi 
răspunse Dinu  privind-o, câteva clipite, cu poftă, drept în 
ochi. Aceasta la fel. Era numai jar. Apoi privirile îşi traseră 
perdelele din afară, dar înscrisul lor rămăsese înăuntru. La 
sfârşitul lunii, bătu iar la uşă. Acelaşi foc în priviri. Dinu 
închise uşa, cu cheia, să nu-i deranjeze nimeni. Se 
năpustiră unul în braţele celuilalt. La plecare, Dinu îi 
spuse, că vor avea un copil, care va ajunge domn mare. 

  Sânziana, la Bucureşti, se hărnici şi ea toată noaptea. 
Că pe Dinu îl sâcâie, îl enervează în mod voit. Acesta chiar 
i-a spus, că e ca o pasăre împăiată. 

  În ziua următoare Dinu privi peste drum, la o coniţă. 
Că nu se da ea de ţărancă. Pietroasă şi tânără. Când 
bărbatul său, meseriaş zidar, mergea cu săptămânile de 
acasă, dumneaei, Sulcina, ridica un picior în faţa 
poliţistului din comună, în biroul acestuia. Dinu, ochi 
versat, vedea schimbarea femeii, după vizita la postul de 
poliţie, unde avea câteva pretexte fireşti, pentru a merge. 
Ce mă fac? Să intru la concurenţă cu poliţistul? 

Apoi urmări femeietul ce mergea pe stradă, în zi de 
lucru şi în zi de sărbătoare. Le saluta şi asculta cu atenţie 
vibraţia glasului lor. Apelul refulat era direct, clar. 
Epuizate, după lucru, vocea apelului era stinsă. De la un 
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timp îşi dădu seama că o fată defilează mereu, pe stradă, ca 
un cuptor încins. De ajuns să intre la cineva. O simplă 
atingere de mână şi totul se va întâmpla, ca şi cu femeia cu 
iarba. Plimbăreaţa, elevă în clasa a unsprezecea. Fată de 
meseriaş. Şi el mereu plecat. Dar maică-sa? Ţine uşa 
încuiată, când merge la vecini, la o cafea. Casă muzeu. 
Curată, mobilată. Să o arate vizitatorilor. Şi atât. Şi fetiţa, 
de mică, pe stradă, la joacă. Şi tot pe stradă era şi acum, 
dar nu la joacă, fiind mare, ci la plimbare. Elevă. Dacă voi 
avea cu ea un prunc, iese tămbălău mare. Aşa că Dinu 
renunţă. Primul tânăr la care intră în casă, pune mâna pe 
ea, îşi spuse Dinu. De ar fi un absolvent de liceu tot ar mai 
fi speranţă să tragă de ea, să termine liceul. Încă un an. 
Dacă va fi un ţăran cu şase-şapte clase, îi va fi soţie. Ce 
ţăran? Aici le e ruşine de acest cuvânt. Au rămas 
suspendaţi între oraş şi sat. Nu sunt nici, nici. Până azi nu 
mi-am dat seama.  

Şi chiar aşa se şi întâmplă, numai peste câteva zile. 
Memoria colectivă înregistră această explozivă poveste de 
dragoste, dintre o elevă în a unsprezecea şi un ţăran cu opt 
clase. Gura satului vălurea peste tot. Tânărul avea armata 
făcută. S-au întâlnit pe drum. În dreptul casei lui. O invită 
la el. 

  -Ce o să zică mama ta?!, îl chestionă Marusia. 
  -Bună ziua, îi spuse Viorel. Ceea ce însemna, nimic, 

nu îţi fă probleme. 
  -Nu vin. 
  -Atunci, în curte. 
  -Aşa, dar puţin. 
  -Intră în casă. Mama nu e acasă. E la Ţâţa Vacii. 

Drum lung. Nu vine repede. Şi fata a intrat. N-au mai 
închis uşa pe dinăuntru. N-au mai avut timp. Şi azi aşa şi 
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mâine tot aşa şi fata n-a mai mers la şcoală. Mai erau doar 
câteva săptămâni până la încheierea anului şcolar. A rămas 
corigentă. Băiatul o ceru în căsătorie. Părinţii fetei îl 
refuzară. Au mers în oraş, la liceu, să aranjeze, cu bani şi 
produse agricole, corigenţele fetei, ca să treacă în a 
douăsprezecea. Dar fata a fugit la băiat. Şi Dinu, revenit în 
sat, singur, pe câteva zile, să culeagă prunele de vară, 
Sânziana ne reuşind să se învoiască de la serviciu, aflând 
de noua situaţie a Marusiei, îşi zise, că acum o poate 
chema la el. O să-i spun tatălui fetei, că voi încerca să o 
lămuresc, să se întoarcă acasă, dacă o iartă. 

  -O iertăm, o trecem la seral, la fără frecvenţă. Am 
aranjat. O s-o facem cu liceul terminat. Numai că aflară o 
veste, care îi înmărmuri. Fata rămase gravidă. Părinţii i-au 
spus lui Dinu, că o primesc şi aşa şi-i cresc şi copilul. Dar 
să plece de la vagabondul şi sărăntocul şi beţivanul acela. 
Dinu socoti că intervenţia sa nu-şi mai avea nici un sens şi 
lăsă totul pe altădată. Să nască, să se limpezească apele. 
Poate nici nu va mai fi atrăgătoare. După noul său obicei, 
trecea în revistă pe cei ce mergeau pe drum. Iată-l pe 
Nicolae. Şi îl salută şi intră în vorbă cu el şi îl pofti la o 
ţuică, după obiceiul locului. 

  -Cum o mai duci cu nevastă-ta? 
  -Chiar despre aşa ceva doresc să vorbesc cu 

dumneavoastră. 
  Dinu, om însurat, de câţiva ani buni, în Bucureşti, cu 

o soţie respectată şi atrăgătoare. Îşi întorceau ţăranii 
privirea, pe furiş, după ea. Cei mai tineri, timoraţi şi 
ruşinaţi, imaginându-şi că nu ar face faţă. Şi cum pe Dinu 
nu-l prea ştiau cu ochii în patru, după femei, Nicolae îl 
alesese să îşi verse năduful.  

  -Spune Nicolae. 
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  -Dumneavoastră vă spun, că nu am la cine mă plânge. 
  -Spune, omule. 
  -Greu. Explodez. 
  -Te ascult. 
  -Trag de ea ca de un lemn. Îi, nu ştiu cum să spun. 
  -Ca un sac de fasole. Ai vrea să fie mai drăgăstoasă. 
  -Aţi pus degetul pe rană, domnule Dinu. 
  -Asta se poate îndrepta. Dar ca între femei. O învaţă a 

mea să fie jucăuşă. Să vie pe la noi, să stea de vorbă cu 
Sânziana. Să găsim un motiv, ca să vină. Aveţi găini? 

  -Avem. 
  -Trimite-o la Sânziana cu zece-cincisprezece ouă. Le 

plătim. 
  -Nici vorbă. Fac cinste. Am serviciu. 
  -Nu. Ar bate la ochi. 
  -Aşa-i. 
  -Şi dacă ai serviciu, un ban nu strică! Pe o sticlă cu 

lapte, pe un kilogram de brânză, pe ouă. Noi, dacă suntem 
singuri, nu avem nici vacă, nici găini. Venim în concediu. 
Sau sâmbăta şi dumineca. Părinţii au ales calea Ardealului, 
la frate-meu, însurat acolo. Caz rar să meargă părinţii din 
locul lor natal. Ba chiar ne mai auzit. Dar se vede că le 
merge bine. 

  -Ştiu. I-a făcut şefi de fermă. 
  -Păi mâine, aşa mai de dimineaţă, să vină cu ouăle. Să 

bată la uşă, că poate Sânziana se mai odihneşte. 
  -Vine mai târziu. Că doar n-a veni cu noaptea în cap, 

când iau eu autobuzul. 
  -Ai de mers. 
  Cam o oră la dus şi o oră la întors. Dar e bine. Un 

serviciu permanent e a-ntâia. 
  -Aşa-i. 
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  -Îi mai bine să vină mai de dimineaţă. Aşa pe la opt. 
Sunt singure. Eu mă duc la prune, tocmai la Aluniş. 

  -Zis şi făcut. 
  -Să trăieşti Nicolae. 
  -Şi dumneata, domnule Dinu. 
  -A doua zi, Marioara, cu cinsprezece ouă. Dinu o 

invită înăuntru şi mai înăuntru, până în dormitorul familiei, 
cu adevărat elegant, cu storurile aproape trase. 

  -Ia loc, Marioară. Aici. Şi-i arătă un loc confortabil. 
Se întoarse la prima încăpere, închise uşa pe dinăuntru, luă 
o tavă cu cafeluţe şi vin roşu, la pahare înalte, gata 
umplute. O aşeză pe măsuţa de dinaintea Marioarei. Înainte 
de toate gustă un vin roşu cum nu ai mai băut niciodată. 

  -Aşa-i. 
  -Atunci bea liniştită. 
  -E prea mult. 
  -Jumătate. Hai, noroc şi toate cele plăcute. Te rog, 

bea. Raritate, altfel nu ţi-aş fi dat. 
  Şi băură amândoi până la jumătate. 
  -E grozav. Cred că am luat foc. 
  -Marioara, îţi pun o întrebare. Te rog să îmi răspunzi. 

Când eşti cu bărbatul tău, ştii ce vreau să spun, iei foc tot 
aşa? 

  -Nu. 
  -Atunci mai gustă o jumătate de înghiţitură. 
  -Dar doamna? 
  -Acum o jumătate de oră am condus-o la autobuz. 

Aşa că bea liniştită. O înghiţitură. 
  -Numai una. 
  -Numai una. 
  -Şi zici că nu prea merg bine lucrurile, ştii la ce mă 

refer, cu Nicolae. 
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  -Nu zic că nu merg, ci  că nu prea merg. 
  -Aşa-i. 
  -Există un singur leac. 
  -Care? 
  -Să încerci şi cu altul. Dă-mi puţin mâna. O ridică în 

braţele sale şi o lipi de el. La plecare o rugă să vină şi 
mâine cu lapte. 

  -Mâine nu pot. Poimâne. 
  -Bine. O să te învăţ să faci ce vrei din bărbatul tău. 

Trebuie să vii. 
  -Am spus că vin. O conduse până în ultima cameră, 

unde o îmbrăţişă iar şi o sărută. Marioara părăsi casa cam 
ameţită de mângâieri. Veni şi cu lapte şi Dinu o dezbrăcă 
cu încetinitorul. Marioara se ruşină, opunându-se uşor. 

  -Ţi-am spus că te învăţ? Hai, dă-ţi tu jos bluza. Se 
dezbrăcă şi el de-odată cu ea. Şi-i alungă ruşinea şi femeia 
arse ca focul, hărnicindu-se. El o temperă, învăţând-o la 
mângâieri fine, cu încetinitorul. Şi la sărutări, cu ochii 
deschişi, ca o femeie care ştie ce face. 

  -Iată, azi, a fost mai bine ca alaltăieri. Ai venit 
îmbăiată. 

  -Am ştiut. 
  -Că ştii, că nu ştii, în toată seara să te îmbăiezi. La fel 

şi Nicolae. Şi va fi foarte bine între voi. 
  -Ca azi nu va fi niciodată. 
  -Dar va fi mai bine. 
  -Mulţam. Aşa am să fac. Îl dau eu pe brazdă.  
  -La spălat. 
  -Da. Mi-ai făcut un bine. Rămân îndatorată. 
  Dinu închise casa şi plecă şi el la Bucureşti. În drum 

spre staţia de autobuz îl văzu pe Nicolae, soţul Marioarei şi 
pe Ionică al lui Dublă, lângă căruţă, la intrarea uliţei în 
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şosea. Să mai răsufle calul. Şi trecură prin faţa lor două 
fete, pe care le salutară, apoi, în urma lor, abia atingând 
pământul,, alergară în şerpuire, bâţâindu-şi mijlocul, 
precum căţelandri cuprinşi de călduri. Ajunşi lângă cal, 
priviră în sus, cu braţele înălţate, mişcând din cap, dând 
astfel de înţeles ce grozavi ar fi cu acele fete. Dinu se făcu 
a nu-i vedea. Ionică avea un băieţel şi zicea el, încă o fată, 
pe drum. Nicolae, în aşteptare. 

  În tren, Dinu ochi tot femeietul din vagon. Pentru 
conversaţie, să treacă timpul mai uşor. Dacă o fi şi o Evă, 
cu atât mai bine. Două fetişcane. Nu mă bag. Par a se 
înghesui la bărbaţi. Infecte. Acolo, una cu mama sa. N-am 
acces la ea. Pare cuminte. Vor mai fi fiind şi fete pe lumea 
asta. Poate mamei sale să îi fac un bine, că e o femeie 
stenică, cu multe refulări. Doar trebuie să apeşi pe clapa 
defulării şi vrednica soţie se răstoarnă. Iată şi câteva 
băbuţe. Una fără să se arate, decât pentru cine are ochi să 
vadă, are un magnet fin, de atragere. A oferit. Nu la 
ciurucuri. Dar e trecută şi stoarsă ca o lămâie. În celălalt 
vagon. Dintr-o privire, radiografie şi aici. Lângă o doamnă, 
locul neocupat. N-au îndrăznit. Magnetul de respingere i-a 
ţinut la distanţă. Locul a fost rezervat pentru mine. 

  -Îmi permiteţi? 
  -Cu plăcere. 
  Dinu sosise la timp. O salvase. De bună seamă locul 

ar fi fost ocupat, de un ţigan cam nespălat, cu burtică, cu 
buzele răsfrânte şi ochi bulbucaţi. Magnetul de respingere 
era în alertă. Dinu înţelese prea bine, de ce a fost amabilă. 

  -Dacă mergeţi până la Bucureşti, ţin locul acesta 
ocupat, îi spuse, privind-o în ochi. 

  -Mulţumesc. 
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  Care va să zică a repetat, prin mulţumesc, faptul că 
am scos-o dintr-o situaţie la limită. 

   Ţărăncile de pe bancheta din faţă, se ridicară să 
coboare. Ţiganul se repezi, însoţit de o femeie, tot cam la 
vârsta de mijloc, cu rochie lungă, învălurită şi cu bluză 
până la gât, dar cu o faţă şi cu nişte mâini şi cu nişte ochi 
de te scăldai în ei, de plăcere. Ce trup o fi sub falduri?, îşi 
zise Dinu. Femeia! Doar atât dură totul. Ţiganca scoase din 
buzunarul rochiei o mână de seminţe de floarea soarelui. 
Scuipă cojile pe jos. În câteva minute, vagonul părea vagon 
de vite. Alţi ţigani, unii pe bănci, alţii în picioare făceau 
acelaşi lucru. Dinu luă mâna doamnei. I-o strânse uşor. 
Plecară ţinându-se de mâini. În capătul vagonului, în 
holişor, numai coji de seminţe, capete de ţigări şi un miros 
neplăcut de ţuică. Dinu traversă în celălalt vagon. 

  - Să încercăm în celălalt vagon. La etaj. Banchete 
doar de două locuri, fără oameni faţă în faţă. Femeia trecu 
înainte. Se mai ţineau de mâini. Iată! Fugi! O împinse uşor 
de spate. Aceasta ocupă repejor locurile, spre care veneau 
alţi călători, din partea opusă. Dinu îi întinse mâna, să o 
felicite pentru viteza de reacţie, apoi cuprinzându-i 
degetele, cu ambele palme, o rugă să îşi pună o dorinţă. 
Dumneata? Şi eu. Aceeaşi dorinţă. Se potriveşte? Da, îi 
răspunse Dinu, ca un inel de nuntă, pe deget. Citeşti 
gândurile? Am această înzestrare, dar ne exersată, răspunse 
din nou Dinu. Mă bucur. Eşti un om care poate fi ajutat. Cu 
plăcere, îi răspunse Dinu. Vă plac femeile? Dar ele pe 
mine? Şi ele. Şi cel mai bine ar fi acum, continuă femeia, 
după ce ajungem în Bucureşti. Sunt în situaţia de a oferi o 
locuinţă confortabilă, fără nici o emoţie. Nu mă interesează 
celelalte date ale vieţii dumitale, doar faptul că doreşti să 
înveţi şi nu suferi de autocenzură, de complexe. Am văzut 

13 
 



de la bun început ce vrei şi am lăsat uşa deschisă. Dar nici 
o cucoană să nu mă stânjenească. Nu intenţionez să intru în 
competiţie cu ea. Fac ce vreau. Pot spune să facă şi ea ce 
vrea? Poţi. Nu mă interesează viaţa ei de din afara familiei. 
În sinea mea i-am lăsat uşa deschisă, pentru a ieşi. Şi 
pentru mine însumi fiind deschisă. Mulţumesc pentru 
sinceritate. Doar aşa am reuşit şi reuşim să citim, unul în 
cartea celuilalt. Sunt nişte reguli simple. Mai important va 
fi, când în doi, îl vom citi pe al treilea. Se poate? Întrebă 
Dinu. Se. Şi se practică. 

  Ajunşi în Gara de Nord, femeia chemă un taxi, 
spunând că ea plăteşte şi aşa ajunseră la o vilă într-un mini 
cartier de lux, cam ascuns de privirile bucureştenilor şi de 
aceea cam necunoscut. Baie. Halate. O seară fără 
complexe, fără autocenzurări. Într-un târziu femeia îl 
întrebă dacă nu vrea să fie inspector pentru educaţia 
sexuală, la licee. Sunt inginer. Foarte bine. Vei răspunde de 
liceele cu profil tehnic. Vreau. Răspuns perfect, sublinie 
femeia. Gândurile se citesc cu uşurinţă, milimetric, 
recunoscu Dinu. 

  Sânziana aştepta destul de intrigată că nu i-a sosit 
soţul. Nici cu ultimul tren. Că doar nu are pe vreuna pe 
traseu. A mai venit o dată dimineaţa, direct la serviciu, la 
prima oră, cu maşina unui consătean, care avea un interes 
în Bucureşti. Deşi poate întârzia până vine autobuzul de 
dimineaţă. Îi lipsea. Se trezise de câteva ori. Spre 
dimineaţă tresări. I se păruse că lângă ea, e altcineva în pat. 
Gata, nu mă mai joc de-a bărbaţii. Dinu e cuminte. Dacă 
mă îmbolnăvesc de ceva boală, de la intruşi, am dat-o în 
bară, îl contaminez şi pe el. Are dreptate. După ani de 
scrâşniri, mi-a spus că sunt ca un sac de fasole, sau ca 
Sulemenita. Cine-i Sulemenita? Femeia de cauciuc a 
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marinarilor. E rece. De ce te-ai căsătorit cu mine, dacă eşti 
ca un lemn? Doar ne cunoscusem înainte de a ne căsători. 
N-a zis, îşi aminti Sânziana, n-a întins coarda prea mult, să 
nu se rupă. Dacă ar fi zis, i-aş fi strigat să plece la cine 
vrea, că ştiu eu, ai pe cineva! Aş fi fost prea umilită, adică 
merge la altele, pentru că eu nu şi nu. Dar nu-i târziu 
pentru el, nici de aici înainte. Trebuie să schimb muzica. 
Mai dinamică. Să-l păstrez pe lângă mine. Nu se ştie 
niciodată, şi vai şi vai de o femeie singură. Ca o minge de 
fotbal în picioarele unuia şi altuia, aşa cum e Adriana. Face 
pe grozava, dar a ajuns o instalaţie sanitară, pentru unii, 
pentru alţii. Vin, pleacă şi ea rămâne din ce în ce mai 
singură şi mai neajutorată. A ajuns-o scadenţa, chiar dacă 
nu se arată. Nu mai vin nici unii, nici alţii, decât, la nevoie, 
câte un beţiv, singur pe lume, să bea împreună. Dar şi 
acesta pleacă. Şi tot cu gândul după Dinu, ajunse la 
serviciu. Nu intră bine în birou şi auzi telefonul. Era el. Da. 
Ghici cine te sărută? Cel mai drag om din lume! Aşa te 
vreau Sânziana. La tonul acesta. În regulă, îi răspunse 
Sânziana. Pe verificate, diseară! Hai, hai, nu fi obraznic. 
Dar nu zic nu. Aşa Sânziano, aşa te vreau. 

  Dinu ştia sigur despre ce e vorba. Păuniţa Grâuleanu, 
femeia cât veacurile, cum însăşi spusese. Ceea ce sunt, asta 
sunt, nu o prefăcută, cu un hăţiş de refulări şi izbucniri, de 
nici nu ştii când s-au dus anii, fără să fi dobândit un pic de 
confort. Hărţuiţi de propriile simţuri. Le oferim ce vor şi 
organismul se pacifică.  Excelent, aşa e, recunoscu Dinu. 
Defulările au ajuns prin văzduh la Sânziana. Ai intrat într-
un cerc de oameni sănătoşi, îi zise Păuniţa. De mâine ne 
vei simţi la serviciu, în familie, în lume. Şi iată, constată 
Dinu, amintindu-şi de cuvintele Păuniţei, spectacolul a şi 
început. Sânziana îmi vorbeşte, pentru prima dată, cu 
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dezinvoltură, despre cele în intimitate. Cu dezinvoltură, nu 
cu vulgaritate. Relaţiile dintre oameni, îi spuse Păuniţa 
Grâuleanu, pot fi supravegheate. E vorba de un standard de 
civilizaţie. Se îmbracă întreg pământul cu ieşirea din haos, 
prin intrarea într-un sistem. Nu de ceea ce suntem, să ne 
ascundem, ci de lipsa de sociabilitate şi de comunicare 
sinceră. Aceste două coordonate ne ţin de prieteni, la pat, 
la afaceri, la coordonarea oamenilor pentru a ieşi din 
restricţiile producătoare de turbulenţe, în viaţa de familie, 
în relaţiile de dincolo de familie. Totul ca într-un sistem de 
conexiuni prin sociabilitate şi comunicare, pe orizontala şi 
verticala vieţii. De la întâi, luna ce vine, vei beneficia de 
instruire, pentru educaţia sexuală a adolescenţilor. Copii 
lăsaţi de izbelişte, părinţi ocolind discuţiile limpezi pe 
această temă, profesorii strigând la ei să fie cuminţi, sau îi 
lasă în haos, pândiţi de toate suferinţele psihice, nervoase, 
expuşi fizic la multe riscuri, la sida, sifilis, sarcini nedorite, 
avorturi. Sunt multe de spus, dar iată, pierdem partea 
practică, doar pentru aşa ceva ne-am întâlnit. Mai vreau. 
Exact. Pentru aşa ceva eram la pândă şi eu, răspunse Dinu. 
Eu am comunicat direct, tu, în tăcere, deşi doreai acelaşi 
lucru, preciză Păuniţa. M-ai atins unde trebuia, recunoscu 
Dinu. E bine că nu ai restricţii negative în faţa adevărului 
şi îl primeşti cu o atitudine pozitivă şi cu dezinvoltură, 
continuă Păuniţa. Te aşteaptă o carieră frumoasă. Dar nu 
mai pândi. Cere. Obţii sau nu obţii, e altceva. Oferă. E 
primită oferta sau nu, e altceva. Aşa nu există acumulări pe 
negativ, refulări, pe care le ducem în mod inutil, 
îngreunându-ne viaţa. Ai mână liberă peste sânul meu. Să 
lăsăm tăcerea să vorbească, aşa cum ai dorit în tăcere, mai 
înainte. Gândurile vorbesc foarte bine şi fără cuvintele 
rostite. De mâine, vorbire în tăcere, la distanţă. Ai intrat 
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într-o lume sănătoasă, decomplexată, puternică. Fără 
frontiere şi fără oprelişti. Omul este la fel în toată lumea. 
Destinde-l. Şi se lăsă tăcerea şi uitară de cuvinte. Adormiră 
ca după o şedinţă prelungită de masaj. 

  În Pestedeal, la un an de la căderea comunismului, 
cam în timpul întâlnirii lui Dinu cu femeia din tren, 
cârciuma s-a întins cu o secţiune nouă, disco. 

  -Tinerii de pe vremea străbunilor, mi-a spus bunicu, 
jucau în fiecare duminecă după amiazăzi. 

  -Şi ce ţi-a mai spus? 
  -De-alea de pe vremea lui, răspunse Adi. 
  -Ce? 
  -Că pe timpul lui era şi dans. 
  -Măi, măi! se miră Nicuşor. 
  -Mai rar, dar era. Şi fetele mergeau însoţite de mame. 
  -Hait! Şi ele la dans! Rock and roll! 
  -Ne, ne, ne! Ele stăteau pe margine, pe bănci, în timp 

ce în salon se dansa vals şi tango. 
  -Salon în sat? 
  -Bă, da greu eşti de cap? Sala de dans, se numea 

salon. Că salon era, bre, nu afumătorie, ca azi, cu mirosul 
de poşircă, din gurile băieţilor şi ale fetelor. 

  -Greu eşti tu cu mă-ta! 
  -Bă tâmpitule, aşa mi-a spus bunicu. 
  -Ţi-a spus că eşti prost! Ai sictir! Şi Nicuşor îl lăsă 

tablou şi plecă, scuipând ca un domn. Avea la el sticla de 
bere, din care băuseră amândoi. Tot amândoi o plătiseră. 
Mai trase ultimul gât şi bucuros că pe el a căzut norocul, 
trânti sticla de nişte pietre şi o făcu cioburi, să dea cu 
necazul de pământ şi să rămână cu norocul. Aşa! Bunicii şi 
părinţii mei, neam de sărăntoci, umblau toată vara desculţi. 
Şi copiii şi părinţii. I-am încălţat pe toţi. Nici un drum, nici 
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o cale, nici gârla, fără cioburi! S-avem noroc! Asta-i! Eu 
cu berea şi norocu şi Adi cu aia a mă-si! Şi Nicuşor 
continua să meargă spre casă, cu pas apăsat şi un pic 
încruntat, ca un bărbat de care mămăligarii trebuie să se 
teamă. Reuşise să sară în apă, cu emoţiile celui ce  nu a 
înotat niciodată. Nici nu-şi mai amintea cum s-a ridicat 
dintre picioarele Anişoarei, care, după două noaptea, îl 
luase de mână şi-l trase afară de la disco. Unii intrau, alţii 
ieşeau, alţii se mai sărutau. Se mai plimbau. Ştia ea un loc. 
În noaptea următoare Nicuşor vru iar, dar Anişoara nici nu-
l băgă în seamă. A treia noapte, Anişoara îi făcu din deget, 
vino. Şi au mers iar. Dar fata îi spuse că de aici înainte s-o 
lase în pace, altfel o păţeşte. Nici la dans. Nu mai dansează 
cu el. Au intrat în sală. Costică, văzând-o, o întrebă dacă 
are necazuri. Apoi, privindu-l de sus, îl pofti să-şi vadă de 
ale lui. Şi Nicuşor se roi fără nici un comentariu. Iar 
Costică şi Anişoara electrizară sala, cu mişcările din 
şolduri. Melodia şi ritmul se auzeau până departe, în 
comună, mai ales ritmul, care, din staţia de amplificare, 
străbătea nestânjenit, prin zidurile caselor, intra în 
aşternuturi şi în coşul pieptului, în inimi, unde se auzea 
înfundat. Anişoara era încântată că ea şi Costică au fost iar 
în centrul atenţiei. Lui Nicuşor îi dau papucii. Adică ce, 
Costică să o conducă acasă pe Vali, chiar dacă, zice el, au 
fost în grup. Că dacă o pune jos, nu mai scapă de ea. 
Costică este om cu armata făcută, bărbat, nu un iepuraş, ca 
Nicuşor. Îl ştiu eu pe Costică. Şi-a lipit, în drum spre casă, 
mâna pe şoldul ei. Şi ştiu eu, că Vali i-a lăsat-o! Dar nici 
pe iepuraş nu trebuie să-l pierd. Îl dau Cătălinei, prietena 
mea. Mi-a spus că Nicuşor i-ar plăcea, aşa, pe încercate. 
Că este foarte grea viaţa noastră. Nu-ai unde te culca.  
Doar noaptea, pe iarbă. Merge strună. Şi iar la dans. Dar nu 
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te poţi dezvirgina pe câmp şi să intri iar la disco. În oraş nu 
te întreabă nimeni de ce intri într-un apartament. Şi nici la 
plecare. Acolo, da, dezvirginări, asistate de noi, cele care 
ştim. Că şi Elena şi Ancuţa şi Zizi şi Nina vor să se 
dezvirgineze. Nu pot merge şifonate acasă, dacă le 
înghesuie vreunul. Şi nici nu e cine ştie ce, în condiţii 
nocturne, în aer liber. Dar şi aşa stăm bine. Mai ales de 
când Mihăilă face trafic cu pastile anticoncepţionale. În 
comună, nimeni nu ştie. Dar şi vreo câteva avorturi au avut 
loc. Blegele au făcut pe fudulele, deşi ştiam de la băieţi, că 
stau, cuminţi pe spate. Ne distrăm a-ntâia. Nici o bârfă la 
babaci. Nici nu bănuie. Asta ne salvează viaţa. Pe vremea 
străbunicilor era moda virginelor. Mare prostie! Şi la urma 
urmelor, dacă un prostănac mi-ar cere să fiu fată mare, i-aş 
întoarce spatele. Nu îţi plac, bai-bai. În SUA jumătate din 
familişti sunt divorţaţi şi acolo se trăieşte bine mersi. În 
Franţa soţiile au amanţi, soţii au amante. Dar eu nu o să mă 
mărit. Nu mă opreşte nimeni să-mi trăiesc viaţa cum vreau. 
Mă mut în oraş. Mihăilă mi-a recomandat un domn care-mi 
dă serviciu şi o garsonieră unde să stau. Abia aştept ziua în 
care voi merge să-l cunosc. Dacă-mi place, OK. Că doar nu 
mă serveşte de florile mărului. Îi ofer şi eu ce am la cei 
şaisprezece ani ai mei. Deşi Mihăilă mi-a spus că e un 
domn serios şi nu se gândeşte la aşa ceva. El angajează fete 
tinere. Are mai multă încredere în ele, decât în cele coapte 
şi răscoapte. 

  Luni dimineaţa, Anişoara ajunse în Bucureşti. La ora 
opt intra într-un bloc. La parter, apartamentul numărul 2, 
Asociaţia Tineretul Viitorul Ţării. Apasă pe sonerie. Îi 
deschide un bărbat în vârstă. Respectos. O pofti să ia loc. 
Instalat la birou începu să o chestioneze. Anişoarei îi 
dispăru planul de a-i oferi ce are ea mai bun, la cei 
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şaisprezece ani. Omul, extrem de serios, începu cu clasa-
ntâia, cu Anişoara şi învăţătoarea ei. Ajunse la clasa a 
patra, unde insistă mai mult asupra colegilor. În a cincea, 
dacă  s-a îndrăgostit de vreun profesor. Da. Ce i-a oferit 
profesorului? Un pupic. Bravo, eşti o fată cu reflexe 
sănătoase. Când ai oferit primul sărut? Cui? În a şaptea. 
Profesorului de educaţie fizică. El te-a devirginat? Da. În 
sala de gimnastică, pe saltea. Am stat cuminte. Am vrut. 
Câte clase ai terminat? Opt. Vrei să câştigi un ban? Da. O 
să-ţi găsesc un serviciu. O să te recomand unor persoane 
care angajează tineri, fete şi băieţi. Ai vreo calificare? Nu. 
Dar lucrez orice. Trebuie să am şi eu un ban al meu. E 
bine. Ai unde locui câteva zile bune? Nu prea, dar o să mă 
descurc. Nu aşa. Trebuie să fii odihnită, să arăţi bine. Să te 
prezinţi ca lumea, unde te trimit. Am avut o garsonieră. N-
o mai am. Poţi rămâne la mine. E chiar recomandabil. Ai 
ceva ce mă face să te invit. Aşa, o energie benefică. 
Mergem? Mergem. Şi i-a plăcut extraordinar. Ce înseamnă 
să ai un apartament şi încă elegant şi o baie a-ntâia şi 
răbdare cu fetele. Bunelul i-a întrecut pe toţi bărbaţii. Şi 
mi-a spus că eu nu sunt fată să fiu tăvălită pe după căminul 
cultural. Aceea nu-i viaţă. Şi am avut noroc. Am fost 
angajată temporar ca picoliţă la un local discret, dar de 
bună clasă. M-au instruit cu pregătirea de care aveau 
nevoie, timp în care am început să câştig bani frumoşi în 
afara salariului. Am acceptat cu plăcere şi am promis că nu 
mă interesează cine e bărbatul care vrea să mă vadă 
dezbrăcată. Aceasta este singura regulă. Dar în local nici 
vorbă de apropouri. E un local salon, unde nu prea au ce 
căuta cei de proastă calitate. Când apare un client, are cine 
îmi spune că sunt liberă. Ştiu unde să merg. Apare şi 
domnul şi totul este OK. Eu nu vorbesc de bani şi nici nu 
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primesc. Este viaţa mea particulară. Foarte generoasă 
afacere. Şi nu abuziv. Doar la câteva zile, dacă se iveşte 
cineva de clasă, căruia îi cad cu tronc. Şefu îi cunoaşte. El 
îşi invită clientela. Pe sprânceană. Numai unu şi unu. 
Familii serioase. Cunoscute. Din Bucureşti. Din provincie, 
veniţi în interes de serviciu. Au nevoie de o oarecare 
intimitate. Şi, bucurie mare, îmi voi chema părinţii. Să aibă 
ce spune pestedelenilor. Locuiesc la un fost cămin de 
nefamilişti. Şefu a cumpărat câteva garsoniere, le-a 
zugrăvit a-ntâia şi le-a dotat cu instalaţie sanitară şi duş. 
Stau cu o altă fată. Stă în gazdă la şefu. Plăteşte. Dar eu pe 
de gratis, fiind angajată la localul şefului. Mi s-a spus că 
aşa-i mai bine, cu o altă fată. Pot lipsi oricând. Şi ea mai 
lipseşte. Şi ne înţelegem bine. Alte picoliţe nu au avut 
norocul meu. Stau în chirie. Plătesc. Nu se plâng. Eu am un 
ban în plus. I-am zăpăcit pe ai mei, când le-am spus ce 
bacşiş îmi pică, uneori. Desigur, o bună parte la şefu, dar 
îmi lasă şi mie. Îi voi ruga pe părinţi, să trimită şi alţi 
oameni din Pestedeal, să treacă pe aici. Să nu se sperie. 
Ştiu eu cu ce să îi servesc, ca să fie foarte ieftin şi să stea şi 
ei, puţin, de plăcere, într-un salon elegant. Şefu m-a rugat 
aşa ceva, spunând că aşa este bine, să mă port frumos cu 
părinţii şi cu cei din comuna mea. Mare noroc a dat peste 
mine. Sunt o domnişoară cu bun simţ. M-au învăţat să 
vorbesc frumos şi să evit orice discuţii prelungite cu 
clienţii şi cu oricine altcineva. Profesoara pentru 
comportament civilizat în societate este o bomboană. 

  Marioara din Pestedeal se învioră dintr-odată ca 
femeie. Avea mersul mai vioi. Rochiile curate şi în 
vălurele i se potriveau foarte bine. Nici Nicolae nu rămase 
mai prejos. A mers la oraş, la second hand şi s-a făcut 
elegant, dar şi-a luat şi câţiva pantaloni de lucru, tot 
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eleganţi şi un treining . A găsit ceva frumos şi pentru 
Marioara, care, totuşi, le avea pe ale sale, de dinainte de 
căsătorie. Dacă mă întreabă cineva, voi spune  că le-am 
cumpărat de la un magazin, lucruri noi, nu la mâna a doua. 
Dacă nu, tăcere. În câteva săptămâni erau cu o clasă peste 
ceilalţi consăteni, de seama lor. Curaţi, îngrijiţi şi veseli. 
Îmbăierea generală, bălăceală în toată regula, a prins. 
Locuiau pe o ulicioară de doar câteva case răzleţe. A lor, 
mai sus decât toate. Aşa că se îmbăiau în aer liber, într-un 
loc protejat de cine ştie ce privire. Se plăceau şi nici nu mai 
aveau nevoie de altceva. Lui Nicolae, coborând zilnic la 
serviciu şi seara, la întoarcere, îi veneau în minte, locatarii 
din casa nelocuită, duşi la Domnul. Iată-l pe Iancu, fără 
cal, cu o văcuţă, căreia îi aducea fânul pentru iarnă, în 
spate. Avea două grădini, sus pe deal şi două fâştioace. 
Căra câteva căruţe. Şi văcuţa îi ţinea, pe el şi pe băbuţa sa. 
Şi îşi creşteau un porc. Un pic de zăr, dădea gust 
buruienilor opărite şi amestecate, cu puţină uruială. 
Îmbătrânise dar tot mai căra cu spatele. Aşa îl ştia Nicolae, 
de-o viaţă. Iată-l în curte. Sparge lemne. 

  -Bună ziua nene Iancule. 
  -Bună ziua. Mama care l-o făcut şi n-ar avea noroc în 

viaţă, cine mi-o furat o găină. 
  -Eu nu ţi-am luat-o. Dacă vrei mă şi jur. Poate vulpea. 
  -Da, vulpea pe două picioare. Să-i crească în burtă 

gheare de găină. 
  Găinile erau libere pe uliţă şi prin grădini. Nicolae 

amăgi cu boabe moţata lui Iancu, până la găinile sale. O 
prinse şi o trecu rumenită printre măsele. Din ale sale, nu 
băga nici una întreagă în cuptor. Mai lăsa şi de supă. 

  -Dar nici eu nu sunt prost, îşi zise Iancu, în sinea sa. 
Viţelul tău, Nicolae, a fost a-ntâia. Am cumpărat de la 
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Catrinel vreo două kilograme. Ţi-am spus şi ţie să cumperi, 
dar tu, nu şi nu, că ai viţelul tău. Din grajd ţi l-am luat şi l-
am adus la mine, prin spatele grădinii şi i-am îngropat 
copitele. I-am dat un o pulpă şi lui Lipiuţă, frate-meu. 

  -Ţi-ai tăiat viţelul?, mă întrebă Lipiuţă. 
  -Am tăiat pe unul care mi-a picat la îndemână. 
  -Atunci să-l tocăm cât mai repede. Cine o tăiat un 

viţel? Viorel. 
  -Bine faci. Eu am cumpărat de la Catrinel. 
  -Apoi mă duc la Negura, la Margareta mea şi la 

ginere cu ceva carne. 
  -Şi la Sevastiţa mea şi la ginerele meu. 
  -Nu stau singuri. Nu-i bine. Socrul ei, la nervi, spune 

multe.  
  -Bine. Diseară dai de băut. 
  -Dau, Iancule. 
  Şi fraţii au nuntit cu ţuică şi carne de viţel, ca nişte 

regi. 
  -Numai că acum am îmbătrânit, îşi spuse Iancu. M-

am dat după Nicolae şi el după mine. La furat de prune. 
Ale noastre sunt grădinile altora. Ne rugară să avem grijă 
de ele. 

  -Avem. Daţi ceva ţuică? 
  -Dăm. 
  -Aţi văzut că anul trecut a fost destul de bine. O mai 

fi câte unul, aşa în trecere, cu câte o găleată, la prunele de 
pe poale. Că nu poţi sta în tot ceasul de pază. 

  -Îi bine. Că ne-o scuturat câţiva pruni. 
  -Când? 
  -Un an mai înainte. 
  -Aşa, da. Că eu şi Nicolae ne facem de lucru în 

grădinile noastre, să vedem dacă nu e cineva la prune, sau 
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o vacă fugită din grajd. Şi mai dăm o raită, pe toată faţa 
dealului. 

  -Fugită pe dracu. O lasă anume, prin grădini.Şi  
mănâncă toate prunele de pe poale, cu crengi cu tot. 

  -Nu se deleagă ele. Stăpânii lor le dau drumul şi spre 
seară, le caută. Şi cailor, noaptea. Înainte de a miji de ziuă, 
vin după ei.. 

  -Ba le bagă chiar ei în grădini, distrugând gardurile, 
dând vina pe vaci, sau pe alţii, neştiuţi. Că până la 1 
octombrie, când se termină culesul prunelor, n-ar avea ce 
căuta picior de vaci şi de cai, în grădini. Fiecare om să stea 
cu caii şi vaca, în grădina lui. Sau să le ţină în grajd. 

  -Aşa-i. 
  Şi uite aşa şi eu şi Nicolae, îşi zise Iancu în gândul 

său, aducem zeci de găleţi de prune , în tocitoarele noastre, 
fără să ne doară capul. Îi vămuim pe rând. Şi mai dau cu 
bucurie şi câţiva litri de ţuică. Asta ,da, afacere. 

  Nicolae ajunse în capul uliţei dinspre comună şi dădu 
a zâmbire. Pusese ochii pe un porc, de vreo sută de 
kilograme. Omul, avea doi. Că pe unul primeşte grâu şi 
porumb, de are un an de zile, pentru găini, porci, vite şi 
tăuraş. Îi cumpăr eu un porc. Dar nu-i dau nimic pe el. 
Mereu e cineva acasă. Dar va fi bine. La nuntă, se duc. E 
nepoata lor. Mă duc şi eu. Când toţi sunt la nuntă, plec şi 
scot porcul prin capul grădinii. Lipiuţă mă aşteaptă toată 
noaptea. Ducem porcul la el şi eu mă întorc la nuntă. De 
câine, scap eu. Am pregătit zece-doisprezece bulgări de 
seu cu săpun. Are de lucru, de pot să mă întorc, să-l iau şi 
pe celălalt. Dar e de ajuns unul. Până dimineaţă, e tăiat, 
tranşat, topit. Nu-i ca viţelul. Ţine luni şi luni, nu se strică. 
Unii domni au frigidere mari, de încap zeci de kilograme 
de carne. La noi, în oale de lut şi borcane, topită în untură. 
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În dimineaţa aceea Lipiuţă m-a însoţit până acasă, cu de 
toate. 

  -Marioară, pune-le bine. Fără întrebări. N-am trimis 
la nimeni. Încă nu era vremea tăierii porcilor. 

  La întoarcerea de la serviciu, Nicolae se abţinu să 
privească spre casa lui Iancu. Au venit cei doi fii şi fata şi 
au luat, cam tot ce ere de luat, dar sunt sigur că la magazia 
de unelte, mai sunt. În tinereţe, când a fost angajat la 
petrol, aducea de toate. Că eu, îşi zise Nicolae, sunt om 
deştept. Am încercat cheile mele şi cea de la casă, se 
potrivea perfect, la magazie şi la bucătărie. Cheie lungă, de 
o palmă, de la zăvoarele de demult. Cât a trăit Iancu, nu 
aveam cum să ciupesc. Băbuţa nu pleca   de- acasă. După 
ce a murit Iancu, feciorii şi fata s-au certat pe vacă, de era 
să se omoare. Au vândut-o şi Giorgică a băgat banii în 
buzunar. Petrică a tăiat viţelul şi l-a împărţit cu sora sa de 
la Negura. Şi războiul între fraţi e de neoprit. Nu-şi 
vorbesc. Nici măcar nu se salută. Nici soţul Sevastiţei, nici 
soţiile lor. Ba mai mult, se vorbesc de rău, fără oprire. 
Nicolae se hotărî să inspecteze magazia de unelte. Dar să 
nu-l vadă Lipiuţă, fratele mortului, dar nici băbuţa. 
Rămăsese fără vacă, dar cu promisiunea copiilor, că-i 
trimit ei de toate. Norocul ei cu Lipiuţă şi nevasta acestuia. 
Cumnatele nu s-au avut prea bine, dar după moartea lui 
Iancu, s-au dat supărările la spate. Îi ducea, din când în 
când, lapte şi brânză. Băbuţa se prinsese cu amândouă 
mâinile de viaţă. Plătise două femei să-i sape grădina, după 
moda veche, cu sapa. Mergea uşor. Pământul era 
sfărâmicios. Şi-a pus de toate, cartofi, fasole, dovleci, 
porumb. Un răzor de ceapă şi unul de usturoi. La prima 
praşilă au venit fiul cel mai mare, Giorgică, nevastă-sa şi 
fiica lor cea mai mare. Şi vui tot satul de grija pe care o au 
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ei de mama lor, nu ca Petrică şi Sevastiţa, care nici nu mai 
ştiu că mai au mamă. Băbuţa era mândră de grădina ei. 
Toată ziua era în grădină şi vorbea cu fasolea, cartofii, cu 
porumbul şi cu dovlecii. Creşteau văzând cu ochii. Mai 
avea două găini, din zece. Copiii le tăiaseră pentru pomana 
părintelui lor. Mai rar pomană. Ca la nuntă. Mamei îi ajung 
două găini şi un cocoş. Un pic de untură şi carne mai are la 
oală. Un purcel mititel guiţă în coteţ şi băbuţa îi aruncă 
buruieni, că nici unul dintre copii nu-i aduse uruială. Că 
boabe de porumb nu mai are şi nici bani, pe ce să cumpere. 
Şi nici după pâine, nu mergea în sat. Îi dădea lui Lipiuţă 
să-i aducă, o pâine, pe săptămână. Îşi făcea mămăligă. Şi 
mălai avea puţin. Mai punea  câte o mână pentru 
purceluşul său, dar trăgându-şi mămăliga de la gură. 
Mălaiul din sac scădea prea repede. O chemă pe fiica sa 
din Negura şi-i dădu ei purceluşul. Şi a întinerit fără 
purcel. O făcea de ruşine tot guiţînd, de atâta foame. Se 
auzea până la de-alde Nicolae şi la cumnată-sa. Într-o zi 
Nicolae o văzu cam grămadă pe prispă. Intră în curte. Îi 
grăi, dar nu-i răspunse. Era în drum spre lumea cealaltă. O 
luă în braţe, o duse în casă şi o aşeză pe pat. Apoi căută în 
sertare şi dădu peste bănuţii băbuţei. Puţini de tot. Îi luă. 
Intră în  magazie, de unde ieşi cu un topor şi o cheie 
franceză şi plecă pe uliţă în sus. A doua zi dimineaţă 
cumnată-sa veni cu o cană de lut, cu lapte abia muls. Dar 
sărmana femei, murise. Lăsă laptele pe masă şi cotrobăi 
prin casă, dar nu găsi nimic de luat. Merse repede acasă şi-i 
spuse lui Lipiuţă. 

  -Ai luat câte ceva? 
  -N-am mai avut ce. Au avut grijă alţii. Iar din 

magazie ai luat tu, azi una, mâine alta, de Iancu pocnea de 
revoltă, că îl fură cineva. 
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  -Îmi era frate. Ce am luat? Un cleşte şi nişte cuie. Du-
te la feciori şi spune-le să vină, să se ocupe de 
înmormântare. 

  -Ba du-te tu, că tu eşti neam cu frate-tău. Eu mă duc 
să-i aprind lumânarea. 

  -Bine faci. Să spună popa, că a murit cu lumânare. Că 
de spovedit şi de împărtăşit, nici vorbă. Nici Iancu, nici ea. 

  -Las-o în pace. Şi-a trăit viaţa aşa cum şi-a trăit-o. 
Toţi mergem în pământ. 

  -Că bine zici. Precis nu avem nimic de luat? 
  -Nu, că fluieră vântu în casă. 
  Şi a mers Lipiuţă la fiii moartei, dar nu erau acasă. 

Doar nurorile. 
  -Ce să fac eu, femeie singură, nea Lipiuţă? Parcă se 

sfătuiseră amândouă, să zică la fel. Georgică era plecat cu 
mere la târg, iar Pertică ar trebui să vină. De unde, nu ştia. 

  -Atunci, îi rău. Moarta în casă şi nici un fiu. 
  -Trimit eu veste la Sevastiţa, în Negura, îi zise Ilinca, 

soţia lui Petrică. Îi este fată şi mai uşor se descurcă. Doar îi 
mama ei. 

  -Că bine zici. Nu m-am gândit. Şi Lipiuţă s-a întors 
acasă, la nevastă şi îşi văzu de gospodărie, că nici vaca, 
nici bouleanu, nici porcu nu trăiesc cu aer. Ilinca nu o vesti 
pe Sevastiţa, să ştie lumea ce cumnată are, de nici de 
mamă-sa, moartă, nu are grijă. Petrică veni seara acasă.  

Află vestea şi spuse vorbe bune Ilincăi. Doar Sevastiţa 
vrea grădina şi casa părintească. 

  -De unde ştii? Asta ar mai lipsi! 
  -Cum de unde ştiu? Dar ce, sunt prost?. Casa şi 

grădina sunt ale celui care o înmormântează. Nu mâine 
dimineaţă, o anunţi pe soră-mea, ci mâine după amiazăzi. 
Noi acum mergem la mama, să vedem ce avem de făcut. 
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  -Are de toate. Că ne-o lăsat ceva bani. 
  -Vorbe. De unde să fi avut mama bani. Are sicriu?. 
  -Nu. 
  -Farfurii? 
  -Mai are. 
  -Mai are, dar nu câte trebuie. S-au dat pentru tata. 
  -Că bine zici. 
  -Da groapa, da preotul? 
  -Că bine zici. Ne cam costă. 
  -Aşa-i. Nu mai are nimic de vândut. Ocupăm casa. 

Nu mai plecăm de acolo. 
  -Nu prea merge. Avem casă frumoasă aici, la şosea, 

nu sărăcia aia. 
  -Drept. Dar cum punem mâna pe ea? 
  -Cum? Parcă nu ai minte. O înmormântare făcută ca 

lumea, costă aproape ca o nuntă. Acum numai noi o facem. 
  -Tăiem câteva găini. Cumpărăm carne de vită. 

Sevastiţa a primit aproape tot viţelu, că i-am dat mai mult 
de jumătate. 

  -Iar acum a luat porcu. 
  -Şi fratele meu, vaca. 
  -Nu ne-o dat nimic. 
  -Că bine zici. Să mergem. Şi toată lumea află că 

Georgică şi Sevastiţa şi-au lăsat mama ne înmormântată. 
Nici n-au vrut să vină să o vadă. Că numai Petrică şi Ilinca 
au avut grijă de    ea, după ce a rămas singură pe lume. Şi 
tot ei o înmormântează. 

  Dinu Măsuratu, inspector şcolar pentru liceele cu 
profil tehnic, dădu dovadă de o râvnă profesională ieşită 
din comun. Deveni un om extrem de manierat, deci 
deasupra subsolului de trivialitate, în care trăiesc de-a 
grămada, fiinţele bipede. Ele beneficiază de diverse 
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servicii. Practică diverse activităţi. Au instituţii publice. 
Animale. Nedomesticite. De mii de ani. Chiar de aceea 
trebuie să avem grijă de turme. E acolo, o înzestrare 
primară. Acestea îi erau gândurile, în ultima vreme. Era un 
participant conştient la gospodărirea planetei. I se luaseră 
vălurile de pe ochi. Vedea. Ştia ce face. Pentru ce face. Nu 
era un instrument vorbitor, fie şi ca o personalitate 
remarcabilă. Era lucid. Trăia în lumea realităţilor care 
trebuie cunoscute şi protejate. Suntem, trupeşte vorbind, 
animale? Înzestrate ca şi celelalte animale? Simplu. Au 
celelalte animale vreo responsabilitate faţă de viaţa de pe 
Terra? Nu. Cine are? Omul. El, cel mai abandonat de cei 
aşa zişi responsabili. Cele mai mari nenorociri, dar şi 
bucurii, sunt datorită legăturilor dintre bărbat şi femeie. 
Ură şi iubire. Boli şi sănătate. Un mijloc de prevenire a 
multor necazuri, este simplul şi ieftinul prezervativ. Nici 
oamenii maturi nu îl cumpără de la magazine. Le e jenă să 
ceară  aşa ceva. Cu atât mai puţin adolescenţii, expuşi cel 
mai mult unor nenorociri. Ei trebuie ajutaţi. Pentru copiii 
noştri, trebuie şi există bani. Cum să fie ajutaţi? La început 
prin şefii de clasă, nu prin profesori. Instructaj cu şefii 
claselor, fie fete, fie băieţi. Este uşor de făcut. Şi ajutorul 
va ajunge în mod sigur, la cei ce au nevoie, la elevi. Li se 
vor împărţi câte un set de prezervative, igienic ambalate. 
Cu timpul, li se vor distribui, tot gratuit, la ieşirea din şcoli, 
prin autoservire. Abia de atunci, se va intra în normalitate 
psihică, faţă de debusolada întregii omeniri, de mii de ani, 
cu tragediile şi îmbolnăvirile de rigoare. Desigur, aşa ceva 
nu este recomandabil permanent şi toată viaţa, dar 
adolescenţilor, da. După căsătorie, nu. Ei ştiu deja să îşi 
cumpere, în cazul unor legături, în afara familiei. Simplu 
mijloc de protecţie. Să spună cineva, ce e rău în această 
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activitate? Nici o replică din partea unui om întreg la 
minte. Deci fac ce trebuie. Şi voi reuşi să ajut poporul 
acesta, din sânul căruia am răsărit. Este lăsat de izbelişte, 
expus unor nenorociri cărora, de bună seamă, nu le poate 
face faţă. Iată o activitate preventivă, profilactică. Repet, 
gratuită. Doamnelor directoare, poate aveţi cunoscuţi, care 
au nevoie de aşa ceva. Iată, o duzină şi la dispoziţia 
dumneavoastră. Ca persoană particulară Este o donaţie din 
partea Fundaţiei Tineri Sănătoşi. 

  Dinu Măsuratu s-a dus la guvern, la biroul de relaţii 
cu publicul şi s-a înscris la audienţă, pentru doamna 
Păuniţa Grâuleanu, secretar de stat pentru protecţia 
sănătăţii. Avea la el articolele din ziare. Trăise intens 
emoţia în aşteptarea reacţiei ziariştilor. Entuziasm general. 
Protecţia tineretului. Evitarea unor boli psihice şi trupeşti. 
Aici la cele psihice, nu s-a aşteptat. Vârsta unor relaţii 
fireşti, scutită de sechele psihice?, suna un articol de fond, 
dintr-un ziar de mare tiraj, cu subtitlul, Prezervativele, un 
articol de uz personal, precum chiloţii, pantalonii şi 
rochiile. De sus, de la biroul doamnei secretar de stat, i-a 
fost adus răspunsul pe loc, de către o domnişoară extrem 
de protocolară. Domnule inspector, sunteţi primit în 
audienţă peste trei zile, luni, la ora zece. E bine? Foarte 
bine. Mulţumim. A plecat vesel, plutind, cu atracţia 
magnetică a pământului redusă. Era vineri. Cu alte cuvinte, 
l-a primit luni, prima zi lucrătoare. Nu a fost uitat. N-o mai 
văzuse pe doamna secretar de stat, cu alte cuvinte, 
ministru, din timpul verii. Acum, începuse o nouă 
primăvară. Pe atunci, doamna Păuniţa nu era secretar de 
stat, ci doar preşedintele Fundaţiei Tineri Sănătoşi. Se 
prezentase în audienţă la preşedintele partidului care 
câştigase alegerile, cu un program naţional de protejare a 
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sănătăţii publice, printre care figurau câteva milioane de 
prezervative, pentru toate liceele din România, dar 
preventiv şi pentru elevii de gimnaziu. Şi ei au nevoie de 
protecţie, ca şi liceenii. Fundaţia pe care o conduc, are deja 
aceste prezervative, în SUA. În urma unui fax, sau e-mail, 
vor fi expediate de îndată. Veţi conduce un guvern, care va 
beneficia din start, de un sprijin eficient, evitarea unor boli 
specifice, dintre care, cel puţin una, incurabilă, evitarea 
unor avorturi clandestine, care pot pune în pericol viaţa 
unor fete, sau evitarea unor avorturi repetate, chiar cu 
asistenţă medicală, evitarea unor procese de paternitate şi 
de pensii alimentare, evitarea unor enorme investiţii pentru 
preluarea şi îngrijirea unor prunci abia născuţi, abandonaţi 
în locuri publice, sau în maternităţi. Liceenele sunt în 
situaţia de a-i abandona. Câştigul pentru ţară, este enorm. 
M-aţi convins, îi răspunse şeful de partid. Avem 
certitudinea primirii celor câteva milioane de prezervative? 
Cum vedeţi realizarea practică a acestei activităţi? Da. 
Răspunsul în câteva minute. Fundaţia noastră este sprijinită 
direct de guvernul SUA, care preferă să investească, 
nerambursabil, pentru sănătate. La a doua întrebare, 
răspunsul nostru este limpede. Un secretariat de stat pentru 
protecţia sănătăţii. Nu e vorba de nici o concurenţă cu 
ministerul sănătăţii, care, orice am zice, de fapt tratează, 
vindecă unele boli. Secretariatul acesta nu îngreunează 
financiar guvernul. Pe lângă milioanele de prezervative, 
fundaţia noastră beneficiază de finanţare şi pentru pastilele 
anticoncepţionale. Cu alte cuvinte, ne vom extinde ajutorul 
şi asupra tinerelor familii. Dumneavoastră hotărâţi, ce 
număr de oameni poate hrăni România. Noi vom sprijini 
guvernul, păstrând sănătatea cuplurilor. Permiteţi să vă 
prezint şi un curriculum vitae, cu activitatea noastră şi a 
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colaboratorilor din străinătate. Oare un şef de partid are 
timp să citească aceste câteva pagini? Am o rugăminte, ca 
o condiţie a colaborării noastre, să o citiţi. Să nu se 
producă un prejudiciu, din lipsă de informare. Spre 
surpriza şefului de partid, printre colaboratori, se aflau 
două persoane importante, din chiar conducerea partidului. 
Urmau o serie de asociaţii mondiale şi din România, apoi 
nume de congresmeni din SUA şi de firme americane, 
finanţatoare de proiecte pentru sănătate publică. La sfârşit, 
doamna Păuniţa Grâuleanu, în timp ce întindea mâna 
şefului de partid şi viitor şef de guvern, îi spuse că 
sănătatea românilor este grav afectată şi că asigurarea 
sănătăţii acestui popor, poate fi începută, practic, după 
Revoluţia din decembrie 1989, abia acum. Şeful de partid 
se duse glonţ la cei doi colegi din conducerea partidului şi 
le arătă un curriculum vitae, cum nu mai văzuse până 
acum. Ce ziceţi de un secretariat de stat pentru protejarea 
sănătăţii publice? Ce să zicem? Ideea este excelentă. Cel 
puţin doi ani de zile va desfăşura activităţi, nu teorii, la 
nivelul întregii ţări, prin Fundaţia Tineri Sănătoşi. O 
asemenea pleaşcă nu se pierde. Iar doamna Păuniţa 
Grâuleanu va fi cea mai nimerită secretar de stat pentru 
protecţia sănătăţii. Mai exact, e singura persoană care are 
toate mijloacele şi posibilităţile. Trebuie exploatată la 
maximum. Pusă la lucru. Ca să nu mai spunem, că de la 
revoluţie până azi, democraţia fără protecţia sănătăţii, a 
adus pe români într-un hal de sărăcie şi haos sexual, un fel 
de prostituare la colţul străzii. Sifilisul şi sida sunt tot atât 
de periculoase, ca şi invazia militară. Aţi adus o veste bună 
domnule preşedinte. Un semn de bun augur. Suntem iubiţi. 
Păşim cu dreptul la guvernare. În regulă, răspunse 
preşedintele. La şedinţa lărgită a Consiliului de conducere 
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voi anunţa apariţia unui minister pentru protecţia sănătăţii, 
care are deja tot ce îi trebuie pentru activitatea în domeniu, 
la nivelul întregii ţări. Nu voi intra în detalii pentru a evita 
reacţiile aleatorii. Foarte bine, întăriră aceştia. N-ar fi bine 
să lucraţi în cadrul acestui minister ?  Ce spuneţi ? În faţa 
noastră, doamna Păuniţa Grâuleanu. Are prea multe relaţii, 
care pot fi folosite, nu numai în probleme de sănătate.  
Cred că guvernarea noastră va stopa prăbuşirea economică 
a ţării şi va începe redresarea. Pentru aşa ceva avem nevoie 
de cât mai multe relaţii şi vizite eficiente. În regulă. 
Întâlniţi-vă cu doamna Păuniţa Grâuleanu şi-mi aduceţi 
structura secretariatului de stat pentru protecţia sănătăţii, 
cu persoanele şi funcţiile respective. Până mâine 
dimineaţă. Fără comentarii. Şi aşa a fost. Cei doi, adjuncţii 
doamnei şi trei secretare, pentru maximum de economie. 
Cel mai restrâns personal dintr-un minister din întreaga 
istorie guvernamentală a României. A fost ca o bombă. Cu 
înzestrarea necesară, fără nici o cheltuială din partea 
guvernului român. Reacţia presei a dat un imbold 
neaşteptat noului guvern. Partidul Social Democrat păşea 
cu dreptul la guvernare. 

 În Pestedeal s-a întors, la pensie, o fiică a acestei 
localităţi. A trăit la Blaj.  De acolo era soţul său, profesorul 
Lion. S-au căsătorit în timpul studenţiei. A plecat după soţ, 
în lumea largă, unde au fost repartizaţi, el ca absolvent al 
facultăţii de limba română, ea a facultăţii de matematică.  
Şi-au cumpărat în rate, un apartament şi o maşină şi aşa, pe 
patru roţi, mai veneau în câte un an , în concediu, în 
Pestedeal.  Şi a fost chiar frumos. În tinereţe, lucrau 
amândoi. Ea să se arate, ce vrednică este, el că e tare şi 
deprins de mic şi el, cu munca. Îl vedeau doar că e 
musculos, dar deprins cu munca, nu. Pestedelenii credeau 
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numai în cei care merg, fără poliţie şi şefi, la lucrul 
câmpului, nu cum merseră cei ce îşi pierduseră pământul, 
în urma colectivizării. Deprinderile ţi le formezi lângă tata 
şi lângă mama, crescând, an de an, la lucru. Deprinderile 
sunt chiagul hărniciei şi al sănătăţii. Totuşi tatălui socru, 
ginerele îi căzu la inimă. Deşi mai avea doi feciori, cu 
armata făcută, ginerele era altfel. Ardelean domol.  Dar nu 
leneş, cum a crezut nevastă-mea, îşi zise tatăl socru. E 
domol, dar începând lucrul, nu se mai opreşte nici la 
ameazăzi şi nu oboseşte până seara. Tot domol se aşează la 
masă şi îi străluceşte faţa de mulţumire. Numai un om bun 
poate fi aşa. Numai să nu îl tot calce pe nervi ăştia ai mei. 
Parcă sunt în priză, la curent electric, rapizi la lucru, dar cu 
pauze lungi la mese şi dedaţi cu mânie la ţuică.  Ardeleanul 
e domol şi la ţuică. După al doilea, nu mai bea. Pe al treilea 
îl ţine în faţa sa, de formă, să nu strice buna dispoziţie a 
celor care beau. Iar dacă ceilalţi insistă, spune că nu se 
simte prea bine. Stomacul. Şi nu mai poate bea. Şi gata. Îl 
pot jicni, se pot supăra. El tace. Mi-a spus fata mea, că aşa 
e el. Cu măsură la pahar. Că s-a scârbit de unii băutori şi a 
zis gata. Şi gata a rămas. I-am şcolit pe ai mei să-l lase în 
pace, să nu-i strice viaţa fetei. Că de stat în Pestedeal, nu 
stau mult. Mai aduc şi de-ale gurii. Şi pe deasupra mai şi 
lucrează. Că domnii de la oraş au nevoie de odihnă, dar ei 
vin la corvoadă. Că n-o să vă strice să aveţi un cumnat cu 
carte, măi boulenilor. Îţi avea şi voi ceva copii şi interese la 
profesorii de română şi de matematică. O să aveţi şi voi 
unde îi trimite în vacanţă. Şi până veţi avea copii, după ce 
vă însuraşi, vă luaţi nevestele de mână şi mergeţi la Blaj, 
pe câteva zile. Nu fiţi proşti. Prietenia îi lucru rar. Şi Lion e 
prietenos. Ce nu vă convine ? Voi folosiţi pământul 
Mihaelei. Şi au schimbat băieţii macazu. Şi chiar le stătea 
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mai bine, cu numai două-trei păhăruţe de ţuică. Şi 
ascultând de tatăl lor, fie iertat, relaţiile frăţeşti cu Mihaela, 
blânde cu Lion, le-au fost de folos. Se ştie care sunt 
grădinile Mihaelei. Una pe o ulicioară. Se construiseră case 
până în apropierea ei. Şi i-a rugat Mihaela să nu-i taie nici 
un copac. Avea câţiva brazi uriaşi, fagi şi salcâmi. Le 
spusese că din ei îşi va face o cămăruţă şi o bucătărioară. 
Când se va pensiona. Dar nimeni nu credea că ea şi Lion 
vor mai veni în sat. Dar chiar aşa s-a întâmplat. La Blaj le-
au rămas copiii. Au vândut apartamentul şi maşina şi cu 
bănuţii pe care îi mai aveau, le-au cumpărat, la fiecare, un 
apartament cu două camere. Terminaseră şi copiii 
facultatea şi deveniseră mici întreprinzători. Şi le mergea 
destul de bine. Au pus şi ei bănuţi pentru căsuţa din 
Pestedeal, o căsuţă cu două camere, să aibă şi ei unde veni. 
Fraţii Mihaelei spumegau, dându-şi seama că au pierdut 
grădina. Lion şi Mihaela făcură şi fânul. Să fie. Om vedea, 
poate ne creştem o viţică, zise Mihaela.  De la tata ni se 
trage Ioane. Aşa, e Vasile. Dacă eram duri cu Lion, nu 
veneau aici, la bătrâneţe. Am pierdut un pogon de iarbă şi 
prunele şi, să vezi tu, de la anu pierdem şi celălalt pogon. 
Hai să le dăm foc la prepelecii cu fân! Hai ! Şi fără să mai 
stea pe gânduri, în noaptea aceea dădură foc la fân. Numai 
la un prepeleac. Merseră la casele lor şi se culcară, 
aşteptând. Şi nu peste multă vreme , cineva veni în fugă la 
casele lor, să-i anunţe că arde casa Mihaelei. Se îmbrăcară 
repede şi fugiră să le sară în ajutor. Pe când au ajuns, 
vâlvătaia era pe sfârşite. Cumnate, grăi Vasile, am crezut 
că îmi crapă inima. M-o trezit din somn şi mi-o zis că îţi 
arde casa. Nu. Numai un prepeleac de fân. Ai anunţat 
poliţia? Nu. Caută acul în carul cu fân. Dar o să anunţ. Să 
aibă în evidenţa lor şi acest caz. Aţi făcut foc?, întrebă 
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Vasile. Poate o scânteie. Nici vorbă. Avem butelie. Şi este 
destul de departe de casă. Satul nu ne vrea, Vasile. Poate 
că ai dreptate cumnate. Ce tot spui Vasile, sări Mihaela. 
Care sat? Aici e mâna unui om. Sau doi. Un nenorocit. Să 
ardă în focul iadului. Să ardă , îi întări  vorbele, Ion. Poate 
a fost beat şi a trecut prin grădină, spre casă şi şi-a aprins o 
ţigară. Ce ţigară, Ioane,? Ce beţiv? Ce casă ?  Unde să 
meargă spre casă, când noi suntem ultima casă de pe uliţă? 
Na, reluă Ion. Poate o venit din satul vecin, spre casă. 
Poate a mers spre satu vecin. Mă Ioane, îţi merge mintea! 
Un nenorocit de beţiv! Că şi voi, într-o viaţă de om nu aţi 
făcut un gard ca lumea! Mihaela, interveni împăciuitor 
Lion, au făcut gard pentru vite, nu pentru oameni. O să 
facem noi un gard înalt, de uluci. Acum, aici este grădina 
casei. Până acum a fost altceva. Am avut noi şi alte 
pagube. Aşa te vreau, bărbate! La întoarcere, pe cei doi 
fraţi, îi cuprinse veselia. Abia aştept să ajung acasă  la 
nepoţi, zise Vasile. Numai trăznăi fac. Nevastă-mea, că de 
ce nu-i ating. Dar ce au mai făcut,  Vasile? întrebă Ion. 
Ochii lui Vasile, albaştri, au devenit şi mai luminoşi. 
Izbucni într-un râs cu hohote. Râse şi Ion, dar insistă să nu-
l mai fiarbă şi să-i spună, despre ce e vorba.  Bine îţi spun, 
dar dai o bere. Dau două. Trei. Trei ? Măi, măi, dar larg te 
făcuşi, la pungă. Larg, ne larg, dar nu mai vezi berea de la 
mine, dacă nu îmi spui. Hai mă, spune-mi, se ruga Ion, ca 
un copil mic. Bine. Prin magazie, mai este un cărucior, de 
când eram mici de tot. Îl ştiu, confirmă Ion. L-au luat şi au 
înhămat viţelul. Are numai două săptămâni. Dar nu cum 
crezi tu. Ion începu să râdă în rafale. I-au făcut ham în 
toată legea şi i-au pus hăţuri. Unul s-a urcat în cărucior. Că 
nu încăpeau amândoi şi la spăţirăn, ca domnii, mai de 
demult, în trăsură. Dar zbici pentru cal, nu şi-o făcut?  Nu 
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Ioane, că sunt mai deştepţi, decât tine. Cel mai mare a pus 
lapte, într-o sticlă cu biberon şi-i dădea viţelului să sugă şi 
viţelul mergea după el, trăgând căruciorul. Ion izbucni în 
strigăte de admiraţie. Numai că abia de aici încolo, a 
început necazul. Au căzut? S-au lovit? Nici vorbă. Păi 
biberonu e cel mai sigur mijloc de protecţie a muncii, măi 
recrutule. Aşa-i să trăiţi, conveni Ion, dar spune! Au făcut 
ei ceva trăznăi! Aşa-i, confirmă Vasile. Cel mai mare a luat 
din casă basmaua bunicii şi l-a îmbrobodit pe cel mic, din 
cărucior. Ce mai, a-ncăput tot în basma. Cică ăla mic era 
bunica, pe care o duce, în căruţă, la doctor, să-i scoată un 
dinte. Şi încă până aici, n-ar fi fost nimic. Au deschis 
poarta, să iasă pe drum, să meargă la doctor. Aici a început 
războiul. Că numai bine, treceau nişte oameni, care, 
pricepând isprava, nemaivăzută şi nemaiauzită, din moşi 
strămoşi, priveau şi aşteptau. Că şi nevastă-mea i-a văzut şi 
fuga la ei. Până aici, mai treacă- meargă. Dar unde vă 
duceţi, dragii bunicii, întreabă şăgalnic, privind spre cel 
mare. Te ducem la doctor să-ţi scoată dintele. Uite, te-am 
îmbrobodit, să nu te tragă curentul. Şi băieţaşul se duse la 
frăţiorul său şi-i dezveli faţa, să i se vadă mai bine. Şi 
oamenii, cum sunt ei râzători, se porniră pe râs, de n-a râs 
nimeni aşa, niciodată, în Pestedeal. Nevastă-mea îl luase pe 
cel mic din cărucior, când viţelul, nerăbdător, că nu mai are 
biberonul cu lapte, se întoarse după cel mare şi răsturnă 
căruciorul şi dădu buzna în curte, dar agăţă căruciorul de 
poartă şi căzu împiedecat de ham. Şi nevastă-mea, că 
nepoţii au făcut-o de ruşine. Eu, că ea s-a făcut de ruşine. 
De ce , eu m-am urcat în cărucior?! Păi, nu erai tu?! Ion, 
om în toată firea, de vesel ce era, sărea în sus, ca un ied. Că 
dacă te coborai jos din trăsură, să iei sticla cu lapte, de la 
nepot, venea viţelul după tine şi nu făceai accident de 
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circulaţie!  Aşa că, merg să-mi văd nepoţii. Vin şi eu! Le 
cumpăr o pungă cu bomboane! Hai! Şi continuară să se 
îndrepte, spre casa lui Vasile, ca doi împăraţi. 

  -Măi Vasile, vezi tu ce văd eu? 
  -Văd măi, că şi eu am ochi. 
  -Şi ce vezi tu Ioane? 
  -Pe Făniţă, sus pe casă, ca o pasăre. 
  -Şi ce face? 
  -Bate tabla. 
  -Nu vezi, mă. Eşti orb. 
  -Sunt, dacă zici. 
  -Şi dacă nu zic? 
  -Nu sunt. 
  -Am trecut, nu mai contează. Ciocăneşte. 
  -Da, ciocăneşte tabla. 
  -Bine- i de cei orbi. 
  -Hait! Dar nici tu nu eşti bun, nici de poliţist. În 

comună, nu sunt disponibile decât ţigana şi nebuna. Ţigana 
a rămas văduvă. 

  -Nu. Nu-i femeie. Handicapată mintal. Copilul pe 
care îl are, tot handicapat. Nu ai ce căuta acolo, unde 
zidirea e hârbuită. 

  -Să îndrept zidirea, sublinie Ion. 
  -Mă porcule, intră de vrei. 
  -Măi, măi, am şi eu un frate şi mă făcu porc. 
  -Eu nu te pot face. 
  -Gata. Nu vreau să ştiu nimic. 
  -Să nu ştii. Ochiul înşală. 
  -Dar vorbişi de rău, femeia. 
  -Mă, tu nu eşti prost degeaba. Ai ceva în dovleac. 
  -Simţuri, taică. Rod. De ai fi avut şi tu, azi, unul din 

noi era ministru. 
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  -Eu, prim-ministru! 
  -Dar ai şi tu dreptate. Renunţ la postul de prim-

ministru. 
  -Am un frate de milioane. 
  -Cam zgârcit, recunoscu ion. Nu le împărţii cu tine. 
  -Nu. 
  -Ba da. Mă răzgândii. Reintru în drepturi. Să îţi 

strecor şi ţie un vagon de bani. 
  -Ai, ai? Cu vagonu? 
  -Era cât pe ce să te cred deştept. De aceia eşti sărac. 

Nu eşti bun de ministeriat. 
  -Dar nici tu, Ione, de prim-ministru. 
  -Mă făcuşi atent. 
  -Miniştrii incoruptibili. Guvernul salvării naţionale. 
  -Mă făcuşi şi pe mine sărac. Gata cu guvernul. Jos 

guvernul! 
  -Jos guvernul! Jos guvernul!  
Ajunseră la staţia de autobuz. Cei din staţie, de pe 

trotuar, îi aplaudară, semn că erau de acord cu participanţii 
la miting. 

  -Jos,! Jos! Strigă unul de pe trotuar? 
  -Jos, cine?, îl întrebă Vasile. 
  -Jos! Întoarse doar ochii spre primărie, să înţeleagă 

doar Vasile, apoi adăugă, jos pe luncă! 
  -Bine zici, Valentine. De-aia suntem vite, la vot, apoi 

dumnealui sus , cioban de vite. Ce-i a lui, i-a lui. 
  -Ce-i a lui Vasile, îl ajută Ion. 
  -Partea lui. Comuna moare şi Valentin se piaptănă. Şi 

cei doi fraţi îşi continuară drumul spre casele lor. Valentin, 
după ce se îndepărtară, vorbi ca pentru el, dar să fie auzit 
de cei din staţie. 
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  -Eu văd că suntem oameni. Prostul, când nu ştie ce să 
zică, dă în gropi. Eu n-am treabă, cu oficialităţile. Mă duc. 
Lucrul nu aşteaptă. 

  -La povarnă, mă, îl îmboldi un om din staţie. 
  -Că bine zici. Ce-mi pasă mie de guvern. Că şi 

primaru îi om de treabă. I-a sosit timpul să-şi facă şi el o 
casă. 

  -Timpu, sau rându? 
  -Şi ce-i rău în asta, continuă Valentin, ca şi cum nu ar 

fi auzit întrebarea. Orice om să facă o casă şi să sădească 
un pom. 

  -Tu câţi ai sădit, îl întrebă o băbuţă. 
  -Păi eu am destui. 
  -Tu n-ai, ci Valentin, tatăl tău, fie iertat. 
Pe trotuarul primăriei rămaseră doar Valentin , băbuţa 

şi inginerul Ionel. Mai sosise profesorul Lion. Ceilalţi, ca 
la ordin, trecură drumul, la umbră. Că doar toţi ştiu cui i-a 
sosit rându să-şi facă o casă şi ce casă! Dar tac, îşi zise în 
gând Valentin.  A câştigat la alegeri pentru a doua oară 
primăria şi acum trage tare. El cu ale lui, noi cu 
gospodăriile noastre. Mai bine să nu ştiu că este primar şi 
gata. Nici biserică, nici primărie. Doar când ne trebuie 
certificatul de înmormântare. Şi atunci, nu mergem noi, 
după el. Sau când ne ducem copiii la cununie. Al dracului 
om! Tuturor le promite că vine la nuntă şi nu vine. A mers 
la ai lui Toderică, bogătanii comunii. Cu neamuri, şefi 
mari, pe vremea comunismului, care au rămas şi la 
sugativa democraţiei. Da-i bine. Avem vacă bună de lapte 
şi ajutor de şomaj. Când se gată ajutorul de şomaj, avem 
alegeri generale. Şi iară-i bine o vreme. Una caldă, una 
rece şi viaţa ne tot trece. Până ieri am fost copii, astăzi 
mulţi nu mai sunt vii. Cine e astăzi în viaţă, om să fie şi nu 
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zdreanţă! Apoi continuă cu voce tare. Ion şi Vasile nu-s 
vrednici de nimic. Se ţin de mitinguri electorale, când nu 
sunt alegeri şi când sunt, se ţin deoparte. Poate-s legionari. 
Că numai legionarilor nu li s-a aprobat, de când s-a întors 
democraţia, să îşi facă un partid. 

  -Pe mine să nu mă bagi în politică, se apără băbuţa. 
Am auzit eu, că şi în satul nostru, au fost legionari. 

  -Şi mai sunt, ţaţă Floarea, intră în vorbă inginerul 
Ionel. Şi nu orice legionari. Ion şi Vasile habar n-au ce-i un 
legionar. Şi legionarul pe care-l ştiu eu, e mare şi tare, aici 
în comună! 

  -Cine-i? 
  -Ei, lasă că ştii dumneata. 
  -Eu? 
  -Au omorât oameni. 
  -Păzea!, sări ca arsă ţaţa Floarea. 
  -Mii de morţi. 
  -Mii şi eu să nu ştiu nimic? 
  -Nu ştii, ţaţă, dar eu ştiu. I-au omorât pe evrei. 
  -Dar pe legionari nu i-a omorât nimeni? 
  -Nu. Îs mari şi tari. 
  -Şi numai eu sunt proastă. Nu cunosc nici unul. Mai 

bine, dacă zici că omoară oameni! 
  -A spus că au omorât, nu că omoară, intră în vorbă 

Lion, românul de la Blaj. Aşa că dormi în pace. 
  -Domnule profesor, îl acostă inginerul Ionel, poate 

sunteţi documentat, eu nu ştiu multe despre legionari, doar 
că sunt criminali. 

  -Şi cine va spus aşa ceva? De bună seamă evreii, dacă 
ziceţi că... 

  -Nu, nu cunosc evrei, decât aşa, ştiu că nişte oameni 
mai importanţi, de aici, de la judeţ, sunt evrei. 
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  -Păi ziceaţi că nu sunteţi documentat. Ştiţi sau nu 
ştiţi? 

  -Nu. 
  -Vă spun eu ceva. Documentat. Despre şef. Despre o 

crimă săvârşită de Corneliu Zelea Codreanu. 
  -Vă ascult domnule profesor. 
  -Corneliu era student la Iaşi. Şeful poliţiei de acolo 

teroriza studenţii din anturajul lui Corneliu Zelea 
Codreanu. Pe nişte studente le-a săltat de pe stradă, le-a 
dus la poliţie. Le-a bătut şi le-a dat pe mâna poliţiştilor, să 
le violeze. Au mai săltat o studentă, prietena lui Codreanu, 
ca să-l umilească şi mai mult. De parcă nu era destul de 
umilit. De înfricat, nu au reuşit. 

  -Curve nenorocite, bine le-a făcut! 
  -Dacă un poliţist ţi-ar viola fata, ce-ai face? Şi fata 

dumitale e studentă! 
  -L-aş omorî. 
  -Corneliu Codreanu a deschis proces împotriva 

şefului poliţiei. În timpul procesului, şeful poliţiei, cu 
pistolul înainte   s-a repezit la Codreanu. Studentul scoate 
pistolul. Încăierare. Foc de armă. Şeful poliţiei cade mort. 

  -A vrut să-l omoare? 
  -Codreanu a spus că a apăsat pe trăgaci involuntar. 
  -Dumneata ce crezi? 
  -Nu ştiu. 
  -Criminal din tinereţe. Acum înţeleg eu miile de evrei 

omorâţi. 
  -Şeful poliţiei nu era evreu. Dar este adevărat, 

Corneliu Codreanu şi-a început cariera publică printr-un 
omor. Dar şi un evreu, tot în plină tinereţe, şi-a început 
cariera publică, tot printr-un omor. 

  -Nu ştiu, n-am auzit. 
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  -Moise. 
  -N-am auzit, nu ştiu. 
  -Nici eu nu sunt documentat. Cam din auzite. Dacă 

aflaţi ceva sigur despre legionari şi Moise, mi-ar face 
plăcere să-mi spuneţi şi mie. 

  -Păi dacă nu ştiţi nimic sigur, ci aşa, după ureche, de 
ce vă băgaţi, domnule profesor? Când veţi fi documentat, 
mă căutaţi şi stăm de vorbă! Cât priveşte evreul acela care 
a omorât un om, propagandă antisemită, domnule profesor! 
Ştiţi ce înseamnă aşa ceva? 

  -Bine, domnule inginer. Aveţi dreptate. O să fiu mai 
prudent când vorbesc despre legionari şi evrei. Bună ziua. 

  -Bună ziua. 
 Lion simţi cum îi tremură sufletul, ca pe vremea 

comunismului, după anchetele de la securitate şi în alte 
împrejurări. Ajuns acasă, nici vorbă să se poată aduna, să 
încerce să scrie. Avea sufletul tulburat şi gândurile 
răvăşite. Porni casetofonul. Corneliu Codreanu îşi rostea o 
scurtă cuvântare. Urmau o suită de marşuri legionare. Lion 
observă cum îşi revine. Ba mai mult, chiar reuşi să scrie. 
Renunţă la alte casete, cu muzică simfonică, şi o lăsă tot pe 
aceea. 

  Făniţă, sus pe casă, lucra mai cu spor în răcoarea 
înserării. Pac-pac. Pac-pac. De n-ar veni tăunii. Dar vin. 
Unde sunt vaci, acolo e şi afurisita asta de muscă. Jap, o 
palmă peste faţă. Cu cealaltă se ţinu bine să nu cadă. 
Ciocanul îi alunecă în pod. Făniţă explodă în înjurături 
negre, ca un buboi împuţit. Coborî după ciocan. Urcă iar. 
Lucra singur. La bătutul tablei e nevoie de un ajutor, de un 
salahor ascultător. După amiazăzi fugise. Făniţă nu suporta 
alt om lângă el şi nici alt om nu rezista lângă Făniţă. Cam 
mutos, Făniţă acesta. Dar oamenii îl judecau degeaba. Sus 
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pe casă era încrâncenat. Adesea îi e foarte greu. Dar la 
sfârşit, mândria îi umple sufletul. El a acoperit casa aceea, 
pentru zeci de ani. Îşi organiza lucrul ca la  farmacie. Jos, 
la sol, stive de tablă ciocănită, îndoită. De urcat sus şi 
aşezată pe categorii. Cuiele sus. Şi ele la îndemână. Şi 
lucra muţeşte. Ca pe bandă rulantă. Omul care îi dădea 
tabla, era ca un curent de înaltă tensiune. Ţinea tabla sus, 
înainte de a o termina de bătut meşterul pe cealaltă, altfel, 
furtună, chiar distrugătoare, în sensul că se lepăda de 
ajutor. Apoi, singur, trudea din plin, că nu mai avea 
salahor. Dar nu se arăta. Se militariza, cu un nerv în plus, 
dar era de mirare. Gura încleştată, încleiată. Tabla caldă, de 
la soarele fierbinte. Mare mulţumită avea dacă proprietarul 
îi dădea apă minerală, fără restricţie. Deşi o astfel de 
înţelegere nu exista. Şi dacă i se servea şi câte o friptură la 
prânz şi seara, la plecare, îl avea la inimă, de bine. Dacă 
nu, se orienta. La unii răbda, blestemându-i în sinea sa, că 
mâncau de cină şi pe el nu îl chemau. Pe alţii îi lăsa cu 
gura căscată, urlând că de mâine nu mai vine, că el are ce 
mânca, dar nici aşa, la masă de toate şi el să nu fie poftit. 
De fapt era glasul stomacului, o foame nervoasă. La 
vederea unei fripturi, îl invada. Sau a unei beri. Şi chiar 
dacă nu se angajase decât cu gustarea de zece şi cu masa 
de prânz, izbucnea, sau bombănea, cătrănit. De m-ar fi 
poftit, povestea Făniţă, la un pahar de ţuică, poate i-aşi fi 
refuzat. Dar nu refuzam. Cum să refuz o aşa friptură. 
Domnul Valea avea invitaţi. Mirosul de friptură urcase 
până sus, pe scară, la mine. Şi, ca prin minune, când am 
terminat de lucru, pe acea zi , se serveau fripturile. Salut 
respectos, cu voce tare. Mi se răspunde cu mâna, în semn 
de salut. Eram de prea proastă condiţie socială, să stau 
printre invitaţi, la masă. Dar, o poftire, aşa, de formă. Sau o 
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friptură la pachet. A doua zi nu m-am dus la lucru. A treia 
zi, iar. A venit după mine. Lasă-mă dracului, am strigat. 
Exact cum striga tata, când era în viaţă. Drept cine mă iei? 
Chiar aşa i-ai spus? Chiar. Cum era să-i spun? Drept cine 
mă luaţi? Dar e domn mare, în Bucureşti! Şef!  O fi şef pe 
aia a mă-si! Peste mine eu sunt şef! Şi când vorbesc eu, tu 
să taci, că mă înervezi! Uite că am uitat ce am vrut să 
spun! Mi-am amintit.     I-am zis, aveai fripturi la discreţie! 
Ce sunt eu, un câine vagabond? Dacă vrei, mă simt jicnit! 
Că nu m-ai invitat la friptură şi la o bere. Am înţeles, se 
conformă domnul Valea. Poftim! Şi îmi puse în mână un 
teanc de bancnote. Banii aceştia sunt în plus. Îţi iei fripturi 
şi bere când vrei şi de unde vrei. Şi i-am luat banii. Şi am 
urcat pe casă şi am lucrat, ca motorizat. Când am terminat, 
m-a felicitat pentru lucru. Şi mi-a spus că e mulţumit. Şi 
mi-a urat sănătate, mie şi familiei. Aşa, da! E domn. Banii 
pe lucru? Pe loc, toţi. Ştiam că nu mă duce cu preşu. E 
drept că despre alţii, au şi ei bani, tot aşa am crezut, dar am 
scos banii cu greu. Ba cineva, nici până azi, nu mi-a plătit 
o parte din bani. I-am bătut tabla pe casă. De ce?, întreabă 
comeseanul. De afurisită! Aşa-mi trebuie, că m-am înţeles 
cu o femeie. Îi cer ultima tranşă de bani. Să-i aibă la 
îndemână. Aşa ne-am înţeles. Că înainte de a fi terminat 
lucrul, tot nu mi i-ar fi dat. Mi-a arătat ultima tranşă. Iată-i. 
După ce termini. Dar la sfârşit, îmi zice că mi-a dat prea  
mult, când i-am făcut poarta şi gardul de fier. Că ea nu-i 
om dacă nu înşeală şi ea pe cineva. M-am blocat auzind 
aşa ceva. Să-i spui omului, în faţă, aşa ceva! În gând, 
Făniţă îşi spuse că şi el ia mai mult decât ar trebui. La 
lucrările mari. Că eu sunt singurul meşter adevărat. Dacă 
nu, luaţi-i pe alţii. Îi rad şi cu vorba. Păi sunt nişte cârpaci 
faţă de mine. Lucrările mai mici refuz să le târguiesc la 
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început, iar la sfârşitul lucrării, cer zdravăn. Mai ales la 
acele rudenii, sau oameni, pe care îi ştiu cu obraz subţire. 
Au, nu au, scot banii. Făniţă îşi termină berea, se ridică şi 
plecă. Fără să salute. Cel rămas la masă, lângă paharul său 
de ţuică, mai gustă, cât dintr-o linguriţă, să mai aibă ţuică 
în faţă şi  să mai rămână în local. De la o altă masă, i se 
aruncă o vorbă. Bine că ai băut cu pipeta. Nici o speranţă, 
ca Făniţă să-ţi facă cinste cu o bere. Dar câte zeci de 
milioane zicea că a luat? Nu ştiu. Nu i le-am numărat. 
Făniţă, îndepărtându-se de localul de cinci măsuţe, îşi zicea 
că a plecat la timp. Dar ce, eram prost, să-i plătesc o bere? 
Destul că mi-am plătit mie, ca să spun ce am pe suflet. 
Profesorul Lion tocmai sosise acasă la Făniţă. Se bucură 
când a văzut că vine acasă. Dar la voia bună i se răspunse 
morocănos. Făniţă îşi dăduse seama că profesorul venise 
cu un anume interes. Şi nu trebuie să-i sari, clientului, în 
braţe. Pe scurt, care e problema? N-am timp. Un gard şi o 
poartă de fier. Cât m-ar costa? Nu ştiu. Trebuie să vin să 
măsor. Când? Mâine la zece, e bine? Foarte bine. Făniţă 
anume plasase o oră potrivită. Omul să plece repede şi 
mulţumit, de la el. Să se simtă bine. Că de dus, nu mă duc. 
Nici mâine, nici poimâine. Îi joc pe intelectualii ăştia, cum 
vreau. Şi pe toată lumea. Peste câteva zile, profesorul Lion 
l-a întâlnit, din întâmplare. Făniţă nimic, nici o explicaţie, 
nici o scuză. Domnule Făniţă, v-am aşteptat până seara. 
Corect ar fi fost, să trimiteţi pe cineva, să-mi spună, că nu 
mai veniţi. Să trimit? Lasă-mă dracului! Eu te-am pus să 
mă aştepţi? Dumneavoastră aţi spus... Ce am spus?! N-ai 
nimic de făcut , de nu mă laşi în pace?! Şi Făniţă îi întoarse 
spatele, ca unui nimeni.  Lui Făniţă îi plăcea, când i se 
vorbea cu dumneavoastră. Dar îl şi scotea din sărite. 
Cuvinte de intelectual. Sunt mai deştepţi decât el? Păi eu 
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am făcut, tot ce am în gospodăria mea. Dumneavoastră, 
ăsta, ce a făcut la viaţa lui? Să-mi arate şi mie ceva făcut 
de el. 

  Profesorul Lion rămase încremenit. Îl consideră pe 
Făniţă pe jumătate nebun. Şi nu se supără. Cum să te superi 
pe un nebun? Doar că se hotărî să nu mai facă poartă de 
fier, ci un gard de uluci şi o poartă de lemn. Cu mult mai 
ieftin. A doua zi , Lion, cu doi cosaşi, cu de-ale gurii şi cu 
ţuică, merseră la celălalt pogon al Mihaelei şi-l cosiră. Lion 
le plăti pe loc. În ziua următoare, Ion, la coasă, pe pogonul 
Mihaelei. Că aşa hotărâră  fraţii. Cel de pe uliţă, Vasile, 
acesta, Ion. Se făcu negru la faţă. Înjurând de Dumnezeu şi 
de sfinţi, veni ca turbat acasă. Nici lui Vasile nu-i căzu 
bine. Ne-au lăsat fără fân. Măcar de ne-ar fi anunţat, că 
anul ăsta cosesc ei. Lasă Ioane, că nici nenorocitul ăla de 
beţiv, cine o fi fost, nu i-o cruţat, că o dat foc la un 
perpeleac de fân. Dă-l dracului de beţiv, reluă Ion firul 
vorbei. Bine, surioară! Ne-o făcuşi! Dar nici ţie n-o să-ţi 
meargă bine! 

  Dinu şi Sânziana tocmai veneau în comună, după o 
absenţă de un an şi mai bine. Lăsară totul de izbelişte, cum 
zicea Dinu, în limbajul său de acasă. Dar nu se plânseră. 
Pierderea lor era de necomparat, cu câştigul. Erau într-o 
maşină luxoasă. Îl văzuseră pe Făniţă şi se opriseră lângă 
el. Dinu deschise portiera şi îi zise bună ziua. Încântat, 
Făniţă îi răspunse cu bucurie, numai lapte şi miere. 
Domnule inspector general, ce cine îmi pare că vă văd. 
Sărut mâna doamnă inspectoare. A vrut să-i invite la masă 
dar, pentru prima dată, se sfii. Erau din aceeşi comună, el, 
meseriaş, iar dumnealor inspectori generali în învăţământ. 
Cuvântul general, lângă cel de inspector, îi dădea un înţeles 
neînţeles. Nu inspector de gimnaziu, de liceu, de facultate. 
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Inspector general superior. Şi îndrăzni, totuşi, să-i invite la 
masă. Grătar, ca pe la noi şi un pic de voie bună. Bine 
Făniţă, încheie Dinu conversaţia, închizând portiera şi 
pornind repejor, spre casă. Şi Făniţă ştia, că domnul Dinu 
nu vine. Dar  era mulţumit. Intrase în vorbă cu domnul 
Dinu. Are tot timpul, altădată, pentru a-l aduce la o trataţie 
ca lumea. Dar până atunci, îşi trimise nevasta, cu o sticlă 
de doi litri, de plastic, cu lapte, cu zece ouă şi un caş. La 
doamna Sânziana. Aceasta vru să-i plătească. Puiuţa îi 
răspunse că nu se poate. Ştie domnul Dinu, cum e obiceiul 
pe la noi. Salută şi plecă grăbită. Reuşise să-i fie primit 
darul, fără prea multă împotrivire. Dinu a fost mulţumit. I-
au crescut acţiunile, în faţa Sânzienei. Şi chiar se bucurară. 
În ultima vreme am avut la dispoziţie caşcaval de multe 
feluri şi de toate. Dar produsele din Pestedeal, ecologice, le 
întrece pe toate. Aşa e, confirmă Sânziana. Se duse repede 
vestea, că au venit. Sosiră ţăranii, să îşi plătească iarba de 
anul trecut şi să o târguiască pe cea din anul acesta. Ştiau 
că dau mai puţin, nu cu mult, dar tot e bine, la preţul de 
anul trecut, neactualizat, că între timp banii se înmulţiseră, 
din cauza inflaţiei. Dinu acceptă tacit suma de anul trecut. 
Pentru anul acesta vom stabili suma, după cum va fi preţul 
ierbii, le spuse Dinu. Acceptară, mulţumiţi. Era încă o 
amânare. Cei doi ţărani, pentru plata ierbi, veniră şi ei cu 
lapte şi brânză telemea. Era un fel de gest asiguratoriu, că 
vor rămâne de clienţi şi pe mai departe. Câte un litru de 
lapte şi cam un kilogram de brânză. Dinu primi şi le 
mulţumi. Acum e bine, îşi zise, vom avea şi lapte prins. 
Sulcina, îi salută cu dezinvoltură. De fapt salută maşina din 
curtea lui Dinu, cum nu era alta în comună. Dinu îi 
răspunse şi intră în vorbă cu ea. O întrebă de soţ şi de băiat, 
le dori tuturor sănătate şi se retrase în casă. Se comporta, 
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ca un om popular. Ştia că e om mare, în ochii consătenilor. 
Se oprea, nu mult timp, cât să intre în vorbă cu ei, să-i 
îndemne să îşi ţină copiii la şcoală, că viaţa e grea şi merită 
să fii om cu carte, chiar dacă nu se ştie ce serviciu vei avea. 
În sat sunt copii buni pentru şcoală, dar trebuie să li se facă 
un program de învăţat şi acasă. Nu-i de ajuns numai să 
meargă la şcoală. Inspectorul Dinu, nu promitea nimic. În 
timpul admiterii la facultăţi, ştia că nu va fi în Bucureşti, ci 
în străinătate. Aşa îl sfătuise Păuniţa Grâuleanu, doamna 
secretar de stat. Că are nevoie de simpatia oamenilor şi ea 
se poate obţine şi fără a-i servi. Sânziana îl rugă pe Dinu, 
la plecare, să ocolească puţin, pe la Şoşonel şi  Micşunica. 
Rezolvăm şi cu pământul de acolo. Prea bine, îi răspunse 
Dinu. Închiseră casa, se urcară în maşină şi din maşină o 
grăiră pe Sulcina. Îi oferiră o sticlă cu lichior. Vai, nu 
trebuie, domnule Dinu, doamnă Sânziana. E plăcerea 
noastră , îi spuse Sânziana. Trebuie să plecăm. Suntem 
chemaţi. Ţara e mare. Nici să ne odihnim câteva zile, nu 
avem timp. Apoi Dinu o rugă să mai arunce o privire spre 
casă. Nici o grijă, domnule Dinu. Salută-l pe soţul tău din 
partea mea, o rugă acesta. Sănătate şi să ne vedem cu bine. 
La revedere, salută şi Sânziana. Şi maşina se îndepărtă. 
Dinu conducea încet, la sfatul repetat al doamnei secretar 
de stat, pentru a evita orice accidentare a unei persoane. De 
ce să te grăbeşti, când poţi merge încet, destins, sub deplin 
control al volanului. Deşi în comună se fura orice, ca în 
codru, el avea noroc. Casa lui avea faţada spre stradă. Era 
în apropierea unui stâlp cu un bec pentru iluminat public. 
Tatăl său zidise geamurile dinspre grădină şi le tencuise, de 
nu se mai ştia că au fost geamuri. Erau de ajuns cele 
dinspre drum şi spre curte. Făcea cărăuşie cu mere, 
aducând grâu şi porumb. Şi a zis, în secret, că pe el nu îl 
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fură nimeni, cât e bec pe stradă şi perete spre grădină. Casa 
nouă o făcuseră pentru un băiat. Şi a fost să fie pentru 
Dinu. Casa bătrânească o vândură. Într-o primăvară, fratele 
lui Dinu a venit după părinţi şi i-a luat în Ardeal. Şi Dinu a 
vândut calul şi căruţa. Şi povesteşte, de ani de zile, când se 
vorbeşte despre ataşamentul animalelor, un moment 
zguduitor din viaţa acestui cal. Nu numai câinii sunt 
sfâşiaţi  de înstrăinarea lor, sau de moartea stăpânului, ci şi 
caii.  Sunt cele mai inteligente animale, de lângă casa 
omului, spunea Dinu. Acestui cal, ajungând la noul stăpân, 
îi curgeau lacrimile şi părea bolnav. Au chemat doctorul 
veterinar, care după ce îl consultă, a spus că e sănătos. 
Cum să fie sănătos, se revoltă noul stăpân. Şi nu mă pot 
duce cu calul, în Bucureşti, la Dinu, să-mi dea banii înapoi. 
Măi omule, calul plânge după Sandu Măsuratu. E drept că 
plângea ca după mort. Rar, foarte rar plâng şi caii, după cei 
plecaţi pe lumea cealaltă. Dar iată, e primul meu pacient 
care plânge după cei în viaţă. Când  am văzut că îi curg 
ochii, m-am gândit că ai bătut calul, orbeşte.şi l-ai lovit la 
ochi. Ni-i lovit la ochi. Lui Constantin, noul stăpân, i se 
măriseră ochii, de uimire. Îl cuprinse un fel de frică. 
Auzise de plânsul câinilor, ca despre o glumă, dar despre 
cai, nu. Tăcu dintr-o dată, uitându-se fix, ca hipnotizat, la 
doctor. Acesta îi spuse că Sandu Măsuratu nu bătea calul şi 
vorbea cu el, ca şi cu un om. Calul e bun. Fii şi tu bun cu 
el. Constantin bătea caii, de-i băga în spaime. Rămase mut 
şi cutremurat, cu ochii ţintă în ochii calului. Vru să îl 
mângâie, dar calul se retrase, agitat. Lui Constantin îi veni 
să ia biciul şi să îi croiască pielea, ca pentru pingele. Calul, 
necheză a înfruntare. Omul se înfurie şi el, dar îi veniră în 
minte clipele de mai înainte, şi-l lăsă în pace. Într-un târziu 
intră în grajd, îl bătu uşor, prieteneşte pe grumaji şi începu 
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să-l ţesale. Calul necheză. De fapt încă mai plângea, cu 
vocea sa, nechezatul. Noul stăpân nu se mai uită la faţa 
calului, să-i vadă durerea după vechiul lui stăpân. Greu de 
dus şi pentru un cal. Apoi îi puse căpăstrul, îl scoase din 
grajd, îl înhămă la căruţă, îl luă de hăţ, aproape de zăbală şi 
aşa încet, porni la plimbare, cu calul său. În câteva zile 
avea un cal minunat. Şi calul îl debarasă pe Constantin, de 
prostia de care mai suferă şi alţi pestedeleni. Nu-şi mai 
bătea calul şi îi vorbea frumos. Tot vorbindu-i aşa, se mai 
domoli şi faţă de oameni. Şi-i mergea mai bine. Avea un 
prieten. Şi-i mare lucru, să ai un prieten. Şi uneori i se 
confesa, eliberându-se, de apăsarea vreunei supărări. Şi 
calul necheza uşor, semn că înţelegea. 

  Dinu şi Sânziana ajunseseră la Şoşonel şi Micşunica. 
Îi întâmpină un copil, umblând copăcel. Lui Dinu îi pieri 
glasul. Sânziana se aplecă. Pruncul veni la ea. Îl luă în 
braţe. Copilul se lipi de Sânziana, trezind în ea fiori ne 
bănuiţi. Aşa intrară în casă. Micşunica, destul de neglijent 
şi modest îmbrăcată, ca de toate zilele, cu un alt copil în 
braţe, mititel, înfăşeţel. Surprinsă de vizitatori, reacţionă 
prin tăcere şi resemnare. Era o mamă marcată de timpuriu 
de greutăţi. Doi copii mici, gospodărie, vacă, porc şi un 
Şoşonel maturizat, sec, ţăran get-beget. O înjura. Se bucura 
de copii, fără să fie tandru cu ei. O solicita fără introduceri 
şi timp pierdut. Dacă mai vine un copil, îl întreba aceasta. 
Vine, îi răspundea Şoşonel. Ce să fac?! Dinu ieşi din casă 
şi reveni cu o sticlă de lichior. Asta e pentru tine, 
Micşunico. Mulţumesc, domnule Dinu. Ai văzut, 
Micşunico? Băiatul nu se mai desprinde din braţele 
nevestei mele. Poate rămâne la ea. Ce zici, Sânziano? 
Aceasta se îmbujoră , cum nu o mai văzuse niciodată.  Şi 
deveni mai frumoasă, ca oricând. Ochii limpezi, ca roua. 
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Nu-l dau, domnule Dinu, vorbi Micşunica. Doar aşa, când 
treceţi pe aici. Copilul adormise în braţele Sânzienei. Îl 
aşeză uşor pe pat şi îl înveli. Mai vedem noi, zise în sinea 
sa Sânziana. Acum ai doi. Dar dacă mai vine unul? Mi-l 
dai! Nici un copil nu m-a atras până azi. De îngrijit e bine 
îngrijit. Bea lapte? Bea, răspunse mama copilului.  Cum îl 
mulg. Şi cât vrea. Se vede, zise Sânziana. Apoi Dinu lăsă 
vorbă pentru Şoşonel, să cosească iarba. Despre cât costă 
iarba, vom vorbi la toamnă, când vom reveni în sat. Şi 
plecară. Amândoi se gândeau la aceeaşi problemă, dar nu 
rostiră nici un cuvânt. Ajunseră sus pe deal. De jur 
împrejur, cât vezi cu ochii, brâu de munţi, nici aproape, 
nici departe, potriviţi parcă după ochii omului. 

  -N-am ştiut că există un loc, pe drumul asfaltat, 
pentru un asemenea spectacol al naturii. 

  -Din comună, la pas, pe Costişă, de sus de tot, se 
poate vedea ceva şi mai şi. Într-o zi te iau şi pe tine. 

  -Du-te tu. 
  -Fie cum zici. Ai mai vedea urgia omenească 

revărsată asupra naturii. Pădurile colinare au fost rase de 
pe faţa pământului. 

  -Vorbe. În Pestedeal, există păduri. 
  -Ai mers până la una?  Atunci de ce te pronunţi, şi 

încă fără putinţă de replică? Pădurile pe care le vezi au 
supravieţuit pentru că sunt pe nişte pante inaccesibile. 
Buştenii nu pot fi traşi până jos. Calul nu poate urca. Acolo 
s-a refugiat spiritul pădurii. De la cruce, creasta dealului e 
lată, cât îngustimea zidului de cetate. Se poate merge, dar, 
un singur pas greşit, şi te surpi, prin mărăciniş, ca un 
bolovan, în liberă cădere. Acolo, pădurea te roagă să faci 
ceva pentru ea. Altfel toate izvoarele vor seca şi albiile 
râurilor se vor usca. Pădurile să se întoarcă până pe 
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malurile văilor. Şi cu ele vor coborî şi apele izvoarelor. Iar 
la capătul grădinilor de lângă case, pe vreo două prăjini, tot 
omul îşi poate avea, mica sa pădure. Şi ploile ar înviora 
pământul, cu rânduială şi rodul bogat şi-ar face simţită 
prezenţa. 

  -M-ai dat gata, Dinule. 
  -Mai bine mai târziu, decât niciodată. Dinu îşi aşeză, 

cu dragoste, mână peste umerii soţiei. Sânziano, ce zici de 
pruncuţul care umbla copăcel-copăcel? 

  -Nu zic nimic, dar după inima mea, l-aş înfia. 
  -Şi după a mea. 
  -Crezi că ni-l dau? 
  -Acum, nu, dar peste un an-doi, femeia mai face unul. 

Fiind localităţile apropiate, copilul va şti de ambii părinţi. 
Socoţi că este un risc? 

  -Nu. Nu-i înţeleg pe cei care ascund adevărul, în faţa 
copiilor înfiaţi. Târziu, când află, îşi caută părinţii naturali 
şi-i împovărează cu dispreţ şi reproşuri. Aşa , pe faţă, ar fi 
ca un ajutor umanitar. Mai mult! Ar beneficia de o educaţie 
trăsnet. Dacă ei a r fi la locul lor, l-am lăsa în vacanţe la ei. 

  -Experiment totuşi periculos, aprecie Dinu. Ştiind din 
start de două rânduri de părinţi, nu i s-ar dedubla 
personalitatea? 

  -La aşa ceva nu m-am gândit. 
  -Dacă mi-l dau, fără să-i spunem nimic, nici unii , 

nici alţii, până la majorat, da. De aceea nici nu trebuie să se 
ştie că noi l-am înfiat. Ar părea că e al nostru. Deci, cu 
ochii pe el. 

  -În regulă. 
  Dinu porni maşina. Trecu din treaptă în treaptă, calm, 

aşa cum conducea de obicei. Erau apropiaţi sufleteşte, cum 
poate nu au fost niciodată. În sufletul lor răsărise un copil. 
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Şi orice copil aduce în familie, adierea fericirii. Pe şeaua 
unui deal strălucea o mânăstire. Şoseaua, ne aglomerată. 
Ajunseră cu bine în Bucureşti. Se tratară cu o friptură şi un 
pahar de vin bun. 

  -Ce bine că am mers în Pestedeal. Am încercat să uit 
de toate. Parcă m-am săturat să fiu tot pe drum. 

  -Nici să nu te gândeşti la aşa ceva, îi zise Sânziana. 
Avem bani mulţi şi pe de-ale gurii nu mai prea cheltuim. 
Avem cum n-am avut niciodată. Mai rabdă şi tu până ne 
punem pe picioare. Şi până la alegerile viitoare. Poate te 
văd în Parlament şi gata cu deplasările în toată ţara. În 
Franţa, în SUA! 

  -Să fie precum ai zis. 
  -Numai că trebuie să devii mai popular. 
  -Mai, decât sunt? 
  -Nu forţa. Lasă o vreme aşa. Trebuie să scrii şi tu o 

carte. Nu mare. O sută de pagini. Şi să  se intituleze „ Un  
loc în Parlament pentru cine rezolvă problemele din 
această carte”,  Vei pipăi pulsul pieţii şi dacă e bun, ieşi în 
faţă, în forţă, subliniind că nu ai încotro şi candidezi pentru 
un loc în Senat. 

  -În Senat, nu în Camera Deputaţilor? Ca senator am 
nevoie de multe voturi. 

  -Concentrează-te pe Alba Iulia. Bate cu piciorul toate 
satele şi oraşele, însoţit de elevii şi studenţii care sunt de 
acolo. Îţi garantez succesul. Dar fără prezervative şi 
anticoncepţionale. Te axezi doar pe problemele economice. 
Poţi. 

  -Sânziana, acum eşti pe un culoar energetic de 
excepţie. Eşti cel mai bun consilier. E posibil. Dar cum mai 
ştie cineva, am dat bluf. 
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  -Sunt convinsă. N-am prietene, pentru aşa ceva. Nu 
am colegi. Prea ne merge bine, pentru a ne da pe mâna 
haitelor de lupi. Să fii sigur, de tăcerea mea. 

  -Bine. Adună, fără să spui, din ce ţi-am povestit şi din 
ce-ţi voi spune eu de pe teren. Dar vreau să fii sigură. Tu 
vei fi secretara mea din biroul senatorial. În doi suntem în 
stare să stabilizăm statutul de senator, în toate legislaturile, 
cât vom trăi. 

  -Boierie mare. Dar şi tu să taci. 
  -Nu tocmai. Depind de unii prieteni. Poate ei însişi ar 

dori să salte, în interes de partid, numărul de voturi. Doar 
atât pot să le spun, că eu fac tandem cu soţia, nu cu diverse 
secretare. 

  -E şi o poziţie forte. 
  -Aşa-i. 
  -Poftim, îi zice Sânziana, dându-i un caiet. 
  -Ce e aici? 
  -Cartea de care am vorbit. Capitole, conţinut, câteva 

rânduri. Dinu o luă şi trecu în cea de-a treia cameră, 
transformată în birou de lucru. Şi rămase treaz toată 
noaptea. Veghea intelectualului. La datele concrete reţinute 
de Sânziana, în urma discuţiilor dintre ei, la întoarcerea 
domnului inspector de pe teren, mai adăugă altele. 
Întoarcere cu portbagajul plin. Ba şi pe bancheta din spate. 
Trataţie, domnule inspector general. Nici o problemă. E 
plătită de sponsori. Dar nu este cazul. Eu n-am? Când îmi 
vine cineva acasă, sunt o bună gazdă. Din ale mele. De 
bună seamă, dar până acasă drumul e lung  şi am aflat noi 
că lăsaţi unor studenţi sau studente, sau părinţilor 
studenţilor mai nevoiaşi. Faceţi muncă de teren pentru a 
avea şi ei ceva mai bun pe masă. Aşa era. Numai că 
prudenţa este mama înţelepciunii. Inspectorul Dinu 
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înregistra, cu discreţie, pe reportofon, aceste scurte întâlniri 
cu aspect umanitar. Salam de Sibiu, caşcaval, măsline, vin, 
vodcă, portocale. Şi aşa se ducea vestea inspectorului 
general Dinu Măsuratu, în toată ţara. Şi e drept, în casa 
respectivilor studenţi, era sărbătoare. Sau la căminele 
studenţeşti. 

  Marin, zidarul, tatăl Marusiei, se usca precum o prună 
lăsată la soare. Când ginerele îl saluta, nu-i răspundea. Şi 
ginerele, ne primind niciodată nici un răspuns, nu-l mai 
salută. Marin trimesese de zeci de ori vorbă Marusiei, să 
nu se căsătorească. Să vină acasă. Va naşte la părinţi. Şi-i 
cresc ei copilul. Dar s-au căsătorit. A născut un băieţel 
frumos şi sănătos. Într-o zi, mama Marusiei, fiind la poartă 
şi văzând-o pe drum, a reuşit să o determine să intre în 
casă. O rugă să se întoarcă definitiv la părinţi. Îi vor iubi 
copilul şi-l vor creşte în îndestulare. Iată, tot ce este în 
casă, îţi aparţine. Marusia, nici un semn. Ieşi din casa 
părintească, cu toţi dracii stârniţi. Marin întrebând în 
dreapta şi în stânga, ce să facă, ajunse la o vrăjitoare. 
Aceasta îl captă din prima clipă. Nici nu a fost greu. Bietul 
părinte, dădea semne evidente de mari tulburări. 

  -Să nu plesneşti, omule. Casa ta a căzut în blestem. 
  -Fiica mea îi... 
  -Plecată de acasă, cu cineva cu care nu se potriveşte 

în nici un fel, decât la pat. 
  -Ce la pat! E un beţiv şi un sărăntoc. I-a făcut fetei 

mele un copil. O primesc acasă cu copil cu tot. Să bage 
divorţ! 

  -La biserică s-au căsătorit? 
  -El, ai lui? Păi la biserică trebuie să poţi face nunta, 

cu invitaţi, cât frunza şi iarba! 
- Şi dumneata ai fi fost în stare? 
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- Da. Sunt zidar. Am comenzi de zeci de milioane. 
- Bine. Îţi aduc fata acasă. 
- Plătesc divorţul, avocaţii. 
- Eu am zis că ţi-o aduc acasă, pe vreo două săptămâni. 

N-a mai fost decât aşa, o oră-două, o dată sau… 
- O dată. 
- Eu vi-o trimit două săptămâni. Zi şi noapte, liniştită, 

să puteţi vorbi orice cu ea. Să puneţi la cale ce vreţi voi şi 
cum vreţi voi. Între tată, mamă şi fiică nu mă bag. 

- Aşa-i şi bine. Plătesc oricât. 
- Nu acum. A treia zi, după ce a veni fata cu nepoţelul 

acasă, vii la mine, că e de alergat, ca să fie două săptămâni. 
- Dau acum un milion, două, trei. 
- Nici un leu. Până acasă ai de făcut nişte kilometri. 

Când ajungi? 
- Mâine la prânz. 
- Tot mâine îţi vine fata acasă. 
- Bine. Bună ziua. 
- Bună ziua. 
 A doua zi, la scurtă vreme după intrarea lui Marin în 

casă, iat-o şi pe Marusia, cu copilul. 
- Sărut mâinile mamă, sărut mâinile tată. Se îmbrăţişară 

cu o bucurie fără margini. 
- Tu Lucică, stai ca o proastă. Taie o găină. 
- Măi Marine, te-ai prostit? De când tai eu găini? 
- Aşa-i. Am vrut să zic pune apa la fiert, că îţi aduc eu 

găina şi te ajut la jumulit. 
- Tu?! 
- Eu! 
- Tu te joci cu Marinel. 
- O jumulesc eu, sări Marusia. 
- Şi eu, zise maică-sa. 

57 
 



- Numai să nu o rupeţi în două, ne jumulită, tot trăgând 
de ea. Şi în casă se instală voia bună. Şi Marusia îşi dădu 
seama că de aşa voie bună, nu a avut parte, la socri şi la 
bărbatul său. Că de lux, nici nu se discută. Şi de aşa grabă 
de a tăia o găină. Că sunt tare zgârciţi. Şi nici nu prea 
aveau, că nu prea au pus cloşti. Aici la tata sunt vreo 
douăzeci de găini şi două cloşti. Vacă bună de lapte. Porc în 
coteţ. Şi parcă eşti în farmacie şi în casă şi în curte. Şi în 
grajd îţi place să intri. Boierie mare. Proastă am fost, că am 
luat-o razna, făcându-i de ruşine în lume. Am ajuns la 
Viorel, doar cu rochia de pe mine. Socri mi-au cumpărat, de 
la second hand, două rochiţe şi o pereche de pantofi. Le-am 
spus că eu nu am purtat niciodată haine de mâna a doua şi 
că am haine, pentru toate femeile de pe uliţă. Ştiau că 
părinţii mei sunt bogaţi, de aceea l-au ţinut din scurt pe fiul 
lor, să se poarte îngereşte cu mine şi să nu se mai îmbete, 
până pune mâna pe ceva avere de la ai mei. Dar nu a mai 
reuşit să se abţină. Nu îmi răspund nici la bună ziua, zise el, 
de cum să îmi mai dea ceva. Se domolesc ei, doar au un 
nepot. Ce bine că m-am lăsat, după Marusia şi l-am botezat 
Marin, ca pe bunelul lui. Dezlegaţi de grija sarcinii şi de 
perioada de după naştere, tinerii însurăţei se dezlănţuiseră 
în mare iubire, de parcă în toată lumea, nu mai erau alţii ca 
ei. Viorel se cam întrecea cu paharul, dar acasă, om la locul 
lui, însurat, care nu merge la restaurant, unde era un client 
vestit. Rezista la băut, până nu îl mai ascultau picioarele. Se 
ridicau prea sus. Dar nu se lăsa. Ajungea acasă. Într-o zi, 
spre seară se întorcea de la un meseriaş. Voia să îşi 
mărească grajdul. A mers, de gura Marusiei, că trebuia un 
meseriaş, nu lucru de mântuială. În grajd, ce grajd îi acesta, 
trebuie să încapă vaca, viţelul, o junincă, sau un tăuraş, 
până la al doilea an. Gilă îl văzu şi îl pofti la o bere. Eşti în 
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bani? Sunt. Chiar pentru două-trei. Şi a intrat. Şi n-a mai 
ieşit decât spre dimineaţă, mergând cu picioarele în sus, o 
scălămbăială de mers. Când a intrat pe ulicioară a căzut. 
Când să se ridice, pământul s-a rotit. Nu îşi mai aminti de 
nimic. Se trezi, la amiazăzi,  în pat, mahmur. Se duse direct 
la sticla cu ţuică, să tragă un gât, să se dreagă. Nu era acolo. 
Marusia o pitise. Unde-i sticla? Nu-i treaba ta. Ai băut 
destul. Dar ce, îmi faci tu măsura? Îţi fac, dacă nu eşti om 
întreg la minte. Am un copil de crescut. Jap-jap, două 
palme pe obrajii Marusiei. Du-te în aia a mă-tii, la casa ta. 
Aici eu comand. Şi ostilităţile s-au încheiat de-ndată. Şi iar 
a început dragostea, dar situaţia Marusiei s-a schimbat 
radical. A început să fie militarizată. La prăşilă. La fân. Şi 
Viorel mai întârzia, la un pahar. Până dimineaţa. Într-o 
seară, Marusia, ne mai fiind în stare să rabde, a intrat în 
local. Când a văzut-o, a poftit-o lângă el. I  s-a oferit un 
scaun. Nu stau. Doar un pahar. Bine. Numai că Viorel 
scoase din buzunar ultimii bani şi comandă două sticle de 
vin şi un coniac mic, pentru nevastă-sa. Viorele, eu nu 
rămân, nu da banii. Şi-i luă banii din mână. Că noi nu avem 
ce mânca şi tu bei toţi banii. Hai acasă. Hai, Viorele dragă, 
hai acasă. Şi îl luă de braţ, să îl ridice. Acesta o împinse. Ea 
se repezi, să îl prindă iar. Se păruiră în parte. A primit 
Marusia, dar nici Viorel nu a fost lipsit de câteva palme, 
spre deliciul asistenţei. Răzbită, a părăsit restaurantul, cu 
banii pe care îi luase de la Viorel. Acesta comandă iar cele 
două sticle de vin şi coniacul. Chelnerul îi ceru banii 
înainte. Nici o problemă. Şi se căută în buzunar. Ştia că 
banii nu sunt la el. Voia să bea vinul şi coniacul şi să 
plătească la calendele greceşti. Unde-s banii? N-ai bani, n-
am vin şi nici coniac. Plătesc, omule. Vin de acasă, cu 
banii. Pune sticla pe masă. Nu pot. Banii înainte. Asta e, n-
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am încotro, mă duc acasă după bani. Mă întorc sau nu, voi 
vedea. Unul din prietenii de pahar, îl rugă să nu o bată pe 
Marusia. Că are o femeie a-ntâia şi frumoasă. Măi 
Tănăsică, ce ştii tu ce-i aia femeie? Că o bat peste obraji, să 
se facă urâtă, nu între picioare, unde femeia e femeie, mai 
isteţule! O fi cum zici, bătu în retragere Tănăsică. Cum să 
fie altfel? Ce vrei să zici?, îl chestionă Viorel, cu un fel de 
ameninţare. Cum, ce vreau să zic? Ştii tu prea bine! Viorel 
şuieră ameninţător. Să o laşi în pace pe Marusia, că te 
strivesc în picioare, ca pe un vierme! Eu, cu Marusia? Da 
stai între picioarele ei, cât vrei! Mie nu-mi trebuie! Marusia, 
mă, despre Marusia zici aşa ceva?! Păi neam de neamul tău, 
nu a avut, în pat, o asemenea femeie! Trebuie să fii dotat 
pentru aşa ceva! Pe când voi, nu prea aveţi armament în 
dotare! Cei din restaurant urmăreau cu atenţie ostilităţile. 
Izbucniră în hohote de râs. Tănăsică ţâşni la gâtul lui 
Viorel. Se prăbuşiră. Riscul de a răsturna mesele din jur, cu 
paharele şi sticlele pe ele, îi făcu pe meseni să se ridice, ca 
la comandă, chipurile pentru a-i despărţi. Combatanţii, ca 
nişte lei, se repezeau unul spre altul, dar fiecare era prins de 
mai mulţi bărbaţi care, spunându-le să nu se bată, îi 
scoaseră afară. La un moment dat, parcă se vorbiră şi îi 
lăsară de voie şi se întoarseră în local. Afară urlete, ca din 
gură de şarpe. Înjunghiat?, gândiră toţi, tăcând. Apoi, două 
urlete războinice. Mă, te omor, mă! Viorel avea câştig de 
cauză. Îşi trântise adversarul şi îi căra la pumni. Tănăsică se 
zvârcoli, se rostogoli, se ridică şi, în picioare, se îndepărtă 
câţiva metri. Acum era mai bun. Evita întâlnirea corp la 
corp, stârnindu-l pe adversar. Mă Viorel, nu ai făcut faţă 
cum trebuie la Marusia! Eşti ne înşeuat! De aia te-o bătut, 
mă! Că-i lipsită de bărbat ca lumea! Te omor, mă!, izbucni 
Viorel şi sigur pe el, se repezi la Tănăsică. Acesta atâta 
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aştepta. Îl fentă şi Viorel frână, greoi. Tănăsică era în 
spatele lui, la o distanţă de câţiva metri. Bă, Viorel, ar 
trebui să mă angajezi, bă! Lui Viorel îi scăpărară stele vezi 
în ochi, ţâşni spre terasa unde ajunsese Tănăsică, sărind 
peste câteva trepte. Tănăsică zbură peste balustradă şi nu se 
mai opri. Simţise că îl atinsese pe Viorel unde îl durea mai 
tare şi că acesta devenise extrem de rapid, ajutat de toţi 
nervii. Dispăru în noapte. Viorel respira greu şi ca lovit în 
cap cu o cărămidă, porni spre casă şi se prăbuşi în pat, ca un 
buştean. Marusia şi copilul, nicăieri. Se dusese la părinţii ei. 
Prost am fost. În loc să o mângâi şi cu binişorul să ne dăm 
pe lângă părinţii ei, iată-mă fără femeie şi copil. Marusia nu 
ieşi în lume câteva zile. Pe obraz se mai vedeau urmele unei 
palme. Crescuse ca aluatul în dospire. Acasă la părinţi, bine 
hrănită, fără să gătească, fără să lucreze. Tot ce era de făcut, 
intra în grija mamei şi a tatălui. Acesta nu mai mergea la 
casele în construcţie. Lăsase totul în seama oamenilor de 
încredere. Marusia îşi revenea văzând cu ochii. Şi tatăl era 
fericit, cum nu mai era alt tată. I se întorsese fata acasă! A 
treia zi, cu portmoneul doldora de lei, porni la vrăjitoare. 
Cum am deschis gura, cum mi-a spus, că am o fiică şi că e 
plecată de acasă, cu unul cu care nu se potriveşte de nici un 
fel, numai la pat. Lasă că-i găsesc eu pe cineva, cu care să 
se potrivească şi la pat, nu cu un nenorocit sărăntoc şi beţiv, 
care mi-a pândit fata şi şi-a bătut joc de ea. Dar nici eu nu-s 
prost. Scap eu de el, definitiv! De la mine nu vede niciodată 
nimic! 

- Ce să spun? Ce mi-aţi prorocit, s-a întâmplat. Când 
am ajuns acasă, fiica mea şi nepoţelul erau la mine, unde 
sunt şi acum. Trebuie să o divorţaţi. 

- Vă grăbiţi. Nu pe sărite. Pas cu pas. Acum v-am adus-
o acasă. Şi încă pe două săptămâni. Şi-i plină de voie bună. 
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Ţi-am dat-o pe tavă. Vrei s-o trimit înapoi? O fac. E cel mai 
uşor. 

- Nu! 
- Văd că eşti un zgârie brânză, deşi nu ţi-am luat nici un 

ban. Ţi-e frică să dai, însă vrei să mai obţii. Poţi pleca. 
- Eu?, se schimbă Marin la faţă. Dau oricât! 
- Dai zece milioane? 
- N-am la mine, decât cinci. 
- Aşa-i şi câteva sute de mii. Milioane doar cinci. Bine, 

sunt bune şi acestea. Aici pe masă cu ele. Marin se 
conformă. Vrăjitoarea îi spuse că ea este o femeie bună şi 
că data viitoare, deşi munca pe care o va face ea, e foarte 
grea, nu mai cere bani, atâţia bani. Trei milioane  şi 
mergem pe divorţ. Dar banii înainte. Acum, acasă, eu nu 
intervin între Mariusa şi părinţi. E rândul tău omule, eu mi-
am făcut datoria. Şi Marin, mulţumit, a plecat pe la 
şantierul unei vile. Toate mergeau bine. Omului său de 
încredere îi dădu pe loc două sute de mii de lei şi 
salahorilor câte o sută de mii, ca primă. Pentru prima dată 
în viaţă, a dat primă. Şi rapid, fugi acasă. Din cele două 
săptămâni mai rămăseseră zece zile. Bere, vin, lichior, 
fripturi, promisiuni de viaţă bună, de un serviciu bine plătit, 
ca să nu mai ştrofolească în cenuşă şi la praşilă. După zece 
zile de stat şi de trai bun, Marusia, în plină tinereţe, ardea ca 
jarul. Arăta foarte bine, ceea ce părinţii sesizară. Nici 
mama, nici tata nu bănuiau ce va urma şi de ce. Numai 
ţiganca, vrăjitoare, zâmbea. Exact la două săptămâni, 
Marusia îşi luă copilul şi ieşi în stradă şi de aici, drumu, de-
a dreptul în braţele soţului său, pe care îl iubea. Şi el o 
iubea aşa de tare, că o săptămână nu au mers la fân. Au 
mers părinţii lui, spetindu-se, la gândul că după Marusia şi 
nepot, va veni şi ceva zestre. Iar tatăl Marusiei, găsit de 
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nevastă-sa, după două zile, la una din vilele în construcţie, 
lăsă iar meseria de zidar şi cu patru milioane în traistă, 
porni spre vrăjitoare. 

- A plecat! 
- Ştiu. N-ai avut vreme să vii la mine, să desfac, ceea ce 

dumneata nu ai fost în stare. Marin se făcu mic. Şi acum 
vedea în el, ca în celelalte două vizite. 

- Am trei milioane la mine. 
- Nu, ai patru şi le pui pe masă, ca un hoţ ce eşti. Eu nu 

am zis, că îţi iau patru, ci trei, dar să fii sincer. Ai minţit, 
plăteşti. 

- Patru, patru am şi nu vă mint, numai ajutaţi-mă. Dau, 
mai dau. Iată aici şi suta de dolari. Dar de drum înapoi, nu 
mai am. Vrăjitoarea simţise exactitatea răspunsului şi 
restitui trei sute de mii. Ai. Ştiam. Sunt lângă dumneata. 
Marin abia acum văzu cele trei sute de mii. Îi pieri tot 
piuitul. 

- Ce vrei? 
- Să divorţeze şi să vină acasă cu copilul. 
- Bine, omule. 
- Sărut mâinile, doamnă!, izbucni extaziat Marin. 
- Dar eşti cam surd, omule. Trebuie să îţi destup 

mintea. Trebuie să mă auzi, în tot ce spun eu, nu în ce vrei 
tu. Ai dat la spate, ce ţi-am spus eu! De aceea ţi-a plecat 
fata, zilele trecute, de acasă! Marin încremenise de uimire. 
Vorbele vrăjitoarei se înşirau, ca pe aţă. Când ai venit la 
mine ţi-am zis totul, fără să-mi spui nimic. Fata ţi-e plecată 
de acasă, cu cineva, cu care nu se potriveşte de nici un fel, 
decât la pat. Decât la pat, ai auzit, dar ai dat la spate, 
aducând totul, totul, într-o situaţie foarte grea. Ai servit-o 
cu bunătăţi şi băuturi. A început să mai bea, câte un 
păhărel. 
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- Ce era să fac? 
- Greu eşti de cap. Păi fiicei tale îi trebuia un ibovnic şi 

încă unul zdravăn, să-l întreacă pe terchea-berchea acela! 
Eşti un prostănac! 

- Da, sunt un prostănac. Nu mi-a trecut prin cap. Aş fi 
mers la o cabană, cât mai departe. Ştiu eu la care. O lăsam, 
plătindu-i o cameră, o lună de zile. La odihnă. La vad mare 
de bărbaţi. 

- Bine ai fi făcut! Azi nu mai era la dumnealui, la beţiv, 
că ţi se urâţeşte şi ţi se trece fata! Cum ţi-a venit acasă? 

- Bătută, umflată! 
- Eu ce zic! Urâţită! Te-ai ridicat împotriva cuvântului 

meu şi n-a ieşit cum trebuia. Din cauza ta, nu a mea. Aşa-i? 
- Aşa. 
- Şi te scutisem de bani. Dar acum ai de alergat şi de 

dat, mai puţintei, la nouă mânăstiri. Eşti creştin? 
- Eu? 
- Tu! 
- Şi încă ce creştin! 
- Mergi la biserică, în sat? 
- Păi preotul din sat… 
- Eu te-am întrebat dacă mergi, sau nu. Da sau nu? 
- Nu. 
- Bine. Dar la mânăstiri. 
- Sunt bisericos. Mă opresc la o mănăstire, când mă 

întorc din Sinaia, unde mai stau la o bere şi la nişte mici, că 
ţăranii din Pestedeal nu ştiu de Sinaia, numai de fătătoarea 
vacii şi fundul femeilor. 

- Biserica din sat e goală, interveni vrăjitoarea. 
- Păi preotul din sat… 
- Hei! Te-am întrebat dacă merge lumea la biserică. Da, 

sau nu? 
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- Nu. 
- Bine. La Sinaia este o mănăstire şi alta, când cobori, 

după ce treci muntele. Alte mânăstiri, mai ştii unde sunt? 
- Nu. 
- Bine. Mai ai de mers la şapte biserici în Sinaia. Şi 

dacă în Sinaia nu sunt şapte, porneşti, fără oprire, până treci 
în total, pe la nouă. Te duci la preot, la altar. 

- Intru în altar? 
- Nu. Baţi la uşă. Îi dai un bilet pe care scrie, să mi se 

întoarcă Marusia, fata mea, care a fugit de acasă. 
- Să divorţeze, sublinie Marin.  
- Mă, ai venit aici, să mă înveţi tu ce să fac?! A doua 

oră dai la spate! Nici nu ştiu, dacă mai pot face! E clar, cu 
tine trebuie bani, nu glumă! Scrie biletul! 

- Păi să vezi că eu… 
- Nu ştii carte.  
- Aşa-i. Că tata… 
- Ştii scrie? Da, sau nu? 
- Nu. 
 - Ce am zis eu să scrii pe bilet? 
- Păi pe bilet să scriu, dar nu ştiu scrie, mă duc eu la 

Mihaela, profesoara, ştie şi scrie şi citi. Ce mai, profesoară! 
- Ce să scrie? Repetă după mine. Să mi se întoarcă 

Marusia, fata mea, care a fugit de acasă. 
- Vă rog frumos, scrieţi dumneavoastră, că o să vă fiu 

recunoscător.  
- Bine. Dar scriu în mintea, în sufletul tău. Dar de trei 

ori ai fost împotriva mea! 
- De trei ori? 
- Da. O dată când ai dat la spate că se potrivesc la pat, a 

doua oară când ai zis că ai trei milioane în buzunar şi a treia 
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oară, să scrii să divorţeze. Eu am venit la tine, sau tu ai 
venit la mine? Ai minţit şi a patra oară.  

- Eu? 
- Dumneata. Şi trebuie să îţi iau minciunile, altfel vraja 

nu merge.  
- Ia-le, numai să meargă.  
- A patra minciună, că nu mai ai bani. Pune dolarii pe 

masă. Marin se conformă, scoţând trei sute de dolari. Pentru 
a patra minciună, vii la mine, după ce ţi se întoarce fata 
acasă. Dacă nu mai minţi, nu mai ai de plătit nici un ban, pe 
lângă datorie. Şi după ce îţi vine acasă, ţi-o divorţez eu, 
dacă ţie nu ţi-a mers mintea. Ai avut pasărea in mână şi ai 
lăsat-o să zboare. Plecarea la biserici, acum.  

- Lăsaţi-mă până mâine, că nu mai am bani la mine.  
- Numai până în zori. Alege-ţi o biserică şi stai în uşa ei 

până se deschide. Nu mai e timp de pierdut. Să vezi cum o 
împingi pe Marusia către tine! 

- Şi când să mai vin? 
- Când va fi acasă. 
Şi Marin a ieşit cu spatele înainte, tot spunând, sărut 

mâinile doamnă. Ajuns în stradă, ca un arc de oţel, vibrând 
de energie, se îndreptă, ca o săgeată, spre CEC, să strice un 
cec de o sută de milioane. Mai avea o jumătate de an până 
la dobânda anuală, dar ce-mi pasă, îşi zise el, o fată am, şi o 
cumpăr, de la mânăstiri. Şi dacă rămân lipit, cum îi mai dau 
de zestre, după ce îi găsesc un bărbat? 

În Pestedeal se lăsase înserarea. Noapte fără stele, fără 
lună. Întuneric, de să-l tai cu cuţitul. Duhul întunecimilor. 
Până dimineaţă dispărură din grajduri, câţiva boureni, şi 
femeilor cu soţii plecaţi, li s-a sărit în ajutor. 

La profesorul Lion se trăia,  aproape de nebunie. Se 
părea că mereu le intră cineva în casă şi le lipăie câteva 
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linguriţe de cafea, aşa de repede se termina. Şi profesorul 
iar mergea să cumpere. Dumineca se ducea la biserică. 
Singurul bărbat mai în putere, de la biserică. Aşa se 
considera el. Alături de trei moşi, cinci babe şi alte câteva 
persoane, aşa, în trecere. Când sosi acasă, pofti cafea. 
Borcanul, nicăieri. Doar ieri am cumpărat! L-o fi luat 
Mihaela, să-şi trateze fraţii. Se ceartă, în toată legea, pe 
avere, ca nişte ţigani, dar îşi beau cafeaua în linişte. 
Mihaela se întoarse spre seară. Se întâlnise cu o fostă 
colegă de liceu şi mersese la ea, unde mai veniră două 
intelectuale, o învăţătoare pensionară şi o braşoveancă. De 
bună seamă oricine revine de la oraş, e intelectual şi orice 
om din Pestedeal, e un erudit. În capul nici unuia nu mai 
intră nimic. Cum deschizi gura să spui ceva, cum 
reacţionează, te reped. Sunt bătuţi în cap, trase concluzia 
Lion.  

- Ce bine că ai luat cafeaua cu tine, să îţi tratezi 
colegele! 

- Asta îmi lipsea, să merg în vizită, cu cafeaua în 
borcan. Astea se dau mari. Desigur, un pachet de cafea, ne 
desfăcut, era altceva. Dar nu m-am dus anume. Ne-am 
întâlnit întâmplător. A fost la înălţime. Fripturi, lichior, 
îngheţate. Suntem săraci, bărbate. Dar ia stai. Ai vrut să îţi 
faci o cafea şi nu ai găsit borcanul? Ce te-ai face fără mine! 
Şi Mihaela merse la sigur, la etajera dulapului din bucătărie. 
Nicăieri. Nici acolo, nici în altă parte. Cine a fost aici, de 
ieri până azi? Păi cine? Nora, Tudor şi Ninel. Nora, fură. N-
o mai primesc în casă.  

- Nu Mihaelo, nu aşa, dimpotrivă, mai lasă-i cafea la 
îndemână.  

- Dar ce sunt, asociaţie filantropică? 
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- Nu asta am vrut să spun, ci, să-i lăsăm la îndemână şi 
după ce pleacă de la noi, ne dăm seama, dacă este ea, sau 
altcineva.  

- Dacă ar fi fost fraţii mei, oricare ar înhăţa-o.  
- Mihaelo, eşti obosită. Vasile şi Ion? 
- Ei, care sunt ca nişte turbaţi, pentru că ne-am cosit 

iarba. Cică ţăranul să fie ţăran şi profesorul, profesor.  
- Lasă-i în pace, Mihaelo. Acum e un proces firesc. Ne 

resping rudeniile şi probabil unii vecini. Se vor obişnui cu 
noi. Şi aici vom rămâne. 

- Poate că ai dreptate, nu bag mâna în foc, nici pentru 
Tudor, nici pentru Ninel.  

- Uşor, uşor, Mihaelo. Aşa tot satul e de hoţi şi de 
mincinoşi.  

- Şi eu sunt din sat. Şi eu sunt o mincinoasă. Te-am ferit 
să afli adevărul. Era imposibil, în câteva zile de concediu, 
ba la muncă, ba la un pahar. Nu ştiu un om, nici din cei în 
viaţă, nici din cei morţi, care să nu fi furat, nu contează de 
unde, de la fabrici, de la şantiere, de la alţi consăteni. 
Profesorul Lion izbucni într-un râs, de nu mult ar fi lipsit, 
să nu se spargă geamurile. Norocul lor că erau deschise. De 
ce râzi? De ce am zis eu? 

-Mihaelo, ai realizat o figură de stil, care mi-a picat mie 
bine. Printr-o afirmaţie ai ascuns în ea negarea afirmaţiei. 
Încă n-ar fi prea târziu să ne apucăm serios de scris. 

- Eu?, se miră Mihaela. N-am strop de talent. 
- Ai! Fiecare om este un roman. Doar trebuie să-l 

extragă din sinea sa. Dar până vei avea încredere în tine, 
bucurie mi-ai face, eu să dictez şi tu să scrii. 

- Nu. Scrie dacă vrei. Nu am nimic împotrivă. 
Mihaela îşi auzi pentru prima dată glasul conştiinţei 

spunând, eu nu mai am nimic împotrivă. De sute şi sute de 
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ori încercase Lion să o înveţe să-şi recunoască acest glas, 
dar se oripila, scârţâia şi pufnea, ca o pisică în faţa câinelui. 
Şi lăsară cafea în două borcănele, unul în bucătărie şi unul 
pe masa de pe terasă, despărţite doar de pragul bucătăriei, 
de data aceasta, spre al atrage pe hoţ. Ei îşi făceau cafea, 
din câteva linguriţe de cafea, lăsate într-o punguliţă. Până 
sâmbătă, uitară de hoţ. Avură scurte vizite. Bineînţeles nu 
le dispăru nimic. Duminică, sărbătoare în sufletul lui Lion. 
Merse cu el la biserică şi Mihaela. La întoarcere, nimeni nu 
luase nimic. 

- Cum să ia Lioane, doar am închis uşa cu cheia. Iar 
prin faţă, tot închis, cine să intre, ziua, în amiaza mare? 
Hoţul ne pândeşte unde mergem la lucru şi se serveşte 
nestingherit. Lion privea la raft ca prostit. Într-un borcan 
mai erau cam două linguriţe de cafea, al doilea nicăieri. 
Dispăruse şi punguţa. 

- Mihaelo, am început şi eu să o iau razna. Unde e al 
doilea borcan? 

- L-om fi terminat. 
- Bine, bine, dar gol, unde e? 
- Gol? Cine ştie? Poate-i spălat, printre cele fără capac. 

Nu mai ştiu nici eu.  
Profesorul Lion ieşi ca o furtună din casă, merse la 

magazin şi se întoarse cu două pachete de cafea de cea mai 
bună calitate. Mai aveau bani, doar de o pâine şi până la 
pensie mai erau zece zile. 

- Mihaelo, te rog, sub nici un motiv să nu mă cerţi. Am 
fost la magazin şi am terminat toţi banii. Mai facem câte o 
mămăliguţă. 

- Ai luat de toţi, bere?  
- De când mă ştii tu în halul acesta? 
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- Nu de altceva, dar cât de un deget, într-un pahar, 
parcă aş bea şi eu. 

- Acum îmi pare rău, că nu am luat o bere. Ce să-ţi 
spun? M-am pierdut cu firea. Am luat de toţi banii, cafea. 
Aşa, răbdând de foame, poate vom avea atâta ţinere de 
minte, încât să rezolvăm problema hoţului de cafea.  

- Nu îţi zic nimic, îi răspunse Mihaela. A dispărut şi o 
sticlă de ulei.  

- Eşti sigură? 
- Cum te văd şi cum mă vezi. Era singura pe care o 

aveam. Şi ne începută. 
- Mihaelo, hoţul dă dovadă de fineţe. Îmi pare a fi o 

femeie. Nu ia mult, ce să zicem, că e aşa, mai exotic, având 
în vedere că pachetul de cafea are culori atrăgătoare. Să fie 
o cleptomană? 

- Lioane, mai e ceva. Dar mai bine nu îţi spun. 
- Ei, asta-i bună! 
- Duminecă dimineaţa am luat cheia de la bucătărie cu 

mine. Uleiul era la locul lui. 
- Nu cred. 
- De aceea nici nu trebuia să îţi spun. 
- Să nu ne certăm, Mihaelo. Cineva mai are o cheie. 

Zăvorul e vechi. De la părinţi. Poate de la bunici. Cheie 
mare, lungă. 

- De la bun început, îmi exclud fraţii. 
- De ce? Pentru că îţi sunt fraţi? 
- Da. Dar şi pentru că astfel de chei mai au destui 

oameni. Unele case bătrâneşti sunt încă în picioare. Şi 
magazia şi cămăruţa de la grajdurile mai vechi. Pot fi şi 
alţii, nu numai Vasile şi Ion. Fraţilor mei, nu mă aşteptam, 
le stăm în gât, că ne-am întors în sat şi nu mai folosesc 
iarba, de pe cele două pogoane, deşi a lor a fost pe degeaba, 

70 
 



de o viaţă de om. Stop! Numai ei sunt. Ne şicanează. Ei pot 
veni, chipurile în vizită, la cumnat, la soră. Văd că nu 
suntem acasă, deschid, intră, iau, pleacă şi noi înnebunim şi 
ei râd pe seama noastră.  

- Mihaelo, gândirea ta este perfect logică. Dar se 
bazează numai pe deducţii. Logica e o posibilitate care nu o 
exclude pe alta. De când am aflat că şi alţii au astfel de 
chei, o clipă m-am gândit, că poate fi şi altcineva.. 

 - Dar tot fraţii mei sunt. Vasile, dacă e atent, poate 
vedea de acasă, cine urcă treptele bisericii. Apoi, prin 
grădină, pe vâlcea. De la un timp, îl vede de acasă Ion. Şi el 
la pândă. Vin împreună, tot prin spate, prin grădină, iau ce 
vor şi pleacă tot prin spate. 

- Eşti mai deşteaptă decât mine, Mihaelo. Avem de 
suferit. Nu-i prindem. Ne au în vizor. 

- Lasă că le zic eu, izbucni Mihaela. Obrajii albi se 
brăzdară cu dungi gălbioare, semn de afectare nervoasă 
profundă. Lion, cunoscându-şi nevasta şi simptomele 
acestea, ştiute de el, îi vorbi blând şi o mângâie. 

- Măi lasă-i, nu le zice nimic. Duminecă mergem iar la 
biserică. Scotociră prin toate buzunarele şi prin poşete şi 
mai găsiră bănuţi pentru trei pâini. Lăsară pachetele de 
cafea, neîncepute, drept momeală. A venit dumineca. Au 
mers la biserică. La întoarcere, dispăruseră ambele pachete 
de cafea şi o pungă cu zahăr, singura pe care o mai aveau. 
Orice îndoială dispăruse. Când ne va lua şi altceva? 

- Când vor avea ce lua. Am făcut şi noi cum am fost în 
stare această căsuţă. Iar acum, ce să facem? Să ne luăm 
lumea în cap? 

- Nu, Mihaelo. Oricine ar fi, ne pică în mână. 
- Cum? 
- Stau eu în casă şi aştept hoţii. 
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- Poţi sta, Lioane. Hoţul, sau hoţii ştiu când eşti acasă. 
Suntem în şah-mat. Ei câştigă, sau, să nu ne fure, unul 
dintre noi stă acasă. Aşa cum fac şi alţi consăteni, dacă nu 
ai ştiut până acum. 

- De ce nu mi-a luat costumul meu? 
- Lioane, Lioane, nici dacă îl pui pe gard, nu-l ia 

nimeni. E de demult şi purtat, neică! 
- Bun. Dar o rochie de-a ta. Sunt chiar frumoase, 

elegante. 
- De ce ? Poate ar avea probleme în plus. Să o ducă la 

oraş, să o vândă. Acolo poate dă un pestedelean, peste ei, 
din întâmplare? E destul de incomod. 

- Cafeaua, acest produs, îl vizează, cu predilecţie. 
- Şi tot ce e aliment. O clipă, te rog! Mihaela deschise 

dulapul de bucătărie şi izbucni în strigăt de revoltă. Din 
patru pachete de făină albă, au dispărut trei. Lion începu să 
râdă. 

- Sunt hoţi eleganţi. S-au gândit, să nu pierim. Doar au 
văzut, că altceva nu mai avem, de mâncare. Nici orez, nici 
brânză, nici lapte. Nici bani. Nici ţuică.  

- Ei sunt, fraţii mei. Nenorociţii. De-ar trăi tata! 
- Mihaelo, te rog din suflet, să nu le spui nimic. De 

multe ori ai intuit perfect firul adevărului, din unele situaţii 
încâlcite. Acum, chiar dacă eu greşesc, nu pierdem nimic, 
mergi pe intuiţia mea.  

- Bine. Pe cine bănuieşti? 
- Pe nimeni. 
- Atunci ce vrei?! Să înnebunesc?! Lion îi făcu un gest 

cu degetul, că vine cineva pe uliţă. Trecu de ultimele case. 
Între ele şi casa lui Lion, mai erau două grădini. La început 
se bucurase că erau mai izolaţi, mai liniştiţi. Acum 
tulburarea le pătrundea în suflete, ca otrava. 
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- Bună ziua, îi salută Maria, iar fata ei, cu sărut mâinile. 
- Mergeţi la tăticu, la oi?, întrebă Mihaela. 
- Da, mergem, îi răspunse aceasta. Îi ducem de 

mâncare. 
- Foarte bine, o lăudă Mihaela. 
Mama şi fiica, se îndepărtară, pe uliţă în sus, la pas 

domol. Maria avea o raniţă în spate şi două sacoşe mai 
mititele, în mâini, pline şi ele, iar fiica, două sacoşe. 
Profesorul Lion privi după ele, în tăcere, până dispărură. 

- Mihaelo, ai vorbit cu Maria, să-i medităm fata? Poate 
facem din ea, o învăţătoare în sat, sau o ingineră veterinară. 

- Am vorbit. Fata a trecut în a şaptea. 
- Excelent, se entuziasmă Lion. Avem tot timpul pentru 

a o aduce pe linia de plutire. Pe de gratis.  
- Domol, domol, Lioane. E vară şi au de lucru. poate îşi 

găseşte un gagic. Aşa mi-a spus maică-sa. Ţărancă proastă. 
O nenorocită! 

- Te-ai grăbit. De gagic o fi zis aşa, în glumă.  
- Ca să meargă la disco. 
- La disco, are vreme, la meditaţie nu. Mihaelo, ele sunt 

hoaţele! 
- Aceasta este intuiţia ta? M-am lămurit! 
- Nu te contrazic, dar te rog pune frâu, pentru un timp, 

intuiţiei tale. Mai e o şansă, oricât de improbabilă ar părea, 
de a nu strica iremediabil relaţiile cu fraţii tăi. Să ştii că ei 
sunt stârniţi împotriva noastră, de un fel de a gândi, de 
psihologia tipic ţărănească, de a avea, de a extinde grădina 
în defavoarea vecinului, etc. După ce le trece, ne va părea 
bine, de prietenia cu ei, atât cât va exista. 

Lion reuşise să o atingă la inimă. Ţinea la fraţi, chiar 
dacă în furtuna supărărilor, nu arăta aşa ceva. 
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- Bine, să încercăm să ne ocupăm şi de ele, acceptă 
Mihaela, mai degrabă pentru a-şi ascunde convingerea, că 
fraţii ei sunt hoţii, că îi ştie ea! 

- Mihaelo, tu cunoşti bine dealul acesta. Când plecăm 
în sat, sau la biserică, ne pot vedea? 

- Oho, perfect, părând că stau la odihnă, nu la pândă. 
- Dar nu e prea departe, până vin jos, noi, întâmplător, 

să ne întoarcem? 
- Nu. Poate coborî doar una, cealaltă rămâne la pândă. 
- Mihaela, eşti un bun ofiţer. Ca la armată. Vezi totul. 

Daca făceai armata, azi erai colonel. Mai departe. 
- Care mai departe? Cea care coboară, mama, priveşte 

în sus. Dacă nu e nici un semn, intră repede în casă, ia ce e 
de luat şi pleacă, bine, mersi, nevăzută.  

- Merg la saivane, la oi. De două ori pe săptămână. Şi, 
fata, e destul de măricică. Poate i-au spus că, dacă nu mai 
merge la şcoală, un gagic şi gata. Şi uite aşa, mai degrabă o 
împing în braţele unui flăcău, decât la şcoală. 

- Nu te contrazic. Rămâne fată în sat. 
- Mare păcat, reluă Lion. Copii fără carte. Până mai în 

urmă cu câţiva ani, în vremea comunismului, în România se 
ajunsese la unsprezece clase  învăţământ gratuit şi 
obligatoriu, pentru toţi copii. Mai trebuia un an până la 
generalizarea liceului, obligatoriu pentru toţi românii. 
Pentru handicapaţi, şcoli speciale. Ei nu trebuie să tulbure 
performanţele învăţământului normal. Iar liceele se 
diversificaseră, tehnice, umanistice, pentru toate şansele şi 
nevoile ţării. Flexibile, oricând preluând din mers 
specializări. Acum, tinerii se întorc în urmă cu o sută de 
ani. La disco şi pe uliţele satelor şi bulevardelor oraşelor. Şi 
uite aşa, ne având nici o ocupaţie, pierd şi bruma de carte 
pe care au făcut-o, şi se abrutizează şi nu înţeleg că sunt 
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abrutizaţi. Şi să nu mai audă de intelectuali, de guvernanţi, 
mai ales de biserică! Şi nenorocirea e alta!  S-au întors la 
ţărănia de pe vremea bunicilor. Lumea înaintează cu paşi 
repezi, spre o existenţă, la care o bună parte din România, 
nu va ajunge niciodată. Şi nici nu poate bănui, cum este 
acea lume, deşi ţările dezvoltate trăiesc în ea. Ca un val 
mare, care trece peste noi. Iar dacă la Blaj mai existau unele 
reflectări ale culturii populare şi o anumită solidaritate 
obştească, aici sunt doar indivizi şi familii. Fiecare pentru 
el, pentru casa lui. Pentru alţii, nici nu gândesc, în afară de 
o vicleană bunătate, afişată public, restul, nici o diferenţă, 
mă cutremur ce zic, nici o diferenţă faţă de animalele 
sălbatice. Şi el ţin la puii lor, dar nu ţin la alte animale. Îmi 
pare rău că sunt la capătul lumii. Nici un sentiment religios, 
nici o tresărire. Dar şi aici este viţă românească! Indivizi 
vorbitori de limbă română. Fiecare pentru el. Atât. Ideea de 
clacă, deşi în Ardeal e şi ea în dispariţie, aici, zero. Totul se 
plăteşte. Ideea de ajutor, ca virtute socială, este străină 
acestor locuri. Şi se fură, ca în codru. 

- Nu te grăbeşti, Lioane? Doar abia ne-am mutat în sat. 
- În comună, Mihaelo. 
- Bine. Înţeleg.  
- Nu mă grăbesc. Ce am scris în romanul pierdut, se 

confirmă. Aici sunt grave defecţiuni de gândire, care i-au 
contaminat şi pe cei şcoliţi. Nu se mai leagă nimic. 
Romanul la care am lucrat patruzeci de ani. De dinainte de 
a te cunoaşte pe tine, până mai în urmă cu câţiva ani, 
înainte de a cădea comunismul. Ce lumini lucrătoare trăiau 
în mine! Azi ai fi fost soţie de scriitor şi ai fi avut întâlniri 
cu publicul consătean şi ai fi făcut ceva pe faţa pământului. 
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- Lioane, nu te mai frământa atât de mult. Poate nu era 
un roman, ci tot felul de închipuiri ale tale. Romancierii sun 
romancieri, profesorii, profesori. 

- Nu te contrazic. Dar acum, în democraţie, aş fi ştiut, 
dacă nu cumva mă urcasem pe nimbul scriitoricesc. 

- Dar cine te opreşte să încerci. Eu sunt gata să te ajut. 
Lion o sărută cu tandreţe pe obraz. 

- Nu ştiu. Să încerc. 
- Trebuie, reveni Mihaela. Trebuie să scapi de 

presiunile şi tensiunile tale sufleteşti. Ce va ieşi, vom 
vedea.  

- Ai dreptate. Dar o carte bună, trebuie publicată. 
- Nu ne-ar fi imposibil. Pensiile pe două luni. 
Lion ieşi pe uliţă şi plecă pe drumul Mariei şi al fiicei 

acesteia, spre turma de oi, de peste deal, în coasta pădurii, 
la loc larg de păşunat. Mihaela simţi pentru a doua oară, ce 
încerca Lion să o înveţe, cu ani în urmă, că starea 
sufletească bună se transmite, dar şi ura şi că ura loveşte la 
distanţă, ba mai mult, poate ucide. Înţeleg doar starea bună. 
Am în suflet ceva atât de plăcut. Simţea cum i se vindecă 
sufletul. Ştiu că de la Lion mi se trage. L-am mângâiat unde 
trebuia. După  ani de oprelişti, başca dispariţia 
manuscrisului, i-am lăsat liber izvorul, pe care  l-am blocat, 
cu îndărătnicie tipică pestedeleancă. Am fost distructivă. 
Azi, poate avea o carte, sigur mai bună dacât a lui 
Costăndache cel fudul. Şi nu o dă decât pe o sută de mii, 
celui care are suflet de cititor, că aşa, de pus în raft, nu o 
vinde. N-am auzit pe nimeni, dintre cunoscuţi, să o fi 
cumpărat. Dar şi Lion, ce să-i fac, scria despre pestedeleni, 
prea urât. Dar iată, că nu a scris prea urât. Eu îl crezusem 
orb, îmbrobodit. Dar ce ştiam eu ce-i acela un romancier? 
Credeam că totul trebuie să fie o invenţie. Şi m-am 
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îndărătnicit şi le-am citit copiilor, pe ascuns, câteva pagini, 
în care tata ne hulea. Azi nu mi se mai pare hulă. Lor le 
citisem doar câteva pagini, din cele peste cinci sute, scrise 
caligrafic. Cât n-aş da să am iar acea carte. Îmi revin în 
minte episoade, ca de la un mare romancier şi trăiri 
sufleteşti, pe care atunci le sfidam, pe autor socotindu-l 
diliu. Acum îmi dau seama că era pe un culoar spiritual 
ceresc. Şi de cer nu poţi ascunde putreziciunile din noi. Că 
putreziciuni suntem. Suflete putrede. Trăim cu trupurile. 
Fără cartea lui, azi, eram şi eu numai trup, ca şi pestedelenii 
mei. Am avut noroc de un soţ cu trăiri înalte, pe care l-am 
trosnit, să-l fac pestedelean, aşa socotind eu, că e un om 
adevărat, iar acum descopăr cine suntem, dar nu-i pot 
mărturisi, cu uşurinţă, lui Lion. Ai lui sunt lângă Blaj, dar ai 
mei, unii sunt în mormânt, alţii sunt în viaţă. Şi numai alţii 
sunt de vină. Din Pestedeal, sau din alte părţi de ţară. Noi 
pestedelenii sărim ca arşi, vai şi vai de cel ce ne vorbeşte de 
rău, tata sau mama, fratele sau sora, sau chiar verii, atunci 
când nu este război între noi, rudeniile. Mai ales dacă cel ce 
observă, este venit aici, însurat aici, sau este o femeie 
măritată aici. Sau chiar faţă de oamenii din comună. Dacă 
soţia de plânge de soţ, sora soţului se plânge de cumnată, 
apărându-şi fratele. Subiectivismul nu permite nici o 
observaţie obiectivă. Iată ce a reuşit Lion, cu mine, după o 
viaţă de om! Să gândesc cu mintea mea, ridicându-mă la 
înălţimea obiectivităţii. Mi-au trebuit zeci de ani de 
încercări şi eşecuri şi de furii. Îmi spunea Lion, că fii 
satelor, au stereotipii în gândire, vorbire şi comportament, 
de la părinţi. Aceştia, fiind autoritari, duri, se imprimă în fii 
şi de la un timp suntem ca ei. Pe ai noştri, câţi i-am analizat 
obiectiv?! Ce e bun şi ce nu, în noi înşine, de la ei. 
Dimpotrivă. Şi iată-i pe cei de azi, cum drăcuie şi înjură, ca 
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tata şi ca mama. Şi tata şi mama, ca mamaia şi tataia. Nu. 
Tata şi mama nu erau ce crezi tu, izbucneam eu, 
întunecându-ne viaţa. Acum îl înţeleg pe Shakespeare. 
Măreţia şi curajul de care a dat dovadă. A decopertat în 
văzul întregii lumi, prăpădul sufletesc în care se aflau 
oamenii, din peninsula britanică. Şi nu şi-a făcut neamul de 
ruşine. Şi nici Rebreanu, în Ion. Numai eu, toantă de 
pestedeleancă, am distrus capacităţile creatoare ale soţului 
meu. Alţi colegi de ai săi, sunt şi scriitori. Nu au avut soţii 
ţaţe. Am trăit în lume, cu preţul jertfirii lui, iar acum am 
venit amândoi la acest capăt. Dar mai este un drum, fără de 
capăt, al vieţii. Îl are în administrare biserica. Iar la biserică, 
abia acum, la pensionare, mă duc. Dintre fiicele învăţate ele 
comunei, numai eu merg la biserică şi încă nu mereu. De la 
capătul lumii, cât îi lumea aceasta, nu se mai întoarce 
nimeni. Am avut noroc. Azi e zi mare. Ziua mărturisirii. 
Oare unde o fi Lion, până unde se plimbă, de nu se mai 
întoarce? Doamne, fă să vină copiii, să umble cu ei, pe 
dealurile acestea, să le vorbească, cu glasul conştiinţei şi 
glasul gurii sale. Nu, băieţii mami, nu tatăl vostru era de 
vină, că izbucnea în strigăte şi ceartă, ci pestedeleana de la 
capătul lumii, dincolo de acesta, ne mai fiind nimic. Iar tatăl 
vostru mă trăgea în lume, să mergem toţi spre cealaltă 
parte, a fagurilor de lumină. Iar eu am reuşit pe invers, ca 
tatăl vostru să nu aibă copii şi voi să nu aveţi tată. Dar nici 
mamă. Ce credeţi, că nu mi-am dat seama, de ce ne-aţi 
ajutat, să ne facem căsuţa din Pestedeal? Acum ne despart 
munţii şi nu peste multă vreme, moartea. Iar tatăl vostru 
este trist. Ştia drumul spre capătul fără de capăt. Încerca să 
ne salveze. E trist. Merge singur pe el. Nici acum nu prea 
sunt lângă el. Oare veţi pricepe vreodată, ce tată aţi avut? 
Imposibil. Şi nici ce mamă aveţi. Azi am ieşit, din capătul 

78 
 



de lume. În mine, bucurii de nedescris, îmi vindecă rănile, 
glasuri de demult şi de azi, ca într-o compoziţie dulce de 
clavecin şi furtună, din corzi de pian. Lioane, ce ţi-am 
făcut! Eu ţi-am luat romanul. Mi-a fost frică să îl ard, ca să 
nu fiu întrebată într-o zi, unde-i. Şi nici să-l ascund, n-am 
avut curajul. I-am pus pe copii, să-i dea foc. În halul acesta, 
de laşă, am fost. Şi laşă sunt şi acum. De m-aş duce la Blaj, 
să le spun, aş fi om. Că Lion vrea să scrie la Arhivele 
securităţii, să îşi recupereze romanul, fiind convins că i l-au 
luat, pe ascuns securiştii. M-am luptat, cât am fost în stare, 
să-l determin, să creadă, că securitatea, nu fură, ci confiscă, 
pe faţă, speriind pe cel în cauză, sau racolându-l, dacă se 
lasă racolat. Mai degrabă i l-a furat un coleg. A aşteptat 
până a fost gata şi a pus mâna pe el. Poate chiar unul din 
scriitori, prin mâna unui coleg. Şi ori nu i-a plăcut şi l-a ars, 
ori nu a avut vreme să îl tragă de coadă, să-l facă altfel, să 
nu îţi dai seama, ori îl mai păstrează. Lion mi-a spus că nu 
avea cum să îl tragă de coadă, doar să ia fragmente şi să-l 
folosească în alt context, deoarece spiritul romanului şi 
compoziţia erau imposibil de potrivit, cu literatura ce se 
publica în timpul comunismului. După Revoluţia din 
Decembrie 1989, în democraţie, amândoi întârziam la 
standurile de cărţi, răsfoind, poate-poate vom da, peste 
roman. Dar tot aşa va da peste roman, cum am dat noi peste 
hoţii de cafea. Cine sunt hoţii, care i-au furat romanul? Sus, 
la liziera pădurii, doi câini negri, îl hămăiră de departe pe 
Lion. Avea o bâtă bună, o ramură ruptă dintr-un copac şi o  
nuia mai groasă, dar destul de elastică şi mai presus de ele, 
un suflet tare. Se îndrepta în linie dreaptă, către stână. 
Ridică lemnul de la uşă. Intră. Înăuntru, spre uimirea lui, un 
borcan de plastic, frumos, galben, de care îi plăcuse şi îl 
adusese din Blaj. În el îşi păstra cafeaua. Într-o zi, îl 
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crestase, la fund, cu un cuţit, să vadă cât de tare e 
materialul. Hoţul, sau hoaţa, sau hoţii erau aici. Mama şi 
fiica. Sărmana fiică. Una pândea, cealaltă lua. Sau, la sigur, 
furau amândouă. Luă borcanul cu el şi porni repede spre 
casă, privind în dreapta şi stânga. Nu-l văzuse nimeni. 
Avusese noroc. Câinii hămăiră de câteva ori şi la sosire şi la 
plecare. Doar după ce se îndepărtase, începură hămăitul, 
părând a se lua după el, dar rămaseră sus, pe platoul 
tăpşanului. Când ajunse acasă, Mihaela înnebunise. Tot 
rostea, copiii mei, copiii mei. A dus-o la spital, cu discreţie, 
încât nimeni din Pestedeal nu a înţeles în ce situaţie era. 
Spre norocul ei, peste o săptămână, nu mai avea nimic. 
Avusese doar o criză de nervi. Copiii, repede la spital, să o 
vadă, aşa cum dorise ea, tot repetând, copiii mei, copiii mei. 
Din spital, copiii, o luară la Blaj. Să aibă grijă, de mama lor. 
Că de tatăl, ştiu ei! Dar începuseră să nu mai fie siguri de 
ceea ce ştiuseră. Parcă tatăl lor nu era chiar aşa, cum le 
spusese mama lor. Şi-i făcură o surpriză de proporţii. Nu i-
au spus că i-au dat foc romanului scris caligrafic, dar îi 
restituiră toată maculatura, pe care, într-un sac, o duseseră 
la ţară, la bunicul lor dinspre tată, pentru că pe drum nu 
reuşiseră să-i dea foc. Ar fi atras atenţia şi le era frică. 
Bunicii erau la lucru. Au aruncat sacul într-o magazie, după 
un butoi vechi. La curăţenia generală, tată, am găsit sacul 
pe care l-am ascuns noi, după ce ne-am dat seama, că 
cineva ţi-a furat manuscrisul. Am luat noi toată maculatura, 
am ascuns-o, dar am tăcut de frica securităţii. În scurtă 
vreme Lion îşi dădu seama că romanul era intact, doar să-l 
copieze din nou. Mihaela îşi revenise complet. Trecu de 
apatie, la o bucurie cumpătată şi la activităţile gospodăreşti. 
Ţăranca din ea trebuia să facă ceva. În Pestedeal va avea 
găini, raţe, grădină de zarzavat. Într-o bună zi îl lămuri pe 
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Lion, să se întoarcă amândoi, în Pestedeal. Acesta primi cu 
bucurie. Acum, orice cuvânt rostit de Mihaela, îl resimţea 
vindicativ. Simţea că şi el are acelaşi efect asupra ei. 
Familia se reîntregise. Tatăl îşi regăsise copiii, iar aceştia, 
părintele. Uitase de hoţii de cafea. Ajuns în Pestedeal, 
termină de copiat romanul din sacul de maculatură. Era 
multă linişte pe uliţă. Doar Maria şi soţul ei, Constantin şi 
fiica lor aveau drum permanent pe lângă casa lui Lion. 
Acesta, într-o zi, îi opri, să le dăruiască nişte cafea. Merge 
câte o cafea, sus, la oi. Intră în casă şi se întoarse cu 
borcanul galben, de plastic, plin cu cafea măcinată şi i-l 
dădu Mariei. Aceasta aruncă o privire fugară asupra 
borcanului. Se controla, să nu se dea de gol. Doar Lion îi 
observă fugara privire. Ai şi dumneata un borcan tot galben, 
de l-ai privit surprinsă? Da, avem şi noi, sus la stână. Poate 
e acelaşi, zise Lion râzând, râs preluat şi de ei. Constantine, 
ai fost vreo dată concentrat? In armată? Pe o jumătate de an. 
Cu prelungiri. Nu. N-am fost niciodată. Foarte bine, 
Constantine. Ţi-ai pierde serviciul acesta şi nu l-ai mai 
prinde niciodată. Să fii sănătos. Şi dumneavoastră, 
răspunseră şi îşi văzură de drum. După ce rămase doar cu 
Lion, îl întrebă dacă au înţeles. Da. Săptămâna trecută ne-
au văzut copiii, în vizită, la noi, în cele două maşini 
moderne, iar Decebal al nostru, îmbrăcat într-un costum ce 
părea ofiţeresc, de antitero. Constantin îl privea cu uimire, 
teamă şi respect. De aceea i-am plasat întrebarea pe linie 
militară. Ne şi păzesc locuinţa, de cum să ne mai fure. Mai 
ales acum, de când avem de toate în frigider şi în rafturile 
din bucătărie. Au tăbărât copiii peste noi, cu de toate. După 
ce ne-ai băgat în sperieţi, cu cele câteva zile de spitalizare. 
Mulţumesc Domnului că eşti mai sănătoasă ca niciodată.  

- Mă cam doare spatele. 
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- Trimit pe careva cu o căruţă să ne aducă apă sărată şi 
ne facem băi în tocitoarea mică şi gata cu reumatismul. 

- Nici vorbă, îmbăiază-te tu, reacţionă cu asprime 
Mihaela, că tu ai nevoie! Pe mine mă ustură degetele de la 
picioare!  

- Bine, te ustură. Bagi picioarele într-un lighean cu apă 
sărată şi palmele. 

- Tu eşti turc?! Nu înţelegi că mă ustură pielea?!  
- Bine, înţeleg, te ustură mintea. Dar fac eu baie şi 

pentru tine. Optzeci la sută din durerile de spate îţi trec. 
Restul, de douăzeci la sută, cu masaj. Îţi fac masaj. 

- Mie? 
- Ţie.  
- Fă-ţi ţie, că tu ai nevoie de masaj! 
- Nu pot, că mi-aş face. Şi tu nu ai răbdare să îmi faci. 

Dar tot te bag în butoiaşul cu apă sărată.  
- Mă, tu eşti turc! De când au plecat copiii şi au luat 

romanul cu ei să-l publice şi tu nu mai ai ce face, numai 
prostii îţi trec prin cap! 

- Cum?  
- Ce ai auzit! 
- Nu m-am gândit. 
- Nu?  
- Nu. Dar se vede treaba că tu te-ai gândit la aşa ceva, 

disimulanto.  
- Eu disimulantă? Neruşinatule! 
- Hei, cumnaţilor, schimbă vorba Lion, mare eveniment 

că aţi venit iar pe la noi. Am un medicament valoros. De 
cinzeci şi trei de grade. Din Ardeal. Tocmai mă certam cu 
Mihaela. Să nu ia foc. Măi femeie, cum să iei tu foc, dacă 
beau eu?  

- Nu văd automobilele nicăieri, întrebă Vasile. 
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- Au plecat, răspunse Ion, în locul lui Lion. 
- Aşa-i, confirmă Lion. Am trimis după voi aseară.  
- Am dat-o în bară, sublinie Ion. Nu am ştiut că pleacă 

atât de repede.  
- Nici o problemă, cumnate, după o sticlă de horincă, 

drept în bară, se dă cu capul.  
- Tu ai înnebunit, se răsti Mihaela, vrei să-mi prăpădeşti 

frăţiorii? 
- Nici o problemă. Dacă aşa stă problema, dau două 

sticle de apă. Cea mai bună băutură este apa de izvor. Că 
numai două sticle sunt.  

- Vasile, sări Mihaela, tu eşti mai cu scaun la cap. Nu te 
lua după Lion.  

- Nici vorbă, nu mă iau după Lion, ci după horincuţă. 
Acolo trebuie să fie, unde s-a grăbit cumnatul. Mihaela, 
învinsă, râse cuprinsă de voie bună. Ştia că numai vorba e 
de ei şi după un pahar de horincuţă, treceau la ţuică de 
Pestedeal. Numai că Lion veni şi cu câteva cutii de bere. La 
aduseseră feciorii. 

- Ai scăpat, Lioane, că nu ştiu ce îţi făceam de nu îmi 
aduceai şi mie o bere de aceasta. Ieri am băut pentru prima 
dată în viaţă, o cutie de bere. Toată.  

- Doamne păzeşte! Ai înghiţit cutia?  
- Berea, turcule! 
- Bine zici. Masa era plină şi voia bună, ca la ea acasă. 

Lion o privi cu înţeles. Dar Mihaela receptase gândul, 
pentru prima dată, înaintea privirii. Şi îşi spuse ce bine este, 
că nu s-a dus la ei, să le spună, că sunt hoţi. Zâmbi 
încântată, de acurateţea recepţiei.  

- Aşa-i. Ai dreptate, Lioane. 
- Despre ce e vorba?, întrebă Vasile.  
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- Un secret de-al nostru. Da vi-l spun. Avem un 
caşcaval cât roata de căruţă. Îl aduc pe masă. Şi aduse un 
caşcaval, cât să-l ţii în palmă. Pe el, etichete cochete. Îl tăie 
felioare, felioare. Nici nu băură primul pahar şi îl mâncară, 
aşa de bun era.  

- Ce-i bun, e foarte bun, aprecie Vasile. Vă merge 
televizorul? 

- Merge. Dar ce să vedem, frăţioare?  
- Cum, voi nu citiţi ziarele, nu deschideţi televizorul? 

Consăteanul nostru, domnul inspector general Dinu 
Măsuratu a dat de dracu. I s-a înfundat.  

- Da de când citiţi voi ziarele, frăţiorii mei?  
- De când cu democraţia.  
Inspectorul port-bagaj. A făcut o avere frumuşică. 

Alimente şi băuturi sponsorizate, contra bani. La juma 
valoarea. Are magazinele sale, sub acoperire. Acum se 
înţelege de ce a fost cel mai harnic inspector, prin toate 
judeţele. E adevărat, uneori se folosea de banii personali, să 
nu consume prea mulţi, pentru deplasări, din partea 
ministerului. Ca să nu bată la ochi, să nu se ştie cât de multe 
deplasări face! Filmele, cu port-bagajul plin. Şi pe bancheta 
din spate. Un canal de televiziune a înnebunit lumea cu 
aceste filme. Sâmbăta şi dumineca. Filmat cu o cameră 
ascunsă. Da de unde. Filmau în prezenţa inspectorului şi 
acesta nu se ascundea şi nu da explicaţii. Şi nici nu i se 
cereau. Totul a început, după apariţia cărţii sale. Omul 
ţintea mai sus. Prin cele scrise deranjase pe cei ce trăiau, 
sau aveau interese în cele zece judeţe pe care le avusese în 
vedere. Broşura apăruse cu câteva luni înainte de alegerile 
generale. Dinu Măsuratu aşteptase această clipă, în care 
trebuia să fie atacat cu violenţă. Îl cuprinsese o mare 
îngrijorare. Dacă va fi ignorat? La minister, vizionară 
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filmele şi cei care nu le văzuseră pe canalul de televiziune. 
În mod evident trebuia alungat din minister. Ministrul 
învăţământului o consultă pe doamna Păuniţa Grâuleanu, 
doar era omul dumneaei. Doamna secretar de stat a fost 
surprinsă de ideea că ar fi omul dumneaei. Daţi-i un şut, de 
să nu se mai audă nimic de el, niciodată. Şi ministrul semnă 
un ordin de rupere a contractului de muncă. Dinu Măsuratu 
avea o maximă publicitate negativă în ziarele centrale şi 
judeţene. Toţi se spălau pe mâini de el. După vreo zece zile, 
bombă publicitară. Conferinţă de presă din partea domnului 
inspector general Dinu Măsuratu. Anunţată şi reanunţată 
prin comunicate de presă, inclusiv prin televiziune, unde a 
trebuit să plătească, pentru a se difuza anunţarea conferinţei 
de presă, în buletinul de ştiri de la opt seara, de maximă 
audienţă. În zilele premergătoare a refuzat orice contact cu 
ziariştii şi reporterii de televiziune. La conferinţa de presă, 
înghesuială de ziarişti, plus trei canale de televiziune. Dinu 
Măsuratu editase o nouă carte, cu o mie de studenţi ajutaţi 
umanitar, de doi ani şi jumătate, de când era inspector. Era 
un argument, ca două palme puternice, date peste obrajii 
ziariştilor şi reporterilor TV, care i-au adus grave prejudicii. 
În dreptul fiecărui student, facultatea, anul de studiu, 
domiciliul, suma de bani, cărţile, calculatoarele, 
îmbrăcămintea, alimentele. În prima pagină se preciza că 
aceşti studenţi aveau neapărată nevoie de ajutor, fie că erau 
săraci, dar se spera că vor fi performanţi în viaţă, unii 
dovedind aşa ceva încă de pe acum, fie că aveau resurse 
financiare, dar dovedeau capacităţi de performanţă 
profesională. Pentru toţi era un semnal că ţara are nevoie de 
ei şi că îi aşteaptă, în viaţa socială, cu performanţele lor 
profesionale. Şi, marea surpriză pentru întreaga mass-
media, Dinu Măsuratu punea la dispoziţia ziariştilor, sute 
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de casete, pentru a le audia, în timpul conferinţei de presă. 
În timp ce studentul sau familia acestuia primea donaţia, 
reportofonul lui Dinu Măsuratu înregistra convorbirea. 
Înregistrase şi unele convorbiri telefonice, cu unii studenţi, 
sau părinţi. Toate atacurile îndreptate împotriva sa, se 
spulberaseră. O fetiţă mică şi zglobie, ce părea mai degrabă 
o elevă în primii ani de liceu, decât o proaspătă absolventă 
a facultăţii de ziaristică, îi puse o întrebare cheie. De ce 
credeţi că s-a declanşat această campanie furibundă 
împotriva dumneavoastră? 

- Apariţia primei cărţi. Fiţi cu luare aminte la capitolul 
Ticăloşenia din primării. Deschideţi la pagina 67, comuna 
Pestedeal. Ştim cu toţii despre urmările catastrofale 
provocate de alunecările de teren. În Pestedeal e posibil să 
se întâmple aşa ceva, peste treizeci-patruzeci de ani. Casele 
se întind de-a lungul unui deal împădurit. An de an unii 
oameni îşi prelungesc grădinile caselor, defrişând. Nu au 
învăţat nimic din alunecarea dealurilor, ce se întind pe albia 
pârâului secat, de cealaltă parte a comunei. Au fost şi ele 
împădurite. Şi în luminişuri erau gospodării bine 
înjghebate. Pădurile şi casele au dispărut. Terenul mai 
alunecă şi azi. Acum nu ar costa nimic, reîmpădurirea celor 
câteva fâşii de fânaţ, urcate până sus, prin pădure. 
Activitatea aceasta preventivă, ar onora pe orice primar şi ar 
fi un semnal şi pentru alte localităţi. Dar dumnealor au alte 
activităţi. In Pestedeal, cu bani mulţi, pe care nimeni nu-i 
poate controla, în fiecare an, se aduce cu camioanele, pietriş 
calcaros şi se aşterne pe unele uliţe. Se face ca făina, se 
înnoroiază şi dispare. Şi iar camioanele cu pietriş. Câte? 
Cine ştie? Numai că Pestedealul, în doar doi-trei ani, ar 
deveni o bijuterie. Are nisip, balastru şi piatră, pentru pavaj, 
în cantităţi nelimitate. O pietruire, bine făcută, ţine sute de 
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ani. Ca şi drumurile dacice, ajunse până la noi şi în viitor, 
azi, unele, asfaltate. In partea ocupată a Daciei, romanii le-
au repietruit, pe unele sectoare şi întreţinut, ceea ce făceau 
şi dacii, dar unii le mai spun şi azi, drumuri romane. Şi 
primăria ar face economii. Ar costa cu mult mai puţin, 
decât pietrişul calcaros! Ar pietrui, nivelând cu lama unui 
buldozer, toate uliţele care pornesc din strada principală, 
până la ultima grădină de pe dealurile pestedelenilor Cum 
erau drumurile dacice. Cum au fost întreţinute până cu o 
vreme în urmă. Nu ca azi, mocirle şi blestem pentru 
gospodari. Ce să mai vorbim de păduri. Nici azi n-au fost 
restituite.  Până când nu vor mai avea ce să restituie. Au 
apărut patroni forte, în pădurile ţăranilor. Le transformă în 
mangan pentru străinătate. Sau înalţă sonde. Iar în păduri, 
se taie zilnic. Unii tăietori sunt performanţi. Tăietorii 
ocazionali, sunt marje de manevră. Mai prinşi, mai 
atenţionaţi, mai lăsaţi. Şi toate acestea, nu pot fi puse la 
cale, nu se pot întâmpla fără primar, secretar şi unii 
consilieri. Şi fără poliţie. Şi fără şefii mai mari, de la judeţ. 
Şi de ce nu, de mai sus. Doar sunt în joc, averi uriaşe. Un 
sistem piramidal. Să revenim la mine. O parte din 
alimentele şi băutura de la trataţii sponsorizate, ajungeau în 
maşina mea. Le-am donat studenţilor. O firmă mi-a donat 
un laptop. Îl găsiţi la studentul de la numărul 172. Şi ce veţi 
face acum?, rosti tânăra ziaristă. 

- Am de ales, să intru în politică, să intru în Senat şi să 
lupt alături de dumneavoastră împotriva unor astfel de 
monştrii, sau să trăiesc toată viaţa, ca un lepros de hoţ. Să 
ştiţi că din asemenea înscenare, la care sunt supus, nu există 
ieşire, decât pentru învingători. Şi dumneavoastră mă veţi 
uita. Uneori vă veţi aminti, lovindu-mă. Redus la tăcere şi 
suferinţă. 
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- La revedere, domnule senator?, îi zise ziarista. 
- La revedere, răspunse Dinu Măsuratu. 
- În ce partid?  
- Îmi recomandaţi unul, care să mă pună cap de listă, 

pentru alegerile generale? Să-şi respecte promisiunea. Ca să 
le aduc votanţi. Iar în ultima clipă, îmi vor refuza locul 
promis.  

- Deci riscul candidatului independent. Merită. Nici nu 
aveţi de ales.  

- Mulţumesc, domnişoară.  
 Scandalul, după conferinţa de presă, a fost enorm. 

Apărarea lui Dinu Măsuratu era beton armat. Un comandant 
de oşti. Cu oştire mică. El şi soţia. Şi n-a ciripit nici unul. 
De aceea şi vâlva a fost mare. Între ziariştii sosiţi la 
conferinţa de presă, Păuniţa Grâuleanu o avea chiar pe 
tânăra ziaristă. Doamna Grâuleanu înţelese de îndată 
mişcarea magistrală şi sigură a ex inspectorului Dinu 
Măsuratu. Îi telefonă şi îl felicită şi îi spuse că tânăra 
ziaristă tocmai a fost la minister, pentru un interviu. Trebuie 
să sărbătoreşti, îi zise doamna secretar de stat. Da, în 
familie. Exact. Duminică la prânz? Voi fi prezentă. Vă 
aşteptăm. Cea mai încântată era doamna Sânziana 
Măsuratu, din mai multe motive. Unu, îi venea un ministru 
la masă. Doi, ea, Sânziana, e gazda. Dar cu bună cuviinţă. 
Pregăti tot ce trebuia. Nu mai invitară pe nimeni.  

- Nu îţi fă probleme, Sânziano, că vom fi numai noi 
trei. Sâmbătă ne anunţă că mai vine cu domnul, doamna, 
fata, băiatul, dumneaei ştie cu cine. Sau poate vine singură. 
Dar pe absolut oricine am chema noi, ar fi ca un intrus şi 
nimic nu va merge. Doar nu îţi închipui, că e problema 
mâncării. Are.  

- Bine. Aşa-i.  
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- Mă bucur, că eşti deşteaptă. 
 Învăţase Dinu, de la doamna Păuniţa, să fie constructiv 

cu nevastă-sa şi să apese pe pedala cea dorită. Nu observaţii 
şi reproşuri, care tensionează şi nu duc nicăieri. Îşi mai 
dădea seama că vorbele sale pătrund mai uşor în cel cu care 
vorbeşte, de când o cunoscuse pe Păuniţa Grâuleanu. De 
aceea îşi reduse intensitatea glasului. Şi rostea cuvintele cu 
blândeţe. Şi doamna Păuniţa Grâuleanu a venit la masă, fără 
să anunţe, cu un domn mai învârstă, cu burtică, cu ochi 
mari, nas coroiat, cu o faţă inexpresivă. Un evreu, la modul 
evident, prin trăsăturile feţei.  

-Domnul Kelemen, director tehnic la Tipografia 
Parlamentului. 

-Parlamentul are tipografie? Ce să tipărească?, se miră 
Sânziana, cu deplină nevinovăţie. 

- Are tipografie, răspunse şters, domnul Kelemen. 
-Şi câtă hărţuială, interveni doamna ministru. Toate 

proiectele de legi, toate miile şi miile de pagini de 
rezumate, evită cuvântul tehnic de sinteze, a situaţiilor 
politice externe, a variilor posibilităţi de conexiuni 
economice pentru România, la funcţionarea globală a 
economiei şi câte şi mai câte informaţii, care nu ajung la 
marele public, deşi presa le are la dispoziţie, dar ia, de ici, 
de acolo, informaţii, pe scurt. Din tratate întregi, pe 
probleme. Şi toate acestea se tipăresc la Parlament. Da, 
doamnă, confirmă domnul Kelemen, pe un ton plin de 
respect. Sânzianei îi pierise piuitul. Totuşi reuşi să 
ciripească, admirmativ, acesta da serviciu, să ştii totul, 
dinspre parlamentari şi spre parlamentari. Faţa domnului 
Kelemen străluci. Nu îşi mai ascunse inteligenţa, după 
chipul inexpresiv de până atunci. Îi plăcea femeia, 
francheţea ei. E drept că se încercase să i se sugereze, ce 
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face, cu adevărat, la tipografie. Femeia are senzori buni. A 
înregistrat, sintetizat, şi a răspuns, acesta da post, să ştii 
totul. Domnul Kelemen se întoarse la faţa lui inexpresivă, 
dispus să macine friptura, concentrat la ceea ce face, de 
părea că nici nu mai are alt scop în viaţă. Şi o duse aşa până 
la sfârşit, ca un uncheş pe care  l-a adus doamna ministru la 
masă, să nu fie singură. Un tehnician, la imprimeria 
Parlamentului. O fi rudenie cu unul din şefi. Că nu oricine 
are un loc, pentru aşa bine. După ce mâncară, Sânziana 
credea că se va bucura de o observaţie pe care urma să o 
facă şi nu s-a înşelat. 

- Domnule Kelemen, sunteţi un om sănătos. În timp ce 
noi vorbeam verzi şi uscate, dumneavoastră, imperturbabil, 
vă respectaţi organismul, vă vedeaţi de mâncare. Aceasta e 
masa sănătoasă, în tăcere. Pe vremea bunicilor, nici unul nu 
vorbea la masă. Acum la mese, se pune ţara la cale. Altă 
lume.  

- Aşa e, doamnă Măsuratu. Aşezaţi foarte bine 
gândurile în cuvinte. Ca un matematician. Îi sunteţi de mare 
folos soţului dumneavoastră şi mai ales îi veţi fi. Simt că 
sunteţi un om bun, un om care nu suferă de boala 
orgoliului. Oamenii orgolioşi se aud numai pe ei şi îşi pierd 
prietenii şi cariera. Sunt ca focul de paie. Se opresc, 
staţionează toată viaţa. Surzi la prieteni. E drept, prietenii 
ne apar, după ce dovedim unele capacităţi. Şi e păcat de 
astfel de capacităţi, să nu funcţioneze o viaţă, ca o manieră 
inteligentă de a coordona o naţiune. Apoi se bău un vin bun 
şi doamna ministru, radiind, dânsa ştiind de ce, se retrase, 
cu domnul Kelemen. În faţa blocului îi aştepta maşina, cu 
un şofer amabil, care le deschise portiera. Sânziana crezuse 
că veniseră cu un taxi. Îi părea bine că îşi muşcase limba, să 
nu telefoneze după un taxi. Altă viaţă, altă lume, gândi 
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Sânziana. Ne-am apropiat de ea, dar mai este un drum de 
străbătut. Oare vom reuşi? Cu ajutorul prietenilor, da. 
Altfel, e un foc de paie. Ce a fost până acum, e tot un foc de 
paie. Mass-media fluviu, ziarele şi televiziunea, ne pot 
prelua, sau nu. Şi unii politicieni. E bine să avem prieteni. 
Ei ne pot duce în celălalt etaj al lumii. 

- Dinule, cred că în această etapă e bine să ne lăsăm 
duşi de prieteni, sperând că apar. 

- Am spus eu că nu am nevoie de secretare, sau 
secretari. Aşa trebuie să mergem, împreună. Cred că azi ai 
făcut o impresie extraordinară.  

- Eu?! 
- Da, tu. Tipu te-a radiografiat. În ce partid să mă 

înscriu? 
- Cum în ce partid? În partidul în care e şi doamna 

ministru. A fost singurul ministru fără partid, tehnician, 
cum se zice. Acum e în Partidul Social Democrat, partidul 
prin care a ajuns la putere şi pe care l-a sprijinit.  

- Mulţumesc. Asta voiam de la tine. 
- Încă ceva. Să nu condiţionezi înscrierea, cu locul întâi 

pe lista pentru alegerile generale. Zgomotul făcut de tine e 
deosebit, dar ai beneficiat de publicitate şi pentru că nu erai 
în nici un partid şi nici nu îţi manifestai intenţia de a te 
înscrie într-un partid. Erai, cum se spune, un tehnician într-
un organism ministerial. Ca să beneficiezi de asigurarea 
intrării în parlament, alţii se vor ocupa de tine. Situaţia e 
transparentă. Ai un avans publicitar de invidiat. Într-un 
partid mare, guvernamental, se urcă în parlament şi de pe 
locul doi. În Camera Deputaţilor. Da să ştii că şi 
candidatura pentru Senat e posibilă. Acum ai o imagine 
rară, aceea de moralitate şi voinţa de a lupta împotriva 
corupţiei. Dacă şefii, cei puţini, ai partidului, ţin la un 
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număr cât mai mare de voturi şi aşa este, vei avea Senatul 
în faţă. Până acum, locul în Camera Deputaţilor e asigurat. 
Dar ne mai lipseşte ceva. 

- Dacă nu mă invită cineva, eu nu mă duc să bat la uşă. 
- Aşa e. Ne rămâne o altă cale. Candidezi ca 

independent. În judeţul în care i-ai trosnit cel mai tare pe 
mafioţi. 

- Aşa-mi placi, o încurajă Dinu. În acea clipă sună 
telefonul. Era doamna ministru. Îi mulţumi pentru primire. 
A fost excelent. Acum, că v-am cunoscut mai bine, 
îndrăznesc să vă rog ceva. Am de făcut o evaluare şi ar fi 
bine să vină şi domnul inspector la sediu. La sediul 
partidului. Mâine la ora 17. Cu plăcere, doamnă ministru. 
La revedere. 

- Asta e, spuse Dinu. Dacă mă invită să mă înscriu, 
spun da, cu plăcere. Am colaborat doamnă ministru, cu 
dumneavoastră, în situaţii grele şi am reuşit. Rămân în 
echipă. Dacă mi se aprobă cererea de înscriere. Şi aşa a 
făcut. I s-a oferit un formular de înscriere în partid, pe care 
îl completă şi îl restitui secretarului general. Apoi o tăcere 
apăsătoare de două săptămâni. Aprobarea se făcea în cadru 
Consiliului director. În fine a fost chemat la preşedintele 
partidului. Mai erau de faţă cei doi vicepreşedinţi. Îl primiră 
cu braţele deschise. Se îmbrăţişară. Domnule inspector, v-
am chemat nu pentru a vă spune oficial că ne bucurăm că 
sunteţi membru al partidului nostru. Cererea dumneavoastră 
a fost aprobată în unanimitate. Ci pentru a ne obişnui şi a 
învinge împreună. Aveţi o invitaţie la televiziune, pentru o 
oră şi jumătate. Sunt aici, la noi, acum, nişte colaboratori ai 
televiziunii, care ar dori să puneţi, cât de cât, la cale, unele 
detalii în legătură cu această emisiune televizată. Cu 
plăcere, răspunse Dinu Măsuratu. Un vice îl conduse într-o 
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cameră unde îl aşteptau doi inşi, cam de aceeaşi vârstă cu 
Dinu. Făcură cunoştinţă, apoi unul din ei intră în subiect. 
Am fost chemaţi la preşedinte a doua zi după ce aţi depus 
cererea de înscriere. Ni s-a dat dispoziţie să ne ocupăm de o 
emisiune televizată în legătură cu implicaţiile atitudinii 
dumneavoastră, extrem de curajoase, dar decentă, în 
cuvintele rostite, sau scrise. Am plecat pe urmele cărţii 
dumneavoastră, într-un judeţ şi ne-am documentat, am 
filmat, a ieşit un material extraordinar, de aproape o oră, pe 
care îl întrerupem de câteva ori pentru ca dumneavoastră să 
fiţi intervievat de reporterul televiziunii. Vreţi să fiţi amabil 
să vizionaţi caseta? Cu plăcere. Dinu Măsuratu a fost 
profund impresionat. Ancheta filmată bătea în adâncime. Se 
pornea de la un fragment din carte şi se pătrundea ca în 
straturile arheologice, decopertând, până la autorii unor 
fapte reprobabile, care, uluiţi că s-a ajuns la ei, cu întrebări 
extrem de incomode, rămâneau tablou în faţa camerelor de 
luat vederi. Toţi, din judeţul respectiv, erau din partidele de 
opoziţie, majoritatea din Partidul Naţional Ţărănesc Creştin 
Democrat. Dar era şi un individ din PSD. Tot un corupt. 
Dinu Măsuratu nici nu bănuia o altă surpriză, care i se lipi 
de suflet, ca o mănuşă, de mână. Un spici de neuitat, cu un 
impact năucitor asupra celor care urmau să vină la urnele de 
vot. Filmat de profesionişti, Dinu avea o imagine televizată 
plăcută, iar rostirea textului a fost la înălţime. M-am înscris 
în Partidul Social Democrat, deoarece mi s-a promis că nu 
voi avea nici o oprelişte în activitatea de deconspirare a 
hoţilor, din orice domeniu de activitate. Cu alte cuvinte am 
dreptul şi obligaţia să arunc merele stricate afară din PSD. 
De un lucru, fiţi siguri, vocaţia cinstei, nu o s-o schimb, cu 
nici un avantaj pe care o să-l am, în urma înscrierii în PSD. 
Argument, această emisiune televizată, pentru care însuşi 
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preşedintele PSD mi-a dat mână liberă. Ştiţi că am pierdut o 
mare bătălie împotriva corupţiei. Am fost atacat din toate 
părţile. Am revenit la suprafaţă, întărit de adevărul în care 
cred: România poate, rapid, să fie altfel. Nu este săracă. 
Este hoţită. Banii României sunt deturnaţi în buzunarele 
escrocilor. În doi ani România va fi pe picioarele sale, ca un 
sportiv care poate participa la marile competiţii. Acesta sunt 
şi astfel de prieteni îmi doresc. Şi astfel de prieteni am găsit 
în PSD. Interviul, înregistrat, a fost anunţat insistent, cu 
anunţuri publicitare plătite de autor, prin sponsorizări, 
aduse la cunoştinţa publicului, chiar pe ecranele 
televizoarelor. Firmele care îl sponsorizau, invitau garda 
financiară să le controleze afacerile. Efect extraordinar. 
Deci pot fi şi afaceri la lumina zilei. Interviul a avut un 
impact colosal. Presa a reluat subiectul în trombă. Cea de 
partea opoziţiei, năucită în faţa documentaţiei, cealaltă, 
exploziv, mizând pe faptul că România nu şi-a epuizat 
oamenii de caracter. La două săptămâni după interviu, PSD 
începea campania electorală. Anunţă un singur candidat, 
pentru Parlament: inspectorul general Dinu Măsuratu. 
Candida pentru Senat, în judeţul în care majoritatea 
confortabilă era controlată de opoziţie. Abia a doua zi s-a 
publicat lista completă pentru Senat şi Camera Deputaţilor. 
PNŢCD s-a destrămat ca un castel de nisip, în toate 
judeţele, fiind lepădat din Parlament, ca un măr stricat, 
apropo de expresia senatorului Dinu Măsuratu, folosită 
înainte de campania electorală, scria un condeier cunoscut, 
într-un articol de fond, dintr-un ziar de mare tiraj. În alt 
ziar, de cealaltă parte a formaţiunilor politice, se scria: 
Criptocomuniştii sunt la un pas de a-şi atinge scopul, 
instaurarea unui partid unic. Azi nu se mai numeşte PCR, ci 
PSD. Însăşi democraţia este în pericol. Mari semne de 
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întrebare apar în faţa integrării noastre în NATO şi în 
Uniunea Europeană. 

PSD îşi consolidă poziţia în Parlament şi formă 
Guvernul. Preşedintele PSD ajunse preşedintele României. 
Iar Dinu Măsuratu, preşedintele Comisiei anticorupţie a 
Senatului. Păuniţa Grâuleanu, ministrul sănătăţii. A 
participat la campania electorală, fără să candideze pentru 
Parlament. A cerut desfiinţarea ministerului pentru 
protejarea sănătăţii, pe care îl conducea şi comasarea 
acestuia cu ministerul sănătăţii.  

În casa lui Dinu Măsuratu, spre sfârşitul campaniei 
electorale, o altă mare bucurie. Un clip cu Dinu Măsuratu a 
fost transmis pe toate posturile de televiziune. A fost 
preluat din interviul de dinaintea campaniei electorale. 
Spunea că nu va avea nici o oprelişte pentru a lupta 
împotriva corupţiei. România, în doi ani va fi pe picioarele 
sale. Acesta sunt şi astfel de prieteni îmi doresc şi astfel de 
prieteni am găsit în PSD. Acest clip a fost transmis zilnic şi 
în judeţul în care candida Dinu Măsuratu. De o atenţie 
deosebită s-a bucurat la TV şi un fragment cu doamna 
Păuniţa Grâuleanu. Spunea că ţara va avea, în fine, un 
guvern, iar România, oxigenul de care are nevoie. Va fi 
prima guvernare de după Revoluţie, lăsată în pace, să 
guverneze. Opoziţia distructivă, de după Revoluţie, când a 
ajuns la guvernare, sub denumirea de Convenţia 
Democratică, a căzut la toate materiile. Repetenţi. Prin PSD 
România face paşii necesari spre normalitate  Bună ziua, 
Românie! 

În Pestedeal era sărbătoare, aşa cum a fost şi va mai fi 
în Bucureşti, după unele victorii de răsunet ale echipei 
naţionale de fotbal, în Campionatul European. Ca la 
comandă, dintr-o parte şi alta a comunei, sute de tineri se 
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îndreptară spre restaurantul cu sala de dans, celebrul disco, 
strigând, Dinu senator, prezervativ, gagici, olee! Babele, 
nevestele tinere, ieşeau la stradă şi râdeau, ca la circ. 
Bărbaţii din cârciumi, se buluceau pe trotuare şi-i aplaudau. 
Când cele două coloane se întâlniră în faţa restaurantului, s-
a format cea mai teribilă galerie de Fotbal, văzută vreodată 
pe vreun stadion: Dinu, senator, prezervativ, gagici, olee! 
Patronul restaurantului avu o inspiraţie. Scoase boxele afară 
şi dădu drumul la muzică. Puştimea din Pestedeal parcă atât 
aşteptase. Era mai bine, cu bănuţii de intrare, în buzunar, 
bănuţi câştigaţi muncind pe la unele case, sau daţi de 
babacu, sau mămuca, sau şterpeliţi de prin casă, sau, se mai 
practică, primiţi pe ochi frumoşi. Şi aşa, mitingul post 
electoral, se transformă în primul dans câmpenesc, după 
cine ştie câtă vreme, poate după mai mult de o jumătate de 
secol. Beneficiau de un gazon, bărbierit scurt, de către 
vacile satului şi de trotuar. Muzica zbârnâia, ca şrapnelele 
din primul război mondial. Pestedelenii se buluciră pe 
trotuarul de vis-a vis şi în ogrăzi şi mirare mare, începură a 
bate din palme, în ritmul muzicii. Dansatorii chiuiră. 
Dăduseră peste cap oştirile duşmane. Şi acum petreceau. 
Fetiţele îşi roteau funduleţele, iar băieţii când un şold 
înainte, când altul, apoi mai altfel, încât, mai ales puhoiul 
de mame, izbucniră într-un iuuu!, admirativ. Şi le cuprinse 
şi pe ele nişte focuri şi bătând din palme, începură a dansa 
şi ele, acolo, buluc, de unele singure. Patronul 
restaurantului dădu muzica la maximum. Vâjâielile de 
avioane, din al doilea război mondial, umplură văzduhul. Şi 
bum-bum! Bum-bum! Bum-bum! Totul era vâjâit şi bum. 
Şi băbuţele băteau pământul, cu lăbuţele lor de gâscă. În 
apropiere locuiau familia unui inginer şi a doi profesori. La 
doi paşi, poliţia. Un curent de înaltă tensiune străbătu 
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mulţimea. Intrase în dans, unul din cei doi poliţişti, cel tânăr 
şi neînsurat, după care oftau multe fete şi femei. El a trecut 
comutatorul pe înaltă tensiune. Efectul uniformei. Mihăilă îl 
rugă pe patron să oprească muzica pentru cinci minute, 
pentru că are daruri. Şi-i arătă un pachet. Darul acesta avea 
forţă de convingere. Patronul se plecă în faţa pacheţelului, 
cu respect şi opri muzica. Mihăilă intră între dansatori şi 
împărţi pacheţele în dreapta şi în stânga. Adi şi Nicuşor, la 
mine! Băieţii se prezentară., ca la armată. Primiră fiecare 
câte o cutie cu pacheţele. Cele mai multe dintre ţărănci nu 
ştiau ce e, dar pentru că se dădeau, pacheţelele frumos 
ambalate, ca de ciocolată, luară, la început cu reţinere, apoi 
văzând că unele iau câte două, se înghesuiră, să ia şi ele. 
Una din femei strigă încântată, sunt prezervative! Mai 
multe mâini se repeziră spre cutie, se înfipseră şi luară mai 
multe pacheţele. Mihăilă, văzând despre ce este vorba, 
ridică vocea şi le spuse că are pentru toată lumea, cu rându, 
nu la înghesuială. Adi, te duci la mine. Poftim cheia de la 
magazie. Nu umbla la sigil. Garda, la mine! Urgent veniră 
trei flăcăiandrii, cam înfipţi. Îl însoţiră pe Adi. Nimeni nu 
se atinge de cutie. Mi-o aduceţi mie. Se întoarse spre femei 
şi le spuse că, atunci când va avea cutia, toate să stea, ca la 
şcoală, câte două. Sunteţi femei în toată firea, mame, 
bunici. Şi le arătă obrazul. Înţeles? Înţeles, înţeles, doar nu 
suntem proaste. Dansul reîncepu. Vâjâitul şi bum-bumul nu 
se mai opriră. Dansatorii nici nu luară seama când femeile 
se aliniară, primiră darul, apoi, grupuri-grupuri, se 
îndepărtară spre casele lor. Patronul opri muzica şi făcu un 
anunţ. Ce vă spun azi, nu mai pot altădată, că nu se poate. 
În onoarea domnului senator Dinu Măsuratu, intraţi 
înăuntru fără bilet de intrare. Gratis! Fetele şi băieţii 
chiuiră, ca la încheierea celui de al doilea război mondial. 
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O femeie mai în vârstă vorbea unui bărbat, tot vârstnic, 
singurul dispus să o asculte. 

- Vine războiul. Vin americanii peste noi. 
- De ce vin, Saveto? 
- Fug de talibani. 
- Păi nu fug, sunt sus în avioane şi lansează bombe şi-i 

termină. 
- Ştiu eu ce zic? Şi bomba, îi o bâtă cu două capete!  
- Aşa-i, un capăt a lovit America. Ai văzut la televizor? 
 - Văzut, văzut.  
- Cum au intrat cu avioanele în clădirile acelea înalte şi 

au omorât oameni. Capătul celălalt loveşte acum 
Afganistanul. Dar Saveta îşi luă tălpăşiţa, să n-audă vorbele 
prostului, care nu pricepea că vin americanii! Bătrâna se 
înşela. Destui bărbaţi erau îngrijoraţi că vine războiul în 
Pestedeal! Se aşteptau la o răvăşire militară, peste întreaga 
lume, în urma ripostei lui Osama Bin Laden, aşa cum a zis 
acesta, cât se poate de clar. Şi cum să nu crezi, când ai 
văzut cu ochii tăi, ce s-a întâmplat în America. Dar 
puştimea, imperturbabilă, dansa la disco, de joi, până luni. 

Ce se întâmplase în Pestedeal, a rămas doar în arhiva 
din memoria celor care au fost prezenţi. Mihăilă a plecat la 
Bucureşti, după marfă. Uimiţi de ce auziră, îi dădură o cutie 
mare şi decontul pentru biletele de drum şi câteva zeci de 
mii pentru mâncare. Peste o săptămână a fost chemat printr-
un telefon, să vină iar la Bucureşti, pentru un premiu. Ajuns 
la depozit, un tânăr îl conduse până la guvern. La recepţie i 
s-a dat un plic, să meargă la CEC-ul central. In plic, o 
chitanţă. Aşa se trezi cu frumuşica sumă de zece milioane. 
Tânărul îl întrebă, dacă a fost la disco şi în comunele şi 
satele, din apropierea Pestedealului. Nu. Nu prea. Eşti un 
foarte bun patriot. Eşti inteligent şi cum faci, cum nu faci, 
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contribui la protejarea sănătăţii românilor. Ai fost răsplătit. 
Avem marfă şi pentru localităţile din jur. Am înţeles, 
răspunse Mihăilă. Şi zbură spre Pestedeal. Până acum 
încerca să facă mici afaceri, profitând de faptul că banii 
pentru tren şi pentru mâncare îi erau asiguraţi. Cumpăra 
unele mărfuri, sau unelte, pentru câte-un meseriaş. Dar 
acum, zece milioane!  

În Pestedeal, sosise în ziua mitingului spontan, una din 
fiicele comunei. Anişoara. Într-o maşină străină, luată la 
mâna a doua, dar despre acest aspect, evita să spună ceva 
clar, cu tactul ei, bine învăţat, de la profesoara de 
comportament in intimitate şi în public. Nu mai venise în 
comună de doi ani. Locuia la Roma. Tocmai se împrăştiară 
femeile, de la disco, grupuri-grupuri. Opri maşina şi 
deschise geamul portierei. Se îngrămădiră două-trei 
grupuleţe. Ieşi afară din maşină şi se îmbrăţişară, cum nu 
mai făcură nici o dată, în sat negăsindu-se de vânzare 
bucuria revederii cu cineva. Ce este suratelor, atâta voie 
bună pe voi. Acestea îi arătară pacheţelele. Anişoara 
izbucni în râs, secondată de toate cele de faţă. Arăta 
excepţional. Abia acum se inhibară întrucâtva. Una, mai în 
glumă mai în serios, o întrebă dacă nu le ia şi pe ele în 
Italia. E drept, răspunse Anişoara, că româncele fac treabă 
bună. Au ce oferi. Ca să nu mai spun ce situaţie 
excepţională ar avea fetele şi femeile din Pestedeal! Aici e 
marfă extraordinară! Am face dolărei frumoşi! Dar, ca în 
orice domeniu de activitate, fără relaţii, se pică la mâna a 
doua. Şi încă ar fi bine. Dar la a treia, pe mâna unor 
nenorociţi, vai şi vai. Când ai o şefă, se merge la sigur, 
eleganţă, haleală de lux, un păhărel, cum n-a gustat neam de 
neam. Păi, de, să facă faţă, sublinie o femeie. La mâna întâi, 
continuă Anişoara, nu-i o problemă să faci faţă. Eşti 
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domnişoară de companie pe o săptămână, o lună, pentru 
anumite vacanţe discrete ale unor nababi. Dolăreii nu se 
numără, când ţi se oferă şi munca e de plăcere. Asta da 
muncă!, spuse aceeaşi femeie, cu o anume tristeţe în voce. 
Dar dacă nu ştiu limba italiană, ce mă fac? Ce te faci cu 
bărbatul tău, în pat! Că mult vorbeşti atunci! Aşa-i, făcu 
femeia. Anişoara le spuse că ea ştie italiana şi e de ajuns. 
Şefa să ştie. Restul, pestedelenile îl ştiu mai bine decât 
italienele. Nici nu se compară cu ele, suratelor. De aceea au 
serviciul asigurat. Îmbrăcate ultra elegant, maşină cu şofer 
la scară, până la serviciu şi înapoi. Numai că eu, din 
nefericire, n-am nimerit în domeniul acesta, cu alte cuvinte 
nu am relaţii şi nici bani cât ele, dar nu mă plâng. Ştiţi că la 
Bucureşti am făcut o şcoală de câteva luni de picoliţă. Nu-
mi plăcea. Prea erau cu ochii pe mine, clienţii. M-am înscris 
şi la o şcoală de bucătari, de un an de zile. Şi am avut un 
noroc extraordinar. Locuiesc la un castel. Cameră, baie, 
gratuit. Nu zic şi bucătărie, pentru că eu răspund de 
mâncare pentru întâlniri de afaceri, sau petreceri, numai 
între lumea bună. De la câteva persoane, la zeci, sau la o 
sută. Nuntă în toată legea. Aţi înţeles că şi mâncarea o am 
gratuit. Păcat, interveni una din femei, cam de vreo treizeci 
şi cinci de ani, cu trupul şi faţa ta, alta ar fi fost la bucătărie. 
Că nu e o plimbare la bucătărie, chiar şefă fiind. Aşa-i, dar, 
fiecare cu soarta sa. Adevărat, reveni femeia. Şi aşa e foarte 
bine! Parcă eşti o soţie de împărat. Şi ai o maşină! Nu-i cine 
ştie ce, se smeri cu viclenie Anişoara. Personală, pentru 
drum mai lung, Roma-Pestedeal. Acolo, la castel, sunt 
maşini destule. Şi o furgonetă, pentru alimente. Şi săli 
frigorifice. Şi un lux extraordinar. Şi aer curat. Şi un 
respect! Dar acum, când nu e nevoie de vize şi fetele pot 
călători, dacă au lipici, au de lucru. Anişoaro, aşa-i, 
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continuă aceeaşi femeie, dar deşi marfa e a-ntâia, trebuie să 
ai un teanc de euro, altfel, chiar fără vize, nu sunt lăsate să 
intre în Uniunea Europeană. Mergi la disco. Vezi nişte fete 
cu un mijloc subţire, mai jos rotunjoare, dar sănătoase, nu 
frunze ofilite, ca orăşencele, care fac tot felul de tratamente, 
să fie slabe. Parcă sunt mai frumoase decât pe vremea ta. Şi 
nişte obraji! Dacă le-ar pune în vitrină, toţi românii ar da 
năvală. Bravo, draga mea, o gratulă Anişoara. Aşa e, 
femeile din Pestedeal sunt deştepte. Aici ne lipsesc, fie 
vorba între noi, bărbaţii. Cei care sunt, îs de lucru, la lemne, 
la coasă, la vaci, la furat, la băut ţuică, până se bat, gata să 
se omoare. Când nu îşi bat părinţii, soţiile şi copii. Aşa e, cu 
fetele de azi, care se prostesc şi n-au ce face şi sunt 
desbrăcăţele şi înfometate, în Italia s-ar face averi. Că 
romanii au dat năvală în Dacia, la femeiet, războindu-se cu 
Decebal, care nu lăsa femeile să circule libere în Europa. 
Crezi că mai vin?, întrebă o bătrânică. Nu, nu mai vin. Nu 
mai e nevoie de un război. Mergem noi în Italia. Şi 
bătrânica plecă amărâtă, că nu mai vin romanii, în 
Pestedeal. 

Profesorul Lion stătuse toată după amiaza, pironit, la 
câţiva zeci de metrii de dansul în aer liber, de împărţirea 
prezervativelor, iar faţă de întâlnirea femeilor cu Anişoara, 
era numai la câţiva metri. Şedea pe un zid, sub umbrarul 
unui copac. Îl ignorară şi ele, ca toată lumea. După ce 
plecară, se ridică, apoi se aplecă spre pământ, până atinse 
lutul cu degetul, se îndreptă, îşi făcu o cruce şi tot aşa, de 
trei ori. Apoi privirea i se fixă la întâlnirea ulicioarei cu 
şoseaua asfaltată. În minte îi apăru imaginea unei troiţe, 
Iisus cu un chip expresiv, dar trist şi o candelă. Ar arde 
nonstop, ca la mânăstiri. Doar sunt atâţia oameni în 
Pestedeal! Se vor aprinde lumânări. Se apropie şi căută 
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locul potrivit pentru o troiţă. Cum aici întorceau adesea 
maşinile, în latura unde ar fi fost loc, ar fi stârnit furia 
şoferilor şi poate a căruţaşilor, care, la capătul uliţei, mai 
late, se aşteptau unii pe alţii. Singurul loc potrivit era în 
grădina Sulcinei. Avea un zid de vreun metru înălţime, pe 
care era un gard bine făcut, de uluci. Sub nici un motiv nu 
ar accepta să se spargă zidul, pe un spaţiu de un metru, 
troiţa urmând să fie dincolo de zid, în grădină. Ca să nu a 
mai vorbim de tragedia pe care ar resimţi-o pierzând un 
metru pătrat de pământ, poate un metru şi jumătate. Troiţa 
se săltă, din grădină, la înălţimea zidului, ca o mireasă. Aşa 
e, Doamne. O construim la înălţimea zidului, pe patru 
stâlpi, să nu se piardă pământul de sub ea şi nici nu trebuie 
să stricăm zidul din faţa ei, dimpotrivă, e foarte bine cu 
acest zid. Înaripat, zbură spre casă, la Mihaela, căreia îi 
spunea de o viaţa tot ce gândeşte. Se consulta cu ea. Dar 
Mihaela, dimpotrivă, punea totul la cale, singură, pe 
muteşte, şi adesea lucrurile ieşeau prost şi familia era în 
flăcări. Mihaela îi răspunse că ideea e foarte bună, dar. 
Auzind cuvântul dar, Lion simţi cum explodează. Cu greu, 
se abţinu. Numai că după dar, Mihaela nu a zis, cum zicea 
cu ani în urmă, nu se poate, ci, locul ales nu-i bun. Lion se 
felicită că se abţinuse şi cu un ton blând, o întrebă, de ce. 
Învăţase şi el să nu răspundă în locul celui întrebat. Că şi de 
aici se iscă neînţelegeri. Îi venise să-i răspundă că, pentru o 
troiţă nu e un loc bun, sau un loc rău, totul e ca pe locul 
ales, să faci troiţa.  

- Mitică şi Sulcina nu vor accepta niciodată o troiţă în 
grădina lor, îi răspunse Mihaela. Se vor opune să se facă şi 
în exterior, la marginea uliţei. Dacă vrei să încerci, 
încearcă, dar vei fi zdruncinat şi vei intra în circul satului şi 
greu îţi va fi. Eu îţi zic, să ne gândim la altă intersecţie şi în 
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loc să facem fum înainte de a aprinde focul, consătenii 
noştri să se trezească într-o zi, cu troiţa făcută. Nici fundaţia 
nu trebuie să se ştie pentru ce se face. Pentru un chioşc. 
După ce se întăreşte betonul fundaţiei, într-o zi, troiţa-i 
gata. 

- Bine, Mihaelo, să mai vorbim. Parcă aş merge la 
plimbare, prin sat. Ştiu că nu se practică. Lumea, rar, până 
la magazine, după pâine şi ulei, sau la cârciumioară. Dar o 
să zică, domnul de la oraş, se plimbă. 

- Bine, Lioane. Şi porni încetişor, în dulcea apropiere a 
serii, salutând pe toţi, copii mititei, elevi mici şi mari, tineri 
căsătoriţi şi oameni în vârstă. Aşa, salutând, a depăşit 
uimirea că, în această comună, copii şi elevii nu salută pe 
cei în vârstă. Trec precum vodă prin lobodă. Şi încântat că i 
se răspundea la salut, se trezi pe trotuarul Sulcinei, unde, un 
grup de femei, puneau ţara la cale. Le salută cu mare 
căldură, pe toate, apoi, cu tact, le rugă pe doamne să o 
scuze un moment, pe doamna Sulcina, pentru că are să o 
roage ceva. Gata, domnule profesor, răspunse una dintre 
ele, aspectele intime ale vieţii, în Pestedeal, sunt protejate 
de lege. Şi cum aici nu e nici o ziaristă, nici o problemă. 
Lion şi Sulcina se îndepărtară câţiva paşi.  

- Doamnă, vreau să vă rog ceva. Nu mă îndoiesc de 
faptul că veţi fi încântată. 

- Oho, aştept cu nerăbdare să-mi spuneţi, reacţionă ea 
cu un pic de cochetărie. 

- Văd că aveţi un gard frumos, la stradă şi la uliţă. 
- Aşa-i.  
- La început m-am gândit că aici ar fi posibil să fie 

dărâmat şi făcută o portiţă, frumoasă, elegantă.  
- La uliţă?, întrebă Sulcina. 
- La uliţă, răspunse Lion.  
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 - Nu-i prea mult, domnule profesor? Avem poartă la 
stradă. Să facem una şi pe latura uliţei? 

- Aşa-i, doamnă. De aceea am zis că zidul trebuie să 
rămână aşa cum e.  

- M-aţi făcut curioasă. Vreţi să ajungeţi undeva. La 
merele din grădină, domnule profesor, sublinie ea, 
şugubeaţă.  

- Nu chiar, dar aproape. Într-adevăr, lângă gard erau doi 
meri pitici. Păreau a fi un candelabru cu lumini, cu merele 
lor roşii.  

- M-aţi dat gata!, chiţcăi uşor Sulcina. Nu ştiu ce să zic. 
Mai vedem noi. Dar cu doamna dumneavoastră, cum 
rămâne? 

- Nici o problemă, o linişti Lion. Mai aproape de mere, 
e un loc minunat. Pentru o troiţă. Sulcina izbucni în râs. 
Femeile din grup, reacţionară, că vin şi ele să vadă despre 
ce e vorba. 

- Ba staţi acolo, că pe domnul profesor îl interesează 
grădina mea.  

- Poate că grădinile noastre sunt mai frumoase. 
- Veniţi, voi cu ale voastre, eu cu a mea. Pe alese, 

domnule profesor. În grădina mea, aceasta este singura 
troiţă pentru închinat! Ai vrut-o, poftim, apreciază! Şi îşi 
ridică rochia până la brâu. Rochie destul de elegantă. N-ai fi 
zis că îmbracă o ţărancă veritabilă, de Pestedeal. Profesorul 
făcu ochii mari, se închină şi făcu stânga împrejur şi porni 
repejor, să fie cât mai departe. Sulcina exclamă, victorioasă, 
aţi văzut că s-a înclinat?! Bine că nu i-a dat prin cap să intre 
în casă, pentru troiţa de lângă meri, că nu mai scăpam de el. 
Femeile izbucniră şi ele in râs. 

- Ei, ce grozav ar fi fost, să îl atragem la tine! Eşti 
singură! 
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- Ce păcat că s-a grăbit!, le răspunse Sulcina, apoi 
întoarse vorba. Bine că am scăpat de el! Să nu mă 
compromită! Mă va ocoli? Voi ce ziceţi? 

- N-ai fi scăpat, dacă nu i-ai fi arătat crucea. S-a 
închinat şi a fugit, ca Satana de tămâie. Bine că nu te-ai 
încurcat cu un pensionar.  

- Pare un om cu bani, le zise, spre luare aminte, Sulcina. 
După ce îl încercam la portmoneu, îl trimiteam la analize, 
să văd, dacă mai face sau nu, copii. Că de prezervative m-
am cam săturat. Dar n-am încotro. Voi mai aveţi? Stocul 
vechi l-am terminat. 

- Mai. Că nu suntem aşa norocoase pe câmpul muncii. 
Tu chiar crezi că dumnealui are bănet?  

- Are. Are în casă. Prea des a făcut plăţi la meşteri, la 
cărăuşi, la plug. Nu e vorba de o dată pe lună, de pensie. 
Vreţi  să-l jumuliţi de pene?, le întrebă Sulcina. Mierliţo, îl 
poftiţi la voi. Tu şi bărbatul tău îl ţineţi de vorbă. Mă 
judecaţi pe mine în tot felul. Că i-am arătat locul de 
închinat. Până aici, la sigur. Dar cum o scoateţi din casă, pe 
coşcovoaia de nevastă-sa? Poate le vreo înmormântare!  

- Dar unde-şi ţine banii?  
- Ştiu eu, continuă Sulcina. Fraţii coşcovoaiei. Eu ştiu 

unde îşi ţin ei bani. Eram destul de mică. Am auzit pe cel 
bătrân, instruindu-i. Dacă nu sunt acolo, vă roiţi. Nu răvăşiţi 
casa. Nici nu trebuie să bănuie. De ce să ne încurcăm cu el? 
Îl lăsăm plocon nevestei sale. Noi cu banii, ea cu dracu!  

Lion, ajunse acasă, îi povesti ce i-a făcut Eva, ca să îl 
ademenească. Şi se puse pe un râs homeric. Într-un târziu 
observă faţa lividă a Mihaelei. Paşnica şi blânda Mihaelă, 
de la spitalizare încoace, îşi intra în piele, ca o baionetă de 
colonel. Aceeaşi Mihaelă care, îşi aminti Lion, pe când 
copii erau elevi, îi alunga de lângă el, când trebuiau să-şi 
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pregătească lecţiile.   Lasă-i, Mihaelo. Iată, eu citesc şi 
scriu, în desăvârşită linişte, la capătul acesta de masă, iar ei, 
de o parte şi alta. Ca la bibliotecă. Şi vor ajunge departe. 
Da, vor ajunge în cealaltă cameră. Şi, rapid, le aduna cărţile 
şi caietele, la grămadă, şi-i lua pe copii din scurt şi gata cu 
viaţa de familie. Reuşi să-i alunge de la bucătărie, unde 
voiau s-o ajute, că o deranjează. Nici în sufragerie unde era 
biblioteca, nici în bucătărie, unde îşi invita de regulă 
prietenele, unde se fuma şi se discuta numai între ele, 
femeile. Aşa îşi trecea vremea Lion, cu Iisus în secretul 
inimii sale şi solidar cu neamul românesc în suferinţă. O 
floare de lumină, discretă, în ochii şi colţul buzelor soţiei 
sale. 

- Ţine-te tare! Ştiu ce ai păţit cu Sulcina. Tot satul 
vuieşte, a mulţumire. Facem troiţa! Loc de întemeiere 
găsim noi! Pentru lumină!  

- Frumos spus, şopti Lion.  
- La vară, bărbate, e gata!  
- De ce nu acum? 
- Pentru că nu avem bani pentru lemnul crucii, pentru 

scânduri, căpriori, stâlpi, tablă, ciment, fier beton. 
- Ciment, fier beton? 
- Balast. Pentru fundaţie. Dar pe rând, numai bine. La 

iarnă tăiem teiul, vreo doi salcâmi şi anini.  
- De ce la iarnă? 
- De câte ori să-ţi spun, măi tată, că doar iarna se 

doboară copacii, pentru orice construcţie, altfel putrezesc 
repede. Iarna, când nu sunt în vegetaţie. Îi ducem la circular 
şi îi tăiem. Scândura, stâlpii, grinzile, au tot timpul să se 
usuce. Apoi ducem scândurile la abric, pentru fasonare.  

- Bine, Mihaelo. E bine, că te pricepi. Cum zici tu să 
facem, aşa facem. Şi se simţi mândru de Mihaela sa. În fine 
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făceau o echipă. Toată viaţa încercase să-i explice ce 
înseamnă doi pe un gând, dar nu reuşise decât să o 
stârnească şi să ceară să fie lăsată în pace, cu prostiile 
acestea. Degeaba îi spunea că Iisus trimitea apostolii, câte 
doi, ca unul pe altul, să se întărească. Unde sunt doi, în 
numele meu, acolo sunt şi eu, în secolii secolilor, le zicea 
Iisus. Ce o fi Doamne, cu neamul meu cel românesc? Mai 
uşor era să determin pe câte vreun român să mă asculte, în 
regimul comunist, această cunoaştere fiind socotită doar 
apanajul serviciilor speciale, ale securităţii. Dar acum, în 
anii democraţiei, când sunt liber să vorbesc, nu reuşesc să 
determin fie şi numai doi români, care să se roage, când 
stau de vorbă între ei. Când unul vorbeşte, celălalt, în sinea 
sa, să spună o scurtă rugăciune, Doamne îndură-te spre noi, 
Doamne ajută, Doamne miluieşte, sau Iisuse, sau Doamne 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul, 
sau Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, salvează-ne pe 
noi, sau oricare alta, care i se potriveşte. Tatăl nostru. 
Depinde de situaţii. În timp ce se roagă îl aude foarte bine 
pe cel ce-i vorbeşte. Şi când îi răspunde, celălalt se roagă. 
Şi ar vorbi aşezat, civilizat, fără să se repeadă. Sau, când 
doi ar vorbi cu al treilea. Ferice, dacă toţi trei ar face aşa 
ceva. Învăţătura şi beneficiul ar fi de ne estimat. Dar nici 
măcar nu vor să încerce. În timp ce evreii practică, mai 
altfel, dar practică aşa ceva, iscodind în gândurile bietului 
românaş, neştiutor, în timp ce stă de vorbă cu el. Până şi aşa 
numiţii sectari, cultele neoprotestante, îşi trimit mesagerii în 
lume, doi câte doi. Calmi, aşteaptă cu răbdare, la colţul 
străzilor, în rugăciune în sinea lor, şi românii, unii vrând- ne 
vrând, primesc reviste şi cărţi. Pe unele le aruncă, altele 
rămân în casă pentru nepoţi, care cred că sunt moştenire de 
la părinţi. Dar neamul meu cel românesc nu descoperă 
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această forţă spirituală uriaşă, adusă, de starea permanentă 
de rugăciune, în doi. În trei. Şi râd cu gura până la urechi. 
Şi este socotit om de mâna a doua, cel ce face aşa ceva. Şi 
Iisus este lângă ei, dar ne solicitat de doi, de trei. Aşteaptă 
cu răbdarea sa eternă, să-i sprijine, cu o bucurie cerească. Şi 
gândurile ar fi din ce în ce mai curate, ca apa izvoarelor, ca 
fructele coapte. Solidaritatea cerească e mai tare decât 
spionajul evreiesc, sau unele aspecte ale misionarismului 
neoprotestant. Cât priveşte sumele uriaşe de care 
beneficiază unele din noile culte, pentru reviste, biblii, cărţi, 
loialitatea faţă de Iisus ar fi pe faţă, dacă aceste sume ar fi 
donate pentru a se edita biblii de către ortodocşi şi catolici. 
Dar bibliile, ici acolo, altfel decât cele catolice sau 
ortodoxe, aduc tulburare sufletească şi îndoieli în gândurile 
înaltelor feţe bisericeşti, în legătură cu misionarismul 
acestor trimişi în România, sau a unor misionari de aici. Li 
se pare, unora, din România, că în Biserica Ortodoxă, sau 
Catolică, nu se acţionează suficient de energic pentru 
eradicarea alcoolismului, desfrâului, avorturilor, pentru 
ajutorarea celor săraci, etc.? Cine îi opreşte pe bunii creştini 
să acţioneze, în sensul acesta, din interiorul bisericii 
ortodoxe, sau catolice? Dar dislocările din corpul religios al 
unui neam, grupuri-grupuri de oameni, duce la 
disfuncţionalităţi şi suspiciuni.  

- La ce te gândeşti, Lioane? Îl surprinse Mihaela. Iar 
pui la cale schimbarea lumii? Las-o aşa cum este de la brâu 
în jos şi cu gură, să vorbească. De-aceea are gură! Şi Lion 
tăcu. La ce bun să-i mai spună, ce i-a spus de sute şi sute de 
ori, despre cuvinte. Prin ele zideşti, întăreşti, însănătoşeşti 
fiinţa umană, sau o distrugi, că tot nu alege, ca învăţătură, 
ca dogmă, ca regulă mânuirea cu grijă a cuvintelor, ci la 
grămadă, cum vin. Şi tot aşa, ca un război fratricid, din 
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neam în neam. Şi vecini şi cunoscuţi şi necunoscuţi. De 
câte ori i-a spus că învăţătorul, profesorul şi preotul sunt 
lumina unui neam. Lioane, scuteşte-mă. Vrei să-ţi ridici 
neamul nostru în cap, cu tot Pestedealul? Adică fraţii, 
verişorii. Lasă-l în pace pe fiecare să trăiască după capul 
lui, că de aia are cap. Are cap, îi răspunse Lion, tot în sinea 
sa, dar n-are minte. Şi pe când îşi consuma timpul astfel, 
numai ce trece, ca din întâmplare, pe lângă casa lor, un 
uncheş cu limba ascuţită, ca de viespe şi le aduse o ştire 
care îi tulbură profund. Le spuse că Ionică, fiul lui Ion, a 
distrus gardul dintre Ion şi pământul Mihaelei şi a tăiat cei 
vreo treizeci de copaci de pe hotar şi i-a cărat acasă. Cred 
că dumneavoastră i-aţi dat voie, altfel, aşa ceva nu s-a prea 
pomenit în comuna noastră, încheie omul, deşi ştia că aşa 
ceva se întâmplă şi pentru o palmă de pământ, sau mutarea 
gardului de o parte sau alta, a babelor, dar pentru cinci 
metri de pământ, de-a lungul întregului hotar, pe care Ionică 
voia să-l ia de la Mihaela, mutând gardul! Mihaela, albă ca 
luciul rece al unei săbii,  porni de-ndată prin sat, 
traversându-l şi urcând pe deal, să vadă cu ochii ei, 
minciuna bătrânului, că va fi vai de el, după ce îl va mai 
întâlni, că şi-a bătut joc de ea, punând-o pe drumuri! Dar un 
gând îi spunea că adevărat este ce i-a spus bătrânul. Şi Lion 
rămase acasă, tăcut şi îndurerat. După câteva ceasuri, 
Mihaela se întoarse, albă ca varul. Ion, fratele ei, primise 
pământul care se învecina cu al Mihaelei, de zestre, de la 
socrul său. Iar acum, nepotul Mihaelei, era în extindere, 
pentru că hotarul vechi ar fi fost cu cinci metri mai 
înăuntru, ştie el de la mamaia mătuşii sale, că tataia lui Ion 
şi al Mihaelei, a mutat gardul, iar el, Ionică, îl aduce înapoi. 
Şi gata! Bag cuţitul în care se atinge de noul hotar. Şi Ionică 
era ca un migrator trosnit cu ţuică si cu vinul din pivniţele 
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românilor. În căruţă, cu biciul sus, de la pământul cu 
pricina, până în sat, la cârciumă, unde mai trăgea un pahar 
două, apoi iar, până pe deal, unde dezlega caii, să pască, şi 
urla cât îl ţineau pieptul şi gâtlejul, ameninţând nişte 
duşmani pe care numai el îi vedea, apoi înhăma caii la 
căruţă şi iar până în sat, la cârciumă. Două zile şi două 
nopţi, de urlete sfâşietoare. O creştină de pe uliţa pe care 
urca spre grădină, se speriase de groază, tremurând toată 
noaptea, să nu intre la ea, s-o sugrume. Ionică părea o 
stihie. Urlă, ca un îndrăcit, îşi zicea sărmana femeie. A 
doua zi, îşi luă trei ouă cu ea şi un pumn de făină de 
porumb şi plecă de acasă, la o soră, dintr-un sat vecin. Mai 
bine în viaţă, decât sugrumată, îi spuse ea surorii sale. Că  
m- a înjurat şi ce nu mi-o zis, că îmi face la noapte. Poţi să 
stai o zi, două, la noi şi mai mult, că ni-i fi de ajutor. Dar 
dacă îţi dă foc la casă, află că nu poţi sta aici mereu. Ţi-o 
spun, ca să nu zici că nu ai ştiut. Brânduşa, că aşa o chema 
pe creştină, se ghemui pe un scaun şi începu să plângă. La 
poliţie nu mă duc, că atunci chiar mă omoară. Lasă tu, că nu 
îţi dă foc la casă. Se trezeşte el. Ori crapă. Şi-i merge acasă, 
la găinile tale. Le-am pus în coteţ apă şi boabe, până 
poimâine. Lângă o crăpătură într-o scândură, pe unde le 
intră o boabă de lumină. Bine ai făcut. Dacă nu, mergea 
bărbatul meu, să le dea, o învălui Dochia, deşi ştia că nu ar 
fi mers, să nu se bage singur, într-o nenorocire. De câte zile 
zici că nu-i în toate minţile? De două zile şi două nopţi. Azi 
e a treia zi. N-ai nici o grijă, mâine doarme ca un lemn, de 
poţi sparge butucii pe el. Bine ar fi. Aşa va fi. Treci şi 
mănâncă şi gata. Spre seară merge bărbatul meu în sat, să 
mai caşte gura. La magazinul de lângă cârciuma, unde trage 
Ionică. Cum ajunse o şi întâlni pe Saveta, vara nevestei sale 
şi află că Ionică a căzut din căruţă, de beat ce era. Chiar ea, 
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Saveta, l-a ridicat cu greu, în căruţă, a întors căruţa şi a lăsat 
caii să-l ducă acasă. Iar Ion l-a luat în braţe, ca pe un 
bebeluş şi a intrat cu el în casă.  

- Ai făcut un lucru bun, Ionica tati. Ai fost beat, nu ai 
ştiut ce faci. Cinci metri, în lungimea grădinii, sunt cât o 
grădină mai mică. Eu o să te cert şi o să spun că-ţi dau o 
mamă de bătaie, dacă nu te linişteşti. Până la sfârşit 
Mihaela ni-l lasă nouă. Îi pământul de la tata. Nu-l 
înstrăinăm, la venitul acela de ardelean. Să se ducă în aia a 
mă-si, dacă vrea pământ. Aici îi averea noastră. Numai că 
Ionică nu îl auzea. Dormea un somn adânc. Stai că te 
descalţă tata. Şi îţi mai deschei, cu o gaură, cureaua de la 
pantaloni. Să dormi bine. Te-ai purtat ca un erou. Nici 
poliţia nu are ce îţi face. Nu ai lovit pe nimeni. Ce avem 
noi, fraţii, între noi, îi problema noastră. Mihaela, nu merge 
la poliţie. Crapă, urlă ca şi tine. O priveşte. Intră în spital, 
ori se înmoaie. Că, de, e cea mai în vârstă dintre noi. Se 
întoarce roata. Ne-a dominat pe toţi, fiind certăreaţa şi 
clănţoaia familiei. Norocul nostru, al băieţilor, a fost cu 
mama. Îi mai dădeam câte o sticluţă de ţuică, fără să ştie 
tata. Şi aşa i-am mâncat ficatu, prin mama, de a trebuit să 
plece în Ardeal. Nu mult a lipsit să fie aici, aproape de casă, 
la oraş. Iar noi am rămas fraţii ei buni, nu ca alţii, în ceartă 
şi ură. Şi se fură unii pe alţii. Şi aşa, o viaţă de om, am 
stăpânit toată averea. Să stea cât vor ei în sat, sunt 
profesori, nu ţărani, să stea în casă. De iarbă, de prune şi de 
mere are grijă Ionică şi nepoţii mei din Pestedeal. Că aşa-i 
drept. Cine să lucreze? Nepoţii mei din Blaj? Au ei banii lor 
şi copii lor! Dacă mişcă Mihaela şi nu se astâmpără, o 
jucăm, de-i zboară penele. Deschidem al doilea front, acasă 
la ea. Dar eu acum să fiu tot prietenos cu ea şi cu Lion. Că 
bine o zis tata, să mă port ca un domn. Şi ca orice domn, să 
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merg la grădina cu pricina, să îmi îndulcesc privirea. Că 
feciorul tatii este om însurat, la casa mea şi mi-o făcut 
nepoţi de a-ntâia. Şi ca purtat pe sus, urcă dealul până la 
grădină. Şi-i scânteiară ochii de uimire şi un urlet îi ieşi din 
piept. Coborî în sat, ca un om de pe altă lume. Un automat. 
N-am avut parte de un fecior întreg la minte. Ce să fac? Să-l 
calc în picioare, ca pe o broască? Iar eu, ca să nu ştiu ce 
face fiul meu, duminecă dimineaţa m-am dus la târg şi chiar 
am venit cu un sac de porumb şi luni, la oraş, şi am venit cu 
nişte haine frumoase, de la mâna a doua. Şi eu sunt tot un 
tăntălău, ca fiul meu. Îl joc în picioare, uite-aşa, uite-aşa. Îşi 
luă seama şi privi în jur, dacă nu  l-a văzut nimeni, bătând 
pământul, cu picioarele. În şopron avea câteva zeci de babe 
şi sârmă, să facă gardul pe noul şi adevăratul străbun hotar. 
Ajunse acasă ca o furtună. Ionică era în curte. Îl înşfăcă de 
piept şi îl târî în şopron şi-l trăsni, cu o înjurătură de mamă, 
drept în moalele capului, cu care a ieşit, înainte, în lume! 
Şi-l întrebă, scurt, de ce? Nu ştiu. Ţin minte cum am 
desfăcut vechiul hotar şi am dus babele vechi şi sârma în 
cocioaba părăsită, a cui o mai fi fost, de la Aluniş. Vino şi 
vezi că acolo sunt. Măăă!, începu să răcnească tatăl său, dar 
se abţinu, să nu audă vecinii şi nevastă-sa. Eu te-am întrebat 
de babele acestea şi de sârma de aici! Îmi amintesc ce 
aveam de făcut cu ele, da nu ştiu nimic. De la cocioabă, 
până mă trezii din somn, nu îmi amintesc nimic. Ştiu că 
trebuia să fac şi noul gard.  Nu îmi amintesc nici când am 
tăiat copacii de pe hotar, cu cineva cu o drujbă, nici când i-
am adus acasă. Nu-mi amintesc nimic. Dar mă duc la 
noapte şi până dimineaţă, crăp-nu crăp, pun babele şi un 
rând de sârmă! Nu, nu vei merge. Eşti treaz. Nu poţi spune 
că ai fost beat şi nu ai ştiut ce faci. Măi Ionică, îşi schimbă 
vocea, în dulce, tu chiar nu ştii nimic, după prima zi şi după 
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prima noapte? Au mai trecut o zi şi o noapte şi încă o zi. 
Nimic, tată. Să mă tai pe butuc şi nu pot să-mi amintesc. 
Acum ascultă-mă, continuă tatăl. Să nu ieşi din cuvântul 
meu. Nu mai faci nimic. Dacă te întrebă Mihaela, îi spui că 
nu ştii să fi distrus gardul şi nici să fi tăiat copacii de hotar. 
Nu ieşi din vorbele astea. În timp ce-l dăscălea, îi veni în 
minte cuvântul blestem, dar nu îl rosti. Ştia despre ce 
blestem e vorba. Tataia… Blestemul iese la lumină, prin 
Ionică al meu? Doamne păzeşte. Şi se trezi făcându-şi 
cruce. Dar asta ce mai e, întrebă fiul pe tată, văzându-l că 
îşi face cruce. Ionică, acum eu pun întrebări, vorbi tatăl, 
abia şoptit. Ai furat cai? Ai plecat cu ei la vreun târg mai 
îndepărtat? Ionică albi. Îi scânteie amnarul. Se înfipse în 
faţa tatălui, de nebiruit. Da, exact aşa era şi el, zise tatăl. 
Cine, tată?, îl întrebă scurt, Ionică. Tataia. Şi el a început 
prin a fi hoţ de cai. Eu n-am furat, i-o tăie scurt, Ionică. 
Taci şi ascultă. Anul trecut, o vreme, ai cam avut bani şi 
mereu erai băut peste măsură. Atunci au dispărut caii lui 
Petre. Nu ştiu. Nu mi i-a dat mie să-i păzesc! Şi tataia a 
făcut ani grei de temniţă, pentru că a furat un cal? Bună 
întrebare. Pentru un cal, nu. Şi nici pentru mai mulţi. Poate 
pentru bani! Nu, nici pentru bani, nu primeşti atâţia ani. Că 
doar nu a omorât vreun om? Nu. Nu, sau nu se ştie? Buzele 
tatălui se făcură albe ca varul. Tataia tău a fost haiduc. A 
luat de la bogaţi şi a dat la săraci. De aceea a fost 
condamnat. Chiar aşa, îl contrazise fiul, fără cuţit la brâu şi 
fără pistoale! Că de toporaş, să nu mai zic!Taci, taci, bâigui 
tatăl. Şi Ion îşi trimise fiul, cu blândeţe, în casă. Porni glonţ 
spre Mihaela. Abia intră în casă şi de îndată grăi, că doar 
azi a aflat ce isprăvi a făcut Ionică, iar acesta nu ştie nimic, 
din ceea ce a făcut.  
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- Ei, cum să nu ştie?!, izbucni Mihaela într-un şuierat, 
ca o mânuire, fulgerătoare, de sabie.  

- Tu, care eşti femeie învăţată, trebuie să ştii ce vreau să 
zic, rosti el cu tâlc, anume pentru Mihaela. Şi reuşi. În 
mintea Mihaelei apăru bunicul. Eu de aceea am venit. Să nu 
fie cine ştie ce blestem în familia noastră.  

- Ce blestem?!, sări ca arsă Mihaela. 
- Nu ştiu, îi răspunse fratele. Dar nici aşa, ca Ionică, să 

nu ştie ce a făcut, în trei zile şi două nopţi. 
- Ce să fie, îi răspunse Mihaela, a băut până nu a mai 

ştiut ce face.  
 - Că bine zici, soră-mea. Eu am venit să vă întreb dacă 

e drept că faceţi o troiţă. Bine ar fi să pun şi eu umărul. 
Lion se îmbujoră de plăcere. 

- Un pahar, cumnate? 
- Nici unul. O vreme nu mai pot pune paharul la gură. 

Vorba Mihaelei, a băut până n-a mai ştiut ce face.  
- N-am mai auzit aşa ceva despre el. Ia-l de scurt.  
- L-aş lua, dar nu mai este copil. M-a cuprins o frică de 

ceva rău. 
- N-ai de ce, îi răspunse Mihaela, căzută pe gânduri, 

dar, printr-un efort de voinţă, lăsă la o parte cazul Ionică. Şi 
zici că vrei să participi şi tu la troiţă? 

- Vreau. 
- La iarnă tăiem doi plopi, pentru scândură. Ne ajunge 

şi cel mai mare. Ne mai rămâne scândură. Avem nevoie. Şi 
teiul, pentru cruce. 

- Cât de mare va fi? 
- Un pătrat cu latura de un metru. Poate lată de un 

metru şi lungă de un metru şi jumătate. 
- Mai bine de doi pe doi. 
- Bine zice Ion, interveni Lion. 
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- Aş mai zice ceva, dar nu îndrăznesc. 
- De ce să nu îndrăzneşti? Spune, îl încurajă Mihaela. 
- Să nu o facem din scândură. Hai să facem ceva ca 

lumea şi unde trebuie. În capul uliţei dinspre grădina unde 
Ionică şi-a pierdut minţile. Tu şti că şi holdiţa aceea e a ta, 
Mihaelo. E drept că-i de două ori cât camera aceasta. Cât ne 
trebuie! Mihaela înflori de bucurie. Era pămânciorul ei şi 
Ion recunoaşte. Cumpăr eu cărămida, sau prefabricatele. 
Facem aşa, o cămăruţă cu curent electric, înconjurată cu un 
gărduleţ de fier forjat şi cu o alee de ciment, cu mozaic şi 
cu două bănci, de-o parte şi de alta, aşa, să ajungă omul, la 
ceas de seară, să ciocnească un pahar două de ţuică. Foarte 
frumos ar fi! Mai trece cineva, îi dau şi lui un pahar, pentru 
morţii noştri.  

Lion încremeni. I se lăsă cu rece la inimă. Cumnatul 
său făcea troiţa pentru a fi cârciumioară la intersecţie, o 
cârciumioară specială, fără vânzare, dar de petrecut seara, 
lângă o sticlă de ţuică.  

Şi cine o mai fi ca noi!, vorbea Ion cu el însuşi,  
întorcându-se acasă. Cum a zis Eminescu despre stele, sus, 
şi despre blânda lună. Nu ştiu cum a zis, dar a zis. Şi noi 
colea, pe bănci. Că neamul nostru e de frunte, în comuna 
aceasta! Chiar o fac! Troiţa noastră! Ion se opri în mijlocul 
drumului, tot vorbind în sinea sa. În toamna aceasta, la 
iarnă, până la primăvară, o duc cu vorba, că fac troiţa şi ei 
tac, nu mai zic nimic de gardul distrus şi fără gard rămâne. 
Că ei într-o zi se duc pe lumea cealaltă şi unde nu-i gard, 
stăpân e băiatul meu! Cine să vină peste noi?! Şi când va fi 
numai el, va şti ce tată deştept a avut! Şi nici ei nu vor face 
troiţa, că având încredere în mine, nu vor tăia în plină iarnă 
copacii pentru scândură. Şi tot eu fac troiţa, unde vreau eu. 
Că fac o troiţă, de-i las pe toţi cu gura căscată. Ajunse acasă 
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şi văzu odrasla plină de curiozitate. Îi spuse că până la 
primăvară, e pace, apoi rămâne cum am gândit eu. Dar gata 
cu beţia! Înţeles? Înţeles, tată! Nu zic, să nu bei. Dar nu mai 
avem de luat un alt pământ. Deocamdată. Şi acum la lucru! 
Feciorul se ridică şi repejor ieşi la ale sale, care îl aşteptau 
şi pe care tot omul, nu le va termina niciodată. Tatăl se 
bărbieri, se spălă până la brâu, îşi luă un pantalon a-ntâia şi 
o cămaşă albă şi ieşi din curte. Ionică îl văzu, ca pe un 
ginerică, dar tăcu. Pune ceva la cale. Îmi va spune, când se 
întoarce. Ion, vesel cum nu mai fusese de multă vreme, se 
îndreptă spre casa lui Făniţă, vărul său, un încrezut de nici 
nu stă de vorbă cu verii săi, decât aşa, din vârful buzelor şi 
gata, pleacă. O să-i tai creasta şi o să-l tund chilug, luându-i 
piuitul, că prea se dă drept harnicul şi mândria neamului. O 
să-l pun în  ulei încins, în tigaie, ca pe ouă. O să-i iau 
somnul pe trei nopţi, de n-o să mai iasă în lume, decât ne 
bărbierit şi gălbejit şi îşi va bate nevasta. Şi apoi va bea zile 
şi nopţi, până când îl vor duce alţii acasă, trăgându-l, ca pe 
un sac. Nu-şi termină bine gândul şi ajunse la poarta lui 
Făniţă, iar Făniţă era în curte, cu vreo câţiva clienţi. Ce 
bine, îs mai mulţi!  

- Bună ziua, Făniţă. Bună ziua tuturor. 
- Bună ziua, răspunseră toţi. 
- Dar încotro, aşa ca un ginere, în zi de lucru, îl întrebă 

Făniţă. 
- Zi de lucru, dar pentru mine, îi zi de sărbătoare. 
- Mă făcuşi atent, insistă Făniţă. 
- Măi Făniţă, ştii că am nişte fier beton, nişte stâlpi de 

fier şi sârmă groasă, de te-ai supărat pe mine, că de ce nu ţi 
le dau ţie. Făniţa scăpără, dar, cu greu, se abţinu, să afle tot, 
apoi îi va spune că se … pe fierul său, că el e maistru sudor 
şi are fier şi când nu are îşi cumpără, că lui a vrut să-i facă 
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un bine, să i-l cumpere pe bani buni, să nu ajungă nişte 
ruginituri. Dar acum gata cu pomana, să le ţină acolo la el, 
câţi ani o vrea. Şi ca un făcut, Ion continuă cu glas tare, 
ceea ce Făniţă zisese în gând.  

- Am fierul, dragă vere, de ani de zile, dar nici tu, nici 
nimeni din sat, nu ştie de ce l-am păstrat şi de ce mai umblu 
la teşcherea şi mai scot un tenculeţ de bani şi mai cumpăr şi 
alt fier şi cărămizi şi lemn şi tablă. 

- Poate vrei să construieşti ceva. Cu gândul la tenculeţul 
de bani, Făniţă se plânse că nu prea are timp, abia face faţă 
la comenzi, dar pentru un văr, las pe alţii şi îţi fac o lucrare 
a-ntâia. Îl pofti în curte. Ion intră. Făniţă îl grăbi să-i spună 
despre ce e vorba. 

- Bine, Făniţă. Fac ceva, să rămână satul cu gura 
căscată. Şi nu pentru o zi două. Făniţă tăcea. Tăceau şi 
ceilalţi. Ionică, această clipă o aştepta. Vere, fac ceva din 
cărămidă şi fier forjat şi acoperit cu tablă. Lucrare de clasa 
a-ntâia. Să rămână o amintire de la neamul nostru, pentru 
multe rânduri de vieţi. Când vor trece pe lângă ceea ce fac, 
vor ridica pălăria în semn de respect pentru mine. Dar văd 
că aveţi de lucru. Plec. Ceea ce e de făcut, e aici, în capul 
meu, şi pe mine pică toate spesele. Şi-i bine. Pentru toţi viii 
şi morţii noştri, vere, fac cu plăcere! N-am nevoie de 
ajutorul nimănui. Eu o fac. Vreau să zic, eu plătesc. Cu 
meşteri a-ntâia, să iasă o bijuterie. Că şi comuna noastră e 
frumoasă. Nu pot face orice. Sănătate şi la bună vedere.  

- Stai, Ionică, tresări Făniţă. Lucru nu se termină câte 
zile are omul. Scot o sticlă la bătaie, din ţuica veche, de 
zece ani, gălbuie, din butoiul de cireş şi mai stăm de vorbă.  

- Tu, Făniţă? Te ştiu cam zgârcit.  
- Ce crezi tu despre mine, îi gândul tău, vere, îi 

răspunse Făniţă, cum sunt eu şi ce gândesc eu, ştiu eu. Dau.  
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- Bine, dacă îi din acela de zece ani. 
- Voi staţi aici. Tu, vere, vino cu mine, la butoi, îl ştii. 

De dragul tău îi scot dopul, ca să nu zici că te tratez cu altă 
ţuică. Îmi pare bine când aud că, din neamul nostru, cineva 
are tenculeţe de bani, că noi nu suntem oricine în sat. Şi 
ieşiră din pivniţă şi lăudară ţuica şi mai băură un rând şi li 
se deschiseră limbile şi Ion le spuse ce troiţă va face el. Pe 
pământul meu! Înconjurată de un gărduleţ de fier forjat. Cu 
Iisus, în troiţă. Ca să ai pe cine saluta, la cine să ridici 
pălăria. Că doar nu o să trecem pe drum, ca nişte animale. 
Făniţă încremeni. Nu-i trecuse prin minte, că aşa-i frumos, 
când treci pe lângă el, să-l saluţi. Şi nu pe oricine, ci pe 
Cristos. Rămase ca prostit, după ce Ionică ieşi din ogradă, 
aşa, dintr-o dată, de nici nu mai avut timp, să-l roage, să 
mai rămână. Dar bine că s-a dus, că nu mai aveam aer, de 
atâta supărare. Care tenculeţ de bani, care Ion, să facă un 
dar pentru neamul nostru, pentru toţi viii şi morţii şi 
oamenii din comună să ridice pălăria, când trec pe lângă 
Cristos?! 

- Aţi auzit unde stau cărămizile de bancnote, pe care le 
va tencui?, îl ironiză Făniţă, pe Ionică, în faţa clienţilor.  

- Ce crezi, îi prinse gândul Gică al lui Costea, va scoate 
ceva pentru sat? Sau nu are bani, cum se laudă! Făniţă îi 
mulţumi, în gând, şi-i răspunse că îi are, pe aia a mă-si.  

- N-a fost în stare de nimic, nici să îşi crească feciorul 
cum trebuie. Beţiv nenorocit. Cum să facă el aşa ceva, cu 
trei drugi de fier. La aşa ceva trebuie cineva şi cu dare de 
mână şi meseriaş. Ion ne face tot neamul de ruşine. Să fi zis 
şi el, aşa, că vrea şi el să facă, aşa, pentru el, nu pentru toţi 
viii şi morţii noştri. Când credeţi voi că veţi vedea troiţa lui 
Ion?  

- La Paştele cailor, zise Gică. 
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- Mama lui de nenorocit, izbucni, în fine, Făniţă, tot 
neamul nostru, părinţi, fraţi, veri, nepoţi, o să fie de râsul 
lumii, până la Paştele cailor?! Drept să spun, eu nu aş fi 
făcut o troiţă, dar acum trebuie să mă gândesc, să înalţ una, 
aşa, cât o căsuţă de vacanţă. Şi dacă e vorba de un gard de 
fier forjat, sunt singurul meşter din comună. Şi în troiţa mea 
se poate intra ca într-o casă, la masă. Cristos nu-i oricine! În 
toate icoanele mănâncă la masă, cu mai mulţi oameni. Şi eu 
o să pun pe masă, de toate, în sâmbăta morţilor. În toate 
sâmbetele. De-ale gurii şi un pahar de vin bun, nu ţuică, să 
duhnim, în Casa Domnului. Şi pentru vară, când e cald, fac 
un umbrar, în faţa Casei Domnului, să stăm ca oamenii, la o 
bere. Acum beau cu voie bună, că vărul meu a venit la 
mine, să ştiu, nu să mă trezesc că nu ştiu, ce tot satul ştie, 
cât e de prost Ion. Unde o fi acum? Să nu-l mai văd la mine. 
Gata pe ziua de azi, îi căşună lui Făniţă pe oameni. Luă 
paharele şi sticla şi le aşeză mai la o parte. Altădată vorbim 
ce vreţi. Îl ştiau toţi, când sărea de pe fix. Plecară, fără bună 
ziua. Făniţă trebuia prins în toane bune. Rămas singur, luă 
sticla şi o sărută şi o aşeză cu respect pe masă, în faţa lui. 
Că deştept am fost, să beau ţuică de zece ani, cu Ion şi cu 
dumnealor! Şi mai sărută o dată sticla, drept mulţumire, că 
l-a ajutat să afle planul lui Ion. Fără tine, nu cred că 
zgârcitul de Ion şi-ar fi dezlegat limba. Hai să mergem în 
pivniţă şi, în semn de respect, să te umplu iar. Pun dopul la 
loc şi nevastă-mea nu va şti că am început butoiul. Ce ştie 
ea! În butoiul de lemn, ţuica scade. N-am umblat la ea. A 
scăzut. Şi se întoarse în curte, la masă şi nu mai ştiu de 
nimeni şi nimic, decât de Iisus, cu care bău o jumătate de 
sticlă, apoi îi spuse Domnului, că e de ajuns, că trebuie 
măsură în toate. Îşi mai umplu un pahar şi-l aruncă în gură 
şi ţuica dispăru pe gâtlej. Se şterse la gură cu dosul palmei. 
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Se îndreptă spre oglindă. Era bărbierit. Se bucură. Se spălă 
până la brâu şi se îmbrăcă în pantalonul albastru, dar nu luă 
şi haina. Cămaşă albă. O cravată scurtă. Gulerul cămăşii 
deznăsturat, răsfrânt spre umeri, de parcă ar fi fără cravată. 
Făniţă avea un păr scurt, lăsat în faţă, ca romanii. Un fel de 
cărare,  într-o parte, abia sugerată. Arăta foarte bine. Ca un 
sportiv. Îşi luă câteva sute de mii în buzunar, să se vadă că 
are bani şi porni glonţ, la cârciuma de la staţia Căpriţa, unde 
staţionează căruţaşii. Umplu tot satul, cu troiţa mea! La tot 
omul care intră şi pleacă, îi dau câte o bere şi-i spun ce voi 
face eu. Nici nu-l pomenesc pe Ion. La cei ce taie frunze la 
câini, în local, nu le dau nimic. Oricât le-ai da, sunt nesătui. 
Pierd vremea la cârciumă, tăind firul în patru şi lăudându-
se, de gândeşti că alţii, pe lume, nu mai sunt ca ei. Nişte 
sărăntoci. Cum ajunse în prag, Gică al lui Costea ieşea. Află 
de la acesta, că Ion abia a plecat. Făniţă îl conduse pe Gică, 
să afle numai urechile lui, ce a spus Ion. Că face o troiţă! 
Asta era! Bine. Sănătate. Sănătate, îi răspunse Gică. Făniţă 
intră şi comandă două sticle cu bere, una deschisă, una nu. 
Şi gustă, ca un om liniştit, câte o gură din berea sa. Cu 
cealaltă, închisă, aştepta pe cineva. Şi cel aşteptat nu 
întârzie să apară. Făniţă îi făcu un gest, să vină la masă. Îi 
oferi berea ne începută. Plătită. Omul mulţumi. Deschise 
capacul între măsele şi ciocni cu Făniţă, care îi spuse planul 
său, de a face o troiţă, cât o căsuţă de vacanţă, cu gard de 
fier forjat. Apoi încheie, spunându-i, eu mai stau, nu mă 
grăbesc, aştept pe cineva. Căruţaşul mulţumi încă o dată, de 
bere şi plecă. Făniţă mai comandă trei beri, două cu capacul 
pus, una deschisă. Pe cele cu capac le aşeză jos, lângă 
picioarele sale. Gustă din sticla plină. O jumătate de gură. 
Ca să nu sar calul. Şi aşteptarea îi fu răsplătită. Opri lângă 
cârciumă Vasile al lui Spânzu. Iată  omul, de voie bună, cât 
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un sat, dar prost de dă în gropi, îşi zise Făniţă. Tot ce-i 
spun, crede, mai ales despre cei ce l-ar fi vorbit de rău. Şi-i 
beşteleşte, de se prăpădesc toţi de atâta râs. Şi cei beşteliţi, 
rămân cu tot felul de nume, şchiopul, sărăntocul, bube-
coapte, sare-n ochi, holbatul şi câte şi mai câte. A sosit la 
ţanc. Îi făcu semn, să vină la masă. Ridică o sticlă, pe masă. 
Pentru tine, prietene. Plătită.  

- O să dau şi eu un rând. 
- Acum, nu. Nu prea am vreme. Una şi gata. 
- Bine zici. Şi eu am de lucru azi. Am oprit calul, să 

beau o bere. În picioare. 
- Îi mai bine jos. Bine că ai venit să o afli şi pe asta. 

Zgârcomanul şi prostovanul de văru-meu Ion, că abia am 
scăpat de el, să pot bea şi eu o bere în linişte, nu ştiu ce i-a 
căşunat pe tine. Cică eşti hoţ de lemne şi că ai o sută de 
milioane, la CEC, din hoţit. 

- Băga-l-aş în a mă-si! Da de când îmi ţine el socoteala 
banilor?! Balegă de cal, pe capul lui de cocotă! Făniţă 
izbucni într-un râs fără pereche. Vasile mai vru să spună 
ceva, dar se molipsi şi el de râs. Şi toţi ceilalţi din cârciumă. 

- Ei, măi Zu, că aşa îi spuneau prietenii, Zu, de la 
Spânzu, pentru că mai făcut să râd, reluă Făniţă discuţia, 
acum cu glas mai ridicat, ştiind că toţi sunt numai ochi şi 
urechi, să îţi spun şi eu oful  meu. Am un plan pentru toată 
comuna şi pentru toţi cei de faţă. Le dau tuturor câte o bere, 
să ducă la toată lumea, ceea ce spun eu, acum. Îi plătesc. Pe 
fiecare. O bere. Atât. Să spună adevărul. Eu, Făniţă sudorul, 
fac o troiţă cum nu au mai văzut oamenii din comuna 
aceasta şi nici din cele din împrejurimi. O fac la capătul 
grădinii mele, la întretăierea drumurilor. Tăcu şi privi spre 
tarabă, la cârciumar. Câţi sunt prezenţi? Doisprezece. Cu 
voi doi, patrusprezece. Şi cu tine, Zu, cincisprezece. 
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Cincisprezece beri! Plata pe loc. Barmanul luă banii, apoi 
împărţi berea. Făniţă plecă. Toată cârciuma zumzăi de 
uimire şi de bere şi de troiţă, zile în şir. Şi întreaga comună. 
Ion auzi şi se felicită. Am reuşit, să nu fac troiţa. La 
primăvară, dacă Mihaela mă ia la rost, îi spun să-l întrebe 
pe Făniţă, nevricosul nostru văr. Ce voiai, să mă bat cu el? 
Că să-mi văd de treabă, altfel îmi dă foc. Ce, troiţă îţi 
trebuie ţie?! Că el face o troiţă, cum nu se poate închipui 
mai frumoasă! L-am călcat pe bătătură şi a sărit ca ars. A 
scos, din tenculeţele lui, câte o bere pentru toată lumea. Caz 
unic în viaţa lui de zgârcoman. Dar cum va scăpa el, să nu 
facă troiţa?! Asta-i întrebarea! Să te văd, Făniţă! Ai intrat la 
apă şi la nesomn. Dar eşti deştept, găseşti tu o ieşire. Că şi 
tu o ai cu preoţii, ca şoarecele cu pisica. I-ai pune în frigare. 
Îi beşteleşti. Numai Zu îi beşteleşte aşa, pe oamenii din sat. 
De cum să-i dăruieşti o troiţă! Dar dacă i-o dăruieşte?! Că 
n-o fi prost! Îi troiţa ta, Făniţă, n-o da la nimeni! Şi o 
supărare şi îngrijorare îi picară lui Ion la inimă. Dar dacă 
Făniţă, chiar face troiţa? Nu o face! 

Făniţă ieşise din cârciumă, cu gândul să meargă acasă. 
Dar ajuns în stradă, se îndreptă glonţ spre restaurantul de la 
disco. Nu rămase prea mult. Nu-i conveneau oamenii. Nu 
se lega planul său propagandistic. Se făcuse seară. Porni 
dus de alcool. I se părea că are pe umeri un cazan de fiert 
ţuică. Intră buzna la o verişoară, ce locuia pe malul gârlei. 
Şi nu mai plecă de lângă sticle, până spre dimineaţă. Cerea. 
Îi mai aduceau. Le era ruşine, să spună nu. Şi frică. A doua 
zi, l-au dus nişte căruţaşi, de pe drum, ca un sac de fasole 
dezghiocată şi l-au răzimat de poartă. A venit nevastă-sa şi 
spre deliciul lumii, l-a tras, pe jos, cu greu, de mâini, până 
la treptele casei. Acolo, Făniţă s-a ridicat dintr-o dată, a 
intrat în casă şi s-a prăbuşit în hol, unde a zăcut şi a dormit 
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toată ziua, iar de seara până dimineaţa, în pat. N-a ştiut cum 
a ajuns acasă. Femeia nu-i mai zise un cuvânt, după ce îi 
şuieră, să îşi ţină gura închisă. 

Un soare dulce de toamnă. Dealurile împădurite, 
candelabre rubinii. La Căpriţa coborî din autobuz o 
doamnă, pe care hainele, croiala şi felul de a le purta, o 
departajau de multe femei din Pestedeal. Un gust 
desăvârşit. Deşi îmbrăcată în negru, croială decentă, totuşi 
sexy. Mai atrăgătoare decât fetele aproape dezbrăcate, sau 
cu pantalonii strânşi, ca un mulaj pentru părţile din faţă şi 
din spate. Iar cele cu minijupă, n-aveau cum să se aşeze pe 
un scaun. Şi doamna era conştientă că le rădea pe multe, din 
Pestedeal. În primul rând, pe rudenii, apoi pe intelectualele 
satului. Un păr abia bătând în arămiu, natural, spunea ea. Îi 
dădea o vârstă mereu tânără. Poate în concediu. Şi, mare 
agitaţie! S-a întors definitiv. La casa părinţilor ei. Pereţii 
cam coşcoviţi. Gardul căzut. Trei meseriaşi de mâna a 
doua, la sugestiile ei, reuşiră să o tencuiască din nou. 
Căsuţa primise o nouă viaţă. Ca şi părul natural al cucoanei. 
Des şi bine meşterit de către dumneaei, cu vopsele pe care 
numai dânsa le ştie. Vărui şi bucătăria de la capătul 
grajdului, iar grajdul propriu zis, unde, cu zeci de ani în 
urmă, copilă desculţă, de pe uliţele lăturalnice, intra lângă 
mama sa, când mulgea vaca, ajunse în istoria comunei. Şi 
primea în fiecare seară, acolo, lângă ţâţa vacii, o ulcea de 
lapte. N-o să mai am vacă niciodată, îşi zise doamna Per 
Gynt, întoarsă acasă, de pe mările şi oceanele vieţii. Fusese 
printre primele din ţară şi întâia din Pestedeal, care 
călătorise în Anglia, de-ndată după căderea comunismului. 
Toate amabilităţile vameşilor englezi din Londra, unde 
coborâse, pe scara adusă la uşa avionului, se ofiliseră, 
neputincioase în faţa limbajului inedit, pe care îl stăpânea 
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româncuţa noastră. Gesturi şi na-na-na, hââm, nu. Nu 
înţelegi? Şi degetele răşchirate, se îndreptau spre ochii 
vameşilor, care se fereau, să nu rămână chiori. O poftiră să 
ia loc, pe o bancă din apropiere, pe peron. Nu înţelegeţi o 
iotă românească! Ce fel de englezi sunteţi voi?!, izbucni 
revoltată femeia. Şi nu mult lipsi să izbucnească în plâns. 
Dar, o zestre sufletească lăudabilă acţionă din sinea ei. 
Începu a zâmbi şi a râde, dându-şi seama, de situaţia 
ridicolă, în care se afla.  

- Doamnă, vorbiţi româneşte?, o întrebă un individ care 
se învârtea printre călători. 

- Da, îi răspunse aceasta. Priviţi, privighetoarea cântă şi 
liliacul a-nflorit.  

- Vorbiţi foarte frumos. Cred că la şcoală aţi învăţat aşa 
ceva.  

- Ce şcoală, domnule! La Universitate! 
- Îmi scot pălăria în faţa dumneavoastră, îi şopti, cu 

tact, domnul acela. N-o am la mine, dar respectul contează. 
Sunt român din Anglia şi mi-ar face plăcere să vă fiu 
translator.  

- Ce bine, că aţi apărut! Cu englezii ăştia nu mă înţeleg 
deloc.  

- Nici o problemă. Le spun eu tot ce vreţi. 
- Merg la fiica mea. E fugită de pe vremea 

comunismului. Iată aici, plicul. O scrisoare, primită de la 
ea. Are adresa şi telefonul ei. Iată, sunt scrise pe plic.  

- O.K. Dacă le-aţi fi arătat plicul, amabili, ar fi chemat 
un taxi.  

- Să fim serioşi, domnule, nu am lire sterline, nici 
pentru taxi! 

- Nici o problemă. Dau eu un telefon la fiica 
dumneavoastră şi vine să vă ia. 
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- Păi, să vină, domnule! Eu am stat lângă scara 
avionului, să mă vadă, şi englezii ăştia, neciopliţi, domnule, 
m-au adus aici, în clădirea asta! 

- Aşa-i, doamnă. Veniţi cu mine. Sunt sigur că fiica 
dumneavoastră vă aşteaptă. Dumneavoastră sunteţi încă în 
zona de acces interzis pentru cei fără bilet. Eu am simţit că 
sunteţi româncuţă de a noastră, când v-am văzut 
gesticulând. M-au lăsat să intru. Suntem câţiva români de 
aici, care facem cu schimbul, la aeroport, pentru a fi de 
ajutor celor care, acum, în primele luni de democraţie, au 
luat avionul spre Londra.  

- Păi, domnule, nu v-am spus eu, că mă aşteaptă fiică-
mea?! Ştefaniiiaaa! Aici! Aici! Toţi călătorii se întoarseră şi 
le priveau cum se îmbrăţişează, flămânde de atâta dor. 
Ştiură de îndată, că e cineva de după Cortina de fier. Mai 
bine de o jumătate de secol, Europa a fost divizată. Domnul 
român din Anglia dispăruse. Mai ateriza un avion. Şi 
doamna Merişoara, s-a întors în Pestedeal, cu modă 
englezească. Cu livingroom. Şi n-a tradus niciodată în 
româneşte acest cuvânt. Sau, când era solicitată, se mira că 
nu se ştie, ce este un livingroom. Şi atât. Transformase 
grajdul în livingroom. Într-o încăpere plăcută. Şi doamna 
făcea o impresie deosebită. Cumpără câteva găini şi raţe şi 
se abonă, săptămânal, la un litru de lapte. Cumpăra câte un 
caş. Nu mergea niciodată la magazinele din comună, după 
pâine. Trimitea, ruga pe câte un vecin. Iar o dată pe lună se 
ducea la oraş, să îşi ia pensia. Atunci îşi făcea unele 
cumpărături, mai după gustul ei. În fiecare duminecă, la 
biserică. La altar, pentru pomenirea viilor şi morţilor, era 
singura care mergea, cu o lumânare mai scumpă, mai mare. 
Locuia pe la mijlocul ulicioarei lui Lion. Când acesta o 
saluta, se făcea că nu îl aude, sau îi răspundea din vârful 
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buzelor. După un timp, cu o panglică de zâmbet, ce-i făcea 
bine lui Lion. Evoluţie în toată regula. Are un magnet, 
constată Lion, un zâmbet, pe care, în fine, l-a lăsat liber. N-
ar lipsi, decât să mă invite, la un ceai englezesc. Dar dacă 
mă înşel? O salut din mers şi nu mă opresc. Să nu mă 
trezesc repezit, sau să îmi întoarcă spatele. Povestioara cu 
Sulcina s-a instalat în toate casele din Pestedeal. Ajuns 
acasă, îi spuse Mihaelei, la ce se gândise. Ea dădu a 
zâmbire. 

- N-ai grijă, de furat, nu te fură nimeni. De pus la punct 
vei mai fi pus, ca să vorbeşti clar, nu cu două înţelesuri. 
Sulcina nu şi-a ridicat fusta, chiar degeaba. Însă Merişoara, 
nu te vrea. E femeie la locul ei. Profesoară. S-a pensionat şi 
s-a întors în satul ei. 

- Pensionară? Aşa de tânără? 
- Aşa. 
- Aţi fost prietene? 
- Nu prea. E mai mică, cu vreo câţiva ani. O invit eu la 

o cafea. 
- E problema ta. Mi-i indiferent. 
Dinu Măsuratu avu o prezenţă pe Canalul Unu al 

Televiziunii Române, canal de maximă audienţă, la o oră de 
vârf. Seara, în timpul buletinului de ştiri. Mulţumim 
elevilor de gimnaziu şi liceu şi studenţilor, pentru 
inteligenţa de care au dat dovadă, dotându-se cu 
prezervative. Ştiu că aveţi stoc de rezervă. Bine aţi făcut. În 
continuare nu mai e nevoie de mine. Prezervativele sunt în 
fiecare clasă. Nimeni nu mai râde şi nu se mai joacă, în 
clase, sau pe străzi, cu ele. Bunul simţ şi comportamentul 
civilizat au învins. Vă felicit. Ele sunt spre a fi folosite în 
intimitate. Obligaţiile mele civice vor avea alte obiective. 
Mă despart de voi, cu conştiinţa datoriei împlinite. 
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A doua zi, apăru la televizor, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române. Ca într-un fel de drept la replică. 
Biserica simţindu-şi ameninţată misiunea ei pe pământ, 
consideră că avalanşa de prezervative înseamnă, în fapt, 
invitarea elevilor, la relaţii sexuale, adesea înainte de vârsta 
firească şi de căsătorie, provocând anumite perturbări, pe 
toată viaţa şi grave urmări, în viaţa de familie, care numai 
viaţă de familie, în atâtea şi atâtea cazuri, nu va mai fi. 
Domnul care s-a adresat aseară copiilor, tinerilor ţării, în 
fapt i-a invitat să-şi procure prezervative şi să renunţe la 
castitate. Dar nu le-a spus că, cea mai sigură protecţie 
împotriva bolilor venerice şi a nimicitoarei SIDA, este 
tocmai cuminţenia. Aşa vor fi sănătoşi şi soţii şi soţiile şi nu 
vor păta viaţa de familie, cu desfrânarea dobândită încă din 
copilărie. Dimineaţa presa a explodat în ţăndări. Într-un 
ziar, titlu mare: Patriarhul ţine lecţii de educaţie sexuală 
tineretului şcolar! La orele de religie, vuiet. Elevii scoaseră 
prezervativele din buzunare şi le arătară profesoarelor. 
Unde preda un preot, i le arătară şi lui. Şi a fost o intensă 
activitate sexuală în W.C.-urile păzite de gardieni din 
clasele mari. Cei care locuiau pe aproape şi părinţii lor erau 
la lucru, au plecat cu alţi colegi şi colege, la exerciţii, pe 
care cei mari, părinţii lor, le practică, dar fiind farisei, lor le 
interzic, nevrozându-i. Deflorările avură loc sub asistarea 
grupului. Oare patriarhul este cast?, întrebă un elev din a 
şasea. De ce?, fu curioasă o elevă care tocmai se dezbrăcase 
şi se răsturnase pe pat. Înseamnă că n-are prezervativ. I-am 
trimis prin poştă. Uraa!, izbucniră toţi. Elevul gazdă îi 
preveni  să tacă. Aud vecinii. A treia zi la Patriarhie sosi un 
colet cu câteva sute de prezervative, din partea unor 
binevoitori. Revolta unor consilieri patriarhali, tineri 
călugări aduşi de la o mănăstire din Bucovina, a provocat o 

127 
 



scurgere de informaţii, încât presa făcu iar valuri. Greşeala 
de tact, de a-i răspunde domnului Dinu Măsuratu, a costat 
Patriarhia, efectul fiind invers celui scontat. Aşa păţeşte 
adevărul, se vede mai greu de către cei ce privesc, la 
suprafaţa apelor. Niciodată, ca în anii de după Revoluţia 
Română din Decembrie 1989, nu s-au îndreptat spre 
mânăstiri, atâţia băieţi şi fete, rămaşi feciori şi fecioare, dar 
şi din cei hăcuiţi de valurile freneziilor de tot felul. 
Democraţia şi libertăţile ei de azi, dau fructe diferite. 
Căsătoria la o vârstă normală, nu amânată, a fost 
avertismentul trimis prin biserici, este avantajoasă, faţă de 
viermuiala în care unii tineri îşi trăiesc anii cei mai frumoşi. 

În această atmosferă generală, Parlamentul României se 
opuse liberalizării homosexualităţii. Presiunea 
internaţională, bănci, industriaşi, SUA, Consiliul Europei, 
un adevărat şantaj împotriva României. Ameninţată cu 
izolarea comercială. Patriarhia interveni energic de partea 
Parlamentului, dar acesta bătu în retragere şi se alinie 
celorlalte ţari catolice şi ortodoxe. Cu toată opunerea Papei 
de la Roma. Catolicii şi ortodocşii din lumea întreagă au 
resimţit legalizarea homosexualităţii ca un atentat dirijat 
împotriva Noului Testament. Dar n-au avut curajul să spună 
aşa ceva, pe faţă. Şi aşa, nu s-a ajuns nici măcar la ceea ce, 
spune ştiinţa, că homosexualii sunt bolnavi genetic. Sau a 
demonstrat ştiinţa. Deci trebuie să fie ajutaţi, protejaţi. Un 
document medical i-ar fi pus în situaţia de a li se asigura 
unele libertăţi. Mai degrabă, măsuri de protecţie, fiind 
vorba de o anomalie sexuală, de un handicap Numai că s-a 
asigurat proliferarea homosexualităţii şi în rândul oamenilor 
sănătoşi. În SUA sunt zece-cincisprezece milioane de 
homosexuali. Dintre aceştia doar un procent foarte mic sunt 
homosexuali propriu zişi. Cu alte cuvinte legile nu 
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protejează specia umană, în faţa minorităţii homosexualilor. 
Cum şi familia nu mai este protejată, de când cu politica 
relaţiilor sexuale protejate, începând cu vârstele fragede. Şi 
ierarhii catolici şi ortodocşi, dar şi protestanţi şi 
neoprotestanţi, spun, în cercul lor, că această politică este 
tot o ţintă împotriva Noului Testament. Pe faţă, nu prea. 
Acuzaţiile de fundamentalism s-ar prăvăli, ca un tăvălug, 
împotriva conducerii bisericilor. Şantaj. Ameninţări. Se 
zvoneşte că se fac presiuni pentru modificarea unele pasaje 
in Noul Testament, pentru că anumiţi evrei sunt deranjaţi de 
ele. Şi din textele liturgice catolice şi ortodoxe. Luarea în 
stăpânire a tuturor popoarelor, după anumite reguli, 
anticreştine, continuă. Şuieratul ameninţărilor se aude şi în 
democraţie. Comunismul a fost instalat cu tancurile, ca 
politică de stat împotriva Bisericii. Da, democraţia este 
dulce. E adevărat că şi acum, unele reguli şi legi le fac doar 
stăpânii. Dar au reuşit şi reuşesc şi lucruri bune şi chiar 
extrem de benefice. Au exclus războiul din ţările Uniunii 
Europene. Nici catolicii, nici ortodocşii nu au reuşit aşa 
ceva. Anume forţe au reuşit să-şi fixeze acest obiectiv şi să-
l ducă la capăt, în doar câteva zeci de ani, timp în care între 
catolici şi ortodocşi nu există un obiectiv spre care să 
înainteze cu hotărâre şi sinceritate. Să revină la unitatea şi 
la democraţia creştină din primele secole de după Înălţarea 
la cer a Domnului Iisus. Dar nici în sânul ortodocşilor 
adevărul nu e la el acasă. Repus în drepturile sale. Unde e 
întemniţat adevărul, e însuşi Cristos întemniţat. Grecii, 
după anul şase sute, ajungând la conducerea Imperiului 
Roman de Răsărit, de atunci, Imperiul Bizantin, impun cu 
forţa armelor introducerea limbii greceşti, ca limbă oficială 
a imperiului, în locul limbii latine. Grecii s-au coalizat cu 
bulgarii împotriva dacilor dunăreni, popor de limbă latină 
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priscă, de dinaintea apariţiei romanilor în istorie, trecându-
le preoţii prin ascuţişul săbiilor, pentru că vorbesc o limbă 
latină, precum toţi dacii şi slujesc  liturghia în limba latină 
şi copiază textele sacre, multiplicându-le. Şi cu aceste săbii 
ortodoxe s-a impus liturghia greacă în limba slavonă, în 
Dacoromânia. O altă unire, a altor popoare, împotriva 
noastră. Dar totul fusese în ordine la daci. Precum era la 
greci, cu liturghia în limba greacă, la armeni, cu liturghia în 
limba armeană, la egiptenii, numiţi copţi, cu liturghia în 
limba coptă, la popoarele latine din Europa Occidentală, cu 
liturghia în limba latină. Secole de stare de război între 
catolicism şi ortodoxie. Dar făcătorii de pace din Europa de 
azi, au impus şi unele reguli de din afara Noului Testament, 
dar tot ei au impus extinderea păcii şi a bunei voiri între 
religiile din Europa. Şi nici în acest domeniu nu e vorba de 
catolici sau ortodocşi, ci de alţii. Pierde religia teren? Nu. 
Oamenii pierd religia. Iar forţele care exploatează simţurile 
trupeşti, dominând astfel omenirea, proliferează. Nici o 
carte nu a prezis cu siguranţă globalizarea acestor 
dominatori. Doar Noul Testament, mai ales capitolul, 
Apocalipsa. Dar nu este o fatalitate. Legile anticreştine au 
fost impuse. Activitatea pentru înlăturarea lor va fi 
continuă. Biruinţa luminii se va adeveri 

Lion abia intră în casă şi a fost luat la întrebări, pe unde 
a mai făcut cărări. Înţelese el unde bate apropoul, de când 
cu Sulcina, dar se făcu a nu pricepe. Cafelele abureau. 
Merişoara, cu buzele vopsite, sângerii. I se păru o cocotă. 
Doreşte să fie mai percutantă sexy? Are buzele cărnoase. 
Culoare vie. Nu mai e nevoie de ruj. N-am mai văzut-o 
rujată şi nici nu mi-ar face plăcere să o mai văd. Mi se 
păruse a fi ceva de capul ei, dar acum, îmi produce dezgust. 
Mihaela îl servi şi pe el cu o cafea şi aştepta să se lege 
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discuţia în trei, fără intervenţia ei. Simţise că lui Lion nu-i 
place ceva, dar nu ştia ce.  

- Vai, domnule, ciripi Merişoara, vrând să fie şăgalnică, 
am auzit că vreţi să faceţi o troiţă. 

- Bine auzit. Din iarna aceasta începem să ne grăbim. 
- Desigur, de tăiat tei pentru cruce şi salcâm, salcie, 

pentru stâlpi, căpriori, scândură, saci de ciment, balastru. 
Tablă zincată. Meşteri. 

- Uşurel, uşurel, doamnă, nu dilataţi, nu amplificaţi. O 
troiţă are o dimensiune mică. De fapt protejează crucea din 
trei laturi, dacă avem în vedere o troiţă închisă. Sau o cruce 
cu un acoperiş aproape simbolic, deasupra lemnului. Dar, la 
cea dintr-o mică încăpere, vă referiţi. Pentru a nu fi sub ploi 
şi zăpezi. Chiar şi aşa, când va bate vântul, va fi stropită şi 
fulguită. Toate sunt de la Dumnezeu. 

- Aşa e.  
- De ce m-aţi întrebat? 
- Cum de ce, interveni Mihaela, doar suntem la o cafea. 

E la ordinea zilei. Tot satul vorbeşte de aşa ceva. 
- Unde vreţi să o ridicaţi? 
- Aici, lângă casă, în grădina noastră, chiar dacă e la 

capătul uliţei, la ieşirea din sat. E şi intrare în sat. Cei de la 
Ţâţa Vacii când vin în Pestedeal, trec pe lângă ea. Şi cele 
vreo zece douăsprezece case de pe uliţa noastră, pot veni 
oricând să se roage, să aprindă o lumânare. Nu mai vreau să 
încerc pe pământul altora. Nu vreau tulburare. 

- Nici vorbă de tulburare. În grădina mea e mai bine. 
Nu trebuie să fie chiar lângă casă, ci spre latura cealaltă, la 
intersecţia cu ulicioara care intră în uliţa noastră, ulicioară 
pe care sunt doar două gospodării. E mai bine. Troiţa se 
face la intersecţie. Ce ziceţi? 
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- Drept să spun, mi-a încolţit acest gând, trecând pe 
lângă casa dumneavoastră, dar pentru a reuşi îmi îndrept 
toată energia pentru a construi aici.  

- Dar ar fi mai bine la mine.  
- Ar fi mai bine, recunosc. 
- Înseamnă consens. 
- Bine. Vreau să fiu înţeles, ce facem înseamnă a 

construi pentru biserică, în interesul tuturor consătenilor. 
- Bine înţeles, pentru toţi. 
- Vreau să spun, a construi pentru biserică, înseamnă în 

comuniune. Şi pe un trecător care ne va aduce o găleată de 
apă pentru beton, îl socotim părtaş la această construcţie. 
Este şi el cu drepturi depline, ca oricare alt contribuabil, 
indiferent de cu cât contribuie unul sau altul. În comuniune 
nu are ce căuta mândria deşartă, ieşirea în faţă, lăsarea în 
umbră a unor contribuabili, indiferent din ce motive. Iar 
comuniunea este bucuria întru Cristos, din sufletul omului. 
Nu trebuie rănită. Nu trebuie să se treacă peste ea, cu 
şenilele unor apucături lumeşti. 

- Întru totul de acord. În comuniune, cum spui 
dumneata.  

- Atunci, în luna decembrie tai câţiva copaci, de aici, 
din capul grădinii. Ce poate fi, pentru scândură, restul de 
foc. 

- Şi la primăvară, troiţa! Doamna Merişoara, abia dosi 
cuvintele, fac troiţa. Şi se felicită de controlul de care a dat 
dovadă. Dar îşi spuse, troiţa eu o fac! În comuna aceasta, ai 
mei au fost de frunte şi cât trăiesc eu, nu mă las!  

Sânziana ajunsese secretara senatorului Dinu Măsuratu. 
Cu alte cuvinte, banii, în familie. Practică şi ambiţioasă, 
primi lecţii particulare, acasă, unde era dotată cu un laptop 
performant, încât, repejor, ocheadele celorlalte secretare 

132 
 



învechite la statele de plată, se transformară în şuşoteli, apoi 
amuţiră, considerând-o venită de la un institut de cercetări, 
de aceea ştia mai mult decât ele. Şi o ocoliră, pentru a nu le 
pune unele întrebări incomode, de înaltă tehnică, de 
cunoştinţe în domeniul calculatoarelor. Sânziana primea 
lecţiile particulare de informatică de la un cercetător de la 
Institutul de Fizică Atomică, tocmai ieşit la pensie. Aşa a 
trecut o jumătate de an. Apoi domnul senator şi soţia 
dumnealui au mers în sala calculatoarelor, pentru relaţii şi 
informări cu întreg mapamondul. Cei de la calculatoare nu 
o cunoşteau pe doamna Sânziana Măsuratu. Fusese bârfită 
că face pe nebuna, dar nu e nimic de capul ei. Domnul 
senator avea o sacoşă. Ajunşi înăuntru, scoase o tavă, o 
aşeză pe o masă, apoi o sticlă de coniac fin, salam de Sibiu, 
tăiat felioare, caşcaval, de te ademenea cu mirosul specific, 
pepsi, fanta. Domnul senator se retrase. Sânziana se 
interferă între noile cunoştinţe, arătându-le ce ştie, apoi le 
solicită câteva coduri de acces în lumea asiatică, în Oceania 
şi, de ce nu, în Scoţia şi Ţara Bascilor. I-a surprins, dar i-au 
promis că se vor documenta. Nu e cazul. Vă rog să mă 
lăsaţi să mă instalez confortabil în faţa calculatorului. Un 
tânăr se ridică şi-i oferi locul său. Acum Sânziana era 
înconjurată, ca într-o fotografie de familie. Cu dezinvoltură 
introduse nişte coduri şi pe ecran apăreau adrese şi 
informaţii economice, politice, diplomatice, ignorate de 
Parlamentul României. Vă las codurile de acces. Îi 
mulţumiră. Apoi le scrise ceva pe o fişă şi plecă, după ce îi 
salută cu un pa şi cu un îndemn, să se trateze cu voie bună, 
arătând spre tava plină cu de toate. Se îngrămădiră pe 
tastatura calculatorului. Introduseră codul, destul de 
cunoscut, dar din cauza vitezei, nu-şi dădură seama. Pe 
ecran le apăru un salut din partea senatorului Dinu 
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Măsuratu, semnat de acesta şi de secretară. Suntem la 
dispoziţia dumneavoastră. Salutul şi oferta, în română şi 
engleză. Tânărul, cu rapiditate, transmise mulţumiri pentru 
ofertă şi promise că vor solicita informaţii, ori de câte ori va 
fi nevoie. Sânziana reţinu disponibilitatea Centrului de 
Informare al Parlamentului României de a solicita 
informaţii de la biroul senatorului Dinu Măsuratu. Îi arătă 
textul, imprimat pe o pagină, cu antetul Parlamentului şi cu 
emitentul, Centrul de Informare. Acesta o luă în braţe, cum 
nu mai făcuse şi o sărută arzător. Sânziana se înroşi ca 
trandafirii.  

- Să ne ţinem, cu siguranţă, în echipă. Fără nici o fisură. 
Acestea sunt cuvintele tale, Sânziano. Ai avut dreptate.  

Senatorul Dinu Măsuratu a fost invitat să meargă într-o 
delegaţie parlamentară în Canada, în legătură cu centrala 
nucleară şi pentru investigarea mediului financiar. Spre 
surprinderea tuturor, acesta refuză. Motivaţi, domnule 
senator. Personal sunt insuficient documentat. Cine vă 
opreşte, domnule senator? Aveţi la dispoziţie Centrul de 
Informare al Parlamentului, plus calculatorul din biroul 
dumneavoastră şi alte posibilităţi. Pe mine mă opreşte 
timpul. Dacă nu am toate informaţiile din ţară şi din 
Canada, apoi selectate pe posibilităţi, pe şanse, nu plec. Nu 
plecaţi! Şi lasă-ne în pace! Cam repede ai început să dai 
lecţii1 Îl luă în derâdere în plenul Parlamentului, un deputat 
al opoziţiei. Vezi?, îi reproşă un coleg de partid. Ne-o 
făcuşi. Dinu tăcu. Dar ajuns acasă intră în legătură prin 
internet, cu un coleg de-al său, care se stabilise, cu ani în 
urmă, în Canada, pe care îl tratase, când a venit în România, 
numai cu trufandale. Pe el îl rugă să supravegheze 
îndeaproape delegaţia română. Îi transmise o serie de date 
obţinute de la Asociaţia Patronilor Români şi de la unele 
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întreprinderi de stat. L-a rugat să descopere posibilii 
colaboratori din Canada. În sensul acesta, colegul din 
Canada primi un act din care reieşea că este reprezentantul 
senatorului Dinu Măsuratu. Îl rugă să avanseze şi ideea 
înfiinţării unor institute de cercetări româno-canadiene în 
România, institute în formare, având în vedere tinerii 
performanţi, cu un salariu şi pentru canadieni şi pentru 
români, la nivelul salariilor din Canada. Pare o idee de 
visător, dar păstrarea tinerilor talentaţi şi harnici în ţară, pe 
cursă medie şi mai ales pe cea lungă, înseamnă cea mai 
rentabilă investiţie din România, din toate timpurile. Eşti 
cercetător de elită şi profesor universitar de invidiat. Te am 
în vedere mai mult decât îţi poţi imagina.  

La întoarcerea delegaţiei din Canada, mult tam-tam că 
există investitori pentru centrala nucleară de la Cernavodă-
doi. Nimic nou, sesiză Dinu, doar Cernavodă-unu, a fost 
făcută de canadieni. România şi-a achitat, la vreme, 
obligaţiile băneşti. Ba mai mult, uzina de apă grea de la 
Drobeta Turnu-Severin, produce apă grea pentru centrala 
nucleară românească, dar şi pentru export. Condiţii ideale, 
pentru orice investitor canadian. Deci, concluzionă Dinu 
Măsuratu, delegaţia, numeroasă, a mers cam degeaba. Iar 
titrarea cu litere mari, în ziarele din ţară, despre întâlnirea 
delegaţiei române cu reprezentanţii industriaşilor canadieni, 
a fost praf în ochii românilor. În afară de câteva firme, cu 
profil pentru centrale nucleare, erau persoane de umplutură, 
ca să fie plină sala de vreo şaizeci-şaptezeci de locuri, aşa 
cum se obişnuieşte la români. Şi în fapt a fost o informare 
din partea românilor despre posibilităţile pe care le au 
canadienii de a investi în România şi de o trataţie de 
contact, cu de toate şi de bună calitate. La scurtă vreme 
reprezentanţii firmelor s-au retras, întâlnirea cu industriaşii 
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cu profil nuclear urmând să se desfăşoare a doua zi, într-un 
cadru restrâns, aşa că întâlnirea a fost mai degrabă, de 
protocol, decât profesională. Pentru că nu parlamentarii 
evaluează şi semnează contracte. Concursul parlamentarilor 
e de dorit şi firesc, ceea ce e cu totul altceva. Iar dacă 
parlamentarii s-au dus pentru întreprinderile de stat, pentru 
a le scoate la vânzare, şi-au bătut gura degeaba. Ideea de a 
merge pentru a găsi cumpărători, ca la târg, este ne 
profesională. Iar întreprinderile de stat, de ce nu pot fi 
rentabilizate şi apoi privatizate? Pentru că de la ele se fură. 
Cine? Caracatiţa. Aşa s-a apărat Dinu Măsuratu, într-o 
conferinţă de presă, după întoarcerea delegaţiei în ţară. 
Ironiile împotriva sa se reluaseră. Demonstraţia sa de la 
televiziune a fost scurtă. Avea o listă cu treizeci de 
întreprinderi din România şi treizeci din Canada. Pentru 
acestea ar fi trebuit, parlamentarii noştri, să facă întâlniri de 
contact în Canada, dacă tot vroiau să sprijine economia 
românească, industria şi agricultura, indiferent că este 
particulară sau de stat. Dinu Măsuratu a solicitat sprijinul 
celui mai mare ziar de opoziţie, pentru a demonstra 
zădărnicia vizitei parlamentarilor români în Canada. Cum 
Dinu Măsuratu făcea parte din partidul de guvernământ, 
directorul şi redactorul şef    s-au luat cu mâinile de cap, 
năuciţi de foarte serioasa documentare. Nici ei înşişi, deşi ar 
fi dorit să aibă, din surse proprii, aşa ceva, nu ar fi reuşit 
niciodată. Dinu părea posesorul unei minţi performante. 
Totul, metodic, cu grafice, clar pentru omul de rând şi 
pentru specialişti. Părea a fi beneficiat de o întreagă echipă, 
de la o instituţie specializată. Directorul îl gratulă cu 
speranţa că domnul senator îşi va da demisia din PSD şi va 
reprezenta opoziţia la viitoarele alegeri. De un aşa prim-
ministru are nevoie România. Printr-un om al său, Dinu 
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Măsuratu îi strecură directorului că ar fi posibil aşa ceva. 
Directorul scrise o serie de articole, din care reieşea, că 
Dinu Măsuratu este pe cale de a face, acum, acest gest. De a 
părăsi PSD. Tirajul ziarului crescu vertiginos. Pagini după 
pagini, timp de o săptămână, de documentaţie şi de articole 
de opinie. Partidul de guvernământ, după o îndelungă tăcere 
a senatorului, care nu răspundea în nici un fel, de ce a 
procedat astfel, întruni Consiliul Director, pentru a supune, 
în plen, discutarea acestui caz. Mai ales că acţiunile 
opoziţiei creşteau. Nici o moţiune de cenzură nu era 
exclusă. Al doilea partid ca pondere parlamentară, Partidul 
România Mare, ar fi votat o astfel de moţiune, fiind sigur că 
va prelua puterea, în coaliţie cu un partid din opoziţie, apoi 
îşi va asuma singur guvernarea, sau va declanşa alegeri 
anticipate şi va ieşi victorios, cu o majoritate parlamentară 
confortabilă. Dinu Măsuratu crease o atmosferă politică 
favorabilă unei astfel de perspective. Fără să se gândească 
la aşa ceva. Zeci de membri din Consiliul Director al PSD 
aproape că îl huiduiră, când acesta intră, ultimul, în sala de 
şedinţă. Dinu Măsuratu ştia că o astfel de reacţie poate fi 
reconvertită în aplauze. Acum avea statura învingătorului. I 
se dădu cuvântul. Aveţi o oră la dispoziţie, pentru a vă 
disculpa. La nevoie, dacă va fi evident că seria 
argumentelor dumneavoastră continuă, vi se va prelungi 
timpul. Liniştea de dinaintea furtunii. Dar eu vreau să fie 
liniştea de dinaintea aplauzelor. Dacă mă vor aplauda, nu 
mă opresc. Dacă nu, scurtul meu discurs, care va părea 
încheiat, va avea o continuare, în foaia de la sân, din dreptul 
inimii, din buzunarul interior. Câteva rânduri adresate 
opoziţiei, pe care o îndemna să demonstreze public, ceea ce 
nu a făcut la guvernare, să convingă lumea cum şi ce 
trebuie să facă nişte guvernanţi. Şi Dinu Măsuratu începu 
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cu voce calmă, destins, stăpân pe sine. Nu-mi dau demisia 
din PSD. Eu nu sunt un circar după scaune guvernamentale 
şi parlamentare. Dacă actuala putere vrea să demonstreze 
public, ceea ce nu a făcut nici înainte de guvernarea 
opoziţiei, când a fost la putere, şi nici acum, de când iar 
guvernează, îi stau la dispoziţie cu plăcere. Totul cu 
maximă transparenţă. Ţara este strivită de mafia, bine 
ramificată. Peste şaizeci la sută din finanţele ţării sunt 
preluate pe căi ocolite, de către cei aleşi. Foşti aleşi. Actuali 
aleşi. Curajul meu de a face faţă unora şi altora, este 
garantarea căii pe care vă invit să mergem împreună. Locul 
nostru în comunitatea europeană este periclitat de către noi 
înşine. Nu străinii, ci noi, românii. Vedeţi lista cu toţi 
guvernanţii şi parlamentarii, de la Revoluţia Română 
încoace şi-i veţi şti pe o parte din beneficiarii economiei 
subterane. Pe hoţi. Este dezonorant. Eu fac parte din noua 
clasă politică, europeană, a transparenţei şi informării 
conaţionalilor. Cu adevărat, i-am sărăcit, luând pâinea de la 
gura celor mulţi, pentru a face depozite în valută în unele 
bănci, sau în rezerve de aur. Tot acum s-a derulat şi se 
derulează cea mai mare spălare de bani, din întreaga istorie 
a României. Ieşirea de sub controlul vamal şi de sub 
evidenţa contabilă a multor produse, aduc bani cu vagonul. 
Iar fraţii noştri, ceilalţi români, sunt înfometaţi. Umiliţi. 
Toţi salariaţii din România şi şomerii, pensionarii şi 
ajutoarele sociale şi toate cheltuielile pe care le face statul 
român, sunt din restul de patruzeci la sută din venitul real al 
ţării. La fel parlamentarii şi guvernanţii şi directorii de 
bănci şi alţii şi alţii. Sunt om. Rămân om. Sunt alături de 
toţi cei care sunt, sau se hotărăsc să fie oameni. România 
este adusă în situaţii limită, de risc. Ştiţi ce am spus. Şi cei 
care se hotărăsc să fie oameni. În patru-cinci ani România 
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va fi în stare să funcţioneze, la nişte parametrii acceptabili 
şi deci nu va trebui să înmormântăm, în mizerie, încă două 
generaţii de confraţi.  

Linişte profundă. Toţi conducătorii partidului de 
guvernământ păreau a fi desenaţi. Nici măcar o mişcare. 
Dinu îşi îndreptă palma peste piept, în dreptul inimii, unde 
avea continuarea discursului. Gestul i-a fost interpretat 
drept sinceritate, un profund respect faţă de cei prezenţi. 
Izbucniră în aplauze frenetice. Era clar. De un aşa bărbat 
aveau nevoie în PSD. Un astfel de partid este PSD, în care 
criticile cinstite, constructive, în folosul ţării, cu argumente 
ferme şi cu voinţă politică de nestăvilit, pentru scoaterea 
României din impas, sunt binevenite. Dar era clar că nimeni 
din PSD nu ar fi îndrăznit o mişcare cu aşa amplitudine. 
Dimpotrivă. Dar tot aşa de adevărat este că s-a produs o 
militarizare guvernamentală cum de la Revoluţie în coace 
nu s-a mai văzut. Dacă redresarea nu va avea loc în 
următorii ani, este greu de evaluat ce ar urma. Clasei 
politice începuse să-i fie frică. România, ori acasă la ea, în 
Uniunea Europeană, ori pulverizată în Ucraina şi în Rusia, 
până în Siberia, dacă nu cumva, ca relicve de supravieţuire, 
până în China.  

- Domnule senator Dinu Măsuratu, i se adresă, în plen, 
primul-ministru, vă rog să apreciaţi cum se cuvine oferta 
noastră. Vă aşteptăm în guvern, ca vice prim-ministru.  

- Domnule prim-ministru, replică senatorul Dinu 
Măsuratu, cred că dumneavoastră, chiar dacă îi veţi păstra 
pe toţi în echipa guvernamentală, sau îi veţi schimba pe 
unii, sunteţi în stare să stopaţi declinul României şi în 
următorii trei ani care mai sunt până la alegerile generale, 
să aduceţi această arcă binecuvântată de Dumnezeu, pe linia 
de plutire. Ceea ce nu înseamnă că nu suntem împreună. 
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Iată, azi suntem mai uniţi şi mai hotărâţi să învingem, decât 
ieri. Din partea mea toate cele bune! Dinu Măsuratu coborî 
de la tribună şi luă loc în sală. Primul-ministru, zâmbind, 
comunică tuturor că şedinţa Consiliului Director a luat 
sfârşit. De mâine, fiecare la datorie. Bună seara. Acasă la 
Dinu Măsuratu, altă şedinţă. Participanţi, Dinu şi Sânziana. 
Ajunseră la concluzia ca timp de un an, să nu se mai 
remarce public. Să evite presa şi televiziunea.  

- Avem asigurat scaunul de senator şi pentru noua 
legislatură, Dinule. Gata, nu ne mai jucăm cu nervii 
nimănui, mai ales că acum am întins coarda prea tare, cât pe 
ce să se rupă şi să cădem în tabăra opoziţiei. Acolo-i 
suferinţă mare şi un adevărat măcel, pentru a ajunge în 
frunte, pentru un loc în Parlament.     N-au nici o şansă, în a 
schimba raportul de forţe, nici în legislatura viitoare. Dar un 
lucru trebuie să fie clar. Dă-mi partea a doua a discursului. 
Mersi. Am şi ciornele. Iată, totul dispare în flacăra acestui 
chibrit. Nici nu trebuie să loveşti în opoziţie, nici nu trebuie 
să îţi aminteşti de ea. Faptul că ai publicat într-un ziar al 
opoziţiei, nu e ceva grav, mai ales că ai publicat numai 
texte cu profil tehnic, de afaceri. Atacurile împotriva PSD 
nu au venit din partea ta, ci a ziariştilor. Dar, stop. Să fim 
atenţi la buletinul de ştiri. Începură cu un comunicat din 
partea Consiliului Director al PSD. La şedinţă s-au analizat 
propunerile şi posibilităţile de conexiune a României la 
liberalizarea globală a comerţului, făcută de senatorul Dinu 
Măsuratu. S-a ajuns la concluzia că PSD are destule forţe 
pentru redresarea economică a României. PSD l-a felicitat 
pe senatorul Dinu Măsuratu pentru propunerile făcute şi 
pentru ataşamentul dumnealui faţă de PSD. Azi suntem mai 
hotărâţi şi mai uniţi în a învinge decât ieri!  
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În decembrie, nici Lion, nici Merişoara nu reuşiră să 
aducă pe cineva cu un ferăstrău cu lanţ, sau drujbă, cum i se 
mai spune, prin infuzia limbii române, cu încă un slavism, 
în comunism, în lipsa relaţiilor fireşti cu ţările din Europa 
Occidentală. Şi nici in ianuarie. Deşi Lion o rugase de la 
bun început să nu spună pentru ce, a împuiat capul celor pe 
care îi chema. Şi va fi o cruce înaltă, cât un om. Şi curent 
electric. Şi candele. Şi oamenii promiteau, dar ştiau că nu 
vin. Se fereau ca dracu de tămâie. Nimeni nu refuza pe 
nimeni. Conveneai să îţi descoperi casa de tabla ruginită, 
prin care ici acolo ploua, a doua zi meşterul să fie sus, să 
bată tabla nouă. Şi nu venea, nici dacă ploua. Ştia că nu va 
veni. Avea altceva de făcut. Nimeni nu are onoare şi 
conştiinţă. Nu se şie ce sunt acestea. Ce-i acela om de 
caracter. Nimeni nu trimitea pe cineva să spună că mâine nu 
mai vine la plug, sau la praşilă. Şi nu venea. Aşa, din tată în 
fiu. Să nu refuzi pe nimeni. Să se spună întotdeauna da. 
Într-o zi Lion îl întâlni pe Aurică, tocmai când se dădea jos 
din autobuz. Venea de la serviciu. Navetist la oraş, ca mulţi 
alţii, din Pestedeal.  

- Aurică, drujba şi la mine. Cu calul şi cu căruţa. Nu 
mai am un lemn de foc. 

- De unde tăiem? 
- Din grădina casei şi din grădina de pe deal. Aurică se 

gândi, apoi îi răspunse, chiar după inima lui Lion. 
- Da. Ştiţi de ce? Pentru că vreau să vă servesc. Înham 

calul la căruţă şi vin. Mergeţi acasă. Peste o oră sunt la 
dumneavoastră. Şi Lion merse acasă, pregăti o gustare 
bună, un vin, că vin se bea mai rar în sat şi aşteptă o oră, 
două, trei. Şi porni spre Aurică. Voia să vadă dacă nu e la 
cârciuma de la Căpriţa. Când ajunse, iată-l şi pe Aurică 
oprind calul şi coborând, cu un alt consătean.  
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- Domnule Aurică, te-am aşteptat trei ore, grăi cu 
oarecare reproş, Lion. 

- Îi promisesem lui Ionică să-i duc acasă doi salcâmi 
pentru scândură şi câţiva pruni uscaţi pentru foc. Pentru 
dumneavoastră, pentru foc, se poate tăia şi în martie, 
aprilie. Nu cred eu că nu mai aveţi lemne de foc, deloc.  

- Aşa-i. Dar mâine? 
- Dacă vremea e tot aşa, poimâine la ora unsprezece 

sunt la dumneavoastră. 
- Păi cum la unsprezece? Nu lucrezi dimineaţa? 
- Lucrez douăsprezece cu douăzeci şi patru. 
- Bine, zise Lion şi plecă. Dar la ora unsprezece se 

îndreptă spre casa lui Aurică. Nu apucă să strige de la 
poartă, că Aurică şi sosise în urma lui.  

- Acum am coborât din autobuz, acum mergem. Şi au 
mers. Ajunşi pe teren au tăiat doi salcâmi de toată 
frumuseţea şi două plute, ce se înălţaseră până în bolta 
cerului. 

- Pentru scândură, domnule Aurică. 
- Păi ziceaţi… 
- Mi-am schimbat planul.  
- Cu plăcere, dar trunchiurile sunt foarte grele. Trebuie 

să mă ajute cineva să le urc în căruţă. Aş fi venit cu cineva. 
- Nici o problemă, soseşte. Şi într-adevăr venea un 

bărbat solid, cărăuş de lemne, de la pădure. 
- În regulă, domnule Lion. Le ducem la circulară. 

Vorbesc eu să le facă pe loc.  
- Foarte bine. Şi ajuns la circulară, Lion a spus că vrea 

să-şi facă o magazie. 
- De unde aveţi plutele? 
- De la tata socru, fie iertat. Să vezi, mi-a zis, ce te vei 

bucura, când îi vei tăia. Şi chiar aşa este. Am scândură şi 
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am şi de foc, vârful şi ramurile. Şi avu noroc. I le făcu pe 
loc. Le transportă acasă şi cei doi bărbaţi le aşezară bine, să 
nu se îndoaie. Să aibă spaţii între ele, să se usuce. Conveni 
preţul şi le dădu în plus câte o sticlă cu vin, pentru acasă. Îi 
cinstise, tot cu vin, cu îndestulare. Mulţumirea că planul îi 
reuşea, îl determină să plătească în plus, cu dragă inimă. 

- Aurică, o rugăminte. Doamna Merişoara m-a rugat… 
- Ştiu, că vrea o troiţă. Vezi şi dumneata că nu am 

vreme. 
- Care troiţă? Păi ce, a terminat de pus la punct 

gospodăria? Să fim serioşi. Vara nu va găti în casă. Nu are 
o bucătărie de vară. I-am spus să facă o bucătărie din 
scândură trasă la abric, Ar merge foarte bine şi fără finisare, 
mai zise Lion, deşi ştia că are bucătăria de la capătul 
grajdului.  Aşa îl luase gura pe dinainte. 

- Nu am timp.  
- Dar de bani, ai nevoie? Ştiu că plăteşte bine. Amândoi 

ieşiţi în câştig. Ce vă tot codiţi? Nu e departe. A avut mare 
noroc de vecini, că nu i-au tăiat aninii. Drepţi şi groşi. 
Scândură berechet. Are şi un tei, numai bun de tăiat. Şi vă 
dau de la mine, încă un litru de vin. Am ceva obligaţii faţă 
de dânsa şi nu mai scap până nu îşi face şi ea scândură. Eu 
sunt de vină. Când a fost la mine,  i-am spus că vreau să-mi 
tai copacii pentru scândură. Şi hop şi ea.  

- Păi nouă ne-a spus de troiţă. 
- Eu cred, continuă Lion, că-i fâlfâie mintea. Facă! Cine 

o opreşte? Am auzit şi eu. Cu lumină electrică. Acuşica 
vine primăria şi-i trage curent de la linia de înaltă tensiune, 
îi pune un transformator şi un ceas pentru înregistrat 
curentul. 

- Gata, am înţeles, o scurtă Aurică. Şi ziceţi că plăteşte 
bine?  
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- Zic.  
Şi aşa merse şi Merişoara până la circular. Am nevoie 

de scândură pentru lambriuri, la livingroom, dar şi pentru 
troiţă. Şi Hârtău, meşterul de la circular, strigă ca ars, să îl 
lase în pace, că îl doare capul. Vrea scândură, scândură îi 
face. Vrea stâlpi? Stâlpi îi face. Vrea cruce din tei? Cruce îi 
face. Nu acum.  

- Dar văd că nu lucrezi, acum. Şi eu plătesc! 
- Ascută cucoană, explodă Hârtău. Gata! Am aşteptat 

din cauza domnului profesor Lion, am ceva obligaţii faţă de 
dânsul, altfel nu mă mai găseai şi trebuia să mergi cu 
buştenii acasă. Eu pierd bani. Banii dumitale nu mă 
interesează. Mai sunt şi alţi meşteri, pentru nu ştiu ce 
construieşti dumneata. Mâine! 

- Livingroom. Dar meşterul intrase înăuntru, în atelier, 
unde, ajutat de doi ucenici, făcea tâmplărie pentru o casă. 
Merişoara ţopăi atinsă la nervi, de strigătul meşterului. 
Prostovanul dracului, animal lipsit de sensibilitate. În loc să 
spună că pentru mine îmi trage buştenii la circular, pentru 
că sunt o doamnă şi nu orice doamna, ci o doamnă 
profesoară, şi pentru că fac o troiţă, un lucru de cinste 
pentru comună, mă refuză. Strigă la mine, ca o brută 
dezaxată. Că mă serveşte din cauza domnului profesor 
Lion. De parcă eu nu sunt profesoară, numai el! Între mine 
şi el e o mare diferenţă. Eu fac o troiţă, el grajd, magazie, ce 
o fi vrând. Eu lambriu de livingroom. O cafea nu se bea 
oriunde şi oricum! Dar mă va saluta şi dumnealui, Lion, cu 
tot respectul! Şi candela va arde zi şi noapte. Şi a doua zi 
toate rudeniile ei aflară că a reuşit să taie lemnele pentru 
troiţă. Ştia că şi Lion tăiase copaci pentru troiţă, dar nu 
spunea nimănui. Şi-i transformase în scândură. Sosi 

144 
 



primăvara. Treceau săptămânile. Răbdarea lui Lion ajunse 
la limită şi aduse vorba, iar, de troiţă. 

- O fac, domnule profesor. 
- Bine, doamnă Merişoara, răspunse Lion dezarmat şi 

plecă spăşit. Numai că în ziua următoare Merişoara se 
prezentă lividă, la Mihaela. Ştia că Hârtău îi făcuse încă de 
astă iarnă scândura lui Lion, iar buştenii ei mai zăceau cum 
îi dusese.  

- Lasă că îl rog eu pe Lion şi în câteva zile ai scândura 
acasă. Şi aşa a şi fost. Contrariată, ne mai având linişte, îi 
făcu iar o vizită şi află de ce ascultă Hârtău, de Lion.  

- Îi meditează copiii. Gratuit. 
- La ce? 
- La română. E profesor de română. 
- Şi tu la matematică? 
- Eu nu am meditat nici când eram la catedră şi nici 

după ce m-am pensionat. Doar la şcoală, când trebuia, cu 
elevii mei. 

- La română, zici? Mde! 
- Nici un mde. E materie de bacalaureat.  
- Aşa-i. Dar matematica!  
- Păi cum, şi tu eşti profesoară de matematică? 
- Nu ştiai? Sunt absolventă a facultăţii de fizică-

matematică. Ei lasă, că îi spun eu lui Hârtău! Păi eu am 
meditat toată viaţa! Ştii că am câştigat bani frumoşi? 

- Ştiu. Am avut colege care au făcut o adevărată 
industrie din meditarea elevilor.  

- Fete deştepte. 
- Dacă zici tu. 
- Gata, Mihaela. Văd că mă invidiezi şi pentru că am 

făcut meditaţii! Să ştii că toţi elevii mei au ajuns studenţi.  
- Şi pentru ce te mai invidiez? 
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- Pentru ce? Ştii ceva? N-am chef de ceartă! Bună ziua! 
Şi Merişoara ieşi de la Mihaela şi nu-i mai făcu nici o 
vizită. Dar avu şi noroc. Hârtău îi termină crucea. Îi spuse 
că va face şi el o troiţă. Dar bucuria a fost de scurtă durată. 
Peste câteva zile Hârtău îi zise că nu îi trage buştenii la 
circular. Arsă la inimă, stătea la pândă să îl vadă pe 
profesorul Lion, când va trece pe lângă casa ei, cu gândul 
să-i ceară ajutorul. Şi iată-l pe profesor, mergând agale, 
spre casă.  

- Am o rugăminte domnule profesor. 
- Spuneţi. Cu plăcere. 
- Hârtău nu îmi face scândura. Nu pot face troiţa. 

Ajutaţi-mă. 
- Cu mare plăcere. 
- Dacă mă ajutaţi, fac troiţa. 
- Doamnă, parcă alta ne-a fost înţelegerea. Să o facem 

amândoi, în comuniune. 
- Da, amândoi. Ajutorul acesta este contribuţia 

dumneavoastră! 
- Doamnă profesoară, trebuie să fiţi clară. Facem troiţa 

împreună şi atunci contribui şi eu cu materiale şi bani, sau 
aveţi alt plan, cum şi este evident şi atunci vă ajut pur şi 
simplu, nu suplinind contribuţia mea în materiale şi bani, cu 
acest ajutor. Înţeleg eu bine? Să pun o vorbă să vă taie 
buştenii, să vă vedeţi scândura acasă şi să vă las în pace? 
Vreau să ştiu clar. Vă da o mână de ajutor, dar 
dumneavoastră faceţi troiţa, sau noi o facem. 

- Păi cum am zis, o facem. Şi se opri. Şi se felicită. Era 
cât pe ce să repete ce spusese mai înainte, că ajutorul acesta 
e contribuţia dumneavoastră. Şi Lion găsi un om cu căruţă, 
mai angajă pe unul şi încărcară buştenii, de la Hârtău şi-i 
duseră la un alt meşter, cam depărtişor, dar doamna 
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profesoară era în al nouălea cer. Avea scândura, acasă. Dar 
va trebui să mai aştept, îşi zise ea, până se usucă scândura şi 
stâlpii, apoi iar în căruţă şi duşi la abric şi aduşi acasă şi 
abia atunci… Dar dacă Lion, care are totul pregătit, face 
mâine troiţa? Şi după trei zile meşterii lucrau de zor la 
fundaţia troiţei. Dacă fac fundaţia, eu fac troiţa. E pe 
pământul meu. Aici eu comand! Ciment, balast, fier beton. 
Lion şi Mihaela nu mai ieşiseră in sat, spre bucuria 
Merişoarei. Apăru profesorul. Acesta se abţinu să nu i se 
facă ochii cât cepele. Cofragul era luat jos, meşterii 
plecaseră, iar Merişoara înconjura fundaţia plină de 
satisfacţie.  

- Intraţi în grădină, domnule profesor, să vedeţi 
fundaţia. Este limpede ca lumina zilei, că fac troiţa. E 
frumoasă fundaţia! E bine făcută!  

- Foarte bine.  
- Bravo, mă bucur! 
- Are un defect, care, dacă nu aţi fi fost aşa de 

secretomană, ar fi fost evitat.  
- Defect?, sări speriată Merişoara. Ce defect?! Să ştiţi 

că aici au fost oameni care mi-au sărit în ajutor cu braţele 
lor de muncă. Ion, cumnatul dumitale, trecând pe uliţă, a 
pus mâna pe lopată şi a ajutat la făcutul betonului. 

- Foarte bine. Dar nu ştiu ce legătură este între Ion şi 
defectul de care vorbeam.  

- Ion a dat câteva lopeţi şi a plecat. Nu avea vreme. Dar 
a fost bine şi aşa. Staţi, nu plecaţi. Dacă tot vedeţi defecte, 
spuneţi. Eu nu văd nici un defect! Am adus meşteri zidari 
foarte pricepuţi. Şi au făcut fundaţia după planul meu. Am 
schiţat toată troiţa, în detalii. 

- Doamnă, încă nu e târziu. Betonul încă nu e întărit. 
Altfel va trebui spart. 
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- Ce vorbiţi, domnule profesor?! Iată, a fost sclivisit cu 
ciment şi va arăta foarte bine.  

- Doamnă, sigur, când va ploua, sau va ninge şi va bate 
vântul, în troiţă va fi apă. O ţevuşcă, la un colţ, şi apa se va 
scurge singură. Dacă aţi avut grijă şi de un alt detaliu, de o 
abia perceptibilă înclinaţie, apa să meargă singură spre 
ţevuşcă. 

- Sunt lămurită, domnule gospodar! Păi eu unde sunt? 
Vin cu un prosop pufos şi iau apa şi mătur. 

- Câţi ani? Dar după ce se vor termina aceşti ani? Dar, e 
bine făcută. 

- Aşa zic şi eu. Bună ziua, domnule profesor! 
- Bună ziua. Şi Lion, trist şi rănit, la acelaşi pas domol, 

îşi văzu de drumul său. Fundaţia a rămas aşa cum a fost 
făcută. Numai că Lion se întoarse. Merişoara era tot în 
admiraţie, lângă fundaţie. 

- M-am întors, doamnă, pentru că am uitat să vă 
întreb… 

- Întrebaţi-mă, domnule profesor! 
- Când să aduc scândura, stâlpii, căpriorii şi doi meşteri, 

să facem, doamnă, o bijuterie de troiţă? Dacă vreţi ne 
socotim la sfârşit, dacă nu, nu. Ca să fie în comuniune, cum 
împreună am hotărât, încă de anul trecut, şi ca să nu fim 
nici unul, nici altul tulburaţi, dumneavoastră stabiliţi, la 
sfârşit, cât este partea de contribuţie a fiecăruia.  

- Staţi, staţi, domnule profesor, că nu vă pricepeţi. Peste 
o săptămână două, se usucă fundaţia. Urmează pictarea 
crucii. Şi durează. Un pictor profesionist. Mi-a spus că 
pictura se usucă încet, în mai multe zile. Şi la troiţă, nu 
orice meşter. Am eu din Negura, pe unul, care a făcut o 
baracă. Mi-a spus mie Sevastiţa lui Iancu despre el, că e un 
meşter foarte bun. Cam beţiv, dar…  
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- Bine, bine, am înţeles. Bună ziua, doamnă.  
- Bună ziua, domnule profesor. Şi Merişoara, simţindu-

se uşurată că a scăpat de el, intră în casă. Am zis că eu o 
fac, eu o fac! Şi din ce în ce mai mulţi oameni aflau cât o 
costă materialele şi meşterii. Să rămână o amintire din 
partea mea, pentru comuna aceasta. Numai că se sperie. 
Costul se ridica la destule milioane. Şi vara era pe sfârşite, 
când i-au fost aduse scândurile, frumos trase la abric. 
Merişoara economisise cu disperare, pentru a avea banii 
necesari, pentru realizarea lucrării. Şi tot îi mai trebuiau. Nu 
cumpărase tabla zincată, pentru acoperiş. Şi a sosit şi 
toamna. Şi meşterii aşteptaţi nu veniră.  

- Domnule profesor, ar fi trebuit să mai treceţi pe la 
mine. De nişte meşteri tot ar fi trebuit să faceţi şi 
dumneavoastră rost. Iată, încă un pic şi vine iarna.  

- Troiţa era gata, doamnă, dacă lucram în comuniune. 
Cum am vorbit de la bun început. 

- Păi eu ce vorbesc, domnule profesor. Nu în 
comuniune?  

- Doamnă, am impresia că nu ştiţi ce e aceea 
comuniune. În tovărăşie, doamnă. 

- Ştiţi ceva, domnule profesor, dacă vreţi să participaţi, 
bine, dacă nu, nu! Găsesc eu meşteri! Mi-a spus cineva de 
unul priceput, de la Ţâţa Vacii. 

- Dar avem meşteri buni, aici, în Pestedeal. 
- Ştiu pe cine aţi fi dorit să aduceţi! Habar n-are de 

meserie! 
- Cum? El? E dulgher, doamnă, chiar dacă are serviciu 

la fabrica de ciment şi nu profesează decât întâmplător. 
- Meşter pârât! Nu! Aici nu este orice construcţie! 
- Ce vă tot gonflaţi, doamnă? Iată, un metru pe un 

metru. 
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- Un pătrat cu laturile de doi metri! Dacă nu ştiţi, de ce 
vă băgaţi?! 

- Da, latura de doi metri. O nimica toată, doamnă!  
- Vă rog să mă lăsaţi în pace! Faceţi dumneavoastră 

troiţa în doi timpi şi trei mişcări! Şi dacă vreţi să ştiţi, am 
meşteri! Am vrut să vă pun la încercare, aceea, 
comuniunea! Lion nu mai avu timp să spună de comuniune, 
că nu e chiar tovărăşie, ci altceva, mai adânc, spiritual. 
Acolo unde sunt doi-trei şi se roagă, în numele meu, acolo 
sunt şi eu, ne asigură Iisus. Aici, în Pestedeal, în afară de 
duminica, la biserică, nu sunt doi-trei care se roagă, în 
numele Domnului. Nici acasă, înaintea mesei, nici 
dimineaţa şi seara, nici în alte împrejurări. Nici la troiţă. 
Doamna profesoară îi întoarse spatele şi intră în casă şi se 
puse pe un plâns cu hohote, că nu mai are ce mânca şi 
cheltuielile cresc. De unde să ştiu eu că va costa atât de 
mult. Mi-am cheltuit aproape toţi banii cu recondiţionarea 
casei şi reprofilarea grajdului, la nivelul civilizaţiei de azi. 
Mie îmi ajunge pensia. Nu o să mă apuc să am vaci, porci şi 
găinaţ de păsări peste tot. Meşterii aceştia au cerut cam 
mult, dar mă duc la ei, să mă păsuiască pentru o parte de 
bani, până la pensie. Şi mă duc chiar acum! Şi abia pe la 
mijlocul toamnei veniră dulgherii. Începură lucrul. Dar 
Merişoara nu mai avea bani pentru mâncarea meşterilor. Şi, 
spăşită, se plânse Mihaelei. Şi aceasta o rugă pe Merisoara 
să nu o refuze, că oferă totul sub formă de pomană. Nu mă 
bag în locul tău, nu-ţi iau cinstea de a servi masa, doar 
lucrează la tine în grădină. Îţi aduc eu brânză, ouă, carne, 
ulei, orez, pâine, ţuică şi tu găteşti şi îi inviţi la masă, ca din 
partea ta. Foarte bine, Mihaelo, să-ţi fie de bogdaproste 
pentru părinţii tăi. Şi Mihaela se abţinu, prea era necăjită 
Merişoara, pentru a-i spune, că proşti suntem noi românii, 
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că tot dăm înainte, cu bogdaproste, fără să ştim ce zicem, de 
parcă limba română ar fi sărmană de cuvinte. Traiul între 
ardeleni îi ridicase lespedea de mormânt de pe minte, 
alcătuită din slavismele abuziv instalate în locul neaoşelor 
cuvinte dacoromăneşti, din lătinia noastră, pe înţelesul 
tuturor. Şi au venit şi alte necazuri peste Merişoara şi se 
plânse iar Mihaelei, iar aceasta i-a promis că va contribui şi 
ea şi Lion în parte egală. Jumătate-jumătate. Precum s-a 
stabilit încă de anul trecut. 

- Nu am bani. De cele câteva sute de dolari, pitiţi, nu 
mai am voie să mă ating. Pentru vremuri grele. 

- Ai, nu ai, noi am promis în faţa lui Dumnezeu şi iată, 
îţi dau banii în rate. Tu faci troiţa. 

- Eu o fac!  
- Bine. Poftim prima rată. Şi Merişoara îi luă spăşită. Şi 

o căldură îi invadă inima. Îşi aminti de cuvintele lui Lion: 
Dumnezeu se bucură în oameni, când aceştia lucrează în 
comuniune. Şi în comuniune lucrează numai oamenii care 
nu sunt orgolioşi. Am obosit de atâta mândrie. Troiţa era 
terminată, dacă aş fi conlucrat în comuniune. Mă voi duce 
la preot să mă spovedesc. Şi voi spune adevărul, că în mine 
e acelaşi vierme, care mă macină şi pe mine, cum îi macină 
şi pe ceilalţi pestedeleni. Viermele mândriei. Doamne ajută-
mă să merg pe drumul acesta. Nici nu bănuiam, că este 
pavat cu atâta fericire. 

Făniţă veni şi el să dea o mână de ajutor. Bătu, pe 
gratis, tabla pe troiţă. Mai dăduseră o mână de ajutor, câţiva 
bărbaţi, în trecere. Unii şi-au făcut publice ostenelile, alţii 
au tăcut. Mai târziu s-a aflat că Merişoara avu o idee, ca să 
se ştie cine a făcut troiţa. La piciorul crucii a pus, în mortar, 
o sticlă cu un bileţel. Această troiţă a fost construită de şi de 
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şi de. Chiar Merişoara i-a spus lui Lion, că l-a trecut şi pe 
el.  

- În dreptul dumneavoastră am scris, scriitor. Aşa ceva 
au făcut legionarii. Am luat exemplu de la ei. Peste vreo 
două sute de ani, să se ştie cine a construit-o. 

- Doamnă, cam miroase neplăcut. A orgoliu. E adevărat 
că şi sub vitralii şi sub icoane, sau chiar sub picturile din 
biserică, se scrie, donat de cutare om. 

- Păi, vedeţi?! 
- L-am întrebat pe preot dacă la sfinţirea troiţei se fac 

pomeniri. Mă pregătisem cu un pomelnic, cu toţi vii şi 
morţii pentru care mă rog. Credeam că va fi o ectenie, ca la 
Sfânta Liturghie. Numai că părintele a înţeles altceva. Că 
doresc să fiu pomenit drept ctitor. Nu numai eu, ci şi alţii. 
Aşa cum ţine morţiş, Făniţă. Numai ca părintele mi-a spus 
ceva ce m-a pus pe gânduri. Că nu se face pomenirea 
expresă a ctitorilor. Şi tot gândindu-mă eu, i-am dat 
dreptate. Ce ar trebui să facă un ctitor de biserică? Să 
zicem, din Pestedeal. Să se fudulească toată viaţa şi să-şi 
piardă astfel răsplata! La Sfânta Liturghie, in fiecare 
duminecă, preotul se roagă şi pentru ctitori, dar nu le 
rosteşte numele. Cred că au şi ei o duminecă pe an, pentru 
pomenire pe numele lor, de botez. Aşa ştiu, că e la 
mânăstiri. Dar ctitorii, cei mai mulţi, sunt duşi pe lumea 
cealaltă. Cu greu am lămurit-o pe soţia lui Făniţă, că 
Dumnezeu ştie şi asta e de ajuns. Nu oamenii. Dar s-a urcat 
pe troiţă şi a bătut tabla, continuă ea, să-şi apere dorinţa, de 
a-i fi pomenit soţul, la sfinţirea troiţei. Mândria ne 
îndepărtează de Dumnezeu, doamnă Merişoara şi pierdem. 
Aveţi încredere în Dumnezeu. El ne ştie pe fiecare 
contribuabil. Iar legionarii, care într-adevăr au ridicat troiţe 
şi cruci în toată ţara, erau smeriţi. Lăsau mesaje scrise în 
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fundaţiile troiţelor, a crucilor, nu cine, spre a se şti 
contribuabilii, ci mesaje, spre pază în faţa întunecimilor şi 
spre întărirea spirituală a urmaşilor. Şi unii preoţi au făcut 
aşa ceva. Aşa, un părinte mi-a spus că la baza 
monumentului eroilor din primul război mondial a lăsat un 
mesaj, în care atrăgea luarea aminte, a urmaşilor şi a 
urmaşilor acestora, că pericolul pentru neamul românesc, 
vine de la răsărit. Ceea ce s-a şi adeverit. Şi se adevereşte. 
Şi azi românii din Basarabia, nordul Bucovinei, Ţinutul 
Herţa şi Maramureşul istoric sunt trupul lui Iisus răstignit, 
însângerat, rupt din trupul României. Şi până la 
Reîntregirea teritorială a României tot aşa va fi. Lion credea 
că doamna Merişoara este lângă el, dar îşi dădu seama că 
plecase şi el vorbea singur. Mesajul? I-am fi întrebat pe cei 
din viitor, dacă ar fi dat de sticluţa cu acest mesaj, dacă îl 
iubesc pe Iisus. Şi le-am fi transmis adevărul, că în 
Pestedeal, locuitorii se opun cu înverşunare la aşa ceva. 
Biserica e pustie. Şi i-am întreba dacă ei, peste sute de ani, 
au evoluat, s-au desprins din acest capăt al lumii, în care ne 
zbatem noi, bunii şi străbunii lor. Şi poate zguduiţi, să îşi 
întoarcă sufletul după Iisus, aşa cum floarea soarelui, pentru 
a avea viaţă, se întoarce după soare. Sau poate, fericiţii de 
ei, vor avea candelele sufletelor vii, aprinse, vor trăi într-un 
rug salvator, al rugăciunii. Şi prin ei, vor ajunge şi la noi, 
cât de cât, nişte irizări de lumini, semn că s-a găsit Calea, 
Adevărul şi Viaţa. De care noi auzeam, dar nu le 
cunoşteam, ignorându-le, trăind aproape biologic, în conul 
de umbră al existenţei. Şi prin voi, dragi urmaşi, arca 
neamului, cu noi cu tot, începe să navigheze în siguranţă. 
Şi, dragii noştri, să ştiţi că în Pestedeal, această troiţă, a fost 
o mare victorie. Cu zbucium mult, după mai bine de un an 
şi jumătate, crucea, sfinţită, palpită de Sfântul Duh, de 
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prezenţa Sfintei Treimi. Şi poate din închinătorii ei se va 
plămădi vreun sfânt sau o sfântă. Voi veţi fi având sfinţii 
voştri, dintre pestedeleni. O scânteie de lumină se transmite 
din generaţie în generaţie, de acum, de aici, de la noi. Şi 
Sfântul Spirit, partea vie din noi, ne ţine împreună, pe cei ce 
au fost, pe noi şi pe voi. Lion mergea spre casă, împăcat de 
victoria luminii, mângâiat de chipul Domnului. Fusese 
hărţuit de coana Merişoara, până la insomnie. Acum închid 
timpul supărărilor. Mângâierile mă vor vindeca. Dar e mult 
de lucru în via Domnului şi nu sunt lucrători. Nu prea sunt. 
Dacă nici noi, oamenii cu multă carte, nu am scăpat de 
mentalităţile negativ ţărăneşti, aici în Pestedeal dominante, 
atunci oamenii din comuna aceasta, cei mai mulţi, cu vreo 
câteva clase, dar şi pe acestea le-au pierdut pe dealurile 
vieţii, cu urcuşuri şi coborâşuri grele, cum să scape? 
Oameni care se cred atât de deştepţi, de nu ascultă un 
cuvinţel, de la cei mai învăţaţi, confundând deşteptăciunea, 
cu hărnicia. De aici orgoliul de oameni deştepţi. Şi din 
nefericire sunt legaţi în negativ, la hoţit, minţit, tâlhărit, mai 
azi, mai pe vremea părinţilor, mai pe vremea bunicilor. A 
străbunicilor. Stereotipurile negative se imprimă şi grăiesc, 
de neînlăturat, toată viaţa, în urmaşi. Şi oamenii cu carte, 
complet robiţi de orgoliul de a fi deştepţi, sunt incapabili de 
comuniune în bine. Păcatele acumulate din tată în fiu 
acţionează ca un blestem. Chiar fiii şi nepoţii celor mai 
învârstă, sau plecaţi din lumea aceasta, îşi strigă disperaţi 
soarta, spunând că sunt blestemaţi. Dar cursul învolburat al 
păcatelor nu poate fi domolit, decât prin eliberarea de 
încărcătura de păcate. Şi nu există nici o altă cale eficientă 
decât mărturisirea lor, preotului din comună, sau oricărui alt 
preot. Şi el ştie să-i aducă, până la împărtăşanie. Dar 
opunându-se cu duritate la mersul la biserică, orgolioşii 
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aceştia, aici, la capătul negativ al lumii, se manifestă cu 
mânie şi ură. Până la limita demenţei. Până pe punctul de a 
strânge de gât pe cei cu care sunt în conflict. Ca să nu spun 
nimic de ameninţarea cu toporul. Am obosit. Încep să-mi 
simt alcătuirea trupească. Şi trupul e din ce în ce mai greu 
de dus. Şi într-o bună zi, stop, defecţiune. Încetează să mai 
funcţioneze. Dar ai mei mă aşteaptă. Dumnezeirea, 
Sfinţenia Supremă şi Sfinţii. Şi părinţii, unchii, bunicii. 
Sper să fi învins neputinţele lor, care, o vreme, fără să îmi 
dau seama, au vlăstărit şi în mine. Nu există o mai intensă 
speranţă, de acolo, din lumea suferinţelor, decât îndreptarea 
unor păcate şi erori, în viaţa urmaşilor. Atunci, când aceştia 
trec şi ei în lumea de dincolo, sunt primiţi în triumf şi în 
bucurie de nedescris, ca nişte învingători. Dacă nu, ne 
adăugăm neputinţei lor, de a nu fi înţeles, în timpul vieţii, 
ce e viaţa. S-au trezit dincolo, fără să creadă în viaţa de 
dincolo. Şi eu mă duc dincolo, dar mi-e teamă că nu voi fi 
primit, de cei ce au sperat ceva de la mine. Iar eu nu am 
trezit la viaţă, nici un om din Pestedeal. Un om care să fi 
devenit un prieten al lui Cristos. M-am ciocnit de ei şi ei de 
mine, cu supărări şi răni de tot felul. Dar i-am iubit? Nu. 
Dacă iubeam, fie şi un singur ţăran şi tot l-aş fi scos din 
abrutizarea ridicată la rang de deşteptăciune. Din ura spoită, 
cu ceea ce cred ei, că e demnitatea, onoarea. Cu urletele lor, 
când beau mai multe pahare. Urletele disperării şi ale 
tuturor rănilor acumulate în viaţă. Prin aceste urlete se mai 
eliberează de o parte din presiunile interioare. Dau în afară, 
ca lava unui vulcan. Lion, poate pentru prima dată de când 
a venit în Pestedeal, se plimba cu adevărat, lăsându-se în 
voia gândurilor. Într-un târziu, se întoarse spre casă. 
Dinăuntrul troiţei, o dulce lumină plutea în înserare. Se 
opri. I se păru a fi pe altă lume. Nu înţelegea de unde atâta 
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lumină, gălbui de miere de albine. Sufletul i se învioră. De 
bună seamă, arde o candelă. Şi cine să o fi aprins? 
Merişoara! Iar eu îi vorbesc din rănile mele, mărindu-i 
rănile sale. Cine ştie în care suflete arde fără întrerupere, 
candela vie? Într-un hăţiş de moşteniri negative şi păcate 
personale. Iar hăţişul acela vorbeşte, continuă să participe la 
viaţă. Dar întunecimile trosnesc, sub arderea luminii vii, 
spirituale. De unde ştiu eu că Merişoara nu şi-a aprins 
candela vie? Sau va reuşi să şi-o aprindă şi să şi-o menţină 
mereu aprinsă? Am început să judec oamenii şi mi-am făcut 
mie însumi tulburare. Până acum înregistram răul făcut, sau 
devierile comportamentale, ca orice om întreg la minte, dar 
nu judecam. M-a păcălit necuratul şi pe mine. Dar iată, aici 
lângă troiţă mă simt mângâiat şi întărit. Iată, zile fără 
număr, de când nu mă mai rog. Sufletul mi s-a anemiat. 
Nervii mi s-au întins. Incapabil să nu fiu răvăşit de rănile 
primite. Porţile sufletului, care se opun loviturilor vieţii, 
sunt străjuite de starea permanentă de rugăciune. Am uitat 
de ea. Am uitat de mine şi de semeni. Un singur om din 
Pestedeal, copil, tânăr, vârstnic, femeie sau bărbat, m-ar fi 
ridicat la starea de potenţială mântuire, dacă l-aş fi învăţat 
să se roage, în timp ce o altă persoană vorbeşte. Iar dacă doi 
s-ar fi rugat, acolo ar fi fost prezent însuşi Iisus. Şi când 
vorbesc trei între ei. Doi-trei. Să zică, Doamne Iisuse 
Cristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine 
păcătosul. N-am învăţat pe nimeni. Ce fel de profesor sunt 
eu, dacă atâta rod nu am avut, într-o viaţă de om? În fine, 
Lion se ruga cu uşurinţă şi cu bucurie. Mulţumi Domnului 
pentru tot binele. Se rugă pentru Merişoara. Şi pentru toţi 
oamenii din sat. Şi pentru Mihaela. Şi pentru copii săi. Şi 
pentru toţi cei care l-au supărat, sau i-a supărat vreodată. 
Rugăciunea îi înviora şi îi bucura sufletul în continuare. 

156 
 



Deci legionarii, eu abia acum în democraţie, am aflat, au 
luat taurul de coarne şi au făcut cruci de strajă, din trunchi 
de stejar, sau din beton armat, în vârf de dealuri, sau la 
intrarea în sate. Şi acestea au străbătut timpul 
comunismului. Şi ce minciuni se spun acum despre evrei, 
cum că nu ei ar fi fost inventatorii, şi cei ce au implantat, cu 
forţa, comunismul, în trupul viu al neamurilor din URSS şi 
de din afara URSS. Nicăieri în fostele ţări, care vor ajunge 
sub dictatura comunistă, nu au existat forţe organizate, cu 
scopul de a prelua puterea politică, pentru a lichida prin 
sabie religia creştină. Aşa ceva este de origine evreiască. 
Desigur, li s-au raliat şi unii fii ai neamurilor, dar de aici şi 
până la a nega licenţa, implantarea şi exercitarea puterii în 
comunism, de către evrei, este de neacceptat. Iisus însuşi i-a 
demascat pe potrivnicii săi. Iar aceştia au acţionat împotriva 
urmaşilor şi urmaşilor acestuia. Explicaţii pot fi multe. 
Marginalizarea evreilor până la marginea prăpăstiei. În 
situaţii de a dispărea de pe suprafaţa pământului, prin 
asimilare. Şi-au pierdut limba. N-au avut un pământ al lor, 
ca toate neamurile. Îmbogăţirea lor prin negustorire, a fost 
recepţionată ca îmbogăţire fără muncă, din sudoarea 
neamurilor, între care trăiau. I-a salvat unirea în jurul lui 
Dumnezeu şi în jurul lui Moise. Îşi pierduseră limba. 
Vorbeau în limba neamurilor, în care trăiau. Conştientizară, 
prin şirul secolelor, că pot supravieţui activ, ca un organism 
victorios, în stare să se regenereze şi să se organizeze, 
atunci când este lovit. Dar au îndrăznit mai mult. Unirea lor 
s-a dovedit mai tare decât dezunirea din sânul neamurilor, 
în care trăiau. Neamurile aveau grupuri de elită în unire, 
alături de alte grupuri, care li se opuneau. Şi evreii au fost 
în stare să participe, cu abilitate şi tenacitate la 
destabilizarea unor stări de lucruri, din sânul unor neamuri 
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şi în general din omenire. Fie să pomenesc, revoluţiile din 
1848 şi 1871 din Europa şi Revoluţia din Octombrie 1917 
din Imperiul Rus. Constat destabilizarea, dar nu fac o 
analiză a stărilor de lucruri. Poate pentru că am trăit în 
comunism. Poate alte vremi au fost şi mai sălbatice. 
Mijloacele de tortură din Evul Mediu au existat înaintea 
acestor dictaturi. Deci nu evreii sunt inventatorii detenţiilor 
de groază. Dar în secolul al XX-lea au întrecut prin 
amplitudine tot ce s-a întâmplat mai înainte. Ei au instalat 
comunismul. După o jumătate de secol de exersare 
victorioasă, au ajuns la concluzia că în continuare le va fi 
mai bine fără comunism şi s-au mobilizat pentru demolarea 
lui. Indiferent de explicaţiile şi cauzele care i-au determinat 
să schimbe macazul, este de reţinut şi o cauză care începuse 
a-i măcina. Din rândurile neamurilor, foarte încet, fii şcoliţi 
în comunism, nu-i mai suportau pe evrei drept şefi şi pe cât 
erau în stare puneau la cale eliberarea de sub această tutelă. 
Timpul lucra cu repeziciune în favoare acestor fii. Exista 
perspectiva de a prelua ei conducerea comunismului. Şi 
altfel ar fi fost comunismul. Cu siguranţă ar fi încetat 
incriminarea numai a fiilor neamurilor, pentru vini reale sau 
închipuite. De evrei să nu te atingi, să nu-i arăţi cu degetul! 
Ar fi încetat, extremistule, ingratule, nazistule! Te-am 
identificat! Nu încă, răspunse în sinea sa Lion. E totul în 
mintea mea. În comunicările interioare, sufleteşti. Dar aveţi 
posibilitatea de a mă identifica. Voi vorbi mai mult în lume. 
Ca un apostol? Da. Ca apostolul evreu. După cum vedeţi 
sunt prieten foarte bun cu evreii. Cât mă priveşte pe mine, e 
bine că am ajuns să răspund la întrebarea cine sunt şi ce 
vreau. Trebuie să fiu lipit de biserică, aşa cum trupul e lipit 
de suflet. Când pierd trupul, sufletul se lipeşte de Iisus. 
Pentru mine aceasta este Calea. Am ales. Şi revenind la 

158 
 



evreii buni, răi, îi iubesc şi pe ei ca şi pe celelalte neamuri. 
Şi pentru un copil evreu aş sări în foc să îl salvez, la nevoie 
cu propria-mi viaţă, aşa cum aş face şi pentru copiii mei. 
Aceasta este Calea, Adevărul şi Viaţa. Soarele asfinţea. 
Candelă la tâmpla Pestedealului.  

Merişoara se închină cu adâncă smerenie în faţa troiţei, 
apoi intră în casă. Citi Împărate Ceresc, Prea Sfântă Treime, 
Psalmii de seară şi Acatistul Maicii Domnului. Apoi al 
sfintei trecute în calendar. Şi iar şi iar câteva metanii. 
Candela ardea în troiţă. Candela ardea în casă. O altă 
candelă, cea mai de preţ, candela vie, lumina vie, 
inteligentă, din însăşi Sfânta Treime, aprinsă în sufletul 
Merişoarei, prin lucrare rugăciunii. Băteau zorile în 
gemurile căsuţei sale. Adormi câteva ore. Se trezi plină de 
vioiciune, bine dispusă. Rugându-se cu bucurie, merse de se 
închină la troiţă. Aprinse candela şi o lumânare şi iar se 
închină. Şi îşi văzu cu vrednicie de cele gospodăreşti. După 
amiazăzi îşi făcu ordine în dulapuri, în lada de zestre, 
rămasă de la bătrâni. Alese tot ce era în plus. Îşi păstră 
costumul de plecare pe lumea cealaltă şi strictul necesar 
pentru sezonul cald şi cel rece. Alături rămase un morman. 
Le spălă pe toate. Avu de călcat o zi întreagă. Se rugă cu o 
bucurie sfântă. Lucruşoarele sale erau cu gust, toate ca noi. 
Le voi dărui pe toate. Şi le dărui. Câteva zile a fost un du-te 
vino de femei şi fete. Lucru bine făcut, dă rod bun. În 
dulapuri, spaţiu. Acum ştia ce are în ele. Şi două rânduri noi 
de aşternut de pat şi o plapumă ajunseră în alte case. Mai 
luă o hotărâre. Deşi pensionară, ca toţi profesorii 
pensionari, la limita pâinii cea de toate zilele, să aibă grijă 
de două familii în dificultate. Cu alimente. Dar aici se lovi 
de faptul că permanenţa darului ar fi bătut prea mult la ochi. 
Nu găsi pe nimeni prin care să transmită alimentele, fără să 
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se ştie de ea. Cum nu găsesc?! Preotul. Şi la fiecare pensie, 
îi ducea ulei, zahăr, orez, să le dea sfinţia sa, la familiile 
alese de ea. Unui sărman bărbat, îmbătrânit în singurătate şi 
boli, unei familii cu patru copii, care îl refuză pe preot, dacă 
nu ştia de la cine vine darul. Din partea bisericii. De la cine 
părinte? Nu ştiu. Atunci, bună ziua. Şi-i întoarse spatele. Şi 
părintele o rugă pe Merişoara să accepte alte persoane 
pentru oferta sa. Ia-ţi două femei mai în vârstă. Nu numai 
că nu ar refuza, dar s-ar bucura nespus. Foarte bine părinte. 
Dar nimeni să nu ştie de mine. Nici doamna preoteasă. Nici, 
doamna profesoară. Domnul şi Maica Domnului cu 
dumneavoastră, o binecuvântă părintele. Şi Merişoara se 
îndreptă în grabă spre căsuţa ei, certându-se de zor pentru 
defectele ei, mai ales pentru mândrie, de care, Doamne, m-
am lăsat condusă şi la construirea troiţei, oropsindu-l pe 
Lion. Dar iată, Doamne, am început lupta sfântă cu mine 
însămi. N-am ştiut care sunt calităţile şi defectele unui om. 
Trăiam din toate, după cum se iveau ocaziile. Şi n-am 
născut nici un singur om, să-l fac prieten cu Iisus. Acum 
înţeleg de ce spunem, părinte, tuturor preoţilor, din 
mânăstiri, din oraşe şi din sate. Biologic şi oile nasc miei şi 
vacile viţei. Şi cei cu asta? Şi femeile nasc. Apoi urmează 
creşterea copiilor, printr-un ghiveci de învăţături, de la 
părinţii lor, tata şi mama şi de la profesori. Li se transmit şi 
cu voie şi fără voie si cele bune şi cele rele. Un ghiveci, să 
aibă de toate la îndemână, după ocazii şi împrejurări. Dar 
fiii bisericii sunt cei dinamici în cele bune, conştienţi în cele 
bune. Ei, cât de cât, ies din ghiveciul vieţii. Ghiveci e un fel 
elegant de a vorbi. Biserica, mama noastră… Oare voi 
reuşi, în anii pe care mi-i mai dă Dumnezeu, să am şi eu, fii 
duhovniceşti? Un fiu. O fiică. Să pun Cuvântul în inima lor. 
Să-i grădinăresc. Să-i învăţ să-şi grădinărească singuri 
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sufletul. Şi, smerită, să zic, Doamne, nepriceputa şi 
păcătoasa de mine, am un fiu. Ţie ţi-l încredinţez. Şi când 
voi închide ochii, să trec, de veghe, din viaţa aceasta, în 
lumina spirituală a acestui fiu. Cum de mi-am risipit zecii 
de ani de viaţă, ca o proastă?!  

Inginerul Ionel auzi de ridicarea troiţei. O să am de ce 
să râd, de cei ce au făcut-o. Doar nu sunt chiar aşa de prost, 
să nu ştiu că aici e coada lui Lion. A făcut pe deşteptul, 
când i-am spus că legionarii sunt nişte criminali şi în loc să 
zică da, da, au ucis şi au ucis evrei, a cotit-o, cum că nu au 
ucis evrei, decât după ce evreii i-au ucis pe ei. Dar hoţ, că 
nici el nu ştie precis. Adică aşa, ca mine, nedocumentat. Şi 
mai mult, îl ridica pe Codreanu, zi-i pe nume, Corneliu, la 
înaltul grad de comparaţie cu evreul Moise. Ei, aici m-a 
avut! Nu eram documentat. Nu citisem nişte capitole din 
Vechiul Testament. Nici acum nu mi-am pierdut vremea cu 
aşa lectură, dar mi-a confirmat cineva că şi Moise a ucis. 
Stop!, i-am spus şi am plecat. Ce nevoie mai aveam să 
citesc Vechiul Testament? Mai bine văd un film la 
televizor. Şi nici despre Codreanu. A ucis şi încă pe şeful 
poliţiei din Iaşi. E drept că nu era evreu. Şi ce dacă? Îl am 
la mână pe Lion. Să meargă în aia a măsi, în Ardeal, de 
unde a venit. Ajuns lângă troiţă, rămase cu gura căscată. 
Frumoasă. Bine făcută. Nu avea cum să-l ponegrească în 
faţa oamenilor, că a făcut comuna de ruşine. Dar ce vrea el, 
să ne ducă cu forţa la biserică? Nu-i una mare, sus pe deal, 
mai face bisericuţe, una ici, una colea? A prostit-o pe 
Merişoara, că altă proastă n-a găsit în tot satul. Pe Sulcina o 
dorea la pat! Nu i-a mers. Femeia l-a pus la punct, de i s-a 
dus buhul. Pe Merişoara n-a auzit-o nimeni protestând. Nu-i 
chiar aşa de  prost, domnul profesor! Că Mihaela, e cam 
trecută. Îl mai lasă în pace. A dat-o în bară, cu Sulcina, da-i 
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merge, cu Merişoara. Şi dacă-i merge, omul, deştept, stă la 
casa lui, nu ia satul, la întors. Oare cum de a reuşit, s-o 
lămurească, pe doamna profesoară Merişoara, să facă troiţa, 
în curte la ea? 

- Ei, şi dumneavoastră, îi răspunse Vasile al lui Spânzu, 
neştiind ce să zică.  

- Nici un ei! Omul e dotat! Că de aia umbla prin tot 
satul. Numai ce-l vedeai defilând în sus şi-n jos. Acum mai 
umblă? 

- Nu, îi răspunse Zu, care nu prea înţelese nuanţele cu 
protestele doamnei Sulcina, pe care el nu o ştia de doamnă, 
doar îi de aici, din comună, ca şi el şi nici de dezlegarea 
domnului Lion, de coana Mihaela şi cafeaua Merişoarei. L-
a servit cu o cafea. Şi? Dar acum a priceput. Sulcina nu l-a 
răbdat. Lion îi cam mare şi ea cam mică. Lion nu mai 
umblă în tot satul. Şi-a găsit locul potrivit la Merişoara. 

- Bine că şi-o făcut pomană cu el. Ajungea, dracului, la 
un spital de nebuni!, mai adăugă inginerul Ionel, apoi îl 
salută pe Zu şi plecă la ale sale. Vasile Spânzu simţi nevoia 
să fie între oameni. Luă drumul povernei. Se mai punea 
câte un lemn pe foc, sub cazan, se mai cinstea câte un pahar 
de ţuică, mai soseau căruţaşii cu cărătorul plin şi-l goleau în 
bazine, se mai oprea şi câte un trecător, să fie şi el îndemnat 
să spună, dacă iese ţuică bună. Şi lui Zu, nu-i mai tăcea 
gura.  

- Curviştina asta, Merişoara, după ce s-a culcat cu toată 
ţara, a venit cu facerea de bine şi-n Pestedeal.  

- Dar tu, măi Zu, ce crezi, preotul ştie?  
- Dar, ce-i, prost?! Poate chiar el a pus la cale. Toată 

lumea e în câştig. Preotul cu troiţa, Lion cu Merişoara şi 
Mihaela cu Lion! Toţi ascultătorii izbucniră în râs. Îi mai 
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umplură o cănuţă. Omul care-şi făcea ţuica, n-avu ce face şi 
îl lăudă pe Zu pentru vorbele spuse. 

- Drept să zic, parcă mi-ai luat ceva de pe ochi. Nu 
vedeam.  

- Ce să vezi, mă! M-am lămurit şi de tine. De aia ai 
rămas pe dinafară. Tu ai vrea să vezi cu ochii şi doamna să 
spună ce bine se simte. Bine că a spălat Lion ruşinea din 
comuna noastră! Dacă se ducea Merişoara, din Pestedeal, în 
toată ţara, din cauza ta? Ce crezi, că nu sa aflat? 

- Aşa-i. I-am dus două căruţe de pietriş. 
- Şi a fost mulţumită? I-a ajuns?  
- Nu. Că îi mai trebuie nu ştiu ce, dar eu n-am mai avut 

vreme şi am plecat.  
- Cinstit din partea ta. Păi dacă n-ai, sigur că ai plecat. 

Ce să facem, Nicule, unii sunt săraci. N-au nici cu ce 
mesteca mămăliga. 

- Gata, măi Zu! Aici nu-i cârciumă! 
- Ştiu şi eu că nu-i. Şi nici nu am venit să-ţi beau ţuica, 

ci să îţi fac şi eu un bine. Dacă nu şi nu, că nu te ştiam aşa 
supărăcios, am plecat. 

 -Stai! Ce bine?  
- Să mă trimiţi în locul tău, în delegaţie. Eu am vreme şi 

nu o las amărâtă. Acolo îi de lucru, cu schimbul. Lion într-o 
zi şi tu în alta. Dar dacă ai fugit, de ce te superi pe mine. Îţi 
pare rău după ţuica pe care mi-ai dat-o? Iată, pun căniţa cu 
gura în jos. O să mai vin pe aici, după ce termini de făcut 
ţuica şi o duci acasă. 

- Măi Zu, mă, tu chiar nu ştii de glumă? Îţi dau 
delegaţia cu dragă inimă, numai dacă mai rămâi, că trebuie 
o oarecare încălzire.  
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- Aici ai dreptate. Zu îşi umplu singur căniţa. Nicu se 
felicită. Mâine s-ar fi râs în fel şi chip de el. Dar îi dau de 
băut şi tace. Şi-i mai spun ceva.  

- Măi Zu, neastă-mea nu-i Mihaela!  
- Aşa-i!, se cam sperie Zu. Guralivului îi era frică de 

nevasta lui Nicu. Avea nevasta lui un nerv, că mai bine 
murea, decât să nu-i iasă în cale, celui ce îi vorbea de rău 
bărbatul. Nu mă bag, Nicule, în gura nevestei tale. Că nu 
mai am pe unde trece pe drum, pe lângă casa voastră. Gata! 
Sănătate şi am plecat!  

Anişoara reveni în comună, primăvara, la începutul 
lunii aprilie. După un an şi jumătate.  

- Cam des, din an în an, Anişoaro. Al meu îi dus în 
Israel, sau în Serbia. Doar banii îmi vin lunar. 

- Ai un bărbat bun, Sulcino.  
- Aşa-i. Numai să nu-mi trimită într-o bună zi nişte 

puradei, în loc de bani.  
- Nici o grijă. Acolo mergi cu bani, plăteşti şi ieşi 

liniştit. Că doar n-ai vrea să se îmbolnăvească de nervi, 
până vine acasă.  

- Nu, nici vorbă. De fapt mi-a spus el ceva. Şi că nu-l 
vor, nu numai pe el, fără prezervativ.  

- Corect. E de ajuns o singură femeie, sau un singur 
bărbat, cu sifilis sau SIDA şi-i vai de mulţi. Mai ales că 
lucrează şi el, acolo unde-i trafic mare. Şi dacă n-ar fi, 
pericolul tot există. Păi ce, tu vrei să zici, că-ţi dai jos 
rochia, dacă nu e cu prezervativ? 

- Nici vorbă. Atât mi-ar trebui. Să-mi îmbolnăvesc 
bărbatul! 

- Dar mai încet, Sulcino, că intru în gura satului. 
- Aşa-i. Că-s proşti. Bătuţi în cap. Nici unu nu vrea, cu 

prezervativ. Şi râseră amândouă. Spune-mi Anişoaro, cu ce 
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rost ai venit în comună. Că numai de dorul mamei, n-aş 
crede. Îi trimiţi un bănuţ şi gata.  

- Îi trimit. De venit am venit să-mi ajut consătenii. Nu 
mai au nevoie de vize, dar n-au bani. N-au unde lucra. 
Poate găsesc. Eu cum am găsit? Şi îmi dau banii înapoi, la 
primele încasări. Au nevoie de cel puţin cinci sute de euro 
de buzunar. Apoi trebuie să dispară, să-şi găsească de lucru 
şi să fie cuminţi, că de-i prinde, primesc un şut de nu se mai 
opresc până în România. E adevărat că, de la negru, dacă 
sunt vrednici, pot fi angajaţi legal. 

- Anişoara, au ei unde lucra, pe lângă cei ce sunt plecaţi 
de un an, de doi, sau de trei ani. 

- Vezi? 
- Dacă nu-ţi mai dau banii înapoi şi rămâi săracă? 
- Nici vorbă. Am venit numai după doi. Verii mei. Că 

nici pe mine nu mă dau banii afară din casă.  
- Anişoaro, îţi plătesc. I-ai şi pe cei trei băieţi ai mei. O 

să mă simt mai liberă, sublinie cu un tâlc, vorbele rostite, 
dar adăugă, am glumit. Am câte cinci sute de dolari pentru 
fiecare. Că am economisit din ce mi-au trimis bărbatul şi 
feciorul cel mare. Aceştia au crescut şi ei şi crapă de 
tinereţe şi de nervi.  

- Ţi-i iau. Si dacă au braţe tari şi răbdare sfântă, de 
sclavi, vor câştiga bani frumoşi. 

- Ştiu eu de la tatăl şi fratele lor cum se lucrează în 
Israel, la construcţii, robie. Au timp doar pentru somnul de 
noapte.  

- Dar?  
- Aşa-i. Bani frumoşi. 
- Sunt mulţumiţi? 
- Foarte.  
- Sănătoşi? 
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- Foarte. 
- Când pleci?  
- Eu întreb. Au paşapoarte? 
- Da.  
- Dimineaţă. Sunt şi eu în autobuz. Mă urc la Căpriţa. 

Nici o vorbă în autobuz, cu nimeni. Altfel, nu-i iau.  
- În regulă.  
- Să ştii că cinci sute trebuie la trecerea graniţei. 

Biletele dus şi întors, asigurarea medicală şi alte cheltuieli, 
alte cinci sute.  

- Vai!  
- Ai, bine. Nu, nu. Şi mai e ceva. Cei cinci sute de 

dolari sunt pentru a trăi cinci zile. Dacă tu crezi că în cinci 
zile, li se poate găsi de lucru… În cinci zile se ajunge de 
aici la Constanţa şi de la Constanţa la Timişoara, unde 
găseşti de lucru, sau nu. Dar oboseala? Somnul? Dacă nu 
găseşti, drumul spre Iaşi… E de alergat. Şi alte cheltuieli. 
Dormit, masă. Sunt banii lor de buzunar, sau banii mei şi 
mănâncă ce le dau eu, câte zile vor fi, până încep lucrul. Nu 
sunt aşa de săracă, să nu scot şi eu un ban, pentru ei. Dar să 
rabde, să nu-mi ţină ei socoteala, altfel le dau un şut, de 
ajung pe stradă. Ce ştiţi voi. Uneori, ca să intri într-o 
echipă, dai şefului. La început. Atât. 

- Poţi să faci ce vrei cu ei. Şi dragoste, dacă-ţi plac. Vor 
fi ca nişte soldaţi. Nu mişcă în front. Şi vor lucra bărbăteşte. 
La femei, bărbăteşte, nu prea, nu sunt rodaţi. Tu Anişoară, 
eu nu m-am gândit la ce am zis, la femei, ci la câmp, la vreo 
fermă, la orice şi oricât de lucru. Ştiind că la sfârşit de 
fiecare săptămână îi aşteaptă euroii, vor lucra vitejeşte, în 
tăcere. De ce? Îţi spun. Bărbatul meu a făcut puşcărie în 
Italia. Acum e la negru, în Serbia, nu în Israel, cum ştiu toţi 
pestedelenii. Băiatul cel mare e în Israel. Dar şi el a pierdut 
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mari sume de dolari, jucând la jocurile electronice. Aşa că 
aceştia trei au învăţat toate lecţiile, să lase obiceiurile de 
Pestedeal, în Pestedeal, şi acolo să fie oameni şi ei, ce 
dracu! 

- Sulcino, eu plec mâine. Tu vii în seara asta la mine cu 
trei mii de dolari. Şi să aibă fiecare la el câte un milion de 
lei. Îmbrăcaţi obişnuit, iar costumele lor ultra, într-o sacoşă. 
Nimic pentru iarnă.  

- Am înţeles. N-am decât o mie cinci sute de dolari. 
Câte cinci sute pentru fiecare. Dar acum vând vaca. Am 
cumpărător. Din viţea, fac eu, vaca la loc!  

- La ei un singur act. Paşaportul. 
- Am înţeles. Să îţi dea Dumnezeu sănătate.  
- Şi ţie, Sulcino. 
- Numai că băieţii sunt la Sibiu, la asfaltat şosele.  
- Dimineaţă, în autobuz. Banii înainte. Tu mi-i dai, nu 

ei. Vii tu la mine, la orice oră din noapte. După ce au sosit 
ei acasă. Dacă vin.  

- Vin. Fii sigură. 
Şi, dimineaţă, în autobuzul de la prima oră, plin până la 

refuz, cu oamenii care mergeau la serviciu, se aflau Elena, 
Anuţa, Zizi, Nina, cei trei băieţi ai Sulcinei şi Anişoara. 
Fetele lucraseră pe brânci, hărnicie nemaivăzută. Nu mai 
mergeau la disco, decât vreo câteva ore, o dată pe lună. 
Numai ele şi părinţii lor ştiau secretul. Şi Anişoara. Era 
verişoară, cu una din ele. Deci nici vorbă de poveştile cu 
fetele răpite şi obligate să se prostitueze şi încă pe de gratis. 
Pe lângă tot ce era de lucru în gospodărie, fiecare crescuse 
câte doi tăuraşi. După un an vândură fiecare tăuraş cu 
douăsprezece milioane. Nu s-au atins de ei. I-au depus în 
cont bancar. În Bucureşti scoaseră milioanele şi le 
transformară în bancnote euro şi le dădură pe toate, 
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tenculeţe, tenculeţe, în mâinile Anişoarei. Fără nici o 
pretenţie, doar să aibă de lucru în străinătate. 

- Garantat, fetelor. Ştiţi şi voi ce cheltuieli sunt. Din 
Bucureşti, mai luă patru fete, de toată frumuseţea. Fiecare, 
cu câte o mie de euro. 

- Poftim, Anişoaro. La sigur? 
- La sigur, fetelor. Veţi fi cu bani frumoşi! Totul era 

minunat. Pe băieţii Sulcinei îi va plasă la o fermă de struţi 
în Ungaria şi ca să nu existe discuţii în comună, le deschise, 
fiecăruia, un cont cu câte patru sute de dolari. Peste câteva 
zile veniţi să vă luaţi cardurile. Domnul ungur vă dă voie. 
Apoi, repejor la fermă. Sărut mâinile. Şi-i sărutară mâinile, 
cu lacrimi în ochi. 

Anişoara avea autorizaţie pentru bordelul său. Era 
patroană. Alesese un vad extraordinar, numai cu oameni din 
lumea finanţelor. Investise la sigur, cumpărând cel mai mic 
pămâncior, doar cât să înalţe o cabană de lemn, un garaj, iar 
în spatele cabanei, să intre două trei maşini. Toată munca ei 
de patru ani şi vreo două trei bacşişuri grase. Având bani 
pentru prima rată, obţinu un credit şi în câteva săptămâni, 
totul a fost la cheie. Plăcut, cu toate facilităţile. Fără firmă 
la vedere. Fetelor, primele luni, fără bani. O afacere se 
porneşte cu greu. Fără comentarii. Am înţeles. Apoi, câte 
puţin, din ce în ce mai mult, să aveţi contul vostru doldora 
de euro. Ratele se plătiră la timp, impozitul iar, o jumătate 
de an. Apoi, într-o zi, sărbătoare. Nouă persoane. Patroana 
şi fetele. Reuşise să le închirieze pe toate unui industriaş, 
care avea şi o staţiune de odihnă pe malul marii. Plaja, 
hotelul, separate de alte proprietăţi, de o împrejmuire 
păzită. Numai clienţi pe sprânceană. Şi în această perioadă 
avea nişte întâlniri de afaceri, şnur, la vârf. Lipseau fetele 
frumoase, foarte tinere, dar mute. Acestea erau româncele. 
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Nu ştiau vorbi decât româneşte. Deci nu le întreba nimeni 
nimic şi nu aveau de ce să vorbească.  

- Fetelor, sunteţi destul de bune. Aţi câştigat ceva 
experienţă. De azi înainte veţi gusta valoarea banilor. De 
azi încolo vă salarizez. Legal. Mergem la bancă, azi, şi vă 
deschid un cont de o mie de euro pentru fiecare. Din luna ce 
vine adăugaţi euro lângă euro şi veţi uita definitiv de 
sărăcie. Ca răsplată, pe lângă bani, aveţi câteva săptămâni, 
la mare, să faceţi plajă. Masă, casă, vin şi bărbaţi pe de 
gratis. Eu plătesc. Patroana considerase că nu are nici un 
rost să le spună ce sumă primise pentru plecarea lor la 
mare. Şi nici nu avea voie să vorbească aşa ceva cu ele. 
Apoi mergem la munte, fără nici un bărbat pe lângă noi. Tot 
eu plătesc. Să vedeţi şi voi lumea şi să vă bucuraţi. Vă 
aşteaptă o viaţă frumoasă. După mine, la bancă! Anişoara 
întinsese coarda destul, doar cu masă, casă, îmbrăcăminte şi 
vizita medicală. Câştigase enorm. Avea emoţii. Numai 
fetele mergeau la mare. Aşa fusese înţelegerea cu 
reprezentantul industriaşului. Peste două săptămâni primi 
un telefon. Totul e foarte bine. Sunteţi invitată şi 
dumneavoastră. Avem ceva interese în continuare. Şi fetele 
au fost închiriate pe încă două săptămâni. Le stimulă cu 
două sute de euro, pe fiecare. Tot în cont. De lipsit nu le 
lipsea nimic. Îi sărutară mâinile. Se bronzaseră şi se 
zbenguiau în valuri şi se plânseră, că nu prea fuseseră 
solicitate. Lasă că e bine. Contul creşte şi voi sunteţi în 
refacere, la o staţiune, cum neam de neamul pestedelenilor, 
nici nu poate gândi. Unde vreţi în continuare, aici, sau la 
munte, la o cabana, la grămadă, toate într-un dormitor. 
Aici!, strigară toate. Foarte bine. Vă pup. Pa. La revedere. 
Si la o lună de absenţă de pe piaţa locală, Anişoara avu iar 
emoţii. Dacă nu mai am vad? Cele două hoteluri le-am 
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pierdut. Şi cam aşa ar fi fost dacă nu ar fi avut inspiraţia să 
cheltuiască, să scoată fetele în lume. Alese cel mai bun 
hotel din cele două şi până să observe cei de la recepţie, 
erau înăuntru, instalate la mese. Veni repede patronul, dar 
văzându-le serioase, cu un bronz de milioane, frumoase, de 
toţi clienţii nu-şi luau ochii de la ele, le servi cu tot ce 
comandaseră, în contul hotelului. O invită pe Anişoara la el 
în birou. Şi perfectară o înţelegere. Doar la acest hotel. 
Fetele, la vedere. Când va fi cazul, cea solicitată, cu mare 
discreţie, va fi chemată şi se va retrage sus, în cameră, la 
client. Anişoara era fericită. Afacerile mergeau ca pe roate. 
Peste doi ani, în ritmul acesta îşi va plăti cabana. Dar de ce 
să dea banii, să-i blocheze, când, acum, ar obţine ea, dublu. 
Nu a mai stat pe gânduri şi a vândut cabana şi închirie o 
vilişoară în oraş. Fetele suspinară, dar aveau deja peste 
două mii de euro. Fiţi harnice şi cuminţi. Până peste un an 
veţi avea patru, cinci, şase, sau, poate, şapte mii, după cum 
pică. Dar Anişoara simţea că pentru ea afacerea aceasta nu 
îşi mai avea rostul. Cu emoţiile, impozitele, cu toată liota 
după ea. Dăduse lovitura vieţii. Totuşi voia ca fetele să aibă 
zece mii de euro fiecare. Merită. Eu am câştigat de pe urma 
lor de câteva ori mai mult. Începu să le favorizeze din 
încasări. Apoi le reduse iar venitul, dar, în orele libere, le 
trimitea la un curs de limbi străine. Erau incapabile să 
înveţe engleza. Bine le-ar fi prins! Mai degrabă aveau 
înclinaţii pentru germană, dar nu erau în Germania, ci în 
Portugalia. Trebuie să înveţe italiana. Eu vorbesc în italiană 
în bussines-ul meu. Dacă le duc în Italia, dau faliment. 
Acolo e aglomeraţie. Aşa că e recomandabil statul pe loc, 
până la zece mii de euro, pentru fiecare, apoi, dacă ar vrea 
să vină în Italia, bine ar face. Să câştige cât să trăiască şi să 
înveţe italiana. După un an în Italia, nu le mai cunosc. Se 
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pot întoarce în Pestedeal, dacă vor să aibă bani toată viaţa. 
Cu economie. Aici, aceştia, nu sunt bani. Le aduc eu cu 
picioarele pe pământ. Sunt foarte tinere. În Italia le trimit la 
o şcoală de şoferi. O maşină a-ntâia, la mâna a doua şi în 
Pestedeal cu ele! Altfel ajung muritoare de foame. Şi eu mă 
întorc în Pestedeal! Fac o cabană la fel cu cea pe care am   
vândut-o De cinci stele. Pentru turişti români. Familişti. 
Preţuri acceptabile. Totul e clientela permanentă, nu preţul 
mare. Iar eu îmi găsesc un bărbat pe gustul meu. Şi gata cu 
prostiile. Fetele, acasă, la tata şi la mama şi nu le mai port 
de grijă. Am lucrat din greu, în Bucureşti, în Italia şi 
Portugalia. Şi de când sunt patroană! Că unii clienţi o 
vroiau pe patroană! Preţ preferenţial! De fapt ştiau ce să 
aleagă. Nu le spuneam fetelor. Ştiam doar eu şi 
recepţionerul de la hotel. Am avut mare noroc. Alte fete ca 
mine, s-au prăbuşit. Pentru casă şi masă, serviciu fără 
încetare. Fără un bănuţ. Cum să vină acasă? Unele mai 
curajoase, au fugit, ajungând la marile ferme din Spania. Şi 
bine au făcut. Puţin câte puţin au adunat, au pus în cont, au 
mai câştigat binişor, şi cu meseria lor, de la lucrătorii veniţi 
de peste tot din Europa de Răsărit. Şi din România. Îi taxa 
şi pe românaşi. Ce să facem? Am muncit cinstit, la o fermă. 
Nu ştiam de cont. Eram mai multe fete şi băieţi. Noi am 
rămas fără bani. Ni s-au furat. Şi am ajuns pe drumuri. Le 
crezură. Şi unii dintre ei au fost furaţi. De către alţii dintre 
ei. Până şi-au deschis conturi. Trebuie să facem rost de ceva 
bani. Altfel nu mai ajungem acasă. Ce spunea una, cam la 
fel spuneau şi celelalte. Nu vrei să dai, du-te în oraş, găseşti 
destule fete, poate te îmbolnăveşti. Dar când să te duci şi 
când să vii. Absenţa de la lucru se sfârşeşte cu un şut în 
fund. Asta e. Şi tu te culci cu o fată şi fata se culcă cu tine. 
Şi dacă nu se mai culcă, îţi găseşti alta, că n-ai încotro. 
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Doar că fata a fost furată şi dai, te culci cu ea, nu dai, 
şterge-o! Aşa că du-te în oraş. Poate nimereşti într-o 
anchetă cu fetele furate şi sechestrate de peşti. Şi obosite, 
de muncă şi de meseria lor, după vreo doi ani, se întorceau 
acasă, cu ceva bănuţi. Iar care nu s-au dus pe la ferme, nu 
au avut nici bani de întors. Descoperite de poliţie, încercau 
să fugă. Unde? Nu mai aveau nici paşapoarte, nici bani. 
Unele au reuşit să fugă din captivitate. La graniţa României, 
declarau adevărul, că au fost captive. Au ajuns acasă, livide. 
Şi ai lor blestemau hoţii. Aşa au spus ele acasă, că li s-au 
furat banii. Şi fetele se măritau şi mulţumeau cerului că sunt 
în satul lor, la greul cel de toate zilele. Şi la cât să trăieşti. 
Şi fetele Anişoarei îşi începură lucrul calificat şi în Italia. În 
Portugalia nu adunaseră destui bănuţi. Afacerea nu mai era 
rentabilă. Două se considerau fericite. După un stagiu de 
câteva luni, au fost angajate cu carte de muncă, pentru 
îngrijirea unor vârstnici, trecuţi de şaptezeci de ani. Venit 
modest, dar depuneau totul în cont. Masa şi casa le erau 
asigurate. Şi fetele se comportau cu blândeţe şi cu răbdare. 
Aveau de întreţinut ordinea şi curăţenia, nu ca angajate, le 
spuneau domnii la care stăteau, ci ca la ele acasă. O dată pe 
săptămână, sâmbăta, mergeau la iarbă verde, în lume. Deşi 
aveau o viaţă asemănătoare, una într-un apartament de bloc, 
alta într-o vilişoară, nu se mai văzură. Şi nici de Anişoara 
nu mi ştiau nimic. Li se ceruse, de la început, fără telefoane 
la cunoscuţi, la cunoscute. Zizi, după un an nu îşi mai găsea 
zâmbetul. Îi telefonă Anişoarei şi celorlalte fete. Nu mai 
răspundeau la numărul ştiut. Patronul se poartă cu mine ca 
un domn. Numai că are şaptezeci şi doi de ani, eu douăzeci 
de ani. Cu el mă destind, o dată pe săptămână. Bărbaţii mă 
îngroziseră, mă terminaseră, de umblam crăcănată şi-mi 
dădea Anişoara câteva zile libere, pentru refacere. N-au fost 
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numai zile de lux, damă de companie, ci la lucru, cu cine se 
nimerea, fără moft, cu zâmbet şi plină de solicitudine. 
Altfel nu eram vorbită de bine şi clientul nu-mi ducea 
faima, la alţi clienţi şi Anişoara avea tot dreptul să se 
plângă şi eu nu voiam să ajung pe stradă. Anişoara îmi 
asigura legalitatea meseriei, vizitele medicale, timp şi casă 
pentru refacere şi mese consistente. Tot ea ne-a învăţat să 
vorbim frumos.  

Făniţă, vărul său Ion, Sulcina, care se dădea mai cineva 
decât neamul lor, coborau la vale pe şoseaua comunei. 
Bărbaţii, mai a glumi.  

- Ce faci, Sulcina, de când soţul tău e plecat pe frontul 
de vest? 

- Sunteţi interesaţi? Da sau nu? 
- Da, răspunseră deodată.  
- Atunci lăsaţi-mi timp de gândire, cum să scap de voi. 

Vă văd cam mărunţei, de aceea vreţi să faceţi doi cât unul. 
Nu zic nimic dacă vă ajutaţi unul pe altul, că femeile 
voastre arată bine. 

- Arată, sări Făniţă cu vorba. Ce ajutor?! Abia face faţă! 
- Dar tu, Ioane? 
- La fel, răspunse şi Ion. 
- Atunci e clar. Pe femeile voastre le-o fătat mamele 

lor, anume pentru voi, cam pe jumătate, de cât mi-ar fi de 
folos mie. Dacă ştiţi pe cineva, bărbat întreg, trimiteţi-l la 
mine. Ajunseră pe lângă casa lui Făniţă. Nevastă-sa îi 
văzuse şi ieşise la poartă. Piuina, ce mai faci?, o întrebă 
Sulcina.  

- Bine 
- Mă bucur. Făniţă al tău e cam nemulţumit. 
- N-are de ce. Are de toate.  
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- Nu prea cred, Piuino. Că dacă ar avea, nu ar umbla la 
cerşit.  

- El? E harnic, are de toate. 
- Chiar de toate?  
- Ce vrei să zici, Sulcino? 
- Mi se cam plânge omul, că e lipsit. Aşa că fă-ţi şi tu 

vreme ştii tu pentru ce. Mai îmbracă-te şi tu mai îngrijit. 
Mai foloseşte săpunuri parfumate, că acum se găsesc pe 
toate drumurile. Am plecat. Bună ziua! Ion schimbă rapid 
macazul, deşi venise la Făniţă. O ajunse pe Sulcina. Umăr 
la umăr. Ea îi zâmbi şăgalnic. 

- Mi-ai plăcut, Sulcino. I-ai băgat o sulă între picioare, 
la asta a lui Făniţă, de o să-ţi mulţumesc. Bine i-ai zis. 
Bărbat tânăr, ea, femeie tânără, cu un şorţ pe care îl are de 
la bunică-sa şi o rochie de nici vaca ei nu ar îmbrăca-o! 
Sulcina, surprinsă de cuvintele lui Ion, izbucni într-un râs 
hohotit, mai rar aşa ceva pe stradă, la o femeie serioasă. 

- Ei, pentru cuvântul ăsta, fac cinste, i-o servi Sulcina.  
- Că bine zici, mai dai un pahar şi tu, pentru ai tăi, duşi 

pe lumea cealaltă. Un pahar, aici, că pe lumea cealaltă cine 
ştie cum e. Şi Ion, viclean, lăsă la locul ei, puntea aruncată 
de Sulcina şi fixată de el, la un pahar şi schimbă cursul 
convorbirii, ca un om serios. Ce-ţi mai face bărbatul?  

- Bine, Ioane. Tu eşti om serios. Îţi spun. Este în 
Austria. Îi merge foarte bine.  

- Dar băiatul cel mare? 
- De la bun început s-a lipit de italience şi nu se mai 

clinteşte din Italia. 
- Încă nu ţi-a trimis nici un nepoţel? 
- Nu. Dar mi-ar plăcea. 
- Te cred. E foarte greu de una singură. 
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- Îi primesc. Nepoţei să fie. Dar nu cu oricine. Cu 
nemţoaice, italience, spaniole, portugheze, unguroaice, dar 
nu de la fitecine din Pestedeal!  

- O să vină şi ai tăi acasă, doldora de bani.  
- Dacă nu erau harnici, nu ajungeau ei acolo. Uite-i pe 

cei rămaşi în comună, tăietori de frunze la câini. 
- Eşti o femeie a-ntâia. Sănătate şi nu uita, îmi eşti 

datoare cu un vin.  
În una din zilele următoare Ion s-a dus la o circulară. Îl 

poartă cu vorba. De prea multă vreme avea buştenii acolo, 
pentru doage de tocitoare şi pentru un butoi pentru ţuică. 
Cele vechi nici cu smoală, nici lipite cu pământ, nu mai ţin. 
Mai mare paguba. Fac altele noi şi le vor avea şi nepoţii. Că 
şi eu le am de la taica. Iar Sulcinei îi fac eu cinste, cu o 
sticlă cu bere, când îmi cumpăr mie. Şi îmi cumpăr, atunci 
când e la poartă, de vorbă cu femeile. I-o dau faţă de ele. În 
contul lui bărbatu-tău. Lasă că mă socotesc cu el, când vine 
acasă. Sulcina primi. Fetelor, bem? Dar nu din sticlă, ca de-
alde Ion. Să intrăm în curte, la umbră. Trei păhărele şi 
facem şi noi un chef. Aşa trebuie să te apropii de o femeie, 
cu diplomaţie. Politica paşilor mărunţi. Merge, bine, dacă 
nu, baţi uşor în retragere. Şi vezi, poate face ea un pas, 
mărunt, spre tine. Dacă nu, nu. Să-i dau o sticlă cu bere? 
Mai bine o beau eu! Nu. Făniţă. Ce foc o fi în casa lui? Îmi 
spune el. Dar, o să-l fierb eu, pe foc mic. Nu-şi termină bine 
gândul şi hop, îl întâlni pe Făniţă.  

- Spune Ioane, ce ai vorbit cu Sulcina. 
- Ce am vorbit cu Sulcina? Păi ce să vorbesc, mă? De 

una, de alta.  
- Lasă-mă-n pace, nu mă fierbe. Tu ce crezi că am 

făcut, după ce aţi plecat? 
- Ce ai făcut Făniţă? 
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- Am închis uşa casei pe dinăuntru. Vezi, eu îţi spun tot. 
N-ai pierdut tu ocazia! Că mie nu mi-ar părea rău, dacă ai fi 
tu şi nu eu, decât să pice pe mâna altuia! 

- Tu crezi că n-a picat? 
- De unde să ştiu eu? Că doar nu m-a lăsat bărbatu-s-o, 

de gardă.  
- Că era vai de capul tău, de te lăsa. Sulcina s-a purtat 

cu tine ca o doamnă, când a spus că nu eşti dotat pentru ea. 
- O-njur, când o mai văd! 
- Da ce, eşti prost, mă Făniţă? Atunci nu prindem 

pasărea, nici tu, nici eu.  
- Aşa-i. Dar tot nu mi-ai spus.  
- Măi Făniţă, o femeie trebuie tratată, nu aşa cum te 

lăudaşi, că ai închis uşa pe dinăuntru şi gata. Ieri i-am dat 
Sulcinei o sticlă cu bere, aşa, în lume, când erau de faţă şi 
prietenele ei.  

- Deştept eşti, Ioane!, recunoscu Făniţă, înjurându-l în 
gând. Mama lui de diplomat, mă făcu prostănac. A ieşit în 
lume, zgârcitul satului, cu o bere. Adică el e domn şi eu un 
prost. Să nu-l mai văd, că vine pe la mine! Că numai din 
cauza lui nu am făcut eu troiţa! Azi eram cineva în sat! Şi 
Sulcina s-ar fi culcat cu mine! Un meseriaş, nu un ţăran 
prost, care nu a fost în stare nici o troiţă să facă! Băga-l-aş 
în mă-sa! Că a fost o curvă! Mergea ea, acasă, pe la oameni, 
cu ce o trimitea bărbatu-s-o şi venea acasă, tratată şi 
aranjată. Ba nu, maica lor, pe care o trimitea ăl bătrân, când 
era tânăr. Nu. O unchea de-a lor. Bărbatul ei făcea cărăuşie, 
până în oraşele din apropiere şi aducea, ce nu se găsea în 
Pestedeal. Femeia, cât era plecat, lua noile comenzi. Că era 
deşteaptă. Ştia scrie şi citi. El, nu. Când venea cu căruţa, 
descărcau şi o zi două sortau, pe oameni, apoi el pleca iar, 
poate după grâu şi porumb, că nu numai de piper, spirt 
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medicinal, măsline, pepeni, geamuri şi alte mărunţişuri, are 
nevoie omul, ci şi de grâu şi porumb. Mai ales grâu. Că 
boabele de porumb merg bine iarna, la vite şi găini, dar de 
când încep găinile să ouă, grâul e bun! Căruţa cu coviltir 
ieşea din comună, în trapul cailor, iar femeia, cu mărfurile 
pe la casele oamenilor, să le ia bănuţii şi alte comenzi. 
Acasă, lăsa de strajă, un băieţel de vreo zece ani. Gata, 
uncheaie, lasă-mă-n pace, unde-i fi, oale şi ulcele, ce-mi 
umbli prin cap?! Dacă te mai ţin minte? Sigur. Eram mititel 
şi dumneata, cam în vârstă, dar femeie de treabă. Intrai în 
vorbă cu mine şi îmi părea bine. Dar să şti că nevasta lui 
Ion, nu-i uşă de biserică. Ptiu, fir-aş al dracului, am ajuns să 
vorbesc cu morţii! Băga-te-aş în mă-ta, de nevastă, a lui 
Ion! Că asta nu iese din casă şi din curte, numai cu bărbatu-
s-o! Că o aranjam eu, de ar fi trecut pe la mine! Piuiata 
mea, se mai duce pe la fraţi şi surori. Şi aş fi aranjat-o eu, 
pe asta a lui Ion! Că uşa mea se închide repede pe 
dinăuntru! Că doar o vede pe proasta asta a mea, când 
merge la fraţi şi surori şi o tot vede, cum se îndepărtează şi 
cum urcă pe coastă. Am fi avut vreme destulă, da proasta, 
nu şi nu. I-am zis eu, dar mi-a făcut din deget, nu. Şi Făniţă, 
cătrănit pe toată lumea, că i-a luat-o prostul de Ion înainte, 
opri lucrul său. Şi nu se mai auzi uruitul, de fierărie. 
Nicovala amuţi. Se îmbrăcă mai binişor şi porni spre un 
magazin, în partea satului dinspre Sulcina, să-şi cumpere şi 
el o bere, ca tot omu. Şi iată că avu şi el noroc. Sulcina şi 
vecinele ei, la poartă. Făniţă le salută respectuos şi dădu să 
treacă de ele.  

- Încotro Făniţă, îl întrebă Didina, una din vecinele 
Sulcinei.  

- Să mai iau o bere două. 
- N-ai avut pe cine trimite? 
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- Nu. Că în satul acesta sunt numai proşti. I-am rugat şi 
pe ăştia ai lui Vasiluţă, să-mi dea un copil pe lângă mine, 
să-l învăţ meserie. Nu şi nu. Că strig la oameni. Strig să-mi 
dea tabla repede şi unde trebuie. Să nu se bage peste mine 
când sudez. Să nu-şi bage mâna la strung, să rămână olog  

- Făniţă, îl rugă aceeaşi femeie, fă şi tu cinste cu o bere. 
Ia de la noi, de două beri. Şi dădu să îşi bage mâna în 
buzunarul de la bluză. 

- Na! Atâţia bani oi fi având şi eu, să cumpăr nişte beri. 
Şi-şi văzu de drum. Femeile priviră după el. 

- Fudul şi când merge pe drum. Să se vadă cine-i el. Da 
bani, are. Nu prea face cinste. Adună bănuţ lângă bănuţ. 

- Şi se vede, intră în vorbă şi Sulcina. A început cam de 
la nimic. Ai lor, destul de sărăcuţi. Iar acum, cine-i mai 
deştept ca el? Lucră şi adună. Construieşte. Cumpără 
pământ. Cică vrea să îşi cumpere şi o pădure. Să facă în ea 
o cabană turistică. 

- Tu Sulcino, crezi tot ce se vinde şi se cumpără, în sat?  
- Dar ce ai soro, cu el, de nu îl laşi, să-şi facă damblaua. 

Nici nu ştii, ce pierzi!  
- Nu pierd nimic. Am pierdut. Nu-şi face el cabana, 

pentru mine. Acuma sunt prospături, mucoasele astea, că 
nici nu le-o dat bucile şi sânii şi hop, cu coada pe spate. 

- Greşeşti, interveni iar Sulcina. Nu că n-ar vrea omu, 
dar nu ştii niciodată, ce poate ieşi, cu una mică.  

- Ce să iasă? Păi mai e, ca pe vremea lui Pazvante 
Chioru, când bietele fete, una-două erau cu burta la gură şi 
cu un plod din flori, lângă ele? Acum e legal. Îi fac 
marinari. Şi o iau de la capăt. Că nu sunt ca noi, proaste.  

- Are dreptate, Sulcino, intră în discuţie şi cealaltă 
vecină. Dar nu aşa cum zice Didina. N-ajung ele la 
chiuretaje. Că doar nu de la noi au mers prezervativele spre 

178 
 



ele, ci de la ele spre noi. Iar cele care iau anticoncepţionale, 
mai târziu se vor îngrăşa. Şi la drept vorbind, chiar dacă se 
culcă cu băieţii, nu au nici o plăcere. Curiozitatea e de vină. 
Nu-s dezvoltate. Cum a zis Didina. Nu au nici sâni, nici 
buci.  

- Iată-l pe dumnealui. Să nu-i zicem nimic. Ne-o repezi, 
că cerşim.  

- Bine zici, Sulcino. Numai că el se opri. Scoase trei 
beri şi dădu fiecăreia câte o sticlă şi plecă. Sulcina şi-o puse 
jos şi fugi după el.  

- Făniţă, am un necaz la un robinet, la chiuveta de la 
bucătărie. Treci, te rog frumos pe la mine.  

- Când? 
- Când nu te opreşte Piuiata. Altfel, ştii cum sunt 

femeile, te întorc pe toate feţele. 
- Sulcino, mai lasă-mă o zi. Poimâine, Piuiata pleacă la 

oraş şi rămân singur dimineaţa. La şase. După aceea nu pot, 
am nişte clienţi.  

- Bine.  
- Merge cu autobuzul de cinci treizeci.  
- Da? Păi vii direct la mine! 
- La cinci treizeci şi cinci. Şi la cinci treizeci şi cinci, 

Făniţă împinse de uşa de la poartă. Deschisă. O închise pe 
dinăuntru. Deschise uşa de la antreu. Cheia pe dinăuntru. O 
închise. Intră în cameră.  

- Făniţă, tu eşti? 
- Eu.  
- Nici nu am ajuns să mă îmbrac. Hai mai aproape, că 

nu te mănânc. 
- Intru lângă tine.  
- Îmbrăcat, omule? Aşa ceva n-am mai pomenit. Făniţă, 

ai pus-o vreodată jos pe Piuiata, cu prezervativ? 
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- Nu. Ce vrei, să-mi spună că am fost la alta şi că vreau 
s-o protejez? Sulcina aprinse veioza.  

- Nu-ţi fă griji, nu se vede de afară. Făniţă, cu o singură 
condiţie. Prezervativul. Să văd eu, că ţi-l pui, ca să fiu 
sigură. Într-un târziu, după ce se îmbrăcă, îi spuse că e 
primul bărbat, după soţul ei. Că înnebunea. Nu mai era în 
stare să rabde. Şi de aceea a vrut cu prezervativ. E ca şi cum 
am rămas femeie la locul meu. Şi sunt. Acum rabd, încă 
vreo câteva luni şi vine al meu.  

- Nu, Sulcino, până atunci, vin eu.  
- Nu. Asta ar însemna, că îmi înşel soţul. Afară şi nu ai 

fost la mine. Dar să nu ieşi pe poartă. La capătul grădinii, se 
poate ieşi neobservat. Dacă te vede cineva venind, ai fost pe 
Dealul Cocoşului, la grădina ta, să vezi de hoţi. Ai prune 
timpurii. 

- Robinetul? Chiuveta?  
- Am reuşi s-o desfund eu. Plecarea. Acum! Şi Sulcina, 

nici o dată nu a tresărit, într-un zâmbet, cât de cât, cu 
înţeles. Şi apoi şi Făniţă, pricepu că e mai bine să tacă, 
decât să intre în gura femeilor. Eu m-am distrat pe seama 
lui, îşi zise Sulcina. Terchea-berchea de Pestedeal. Ca toţi 
câinii, când văd o căţea, îi dau târcoale. Numai că pe 
Piuiata, o am la mână. O prind eu, la înghesuială si îi 
amintesc eu de ziua aceasta. Că doar nu a mai condus-o, 
până la autobuz, atât de dimineaţă. Numai acum a condus-
o. Să se asigure, că a plecat. Şi, hop la mine, Piuiato! Noi 
suntem femei şi trebuie să ne spunem una alteia, necazurile. 
Poarta o aveam închisă. Cred că a venit pe la capătul 
grădinii. M-am trezit cu el în casă. Eu în pat. În pielea 
goală. Că erau căldurile verii. Şi eu, în căldurile femeii fără 
bărbat. Nu eram în stare să mă lupt cu el. Dar nici nu 
vroiam să mă lupt. I-am pus o condiţie. Prezervativul. Apoi 
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l-am întrebat dacă a folosit vreodată, cu tine, prezervativul. 
Până la sfârşit mi-a spus că pe când să-l pună, i l-ai luat şi l-
ai aruncat în foc. Apoi pe toate. Ai fost la curve şi acum ti-e 
frică să nu mă îmbolnăveşti? Aşa a fost, Piuiato? Aşa. Chiar 
aşa. Acum suntem prietene? Suntem. Dar lasă-l pe mine, 
îmi pică el la înghesuială. Nu, Piuiato. E secretul nostru. 
Dacă vrei să ştii şi să ştiu. Că vine băratul meu. Şi vrei să 
mă culc şi eu cu el? Nu. Doar să-mi spui dacă-i vin 
căldurile. Să ştiu, să-i fac duş rece. Bine, Sulcino. Că drept 
să spun, eu nu  m-am culcat cu nici un alt bărbat. Nici eu, 
Piuiato. Dacă nu aş fi avut prezervativul, cred că aş fi intrat 
în pământ, de frică. I-am tăiat drumul spre mine. I-am spus, 
că mă duc la Peştera Vădanilor, la fraţii mei şi le spun, că 
nu mă lasă în pace. Nu ştiu de glumă! Toacă. Aşa cum 
tocăm noi pătrunjelul. Îţi mulţumesc, Sulcino. Să ştii că am 
simţit eu ceva. Nu mai strigă la mine. Mă tăvăleşte mai cu 
dichis. Călcase pe bec. Şi de fraţii tăi, multora le este frică. 
Şi tot satul ştie, că eşti o femeie a-ntâia, până la un loc. 
Lecţia pe care i-ai dat-o lui Lion, a făcut înconjurul 
comunei! Te-am ascultat cu atenţie. Acum ascultă-mă şi tu 
Piuiato. Ne vom săruta şi ne vom despărţi, ca bune prietene. 
Dar eu sunt şefa! Cât priveşte cinstea ei, încheie Sulcina 
pentru moment dialogul său închipuit cu Piuiata, mai văd 
eu. Pot face din ea, ce vreau. Că parcă moda asta de la 
disco, în grup, sau azi cu unul, mâine cu altul, e ceva. N-om 
fi tot ţărănci proaste, iar dumnealui, al meu, la bordel. Mi-a 
spus. Numai cu prezervative. Dar acolo, nu mai este ruşine. 
Sunt şi în grup. Şi câte o femeie se răscrăcănează, fără 
nimic pe ea şi dumnealor bărbaţii, nu îşi mai iau ochii, de 
undeva şi scot dolăreii pe masă, doar pentru privit. Dar 
curviştinele astea, de pe a şasea şi a şaptea şi bărbaţii, unde 
au învăţat? Că mi-a spus mie unul dintre ei, şeful, Mihăilă, 
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câte ceva. Dar acesta, de unde mă-sa, a învăţat atâtea, că 
nu-l întrece nimeni! Muream proastă, dacă nu îmi era el, 
învăţător. În loc să-l învăţ eu, femeie trecută prin ani şi ani 
de lupte, cu găliganul acesta, de bărbatu-meu. Fără 
încălzire, aşa ca animalul, ca taurul pe vacă şi vierul pe 
scroafă. Vaca şi scroafa, le duci e drept, când le arde 
fătătoarea. Se vede că e umflată. Şi n-au astâmpăr. Dar 
femeia trebuie drăgălită, încălzită, scoasă din minţi. Şi ea, 
pe bărbat. Dar pe ăştia, cu balega în cizme şi nespălaţi… Se 
reped. Şi ce dragoste-i aia, când pute. Şi-mi place de 
Mihăilă. Curat şi parfumat. Dar dacă al meu vine şi el cu 
ceva învăţătură? Eu ce fac? Nu şi nu. Atunci pe cine învaţă 
el? Că ceva bănuţi, dosiţi, va fi având. Şi puştoaicele şi 
femeietul, când văd banii, fac ce vrei. Trebuie să mă las, 
încetişor, după vorba lui. Dar mai bine o rog pe Piuiata să-
mi ţină locul. Nici nu vreau să-ncerc, Sulcino. Tu Piuiată, 
de curiozitate. Aşa, îi avem la îndemână. Tu pe al meu, eu 
pe al tău. Şi tu nu te sacrifici, ca mine! Îi iei banii. Păi ce 
bani? Cere-i câteva milioane, adică o sută de euro. Câteva 
milioane, pentru atât? Îţi dă. Asta e taxa în străinătate, când 
merge la femei. Vrei să-ţi ştii tu rostul bărbatul tău? Vrei. 
Dar ajută-mă şi tu. Că sunt femeie cinstită. Nu vreau să mi-l 
jupoaie curvele din Pestedeal. Piuiata îi mai spuse o dată, 
nu. Şi Sulcina se întristă din cale afară. Se gândi la soţul 
său. Îi trimitea bani lunar şi nu era lipsită de nimic. Şi 
bărbatul şi feciorul cel mai mare au pierdut o raniţă de bani. 
Azi erau domni în Pestedeal, nu robi la alţii. Şi eu şi 
bărbatu-meu, am fi mers de sărbători, la braţ prin comună, 
îmbrăcaţi, de să rupem gura târgului. Ca nişte oameni 
serioşi şi la locul nostru. Şi să ne oprim din loc în loc, să 
stăm de vorbă cu oamenii. Şi mulţi să crape de invidie, că 
avem ce ne trebuie. Sunt mândră de bărbatul meu şi el de 
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mine! C-am răbdat, de am crăpat, cu toată gospodăria pe 
cap şi cu vlăjganii de feciori, rămaşi cu mine. Dar ştie 
bărbatul meu, cum mă mai răcoresc şi eu. Nu spun la 
nimeni. Dar şi fetele de la orfelinate ştiu. Şi educatoarele 
lor. Când le mai controlează noaptea, în dormitoare. Că mi-
o spus el, că în Occident, e ceva a-ntâia. De vânzare. Nu 
numai femei, pentru bărbaţi, ci şi bărbaţi pentru femei. 
Cum, mă, de vânzare? Da. De cauciuc. Nu cred, mă. Nu 
crede. Eu îţi spun, ce-am văzut. Mă, ai şi tu femeie. Şi ce! Îi 
mai sănătoasă, decât o curvă! Şi mi-o lăsat, nebunul şi mie 
un bărbat, acasă! Dar vorba multă, sărăcia omului, Piuiata e 
singură acasă, trebuie să-i fac o vizită, altfel iau foc. Zis şi 
făcut.  

- Piuiato, hai să vorbim pe faţă, ca două femei trecute 
prin multe. Tu n-ai avut copii, aşa că nu contează dacă îi 
faci plăcere la acesta al meu. Că dacă nu erai uşă de biserică 
şi încercai şi tu în dreapta şi în stânga, azi ai fi avut şi tu un 
băiat şi o fată.  

- Fii tu sănătoasă, că n-am încercat!  
- Aşa te vreau, pe faţă. Fără fiţe. Că n-om fi proastele 

lor! Tu ţine-l de scurt, pe Făniţă. Mai sunt femei, care au 
trebuit să fie muncite, ca lumea, multă vreme, apoi au făcut 
copii, în serie.    N-ai decât treizeci şi cinci de ani. Eu cred 
că doctorii au spus, că veţi avea copii.  

- Aşa-i. Am fost amândoi la doctor şi mi-a spus, ca şi 
tine. 

- Cu atât mai mult, sublinie Sulcina. Şi mai spuse 
gândurile sale în legătură cu bărbatul său şi Piuiata, şi 
despre suta de euro. Apoi se despărţiră, ca nişte prietene. Şi 
Piuiata îşi zise că îşi dă şi fusta jos, pentru o sută de euro. Şi 
dacă e bine, îi face cinste şi altă dată. Împuşc doi iepuri 
deodată. Îl ţin pe al meu pe aproape, nu cumva să aud, că 
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are un copil cu alta. Am simţit eu ceva. Trebuie să-i tai 
moţul, cât se poate mai repede. Ce pot să-i zic? Dacă eu nu 
i-am făcut un copilaş, i-a făcut alta. Măritată, nemăritată. L-
a făcut, o priveşte. La mine în curte nu are ce căuta, cu 
copilul alteia! De ce m-a luat gura pe dinainte, ca şi cum aş 
fi tras tare la rindea, ca să am un copil? Lângă mine, în pat, 
nu a mai fost nici un alt bărbat. Şi când m-am măritat, am 
fost fată mare. Şi, aşa, speriată, în ce necaz şi ruşine o 
împingea Sulcina, îi trecu supărarea pe bărbat şi i se băga 
mai frumos, sub braţul său. Si nu trecură câteva luni, şi cine 
era la doctor, cu nitămai bărbatul după ea? Piuiata. Că îi 
bolnavă. Nu mai pune nimic în gură. Îi este rău. Şi doctorul 
începu să-i scrie o reţetă cu prafuri pentru a-i curăţa 
traiectul intestinal, pastile pentru pofta de mâncare şi 
vitamine. În timpul acesta asistenta deschise uşa, apoi 
reveni la urechea doctorului şi-i spuse să vină până afară, pe 
hol. Îl aşteaptă cineva. Afară, nimeni. Domnule doctor, 
femeia e gravidă. Crezi? Îi cam trecută. Ar fi trebuit să aibă 
copii mari. Dacă e aşa, fac cinste. De acord, se învioră 
asistenta. Şi Făniţă şi Piuiata se întorceau acasă, unul 
îngrijorat, de parcă el ar trebui să nască, iar Piuiata, cu 
zâmbetul pe buze. Femeie blândă, cu o voce liniştitoare. Îi 
mai lipsise floarea de lumină, din colţul buzelor. Acum o 
avea . 

Dinu Măsuratu, după câţiva ani buni îşi aminti că nu 
mai fusese în sat, dinainte de a fi senator. Între timp fusese 
votat, pentru a doua oară, ca senator. Om bine aşezat în 
Parlament. Un adevărat Kennedy. N-am nici un copil. I-aş 
fi lăsat fotoliul de senator. Am eu un copil. Dar soţia mea, 
după ce a luat pruncul în braţe şi a roşit de mulţumire, nu îl 
mai înfiază. 
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- Balamuc ne trebuie? De câte ori vin să negociem 
preţul ierbii, vin şi la copilul lor. Nu se poate să avem un 
copil, la grămadă.  

- Tu eşti o doamnă, Sânziano, nu la grămadă. 
- Aşa e. Unui copil îi poţi spune, doar mai târziu, după 

ce prin afecţiunea pe care i-o porţi, îl pui pe picioare. După 
ce te zbaţi, să te asculte, să înveţe, să devină performant. 
Dar aşa, cu afecţiunea dispersată, între două mame şi doi 
taţi, cum crezi, că va creşte copilul? Dacă ar fi din altă parte 
a ţării, da, chiar dacă   i-am spune, mai devreme, că l-am 
înfiat. E măricel. Vrea la mama lui. Iar eu voi zâmbi, a 
pagubă. Nu-i spun nici ei, nu-i spunem nici noi, până va fi 
mai mare? Bine ar fi. Dar înţelege şi tu, că părinţii lui sunt 
oameni, care dacă nu sunt ajutaţi şi să zicem, că nu avem, 
sau nu vrem, se pot plânge, că au făcut o mare greşeală, 
dându-ne copilul. Şi oamenii răi, de aici din comună şi 
elevii, îl vor zădărî. Îl înfiem, dacă vindem tot din Pestedeal 
şi nu ne întoarcem, până când băiatul va avea douăzeci de 
ani.  

- Vindem, Sânziano, bem şi mâncăm banii şi apoi unde 
mai ieşim vara şi oricând, sâmbăta şi dumineca? E limpede, 
când din salariu, nu ne permitem.  

După ce a ajuns în Senat, a uitat de iarbă, de plata 
ierbii, de Micşunica şi de pruncul ei. Ba mai mult, un 
ziarist, având unele informaţii despre casa lor de la ţară, îi 
plasă o întrebare, de venitul obţinut de pe pământul, care de 
bună seamă, e lucrat în parte. Dinu Măsuratu, ca de obicei, 
imperturbabil la întrebări dificile, îi răspunse că, spre 
ruşinea lui, nu a mai fost în comuna sa natală, de câţiva ani. 
Dar, oarecum, e normal. Sunt senator într-un alt judeţ. Dar 
mă bucur să vă informez, că la noi în Pestedeal, e o zonă 
colinară. Dealuri cu grădini. Prune puţine, din cauza unor 
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dăunători şi din cauza îmbătrânirii prunilor. Generaţiile mai 
noi s-au folosit de prunii puşi de bunici şi de părinţi, în 
tinereţe, meri şi pruni, pentru nepoţi şi strănepoţi. Iarbă, 
există. Cu iarba ţine omul o vacă. Rar de tot două. Şi două 
sau trei oiţe. Zerul ce rămâne, de la închegarea laptelui, 
când se face brânza, se dă la porc. O vacă ţine o familie, în 
toate anotimpurile. Şi acum, pe verificate. Două pogoane cu 
iarbă bună, deasă, înaltă, sunt în folosinţă, fără bani, la 
Micşunica şi soţul ei. Au copilaşi. Şi contribuţia mea şi a 
soţiei mele, cu iarba de pe aceste pogoane, vă asigur că este 
de folos familiei respective. Acum, îmi pare că am pierdut. 
Ştiu câtă monedă bat unii parlamentari cu darurile de 
Crăciun, sau cu mâncare pentru câinii fără stăpâni. Eu şi 
soţia mea am vrut să tăcem, să păstrăm în inimă bucuria de 
a fi făcut un bine, oricât de mic ar fi. Şi ziarista, pentru că 
mereu a avut parte de câte o ziaristă, părăsi conferinţa de 
presă, la care incoruptibilul Dinu Măsuratu era în prezidiu, 
aşa, de imagine, invitat de şeful de partid, acum prim 
ministru, pentru că aducea date concrete, despre unii 
politicieni corupţi. Dar chiar lui i s-a pus întrebarea despre 
proprietatea de la ţară. Primul ministru zâmbi a mulţumire, 
după ce Dinu Măsuratu a răspuns la întrebare, felicitându-se 
de inspiraţia de a-l fi invitat, la această conferinţă de presă. 
Ziarista cu întrebarea se şi furişă afară din sală şi-l sună pe 
directorul ziarului. Aşa era recomandarea. Atunci când sunt 
şanse de materiale deosebite, sau există anumite dificultăţi 
pentru a se obţine anumite informaţii, să i se telefoneze la 
orice oră. Ziarista nu ceru bănuţi pentru tren, ci o maşină cu 
cel mai bun şofer, să ajungă pe zi, la Micşunica. Zis şi 
făcut. Seara, directorul avu nişte fotografii de toată 
frumuseţea, cu părinţii şi cei trei copii, cărora senatorul le 
lăsase în folosinţă, fără bani, iarba, gest pe care, din 
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modestie şi bun simţ, nu l-a făcut public. Dar, neavând 
încotro, a trebuit să răspundă corect unei întrebări adresată 
de ziarista noastră. Numai că directorul, cu gândul la tiraj, 
anunţă, agresiv, într-un articol, în legătură cu controlul 
averii senatorilor, că a sosit rândul senatorului Dinu 
Măsuratu să dea socoteală. Ziariştii noştri sunt pe teren, în 
comuna senatorului, la vilele şi proprietăţile sale. Parcă e un 
făcut. După ce un candidat smerit şi anonim ajunge 
parlamentar, se dă la fund, să nu facă valuri şi îşi 
construieşte vile şi îşi cumpără proprietăţi. Singura ţintă, 
scopul vieţii lor, e să fie aleşi iar parlamentari, ca să aibă 
imunitate să nu fie deranjaţi de controlul asupra veniturilor. 
Să tragă de timp. Ei rămân uitaţi, fiind alţii, la rând. Şi uite 
aşa se face politica în România. A treia zi, cititorii, la coadă 
la ziar. Şi cei ce-l simpatizau şi cei ce simţeau o satisfacţie 
deosebită, că i-a venit şi ăstuia rândul. Două pagini cu 
fotografii şi doar cu câteva rânduri, sub fiecare. Vila 
domnului senator, o simplă casă ţărănească, moştenire de la 
părinţi. Cealaltă fotografie, de familie, părinţii şi cei trei 
copilaşi, care beneficiază de iarbă, pe gratis. Copiii să aibă 
lapte, cu îndestulare, să crească sănătoşi şi cuminţi.  

Sânziana, cam rotofeie, de traiul bun, dar plăcută, cu un 
fel de distincţie, uneori cu o sfidare greu de dus pentru 
oponenţii de orice fel, îi spuse lui Dinu, că îl felicită, pentru 
ascultare. 

- Ţi-am spus eu, că nu trebuie să ne mai remarcăm, în 
nici un fel. Şi iată, răsplătită, această politică de familie, o 
excelentă şi plăcută reclamă, venită de la sine. De acum, 
urmează, totuşi să facem o schimbare de plan, pentru a treia 
legislatură. Tot pentru    Senat. În judeţul nostru. Avem o 
bună imagine în judeţ! Totul se desfăşoară, cât de cât 
acceptabil. Dar chiar de aceea ar fi posibil, ca în lupta 
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pentru un loc în Senat, la viitoarele alegeri, să intre şi alţi 
colegi de frunte, din PSD, sau personalităţi care vor fi 
cooptate. 

- Nu mai au nevoie de mine?, întrebă uimit Dinu. 
- Nici vorbă, dar suntem în stare să servim PSD 

candidând în judeţul nostru. Aşa vom fii mai des în 
Pestedeal. Şi chiar ne vom face o vilă. Şi o fermă cu doi 
salariaţi. Tăuraşi. I-am creşte până la un an, doi, sau trei, 
apoi i-am vinde.  

- Şi vaci, nu? 
- Ba da. Fie şi una singură, performantă. O dată pe 

săptămână, gratuit, să dăm câte o căniţă de lapte copiilor de 
la grădiniţă. Dar ferma o terminăm înainte de campania 
electorală, când vei apare la televiziune, aşa, fără legătură 
cu alegerile, cu politica, turnând lapte în cănile copiilor. 
Vila, o începem după alegeri. 

- Tu crezi, că un post de senator se câştigă cu nişte căni 
cu lapte?  

- Nici vorbă. Dar o scenă plăcută, inedită, emoţionantă, 
este binevenită. Ştiu prea bine că s-au dat miliarde pentru a 
se accede în Parlament! 

- Miliarde pe care noi nu le avem, preciză Dinu.  
- Dar noi ne avem pe noi. O imagine de care PSD are 

nevoie. Mai mult, în judeţul nostru, senatorii sunt de la 
opoziţie. Şi câţiva deputaţi. Vom găsi noi ceva, înainte de 
alegeri, cu vreun an, când nimeni nu bănuie planul nostru. 
Şi ne vom face prezenţi în inimile şi minţile oamenilor. 

- Ei, ei!, nu vorbeşti tu, fără să nu ştii ce e de făcut. 
Înainte de a fi ales prima dată, ai avut o idee genială. Cu 
broşura aceea. 

- Exact despre aşa ceva e vorba şi acum, dar despre o 
carte. Cu un subtitlu. 
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- Care? 
- Ce a făcut un fiu al comunei Pestedeal şi al judeţului 

nostru în calitate de senator în alt judeţ. În cei opt ani de 
senator ai făcut destule, sau ai determinat oficialităţile 
locale să facă. Realizări în sate, comune şi oraşe. Interviuri 
cu oamenii. 

- Cum scot o asemenea carte, cum voi avea un blocaj în 
întreg judeţul nostru, din partea opoziţiei. Şi chiar în PSD. 
Toţi ar vrea un judeţ, cu câmpie roditoare şi zone colinare, 
cu grădini si păduri, destul de aproape de capitală.  

- Nu, bădie Dinule. Nu mă ai tu pe mine secretară? De 
neschimbat.  

- Aşa-i. Şi Dinu chiar o mângâie, tandru şi îşi lipi faţa 
de faţa ei. Să te aud. N-am fost la nici o întâlnire cu fii 
satului. Avem o imagine publică sub orice critică. 

- Dar ai fost iubit, spontan, de puştime, de parcă ai fi 
fost senatorul lor. Imaginea se reface rapid. Acum. Un film 
despre sat. Noutate absolută. Ai câţiva buni profesionişti, de 
la TV, din judeţul unde eşti senator, care ar face orice 
pentru tine. Ar veni şi un artist, sau doi, pentru a colora 
imaginea satului cu prezenţe pitoreşti şi de prestigiu.  

- Până aici, foarte bine.  
- Am merge în sat, o dată, de cinci ori, de zece ori, 

filmând, intervievând ţăranii, oficialii, filmând prin grădini 
şi în atelierele meseriaşilor.  

- De ce ? 
- Simplu. Suntem fii ai satului şi am cam neglijat satul. 

Pardon, ai comunei. Dar facem aşa ceva pentru toţi cei care 
trăiesc azi. Să-i vadă fiii, nepoţii şi strănepoţii. Filmul va fi 
proiectat de multe ori, aşa, parţial, neterminat. Lumea se va 
înghesui să se vadă pe ecranul mare, la căminul cultural şi 
la unele televizoare, de pe casete video. Se vor continua 
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filmările la întâlnirea cu fiii satului. Apoi iar tăieri, adăugiri 
şi încet, încet va fi gata. Efectul va fi mai mare decât al 
monografiei comunei, care, fie vorba între noi, face istorie, 
scoate localitatea din risipire şi uitare, scrisă de un profesor 
din comună, dar total necunoscută de nouăzeci şi nouă la 
sută din locuitorii comunei.. Desigur, autorul filmului, 
adică, tu va avea unele prim planuri. Pe merit. Vor fi şi 
unele pagini şi imagini din cartea ta.  

- Bun. Tot nu înţeleg. 
 -Tu ştii a cui e televiziunea din judeţul nostru?  
 -Da, omul PSD-ului. Cum să aranjăm?  
 -Selecţiuni din film, aşa, de o jumătate de oră, să 

rupem gura târgului. Lasă că îţi spun mai târziu. M-am 
gândit şi la aşa ceva. Tot acum trebuie să îţi fie publicată 
cartea ta, cu activităţile tale, ca senator. Iată răspunsul! Vei 
cere o întâlnire cu domnul prim ministru, sau cu 
preşedintele PSD. E acelaşi om. Cu preşedintele PSD. Şi-i 
spui că doreşti şi speri să măreşti numărul senatorilor şi 
deputaţilor PSD la viitoarele alegeri. Îl întrebi dacă planul 
tău de a candida în judeţul nostru, care e fieful opoziţiei,   i 
se pare realizabil. Îi oferi o casetă video cu filmul despre 
Pestedeal. Şi cartea ta. Va urma o dublă mişcare. De îndată 
după transmiterea unor selecţiuni din film la TV judeţean, 
trimiţi cartea ta la toate bibliotecile din judeţ, la primării, la 
şcoli, la toţi membrii şi simpatizanţii PSD. Depinde de 
tiraj… Dar trebuie    să-o aibă PSD-iştii cei mai activi, din 
toate localităţile. Restul e o formalitate, conform campaniei 
electorale. Câteva articole în ziarele locale şi centrale, cu 
spaţii cumpărate de PSD. Şi ieşirile televizate. Iată ce a 
făcut Dinu Măsuratu în judeţul în care a fost senator. E 
vremea să vină în locurile natale, să facă ceva şi pentru 
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oamenii în mijlocul cărora s-a născut şi a crescut. Ce zici, 
merge? 

- E riscant, Sânziano. Deşi multe s-au făcut unde sunt 
senator, mai e vreme să ne mobilizăm? Să dăm pasărea din 
mână, pe cea de pe gard, numai pentru a fi în fruntea 
comunei noastre? Pentru orgoliul nostru, pot face filmul. Şi 
cartea o pot dărui în judeţ, dar şi unde sunt senator. Unde 
pot face un film cu cele realizate încă de dinainte de a fi 
senator. O parte din elevii şi studenţii ajutaţi, azi au o bună 
poziţie profesională. Apoi din prima legislatură. Şi din 
aceasta.  

- Preşedintele PSD, dar de fapt primul ministru va avea 
grijă să se declanşeze nişte anchete, asupra unor activităţi 
ilicite din partea unor parlamentari ai opoziţiei, sau îi va lua 
la bani mărunţi pe patronii care îi sprijină. Doar în ţara 
aceasta corupţia este o plapumă, cu care mulţi se acoperă. 
Să tragă puţin plapuma şi în timpul acesta tu faci paşii 
necesari, cu filmul şi cu cartea. 

- Bine. Dar tot nu fac ce spui tu. Doar dacă şi primul 
ministru spune da şi îmi promite tot sprijinul, având  vedere 
că nici eu nu lupt pentru mine, ci pentru PSD Atunci da, 
mergem la sigur. M-am gândit la proiectul tău, de a trăi, la 
bătrâneţe, între consăteni, înconjuraţi de simpatie. Altfel nu 
ne-am simţi bine în locurile natale, ceea ce ar fi trist, oricât 
de bine ar fi în altă parte. 

- Ai exprimat foarte bine, ceea ce a fost în sufletul meu, 
când am pus la cale toate acestea,pentru intrarea noastră 
triumfală în comună. Vizita la primul ministru e ultima 
mişcare pe tabla de şah a politicii. Şi să ştii că în a treia 
legislatură, tot ce vom face va fi numai pentru Pestedeal. În 
Bucureşti avem un apartament, în Pestedeal, un castel.  

- Ei, nici aşa! 
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- O vilă! 
- Se poate. Numai că şi aici, în judeţul nostru natal, au 

tăiat pădurile. Dealurile au chelit. Ai văzut că am reuşit să 
reîmpăduresc o zonă din judeţul unde sunt senator. La noi, 
în România, pădurile sunt în nimicire. Şi la drept vorbind, 
reîmpădurirea este o activitate uşoară. Totul e să declanşezi 
o astfel de activitate şi să ai grijă să nu se întrerupă. Cu 
sprijinul primului ministru am avea toată şansa de a reuşi să 
împădurim, fie şi numai în jurul Pestedealului. Noaptea 
aceasta îţi dau o bobică de voie bună. Aşa vorbeau ei, cifrat. 
Adică o bobică de heroină. Meriţi. 

- De acord. De când aşteptam. De aproape o jumătate 
de an.  

- Mai bine aşa, Sânziano. Nu devenim dependenţi, dar 
mai evadăm şi noi.  

Şi senatorul Dinu Măsuratu, obţinu audienţa la primul 
ministru. Şi era mândru de intuiţiile Sânzienei. Şi întărit 
sufleteşte, stăpân pe sine, se întâlni cu primul ministru, 
care, extrem de atent, audienţa aceasta stârnindu-i 
curiozitatea, îl primi cu zâmbet şi simpatie, dar, dintr-o dată 
dădu semne de grabă. I se păru că senatorul Dinu Măsuratu 
devansa perioada bucătăriei de partid, pentru alegerile 
generale, fără nici un rost, înaintea anului electoral. Dar, 
abţinându-se, îi păru bine. Senatorul anticipa, propunând o 
strategie pentru detronarea opoziţiei din judeţul său natal. 

- Vă vom sprijini domnule senator, cu toată forţa 
guvernului pe care-l conduc. Ştiu că vorbiţi oamenilor în 
aşa fel, că le ajungeţi la inimă. În faţa oamenilor parcă 
sunteţi alt om, decât la şedinţele PSD. 

- La şedinţele PSD e înghesuială psihică prea mare şi 
să-mi fie iertat, cam neproductivă. Fiecare vrea să ia 
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cuvântul şi pentru că nu i se dă, se repede, îşi face loc, şi 
vrând ne vrând, se ridică tonul.  

- Ştiu. Şedinţele Consiliului Director PSD sunt cu mult 
mai obositoare, decât şedinţele de guvern. Dar iată, mă veţi 
însoţi în câteva vizite de lucru, în judeţul dumneavoastră 
natal. Vom evalua, în secret, perspectivele şi care din 
membrii PSD pot detrona opoziţia. Corect? 

- Da, răspunse senatorul Dinu Măsuratu.  
- Şi la drept vorbind înţeleg că v-aţi asumat un risc, 

renunţând la fieful dumneavoastră electoral. Doamna ce 
zice.  

- Suntem o echipă.  
- Am să ţin seama de acest aspect. 
- Sânziano, îi spuse Dinu Măsuratu, după întâlnirea cu 

şeful PSD, reuşim. Mă va lua pe teren înainte de campania 
electorală.  

- Dinule, vom avea o viaţă frumoasă şi când va veni 
vârsta înaintată. De azi încolo, am scăpat de gândul 
bătrâneţii. 

- Te felicit. De starea ta sufletească de acum, aveam 
nevoie. 

- Dinule, parcă suntem ajutaţi. Prea ne merg toate. 
- Suntem. Avem prieteni. Şi ar fi vremea să fim mai 

atenţi. Acum, înainte de noua manevră. I-am cam uitat.  
- Nici vorbă. Mereu îl salut cu voie bună pe domnul 

Kelemen, uneori îi duc o cafea cu lapte, că bea prea multă 
cafea şi laptele îi mai diminuează tăria. Şi cu un sandviş, 
care nu e altceva decât două clătite, înăuntru cu brânză 
dulce şi cu mărar. Atât de frumos îmi mulţumeşte! Din tot 
sufletul! Că mi se umple inima de plăcere. E adevărat că pe 
doamna ministru o văd rar şi în treacăt. Abia îi fac un semn 
şi dânsa mie.  
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- E de ajuns şi atât. Dar bucuria domnului Kelemen 
pentru cafeaua cu lapte şi clătitele cu brânză dulce şi mărar, 
ajunge până la doamna ministru. Sunt sigur. Dar ai dreptate. 
Chiar azi îi dau un telefon acasă. 

- Măi, măi, ai telefonul de acasă al doamnei ministru? 
- Pentru situaţii excepţionale. Răspunsul doamnei 

ministru a fost nu. Am foarte mult de lucru. A doua zi îl 
invitară pe domnul Kelemen, rugându-l să facă în aşa fel 
încât să vină şi doamna ministru. Nu. Am mult de lucru. Ce 
să fie, Sânziano?, întrebă Dinu. Este ceva în neregulă?  

- Nu. Este exact ce au spus. Nu. Avem mult de lucru. 
Tu nu vezi ce se întâmplă în Irak, în Iran, în Siria, în Israel? 
Iar atacă americanii? Da, sau nu? Vor mai fi atentate 
teroriste în SUA? Dar în Rusia? Iar tu vrei să vină la 
tratative. 

- Bine, aşa-i, am o femeie deşteaptă. Dar nu trecură 
două săptămâni şi o mare surpriză. Cine intră în biroul de la 
Parlament al senatorului Dinu Măsuratu? Doamna prim 
ministru. Sânziana, surprinsă, se ridică şi s-au trezit 
îmbrăţişându-se şi sărutându-se pe obraji. Venise să o invite 
duminică la prânz, acasă, la masă. 

- Îl luaţi pe sus pe domnul senator. Dacă va zice ca nu 
are vreme. Dacă nu am fi noi, să îi ţinem din scurt, n-ar ştii 
pe ce lume sunt. Trimit maşina noastră să vă ia. Pa! Şi 
Sânziana a rămas blocată, în mijlocul biroului. Până când 
şi-a revenit şi a mers la uşă, să o conducă, doamna prim 
ministru era pe partea cealaltă a holului. Sânziana închise 
uşa, pentru a nu lăsa impresia, că e cu ochii după ea. 

La masă, doamna ministru Păuniţa Grâuleanu, cu soţul. 
Se căsătorise, cu discreţie, dar nu fără efect public maxim. 
Soţul, un cântăreţ de operă, celebru. Extrem de manierat şi 
plăcut în public. La masă mai exista un invitat de marcă. 
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Ambasadorul SUA în România, cu soţia. Trei familii. Masa 
a fost servită de două fete agreabile, de la serviciul de 
protocol. Aduceau mâncarea şi se retrăgeau în bucătărie. 
Spre sfârşitul mesei, domnul prim ministru a venit la ele, în 
bucătărie, le-a mulţumit, le-a plătit, şi le-a spus că sunt 
libere. Invitaţii aflară că fetele au plecat. Atmosfera se 
destinse. Sânziana făcu o impresie de excepţie. O rugă pe 
doamna ministru, să-i traducă, doar pentru doamna 
ambasador, câteva propoziţii. Era un act de eleganţă. 
Sânziana, vorbise până acum în engleză, cu economie. Doar 
aşa reuşea să participe la conversaţia de complezenţă.  

- Doamnă ambasador, vă invit la biroul senatorial, din 
provincie, al soţului meu, de unde vom merge împreună, 
sus, pe platoul montan. Vom merge numai noi, femeile. De 
ce? Doar pentru a lăsa liniştea din afară, să se întâlnească cu 
liniştea din noi. Când am spus noi femeile, am avut în 
vedere şi pe doamna ministru şi pe doamna prim ministru. 
Invitaţia este pentru toate doamnele de faţă. Domnii, la 
lucru. Iar noi ne vom întoarce, din înălţimi, cu ceva atât de 
frumos, că nu vom avea cuvintele potrivite pentru al 
exprima. Cu o foarte, foarte, foarte bună stare sufletească. 
Doamna ambasador, spre bucuria doamnei prim-ministru şi 
a doamnei ministru, a spus da. Sânziana, îşi preveni soţul, 
că de îndată ce va reveni din escapada montană, îl va 
verifica asupra activităţilor desfăşurate. Să dovedeşti că eşti 
în stare de performanţă şi în lipsa mea. Păuniţa şi doamna 
ambasador aplaudară. Soţul Păuniţei, că vine şi el. 
Cucoanele votară în unanimitate împotrivă. Domnul se 
conformă. 

- Domnule prim ministru, i se adresă ambasadorul, 
doamna ambasador a ocolit toate regulile protocolare, 
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traversând România şi urcându-se pe platourile montane, ca 
la ea acasă, în SUA.  

- Domnule ambasador, cu respect vă rog să observaţi că 
doamna ambasador este acasă în două ţări, în SUA şi în 
România şi fiind acasă, dumneaei face regulile. 

- Da, confirmă doamna ambasador, în România sunt 
acasă, deci nu trebuie să cer nici o aprobare din partea 
domnului ambasador al SUA. Dimpotrivă, când va reuşi să 
ajute România, după cum ştiu că doreşte, va fi şi dumnealui 
acasă. Până atunci îl rog să respecte toate regulile 
protocolare şi să rămână la ambasadă. Ambasadorul 
aplaudă spiciul doamnei şi dădu din umeri neputincios.  

- Domnule prim ministru, se pare că trăim un moment 
dificil. 

- Dimpotrivă. Mult aşteptat. România trebuie să se 
ridice până sus, pe temeliile montane ale viitorului, unde, 
cu siguranţă, americanii care ne vor vizita, vor fi ca acasă. 
Mulţumim, doamnă ambasador. Ambasadorul, diplomat de 
carieră, îl aplaudă pe domnul prim ministru. Doamnele se 
mobilizară asupra pitorescului muntelui şi asupra legendei 
despre steaua Sirius. Păuniţa, uimită de legenda Sirius, de 
pe platoul montan românesc, sesiză că Sirius este 
binecunoscută de vechea tradiţie iudaică. De acolo, din 
Sirius, într-o bună zi vom primi veşti. Domnii făceau 
politică de mare clasă. Nici domnul prim ministru, nici 
domnul ambasador nu se ascundeau de soţul doamnei 
Păuniţa. Ambii ştiau ceea ce alţii doar bănuiau. A fost 
releul între interior şi exterior în timpul comunismului. 
Omul de bază al CIA. Iubit şi adulat de familia Ceauşescu. 

- O rugăminte, domnule prim ministru. România este la 
un pas de a intra în clubul ţărilor performante şi cu 
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securitatea asigurată. Există însă un examen al tăriei de 
caracter.  

- Vă ascult domnule ambasador. 
- Trebuie să investiţi cu mult mai mult în armată. Nu 

din bugetul actual. Ştiu că din el aţi rezervat, pentru armată, 
la nivelul maxim al posibilităţilor. Mai există un buget, 
paralel, al corupţilor, al mafiei. Dovada tăriei se poate face 
prin reorientarea acestor bani spre bugetul legal şi o bună 
parte din ei spre armată. Acesta este examenul. România 
mai are bani. Folosiţi-i.  

- Vă mulţumim, domnule ambasador. 
- Pasul pe care trebuie să-l facă România nu mai poate 

întârzia, fără consecinţele datorate propriei neputinţe de a 
acţiona. În câteva minute ambasadorul se scuză. Trebuie să 
plec. Primul ministru înţelese că mesajul îi fusese transmis, 
pe această cale particulară, amiabilă. Doamnele nu au mers 
pe platoul montan, ci fiecare şi-a văzut, cu îndărătnicie, de 
rostul ei. 

- Dinule, te văd pe gânduri.  
- Da, Sânziano, mi-e teamă. Dacă mişcarea nu ne 

reuşeşte şi rămânem pe din afara Senatului? 
- Nici o problemă, ai loc în Guvern. Director general, 

sau ministrul mediului.  
- Dar nu mai e trai pe vătrai. Aici, în Senat, toate se 

desfăşoară, se petrec, dacă nu pui la inimă, pe când în 
Guvern, e de tras.  

- Ai început să îmbătrâneşti, Dinule? 
- Nu, dar m-am învăţat cu un confort uşor de stabilizat. 

Şi cu un titlu excepţional, de senator. 
- Aşa e. Te-ai axat pe împăduriri. România e în 

dificultate cu întregul mediu. Cea mai gravă problemă, 
poluarea de orice fel. E ministeriatul cel mai tare, dacă ştii 
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să te axezi bine între Consiliul Europei şi primul ministru. 
O evidenţă perfectă a tuturor factorilor de risc. Măsuri de 
prevenire. Transparenţă totală. Mereu vei avea faţa pe 
ecranele TV. Câte văi, din satele şi comunele ţării, nu sunt 
ca nişte albii de porci? Se va părea că te istoveşti muncind 
şi că faţă de alţi miniştrii, ai luat taurul de coarne, la faţa 
locului. Trai pe vătrai. Şi mai jos de ministru,  într-un 
guvern PSD, nu poţi coborî. Încă un pas. Hai să-l facem! 
Tot îţi mai este frică? 

- Tot. 
-Pune capul la contribuţie şi înţelege. Nu ai fi fost 

invitat la acest prânz, doar aşa, de florile mărului. 
- Bine-bine, dar de la postul de senator, la cel de 

ministru al mediului, cum o cotesc?  
- Am cotigit-o eu, Dinule. Păi ce crezi că am pus la cale 

cu doamna prim ministru şi cu doamna ministru? 
- M-ai dat gata, Sânziano. Şi?  
- Am pus la vot. Toate trei, în unanimitate. Dar locul 

tău de ministru va fi prim renunţare la cel de senator, doar 
în cazul că în locul cel mai avantajat, după tine, va fi tot un 
candidat PSD.  

- Altfel? 
- Rămâi pe loc. Şi, ce, e rău? Interesele de partid ne cer 

aşa ceva. 
- Sânziano, îţi fac un monument în Pestedeal.  
- Îmi este de ajuns, în sufletul tău. 
-Ai făcut din mine, iar, un bărbat puternic.  
Dinu plecă la sediul PSD la o şedinţă. Sânzianei, 

rămasă acasă, i se păru a fi o insectă, singură pe lume, uitată 
din vremi pline de viaţă. Tresări. Auzi un fel de fâşâit. O 
modalitate a liniştii, de aşi face simţită prezenţa. O cuprinse 
o uşoară ameţeală. Sus pe creasta dealului, lată cât un zid de 
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cetate. Orice pas greşit, înseamnă prăbuşire în gol. Cu ce îl 
au la mână pe Dinu, de îl înalţă? Ca să fie siguri, că nu 
mişcă în front. Să fie asiguraţi. Nu cred că aşa numita 
sinceritate este de ajuns. De hoţit, n-a hoţit. I-a lăsat pe alţii, 
vorba unui deştept, să fure bani, cu vagonul. Cei care au 
furat câteva trenuri, au dosit bine banii şi tot ei împart 
dreptatea. Hărţuiţi public sunt cei ce au furat cu vagonul, că 
trebuie instalată ordinea şi în ţara aceasta! Şi celor cu 
trenurile, chiar le convine să controleze situaţia. Aşa că apar 
procese pe rol, cu tot felul de furtişaguri, de miliarde şi zeci 
de miliarde. Totalul furtişagurilor este din ce în ce mai mic, 
pe măsură ce ultimele întreprinderi de stat, de pe lista de 
privatizare, devin particulare. Trenurile cu valută au fost 
transferate în băncile particulare, mai ales din străinătate, pe 
când băncile şi întreprinderile din România mai erau de 
stat. Acum, pentru ca dinamul ţării să fie repus în funcţiune, 
se acţionează energic împotriva găinarilor care încearcă să 
fure din bugetele primăriilor, din fondurile de stat pentru 
casele de bătrâni şi de copii. La modă e mafia drogurilor, 
alcoolului şi ţigărilor. Dar găinarii noştri, rând pe rând se 
încadrează între profesionişti, care le trimit marfă din 
exterior. Numai că forţoşii profesioniştilor, nimeni nu ştie 
cine sunt. Şi e bine să taci! Când un mare mafiot e prins, e 
tam-tam cu procesul şi trecerea lui după gratii. Cică există 
mafii politice, în chiar structurile de conducere ale unor 
state, care controlează şi îşi elimină concurenţii. Dar 
mulţumim Domnului că Dinu nu e amestecat în aşa ceva. 
Aş muri de frică. Până şi heroina a luat-o de la un student, 
pe care l-a pălmuit în faţa părinţilor disperaţi şi i-a dat foc 
în bucătăria lor, nu înainte de a strecura câteva pacheţele în 
buzunarul său. De la acel student a aflat cum se 
întrebuinţeazăi. Dar cu ce îl au la mână? Ei, cu ce, doar ştii! 
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Te faci că nu ştii? L-au filmat. Activitate sexuală. Camere 
ascunse, de luat vederi. E cea mai la îndemână formă de a te 
asigura. Mişcă în front, îi arăţi câte ceva, aşa, primplanuri. 
Şi n-ai de ce să-ţi fie jenă, îi va spune unul dintre şefi, doar 
şi noi am fost şi mai suntem activi. Dar puhoiul de oameni? 
Ziarele, televiziunea, revistele de pornografie? Şi Dinu al 
meu, avantajat, că nu e băgat în mafie. Cât de cât, isteţ. 
Urlam unul la altul, în concedii, in Pestedeal, ba că nu e 
sădit arpagicul, ba că nu e plivit, ba că nu avem pe nimeni 
la prăşitul cartofului şi păstârnacului. Urlam în casă, 
ferindu-ne de lume, congestionaţi de efortul la coada sapei, 
în soarele arzător. Şi poate, ce poate, sigur, dumnealui, 
Dinu, se va mai fi înfipt între picioarele pietroase ale 
vreunei pestedelence, iar eu, la nervi, mai rămâneam, sau 
plecam pe câteva zile la Bucureşti, la confort, după ce îl 
verificam prin telefon, că e în Pestedeal, să nu mă trezesc, 
aşa, cu el peste mine, să-mi destram familia. Că o soţie fără 
soţ, e ca o uliţă bătătorită. Vai de ea. Dacă o fi făcut ce mi 
se năzare, bravo lui. Poate are şi un copil doi, pe undeva. 
Am vrut cândva să înfiez un copil, dar bine că nu m-am 
legat la cap. Vreau copii? Câţi vreau! Cunun, că nu mă 
costă mai nimic, îi introduc în lanţul afacerilor, să câştige 
pe picioarele lor. Şi aşa, nu le dau nici bani, dar sunt mai 
mulţumiţi. Nu am cununat şi nu cunun decât pe cei ce au o 
afacere. Vorbim noi la mai marii patroni, dacă finii noştri 
pot fi introduşi în sistem. Dacă da, îi cununăm, dacă nu, îi 
priveşte. Sau pe cei îndrăzneţi, care pot şi vor o afacere. Cu 
plăcere. Şi ei au nevoie de relaţii. Şi cel puţin în primii ani 
le merge aşa de bine! Şi ne invită. Şi ne ţin ca pe palmă. Iar 
noi îi sfătuim să pună un ban de o parte, că în lumea 
afacerilor, te înalţi, dar e posibil, la un moment dat, să nu îţi 
mai meargă. Şi niciodată, din ce e pus la o parte, nu se 
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investeşte tot, ca să nu ajungi la cerşit. Frica e bună, dragii 
mei. Îi face pe oameni înţelepţi. Dar extindeţi-vă. Căutaţi 
surse şi pieţe noi de desfacere. Fiţi elastici. Când lucrurile 
merg bine, să fiţi mai întreprinzători. Oricât de mic profit ar 
fi, e binevenit. Fără investiţii mari. Nu mai merge, nu prea 
aveţi ce pierde, se reduce extinderea. Dar micul profit e la 
voi şi iată, finii sunt experţi în comerţ şi agricultură. Totul 
computerizat. Am mizat corect, doar pe studenţii foarte 
dotaţi, care, după absolvire, ne-au devenit fini. Şi aşa, fără 
să ne coste nimic, ne-am asigurat cu multă simpatie în toată 
ţara şi mai ales în judeţul nostru senatorial, unde avem 
atâţia copii. Şi poate chiar avem. Că nu pentru prima dată, 
al meu, se întorcea, din Bucureşti, cu câte o fină, încă 
studentă, sau cu câte o absolventă măritată şi cu câte un 
prunc la activ. Că proastă am fost! Dar la fini acasă? Finii 
prin Bucureşti, la afaceri şi finele cu Dinu al meu. Dar e 
drept că Dinu nu a clipit niciodată, ne gustând bancurile cu 
apropouri. Este un naş serios. Dacă vrea, are destul femeiet, 
nu să umble după fustele finelor. Vorba cu mireasa, că 
trebuie să treacă pe la naşu, a fost scoasă din uz, chiar de 
către Dinu, refuzând să audă asemenea glume. Şi nici nu-l 
pot întreba, care sunt pruncii lui. Unde sunt. Dacă îl au la 
mână, îl au de pe când era inspector la gimnazii, licee şi 
facultăţi. Cu prezervativele. Escapadele lui ca senator, dacă 
şi unde, nu-i mai interesau. Dar iată, am început să fiu 
periculoasă. Dacă încep să sufăr de boala geloziei? Atunci 
Dinu al meu va fi hărţuit de propria-i soţie şi praf şi pulbere 
se alege de imaginea noastră de familie echilibrată, la locul 
ei. Am învăţat din proprie experienţă, că o femeie roasă de 
viermele onoarei, este proastă şi rea. Devine caţă. Îşi 
urgiseşte viaţa de familie. Gata, nu mă interesează de unde 
ni se trage atâta noroc. Iată că sunt şi eu o proastă. De la 
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prieteni. Sa nu fiu eu piedica propriei mele înălţări. Nu-mi 
doresc altceva decât să mi se spună doamnă ministru. Mai 
mult nu se poate. La drept vorbind, m-ar avea şi pe mine la 
mână. Când cu prezervativele pentru pipiţele de eleve, 
studente şi cadre didactice. De unde să ştiu eu că dobitocul 
de soţ al colegei mele nu este şi el în sistem şi nu a predat o 
casetă cu noi doi, când ne fuduleam în pielea goală, cum eu 
şi Dinu, nici până azi, nu ne expunem între noi, dintr-un fel 
de sfiiciune. Chiar dacă nu m-am întins ca şi curvele, cu toţi 
câinii, nici eu nu am fost uşă de biserică. Chiar dacă m-am 
oprit la timp. Important este că am un soţ deştept. M-a rugat 
el de câteva ori să fiu atentă ce-mi trece prin minte, când e 
în vizită, la anumite persoane. Am râs de el. Apoi m-a lăsat 
în pace, dar m-a rugat să nu spun la nimeni, că vor râde şi 
curcile de noi şi adio carieră. Celor de sus le este teamă de 
spionaj. Iar spionajul are multe pene. Ce pene? Aşa, ca şi 
raţele, găinile şi cocoşii. Dar tu ce înţelegi? Pene pentru 
despicarea trunchiurilor, mi-a răspuns Dinu. Mda. Şi despre 
aşa ceva este vorba, în ultimă instanţă. Dar acum nu mai râd 
de el. Ceea ce credeam că e bine ascuns în mine, a dat la 
suprafaţă. Şi bănuiala asupra lui Dinu, că a fost filmat. Eu 
am crezut că sunt mai deşteaptă decât el. Dar dacă el e 
spion? Adică aici în ţară, spionează, pe unul, pe altul. O fi 
făcut, în democraţie, unele cursuri. Deşi de când a ajuns 
inspector cu prezervativele şi până azi, Dinu al meu a 
devenit foarte serios, calm, aşezat. Eu am primit mai mult 
calm şi siguranţă în felul de a mă purta. Să facă parte din 
Serviciul Român de Informaţii? Bine ar fi. Dar tot mi-ar fi 
spus. Asta cu SRI, nu ţine, vine de la suprafaţa gândirii, mai 
mult ca o dorinţă. Dar cum să-i spun lui Dinu, că îl pot avea 
la mână, cu vreo pipiţă în pielea goală? Aş fi prea deşteaptă 
şi Dinu al meu s-ar feri să îmi spună multe din cele pe care 
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le discutăm şi aşa, împreună, să punem la cale felul nostru 
de a fi şi a vorbi în public. Şi pe urmă, nici nu-i cine ştie ce. 
E ceva de dinaintea carierei politice. Şi preşedintele SUA a 
căzut în plasa serviciilor secrete. Şi nu înainte de carieră, ci 
chiar la apogeul ei. Şi cum   să-i spun că şi pe mine, ar fi 
fost posibil să mă aibă la mână? Sau mă au. Cel mult îi pot 
spune să fie atent ce vorbeşte şi asta i-am repetat mereu, cu 
oricine, femeie sau bărbat. Ce bine că suntem oameni 
deştepţi, nu ca prostănacul de mafiot, filmat într-ascuns, în 
urmă cu vreo doi ani, dezbrăcat şi hărnicel, între câteva 
pipiţe dezbrăcate şi ele şi pline de hărnicie. Doar că l-a dat 
ziaristul în public, altfel era un tip de om, care se lăuda cu 
aşa ceva ,prietenilor politici şi de afaceri. Mai bine tac. N-u 
îi spun nimic. De filmul cu mafiotul am discutat. Şi a râs 
toată ţara. Dar nu atât cât s-ar fi crezut. O zi, maxim două, 
apoi s-a dat la spate. Foarte interesantă reacţie. Mai degrabă 
lipsă de reacţie. Şi omul şi-a văzut în continuare de afaceri 
şi ziaristul de necazuri. Îi cădea mereu bulzul de sare pe 
cap. Şi totuşi de ce li s-a pus ochiul pe noi? Dacă mă întreb 
şi aflu răspunsul, înseamnă că sunt prea deşteaptă şi celor 
care ştiu de ce, nu o să le convină, gândi în sinea ei 
Sânziana. Poate Dinu ştie mai mult. Dar proastă sunt. 
Suntem simpatizaţi. Mâine la Parlament, mă duc cu tăviţa 
cu cafea şi puţin lapte şi plăcinte cu brânză dulce şi mărar. 
Îi plac domnului Kelemen. După ce plec mă simt penetrată 
de energii benefice. Am început să învăţ şi eu câte ceva. 
Când şi unde le-a învăţat Dinu, sau cum, nu ştiu şi nici nu 
mă interesează, dar îi voi fi mai utilă, mai atentă la unele 
stări sufleteşti. Nu răsar în sufletul nostru numai de la noi, 
ci vin şi de alţii. Poate şi o parte din cele de la noi, am citit 
undeva, într-un roman, tot nu sunt de la noi, ci de alţii din 
noi, de dinaintea noastră. Un lucru este sigur, trebuie să 
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rămânem în bune relaţii sufleteşti cu oamenii din jurul 
nostru.. Prietenii noştri sunt şarmanţi, deschişi. Iar noi 
suntem plini de energie, de sănătate, de satisfacţii şi da, de 
un fel de calm, de echilibru, de încredere că totul merge pe 
drumul cel bun. De acum mă pot duce iar în sat. La noi se 
vinde pământul destul de ieftin. Lângă apă, în afara 
comunei, pot avea peste zece pogoane la un loc. Dacă omul 
ăla căpos, nu-mi vinde, asta e. O să ne învecinăm cu el. 
Rămânem cu zece pogoane. Un grajd ca în Elveţia. Am 
văzut eu când am fost cu Dinu şi cu un inginer zootehnist, 
care ştia engleza destul de bine, mai bine decât mine şi 
Dinu. O mică fermă, în care nimic nu se risipeşte. Pot fi 
crescuţi şi o duzină de porci. Câteva oiţe şi capre. Sau 
numai capre. Oile şi caprele nu merg împreună. Brânza din 
laptele de vaci şi de capră este extraordinară. Totul se 
întreţine uşor, cu tehnica aferentă. Un singur lucrător face 
faţă. E drept, că e de negăsit. Românii, în ţară, nu lucrează 
mult şi bine, zece- douăsprezece ore fără oprire, ca la negru, 
în străinătate. Dacă pestedelenii nu vor, aduc un băiat din 
Ardeal, care îşi pune bănuţii la CEC, are de mâncare fără 
bani, după voia inimii şi are unde locui. Ce facem, va fi 
rentabil. Vom locui în apropierea fermei, într-o vilă de 
lemn, tencuită, mică şi cochetă. Fie casele din Pestedeal 
frumoase şi mari. Nu vreau aşa ceva. N-avem copii, dar vin 
finii la noi şi copiii lor. O viaţă asigurată. Că n-o să 
schimbăm noi lumea. Nici Pestedealul. Oamenii se urăsc şi 
se fură unii pe alţii. La noi nu va fi cazul. Un foc de pistol, 
o rachetă, în direcţia primilor hoţi, căzuţi în plasa 
senzorilor, care aprind becurile, îi va linişti. Şi pe urmă, ce 
să fure? Vacile? Nu. Toate vor fi de rasă elveţiană. Ceea ce 
nu există nici în Pestedeal, nici în judeţ. Caprele? Nici aşa 
ceva nu există în Pestedeal, doar capre alpine, dar ale 
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noastre vor fi bănăţene. Oi? Şi oile vor fi din Dobrogea, cu 
lână multă. Şi tot ce vom avea va fi altfel decât în 
Pestedeal. Performanţă, asta vrem. Din Moldova aducem 
gâşte, care sunt de două-trei ori mai grele, decât cele de 
aici. Şi vom stabili relaţii de afaceri. Avem atâţia cunoscuţi, 
pentru început de drum. Vom vinde viţei de rasă, în oricare 
judeţ din ţară, acolo unde oamenii vor să-şi schimbe viaţa în 
bine. Asta e. O mică fermă de animale performante, de 
prăsilă, pentru vânzare. Visez cu ochii deschişi. Cred că 
dorinţa noastră poate fi spusă tuturor, într-o conferinţă de 
presă. Pe faţă. Nu avem nimic de ascuns şi nimic de făcut în 
ascuns.  

Peste câteva luni preşedintele PSD chemă pe câţiva 
dintre apropiaţi, la o trataţie ca pentru oameni subţiri, cu 
şvaiţer, vin din vechime şi cârnăciori. Ce facem? Alegerile 
bat la uşă. Un singur om, în urmă cu câteva luni, m-a tras 
de mânecă. Şi l-am înţeles mai bine abia după ce ne-am 
despărţit. Dar mi-a făcut un bine. Ştiut este că avem şi 
realizări la guvernare, dar suntem în stare să marşăm, să 
guvernăm şi în a treia legislatură consecutivă? Domnule 
senator, îl întrebă preşedintele pe Dinu Măsuratu, v-aţi 
gândit la ceva?  

- Da. Cu observaţia că am pierdut cele mai bune luni. 
Spunând ceea ce gândesc, vă rog să mă sprijiniţi în ce mai 
pot face foarte bine, în timpul care ne-a mai rămas. Am 
nevoie de câţiva specialişti şi de un control financiar 
exhaustiv. Localitatea este rurală, o comună, dar poate 
deveni un model pentru foarte multe comune, din zona 
deluroasă, din întreaga ţară. Şi iată primul câştig. O 
motivaţie de sute de milioane de lei. Comuna este una din 
cele mai frumoase din ţară. Case-vile, destule cu etaj, cu 
balcoane suspendate, sugerând încă o etajare. Şi acum, pe 
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înţelesul întregii ţări. Peste câteva zeci de ani se vor 
produce masive alunecări de teren şi comunei i se va rupe 
coloana vertebrală. Despăduririle din secolul al XIX-lea au 
provocat alunecări de teren în secolul al XX-lea. Şi azi se 
mai poate observa cum dealurile mai coboară, întâlnindu-se 
în vale. Amintirea locuinţelor aproape că s-a şters din 
memoria satului. Azi, pe aceste dealuri, mai umblă doar 
cirezile de vite. Izlaz comunal. La sfârşitul secolului al XX-
lea şi acum, în prima parte a secolului al XXI-lea, dealul 
împădurit care străjuieşte satul, pe o lungime de câţiva 
kilometri, a început să fie despădurit aproape imperceptibil. 
Pădurea se oprea lângă grădinile satului. Casa, grădina 
casei, dealul împădurit. Numai că unii ţărani într-un an cu 
un metru, în alţi ani cu mai mulţi metri, au defrişat, 
prelungindu-şi grădinile până sus pe coasta dealului. În 
locul pădurii, ici acolo câte un pom fructifer. Adevăratele 
fortificaţii, rădăcinile copacilor, opreau apa alimentând 
trunchiurile, crengile, frunzele. Dispărând rădăcinile 
compacte, apa îşi face vad printre straturile de pământ şi va 
favoriza alunecările de teren. De ne evitat. Morţi, copii, 
tineri, bătrâni, superbe case distruse, cheltuieli de miliarde 
şi miliarde de lei. Atunci de euro. Acum bugetul României 
deja nu mai face faţă dezastrelor pricinuite de alunecările de 
teren. Nu este mai înţelept să le prevenim? Reîmpădurirea 
imediată a spaţiilor defrişate, adevărate răni în pădurea ce 
coboară până în grădinile caselor. Câteva imagini filmate 
din zonele de alunecări şi câteva din pădurea care se întinde 
de-a lungul comunei şi a defrişărilor, vor fi edificatoare. 
Altă problemă. Albia râului este lată, uneori şi de cincizeci 
de metri. Pe ea se găseşte piatră pentru pavaj, în cantitate 
nelimitată. Şi nisip. Şoseaua principală este asfaltată. Dar 
uliţele? Vai şi chin pentru căruţe şi maşini. Şi ce face 
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primăria? Pe unele uliţe, de un oarecare interes pentru 
primărie, aduce pietriş calcaros. Cu camioanele. De la o 
vreme se macină, devine praf, mămăligă şi iar alte 
camioane pline cu pietriş. Câte camioane nu vin, dar sunt 
plătite, e altă problemă. Cu mult mai ieftin s-ar pava uliţele, 
toate, până sus, la grădini, pavaj care ar ţine câteva sute de 
ani. Dacă s-ar pava, nu s-ar mai aduce în fiecare an, sau la 
doi ani, pietriş de calcar… Înţelegeţi ce vreau să spun… De 
ce să nu facem şi noi românii o treabă nemţească. 
Drumurile dacice, repietruite de romani, sunt practicabile şi 
acum. A treia problemă. Statul nu asigură protecţia, nici a 
pădurilor particulare, nici a celor de stat. E vorba de furtul 
protejat. Nu trebuie să alergăm după nereguli în toată 
România. Comuna se numeşte Pestedeal. A patra problemă. 
Albia râului ne arată o privelişte zguduitoare. Tot felul de 
gunoaie, pe kilometri întregi. Totul devine sufocant, atât 
pentru locuitorii comunei, deşi ei aruncă aceste gunoaie, cât 
şi pentru oficialităţi. Aşteaptă vreo revărsare a apelor, 
pentru a duce la vale, sau acoperi, ce se poate. Până unde la 
vale? Până în Dunăre. Sticlele de plastic da, plutesc. Dar 
alte sute şi sute de comune, în aceeaşi situaţie? E sigur, din 
nou ne vom trezi cu Consiliul Europei… Şi pe drept cuvânt. 
Cost foarte mic, pentru campania electorală. Bine ar fi ca 
faptele meritorii, ale primarului, să prevaleze şi să-l susţină 
în continuare. Dar tot atât de bine, ca efect electoral, va fi 
suspendarea sa, dacă va fi găsit cu nereguli premeditate. Cu 
fraude. Pe câţi îi vom supăra zădărându-i? Doar pe 
reprezentanţii unei singure comune. Ar urma o întrebare, 
dacă vom obţine efectul maxim. Da. Vom filma rezervaţiile 
cu puieţi pentru reîmpădurire şi printr-un efect uşor de 
realizat pe calculator, se va vedea unde vor fi reîmpădurite 
dealurile subcarpatice. Concluzia, peste patru ani, România 
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va fi o ţară cu aer curat, căutată de turişti, va fi o ţară în care 
izvoarele vor avea din nou apă, iar ploile vor acoperi iar 
pământul, la timp şi cu măsură, pentru recolte bogate. Ce 
vreţi mai eficient decât aşa ceva? Am terminat. Preşedintele 
partidului a rămas înmărmurit. 

- Domnule senator, comuna Pestedeal oferă aceste 
posibilităţi, de model, pentru multe comune din ţară? 

- Da. Sunteţi invitat într-o vizită particulară, un week-
end şi cu atât mai mult şi mai ferm veţi acţiona, după ce 
veţi vedea despre ce este vorba. Sigur, va fi agitaţie în 
comună, dar nu vom spune de ce aţi venit. Veţi face mici 
excursii, exact acolo unde veţi constata ceea ce am spus eu. 
Şi altele. Apoi veţi decide. 

- Vom decide. Ceilalţi colegi? Vă ascult. Unul dintre ei 
grăi aşezat şi sincer. 

- Domnule prim ministru, poimâine e sâmbătă. Plecaţi 
în această comună. Şi ne revedem după ce vă întoarceţi. 

Sânziana a mers în aceeaşi zi spre Pestedeal, cu două 
covoare frumoase, la mâna a doua, cearşafuri noi, o velinţă 
pentru pat şi un covor ţărănesc pentru perete. Să aibă şi ea o 
cameră cu aspect rustic. Avea şi o duzină de sticle cu vin, 
lăsate anume în pivniţă, bine dosite, de ochii celor ce 
bântuie după hoţit. Într-o mică încăpere, sub nivelul 
pivniţei. Dar nu le aduse la lumină. Cumpărase vinul 
preferat de domnul prim ministru. Restul, de la ţară, totul ne 
poluat, raţe, curcani, găini, oi, capre, după cum va veni 
comanda. Avea o înţelegere cu Dinu, să îi dea un telefon 
cifrat, cu numărul de persoane care urmau să sosească. 
Telefonul zbârnâi. Cinci. Înţeles. Adică domnul prim 
ministru cu toată casa-soţia şi cei trei copii ai dumnealui, o 
studentă şi doi liceeni. Mâine dimineaţă. Înţeles. Sânziana 
se repezi la două femei vrednice şi le flutură pe dinainte 
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câte o sută de mii, să vină la ea seara aceasta, să o ajute la 
curăţenie şi să taie un curcan şi un răţoi, pe care îi cumpără 
de la Sulcina, cu o notă de plată încărcată. Altfel nu vi-i 
vând, pentru că nu sunt de vânzare. Simţise Sulcina, că e 
rost de bani. Până la miezul nopţii totul era pregătit. 
Dimineaţa, lapte abia muls şi ouă din dimineaţa aceea. La 
prânz vor fi de toate, plus plăcinte cu brânză dulce şi mărar. 
Şi pepeni roşii. Dar până la prânz, grădinile pestedelenilor 
şi casele şi pădurile şi cirezile de vite, târlele de oi şi capre. 
Şi nişte zile binecuvântate, fără călduri mari. Să tot faci 
drumeţii. Şi aşa a fost. Au sosit destul de devreme, pe la 
opt. Deci au pornit cu noaptea în cap? Măi, măi, ce să fie? 
Sânziana nu ştia dedesubtul aceste vizite, ceea ce-i mărea 
farmecul în faţa primului ministru. Refuzară orice altă 
mâncare, în afară de lapte cu pâine. Toţi. De parcă s-ar fi 
sfătuit. Primul ministru o rugă foarte frumos, ca răţoiul să-l 
pună într-o traistă. Pâine. Ceva sticle cu apă. Şi cam atât. 
De multă vreme nu am mai pus piciorul, aşa, liber, pe 
pământ. Mi-au plăcut împrejurimile. Eu car tot. Mergem 
doar familiile noastre. Sânziana simţi şansa cea mare, în 
plus, faţă de o masă copioasă, şansa unei drumeţii pe cinste. 
Dinule, treci la ordin. Ia raniţa ta de student. E în foarte 
bună stare. Adică ruptă, dar peticită. Primul ministru se 
entuziasmă. Dori să o vadă. Dinu o şi luă. Avea de dus 
răţoiul, pâinea, două sticle cu vin, două cu apă minerală şi 
una cu Pepsi Cola. Ce mai luăm?, întrebă Sânziana. Între 
timp Dinu plecase, făcându-i, pa, pa. Sânziana se întoarse 
ştrengăreşte şi înşfăcă un cuţit şi o furculiţă. O să văd eu, 
domnule prim ministru, cum o să mănânce viteazul meu soţ 
un răţoi întreg. Simplu, îl învăţ eu, doamnă. Dar cu un cuţit 
e mai uşor. Of, mai trebuie să iau ceva. Doamnă, vă ofer 
braţul meu. Plecăm. Şi plecaţi au fost. Se urcară pe la cruce 
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şi merseră pe creasta dealului, ca pe nişte metereze ale 
cetăţii. Ajunseră la Cabana Caprelor. Un efort deosebit, dar 
satisfacţiile întrecură oboseala. Primul ministru tot întreba 
unde este cabana. În fine, iată! Caprele tocmai se ridicau de 
la pauza de rumegat. Cabana era un paltin rotat, într-o 
poieniţă. La umbra lui făcea popas căprarul, cu târla lui de 
capre. Nu îşi dădu seama că în faţa lui e primul ministru, 
dar primi cu plăcere un pahar de vin, de care nu ştie să fi 
băut vreodată. Căprarul porni după caprele sale, iar 
excursioniştii rămaseră la cabană, să ia masa. La coborâre, 
îi conduse spre comună o cărăruie, pe o coastă de deal 
destul de înclinată. Într-o văgăună, cu tufişuri bogate, 
priveai doar lungindu-ţi grumajii. Se îndepărtară de ea, să 
nu ajungă pe lumea cealaltă. Intrară în comună. Mai aveau 
de mers! Localnicii îl recunoscură pe primul ministru. 
Înţeleseră că nu se va opri la nici unul, dar îl însoţiră cu 
plăcere. Ajunşi pe la primărie, păreau un alai de nuntă, din 
alte părţi de ţară, cum se văd la televizor. Primarul a fost 
înştiinţat prin telefon, de un localnic. Nu crezu, dar, deşi zi 
liberă, se duse a primărie. Sări până în tavan, când un 
salariat al primăriei, ţâşni de pe trotuarul din faţă, în 
primărie, strigând că vin. Căzu pe scaun ca prostit. O 
femeie, secretara primăriei, care sosi şi ea în mare grabă, îl 
trezi la realitate. Eşarfa tricoloră, şi în faţă, pentru a-l 
întâmpina. Şi aşa făcură. Îl aşteptară în faţa primăriei. Îşi 
strânseră mâinile. A fost poftit la primărie. Primul ministru 
acceptă, doar era primarul PSD. Primarul îşi revenise. Om 
în vârstă, şcolit în toate vremurile, cum să se poarte cu 
eşalonul superior, nu îşi mai pierdu prezenţa de spirit.  Îşi 
prezentă cei câţiva salariaţi şi îşi ceru scuze că, în afară de 
un pahar cu apă, nu are nimic în primărie, dar îl roagă 
frumos, să îl însoţească acasă, unde va fi tratat cu bucate ca 
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la ţară. Mulţumesc, v-a luat-o înainte domnul senator. Şi cu 
părere de rău, vă spun că trebuie să plec, de îndată, la masă. 
Mi-e foame. Şi ştiu că doamna senator a cumpărat un 
curcan. Răţoiul l-am mâncat sus, la Cabana Caprelor. Se 
făcu tăcere, dar nimeni nu îndrăzni să întrebe unde e 
Cabana Caprelor. Nici unul nu auzise de aşa ceva. Primul 
ministru îşi luă rămas bun de la toţi sătenii de faţă şi 
împreună cu primarul merseră acasă la Dinu Măsuratu. A 
fost rândul Sânzianei să culeagă laurii. Telefonase celor 
două femei să pună curcanul la cuptor. Îl găsiră aburind. 
Copiii primului ministru, în loc de vinul de la sfârşitul 
mesei, consumară, în timp ce mâncau, lapte prins. Doamna 
prim ministru îi imită şi se declară biruită de reţeta lor.  

- Ei, vedeţi, tot pe mine pică greul, dragii mei, trebuie 
să-mi umpleţi cinci pahare cu vin, să şterg ruşinea familiei. 
Dinu Măsuratu, făcu ce făcu şi pe lângă paharul primarului, 
al Sânzienei şi al său, lângă domnul prim ministru alinie 
cinci pahare. Închinară. 

- Foarte bine, spuse domnul prim ministru. Vă rog să 
luaţi notă, nu vreau să beau singur, ci împreună cu 
dumneavoastră. Nu pot să accept o politică discriminatorie, 
faţă de doamna senator, faţa de domnul primar şi faţă de 
dumneavoastră, domnule senator. Doar nu o să beau singur. 
Sau, dumneavoastră, în loc să mai schimbăm o vorbă, să vă 
ocupaţi, non stop, doar cu umplerea paharelor? E şi 
neelegant, oaspetele să aibă în faţă cinci pahare pline, iar 
dumneavoastră câte unul. Domnule primar, suntem în 
teritoriul dumneavoastră administrativ. Ce măsuri veţi lua 
pentru îndreptarea situaţiei?  

- De bună seamă, domnule prim ministru. E vorba de 
onoarea noastră, a pestedelenilor. Îmi pare mie că salvarea 
poate veni de la doamna senator.  
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- Aşi!, sări ca arsă, Sânziana. Cum, zece pahare? V-aţi 
pierdut uzul raţiunii! O luase gura pe dinainte. Seriozitatea 
reacţiei îi desfătă pe toţi. 

- Nu, doamnă senator, continuă primarul. Doream să-i 
porunciţi domnului senator să se sacrifice. 

- Vai de mine! Şi cine mă ajută să-l adun de sub masă? 
Aşa că, domnule primar, onoarea pestedelenilor o veţi 
şterge dumneavoastră! Cincisprezece pahare unul după 
altul! Să depăşim această situaţie şi să vă transportăm, 
acasă, la doamna dumneavoastră, ca pe un erou. Că doar nu 
o să rămâneţi în locul lui Dinu, sub masă. 

- Nu mă duceţi acasă, doamnă. Ce fel de erou, cu o aşa 
pedeapsă?! Păi nu ştiţi ce nevastă am? Are legi clare. O 
constituţie de la care nu se abate. Dar nici nu i-am mai dat 
ocazia, de zeci de ani, de când mi-a aplicat-o în plină lume, 
la cârciumă, de mi-o bubuit obrajii, ca tamburii. Şi de 
atunci, după ce beau primul pahar, oriunde aş fi, o şterg 
iepureşte. O fi ruşinoasă fuga, dar tot e mai bine. Vă daţi 
seama ce dezastru ar fi în cariera mea de ditamai primarul, 
să mă recupereze şi să-mi aplice nişte palme, iar lumea din 
jur să aplaude! Dumneavoastră nici nu ştiţi că 
pestedelencele, de mult pun la cale tot felul de scenarii, să 
mă dea pe mâna dumneaei. Aşa că sănătate şi voie bună la 
toţi şi nevestei mele, că m-a scos din cârciumă şi azi sunt 
primar. Plecă. La puţin timp şi primul ministru mulţumi 
doamnei senator pentru primire, pentru această zi, cu 
adevărat în familie. Se despărţiră cu puţine cuvinte. Mai 
rămâneţi. Mai veniţi pe la noi. Seara erau în Bucureşti. În 
casa din Pestedeal rămase Sulcina, pentru curăţenie. Deşi 
Sulcina avea o casă mai mare, cu etaj şi balcoane 
suspendate, într-un târziu, când sfârşi lucrul, se retrase în 
dormitorul senatorului. O lumină indirectă, prin abajururi. 
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Dinu o sfătuise să rămână un timp singură, să se destindă şi 
să se servească cu ce băuturi doreşte. Lumina plăcută şi 
vinul bun îi dădură o stare de visare. Era întinsă pe pat. 
Oare cum o fi domnul senator? Când m-a adus aici şi mi-a 
spus să mă tratez cu ce vreau şi să mă odihnesc, am 
ripostat. Domnule Dinu, merg la mine. Vino mai aproape. 
Şi m-a luat în braţe şi proasta de mine m-am lipit de el. Şi 
m-a mângâiat pe spate. Şi mi-a plăcut. Îşi mai umplu un 
pahar. Şi gustă rar. Şi un dor răscolitor o cuprinse după 
bărbatul ei. Că nici asta nu-i viaţă, să înnebunesc de dorul 
unui bărbat. La vârsta mea! Că nu mă dau pe una de şaişpe 
ani. Şi nici de douăzeci. Gata, m-am prostit. Acasă! Că tot 
aşa de greu este şi acasă. Bine că am luat-o la mine pe sora 
mamei. Că aşa e bine, să mă găsească bărbatul cu cineva 
din familie. Mi-a zis el să o aduc, dar o bună vreme am trăit 
şi eu pe picioarele mele. Să mi se întoarcă bărbatul şi nu-l 
mai las. Ori merg şi eu cu el, ori rămâne aici! 

Sânziana dădea semne de nervozitate. Se reîntoarse în 
sat. Plăti doi dulgheri. Dichisiră grajdul vechi. Iesle, 
poditură, uşa, geam. Reveni în Bucureşti. Un telefon o 
scoase din tensiune. Din Elveţia i se transmitea prin fax 
sosirea unui transport cu o donaţie de cinci viţeluşe de rasă, 
pentru ferma doamnei Sânziana Măsuratu. Când vizitase 
ferma din Elveţia, în timp ce bărbaţii, cu o maşină de teren 
se avântaseră să vadă o parte din teritoriul fermei, ea, cu 
soţia fermierului, rămase la viţeluşe. Le îndrăgi foarte mult. 
Aşa ceva trebuie să am şi eu, la ferma mea. Aveţi fermă? 
Da, în formare. Din anul ce vine voi avea animalele mele 
preferate. Sper. Totul depinde dacă voi face faţă financiar. 
Orice început e foarte greu. Mai ales la noi în ţară. Noi nu 
am făcut donaţii, dar am vrea să fim şi noi ca şi alţi 
fermieri, o auzi vorbind pe soţia fermierului. Aţi primit 
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nişte viţeluşe de la noi? Aţi auzit?, răspunse Sânziana 
întrebând vacile. Viţeii voştri vor călători. Vor fi bine 
îngrijiţi. O vacă mugi. Bravo. Ai înţeles că îi vom îngriji 
foarte bine. Numai cu lapte şi miere. Ajunşi în România, 
Sânziana Măsuratu le trimise, prin poştă, amabililor 
fermieri, un album turistic cu Bucureştiul şi cu judeţul în 
care se afla Pestedealul. Şi câteva fotografii din Pestedeal. 
În spatele familiei Măsuratu, un deal cu livezi, o alta cu 
pădure şi una cu lunca de pe malul apei. Dar Sânziana nu i-
a spus lui Dinu niciodată ce a vorbit cu soţia fermierului. 
Nu plecaseră în Elveţia la cerşit. Vremea ajutoarelor 
umanitare se cam sfârşise. Românii se urcau pieptiş spre 
viaţa îndestulătoare. Şi erau de admirat. Lucrau în occident 
şi îşi făceau acasă mini ferme, cu vaci româneşti 
performante. Unii veneau, în remorci, cu viţeluşe de soi, din 
Elveţia. Plătite cu euro, pe loc. Şi cu câte un tăuraş. Nu se 
obişnuiseră cu însămânţarea artificială. Şi în ziarele din 
Elveţia, mai apărea câte un românaş, cu bancnote euro, 
plătindu-şi viţeluşele. Faţă în faţă cu fermierul elveţian. 
Sânziana tăcu şi acum. Preluă viţelele în Bucureşti, pentru 
a-i scuti pe şoferi şi însoţitori de continuarea drumului până 
la fermă. Vorba fie. Dar nu avea încă o fermă, doar grajdul 
vechi. E drept, dichisit. Dar de acum ştia că va ridica un 
grajd modern, cu toate instalaţiile aferente. Pornirea, îi 
picase, pleaşcă, de la ferma elveţiană. Dar nici ea nu se va 
lăsa mai prejos. Le vor mulţumi pentru donaţie şi-i vor 
invita la târgul internaţional de anul viitor, de taurine, de la 
Bucureşti. Şi acum le vor fi ei de folos. Din partea 
fermierului elveţian, vor fi prezentate viţelele doamnei 
Sânziana Măsuratu. Ca exponate. Deci nu mai au de făcut 
nici o cheltuială. Şi nici pentru hotel. Le va oferi un 
apartament, pe timpul cât rămân la târg, in vederea unor 
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contracte. Lui Dinu nu îi prea plăcuse de Sânziana. Îi era 
teamă să nu fie expus, că într-o vizită şi-a aranjat o donaţie. 
Dar a constatat că e născut într-o zodie a norocului. Acea 
vizită fusese particulară! Evaluă propunerea Sânzienei şi o 
salută cu multă linişte. În dreptul junicilor se va scrie că 
sunt proprietatea unui român, încă de anul trecut. S-au 
integrat perfect mediului geo- climatic din România.  

- Preventiv ar fi să dăm şi noi o viţeluşă, sau două.  
- Te înşeli, Dinule. O viţea face primul viţel, când are 

aproape trei ani. Dacă vor fi toate viţeluşe, poţi liniştit să 
comunici, că donezi câteva, prin asociere, unui tânăr inginer 
veterinar, proaspăt absolvent de facultate, dacă va dori să se 
stabilească în Pestedeal. Doi de dacă. 

- Eşti extraordinară. Şi ce facem? 
- Tăcem. Dacă vine fermierul, ne facem o bună 

publicitate, anunţând că şi noi vom începe să donăm 
viţeluşe în comuna Pestedeal, cu o condiţie, cel ce primeşte 
viţeluşa, la rândul său să doneze şi el, prima viţeluşă. 

- Şi dacă nu vine?  
- Prima viţeluşă care se va naşte în ferma noastră, o 

vom dona. Bine înţeles, în Pestedeal. 
- Bună hotărâre. Bună afacere. N-avem nici un fel de 

emoţie. Dimpotrivă. O facem iar, lată. 
- Nu, nici vorbă. Şi Sânziana se gândi la ceasul rău. 

Prea îi mergeau toate de la bine, spre foarte bine. Îi scrise 
pe o hârtie să ardă heroina pe care o mai are. Se profila 
posibilitatea ministeriatului. Îi era teamă de prieteni. Să nu 
ne fi instalat ceva microfoane, pentru a se asigura de 
loialitatea noastră. Dacă nişte nenorociţi de hoţi ne-ar 
sparge casa? Iar poliţiştii, căutând amprentele hoţilor, ar da 
peste mai ştiu eu ce? Dinu îi răspunse tot în scris, că mai 
are un pacheţel, în sat. Arseră hârtia. Acum plecăm, Dinule. 
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Şi Dinu se conformă. Tot drumul au tăcut. După ce au intrat 
în casă, Sânziana şi-a pus mâna în cap, iar Dinu albise. 
Pacheţelul cu heroină era prea la îndemâna primului curios, 
care ar fi scotocit puţin prin casă. Sânziana îl duse afară şi-i 
dădu foc. Şi iar călătoriră, până după miezul nopţii, să fie a 
doua zi la lucrările Parlamentului. Nu lipsiseră niciodată. Şi 
timpul, nu a mai fost ca până acum. În casa lui Dinu 
Măsuratu, în fiecare seară, consiliu de familie. Relaţii 
secrete, pe care Sânziana le simţise, dar între a simţi şi a ştii 
este diferenţa, dintre cei mulţi şi ceilalţi. PSD se clătina. Era 
pe cale să fie ca un măr, cu fructele coapte. Dar în loc să fie 
cules, măr cu măr, să dureze toată iarna şi primăvara, până 
după Paşti, va fi scuturat de furtună şi peste ele vor trece 
valurile durerii. Scurgerile de finanţe erau bine potrivite de 
către chiar ministrul de finanţe, cu alţi colegi din minister, 
cu o bancă particulară şi câteva agenţii de schimb valutar. 
Şi totul doar prin comerţul exterior. Şi numai cu 
întreprinderile de stat. Vânzările de tehnică de luptă, 
inclusiv elicoptere, deşi nu erau mari, comparativ cu alte 
ţări, era susţinut prin tot felul de încercări de a câştiga încă 
un segment, cât de mic, de pe piaţa mondială. Mai ales că o 
parte din fabrici mergeau spre încetare de activitate. 
Produsele militare nu mai corespundeau normelor NATO. 
Zece la sută din valoarea tranzacţiilor nu apăreau în nici o 
evidenţă, ca şi cum nu ar fi existat. Această activitate 
frauduloasă nu a fost identificată niciodată. Ea încetase de 
câteva luni, deşi comerţul cu armament, căpătase amploare. 
Creierul afacerilor nu mai asigura acoperirea. În România 
mai existau rachete sol-aer, de pe vremea comunismului, 
sustrase evidenţelor oficiale. Rachete sovietice. Autorii 
ascunderii lor nu reuşiseră să le scoată din ţară, deşi existau 
cumpărători la un preţ foarte bun. Şi totuşi, după atâţia ani 
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de la renunţarea la regimul comunist, un cargou întreg 
încărcat pe acte cu fier vechi, era ticsit cu aceste rachete. Se 
îndrepta spre o oţelărie din Orientul Mijlociu, cumpărată de 
o reţea de oameni de afaceri, pentru a reuşi să intre în 
posesia rachetelor din România. Totul s-a derulat perfect. Şi 
din alte ţări, armament clasic, sau de înaltă tehnologie. 
Izbucni un conflict militar între SUA şi musulmani. Pe când 
părea că aceştia sunt complet striviţi, îşi luară zborul, 
rachetă după rachetă, spre crucişătoarele americane. Au fost 
atinse două mari portavioane, dintre care unul şi-a pierdut 
toate escadrilele şi a fost scos din uz. Submarinele cu 
rachete nucleare coborâră degrabă în adânc şi ieşiră din raza 
dezastrului, dar la scurtă vreme, o contraofensivă cu rachete 
nucleare, cu încărcătură de redusă intensitate, nimici 
rezistenţa din întreaga zonă. Aşa s-a încheiat operaţiunea cu 
rachetele româneşti. Dolarii fuseseră achitaţi, la constatarea 
mărfii, în timpul traversării Mării Negre. Emoţia mafioţilor 
români a fost aşa de mare şi teama de a nu fi descoperiţi, 
încât stabiliră un nou transport de fier vechi, cu adevărat 
fier vechi, deşi la capătul celălalt se înţelegea un nou 
transport de rachete. Bineînţeles, oficialităţile româneşti nu 
ştiau că oţelăria este controlată de o mafie cu interes militar. 
CIA identificase o sursă de înarmare, prin această oţelărie, 
care asigura metalul necesar unor fabrici de armament. 
Dintr-o dată, guvernul PSD avea nefasta situaţie de a fi în 
relaţii economice de amploare, cu o reţea de mafioţi, care 
puneau la cale şi susţineau activităţile teroriste şi militare 
împotriva Israelului şi a SUA. Oricât susţineau primul 
ministru şi alţi factori de conducere, că nu ştiu nimic despre 
apartenenţa patronilor acelor oţelării, la o reţea teroristă, 
suspiciunea apăsa greu, implantată în România şi pe plan 
internaţional, de presa de opoziţie din România. Articole 
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peste articole, despre reţeaua mafiotă a vechilor securişti, 
din organismele guvernamentale actuale. Securişti care au 
păstrat legăturile lor cu lumea arabă, stabilite pe vremea 
comunismului. Aşa, în fiecare zi se risipea siguranţa cu care 
înaintase PSD spre a treia legislatură consecutivă. Deşi 
România era deja intrată în NATO şi se apropia cu 
dramatice eforturi de intrarea în Uniunea Europeană, deşi 
tot comerţul ei era pe faţă, sub controlul băncilor mondiale 
şi al marilor ţări, care controlau comerţul la scară mondială, 
primul ministru nu a reuşit să aibă calmul necesar, şi, de 
aici senzaţia, că totul se surpă. Ceru Consiliului Europei să 
facă investigaţii. Riscul de a rămâne în afara Uniunii 
Europene, plutea în aer. În această atmosferă, în cadrul 
consiliului de familie, Dinu şi Sânziana hotărâră să 
acţioneze cu rapiditate, pentru aşi procura lemnul necesar 
pentru grajduri şi vilişoară. Cu acte şi fără acte. Pentru orice 
eventualitate, îşi vor vinde casa şi grădina casei şi încă la un 
preţ bun, având în vedere poziţia ei, fântâna din curte şi 
toate instalaţiile sanitare din casă. Vila o vor aduce din 
Ardeal, gata de montat. În trei săptămâni, la cheie. Vom 
face publică vânzarea casei şi ridicarea vilei. Vom pofti 
ziariştii, în timpul construcţiei. Confort, dar vilişoară. Două 
dormitoare, sufragerie, baie, bucătărie, şi chiar o scară 
interioară, pentru un mic dormitor, ca de mansardă, pentru 
cine ştie ce student visător, care ne va vizita. Şi-i vom invita 
şi pe acei ziarişti, să îndrăznească şi ei, dacă au vreo casă de 
vânzare. Noi chiar vom rămâne cu ceva bani. Şi cu ce am 
mai economisit, încetişor, în doi trei ani vom face şi un 
grajd pentru o mini fermă. Cum nu avem destui bani, vom 
creşte viţeluşe. Sperăm ca efortul nostru, să nu fie zadarnic. 
Strict, pentru noi doi, nu avem nevoie de aşa ceva. Comuna 
şi satele aparţinătoare au. Mini fermele vor scoate pe unii 
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din sărăcie, dar şi celor care vor rămâne tot la o vacă, le va 
merge mai bine, având de la vacile noastre viţeluşe de rasă. 
Iată că şi fără proiecte de mare anvergură, se poate schimba 
faţa pământului, în bine. Aici, în Pestedeal, nu s-a schimbat 
nimic. Ţăranul mai mult păgubeşte. Vrem să aibă mai mult 
lapte şi mai multă brânză. Şi chiar au chemat câţiva ziarişti. 
În timpul turnării fundaţiei. Vă urăm toate cele bune şi vă 
mulţumim pentru vizită. Apoi au aşteptat transportul pentru 
vilă. În el se aflau şi bârne pentru grajd, din pădurile 
judeţului în care era senator. Aşa hotărâseră cei de-ai 
locului. Nu fuseseră deranjaţi niciodată de senator, doar 
strânşi cu uşa, să împădurească mari suprafeţe. Dinu 
Măsuratu îi spuse şi primarului, că se pregăteşte, pentru 
orice eventualitate, să poată locui în Pestedeal. Primarul 
înţelese din zbor, că perspectiva politică poate fi şi neagră. 
Cu ce vă ajutăm, domnule senator? Cu tot ce se poate, la 
modul legal, corect. De la şosea până la fermă, un drum 
pietruit, cu piatră din albia gârlei şi cu nisip, tot de acolo. 
Materie primă, gratuită, pentru toată lumea. Lucrare 
perfectă. Terenul se îndreaptă cu lama buldozerului. Iar eu 
dau ceva bani primăriei şi primăria oamenilor care 
pietruiesc. Atât, domnule senator. Piatra o aducem cu 
bascula, să nu pierdem timpul, iar nisipul îl urcăm în 
basculă, cu cupa buldozerului. Mai am nevoie domnule 
primar de babe pentru a înconjura pogoanele, cu un gard de 
sârmă. Plătesc. O cerere la primărie, pentru a se aproba 
tăierea unor lemne pentru babe şi următoarea sumă. Aveţi 
salcâmi în grădinile proprii. Şi pentru ei faceţi cerere. Şi 
pentru aninii din grădină. Pentru uluci. Pentru ce tăiem din 
pădure, vă costă atât. La casieria primăriei. Deşi, pentru 
ochii celor de la primărie, suma era frumuşică, primarul ştia 
că doar un sfert, din lemnul pe care îl va aduce lui Dinu 
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Măsuratu, e plătit. Iar babele pentru gardul de sârmă, atunci 
când salcâmii vor fi groşi, i le va aduce gata despicate. Nu 
se ştie dacă nu e ultima sa legislatură, ca primar. Şi totul se 
potriveşte de minune. Am ignorat nevoile bisericii, de atâţia 
ani. Îi voi face o mare surpriză, preotului. Se va trezi cu 
nenumărate babe în cimitir, gata despicate. Gardul 
cimitirului e vai de el. Trebuie schimbat. În felul acesta voi 
avea şi eu şi babe şi uluci. Pentru mine şi senator voi plăti 
la circular, doar pentru uluci. Şi pentru scândură. Din plopii 
dumnealui şi ai pădurii. Mai e ceva, domnule senator. 
Scândură de salcâm, groasă de patru, sau chiar cinci 
centimetrii, pentru poditul grajdului. Acum. Şi căpriori. Şi 
mai adăugaţi următoarea sumă. Şi iar se gândi primarul, că 
preţul e tot la un sfert, faţă de cât material îi va aduce 
senatorului. La timp. Şi eu am nevoie de scândură groasă şi 
de căpriori. Biserica are nevoie şi de nişte scânduri pentru 
lambriuri. Mi-a zis preotul in urmă cu vreo doi ani, dar n-
am auzit. Acum am nevoie, acum aud. E bine, că senatorul 
are acoperire financiară. E bine, că îl pot servi. Trei iepuri, 
dintr-o împuşcătură. Că prost sunt. Nu mi-ar strica şi mie 
nişte piatră şi balast. Să fie. Poate îmi voi face un gard, la 
grădina casei, aşa cum doresc. Pe o fundaţie înaltă de o 
palmă. Bolovanii de gârlă, în cofrag, in beton, înseamnă o 
uriaşă economie de ciment, o lucrare foarte solidă, durabilă. 
Domnule senator, daţi-mi voie să vă angajez eu câţiva 
omeni, să vă facă găurile pentru babe şi să vi le monteze. 
Vă dau un telefon, să vă spun cât cer şi dacă sunteţi de 
acord îi plătesc eu şi îmi daţi banii când veniţi în comună. 
Cu plăcere, dar prefer să vă trimit banii prin poştă. Nici pe 
dumneavoastră nu vă scot banii afară din casă. Aşa e. De 
acord. Şi în sinea sa, era mulţumit. Mai împuşcă doi iepuri 
deodată. Cu aceeaşi oameni îmi voi face şi fundaţia din 
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beton umplut cu bolovani. Deasupra ulucă, sau gard de 
plasă de sârmă. Voi vedea. Îi voi plăti diferenţiat pe toţi cei 
ce vor lucra la mine şi la senator şi în felul acesta nu se va 
ştii că e vorba de aceeaşi sumă. Voi schimba echipele. De 
aici până aici o echipă, de aici până acolo alta, iar la mine, 
unul de aici, unul de dincolo. Să trăieşti, domnule senator, îi 
zise în gând. Păi ce crezi, că sunt prost? Trebuie să trăiesc 
şi eu! E drept că nu ştii că ai şi dumneata partea dumitale, 
din pădure. Doar te vei trezi, cu ea, acasă. Atunci vei ştii. 
Nici nu te pot reclama, niciodată. Ar reieşi că eu ţi-am făcut 
o înscenare. Dar nici nu-mi trece prin cap, aşa ceva. 
Dimpotrivă, îmi vine să te pup, de drag ce îmi eşti! 

Dinu şi Sânziana ajunseră iar, în Bucureşti. Sânziana 
radia. Dinu, cam pe gânduri. 

- Totuşi, nu ne complicăm? Fermă ne trebuie nouă? Cu 
jumătate din banii de senator de la CEC, suntem asiguraţi şi 
prea asiguraţi pe toată viaţa. 

- Ai dreptate. Dar îţi dau o temă de rezolvat. Tot fermă 
facem. Păstrăm viţelele elveţiene, care dau venit cât dau, 
pentru oarecari ţărani fermieri din Pestedeal şi împrejurimi. 
Dar pentru noi, venitul înseamnă cu totul altceva. Bani, 
neicuşorului, la valijoară! Fie şi cu două mânzişoare pur 
sânge. Orice vânzare, înseamnă o avere. Cu alte cuvinte, ar 
trebui să mai cumpărăm nişte pământ. 

- Sânziana, eşti cea mai deşteaptă femeie din ţară. 
Pentru aşa ceva, trebuie să fiu ministru! Să vezi tu afaceri 
cu petrol şi vreo donaţie de pur sânge, de pe la un şeic 
bogat! 

- Ministru sau vicepremier. 
- Sânziano, în două trei zile plecăm în străinătate. Am 

nevoie de un translator de engleză, sau arabă, de încredere. 
O voi solicita pe doamna ministru Păuniţa Grâuleanu.  
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- Şi crezi că are mână lungă?  
- Are. 
- Numai să nu se întoarcă totul împotriva acestei 

guvernări. 
- Nu. Dar probabil va persista o bănială, că ar fi posibil 

să fie pe fir vreun inteligent din vechiul spionaj comunist, 
sau un ofiţer din noua generaţie, iniţiat în vechile relaţii 
antiamericane. Se poate afla doar dacă arabii ar cădea pe 
mâna americanilor. Dar noi vom merge pentru a testa, 
întreba şi simţi despre ce este vorba. Ofertele noastre au 
fost publice, cât şi cererile oţelăriei. Eu cred că ne-am 
pierdut capul. Cu oţelăria în cauză, nu numai noi românii 
am avut legături de afaceri. Nu m-ar mira să-i aibă clienţi 
chiar pe americani, sau vreo ţară din NATO. 

Dinu Măsuratu nu reuşea să ajungă la primul ministru. 
Se instală într-un fotoliu, în apropierea sălii de şedinţe şi 
refuză să mai plece. Sesizat de câteva ori, primul ministru 
înţelese că este vorba despre ceva deosebit şi veni la el. 
Dinu, pe scurt, îi spuse că merge în Orient, la patronii 
oţelăriei. Va lua legătura cu serviciile secrete ale şeicului 
ţării şi va veni cu informaţii clare. 

- Într-o săptămână încheiem bâlciul, ne revenim din 
agitaţie, refacem terenul pierdut în faţa alegătorilor, dăm cu 
opoziţia de pământ, spunând românilor că partidul 
respectiv, nici nu ar merita să mai intre în Parlament. 

- Dinule, aşa ceva trebuie să o facă directorul 
Serviciului Român de Informaţii Externe. M-a informat că 
nu are cunoştinţă de vreo legătură ocultă din partea 
românească. Am cerut şi ajutorul CIA.  

- Voi pleca doar cu soţia şi o tânără diplomată din 
Ministerul de Externe, care a terminat o facultate de limba 
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arabă şi a fost un an, pentru doctorat, în Iran. Şi desigur ne 
vom folosi şi de engleză. De la caz la caz. 

- Domnule senator veţi face parte dintr-o delegaţie mai 
largă, formată din membrii ai SIE. 

- Nu, domnule prim ministru. Nu. Categoric nu. Dacă 
nu-mi acordaţi o delegaţie din partea dumneavoastră, plec 
în nume personal şi nu vă va cădea bine. După ce mă întorc 
veţi fi în măsură să trimiteţi o delegaţie, sau să daţi un şut 
undeva, cuiva, ca un prim ministru care mai face curăţenie. 
Nu spun să faceţi sau să nu faceţi aşa ceva. Veţi evalua 
după ce mă întorc. 

- Bine, mergeţi. Veţi beneficia de toate legăturile, prin 
Ministerul de Externe. 

- Refuz. Direct, prin mine, soţia şi tânăra de la Externe. 
Doar şeful ei va ştii şi atât. Vom merge la ambasada noastră 
şi îi vom solicita la faţa locului serviciile.  

- Bine.  
Prin cine, nu se ştiu, se află de această delegaţie. În 

mod firesc, trebuia să se ştie. Primul ministru, presat şi 
interpelat în Parlament, a reuşit, cu greu, să spună că, în faţa 
iminentei plecări a domnului senator, ca persoană 
particulară, a hotărât că este mai bine să-i acorde o 
delegaţie. Vâlva creştea pe zi ce trece. Presa de opoziţie 
uruia, cerând demisia Guvernului. Partidele din opoziţie 
pregăteau o moţiune de cenzură. În această atmosferă 
reveniseră în ţară doamna şi domnul senator. Nu-i 
telefonaseră, deşi conveniseră, cu primul ministru, să-l ţină 
la curent. Dinu Măsuratu ştia, că nu îi va telefona. 
Telefonul are şi alte urechi, nu numai ale celui care 
telefonează şi ale celui care este sunat. Îi comunică printr-
un fax, acasă, ora sosirii. Seara, târziu. Îl aştepta o maşină. 
Dinu Măsuratu şi soţia se dădură jos, la primul ministru, iar 
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maşina o conduse acasă pe domnişoara translatoare. Primul 
ministru, livid, îl îmbrăţişă şi îl pofti să ia loc. 

- Domnule prim ministru, am aici o sumă de casete 
video cu declaraţii din partea şeicului, a serviciilor speciale 
arabe, a patronilor, a sindicatelor, că sunt două sindicate şi, 
da, din partea purtătorului de cuvânt al Ambasadei SUA de 
acolo. Noaptea aceasta la vizionăm împreună şi de mâine îl 
schimbaţi pe şeful Serviciului de Informaţii Externe, pentru 
incompetenţă. Faceţi o teleconferinţă cu toţi prefecţii şi îi 
mobilizaţi să-şi revină. Românii nu au avut, de la Revoluţie 
încoace, nici o şansă de a se regăsi, decât în ultimele două 
legislaturi. Ţara are nevoie de guvernarea noastră, cel puţin 
şi în viitoarea legislatură. Convocaţi toţi primarii PSD. Îi 
beşteliţi de să nu ştie pe ce lume sunt, dacă în următoarele 
două trei luni, nu vor avea o foarte bună imagine publică. 
Nici unul nu va mai candida pe listele PSD. Iar PSD câştigă 
iar alegerile! Atacurile mârşave ale opoziţiei, care, nici mai 
mult nici mai puţin, lăsase să se înţeleagă un fel de legături 
între actualul guvern şi terorismul internaţional, se întorc 
împotriva opoziţiei. Vă repet, efectul asupra electoratului va 
fi mare, dacă vom anunţa primarii că vom primeni listele cu 
candidaţi. Şi aşa s-a întâmplat. Şedinţă cu toţi primarii PSD. 
Primul ministru a tunat şi a fulgerat. 

- Luptaţi să rămâneţi pe liste. Să fiţi acceptaţi de 
conducerea PSD, drept candidaţi pentru posturile de 
primari. Alegerile generale sunt aproape. V-au speriat nişte 
sperietoare, nişte tablagii, gornişti, toboşari. Din sală 
strigăte. Nu, nu ne-au speriat. Atunci dovediţi. Opoziţia din 
întreaga ţară trebuie arătată cu degetul. Este compromisă. 
Nu în noi era să lovească, ci în România. Ori aşa ceva este 
de neiertat! 
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Întâlnirea cu toţi primarii s-a desfăşurat cu asistenţa 
neîngrădită a presei. Guvernul, PSD, marşau. Dinu 
Măsuratu a fost invitat la primul ministru pentru a i se 
propune postul de director al SIE. Refuză categoric, 
declarându-se incompetent. 

- Dar dacă tot e nevoie de incompetenţi, de ce nu îl 
invitaţi la coabitare, la guvernare, pe şeful partidului de 
opoziţie, care era să încurce socotelile, de bine, ale 
românilor. Măcar ştim una şi bună, de ce trebuie să plecăm 
de la guvernare. Dar vă asigur, domnule prim ministru, că 
voi rămâne până la sfârşitul vieţii în serviciul democraţiei şi 
a poporului român şi vă stau oricând la dispoziţie. Întâlnirea 
fusese filmată. Primul ministru mizase pe acceptarea ofertei 
sale. Hotărî să difuzeze prin TV caseta video cu această 
întâlnire. Băşcălia pe tema opoziţiei se extindea văzând cu 
ochii. PSD se ridicase în picioare şi marşa cu siguranţă spre 
o nouă legislatură. Şeicul din Arabia Saudită, supraveghea 
efectul vizitei senatorului Dinu Măsuratu în ţara sa. A fost 
încântat. El însuşi ieşea dintr-o strâmtoare. Nu ştiuse de 
declaraţia purtătorului de cuvânt al ambasadei SUA în 
Arabia Saudită. Aşa, Dinu Măsuratu ajunse iar în Arabia 
Saudită, invitat de şeic, la o sărbătore musulmană. Guvernul 
SUA confirmă declaraţia purtătorului de cuvânt al 
ambasadei SUA din Arabia Saudită. Întrebat cu ce ar dori 
să fie răsplătit, pentru serviciile aduse Arabiei Saudite, care 
a scăpat de o periculoasă acuzaţie de colaborare cu 
terorismul internaţional, Dinu Măsuratu i-a răspuns că este 
deja răsplătit prin această invitaţie. Dar, dacă într-o bună zi 
voi fi în stare, financiar vorbind, să îmi permit, voi cumpăra 
ceva din Arabia Saudită. De mult îmi doresc să am. O 
mânzuţă pur sânge. Să o cresc eu. Să se înveţe cu mine. Şi 
eu cu ea. Dacă e însă vorba de o răsplată, mi-aţi face a doua 
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mare bucurie, să vizitaţi România. Iată, aceasta este clipa în 
care vă aduc la cunoştinţă că sunt delegat din partea 
domnului prim ministru al României, pentru această 
invitaţie. Sper să avem un răspuns afirmativ. In acest caz, 
înainte de vizită, cu tot respectul, vă rog ca experţii în petrol 
din ţara mea şi din ţara dumneavoastră să încerce să 
găsească posibilităţi de comerţ şi de profit reciproc. În 
România scot profit din afacerile cu petrol ţările care 
intermediază. Ochii şeicului scânteiară. Aşa era. Serviciile 
sale secrete aflaseră. Da. Cu mare plăcere voi vizita 
România. Primul ministru îl primi cu braţele deschise. 
Senatorul îi telefonase despre succesul vizitei sale.  

- Dinule, voi propune, într-una din şedinţele de guvern 
să-ţi ridicăm un monument, îi spuse, în fine, amical, primul 
ministru. 

- Eu vă propun să amânaţi o astfel de discuţie şi să ne 
concentrăm asupra vizitei şeicului. Asupra câştigului enorm 
pentru noi şi pentru Arabia Saudită. Mobilizaţi la Guvern 
tot ce are ţara asta mai bun, patronatul particular şi de stat şi 
SIE. Şi cea mai bună echipă să plece în Arabia Saudită. 
Trebuie să-i învingem profesional, deşi sunt printre cei mai 
buni din lume. Trebuie să le expunem în toate detaliile 
ofertele noastre, cererile noastre, şi trebuie repet, trebuie să-
i implicăm pe ei in identificarea şi exploatarea petrolului 
românesc de la mare adâncime. Noi nu avem firme 
concurente în această problemă, doar anumite zâmbete din 
partea SUA. Ar fi vremea să zâmbim enigmatic şi noi.  

- Crezi că Arabia Saudită ar avea interes să extragem 
mai mult petrol de la noi, sau să importăm de la ei? 

- Mă aşteptam la aşa ceva. Dar dumneavoastră credeţi 
că Arabia Saudită ar lăsa SUA să devină stăpâna petrolului 
românesc, sau ar accepta, jumătate-jumătate, cu românii? Şi 
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în cazul acesta ar fi vorba, pentru ei, tot de petrol saudit. De 
ce nu ar accepta? 

- Bun răspuns, domnule senator. Da, aşa voi face. Dar 
nu numai în domeniul petrolului. Voi încerca să îi 
determinăm să învestească în România şi în alte domenii. 
Vom încerca să-i ambiţionăm să lansăm împreună un satelit 
de telecomunicaţii. Cheltuim, dar apoi recuperăm. Să 
primim mai mulţi tineri arabi, la studii, în România. Drept 
pentru care vom insista ca şeicul şi delegaţia care îl va 
însoţi să accepte un program bogat de vizite pe teren. 
Obiective economice de interes comun, dar şi turistice. 
Unele staţiuni de odihnă şi unele sate, pot fi gazde 
excepţionale, în situaţii deosebite, păstrând discreţia 
necesară. La lucru, domnule Dinu. Începeţi mobilizarea 
specialiştilor, patronilor, bancarilor. 

- Eu? Un factor responsabil din partea guvernului. 
- Faceţi parte din guvern. De mâine veţi fi vice prim 

ministru. Fără comentarii. Cei doi vice-primi miniştrii îşi 
vor înceta activitatea şi se vor ocupa de pregătirea 
campaniei electorale. Au ars gazul degeaba. 

Doamna vice prim ministru Sânziana Măsuratu şi 
doamna ministru Păuniţa Grâuleanu, nu se despărţeau una 
de alta. Experienţa de teren a Sânzienei era consistentă, la 
obiect, faţă de a doamnei prim ministru, mai mult de faţadă. 
Fundaţia doamnei ministru Păuniţa Grâuleanu, care aştepta 
în adormire, se reactivă exploziv, peste noapte, cu 
medicamente pentru căminele de copii şi alimente pentru 
casele izolate din munţii României, iar domnul vice prim 
ministru Dinu Măsuratu, îi anunţă pe toţi ciobanii din 
România, cu o veste de milioane. Li se asigura vânzarea 
unui impresionant număr de oi în lumea arabă. Statul doar a 
intermediat această posibilitate. Dacă se acceptă preţul, 
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statul va pune la dispoziţia oierilor, contra cost, trenuri de 
marfă pentru transportarea oilor până la Marea Neagră, sau 
până în Grecia şi Turcia, de unde vor fi preluate de noii 
proprietari. Având în vedere că este un haos absolut în 
domeniul oieritului şi o descurajare generală, toate filialele 
judeţene PSD şi primarii comunali PSD vor centraliza 
numărul de oi oferite spre vânzare. Banii se vor primi prin 
CEC în ziua livrării. Livrarea oilor va avea loc eşalonat. 

PSD a câştigat alegerile pentru a treia legislatură 
consecutivă. Dinu Măsuratu a rămas viceprim ministru. Şi-a 
luat lângă dânsul două experimentate personalităţi şi un 
grup de absolvenţi de facultate, performanţi, pe care i-a 
chemat de la unele institute de cercetări şi de la diferite 
întreprinderi din străinătate. Le oferi salarii la fel cu cele 
din străinătate şi varii posibilităţi de a avea locuinţe 
proprietate personală. Era clar că urmăreşte primenirea 
conducerii ţării, cu noua generaţie de tehnocraţi. Guvernul 
plăti oarecari despăgubiri, instituţiilor din străinătate, care 
au acceptat întoarcerea în ţară a acestor tineri. Şi pe drept 
cuvânt. Reprezentanţii străini veniseră în România, au triat 
candidaţii prin selecţii riguroase, le-au plătit transportul,  le-
au oferit locuinţe unde să trăiască, au cheltuit pentru 
acomodare. Mişcarea curajoasă a vice prim ministrului, l-a 
surprins pe primul ministru. Nu s-a opus. I-a acordat 
sprijinul necesar. Şi nimeni nu a protestat. Hemoragia de 
materie cenuşie ameninţa grav echilibrul României, din 
toate punctele de vedere. Primul ministru îl rugă pe Dinu 
Măsuratu, să fie prudent, pentru a nu crea o ruptură între 
absolvenţii performanţi care au rămas în ţară şi cei care au 
avut şansa unor contracte în străinătate, unii dintre ei, acum 
sus, în guvern. Cred că ar fi bine să oferim aceeaşi şansă şi 
celor din ţară. 
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- Nici o problemă. Foarte bine. 
- Numai că de data aceasta lista cu aceşti absolvenţi o s-

o alcătuiesc eu. Sunt cadru didactic universitar şi îi ştiu, sau 
îi pot afla pe cei mai buni, prin colegii mei de la alte 
facultăţi. 

- Foarte bine. Se despărţiră buni prieteni. Primul 
ministru zâmbi. Dacă e vorba să ne formăm viitorii 
guvernanţi, cu adevărat tehnocraţi, atunci să ne urcăm sus 
fiii şi nepoţii şi fiii colegilor. Harnici şi performanţi. Şi îi 
vom repartiza pe toate structurile guvernamentale, pe 
funcţie de consilieri. În maxim o jumătate de an, ţinuţi sub 
presiune, vor învăţa birocraţia conducerii şi vor cunoaşte 
realităţile din ţară, apoi, la lucru! Ei, tinerii, trebuie să ne 
întreacă pe noi, ceilalţi. Va fi marea şansă, atât pentru ei, 
cât şi pentru ţară. Totul se va centraliza la Dinu Măsuratu, 
care îmi va transfera informaţiile de rigoare. N-am a mă 
teme. Între ei se află şi fiica mea şi doi nepoţi şi câţiva fii ai 
colegilor mei de promoţie. Cum Dinu Măsuratu este lipsit 
de oameni experimentaţi, nu poate deveni incomod. Va face 
un lucru excepţional, timp în care eu şi miniştrii mei ne 
vom vedea de guvernare. Iar dumnealor, miniştrii de azi, ca 
să rămână tot sus, vor accepta rocada, cu tinerii consilieri 
de azi. Cu Dinu Măsuratu voi face un bun tandem. Dar 
despre rocada între generaţii, nici lui nu îi spun nimic. Are 
de lucru până peste cap. Identifică, în toată ţara, forţele 
tinere, capabile. Se vor organiza cursuri la nivel judeţean, 
pentru iniţierea tinerilor în sistemul judeţean de conducere. 
Şi a primăriilor comunale.  

Mânzuţa pur sânge, din Arabia Saudită, nu a mai sosit, 
spre supărarea oţărâtă a Sânzienei, faţă de şeicul acela, 
prost crescut. Dar zicea ea aşa, numai în gândul ei, pentru a 
nu se auzi în afară şi a pica pe mâna ziariştilor. Şi Dinu, la 
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şeic, a vorbit, aşa, cu bunul simţ, ca ambianţă şi preocupări 
personale. Şi atât. Atât a înţeles şi şeicul. Şi domnişoara pe 
care ne-a băgat-o doamna ministru Păuniţa, ca să ne 
supravegheze! Acum, ce-i drept, e drept, încep să sufăr şi 
eu de spionită. Doamna ministru, cu adevărat, ne-a picat la 
inimă. Şi noi la inima dumneaei. Numai oamenii de proastă 
calitate, se leapădă de prieteni, când ajung sus. N-ar fi rău 
să o mai văd. Cu atât mai mult, acum. Prea m-am lipit de 
doamna prim ministru. Nu-i vorba că doamna ministru ne-a 
finanţat campania noastră electorală, a femeilor, din banii 
fundaţiei. Că proastă sunt! Şi eu şi doamna prim ministru 
avem aceeaşi prietenă! Dinule, hai să îţi spun ceva, nu 
cumva să vorbeşti ce nu trebuie. 

- Bine gândit, Sânziano. Suntem într-un cerc de 
prieteni. 

- Atunci de ce nu ai întrebat-o pe doamna ministru 
Păuniţa şi pe domnul Kelemen, în legătură cu tinerii din 
străinătate, cu o pregătire strălucită? 

- Fii pe pace. Ştiau. Dar e bine să nu ştie nimeni. Am 
colaborat, pentru a hotărî pe care tineri îi aducem în ţară. 
Păi cum crezi tu că au renunţat patronii, la serviciile acestor 
tineri? Şi de ce nu, la unele secrete ştiinţifice pe care aceşti 
tineri le ştiu deja. Spre deosebire de mine, domnul prim 
ministru şi-a adus toate rudeniile şi studenţii săi. E o 
diferenţă. Dar pierdem, de mai vorbim despre aşa ceva, fie 
şi între noi! Aici, în mijlocul naturii sper să nu ne fi auzit 
nimeni şi să priceapă că, totuşi, mai avem şi noi ceva minte. 
Dacă taci, rămânem unde suntem. Interesant, suntem bine 
plăcuţi, din toate părţile.  

- E rândul meu, Dinule să îţi mulţumesc. Fără această 
discuţie, nu ştiam, că nu trebuie să fiu deşteaptă. Trece şi 
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toamna. Ce facem de sărbătorile de iarnă? În sat? Iar am 
lăsat totul de izbelişte. 

- Nici o problemă. La vară, cât ai bate din palme, facem 
tot. Acum plecăm în altă parte. La Las Vegas. Nu glumesc. 
Între elitele oamenilor de afaceri şi a cazinourilor. Ţi-am 
luat piuitul?  

- Dinule, tu vorbeşti serios? 
- Am vorbit eu, vreodată, altfel, cu tine? Ne-a invitat. 
- Oricine ne-ar fi invitat, tot se va spune că e un 

comision pentru vreo afacere. 
- Şi ce dacă, Sânziano? Zică. O viaţă avem şi nu vom 

refuza o astfel de ofertă. Cât să trăim, tot suflând în iaurt? 
Ca să nu spun că invitaţia e publică şi oficială, dar cum ne-a 
fost adresată nouă, nominal, nici nu vreau să înţeleg. Un 
consorţiu bancar din SUA ne invită pe o săptămână la Las 
Vegas, pentru cunoaşterea lumii bancare. E vorba de un 
simpozion şi de câteva zile de vacanţă. Mai are cineva ceva 
de spus? 

- Nu. Nici chiar eu. Şi nici tu.  
 În Pestedeal primarul se ocupa de terminarea 

grajdurilor domnului viceprim ministru şi de gardul din 
jurul celor vreo cincisprezece pogoane. Gard numai din 
uluci înalte. Să-i facă o surpriză de proporţii. E şi păcat să 
nu fie gata. Juncile sunt gestante. Furaje speciale pe 
cheltuiala nimănui. Vin de la judeţ. Avem un vice prim 
ministru din comună şi asta ne-ar lipsi, să vină, să îşi dea de 
mâncare la vaci. Că nu vrea să înstrăineze viţelele din vatra 
comunei. Şi era numai senator şi se gândea la pestedeleni! 
De la Las Vegas, domnul şi doamna viceprim ministru au 
venit direct în comună.  

- Sunt mândră de domnul senator. A fost un început 
bun, în toate. 
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- Şi eu de doamna vice prim ministru. Stăm sâmbătă şi 
duminică. Luni la guvern. Telefonară primarului, dacă 
sâmbătă e acasă. La prânz, cu un vin bun. Am o rugăminte, 
se milogi primarul. La mine. Bine. Nici o problemă, îi 
răspunse Dinu Măsuratu. Pe la doisprezece vin să vă iau. 
Bine domnule primar, la revedere. La revedere. 

 Profesorul Lion, cu punga în mână, trecea agale, pe 
şosea, spre magazine, să cumpere de-ale gurii. Cafea, ulei, 
pâine, zahăr, suna porunca Mihaelei. El, sfios, când era 
vorba de bugetul familiei, îşi luase două sticle de bere, să 
aibă la schimb, să cheltuiască mai puţin. Simţea opreliştea, 
în tăcerea Mihaelei, pur şi simplu pentru că nu mai erau 
bani. Dar nu-i zicea niciodată nimic. Caz fericit, de bărbat 
ne băutor. Lion îşi îndepărtă gândul culpei financiare cu 
bere şi se lăsă în voia sufletului. În trupul omului e viaţa. 
Trupul e viu doar câteva zeci de ani. Dar viaţa, adevărata 
viaţă, care învinge timpul vieţii trupeşi, există. Un zâmbet îi 
înflori, în colţul buzelor. Grija de a saluta oamenii, nu îl 
scotea din viaţa deplină, din sinea sa. Lion saluta pe toată 
lumea, de la copiii preşcolari, până la oamenii în vârstă. În 
Pestedeal, nici copiii, nici tinerii, nu salutau pe cei mai în 
vârstă, decât rar şi motivat. Se salutau între ei şi atât. Iată, la 
salutul său se opri un bărbat dornic de vorbă. Prea era 
salutat, mereu, de către Lion, cu voce blândă. Şi mai era 
întrebat, încotro merge. Şi spunea omul lucrul pe care urma 
să îl facă. Lion îl salută, se opri şi-i întinse mâna. Omul se 
bucură şi răspunse, bună ziua, domnule. Era evident că nu 
ştia cum îl cheamă pe Lion. Domnule profesor Lion, îi 
continuă Lion salutul. Şi Lion încremeni de drama vieţii 
pestedeleanului. Pur şi simplu începuse să-şi mărturisească 
momentele foarte grele prin care trece. Nu se mai plânsese 
la nimeni.Mă bate, domnule. Să nu-i spuneţi. Atâta ură a 
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zidit în mine, îndesată, de am devenit de neînvins, ca în 
tinereţe. Dacă mă mai bate, îl omor. Nu mai pot răbda. A 
crescut, s-a însurat şi l-a îndemnat necuratul să ia 
conducerea gospodăriei. Deşi suntem separaţi. De la cal ni 
se trage. Eu fără cal şi căruţă sunt mort. I-am oprit un mânz. 
Când a fost mare şi frumos, de un an, l-a vândut şi a păpat 
banii. Eu voiam să-i cumpăr o căruţă nouă, cea veche să-mi 
rămână mie. Îi bună. Sau să-mi cumpăr mie o căruţă nouă, 
un pic mai mică. Şi la anul, până atunci economisesc din 
pensioara mea, îmi cumpăr un mânz, de la o iapă mică. Mai 
sunt în comună căruţe mai mici, cu cai mai mici şi îşi fac 
tot lucrul. Ce, vreau să-l fac de ruşine?! El are serviciu. 
Forte bine. Dar când se întoarce de la serviciu şi calul şi 
căruţa nu sunt acasă, aşteaptă ca un tâlhar să vin, să desham 
calul, să-l bag în grajd,   să-l leg şi se năpusteşte peste mine. 
M-am luptat cu el, dar iată, am slăbit. M-a înghesuit lângă 
iesle, jos, până am grohăit. Aşa  m-a lăsat. Dacă mai ridică 
mâna asupra mea, că nu pot să mă lupt cu el, îl omor. Sau el 
pe mine. Şi omul, fără să salute, porni la pas apăsat. Lion se 
grăbi spre el, dar ştia de la Sulcina şi de la Făniţă că 
resorturile pestedelenilor sar pe neaşteptate, dintr-odată. Ar 
fi strigat la el, să-l lase în pace, că nu are timp de taclale. 
Am de lucru! Vezi-ţi de-ale tale! Opreşti omul în plin drum 
să stea să îţi asculte balivernele! Cocârjat de neputinţa de a-
l fi oprit, dar şi de laşitatea de a nu-l fi oprit, simţi cum 
sufletul său jeleşte pe cei în mijlocul cărora trăia, dar care 
nu îl primeau între ei, sau el nu era în stare să fie primit. Ei 
nu sunt în stare să primească, iată adevărul! Va veni şi 
timpul când mă voi dezbrăca de trupul meu şi nu mă vor 
mai vedea. Şi cât de greu îmi va fi atunci, din lumea 
cealaltă, să-i ajut, dacă azi , când îi văd şi mă văd, mi se 
refuză orice dialog! Totuşi, azi, cineva mi s-a mărturisit. Şi 
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striga după ajutor. Şi eu l-am lăsat să plece. Lion începu să 
zică iar, rugăciunea inimii, în ritmul paşilor. Şi când ritmul 
paşilor va înceta, voi rămâne eu însumi, atât cât sunt cu 
adevărat. Încep să-i simt şi să-i înţeleg pe călugări. La 
sfârşit de drum. Da, eşti la sfârşit de drum, auzi un glas în 
sufletul său. O mătuşă dusă la Domnul, îi revenea mereu în 
minte, cu bravură, în sensul că nu îl  părăsea. Şi vorbea cu 
dânsa. Şi astfel nu mai era singur. Din ce în ce mai singur 
pe lumea aceasta. Din ce în ce mai mult, dincolo. 
Cunoscuţii, nu mai sunt. Poate-s în lumea aceasta, poate au 
plecat. Şi uite-aşa, vorbeşte cu vreunul, ne ştiind în care 
viaţă e. Un preot catolic. În vârstă. Pe când Lion era tânăr. 
S-au lipit unul de altul. Şi Lion ţinea la această prietenie şi 
n-o spunea nici duhovnicului său. Nu credea că e păcat. Dar 
observa că n-ar fi fost ceva agreat de preoţii ortodocşi, dacă 
această prietenie ar fi fost publică. Dar eu n-am dorit-o nici 
publică, nici ne publică. Pur aşi simplu mă rog de ani şi ani 
pentru părintele catolic. Să-l caut? Poate e demult dincolo. 
Mă simt vinovat că nu l-am căutat la timp. Ne întâlnisem 
câteva săptămâni, apoi a plecat la o parohie, departe. Şi 
atât. La despărţire mi-a dat Biblia sa şi cartea de rugăciuni 
cu liturghia catolică, tot a sa. Biblia avea tot felul de 
sublinieri şi cuvintele, vezi pagina. Ce drag l-o fi cuprins de 
mine, să-mi dea cărţile de care nu se despărţise în toate 
zilele vieţii sale. Şi totuşi mă simt bine. Ştiu că ne întâlnim 
în rugăciune. Şi dacă e în viaţa aceasta şi dacă e în cea de 
dincolo. Iar părintele ştie că mă rog pentru dânsul. Deci am 
rămas apropiaţi. Mai apropiaţi decât cei care se văd. Aşa şi 
cu mătuşa. Am auzit de o femeie care vorbeşte cu îngerul 
său păzitor, aşa cum vorbim noi oamenii între noi. Îl 
întreabă mereu dacă e bine ce face. Mie mătuşa îmi 
vorbeşte, că nu e bine ce fac. Şi nu fac. Şi oricât de mult 
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analizez, uneori, şoapta sa, îmi dau seama că are dreptate. 
Ca şi un înger păzitor. În timpul acestor gânduri mergea 
mai departe, pe şosea. Ajunse lângă o ulicioară. O depăşi. 
Se opri. Se întoarse. Avea un îndemn să meargă pe uliţă, 
până la capăt, la gârlă, apoi, pe gârlă până la cealaltă uliţă, 
pe care să revină la şosea. Porni pe ulicioară în voia paşilor 
şi a gândurilor şi a domoalei înregistrări, a priveliştilor 
naturii. Dar nu făcu decât vreo zece paşi şi înţelese că a fost 
direcţionat să meargă pe acolo. Nimeni pe străduţă, nici 
trecător, nici cineva la poartă. Un pestedelean, jos. Beţiv? 
Nu. Om învârstă, cu baston. Pe spate. Se răsucea uşor, într-
o parte şi în cealaltă, să ajungă pe burtă, să se poată ridica. 
Vă ajut eu, îi spuse Lion. Omul îşi îndreptă ochii spre el, îi 
spuse nu, se răsuci pe burtă, ridică bastonul, se sprijini de el 
şi se ridică. Plecă, târându-şi un picior. Era paralizat. Lion 
înţelese că omul, jenat că a fost găsit jos, ruşinat de propria-
i neputinţă, făcuse un efort extraordinar şi reuşi să se ajute 
singur. Lion străbătu uliţa. Ajunse la albia largă a râului, cu 
piatră şi nisip pe o lăţime de zeci de metri, cu un mic fir de 
apă. Se opri. Deci sufletul meu l-a văzut pe acest om, în 
dificultate, dar haosul vieţii mele, greşelile, păcatele mele, 
m-au împiedicat să-mi înţeleg, cu exactitudine, sufletul, 
crezând că mă plimb. M-am dus pe direcţia chemării. 
Sfinţii, cred eu, simt mai bine limpezimea vederii sufleteşti. 
Simt mai bine de ce trebuie să facă ceva. Şi cred eu, cu 
mintea mea, că pustnicii simt, văd cu mai multă 
acurateţe.Ieri seară, m-am dus iar la coteţul găinilor, să mai 
pun un lemn lung, lângă cel existent, pe care stau găinile, 
peste noapte. Mihaela dăduse de mâncare găinilor, deci tot 
ea închisese uşa coteţului. Iau lemnul, apoi renunţ, spunând 
că deranjez găinile. E seară. Dorm. Dar ce-mi văd ochii? 
Uşa coteţului era deschisă. Mihaela, văzându-mă cu lemnul, 
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de care abia reuşisem să fac rost, a crezut că îl voi pune 
înăuntru şi, firesc, voi închide uşa. Tocmai intraseră toate 
găinile. Şi nu a mai închis uşa. Numai că luat cu alte 
activităţi, nu m-am dus atunci cu lemnul. Ajuns lângă coteţ 
am înţeles de ce mă trăsese aţa, cu lemnul. Să închidă uşiţa, 
altfel, dimineaţa ar fi fost posibil să găsim toate găinile, 
omorâte de dihor. Cu alte cuvinte două situaţii cu acelaşi 
tâlc. Sufletul vede, trage de om, dar omul, surpat din 
generaţie în generaţie, plus propriile lui surpături, este 
defect, nu-şi mai aude bine sufletul, care vede pe căile lui 
nevăzute de ochiul trupesc. În Paradis sufletele vedeau în 
nevăzut, necenzurate şi omul ştia că vede, ce vede şi de ce 
vede şi acţiona în consecinţă. Ochiul omenesc vede limitat, 
incomparabil cu cel sufletesc. Iată, gospodina lasă oaspeţii 
şi merge degrabă la bucătărie. Vederea sufletului era şi în 
sufragerie, cu oaspeţii şi la bucătărie, unde o îndemnă să 
meargă. Trupul, în vremuri paradisiace, asculta în întregime 
de suflet. Ca o maşină, de om. Apa fierbea şi era cazul să 
pună cafeaua şi să ia ibricul de pe foc. Am pierdut enorm 
din capacităţile spiritului, de fapt ne-am degradat 
organismul, mai pe înţeles, defectat. Şi între oameni 
comunicam, de toată frumuseţea. Vedem direct în sinea 
semenului, în gândul său, care venea în gândul meu şi 
convorbeam direct. Nemijlocit. Acum, doar cu gura, prin 
rostirea cuvintelor. Tot rostire era şi în suflet. Directă. Iată, 
mă apropii de ultimii paşi pe acest pământ şi vălul de pe 
minte mi se ridică. Îi văd spiritual, pe cei de dincolo, îi văd 
pe cei de aici, îi simt pe unii şi pe alţii, ca la un fel de 
televiziune internă, în sinea mea. Şi atunci când trupul 
acesta dispare, dispare viaţa? Sau viaţa există. Pur şi simplu 
există! De ce aici pe pământ, ca fiinţe trupeşti? Pentru că 
aşa am fost creaţi. Dar ştiu puţine despre viaţa de dincolo, 
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deşi de dincolo am cele mai frumoase şi loiale prietenii. Cei 
de dincolo au nevoie de noi, de rugăciunea noastră, dar şi 
noi suntem ajutaţi, de dincolo. Dacă eu, cu şcoală multă şi 
introspecţie, înţeleg târziu şi nu sunt în stare să fac şi pe 
alţii să înţeleagă, dar ei, oamenii simpli? Şi îi judec. În loc 
să-i ajut. Lovit, rănit. Aşa a fost Iisus. Alt model decât el, ar 
fi trebuit să nu am, încă din tinereţe. Numai că tinerii, în 
general, sunt foarte trupeşti şi surzi la glasul luminii. Se 
conformează glasului celor trupeşti. Dar este adevărat, că 
sunt şi robiţi de unele teribile arderi, adevărate surse de 
subjugări, pe care multă vreme le socot a fi însăşi viaţa. De 
gândit nu gândesc logic, deşi sunt convinşi că gândesc 
logic. Pierd, risipindu-şi unele şanse. Apoi aleargă după ele. 
Sunt programe trupeşti. Programări. Arderi erotice intense, 
ca la toate vieţuitoarele de pe pământ. Cine ne-a făcut a luat 
şi această măsură de rezervă. Dacă ne vom îndepărta de 
spirit, să nu ne îndepărtăm şi de existenţă. Perpetuarea 
speciei este asigurată prin programul înscris în tot ce este 
viu. Numai că am pierdut, din vini acumulate, bateriile 
minunilor sufleteşti. Şi ştiu că ele se regăsesc şi se reîncarcă 
în mulţi ani de mers la biserică. Dar lumea din această parte 
de ţară nu vrea biserică. Trupurile se zbat după alimentele 
necesare şi după un fel de viaţă sexuală şi unele bunuri 
materiale, pe care le jinduiesc. Ce e aceea lume spirituală, 
nu ştiu şi nici nu vor să audă. Dar eu, aici trăiesc şi aici mă 
vor îngropa. Poate, mai bine fără poate, nu fără rost m-am 
însurat în Pestedeal. La furia acumulată din tată în fiu. 
Acum eu pierd teren şi e posibil ca Mihaela, să se salveze. 
Şi poate că Dumnezeu a vrut mai mult de la mine, 
aducându-mă în această lume de la capătul ei negativ, ca s-
o ajut, pentru că Dumnezeu vrea ca noi oamenii, să facem 
binele. În tovărăşie. O unire în bine. Altfel, când va fi iar de 
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faţă, nu va avea colaboratori încercaţi? Mi-e neamul în 
suferinţă, iar eu îl judec şi îl discut, pe unul sau pe altul, ce 
rele face, sau ce suflet urât are. Dar eu, mă voi mântui? Am 
avut loc de mântuire. Semenii captaţi de întunecimi. 
Dominaţi de trupuri. Oameni trupeşti. Şi ei dispar şi eu. 
Fără să fi făcut ce trebuie. Să nu mint. De câteva ori am 
înţeles, cu acuitate, rostul meu, aici şi bunătatea lui 
Dumnezeu, pentru mine şi semeni. Ei nu ştiau. Dar eu am 
înţeles. Şi din neştiinţă îşi rumegă soarta. Eu din ştiinţă îmi 
merit soarta. Că n-am colaborat cu Dumnezeu. Am avut 
toate posibilităţile la dispoziţie. Precum apostolii. Şi ei au 
avut de toate. Credinţa şi cuvântul. Credinţa mea e atât cât 
e, iar cuvântul, nefolosit. Satana şi-a bătut joc de mine. În 
zeci de ani, mult bine nu am făcut şi mulţi oameni, în 
situaţia de neajutoraţi, au fost lângă mine. Se împotriveau 
până la sălbăticie, dacă nu îi laşi în ale lor. Iar eu i-am lăsat. 
De fapt, i-am trădat. Ei nu ştiau, cum să se salveze. Eu, 
ştiam. Eu mor, azi, mâine. Ei rămân pe mai departe, pe 
mâna Satanei. Lion ocolise pe gârlă şi revenise la asfalt, pe 
o altă uliţă. Întră într-un magazin mixt, unul din mini 
magazinele de la ţară şi cumpără ulei, pâine, cafea şi porni 
iar, mai degrabă dus de obişnuinţa trupului de a umbla. El, 
în sinea sa, încerca să se întâlnească cu el însuşi, atât cât şi 
cum era. Dar, iată, văzu un om. Se pregăti, să îl salute. 
Tresări. Era bătrânelul ce suferea de paralizie. Îşi aşeza 
bastonul înainte, voiniceşte, vrând să dea de înţeles, celor 
ce l-ar fi văzut, că e stăpân pe situaţie, că nu se lasă. Lion îl 
salută cu toată dragostea, apropiindu-se de el cu mâna 
întinsă. Omul, plăcut impresionat şi dornic de a vorbi cu 
oamenii, care nu mai aveau timp şi pentru el, se opri. Şi 
vorbiră de parcă se văzură abia acum. Nici un cuvânt despre 
întâlnirea lor de mai înainte. Începură vorba despre vreme. 
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Ar mai trebui o ploaie bună, pentru otavă, pentru porumb şi 
cartofi. Dar şi pentru pruni. Dar dumneavoastră ce mai 
faceţi, cum o mai duceţi cu sănătatea? Lion îi răspunse, 
spunându-i cine este şi cu a cui fată din comună este 
însurat. Bătrânul îi cunoştea socrul şi soacra. Lion îi spuse 
că în Ardeal se spune tată-socru şi mamă-soacră. Şi socrilor 
le pare bine. Eu ce să fac? Dumineca merg la biserică. Au 
cam trecut anii, se făcu Lion mai învârstă. Îi bine să mai 
meargă omul la biserică. Dar te-aş întreba şi eu ceva. Vă 
rog. Că amândoi suntem în vârstă, continuă Lion, învăluin-    
du-l cu vorba şi azi mâine, trecem din lumea aceasta, 
dincolo. Omul dădea semne de nervozitate. La ţară se 
vorbeşte în linie dreaptă. Vezi vaca. E bine hrănită. Cât 
lapte dă? Vezi poarta. E vopsită. Omul e harnic. Lion se 
corectă şi-l întrebă de când nu s-a spovedit şi împărtăşit. E 
bine să fie spovediţi şi împărtăşiţi. Bastonul bătrânelului îl 
trezi pe Lion la realitate. Era ridicat sus. Îl apăsă pe asfalt, 
să se audă, apoi porni domol după baston. Furios din cale 
afară. Acesta, din Pestedeal, e un preot cerşetor! Ce să caut, 
eu, la el?! Umblă după bani, prin sat. Lui Lion i se uscă 
cerul gurii, de emoţie. Cu nimeni nu reuşea, să schimbe o 
vorbă, despre Dumnezeu. Nu voi mai fi fiind în toate 
minţile. Toţi râd de mine. Mi-a zis mie Mihaela, că numai 
cu mine şi cu Radu, nebunul satului, nu stă nimeni de 
vorbă. Că tu zici şi iar la fixul tău, să vină, la biserică. Lasă 
omu-n pace. Vrea, vine, nu vrea, nu vine. Şi Lion tăcuse. 
De vreo câţiva ani, învăţase să tacă, de câte ori credea că 
nevastă-sa nu are dreptate. O tăcere ne ostentativă. De ce 
să-i spună, că nu are dreptate, sau că el crede altfel, să-i 
oţărască viaţa? În anii comunismului, îi spunea că e bună, 
ca tovarăşa cea mare, din cuvântul căreia nu iese nimeni. Şi 
apoi tăcea. În primii ani ai democraţiei, sugera, că aşa e 
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lumea nouă, liberă, să asculte şi altă opinie. Da, îşi zise 
Lion, democrată până la măduva oaselor, doar cu centru 
dreapta, nu cu cei din stânga, foştii tovarăşi. Şi am făcut 
pace. Nu o mai contrazic. Şi ea, nu mai e în război 
permanent, cu toată lumea. I-am văzut pe ai ei şi pe ceilalţi 
din comună, într-un război nesfârşit, din tată în fiu. 
Adevărat război civil. Doar că nu e declanşat, la nivelul 
armelor. Şi îmi văd nevasta destingându-se, regăsindu-şi, cu 
încetinitorul, minunea lumii cereşti din sine. Ajunge din 
urmă pe alţii şi poate să fie înaintea mea, în felul ei. Ca şi 
mie, nu-i scăpă, în ultimii ani, nici o carte cu conţinut 
religios, ce-i pică în mână. Şi cărţi de rugăciuni. Şi mai 
merge la biserică. Ce-o fi în sufletul ei! Nu a fost niciodată 
comunicativă. Dar am observat că, după instaurarea 
democraţiei, din generaţia noastră, unii tovarăşi convinşi, 
au devenit creştini silitori. Câţi nu vor fi fiind înaintea mea, 
deşi avusesem un bun avans? Eu trăiesc mai mult în lumea 
de dincolo, în bună prietenie. Aici, alţii sunt la rând. Şi mai 
buni. Chiar şi aici în comună. Copiii, nici ei nu merg la 
biserică. Au cunoştinţele de bază despre Dumnezeu, de la 
orele de religie. Ajuns acasă, începu a se plânge, în glumă, 
că i se rup mâinile, de atâta greutate. Îi întinse plasa, 
atârnând-o de un deget. Lasă, Lioane, ne ajunge şi atâta. Ne 
descurcăm noi. Vocea blândă şi sensul pozitiv, îi făcu bine. 
Se întinse pe pat şi în timp ce îi răspundea, la ce mai e nou 
prin sat, se ruga. Ocoli întâlnirea ce îl întristase. Dar fu 
rândul Mihaelei, să-l ardă, cu o veste. Cică un om voia să 
îşi facă o casă. Şi îl rugă pe un altul, care avea un loc 
potrivit pentru aşa ceva, tocmai unde voia să îşi facă 
locuinţă omul nostru, să accepte un schimb de terenuri. Îi 
va oferi o suprafaţă dublă, în altă parte. Omul cu locuşorul 
sări la pieptul celuilalt, îl trânti, îi puse genunchiul pe gât şi 
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îl obligă să se jure că nu vrea să îi ia pământul. 
Dumnezeule, sări în sus Lion, încă o crimă. Abia au trecut 
trei luni de când, la Ţâţa Vacii, un fiu şi-a omorât tatăl. 
Lion gemu şi se întinse iar. Îşi aminti şi de tatăl cu sufletul 
otrăvit, cu care stătuse de vorbă şi care anunţa, că nu se va 
lăsa şi că nu mai poate. Îşi omoară fiul. Nu Lioane, auzi ca 
de departe glasul Mihaelei. S-a ridicat de pe cel pe care îl 
trântise şi i-a dat drumul, strigând după el, ca la asalt, de o 
luă bietul om la fugă şi încă ce fugă! Nu mă întrebi cine e? 
Iaca îţi spun. Preotul acela a vrut şi el ca şi preotul nostru să 
ridice şi el o casă parohială. Aproape de biserică există un 
pămâncior. A mers la proprietar să-i propună un schimb de 
proprietate. Şi preotul a fost trântit şi i s-a strigat, să o lase 
mai uşor, cu acea casă. Să şi-o facă în satul părinţilor săi. 
La noi în comună sunt altfel de oameni, sublinie Mihaela, 
aşa că degeaba ne-ai vorbit de rău. Inima lui Lion bătu tare, 
cu un vuiet în urechi, apoi pauză şi iar tare. Se întoarse pe 
partea dreaptă, să-şi protejeze inima, dar fenomenul 
continuă până spre seară, când luă sfârşit. Crezu că i s-a 
ridicat tensiunea din cauza supărări. Spre seară, ceru o 
cafeluţă. Seara! Bine. Poftim. Şi, Lion îşi reveni de îndată. 
Îi spuse soţiei, prin ce a trecut. Lioane, tensiune mică. De 
aceea aveai ameţeli. Câte o cafea nu strică. Lion adormi cu 
o îngrijorare în inimă. Deci aşa, în câteva secunde şi hop, în 
lumea cealaltă. Dimineaţa se simţi bine. Mihaelo, te rog să 
laşi după mine. Toată viaţa am vrut să cumpăr nişte brânză 
de capră. N-am băut decât o singură dată lapte de capră şi 
n-a mirosit, cum zici tu. Du-te, că nu te opresc. Nu miroase. 
Măi, măi, zise Lion în sinea sa. Dar până acum cu mâna pe 
gură, să nu vadă aşa ceva la casa ei. Şi porni pe şosea, apoi 
pe uliţa Valea Făinii, la un căprar. Şi-l găsi tocmai la muls. 
Nu se apropie de târlă. Îi întâlnise pe cărare, părinţii 

241 
 



căprarului. Mai stătu de vorbă cu ei. Se apropiară de târlă. 
Lion salută şi întrebă dacă nu mai are nevoie de un lucrător. 
Mama căprarului intră în staul, lângă mulgători. Un urlet, 
ca în faţa unui iminent pericol, izbucni din gâtlejul fiului ei. 
Ieşi! Ţi-am zis să nu mai pui piciorul niciodată aici, unde 
stau eu! Părinţii locuiau în casa veche, mai bunicică decât a 
fiului. Şi Lion o şterse iepureşte, de parcă nu ar fi fost 
acolo. Măicuţa căprarului îl întrecuse şi intrase în casă. 
Tatăl căprarului, simţind ce poate urma, se îndepărtase, pe 
uliţă. Îl aştepta pe domnul Lion. Şi amândoi, după ce uliţa 
şerpuise spre sat, se opriseră la un loc fără case, de unde nu-
i auzea nimeni, ce vorbesc. Lui Gheorghiţă, cu mine nu-i 
merge. S-a răstit la mine, că mă bate. I-am atras atenţia, că 
îi dau o mamă de bătaie, de să mă ţină minte. Că eu sunt de 
vină, măi Gheorghiţă! Nu te-am bătut, când erai copil. Să 
ştii de frică. Mie nu mi-e frică de nimeni şi de nimic, îmi 
răspunse fiul şi vă omor caprele, dacă vi le mai prind la 
mine în târlă. Aşa zice el, nu vi le omoară, zise Lion. Şi eu 
cred, că doar zice. Doar băiatul lui vede de caprele mele. 
Creşte, băiatul, pe lângă mine. Eu îl trimit la şcoală. Când 
vine de la şcoală, se duce cu ele. Câte ai? Cinci. Dar fiul 
dumitale? Douăzeci şi cinci. De la el am prăsit două iede. 
Aşa am ajuns la patru capre şi un ţap. Nu îmi place să aud 
ce îmi spui. Doar şi el are ţapi. Dumneata ai oprit unul la 
patru capre.  N-am vrut, domnule profesor, să mă căciulesc. 
Şi, într-o zi, băiatul său, păştea caprele mele, în apropierea 
turmei tatălui său. Aşa a fost să fie. Mereu i-am spus 
nepoţelului să le pască în altă parte. Şi caprele, cum sunt 
caprele, au fugit la târla fiului meu. Şi mi-a bătut 
ciobănaşul, cu bâta. Abia a reuşit să vină până acasă. Fără 
capre. A zăcut câteva zile. Şi de ce are atâta ură faţă de 
părinţi, de-i gata să vă calce în picioare? De ce îi jugulesc 

242 
 



feciorul. Dar el mi l-a dat. Mi l-a băgat în coastă, la 
concurenţă cu celălalt fiu al meu. Că mai am unul. Şi între 
ei, fraţii, îi mare război. Pornit de Gheorghiţă. Pentru 
moştenirea casei în care stau şi a grajdului. Că pentru 
pământ o fi alt război. Eu sunt bolnav. Trăiesc de pe azi pe 
mâine, pe lângă casă. Aici e necazul, la ficat. N-am voie să 
mănânc gras. Şi nici să beau. Dar eu, un pahar-două, tot mai 
beau. Şi porc, tot mai cresc. E adevărat, doar carnea de ied 
o pot mânca. E cea mai uşoară carne. De aceea am început 
să am şi eu capre. Fiul s-a apucat de capre şi-i merge bine. 
Dar de băut?, întrebă Lion. Auzise el ceva, despre 
Gheorghiţă. Tatăl tăcu. Să bea cât poate. Problema e alta. E 
prea iute la mânie. Şi prea des îi mânios. Un glas din gând , 
îi spuse lui Lion, că tatăl şi fiul au fost cam la fel, numai că 
tatăl s-a îmbolnăvit de ficat şi a început, de voie, de nevoie, 
să îşi descopere frâna din cap, să nu mai fie aşa mare şi tare. 
Cine îi mai mânios, îi mai cineva în comună. Deşi comuna 
s-a mai schimbat, legea o fac tot mânioşii. Şi Lion îl sfătui 
să nu ridice mâna asupra lui Gheorghiţă. Ba, drept să vă 
spun, dacă strigă la mine, îi dau bătaia pe care nu      i-am 
dat-o înainte de a se însura. Omule, ascultă-mă. Noi cei mai 
învârstă nu mai suntem tot atât de tari, ca şi noi la patruzeci 
de ani. Lasă-l în legea lui. Vine în casă la voi să vă certe? 
Nu. Niciodată. Stop! Nu mergeţi nici voi la el în curte. Tot 
strigând, că îi jugulim copilul, îşi pregăteşte terenul, pentru 
când noi nu om mai fi pe lumea aceasta, pentru a pune 
mâna pe casă şi grajd. Atât îl duce mintea. În capul său e 
multă prostie. Fiul celălalt ce zice? Nimic. Are casa lui în 
altă parte de comună. Vine şi mă ajută. Îmi cară fânul. Şi 
fraţii între ei? Gheorghiţă sare la bătaie, beat, de nu mai ştie 
ce face. Din nou, un glas îi şopti lui Lion, că Gheoghiţă nu 
e atât de beat, pe cât pare. Are un scop. Să bage frica în 

243 
 



fratele său şi astfel să poată pune mâna pe gospodăria 
părintească. Lion îl întrebă pe sărmanul părinte, dacă a fost 
la preot. Nu. Dar preotul ştie tot. La altceva m-am gândit. 
Suntem amândoi în vârstă. Spoveditul şi împărtăşitul sunt 
ca o lumină aprinsă în întuneric. Prea multe gânduri rele, 
prea multă supărare. Ne-am înrăit. Nu ne-ar strica un pic de 
pace. Doar atât vom avea în traista sufletului, când vom fi 
pe lumea cealaltă. Numai că omul cu care vorbea Lion se 
îndepărta cu paşi energici. Da, mi-a întors şi acesta spatele, 
ca unui nimeni. Poate că acesta sunt eu, în satul meu. Că 
satul nevestei mele e şi satul meu. Şi eu locuiesc aici. În 
drum spre casă, pasărea din piept începu să se zbată iar. 
Ajuns pe gârlă, trecu cu greu peste un gard, la un loc mai 
dosit, să nu îl vadă nimeni şi se întinse. Şi a stat aşa multă 
vreme, în speranţa că motoraşul din piept, va fi mai puţin 
solicitat şi se va linişti. Nu voia să adoarmă. Să nu plece în 
lumea cealaltă, din somn. Treaz fiind, îi vorbi păsării, în 
şoaptă, să o liniştească. Nu avea la îndemână cafeaua de 
aseară. Dar de aici înainte, în buzunar, într-o sticluţă, nu-i 
va mai lipsi. Şi cu gândul la cafea, se ridică. Transpirase. 
Nu mai avusese aer. Ameţeli. Faptul că s-a întins la 
orizontală, îi făcuse bine. Porni, domol, spre casă. Ceru o 
cafea. Mai era. Te rog să mi-o încălzeşti. Acum. Mihaela 
înţelese despre ce e vorba şi se hărnici fără împotrivire. 
Bunăvoirea ei îi dădu impulsuri energetice binefăcătoare. 
Erau doi pe un gând, pe o inimă. Se simţi întărit înainte de a 
bea cafeaua. Un zâmbet i se statornici pe faţă. N-am reuşit, 
nici cu nevastă-mea, să o conştientizez, că doi pe un gând, 
pe o inimă, într-o dorinţă, într-o voinţă, în rugăciune, la 
lucrul de făcut într-o gospodărie, mai uşor, mai greu, se 
face cu uşurinţă. Acum a acţionat pozitiv, eficient, fără să 
ştie. Bău cafeaua şi se culcă. Dimineaţa se simţi bine. Dar 
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porni la un alt fel de cafea. Avea un joagăr subţire şi destul 
de scurt. Cu el tăia buşteanul fără al doilea om. Şi începu 
Lion să îşi bea cafeaua de dimineaţă, trăgând şi împingând 
la joagăr. Orăşenii îşi fac înviorarea de dimineaţă. El, ceva 
cu mult mai eficient. Activitate fizică. Îi aduseseră două 
căruţe de lemne pentru foc. Anin şi fag. Căruţaşii voiră să i 
le taie de foc, cu fierăstrăul cu lanţ. Nu, insistă el. Îmi face 
mie plăcere, să le tai eu. Socotise, mental, că are de lucru, o 
lună, sau două. Dimineaţa la joagăr. Seara la topor, la 
spartul lemnelor tăiate dimineaţa. Dacă nu mai are altă 
activitate fizică de făcut. Hotărî să nu se mai lase târât ca un 
ţăran, de lucrul care nu se mai termină niciodată, ci doar ca 
efort fizic de întreţinere. La celelalte activităţi, să plătească 
oameni. Dacă lucra dimineaţa, începea ziua cu mâncare, dar 
fără cafea. O viaţă ordonată, îmi reechilibrează energiile şi 
îmi va reface, cât de cât, starea de sportiv, de altă dată. Şi 
lăsă lumea să curgă în fluviile ei, în timp ce el îşi vedea de 
tăiat buştenii, apoi de citit şi de scris, şi seara iar de spart 
lemne, de văzut ştirile la televizor, şi, uneori, câte un film. 
Ştirile de la radio şi televizor înlocuiau pe cele din ziare. 
Deşi abonat la un mare cotidian, citea doar titlurile şi 
rezumatele şi în întregime numai subiectele care îl atrăgeau, 
sau îl interesau. Nimic în forţă, prin voinţă, spre a ajunge la 
un anume scop, de a realiza ceva. Dimpotrivă, îşi asculta 
sufletul şi descoperea unele activităţi demne de a fi 
continuate. Şi observa cum pe zi ce trece, le făcea cu mai 
mare uşurinţă. Scrisul. Şi se lăsă în voia scrisului, bucuros 
că poate ajunge la ţintă, fără să fie împiedicat şi răvăşit de 
atâtea situaţii. Ştia că Mihaela totdeauna şi-a dorit pui de 
găină, de curci, de raţe, de gâşte. Şi observă cât de bine se 
simte alături de ei. O întrebă dacă mai doreşte să aibă pui. 
Doar câţiva, cumpăraţi. Apoi au venit alte probleme. Unii i-
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au murit, pe alţii   i-a omorât dihorul. Şi tristeţe, nu glumă. 
Şi i-am promis, că va avea coteţe foarte bune şi-i voi 
cumpăra găini, raţe, curci, gâşte să le pună pe ouă şi să 
avem curtea şi grădina plină de pui. Şi Mihaela vibră, 
trezită dintr-o letargie, care o chinuia. Dar, omule, cloştile 
nu se pun toamna. La primăvară să cumpărăm o curcă. Păi 
n-ai vorbit tu, toamna trecută, cu Mariţa, iar primăvara nu 
ţi-a mai dat curca? A pus-o ea, la clocit. Dar nu te opresc 
eu?! Şi Lion reuşi, spre entuziasmul ei, în doar o 
săptămână, ne spunându-i nimic înainte, să-i aducă în curte 
două coteţe etajate, noi, pentru păsări. La un parter, dacă 
doresc, e loc bun pentru un porc. Şi ce să-i vadă ochii? Un 
cocoş, trei găini, un răţoi şi două raţe, o curcă şi un curcan. 
Câţiva saci cu grâu şi porumb. Şi o oaie. Să avem un 
mieluşel de paşti, se entuziasmă Mihaela. Niciodată nu 
ştiuse Lion, ce femeie dinamică are. Mereu zăcea într-o 
anume letargie şi avea ieşiri nervoase, uneori devastatoare. 
Şi iat-o plină de tinereţe. Vioiciune şi voie bună şi la gătit şi 
la spălat. Însuşi Lion începu a sta multă vreme cu ochii 
după vietăţile cumpărate. Că multe are de învăţat un 
orăşean. Deşi de la ţară şi el, n-a avut parte de sat, decât 
vreo câţiva anişori. Noua stare sufletească a Mihaelei era de 
invidiat. Avea tot ce îi trebuie. Nu renunţă la lectura cărţilor 
religioase. În fine, Lion şi Mihaela formau o echipă. Lion 
îşi schimbă planul de viaţă. Împreună cu Mihaela, numai în 
doi, culeseră merele şi prunele. La îngrijitul păsărilor şi al 
oiţelor. La tăiatul lemnelor. Mihaela, seara le ducea în 
magazie şi le stivuia. Uite, Lioane, aşa trebuie aşezate. Şi 
Lion se desfăta, văzând cât de pricepută este Mihaela şi cât 
de bine le merge. Şi se bucurau de viaţă. Simţeau cum se 
vindecă de atâtea stresuri, în zeci de ani de viaţă şi de lucru. 
Nu aveau nevoie de şefi. Nici unul nici altul nu tindea la 
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şefie. Sociabili şi atât. Lioane, ai făcut o mişcare 
extraordinară. Cumpărăm luna aceasta grâu şi porumb mai 
mult, apoi îţi pregătesc şi eu o mare surpriză. Am calculat 
zilele acestea de mai multe ori. De la vară vom avea şi bani. 
O să vezi tu. Iar de la toamna ce vine, vom sta bine. O 
pereche de curcani sau, poate două, vândute, înseamnă 
porumb şi grâu pentru un an, pentru toate păsările. Vom 
avea şi ouă şi păsări pentru friptură. De la toamnă ne 
întreţin ele. Eu răspund de ce îţi spun. Pune-te pe scris. 
Anul acesta. În anul viitor economisim bani şi cu pensiile 
pe două trei luni îţi publici cartea. Meriţi şi tu, după o viaţă 
de zbucium, dusă după toate regulile demnităţii şi răbdării, 
să trăieşti după sufletul şi înclinaţiile tale. Lion tăcu. 
Dumnezeu   nu-l uitase. Şi nu contează, când te ajută. 
Contează că nu te-a uitat. Şi a venit când trebuia. Acum, 
fiind lipsit de grijile mersului zi de zi la serviciu, acum, în 
anii de la început de pensionare, ca să trăiesc după darurile 
date de Dumnezeu. Şi la vârsta aceasta viaţa poate fi 
decantată şi trăită cu satisfacţii. Lion simţea lumina celui 
eliberat din puşcărie, bucurie, după zeci de ani de temniţă 
sufletească. S-au deschis porţile. Îl învăluiau adieri 
înmiresmate dintr-o altă lume. Dintr-o lume pe care 
oamenii o degustă puţin în viaţa aceasta. E una să trăieşti, 
să lucrezi, să scrii, între gratiile dinăuntru, de care nu ai fost 
în stare să scapi o viaţă întreagă şi alta fără ele. Gratii pe 
care, la cei căsătoriţi nu le poate instala decât soţul sau 
soţia.  Doar ei au acces neîngrădit, fiind şi un trup comun, 
spiritual, fiecare cu personalitatea sa. Prin trupul acela 
comun, oamenii beneficiază de energii extraordinare, de o 
stare de bine, de o sănătate şi o ţinută care transpare pe 
feţele lor şi se degajă din cuvinte. Atât a mai rămas din 
accesul nelimitat la paradis. Legea comuniunii întru 
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luminile ne create. Orice perturbare a înţelegerilor, cu alte 
cuvinte, a poruncilor, perturbă viaţa, făcând loc 
întunericului şi în ea vor trăi întunecimile potrivnice. Şi 
omul este potrivnic luminilor. Prima lui gravă viciere a fost 
prin neascultarea Evei. Penetrarea a fost dintr-o dată, în 
trupul comun. Adam avea o şansă eroică de a se opune, să 
dea afară din el, rodul negru al neascultării, suferinţele. 
Haosul, care, iată, rodeşte până azi, după regulile 
potrivnicului. Pofteşte nevasta altuia, minte, fură, ucide, 
individual sau în colectiv. Gelozia, indiferenţa, plăcerea în 
cele potrivnice, bălăcăreala ca mediu firesc, ura şi războiul, 
ucideri, până la genocid. Beţia, fumatul, drogurile. Regulile 
sociale din partea potrivnicilor. Şi obişnuinţa face regula. 
Mai repede, dacă poţi. Eliberează-te. Da, eroismul, în coate 
şi genunchi. O viaţă de şuturi, sudalme, batjocuri şi pumni 
în gură, de asasinate, conectat la loviturile mortale ale 
energiilor negre, sau la rănile provocate de cartuş, cuţit, sau 
prin alte mijloace, din ce în ce mai parşive şi mai ascunse, 
atunci când se apelează la aceste modalităţi. Ura este 
lovitura mortală a energiilor negative. Este cea mai 
îngrozitoare armă, în funcţie fără oprire, pe căile nevăzute 
ale vieţii. Ucide dintr-o dată, prin infarct, comoţie 
cerebrală, durere de stomac, sau îşi lasă pecetea 
acumulatoare de otravă, în persoana lovită. Azi aşa, mâine 
aşa, până într-o zi, când o singură lovitură produce efectul 
distrugător. Mame şi taţi produc otrava urii în fii şi fiice. 
Aceştia, în părinţi. Soţul în soţie, soţia în soţ. Consătenii şi 
conorăşenii, în consăteni şi conorăşeni. Fiii neamului în fiii 
aceluiaşi neam. Fiii neamurilor în fiii neamurilor. Trupul 
spiritual comun, expus tuturor fulgerelor. Părinţii şi copiii 
au un teritoriu sufletesc comun. Toţi oamenii, fii ai Tatălui 
Ceresc. De aceea pot trăi în luminile Tatălui, sau în 
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simţămintele potrivnicului. Mihaela avea ceva să îi spună. 
Simţea. Şi-i părea bine atunci când îi aducea şi lui noutăţi în 
lumea în care trăia. 

- Lioane, cred că nu ştii pe ce lume trăieşti. Vii din sat 
şi nu-mi spui nimic? 

- Ce să-ţi spun? 
- Cum, ce să-mi spui? Toţi ştim. Şi ce e mai grav e că 

Satana, aşa a încâlcit minţile oamenilor, încât greu îţi va fi 
aici în Pestedeal, câte zile ai de trăit, dacă vei reacţiona 
după normele tale sociale, care numai trăsnete şi fulgere ţi-
au adus toată viaţa. Dar tu le produceai. Numai că azi ştiu şi 
eu, l-am prins pe Satana. Îmi vorbeai adesea ca despre o 
persoană, de mă înfricoşai. O persoană pe care nu o vedem, 
cu atât mai mult îşi face de cap. Doar pentru că suntem 
proşti şi refuzăm să ne apărăm, după nişte reguli 
experimentate, după care se duce acest război. Să te văd, 
bărbate! O viaţă întreagă urlai la mine, că dau sfaturi 
negative, dezarmante. Acum sunt numai pozitivă! Să nu te 
laşi, în sufletul tău, să nu te frângi! Abia acum vei simţi pe 
pielea ta, la modul deplin, măsura care umple paharul. 
Măsurile de Pestedeal. Fariseule, umbli cu femeile! Aici, la 
pestedelene! Mihaela îi spuse cuvintele fără teaca nervilor, 
din care, în situaţii de ceartă, scotea cuvintele. Lion râse. 

- Ştii ceva? Pestedelenele sunt frumoase. Şi Mihaela 
este pestedeleancă.  

- Carevasăzică ştii şi tu că sunt frumoasă, zise Mihaela, 
roşind. Bine că nu eşti mototol. Fără proasta de Sulcina, azi 
erai mare. Dar aşa, a trebuit să te descurci, cu grijă. Eşti 
deştept. Lion râdea. Râdea şi Mihaela. Evident nu era ceva 
serios, dar, probabil, bârfa lumii îl luase în vizor, cu mai 
mult, decât circul cu Sulcina. Îi ieşi vorba de bărbat care 
umblă, ici şi acolo, după câte o rochie, mai nou, după câte 
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un pantalon, pe care femeia îşi desenează, tot ce are. Îşi 
scoate în evidenţă. Mihaela îl servi ceremonios, cu tăviţa cu 
cafea şi un pahar de vin, de care Lion nici nu mai ştia că 
există în casă.  

- Măi, măi!  
- Păi cum! Trebuie să-mi cinstesc bărbatul. Se simte 

prezenţa lui în comună. Te ţii de om deştept.  
- Mă ţin, nu mă ţin, vreau să ştiu care e cucoana. 

Mihaela izbucni într-un râs, cu clinchet de mare voie bună.  
- Bine. Îţi spun. Merişoara.  
- Ia uite-l pe Satana. Lucrează, nu pierde vremea. L-am 

ars cu troiţa. Pierde teritoriul şi vrea să recupereze.  
- A şi reuşit. Merişoara şi-a vândut casa şi pleacă din 

Pestedeal. 
- Nu înţeleg, dar te ascult. 
- Lioane, totdeauna m-ai călcat pe nervi, cu Satana 

acesta al tău. Acum l-am cunoscut şi eu. Tot satul vuieşte, 
că tu şi biata femeie, trăiţi pe picior mare. Şi, aflându-se, 
Merişoara o şterge din sat, se duce unde n-o ştie nimeni. 
Cică aşa e ea, rea de muscă şi de aceea a lăsat oraşul, că 
prea o ştiau toţi. Dar nici aici nu a fost chip, să nu priceapă 
lumea. Numai eu ştiu de ce pleacă. Tu îl ştii pe Bătulea? 
Are vreo patruzeci de ani. L-o lăsat nevastă-sa, de câteva 
săptămâni. 

- A, da, ştiu.  
- Într-o seară, la primul ger, dumnealui apasă pe zăvor 

şi intră. Merişoara în halat. Cum intri domnule, fără să baţi 
la uşa? Am bătut. Dar iaca, sting lumina, să nu vă văd. I-a 
fost imposibil să se lupte cu el. Iar a doua şi a treia seară, nu 
s-a mai opus. Dar a mers la primar, care nu suferea, că 
făcuse troiţă, fără cerere de aprobare. Şi-i spune. 

- E groaznică, interveni Lion. 
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- Nu, nici vorbă. Deşi de groază este, după o viaţă de 
om, la pensie, să îţi ei lumea în cap. I-a spus că îşi vinde 
casa. I-a îndrugat verzi şi uscate, cum că nu se poate 
obişnui în sat. Prea mulţi ani a fost plecată. Şi a vândut casa 
unei rudenii de a primarului, cu mobilier şi cu haine cu tot. 
Mi-a spus că de câţiva ani, nu a mai cunoscut nici un 
bărbat. Aşa se hotărâse. Să ducă o viaţă de călugăriţă. La 
miezul nopţii, de câţiva ani, se scoală, aprinde candela şi 
citeşte Acatistul. Doar în aceste trei nopţi a fost altceva.  

- Mare nenorocit. Un momârlan, cu trei clase, care fuge 
după nevastă-sa cu barda, că de ce nu stă când vrea el. Îşi 
scotea cele două fete afară din casă. Nimic sfânt. Nici 
sfiiciunea, că în faţa lui era o profesoară. Dumnealui, 
stăpânul din Pestedeal, o distruge pe această creştină, care 
s-a hărnicit pentru troiţă, uneori, e drept, prădată de 
mândria lumească, să o facă numai ea, dar îmblânzită de 
cearta mea, sau de disperare, că meşterii îi cereau ceva bani, 
îşi făceau de lucru, apoi dispăreau. Alţii promiteau că vin şi 
nu veneau. Şi câte alte greutăţi. Dar la un moment dat     m-
am retras şi s-a zbătut eroic să reuşească. În apropierea ei, 
Mihaelo, începeam sa mă rog. Apoi mi-ai spus tu că 
devenise o oşteană a Domnului. Rugăciune şi facere de 
bine. Era vitează. Pe drumul cel bun al vieţii. Şi de o 
sinceritate dezarmantă, aşa cum sunt sfinţii. Într-o zi mi-a 
spus ce fel de viaţă a dus. Nu tocmai de laudă. Şi s-a trezit 
şi a trecut pe cealaltă parte a bulevardului, între cei puţini. 
Nu era de laudă faţă de lume, pentru că ieşise din lume, 
care în ne laude trăieşte, ca în normalitate. Unde s-a dus? 

- Nu ştiu exact. Este în prag de iarnă. Poate în lumea 
din care abia ieşise, poate la o mănăstire, până la primăvară. 
A zis de aşa ceva, dar nu neapărat. Probabil dusă va fi şi n-o 
să mai auzim de ea niciodată. 
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- Mihaelo, ce să zic? 
- Ştiu că nu ştii, ce să zici. Dacă Merişoara nu venea la 

mine, lumea ştia că din cauza ta a plecat şi eu doar aşa ceva 
aş fi crezut. Numai că şi eu ca o proastă, i-am presărat sare 
pe rană. I-am spus ce zice bârfa satului, că Lion al meu 
trăieşte cu tine. 

- Ce a zis? 
- Ce să zică? Plângea după troiţă. Să nu o demoleze noii 

proprietari. Şi să aprindem candela din troiţă şi pentru ea. 
Că lumina de seară, din troiţă, din inima ei, nici Bătulea nu 
o poate stinge. Şi nici nimeni. Chemase un taxi. Să nu o 
vadă lumea, în autobuz, bocind.  

- Mihaelo, te rog să nu te alertezi şi să fim uniţi şi 
potrivnicul va fi neputincios. Va încerca să mă anihileze şi 
pe mine. 

- În sat, Lioane, eşti anihilat. Că ai încercat cu Sulcina 
şi ţi-a mers cu Merişoara. Te las aşa cum eşti, compromis. 
Nu m-ar mira, ba chiar sunt sigură, că tu o să fii cauza 
plecării Merişoarei. Eu am fost la ea când hohotea în plâns 
şi s-a urcat în taxi. Toţi vecinii priveau, ca prostiţi. Aşa că 
ne vom duce viaţa în linişte şi pace. Pacea de Pestedeal. 
Merişoara, înainte cu vreo câteva săptămâni, fiind de faţă, 
la discuţia dintre două femei,  mi-a povestit şi mie. Una din 
ele îi spunea celeilalte, că se mai dedă cu propriul nepot. 
Cealaltă o asculta, cu un fel de invidie. 

- Bine zici, femeia şi nepotul său. Aici în Pestedeal, 
tuturor femeilor li se spune ţaţă, sau tanti. Cuvântul mătuşă 
nu există. Nici de unchi. Doar de unchea mea. 

- Ai început să afli, Lioane, în adâncime. Dar despre 
fiu, cu mama sa? 
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- Mi-ai spus despre acest caz. Singurul lucru urât despre 
Pestedeal, pe care mi l-ai povestit, de când ne cunoaştem. 
Ce mai face fiul? 

- Ce să facă? Mamă-sa i-a distrus căsnicia. Iar nora a 
intrat în normalitate, azi cu unul, mâine cu altul. 

- Dar faţă de soacră-sa? 
- Certuri, ură, bineînţeles nu pe motivul ştiut doar de 

unii din sat. Soacra a scăpat de ea. Din motiv de competiţie. 
- Fiul? 
- A îmbătrânit, azi pe la una, mâine pe la alta, într-un 

sat, sau în altul. Copiii îi sunt oameni cu viaţa lor. I-a 
crescut mama lor. El, peste ani şi ani, a revenit acasă, cu o 
femeie. După câteva zile, o reclamaţie la poliţie, a pus capăt 
acestei situaţii. Domnule poliţist, fiul meu a venit acasă cu 
o femeie. O curvă. Şi fac lucruri ruşinoase şi eu nu pot ieşi 
afară din cameră. E frig. Iar fiul meu are nevastă, cu acte în 
regulă, aici în sat, la o casă, unde locuieşte. Şi uite-aşa, cei 
doi au fost condamnaţi, pentru concubinaj, iar mama, 
pentru cuvinte foarte urâte. Au reclamat-o şi ei. Şi 
concubina a plecat şi fiul a rămas acasă. 

- De ajuns Mihaelo. Mi-e rău. Nu pot nici să ascult. 
- Dar nici eu nu am mai fost în stare, să îţi ascund. Dar 

nu te inflama atât. Nu sunt multe cazuri. Totuşi, am avut 
unul şi în familie. Cucoana mergea pe la casele oamenilor, 
cu încălţămintea reparată de soţul ei. Mai în vârstă. Dar nu 
în vârstă de tot. Ştia, când să meargă la unele case. Se 
întorcea tratată şi aranjată. De ce taci, Lioane? 

- Să nu te supăr, Mihaelo. 
- Nu mă supăr. Dovadă că îţi spun ceea ce nu ştiai. Ce 

ţi-am ascuns. 
- De ce-mi spui? 

253 
 



- Pentru că şi Merişoara ne-a salvat, spunându-mi 
adevărul. O vreme, mulţi, mulţi ani, credeam că aşa e viaţa, 
că unele se dedau cu alţii. Acum nu mai cred nimic. Am 
obosit. Nu ne vom apăra. 

- Păi spuneai, că o să ne lase în pace. 
- Da, satul. Nu şi fraţii. Acum vor vrea să ne obosească. 

Să ne stoarcă de orice bucurie. Vor alimenta zvonul, dar 
faţă de noi vor fi revoltaţi, faţă de cei care umblă cu vorbe. 

- De ce? 
- Averea, Lioane. Pământul. Dar, cândva, şi casa! 
- Cum, să ni se lipească de suflet, cu aşa viclenie? 
- Nu e viclenie, Lioane, ci normalitate de Pestedeal. Am 

obosit, dar n-am orbit. Am început să văd. Şi ştiu ce viaţă 
vom duce. Dar cât vom fi sănătoşi, uniţi, nu vom fi afectaţi. 
M-am deşteptat, Lioane. Ai o soţie, aşa cum ţi-ai visat. 
Cum ai dorit să fiu. Nu chiar în toate, că nu se poate, nu 
suntem roboţi, ci persoane, fiecare cu sensibilităţile sale. 
Sunt singura persoană anormală, din Pestedeal. Din 
generaţia mea. Dacă vrei plecăm în Ardeal, sau oriunde vrei 
tu. 

- Nu, îi răspunse Lion. Împreună suntem tari, imuni. 
- Cum spui tu, Lioane, Cei de Sus! 
- Da. Cei de Sus. 
- Au trimis-o şi pe Merişoara, să-mi spună adevărul. Şi 

tot tu, îmi spuneai, cuvintele cuiva. Mi le-ai rostit de sute şi 
sute de ori. Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Suntem liberi, 
Lioane. 

În Bucureşti, acasă la Dinu Măsuratu, consiliu de 
familie. 

- Dinule, ce ne mai lipseşte? 
- Ce să ne mai lipsească, Sânziano? 
- Postul de prim ministru. 
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- Eşti nebună. 
- Deloc. Dacă până acum nu ştiam să ne conducem, 

decât pe noi, acum ştim cum se conduce o ţară. Dacă nu era 
fata domnului prim ministru şi copiii directorului SRI şi 
alţii, nu ai fi beneficiat de lecţii şi de informări, prin rotaţie, 
prin domnii miniştrii adjuncţi. În fine, tot pentru aşa ceva 
au venit la rând, miniştri. Iar acum domnul prim ministru ţi-
a aruncat mănuşa. Ridic-o. Este cea mai mare provocare, a 
vieţii noastre. Eşti un prim ministru care îţi  rodezi miniştri 
şi toţi principalii aparatnici ai ministerelor. Trebuie să 
conduci din umbră şi să oferi domnului prim ministru toate 
soluţiile, mai bune decât ale guvernului de la suprafaţă. Nu 
uita, eşti vice prim ministru. Vice premier. Până acum ai ars 
gazul degeaba. Dar acum poţi conduce o ţară. Dovedeşte. 
Fă ce nu fac dumnealor, fiind eficient. Ştii ce se va 
întâmpla. Vei fi premier cu adevărat, iar tinerii de lângă 
tine, miniştri, iar miniştri de azi, miniştri adjuncţi, sau 
consilieri. Nu ignora faptul că tinerii sunt la treizeci de ani 
şi peste treizeci de ani şi au la activ un bun stagiu în 
străinătate. Premierul de azi este supus unor uzuri inerente. 
A guvernat şi guvernează în situaţii grele şi foarte grele. Îţi 
va ceda locul, trecând la refacere, ca Preşedinte al 
României. 

- Sânziano, m-am gândit şi eu, dar mi se pare că 
ameţesc. 

- De ce, Dinule? Vei fi cel mai asigurat premier din 
istoria României. 

- Ai dreptate. 
- Doar că trebuie să reuşeşti. Ştii că se doreşte să 

reuşeşti. Fii sigur că propunerile tale vor fi bine evaluate de 
către premier, precum şi de alţii, înainte de a fi avansate, în 
guvern, de către premier. 
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- Eşti mai deşteaptă, decât ştiu. Seamănă cu guvernul 
mondial, din spatele guvernelor. Sânziana îi făcu un semn 
cu mâna, să tacă, să nu fie deştept, să nu-i meargă mintea 
degeaba.  

- Simple speculaţii. 
- Dar iată, ştim cam multe. 
- Şi ce e rău în asta? Suntem oameni de încredere. Şi 

aşa vom rămâne. 
- Sânziano, cum să încep? 
- Simplu. Te pui pe muncă, neică! În vizor, un singur 

judeţ. Cu tot ce mişcă, de la şcoli, industrie, agricultură, 
evaziune, nivel de cumpărare pe categorii sociale şi pe 
vârstă. Hărţi. Statistici. O echipă de control, inopinată, cum 
nu s-a mai văzut. 

- Formată din inspectorii corupţi, din acel judeţ, reluă 
Dinu, cu gust amar ideea. 

- Nu, Dinule, ci din şefii celorlalte judeţe, însoţit fiecare 
de cel mai isteţ om al său. Eşti vice premier. Îi convoci şi 
gata. 

- Aşa fac. Teribil de profesional. Bugetele locale. 
Evaziunile marilor şi micilor patroni. Şi, de ce nu, în final, 
dacă am reuşi,   să-i punem, pe unii din isteţii patroni, în 
relaţie comercială, sau de investiţii, cu patronii externi 
serioşi. 

- Să ajungem, în final, Dinule. Îţi va sări în ajutor 
întregul guvern. Şi nu uita, alegem un judeţ, care va ieşi 
bine spălat, cu detergent, dar care nu te va uita niciodată. Ai 
o armă abandonată. Împăduririle. Vei ridica judeţul 
respectiv, cu mult peste standardele europene. Cu bani de la 
bugetul central şi câte o părticică de la toate primăriile din 
judeţ. 

- Sânziano, tot îţi mai sunt dator cu un monument. 
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- Ai răbdare. Parcă ţi-am spus. Dacă nu, îţi spun acum. 
Când mi se va zice doamna prim ministru, mai vorbim. Tot 
îţi mai e frică? 

- Tot. Deşi sunt conştient că am o cale pavată, pe care 
să merg. Înălţimea îmi pare ameţitoare. 

- Avantajele democraţiei, Dinule. Şi dacă vrei să ştii, 
avantajele create de o doamna. Aşa că vei pleca. Aici, 
mâine seară, e clubul doamnelor ministru, vice prim 
ministru şi prim ministru. Că de multe suntem în stare, noi, 
femeile. Cum vom sprijini pe domnul prim ministru, pentru 
a ridica la putere noua generaţie. 

- Sânziano, acestea sunt cuvintele din care nu trebuie să 
ieşim. 

- Exact, Dinule. Acum, telefon pentru Sulcina, apoi la 
guvern, dimineaţă, la opt, să fie maşina aici, să te ia. 
Dumnealui şoferul , vine după tine, duminică după masă, la 
ora patru. Te mai ocupi şi tu de fermă. De oameni. Şi vei 
raporta cum stăm cu ideea ta. Care ne va aduce popularitate, 
pe merit. Fabrica noastră de suc de mere şi îmbuteliat. De 
fapt e vorba de o instalaţie tehnică destul de simplă, dar 
eficientă, din Germania. Pentru cineva care nu are pretenţii 
de mare afacerist. Doar ştii că întreprinderile mici şi 
mijlocii sunt în partea de mijloc a societăţii. Osatura unei 
ţări. Nu avem pretenţii de a fi mari industriaşi, ci de a duce 
o politică ecologică. Pepsi Cola şi Coca Cola au cofeină. 
Deci şi copiii mici şi mari, e ca şi cum ar bea cafea. Devin 
de pe acum dependenţi, clienţi pe viaţă la Coca Cola şi 
cafea. Suc de mere ecologice. În zona noastră nu se 
stropesc pomii. Sucul de mere este sifonat, răcoritor şi 
hrănitor, pentru toate vârstele. Dar nu vom lovi în Coca 
Cola. Cu discreţie, vom atrage tinerii părinţi. Pentru ei şi 
copiii lor. Vom fi, în viaţă şi în istorie, salvatori ai 
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României. În toate judeţele cu grădini de meri, vom avea 
câte o instalaţie pentru îmbuteliat sucul de mere. Oamenii 
îşi vor vinde o parte din mere, cu uşurinţă. Vor primi 
bănuţi, sau suc şi bănuţi. Euroi. Vor creşte copiii mari şi 
sănătoşi. Iar mica noastră fermă, din Pestedeal, va fi 
performantă dintr-o dată cel puţin doi-trei ani. Omul de la 
ţară nu are unde vinde brânza, pentru bani de uz imediat. 
Dintr-o sută de gospodari cu vaci, optzeci vor vinde destule 
caşuri pe lună. Câteva sute de gospodari din comuna 
noastră şi alte câteva sute din satele aparţinătoare, ne vor da 
caşuri, aşa cum le fac ei, de fapt gata pregătite, pentru a le 
transforma noi în caşcaval. Iar noi îl vindem la un preţ 
dublu, sau triplu. Cu un efort minim. Mai avantajos e să 
cumpărăm laptele şi să facem caşcavalul. În această parte 
de ţară nu colectează nimeni laptele. Iată, oferim acest 
avantaj! La sigur. Cu profit. Cine nu scoate profit, iese din 
sistemul oricărei afaceri. Peste tot în ţară, unde vom avea 
instalaţia pentru suc de mere, vom colecta şi laptele, dacă 
nu există precedente. Nu ne pierdem vremea cu concurenţa. 
În prea multe localităţi, omul nu poate scoate un euro pe 
lapte, pentru că nu are la cine să-l vândă. Câte puţin, de la 
mulţi, avantajul nostru. La faţa locului. Politica paşilor 
mici, dar eficienţi. Testăm piaţa. 

- Sânziano, totul pare garantat. 
- Aşa e. Priza ta de vice prim ministru va produce 

clientela. Trebuie să demonstrăm lumii, că suntem şi buni 
gospodari şi buni oameni de afaceri, un exemplu de urmat, 
pentru micii întreprinzători. 

Din Pestedeal unii pleacă, alţii revin. Au fost o dată 
patru fetiţe de doisprezece-treisprezece ani, care voiau şi ele 
să fie printre cele mai măricele. Şi într-o bună zi au 
descoperit că pot zbura. Şi aveau o pasăre conducătoare, pe 
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Anişoara. Pe unde o mai fi, nimeni nu ştie. Pe cele patru 
fete lumea le uitase. Acum erau în plină tinereţe. În floarea 
vârstei. După ce eşuaseră de la profesia asistată medical, 
alunecară, din şut în şut, până în lumea lucrătorilor agricoli 
şi a şantieriştilor de tot felul. Muncă fizică până la lacrimi, 
zi de zi. Binişor plătită. Lucrătorii, îngrămădiţi peste 
noapte, mai mulţi într-o cameră, pofteau şi ei. Şi trecură la 
viol. Fetele plecară la alte ferme şi anticipau violul, cu o 
taxă. Destul de mică, dar se adăugau în cont. Tot acum au 
început cariile şi durerile de măsele. Şi, epuizate, nu mai 
rezistau. Şi iar plecau la altă fermă, unde încercară să 
găsească un bărbat mai autoritar, care, scutit de taxă, urma 
să le protejeze. Aşa mergea mai binişor. Şi iar nu mai 
rezistară, nici la lucrul câmpului, nici pe şantiere. Se 
hotărâră să se întoarcă în ţară, la refacere. Şi nu se opriră 
până în Dobrogea, unde, într-un sat, închiriară o căsuţă. 
Voiau să meargă pe litoral, pentru plajă. Ţăranii de pe 
acolo, zic da, la asemenea ocazii. Satul era mai departe de 
litoral, de aceea şi preţul era foarte mic. Litoral, ne litoral, 
fetele ieşiră din încurcătură. Ne-a obosit oraşul, spuneau 
ele. Avem nevoie de altceva. Aici ne simţim bine şi chiar 
aşa era. Dar au ales localitatea cu un interes. În comuna de 
care aparţinea satul, exista un cabinet stomatologic. 
Întrebară medicul, dacă le poate face fete frumoase şi 
pentru cât. Era convenabil. În străinătate le-ar fi dat o grea 
lovitură la buget, chiar dacă nici în ţară, nu mai era la 
îndemâna oricui. Şi, fericite, rămaseră pe loc, trei luni. 
Zâmbeau cu toată gura, de îţi era mai mare dragul, de ele. 
Deşi înnegrite de pe şantierele şi fermele din Portugalia şi 
Spania, bronzul de mare, traiul liniştit, mâncarea de ţară, 
lapte, brânză, găină la cuptor, le refăcură, de nici nu le 
venea să creadă. În luna august, strălucitoare, de îţi luau 
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ochii Se hotărâră să se întoarcă în Pestedeal. Păruseră 
bătrâne şi şleampete, dar şi-au revenit. Sătule până peste 
cap de bărbaţi, dădură impresia de fete cuminţi. Au fost 
luate la ochi, de lumea din comună şi din sat. Zizi, într-o zi 
le spuse că ea se căsătoreşte. Nu mai vede nici o ocazie, în 
tot restul vieţii. Încerc. Am dreptul. Am muncit în câţiva 
ani, cât toţi pestedelenii la un loc. De îmi merge, bine, dacă 
nu, adio viaţă de familie. Trec pe postul Anişoarei, de cadru 
didactic, pentru noua generaţie. Fetele se puseră pe râs. 
Sărut mâna doamnă profesoară. Azi despre ce învăţăm? 
Despre aia a mă-ti. Şi râsul ieşi pe geamurile deschise. Şi 
oamenii se minunau de aşa fete cuminţi şi vesele. Bătăi la 
uşă. Intră, se repeziră toate cu vorba. Intrară tânărul George 
şi părinţii săi.  

- Sunteţi de mult la uşă? Am vorbit cam tare, sări, cam 
ruşinată, Zizi.  

- Nu stăm la uşă să tragem cu urechea, nu-i frumos, 
răspunse George. 

- Nu?, se miră Nina.  
- Nu. 
- Foarte bine. Luaţi loc. Asta da surpriză, George. Baţi 

recordul de om serios, dacă ne faci o vizită cu tata şi cu 
mama, continuă  Nina. 

- Chiar aşa e, domnişoară, îi spuse mama lui George. 
Dar oricât de serios ar fi, dacă nu are pe cineva să-l ţină din 
scurt, nu-i bine. 

- Nu-i bine, întări Nina.  
- Fetelor, continuă mama lui George, am venit să vă 

luăm la noi, la o masă în familie. Nu admit nici un refuz, 
nici o scuză. Vă invită un tată şi o mamă, aşa că fruntea sus. 
Poftiţi cu noi. Şi fetele se lăsară conduse pe drumul 
principal. Ceata bătea un pic la ochi. Nu părea chiar aşa, o 
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întâlnire pe drum. George, în faţă cu Zizi. I se aprinseseră 
călcâiele. Da, cu Zizi. Ori cu ea, ori nu se mai însoară. Că 
doar n-o să ia pe una din curvele satului! Care-i mai 
săltăreaţă la pat, îi mai bună de măritat. Vreau una la locul 
ei. Ca Zizi a mea. Mi se potriveşte, direct la inimă. Era cât 
pe-aci să o violez, dar m-a rugat să nu fac aşa ceva, că o să-
mi pară rău. Şi m-am oprit şi bine am făcut. Şi fata a ştiut să 
mă preţuiască. De vreo două săptămâni vorbirăm câte în 
lună şi câte în stele. Iar acum, să plece?! Îmi şi plezneşte 
inima numai când mă gândesc. O să-ţi arăt fotografiile. Să 
vezi ce grozav bărbat eram eu la trei ani. Eu nu am pozele 
de copil cu mine, dar am aici, un album, cu prietenele mele. 
Unde aici? Înapoi, în casă. Hai, Zizi, să-l luăm, să te văd şi 
eu în poză. Şi părinţii. Tu nu şti ce curioşi sunt. Hai să 
mergem după album. Te rog. Şi ne întoarcem cu el. Le 
spuseră despre ce e vorba. Şi au făcut calea întoarsă. Şi 
după ce au intrat în casă, Zizi nu îl respinse. Îl strânse în 
braţe, încolăcindu-l cu braţele, să nu-l piardă. La fel şi 
George, că altă ocazie nu mai speră să aibă. Năucit de 
strânsoare, o ţinu şi el în braţe, ca pe o comoară, să nu o 
piardă. Zizi, tu cu mine şi eu cu tine, la casa noastră. 
Pământ avem. Şi vin, cum nu este în România. Capital 
sigur. Şi, caz rar, şi tata şi mama te vor noră în casă. Să nu 
zici nu. Te rog. Nu zic nu. Şi alergară prin sat, să nu întârzie 
la raport. Tată, mamă, iată, Zizi este nora voastră. Măi 
Georgică, dragul mamei, stai, nu se poate, dar pas alergător, 
soldat, pentru analizele medicale. Cu ele, cu buletinele şi cu 
certificatele de naştere, la primărie, pentru căsătoria civilă, 
şi la biserică pentru căsătoria religioasă. După aceea avem 
şi noi noră. Că îţi dau o mamă de bătaie, chiar acum, dacă 
nu promiţi, aici, în faţa mea, în faţa tatălui tău, al 
prietenelor ei, că vei avea grijă de Zizi, toată viaţa şi că o 
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vei respecta. Da mamă, sărut mâinile, promit, dar nu mă 
mai fierbe atât, haideţi să facem pregătirile pentru nuntă, 
am aşteptat destul până acum, dar, iată, am şi eu o fată, 
după inima mea. Şi mama lui George, uimită şi plăcut 
impresionată de cuvintele fiului ei, o luă în braţe pe Zizi şi 
plânseră împreună. Tată, ajutor. Ce nuntă este aceasta, cu 
plâns? Gura, fiule. Gura, îi spuse tatăl, cu blândeţe, azi o 
văd şi eu pe mama ta fericită. La mulţi ani şi cu sănătate şi 
casă de piatră, George! Mulţumesc, tată. Elena, Anuţa şi 
Nina, parcă erau pustiite. Goale în suflet, de orice căldură. 
Le părea bine de faptul că Zizi îşi împlinea dorinţa, de a fi 
femeie la casa ei, dar din patru, norocul s-a arătat numai 
uneia. Aşa resimţeau ele situaţia. Şi Zizi, după mai bine de 
cinci ani, îşi luă inima în dinţi şi telefonă în Pestedeal, 
părinţilor, fraţilor şi surorilor. Le spuse că s-a întors în ţară 
şi că se mărită. Le trimite bani de drum. Le dă euroi pentru 
darul de nuntă. Şi vă pun pe un CEC şi nişte milioane de 
lei. Foarte frumos că îţi ajuţi părinţii pentru darul de nuntă, 
dar facem noi, de la noi, să dea mai mult, să ridicăm nivelul 
nunţii. Foarte bine, îi răspunse Zizi. Cum hotărăşti 
dumneata. Apoi mai dădu un telefon şi le-a spus că la 
întoarcere în Pestedeal, vor veni cu ei şi Elena, Anuţa şi 
Nina. Sunt şi ele aici, la socrii mei. Numai că fetele, a căror 
prezenţă în ţară a fost astfel deconspirată, n-au mai rezistat 
să rămână şi au plecat în Pestedeal, cu un fel de gelozie pe 
Zizi, care a dat lovitura. Degeaba avem ceva bani, pitiţi în 
cont, dacă nu vom fi persoane onorabile. Schimbă locul şi 
caută norocul în altă parte. Nu mai suntem domnişoare. Şi 
nici doamne nu suntem. Şi nici la meserie nu mai merge, 
decât la beţivii fără bani. La Pestedeal găsim oricând, un 
prost. Bădărani. Că de muncă, suntem mai antrenate ca ei. 
Zizi va fi o fermieră a-ntâia. George a dat lovitura vieţii. 
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Dar dacă în Pestedeal sunt numai beţivi şi bădărani, poate 
găsim şi noi mai la şes, unde şi noi am fi bune fermiere. 
Femei românce mai bune ca noi, nu se găsesc. Noi suntem 
umblate prin lume. Ştim ce-i viaţa, îşi încheie Anuţa scurta 
sa cuvântare. Nici chiar aşa, interveni Elena. Noi cu şuturi 
în fund, în lume, cele din Pestedeal, cu şuturi peste faţă. 
Care-i deosebirea? Că noi, intră în discuţie Nina, suntem 
nişte doamne cu euro, iar ele nişte proaste. În Pestedeal le 
vizitară mamele din lungul şi latul comunei, să le întrebe de 
fiii şi fiicele lor, de fraţi şi surori. Au plecat în lume şi nu 
mai ştiau nimic de ei. Nu ştiu scrie, asta e. De aceea nu v-au 
scris. Dar un telefon? N-au telefon. La ce le-ar folosi? Dar 
euro au? Poate s-au căsătorit cu femei bogate şi li-i ruşine 
de noi. Fetele tăceau. Şi ele dispăruseră, strâmbate de lucru 
şi cocârjate de solicitări. Urâţite. Dacă nu se întorceau 
acum, nici ele nu ar mai fi revenit. Slute şi drogate, ştirbe şi 
istovite. Tăcură. Se întorc. Într-o bună zi nu mai pot trăi de 
dorul vostru şi vor fi aici, între pestedeleni. Acum toată 
Europa e o ţară. Nu ca pe vremea noastră. Tremuram, să nu 
ne prindă. Şi fără Anişoara am fi pierit. Am lucrat la negru, 
dar la familii serioase. De ce nu aţi mai rămas? Erau prea în 
vârstă. Când bătrânii mor, tinerii îşi fac viaţa cum vor ei. Şi 
în mintea lor îi pupară mâna Anişoarei, care le învăţase să 
spună aşa ceva, când vor ajunge acasă. Creştea în sufletul 
lor, ca o sfântă. Şi le plăcură acasă. Şi îşi înjghebară 
gospodării cu profit. Îşi cumpărară o camionetă şi se ajutau 
ca nişte acţionare. Învăţaseră că ar fi pierit, dacă nu erau 
împreună în lumea largă. Singuraticele şi-au pus capăt 
zilelor, sau zac în puşcării. Ce bine este acasă! N-ar pleca, 
n-ar mai pleca, de ar fi iar la cei vreo treisprezece anişori, 
pentru nimic în lume! Puţin a lipsit să îşi piardă ţara şi 
neamurile din Pestedeal. Ba mai mult, le pândise 
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îmbătrânirea, în largul lumii, fără nimeni de ai lor, lângă 
ele. În Pestedeal, iată, erau persoane importante. Nu 
schimbau multe vorbe, nici cu profesorii, nici cu mici 
patroni, că băieţii de vârsta lor, prietenii din copilărie, erau, 
toţi, plecaţi la lucru, în ţară, sau în alte ţări. Se extinseseră 
în Asia, pe câmpurile petroliere. Fetelor, deşi le mergea 
destul de bine după ce au revenit în Pestedeal, le lipseau 
bărbaţii, de care îşi făcuseră rost doar în Bucureşti, la o casă 
a unei prietene de la începutul carierei lor, căreia nu-i 
mergea nimic în viaţă. Abia reuşea să îşi plătească 
întreţinerea casei. I-o zugrăviră şi i-o mobilară cu cele de 
trebuinţă. Şi veneau de vreo două ori pe lună la Bucureşti, 
cu afaceri. Aşa scăpaseră de plictiseala din Pestedeal, că 
erau gata să lase totul baltă şi să se mute la oraş. Acum, 
după ce îşi rezolvaseră încă o sursă de venit, nu ar mai fi 
plecat pentru nimic în lume, din comuna lor. Aşteptau 
întoarcerea din cele lungi călătorii, a celor plecaţi să facă 
bani. Împreună, pot întemeia o familie şi îşi pot garanta o 
viaţă de boieri, în Pestedeal. O femeie nemăritată, nu poate 
fi o boieroaică. Dar dacă nu vin? Dacă nu vin cei cu bani, 
punem mâna pe unul, tot de aici. Dacă mai întârziem, adio 
măritiş. Fetele bătrâne, nu prea speră. Altfel, trebuie să ne 
roim şi de aici, dacă nu vrem să ajungem de râsul lumii. Că 
de, femei cinstite suntem, până la capătul vieţii! Ni s-a acrit. 
Şi n-am umbla nici acum în deplasare, dacă am avea 
bărbatul nostru. Vai de noi. Ne cam râd în nas prietenele 
noastre din copilărie. Au câte un copil, sau doi şi când ni-i 
arată, aşa de mult strălucesc de mulţumire, că noi ne simţim 
ca nişte cârpe de spălat vasele, murdare, de aruncat. Doar că 
ne ţinem tari, cu euroii noştri. Cu ce drag i-am da pe 
hăinuţe şi cărucior de copii. 
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Mărioara lui Nicolae se mai gândea cu drag la domnul 
Dinu. Că bine a învăţat-o. Dar Nicolae al. meu s-a delăsat şi 
nu se mai spală, ca altă dată. De avut, avem de toate. Când 
e vremea de furat, Nicolae al meu merge la sigur. Toamna 
aduce câte doi trei curcani. Jumi juma. Numai cu unul, Ilie, 
un băiat din sat, se dedă la furat, domnule Dinu. I-am lăsat 
să se întovărăşeze, că mă mai îngădui cu Ilie, domnule 
Dinu. Dar nu se compară. Ce a fost între noi, rămâne în 
inima mea, cât voi trăi. N-am avut norocul să am un copil, 
de la dumneata. Îmi pare bine de copiii mei. Sunt frumoşi. 
Dar dacă era unul cu dumneata, poate veneai mai des în 
comună şi te-aş mai fi văzut. Numai să te fi văzut şi gata. 

Micşunica se hotărî să-l evite pe Dinu Măsuratu, din 
două motive, unul că se cam urâţise, de mult lucru şi puţine 
bucurii şi în al doilea rând, să-l pedepsească, să nu-şi vadă 
copilul. Semăna, ca făcut cu ceară, după chipul lui Dinu. 
Când va fi mare şi se va întâlni cu tatăl său, Dinu va plăti 
străbătut de un curent electric de mare tensiune. Dar atunci 
va fi prea târziu. Iar ei, ce i se va întâmpla, e scris. Şoşonel 
al meu, nu ştie. Dar atunci, îl va vedea, pe băiat, ca într-o 
oglindă, pe chipul adevăratului său tată. Dar dacă domnul 
Dinu nu va veni în satul nostru, că satul nostru e cam 
pădureţ, e şi mai bine. Iar la bătrâneţe, cei mai mulţi oameni 
se schimbă atât de mult, că nu se mai aseamănă cu ei, din 
timpul tinereţii. Dar când dumnealui va fi bătrân, o să-l 
trimit pe tânărul meu copil, la tatăl său. Ştie că este fiul său. 
E om mare şi atât de bogat, că m-am scârbit peste măsură. 
Iarba de pe pământul dumnealui, din aria satului meu, ne-o 
vindea nouă. Apoi, câţiva ani n-a mai fost de găsit, dar a 
trimis vorbă să folosim iarba în pace. Era o legătură, care 
mă întărea. Nici nu aveam nevoie de mai mult. Dar, iată, de 
doi ani nu-mi mai vinde iarba mie, ci lui Săndel, care a 
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lucrat un timp la construirea fermei din Pestedeal.  Dar 
acum nu i-o mai vinde nici lui. A vândut pământul. Că 
dumnealui Dinu Măsuratu are pământ destul şi acesta era 
prea departe de Pestedeal. Şi nu cred eu că a făcut aşa ceva, 
decât să mă scoată definitiv din viaţa sa, pe mine şi pe fiul 
său. Iar eu am înţeles foarte bine. Dar eu sunt între 
dumnealui şi soţul meu. Iar soţul meu m-ar nimici, dacă ar 
ştii despre ce e vorba. Şi nici nu se poate altfel. Asta e viaţa 
mea. O femeie, vai de mine, care trec prin ani, cu un copil 
în braţe, cu altul trăgându-mă de rochie şi cu altul de mână, 
la fiert lături la porci, la praşilă şi fă mâncare pentru cinci 
guri, cu un bărbat din ce în ce mai dur, cum sunt toţi, de pe 
la noi. Ca prin ceaţă, ameţită de nesomn şi de griji, aşa mă 
simt şi acum, deşi, copiii sunt măricei. Şi aşa mă voi simţi, 
toată viaţa. Acum îl voi militariza pe cel mai mare. Chiar 
îmi e de ajutor. Şi azi-mâine, îmi vor fi şi cei mai mititei. 
Cresc şi ei. Vorbesc şi eu cu mine, dar nu-i spun nimic, 
niciodată, băiatului meu. Că băiatul meu  nu-i pentru râsul 
şi degetul lumii.  

În Pestedeal, zăpadă. E cald în casă. Sobe de teracotă.   
Camera de iarnă, cea mică, adesea o cămăruţă, cu sobă din 
cărămidă, cu plită, locuinţă şi bucătărie. 

 Nimeni nu mai intră la troiţă. Nici o urmă pe zăpadă. 
Merişoara plecase din Pestedeal. Nu se ştie unde. Lion 
trecuse spre casă, cu vreo câteva pâini în sacoşă. Se opri, 
auzind în gândul său o dulce mustrare. Venea de la cineva 
de demult, din lumea cealaltă. Da, mamă bună. Aşa se 
spune în Ardeal, mamaei. Mai grav e, că din lene, nu te-ai 
oprit. Să aprinzi şi tu candela. Aşa e, mamă bună. Şi s-a 
întors. Asta era. I se părea dificil să aprindă candela. Fitilul 
se prea scurtase. Trebuia înlocuit. Se unse de ulei pe mâini. 
Se şterse. Era o bucată de bumbac, pentru a se şterge, dar 
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nu mai era cazul. Uleiul de azi e cam diluat. Aprinse 
candela şi dădu să plece. Nu. Nu e bine, auzi din nou glasul 
mamei bune. Învaţă-te şi cu acest popas de rugăciune. 
Înţelese Lion şi alungă gândul de a se grăbi, să ajungă 
acasă. Până acum nu văzuse chipul Domnului. De pe cruce. 
Atât de absent am fost. Şi se sfii de Domnul. Îşi făcu 
semnul crucii şi sărută braţul crucii, aproape de degetele 
Domnului, cu reţinere, să nu i le atingă. Îi era ruşine, din 
cauza stării sale păcătoase. Numai Domnul fusese prezent, 
în timp ce el, lucrând la candelă, era în altă parte. Dar, 
aproape de degete, să i le simtă cu obrazul. Păcătos, ne 
păcătos, de Domnul nu se lipsea. Şi dulce i-a fost 
mângâierea. Fără grabă, fără să fie stânjenit de gândul, că îl 
vede cineva în troiţă, spuse rugăciunile pe care le ştia şi 
psalmul cincizeci, al mărturisirii păcatelor şi tot fără 
grăbire, rugă Sfânta Treime şi pe Maica Domnului să aibă 
grijă de vii şi morţii pe care îi pomeni. Apoi se închină iar 
şi sărută lemnul crucii şi atinse cu drag degetele lui Cristos. 
Aici e Sfântul Spirit, de la sfinţirea crucii, aici şi 
pretutindeni, aici, cuminte, după voia preotului, atâta vreme 
cât crucea nu va fi mişcată din poziţia în care a fost fixată. 
Nici acum nu ai vreme, Lioane, se întrebă pe sine însuşi. 
Nici acum nu laşi, la o parte grijile acestei lumi şi nu te 
refugiezi în gândul tău, în locul de întâlnire cu Tatăl, cu 
Fiul şi cu Sfântul Spirit, cu Maica Domnului, cu apostolii, 
cu toţi sfinţii şi cu sfinţii pustnici, la care ţii atât de mult. Şi 
ai motive temeinice. Doar ţi s-au arătat, în mari şi grele 
momente, de cumpănă, prin care ai trecut. Nici acum, 
Lioane, nu te muţi dincolo. Dar eşti alcătuit şi din trup şi 
din dincolo, din spirit. Trăieşti prea mult în ale trupului şi 
uiţi de cele ale spiritului. Şi cât de uşor e să ai grijă şi de 
suflet. Aşa cum ai grijă de trup. Uiţi de tine. Căci tu eşti şi 
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ne trup. Oricât ai întoarce problemele, pe oricâte feţe, trupul 
tău nu este mai mult decât al animalelor. Observaţia ta, că 
mintea ta este peste situaţia de animal în general şi creierul 
tău, mai dezvoltat, este corectă. Dar nu eşti creier mai 
dezvoltat, acesta fiind ceva trupesc, ci minte, gândire, care 
foloseşte creierul, trupul uman, pentru nişte rosturi pe care 
nu le mai ştii. Le-ai uitat. Pe bună dreptate.  Interdicţia de a 
le mai ştii deplin conştient, doar vag, deductiv… Nu mai ai 
acces în rosturile tale, pentru care ai fost făcut, în 
laboratoarele divine, toată planeta fiind un laborator al 
vieţii. Ştiinţa rostului tău era în gândurile tale, în sufletul 
tău. Acum ele sunt oprite la trecătoarea dintre rostul tău, 
limitat, în care din neascultare în neascultare, trăieşti acum 
şi rostul tău, cu înţelegerea incredibilă şi bucurii de ne 
imaginat, din care te-ai retras, în limite aproape trupeşti. Şi 
într-adevăr, în afară de inteligenţa lucrătoare, eşti aproape 
ca şi celelalte animale. Păreai ca un soare. Ca un far cu 
lumina mare, până departe. Ca şi cum acel far şi-ar fi tot 
pierdut din energie şi lumina ar fi scăzut, până în resorturile 
interioare şi omul nu mai ştie de ea şi o caută şi câteodată 
tresare, ca la o fulgerare trecătoare, prin care se adevereşte 
că există. Dar demonstraţia palpabilă nu suntem în stare să 
o facem. În tine sunt resorturile prin care o vedeai, o 
simţeai, era a ta. Nu le mai ştii folosi. Sunt acoperite cu 
uitare, ca de nişte straturi arheologice. Descoperi câte ceva 
şi tresari. Îţi pare că regăseşti ceva extraordinar, pierdut, 
spre care nu ştii, sau nu vrei să te ridici. Intră în gândirea ta. 
Cu unealta care te ajută, rugăciunea. Stăruie. Intră. Şi 
trăieşte şi în realitatea nevăzută, neîngrădită, nici de timp, 
nici de spaţiu, ci numai de propriile tale erori. De 
neascultare. Pe care nici măcar nu încerci să o refaci în 
ascultare. E adevărat că puţini rămân, în gândire, cu cele ale 
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Domnului, iubire, blândeţe, hărnicie, cinste, adevăr, dorul 
după Dumnezeu, ca după un copil pierdut, pe care îl cauţi 
mereu şi cu sufletul. Dar pe copil ai şanse de al regăsi şi în 
trup, dar pe Dumnezeu numai în gândirea ta. Fiind numai 
spirit. Dar gândirea ta este în trupul tău. Şi acolo în 
gândirea cea mai dinspre inimă, e locul de reşedinţă 
permanentă, de întâlnire dintre tine şi făcătorul tău. E şi în 
afara ta. E peste tot. Dar locul tău de întâlnire acolo e. Ce 
simplu trebuie să ţi se pară, când omul dintr-o dată e şi pe 
pământ şi pe Marte, cu gândirea. Şi prin uzul mijloacelor 
tehnice de transmisie la distanţă, cu o oarecare întârziere, 
fiind încă destul de primitive din punct de vedere tehnic, 
faţă de alcătuirea omului, a minţii sale, care se poate 
transmite la distanţă, la altă minte, peste tot, în toate 
minţile, Creatorul ei înzestrând-o cu toate darurile, inclusiv 
cele de comunicare. Dar am deteriorat fiinţa omenească. Şi 
prin tot ce facem, suntem, cu voia Cerului, elevi ai Celui 
Prea Înalt, care se lasă descoperit. Dar există şi acum un 
risc, de mărimea Neascultării Dintâi. Oricâtă tehnică am 
acumula, există riscul de a nu ne întâlni, cu cel ce ne-a 
înzestrat iniţial cu ea, cu cel ce ne lasă să evoluăm tehnic. 
Locul de întâlnire este Iubirea. N-o avem, nu-l vedem. Şi 
fără iubire, tehnica, iată, nu aduce nici fericirea, nici 
siguranţa lumii. Ne lipseşte acel punct de sprijin, pe care 
dacă îl vrem, îl avem. Şi evoluăm, părându-ni-se că suntem 
dumnezei. Dar fericiţi? Cu surogate de fericire, da. Dar 
fericiţi?! Fericirea este în Iubire. Specia umană îşi zideşte 
civilizaţia iubirii? Este din iubire în iubire? Din fericire în 
fericire? Sau din zdrobire de vieţi, denaturare şi forţare a 
speciei umane în funcţie de voluntarismul unor acumulatori 
de tehnică? Tehnica e ceva palpabil, ca trupul. Impalpabilul 
ar fi frecvenţele de undă pentru tehnica telefoniei fără fir, 
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pentru diverse comenzi tehnice la distanţă. Dar nu este viaţa 
impalpabilă, vie, inteligentă, plină de iubire, de care ne 
folosim, cât ne folosim, dar pe care o ignorăm. Devenim un 
fel de existenţe paralele cu noi înşine. Cât ne întâlnim cu 
noi? Când vom constata că n-am tezaurizat nimic în 
gândirea, în spiritul, în sufletul nostru? Am tezaurizat în 
bani, în case, în avioane, în rachete. Şi când eul nostru 
rămâne fără trup, eul nostru este ca un teren ignorat, 
nelucrat. Ba mai mult, poluat cu tot felul de obiceiuri, la 
drept vorbind, atât de biologice, încât n-ai ce face cu ele. 
Eul, încărcat peste măsură cu ele, cu înregistrarea totală, a 
tot ceea ce am făcut şi dorit în viaţă, este ca o epavă. Şi aşa 
suntem. Deşi o înţeleaptă gândire, ne-ar fi condus, pe faţa 
pământului, ca nişte oameni, cu o cât de cât îndumnezeire, 
garantând că noi de după noi, din lumea spirituală, suntem 
mai luminoşi şi noi, de după noi, din lumea aceasta, mai 
umani, înscrişi într-o mare şansă, de a nu fi grav umbriţi de 
tendinţa de a face din performanţele tehnice un fetiş, un 
idol, o mândrie şi nu o bucurie şi bucuria este chiar iubirea. 
Ori câtă evoluţie tehnică ar fi, fără iubire, ajungem goi de 
conţinut. O stare de război, împotriva sigiliului Creatorului, 
împotriva recunoaşterii Părintelui şi a rostului pierdut, 
pentru care am fost creaţi, fericirea, ca stare permanentă. 
Iată, am pierdut locul, altarul de întâlnire cu cel care a creat 
lumea noastră. Creatorul a creat creatori. Aici e confuzia 
noastră. Creatori fără pecetea vie, de iubire, de fericire. 
Ignorarea Părintelui. Şi Lion ajunse la poarta casei sale. Şi 
când o deschise, şopti, intră Doamne, iată îţi deschid uşa 
casei mele. Întăreşte-mă, luminează-mă, să te primesc şi în 
sufletul meu, aşa cum te primesc Doamne, pe tine, ca 
persoană omenească. Iată, eşti oaspetele meu. Mihaela, azi 
avem un oaspete de seamă, îi zise, din uşă, soţiei sale. Pe 
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cine?, întreabă ea curioasă. Cu cine ai venit? Cu Iisus 
Cristos. Atât de inopinat a fost răspunsul, că, în primele 
secunde, Mihaela nu zise nimic. Uluită şi fără cuvinte. Lion 
intrase şi îl rugă pe oaspete, să ia loc. În sufletele noaste. Ca 
o icoană vie. Acolo, în sigiliul lăsat în noi. Asemănarea. 
Viaţa. Care gândeşte în mine şi se bucură de cele sfinte. 
Este chiar eu însumi. Aici pe pământ, acum şi după mine, 
acesta, de pe pământ. Căci am cheile eternităţii. Pentru cine 
ştie să le folosească. Să ajungă acolo, de unde, deşi e liber, 
nu va mai pleca niciodată. Cine ar mai vrea să ajungă vreo 
dată prin ce a trecut omenirea? Mai ales că de acolo se vede 
şi se ştie tot. Dar viaţa oamenilor de pe pământ, va continua 
până când se vor lovi de lumină. Şi după aceea, întoarcerea 
va fi pentru unii într-un fel, şi pentru alţii, altfel. Lucrurile 
nu vor mai fi amestecate. Şi cheile sunt în sigiliu. La 
îndemână. Ca să poţi, trebuie să vrei, să răzbeşti până la ele. 
În chiar gândirea ta. În Viaţă. În care afli toate răspunsurile 
şi toate fericirile. Şi dacă mai există întrebări şi nedumeriri, 
de ce aşa, de ce altfel, acele întrebări au răspuns doar pentru 
acel care a intrat în Viaţă. Dar tu, Lioane, de ce nu serveşti 
masa. Am gătit mâncare bună, îi spuse Mihaela. Sunt cu 
prietenul meu şi servesc cele mai bune bucate. În timp ce-i 
răspunse, privea la capătul celălalt al mesei, la invitatul său. 
Şi o îndestulare fără de margini, îi invadă sufletul. Cu de 
toate. Nici nu luă seama, la felurile de mâncare, puse pe 
masă, de Mihaela. Nu mai era nevoie de ele. Fericirea ţine, 
cu îndestulare, locul hranei pământeşti. Cu bunătatea din 
inima sa, îi spuse Mihaelei, să nu se supere, dar în seara 
aceasta, nu serveşte cina. Ai cinat, undeva, Lioane? Da.. 
Am cinat. Şi nu mai e nevoie de o altă cină.  

Dimineaţa, un scârţâit plăcut, sub fiecare pas. Ger. 
Ninsese. Zăpada acoperise, peste tot, urmele hoţilor. Cei 
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mai vorbăreţi aşteptau ştirile. La cine şi ce s-a furat. A fura 
nu este nici de interzis, nici de condamnat. A fi hoţ, 
înseamnă a fi deştept. Şi petreci bine cu vreo pasăre, un 
porc, sau un tăuraş furat. Ce să facă? A avut nevoie. Pentru 
copilaşi. Sau, a fost flămând. Păi ce, te pui cu stomacu? 
Cere de mâncare. N-ai. Furi. Ai. Furi. Dacă ai de unde fura. 
De la o bătrână văduvă, de la o casă cu multe suflete, de la 
sărac, de la mai înstărit. Că de la cei foarte înstăriţi, nu s-a 
mai furat, de foarte mulţi ani. Un fel de frică îi ţinea la 
distanţă şi pe hoţii profesionişti. Existau şi din aceştia. De 
regulă, nişte cărpănoşi începători, copilandrii. Doar de 
aceştia se mai atinge poliţia. Gura satului spune că de la 
ceilalţi, se magnetizează, cu unele lucruri. De carne, doar 
toată lumea taie câte un porc, sau are păsări. Şi cine are una, 
două, taie nouă şi cine n-are, taie unu, sau doi. Cei mai 
necăjiţi hoţi sunt aceia care pândesc, până merg la sigur, în 
casa vreunui om şi o răscolesc peste tot şi nu prea găsesc 
nimic. Nici în pod, unde am urcat, prin casă. Că proşti am 
fost. Numai în pivniţă nu am avut vreme să intrăm. Şi 
proprietarul nu s-a întors. Hoţii au revenit în seara 
următoare. Şi a dat norocul peste ei. Au luat două butoiaşe, 
de câte şaptezeci de litri, de ţuică. Cum le-au scos? De bună 
seamă au fost trei, unul la pândă. Un grup de trei, mai greu 
de alcătuit. Doi şi la sigur. Ştiau tot ce era de ştiut despre 
proprietar. Cum au dus butoaiele? Cu o sanie mică, prin 
grădină, iar la capătul ei, într-o căruţă? Sau poate n-a avut 
nevoie de nici o sanie şi de nici o căruţă. Pe ninsoarea cu 
fulgi cât oul de găină, ziua, nu vedeai la un metru. Noaptea, 
nici atât. Ce spuneţi, domnule poliţist?, întrebă proprietarul. 
Dar poliţistul îi răspunse, tot cu o întrebare. Bănuiţi pe 
cineva? Nu. Nu-mi trece prin minte vreun om care să fi 
ştiut, că nu sunt acasă şi să fi ştiut, ce am în pivniţă. 
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Butoaiele erau sub tot felul de scânduri şi cărămizi. Le-am 
ascuns. De când? De mai bine de doi ani. Voiam să am 
nişte ţuică învechită. Dar nişte amprente, domnule poliţist. 
Nici vorbă. Cine a răscolit toată casa şi a furat două butoaie, 
nu-i un hoţ oarecare. Nu lasă urme. Pe poliţist îl duse 
gândul la posibilii făptaşi. Dar cum să-i prinzi? Ţuica e 
ţuică. Şi nu poţi intra în casa omului, fără mandat de 
percheziţie. Şi au şi hoţii ţuică şi butoaie cu ţuică. Dacă nu 
au găsit ceva valută, s-au înfuriat şi au luat butoaiele. Şi 
proprietarul, cam prost şi cam zgârcit. Dacă tot a plecat pe 
câteva zile, era normal să lase colea, o sută, două sute de 
dolari, pentru hoţi şi ar fi fost lăsat în pace. Hoţii şi-au scos 
paguba. Că îl ştiu eu, pe dumnealui. Trăieşte bine, merge la 
tratament şi în concediu, deşi are concediu permanent, fiind 
pensionar. Dă-l în mă-sa, nu-l plâng eu! Porc nu, găini nu, 
vacă nu, dar se abonează la lapte şi brânză, cumpără câte un 
miel, un răţoi şi de la vecinul din faţa casei are jumătate de 
porc. Plata în dolari. Cu euro, nu    s-a obişnuit. Nu i-au luat 
televizorul color. Sunt hoţi care fură, numai ceea ce poate fi 
folosit, la vedere. Butoaiele nu le ţii la vedere. Nimeni nu le 
pune, pline, pe terasă. Şi dacă le dai o vopsea, poţi să mergi, 
cu ele în căruţă, ziua în amiaza mare. Dar cine vopseşte 
butoaie, iarna? Şi vara, doar în anumite situaţii. Poate e prea 
vechi şi vrei să-i mai prelungeşti folosirea. O să fac 
cercetări. Nu promit nimic. Că doar nu sunt prost, continuă 
în gând, să anchetez zeci de hoţi, ca să-i aflu, sau să nu-i 
aflu, pe ai dumitale. Ce-ţi trebuie ţuică, doar tot nu bei? Ţi-
a lăsat cele câteva sticle cu vin. Acolo sunt, în bufet. Şi 
poliţistul plecă supărat. Rar îl scotea cineva din sediul 
poliţiei, să meargă la locul faptei. Cerea o reclamaţie scrisă, 
cu numele bănuiţilor. Şi reclamaţia, doar de câteva rânduri, 
nu cum vrea păgubitul, ci cum dictează poliţiştii, că de aia 
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sunt poliţişti şi ştiu cum se face o reclamaţie! În drum spre 
sediul poliţiei, cei doi poliţişti se simţeau eliberaţi de 
presiunea cuvintelor păgubitului. Scăpară vorba, că hoţii 
vor fi prinşi. Nu trebuia să mergem la locul faptei, zise 
şeful. Dimpotrivă. Acum mergem la sediu şi gata. Ştii a cui 
mână e? Nu ştiu, că dacă aş ştii, l-aş aresta. Şi aşa, cu 
bănuiala, nu ne facem meseria. Nu suntem plătiţi pentru 
bănuieli. Aşa-i. Din o sută patruzeci de litri nu ne-ar strica 
patruzeci, nouă. Uşor de zis, greu de adus. Dar aşa, în două 
bidonaşe, de câte zece litri, le poate aduce, pe faţă. Chiar că 
aş cumpăra nişte ţuică. Nu sunt din Pestedeal. Nu am 
grădini cu pruni. Trebuie să cumpăr. Vrei douăzeci de litri? 
Mai aduce o dată, şi se fac patruzeci. Aducă, în mă-sa, că 
nu-i de la el! Că de-i prind pe ăştia care au furat, îi bag la 
zdup. Ajuns la pensie, are omul două butoiaşe cu ţuică, nu 
câteva sute de litri, ca alţii şi tot de la el fură. Trebuie să-i 
raportăm primarului şi furtul acesta. Ce s-a mai furat, bre?, 
îi întrebă primarul. Ţuică. Asta-i marfă de furat? Beţivi 
nenorociţi! Nu le ajunge cât au. Îşi mai completează. Un 
adevărat flagel şi alcoolismul şi hoţitul. Îi bag în mă-sa. 
Infractori nenorociţi. Dacă iarna fură ţuică, poate vor să o 
vândă la vară. Să fie vorba de băieţi mai destupaţi la cap? 
Nu ştiu ce să zic, răspunse şeful de post. Nu am nici un 
indiciu. A nins. Iar povestea cu amprentele, suntem dotaţi? 
Pentru a lua amprente? Nu sunteţi?, întrebă primarul. Ce, 
vreţi să rămânem fără hoţi?, răspunse şeful de post. Un 
centru de date a la FBI, în Pestedeal? Bine, bine, încheie 
discuţia primarul. Nu sunteţi de FBI. Daţi raportul, să vi-l 
semnez. Pentru nişte ţuică? Borfaşi nenorociţi! Şi poliţiştii 
plecară uşuraţi, că au scăpat numai cu atâta ironie. 
Reclamaţii peste reclamaţii. Mai ales certuri de familie. 
Aici trebuie să fim foarte atenţi. De ce ai venit acasă cu o 
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femeie? Doar eşti căsătorit. N-am venit. Ea a venit. De ce ai 
primit-o? Păi a venit la mama, să-i ceară ceva. Şi tu ce i-ai 
făcut? Nimic. Cum nimic? Ea, cu bărbatul plecat, tu, cu 
femeia plecată. Şi de unde a ştiut ea, să vină, când maică-ta 
era plecată de acasă? De vă prindea, ieşea război mare. De 
unde să ştie ea, că mama nu era acasă? Nu ştia. Dacă ştia nu 
venea. Dar tu ai ştiut! Neniţule, plăteşti o amendă. Mică. Să 
nu zici că avem ceva cu tine. Şi ea plăteşte. Că e reclamaţie, 
Neniţule. Că prost eşti. Trebuia să mergi tu la ea. Asta îmi 
lipsea! Nu e destul că a venit ea la mine? Bravo, vezi, de aia 
îţi dăm o amendă mică. Ai recunoscut. Eu? Ce să recunosc? 
Ştii ce?! Gata! Nu mai rezistăm! Şi să nu cumva să o atingi 
pe maică-ta, nici cu un cuvânt, că ai de a face cu noi. Ce 
crezi omule, că te condamnăm? Nu, nici vorbă. Doar că a 
căzut cu reclamaţii. Altfel, ce treabă avem noi cu voi? Dar 
cine crezi că i-a spus mamei tale? Că mama ta n-a văzut-o 
când a plecat. Păi mie mi-a spus că a văzut-o, dar s-a 
abţinut, să nu se facă de ruşine. Cine? Mama ta? Dacă a 
făcut reclamaţia, înseamnă că nu e femeie, care să se abţină. 
Cine i-a spus? Stop. Îmi dau seama. Acum mi-a trecut prin 
minte. De când m-a părăsit nevasta, mai vine la noi o 
femeie serioasă, cu bărbat. Şi mama, parcă ştie, îi iese 
înainte, chiar când intră ea pe poartă şi o roagă să o aştepte 
în casă, până vine ea, cu ulei, sau cu pâine, sau cu zahăr. Şi 
eu îi ţin de urât. Nu face nazuri? Nu, răspunse Neniţel. Şi 
după ce vine mama, ies afară şi îmi văd de lucru. Şi ele îşi 
spun verzi şi uscate. Şi râd. Şi sunt bune prietene. Ea, 
femeia aceasta, a văzut-o când a intrat la mine. A venit şi 
ea. Am întors-o din curte. I-am spus că mama e la Ţâţa 
Vacii, la o soră de a ei. Cea din casă, era de o vârstă cu 
mine, cea din curte de anii mamei. Ce să fac? Dacă mama 
nu o suferă pe nevastă-mea? Să ne spui drept, nevastă-ta 
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cum e? Le rade pe amândouă. Maică-ta ştie? Cum să nu 
ştie! Ne privea pe geamul mic. Ştiţi, casa, în faţă e pe pantă, 
în spate, e joasă. De unde să ştiu. Vedeam eu că mama e din 
ce în ce mai neagră. Şi când mi-a spus, să o las dracului pe 
curva de  nevastă-mea, că toată ziua e cu cracii în sus, că 
nu-i mai ajunge nopţile,  i-am spus, că nici ziua şi nici 
noaptea nu ne vede nimeni. Cum, mă crezi proastă?! Ştiu 
tot! De aia nu mai asculţi de mine, că te închizi, ziua, în 
casă, cu curva de nevastă-ta. Eu i-am răspuns, că ne culcăm 
de amiazăzi şi nu închideam decât cămăruţa noastră. Şi se 
certau ca pe ringul de box. Se băteau? În cuvinte. Pe viaţă şi 
pe moarte. Dar tu, omule, nu ai văzut-o când vă spiona pe 
geam? Nu. Că pusese  ziare în geam, că tot nu mai vedeam 
nimic. Tatăl meu făcuse o polatră, în spatele casei. Din 
polatră ne vedea, printr-o ruptură în ziare. Dar pe prietena 
aceea, nu o bănuie, că tu şi ea… Nu bănuiam eu, că-s prost. 
Păi nu totdeauna mergea după cumpărături, ci în spatele 
casei, la geam. Că uneori sosea, chiar când ieşeam noi din 
camera conjugală… Cu alte cuvinte mama ta şi prietena ei 
nu vor să te piardă. Măi, măi! Dar ştii că nu e chiar rău? 
Alţi bărbaţi n-au colea doi craci de femeie, pe când tu, 
serviţi gata şi cu asistenţă. Plecarea! Şi să nu mai tulburi 
liniştea publică! Eşti om însurat! Împacă-te cu nevastă-ta! 
Divorţez! Pe noi nu ne interesează, dar să nu mai tulburi 
liniştea publică. Te ardem la buzunar. Trebuie să se 
sfârşească tărăboiul, că vă faceţi de baftă. Să treacă maică-
ta până la noi şi să nu ne mai vedem în felul acesta. Şi după 
vreo oră se prezentă la postul de poliţie mama lui Neniţel. 
L-am amenda pe fiul tău şi pe femeia ceea, pe care ai 
reclamat-o. Nu au bani mulţi, că n-au. Bine aţi făcut. Păi ce, 
vin în casa mea şi îşi fac de cap? Da ce-i aici? Casă de 
toleranţă? Auzi, trebuie să te amendăm şi pe dumneata. Pe 
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mine? De ce? Pentru că nu eşti sinceră cu noi. Eu? Da. Iată 
întrebarea. Ne răspunzi drept, e bine. Şi dumneata şi băiatul 
dumitale sunteţi singuri, dumneata văduvă, el tot ca un 
vădan. Şi să nu spui că dumneata nu arzi de dorul 
bărbatului tău, că doar te vedem femeie întreagă la minte şi 
la trup. Unde vreţi să ajungeţi?, întrebă femeia. Păi noi am 
ajunge şi la dumneata, decât să umblăm prin altă parte, să 
dăm de o belea. Cum, amândoi?, scăpă vorba, din gura 
femeii. Eu sunt femeie la locul meu. Vrei să-ţi spunem cum 
eşti, ca femeie? Ascult. Fierbi ca un jar. Ne-aţi dat gata. 
Unde zici  Neniţel ridică de cracii ăleia? Păi în camera aia, 
mai dinăuntru. I-am dat o amendă mică, dar nu-i bine de 
noi, dacă nu venim să vedem, ca să scriem corect procesul 
verbal.    L-am văzut pe Neniţel plecând cu căruţa la 
pădure. Pe la prânz venim şi noi să scriem. Şi să te luăm în 
braţe. Uite aşa. Şi şeful de post o îmbrăţişă. Că eşti femeie 
curată. Apă caldă şi săpun. Chiar veniţi? Poate unu, poate 
amândoi, continuă şeful de post. Vi-i frică de o femeie, de 
ziceţi poate. Dacă veniţi, spuneţi-mi. Să vă văd la lucru. Că 
aşa, cu vorba şi ţinut în braţe, cum mă ţii acum, toţi se 
laudă, că sunt bărbaţi. În regulă. Ca la armată. La ora unu 
suntem la datorie. Rămaşi singuri, şeful îl întrebă pe 
subaltern, dacă e nebun. Nu sunteţi. E o femeie bătrână. 
Cred că arde ca jarul, când îi vede scula lui Neniţel şi cracii 
prietenei sale. E geloasă pe fiu. De aceea l-a despărţit de 
nevastă. Şi tot de aceea l-a reclamat. Îl lasă cu prietena ei, 
amândouă sunt cam de o vârstă. Şi apoi vorbesc amândouă, 
cum a fost şi râd. Numai că singura lipsită, este reclamanta. 
De aceea, de când i-a murit bărbatul, parcă a luat foc. Nu, 
nici vorbă, nu-i chiar aşa, îl contrazise şeful. Îl hărţuia şi pe 
bărbatul său. Nu se culca cu el, săptămâni de zile, că-i un 
nespălat. Până o viola. Circul de pe lume. La ora unu 
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suntem acolo. Dacă trece singură din prima cameră, în 
camera nupţială, am terminat, o întrebăm de unde ştie că 
Neniţel s-a culcat cu acea femeie. Nu ne spune? Ne facem 
că nu ştim. La o adicătelea o strunim şi-i spunem că ştim, 
dar nu vrem să trecem aşa ceva în nici un proces verbal. Şi 
la unu se prezentară la apel. Cald. Un parfum discret. Şi 
şeful o luă din nou în braţe. Şi ea se lipi de el. Şi se 
petrecură împreună, până mai târziu. Aşa e cu ancheta. 
Întrebă şi tot întrebă, să afle tot. Acum vor termina de scris, 
ce au ei de scris şi nu au nici un motiv să mai vină. Şeful 
poliţiei şi subşeful se întorceau ca de la o ispravă de trăsnet. 
Numai că îi şi depăşi o maşină, pe care aveau ordin, să o 
recunoască şi să raporteze imediat. Dacă telefonul poliţiei 
nu-i în apropiere, să telefoneze, codificat, de la oricine. 
Ordinul îl primiseră, chiar de la comandantul poliţiei 
judeţene. Intrară la prima casă şi telefonară. Mulţumiră şi 
plecară de îndată. Pas energic. Domnul prim ministru, că 
aşa îl salutau, primarul şi ceilalţi consăteni, pe vice prim 
ministrul Dinu Măsuratu, avea un rost anume, de venise în 
comună, doar ferma sa e la vreun kilometru, înainte de 
intrarea în localitate. Măi Dulap, îi spuse şeful subalternului 
său, repede la sediu şi un telefon primarului, dacă are 
nevoie de noi, că ne-am întors de la o anchetă. Şi se 
avântară spre primărie. Luară poziţia de drepţi şi cu palma 
la cozoroc, salutară pe domnul prim ministru, apoi se 
descoperiră şi aşteptară. Măi băieţi, le spuse primarul, deşi 
şeful de poliţie nu mai era chiar băiat, avea nevastă şi doi 
copilaşi, e nevoie de voi la Bucureşti, să însoţiţi un convoi 
până aici, în Pestedeal. Veţi fi în prima maşină. Când 
întâlniţi echipajele poliţiei rutiere, le aruncaţi o vorbă, că 
întreg convoiul e cu voi. Ei nu ştiu despre ce e vorba, altfel 
nu v-am fi trimis pe voi. Nu e nici un secret, dar domnul 
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prim ministru nu vrea să sustragă de la alte activităţi, poliţia 
judeţului. Mergeţi la sediu şi aşteptaţi. Vin eu să vă dau 
instrucţiuni. Şi primarul apăru la sediul poliţiei, preocupat, 
copleşit. Băieţi, am dat de dracu. Strict secret. De Anul 
Nou, întregul guvern este aici, la domnul Dinu. Vorbe în 
vânt, că merg la Miami, la Casablanca, la Roma, sau la 
Tokio. Aici, acasă, domnilor, e mai bine ca oriunde! Şi 
drept să vă spun, avem noroc. Dacă domnul prim ministru 
ar fi locuit tot în centrul comunei, adio petrecere. Toţi 
pestedelenii ar fi dat năvală, ca la circ, de n-am fi pus în 
gură o îmbucătură. Şi nici să fi mers, la o staţiune, unde, iar 
e lume. Nu că nu ar fi posibil să fie închiriată în întregime. 
Dar ar fi ieşit foc în presă. Măi băieţi, eu vă spun astea, din 
mintea mea. Să n-aud vorbe! Gândesc şi eu cum e mai bine 
să facem. La domnul prim ministru, în afara comunei, e loc 
bun pentru aşa ceva. Maşinile se opresc la vilă. Ştiţi câte? 
Poliţiştii vădit emoţionaţi, dădură negativ, din cap. 
Douăsprezece. Poliţiştii de ridicară în picioare, îngrijoraţi. 
Voi ştiţi ce e acela un guvern? Dădură din cap, că nu. 
Plecaţi în misiune de serviciu. Azi. Dormiţi la Serviciul de 
pază şi protocol al guvernului. Masă şi casă. Voi, nici o 
vorbă. Aţi avut un drum la nişte rudenii, dar nu le-aţi găsit 
şi ţi-a spus cineva din judeţ, să te adresezi dumnealui. Mă, 
să îţi spun gradul? Să trăiţi! salută Dulap. Mde, e şi acesta 
un răspuns, zise primarul. General! Cât veţi rămâne ştiu, 
dar nu vă spun. Într-o dimineaţă, veţi porni. Vei fi cap de 
coloană. De această coloană, nu ştie nimeni din judeţ. Doar 
voi. Înţeles? Înţeles! După ce convoiul soseşte la domnul 
prim ministru, rămâneţi de pază, dar nu aşa, să crăpaţi de 
frig. Aproape de şosea, e o căsuţă, ca alea de vacanţă. 
Acolo veţi avea păpică şi vinişor. Măi băieţi, nu mai mult 
de un pahar, sau două. Vă pierdeţi serviciul. Rostul vostru, 
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noaptea şi ziua, nu mai merge nimeni spre vilă. Nici om, 
nici maşină. Unul în căsuţă, unul de patrulă. Vorbiţi cu 
îngrijitorii, care ar veni la fermă, că nu au ce să caute la 
fermă. Dar, ca din partea voastră! Şi nici dinspre fermă nu 
iese nimeni. De la prânz, din ajunul de Anul Nou, toţi 
îngrijitorii sunt învoiţi, fără să ştie de ce. Doar unul va 
rămâne acolo, ştiţi voi cine, moldoveanul acela care şi 
doarme la fermă. A dat greul peste el, dar face cât o grupă 
de pestedeleni gălăgioşi şi, dar las pe altă dată. Dacă totul 
iese bine, la plecare luaţi cele două damigene, ca premiu. E 
acelaşi vin pe care îl aveţi în sticle, la dispoziţie. Nu le 
spuse nimic de faptul că domnii primi miniştrii şi soţiile vor 
veni cu elicopterele. Şi nici că nu toate maşinile sunt pline 
cu oameni, ci cu de-ale gurii. Voi, la întoarcere, vă daţi jos 
la căsuţă. Şi aşa au făcut, doar că înainte de plecare, s-au 
dus la comandantul poliţiei şi- raportară. Acesta înţelese 
degrabă despre ce e vorba şi le-a spus că are încredere în ei. 
Nu vor avea probleme. Pe traseu, atât trebuie să spună, cele 
douăsprezece maşini sunt cu noi. Aceasta e parola. Aţi 
înţeles? Da, să trăiţi!  

Micşunica, de Crăciun, a fiert în suc propriu. Se 
hotărâse să meargă la Dinu Măsuratu şi să-l întrebe, ce are 
de gând cu băiatul său. Îl înfiază? Nu i-l dă! Are de gând să 
o ajute, că e femeie sărmană? E de acord! Dar nu ca o 
cerşetoare. Copilul e pe a treia şi învaţă de zbârnâie. Sunt, 
în Bucureşti, sau aici în judeţul nostru, şcoli domneşti, cu 
internat, sau în gazdă într-o familie de profesori, să-l 
mediteze. Ce, e mare lucru să scoţi un bănuţ, pentru o 
familie cu copii? Am auzit eu că sunt ajutaţi copiii deştepţi. 
Aşa se poate preocupa de el pe faţă şi dumnealui, sau prin 
relaţii. Că ai şi dumneata o inimă în piept. E copilul 
dumitale. Nu-l poţi lăsa aşa, fără să pui umărul. Şi, fără 
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discuţii de paternitate. E copilul meu şi a lui Nelu. Are acest 
drept, doar el l-a crescut. Şi pentru aşa ceva, Nelu al meu, e 
mai mare decât un prim ministru! Şi toată lumea e cu 
fruntea sus. Ce va fi mai târziu, om vedea. Şi Micşunica 
vorbi cu soţul ei, că merge la domnul Dinu Măsuratu să-i 
ajute. Băieţelul să fie, de pe a cincea, la o şcoală 
domnească, de copii deştepţi. Că şi primul ministru nu e 
prim ministru pe viaţă. Du-te Micşunico. Şi dacă reuşeşti, 
mare cinste ai de la mine. Doar e copilul nostru. Învăţătorul 
ne spune, că nu a mai avut un elev atât de harnic şi cuminte. 
Şi nici nu trebuie să dea bani de la dânsul, de când guvernul 
pe care îl conduce a hotărât să dea mai multe burse pentru 
copiii foarte buni, nu numai pentru liceeni, ci şi pentru 
gimnaziu. Elevul îşi păstrează bursa atâta vreme cât e foarte 
bun, la gimnaziu, la liceu, la facultate, oricât de bogaţi, sau 
săraci, sunt părinţii. Nu mai este puiul nostru foarte bun, 
pierde bursa, dar îşi vede mai departe la şcoala aceea, sau 
revine la şcolile pentru toată lumea, mai aproape de noi. 
Dar, Nelule, pe dumnealui îl plângi tu, că nu ar avea de 
unde scoate nişte euro, pentru un copil? Are. E putred de 
bogat. Du-te Micşunico. Dacă reuşeşti… Dacă reuşesc, 
mergem duminică la biserică. Tu, Micşunico, du-te la Dinu, 
am eu grijă şi de copii şi de gospodărie. Apoi vii acasă şi îţi 
vezi de lucrul tău. Biserica e pentru preot şi noi pentru 
lucru. Da-i bine. Avem pe masă, ce ne trebuie. Cât sunt 
sănătos, nu vă lasă tata. Bine bărbate, îi răspunse 
conciliantă Micşunica, mulţumită că a fost de acord cu 
gândul care o frământa, fără să mai poată scăpa de el. Se 
îmbăie, se îmbrăcă bine, să nu-i fie frig. Luă un cojoc 
frumuşel şi o basma. Şi arăta ca o femeie atrăgătoare. Nelu 
o văzu şi o plăcu. Nici nu am ştiut, ce femeie am pe lângă 
mine. Când te întorci, nu te mai las din braţe. Ai înnebunit, 
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Nelule? Nu îţi ajung trei copii? Eu am zis că te ţin în braţe. 
Ai vrea să nu te bag în seamă? Aşa ceva nu aş vrea. Şi ieşi 
cu o voie bună, pe care nu o mai găsise de multă vreme, în 
casa sa. Că Şoşonelu, cum îi zicea lumea, potrivise bine 
cuvintele. Micşunica nu mai tăie peste dealuri, ca altă dată, 
ci luă autobuzul, acesta vând , e drept, un traseu cam 
ocolitor.E bine să ajung aşa cum am ieşit din casă, cu voie 
bună. Ştia de vila domnului prim ministru. La început mică, 
apoi s-a mărit şi înălţat, îmbrăţişând vilişoara, ca o mamă, 
pe copilul său. Rugă pe şofer şi acesta opri lângă drumul 
fermei. Ajunse la vilă, unde o întâmpină nevasta 
moldoveanului. O pofti la o cafea. Avea totdeauna, de la 
domnul Dinu, pentru oricine îl căuta. Şi nu sorbiră bine o 
înghiţitură, când un şuier şi un uruit le umplu de groază. Cu 
greu ieşiră afară, să vadă ce e. Şi se închinară amândouă, ca 
în faţa unei minuni. Aterizau, pe rând, două elicoptere. 
Dinu şi Sânziana au fost încântaţi de prezenţa Micşunicăi. 
O rugară să rămână şi peste noapte, să dea o mână de 
ajutor. Nici o problemă, chiar acum trimitem pe cineva cu o 
maşină, la Nelu al tău şi la copii, cu de toate, să petreacă 
foarte bine Anul Nou. Micşunica simţi o întărire 
extraordinară, la gândul că şi domnul Dinu şi doamna 
Sânziana ţineau la ea. N-o uitaseră. Dar ce urmă o uimi şi o 
bucură atât de mult, de întrecu tot ce gândise ea până acum. 
Domnul vice prim ministru se adresă primului ministru, 
spunându-i că au vrut şi mai vor să înfieze unul din copiii 
Micşunicăi. Pe cel mare. În ce clasă e? În a treia. 
Micşunico, ţi-e greu să ne dai răspunsul acum. E Anul Nou. 
Să petrecem. Dar lasă-l la noi pe clasa a patra. Deci e al tău, 
noi, aşa, să vă fim de ajutor. Da, domnule Dinu. Şi 
Sânziana o îmbrăţişă cu drag. Şi-i spuse că a gândit foarte 
bine. Oricând vrea, poate veni să îşi vadă copilul, sau să îl 
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ia acasă, pentru un timp, sau definitiv. Noi dorim să te 
ajutăm. Ce mai, ne-a căzut drag, dar n-am mai avut vreme 
pentru noi, toată vremea fiind pentru ţară. Şi-i mai bine 
pentru toţi. Un pic mai bine, să fie şi pentru cel mic. Şi 
bucuria se înşurubă şi în sufletele domnului prim ministru şi 
al soţiei sale, care asistaseră la această discuţie şi multă 
bună dispoziţie, pusese stăpânire pe ei, dintr-odată. Şi ca 
nişte oameni deştepţi, înţeleseră, că e de la preaplinul 
sufletesc, al Micşunicăi. Şi că fericirea ajunse şi la ei şi aşa 
începură sărbătorirea Anului Nou. Elicopterele plecară. 
Dinu şi Sânziana o rugară pe moldoveancă şi pe Micşunica 
să nu vorbească cu oaspeţii, nici o vorbă, despre elicoptere. 
Noi nu intrăm în vorbă. Dacă vă întrebă ceva, răspundeţi 
după cum vă întreabă. Din partea noastră, nici o oprelişte. 
Maşinile înaintau pe uliţa dintre şosea şi fermă. Oaspeţii 
intrară în vilă, iar maşinile făcură calea întoarsă. Şi în salon, 
cine îi aştepta? Cei doi primi miniştrii, cu soţiile. Asta da, 
surpriză! Când aţi venit? Mai acuşica. Ne tot întrebam în 
care maşini sunteţi. Ne-aţi luat-o înainte? Secretul nostru. 
Gazdele trebuie să fie acasă, când vin oaspeţii. Corect, 
răspunseră toţi, observând desăvârşita voie bună şi prietenia 
cu care au fost primiţi. Şi toţi erau mulţumiţi, că sunt 
împreună. Nu era chiar un secret, cum ajunseseră. Ştiau, 
doamna ministru Păuniţa Grâuleanu şi soţul acesteia. 
Păuniţa Grâuleanu, cu senzorii ei şcoliţi, simţi vibraţiile 
unui atât de mult bine sufletesc şi evaluă în felul ei aceasta 
stare. Ei bine, suntem sinceri, unii cu alţii. Selecţia e foarte 
bună. Voi comunica evaluarea mea, cu foarte bine. Aici e 
viitorul guvern. Doar trei miniştrii din actualul guvern, cei 
doi prim miniştrii şi eu. Povestea lui Dinu Măsuratu, cu 
tinerii consilieri, nu e rea, dar trebuia o selecţie mai 
diversificată. Vom aduce şi pe alţii şi cei mai mulţi vor 
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pleca, dar nu jigniţi, dimpotrivă, le vom spune că le-am 
asigurat o bună pregătire politică şi profesională şi cum se 
conduce o ţară, pentru a se lansa în politică, în afaceri, sau 
în munca de cercetare ştiinţifică. Vor fi oamenii noştri de 
legătură. Se profilează un viitor sigur, sub control, al 
întregii Românii. Fiecare suflet, îşi zise doar pentru ea, pe 
un fişier, în sistemul de date computerizat. Cu tot ce a făcut 
şi gândeşte. Selecţiile viitoare se vor face cu uşurinţă. Şi 
totul va merge, ca pe roate. Dificultăţile acute, materiale, au 
luat sfârşit, pentru toţi românii. Aşa că de aici înainte, e mai 
uşor de condus. Pe întâi ianuarie, în plină zi, sosi un 
autocar, de gândeai că e unicat, atât de frumos arăta. Şi 
oaspeţii se întoarseră în Bucureşti. Mai întârziară domnul 
Dinu şi doamna Sânziana. O mai dăruiră pe Micşunica. 
Rămaşi singuri, după o noapte aproape albă, era vremea să 
se culce. Se mai şi dormise. Camere destule, cald în toate. 
Încălzire centrală. Dar şi cu soluţii alternative. Existau 
câteva sobe de teracotă, pentru foc cu lemne. Cucoanele se 
retrăseseră, după miezul nopţii şi se culcară. Dumnealor 
bărbăţii, mai lăsară televizorul în pace, aşa, încetişor, ca 
fond sonor şi trecură în revistă situaţia politică şi economică 
din ţară, posibilităţile de pătrundere pe piaţa mondială a 
unor întreprinderi de stat, că cele particulare îşi vedeau 
singure de interese. Şi cea mai nesigură analiză, efectele 
retensionării situaţiei din spaţiul chino-indiano-kuweitiano-
irakiano-turk. Şi din nordul Caspicei şi din Rusia. Cea mai 
neliniştită era Rusia. Prefera paşii controlaţi ai dezarmării, 
în locul căderii unor ţări sub influenţa SUA. Acestea 
ofereau o piaţă captivantă, pe care SUA şi-o dorea cu 
ardoare. Un conflict militar zonal, prin căderea militară a 
Indiei, ar expune interesele Rusiei. S-ar simţi iminent 
ameninţată. Ar fi nevoită să se mobilizeze, cu mari resurse 
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financiare, pentru recuperarea decalajului militar faţă de 
SUA şi, în acelaşi timp, să lase mari avantaje pentru China, 
pentru a şi-o păstra, în contrabalansarea faţă de SUA. Rusia 
va acţiona energic, pentru a stopa expansiunea SUA în 
regiune. Aceasta este singura soluţie pentru a evita izolarea 
sa. Nici cu NATO, nici cu SUA, nu a ajuns la acea 
apropiere, care nu i-ar da dureri de cap. Cum sunt prietenii 
şi aliaţii tradiţionali ai SUA. Dar  SUA, cu multă dibăcie, 
fără să rănească orgoliul Rusiei, o poate invita să se 
mobilizeze, cu toate forţele, pentru a deveni şi ea, membră a 
acestui organism civilizat, Uniunea Europeană, din Anglia, 
până în Marea Japoniei. Intrarea în NATO ar fi normală. Iar 
dacă nu vrea în acest NATO, i se poate da satisfacţie. Se 
modifică denumirea de NATO, conform propunerii Rusiei, 
dar îşi păstrează propriile reguli. Un singur organism militar 
şi o singură familie a popoarelor, pe întreaga platformă 
continentală. În schimb se păstrează denumirea de Uniunea 
Europeană. Aici e momentul critic al omenirii. Şi există 
toate premizele pentru a reuşi. Este examenul speciei 
umane. Şi, da, va veni şi rândul Chinei. Nu pentru a fi 
invadată. A fost atâtea secole. Dar iată, discutăm despre 
probleme la scară planetară, aproape de dragul de a discuta. 
Visăm să fie bine. Şi chiar ne este bine. Loiali, perfect 
acomodaţi evoluţiei UE, din care facem parte cât o fi lumea 
şi deplini prieteni ai SUA. Când ni se va oferi şansa de a 
participa activ, la soluţii şi fapte pentru extinderea NATO şi 
UE vom fi gata să ne rezolvăm temele. E bine. România 
este înăuntrul UE. Riscul de a fi pulverizată prin izolare a 
trecut. Acum, şansa noastră, dorită şi aşteptată de înţelepţii 
europeni este desfăşurarea noastră spirituală plenară, într-un 
domeniu, în altul. Sigiliul inteligenţei româneşti, de care, 
mai ales noi românii am făcut şi facem caz între noi, trebuie 
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să dovedim că există. În muzică, teatru şi creaţii literare, 
împrospătarea evoluţiei tehnico-ştiinţifică a omenirii, cu 
soluţii venite din partea inteligenţei româneşti. Trebuie să 
mizăm pe această inteligenţă, să o descoperim şi să o 
sprijinim. Să fie performantă. Din orice domeniu de 
activitate. Iată marile noastre bucurii. Fără siguranţa pe care 
ne-o oferă UE, o familie a popoarelor, nu am fia ajuns la 
această extraordinară şansă şi datorie faţă de români. 
Energiile nu se mai consumă în excese neomeneşti, 
interetnice, xenofobe, naţionalist exagerate, pentru că au 
dispărut toate sursele de incitare. Nu există îngrijorări, 
numai şanse, în condiţii favorabile, pe care întreaga suflare 
europeană le protejează, pentru toţi europenii. Domnilor, 
zise primul ministru, acum şi noi, la culcare. Şi bărbaţii 
ocupară partea mai înaltă şi în evantai a vilei. Şi, spre 
bucuria tuturor, se treziră destul de odihniţi. Adormiseră 
toţi. Ceea ce înseamnă, că a fost o întâlnire foarte reuşită.  

Profesorul Lion, după Anul Nou, porni iar la magazin 
după pâine. Dar se hotărî să meargă la un magazin mai 
îndepărtat, să-şi cumpere câteva maşini de bărbierit, cu 
două lame incluse şi câteva lame pentru maşina sa de 
bărbierit. Ar fi vremea să nu mă mai chinui cu lame uzate. 
Mă zgârcesc, fără nici un rost. Îmi irit faţa. Deşi nu am 
folosit niciodată spirt, creme, am o piele fină şi sănătoasă. 
Şi iau şi nişte bomboane cu mentă pentru Mihaela. Dacă aş 
găsi ciocolată amăruie. I-ar face mare plăcere. Rar se află în 
magazinele de aici. Încă mai suntem păcăliţi, cu aşa 
numitele ciocolate, dulci, super dulci şi atât. De nici nu se 
pot consuma. Ţăranii, mai pot fi păcăliţi? La întoarcere, 
inginerul Ionel îl pofti în casă. Lucru rar. Se auzea că nu 
invită pe nimeni, decât, rar de tot, vara, în acareturi, la o 
ţuică. Profesorul se codi. 
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- Domnule inginer, vă deranjez. Nu e cazul. Poate altă 
dată. 

- Mă jigniţi, domnule profesor. Chiar dacă a trecut de 
Anul Nou, e tot sărbătoare. Poftiţi. Şi Lion intră. Salută 
respectuos pe toată lumea, pe părinţi, pe soţia domnului 
inginer. Copiii erau în altă cameră. O ţuică, domnule 
profesor?  

- Să nu vă refuz. Lion sesiză, că nu-l pofti la o gustare, 
sau la o felie de cozonac, o prăjitură, fie brânză şi pâine, 
care se află în toate casele cu vaci. Dar la domnul inginer, 
om cu o situaţie materială foarte bună, mai bună decât a 
optzeci la sută dintre pestedeleni? Poate greşesc. Aici în 
Pestedeal se pune ţuica pe masă, ca semn de respect şi 
tradiţie deplină, nu ca la noi, în Ardeal. Ori pui ceva şi în 
farfurie, ori taci, nu-l mai omeneşti nici cu ţuică. Dar tot mă 
tratează ca pe un om de categorie inferioară, faţă de el. Nu 
cred eu că pe doctori, ingineri, pe primar, când îl invită în 
casă, nu le mai oferă nimic, pe lângă ţuică. Dar să văd ce 
vrea. Mama dumnealui are o privire cât de cât decriptibilă, 
o atitudine, de la o anumită înălţime, dar dincolo de 
comportamentul de om bogat, pare a fi o femeie cu inima 
bună. Şi inginerul o tăie, pe scurtătură. Nu se mai abţinu. 

- Cu legionarii ăia, domnule profesor. Dumneavoastră 
ştiţi multe. Atunci eram în drum, oameni mulţi, unii grăbiţi, 
unii gură-cască . Tăcu şi aşteptă reacţia lui Lion.                           

- Nu-mi amintesc ce am discutat. Nu prea multe, o coti 
profesorul, pentru că nu prea ştiu nici eu. Poate părinţii 
dumitale, deşi nu par mai învârstă decât mine. Poate nişte 
bătrâni mai înţelepţi, din comună, care au trăit şi pe vremea 
lor. Ca să nu spun, şi iar o coti, că eu nu sunt născut aici şi 
nici nu am crescut aici. Seriozitatea, vorba aşezată a 
profesorului, nu făcea loc angajării frontale a discuţiei.  
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- Nici noi nu ştim. Vorba dumneavoastră, eram de un 
an doi, înainte de război, iar după, colea pe a-ntâia şi a 
doua, apoi au dispărut legionarii timp de o jumătate de 
secol, interveni mama inginerului. 

- Dar azi, continuă inginerul vorba mamei sale, au 
apărut ca din pământ. Legionari peste tot.  

- Nu ştiam, continuă Lion, la rândul său, cu o uşoară 
prudenţă, pentru a nu se angaja în sensul dorit de inginer.  

- Cum nu ştiaţi? Toată lumea ştie. I-au adunat într-un 
miting, la sala Dalles.  

- Miting la sala Dalles? Nu prea înţeleg. Unde, în plin 
bulevard? Cu întreruperea circulaţiei? Ar fi ceva! M-aţi 
făcut curios. Nu ştiu. Continuaţi, vă rog.  

- Staţi slab la documentare, sublinie cu condeşcendenţă 
inginerul, zâmbind ironic. Apoi continuă cu seriozitate. În 
sală, domnule profesor. În sala aceea cu balcon. Se vedea că 
are şi balcon. Profesorul nu-l trase de mânecă, să-i spună că 
într-o sală şi încă destul de mică, nu se fac mitinguri.  

- Habar n-am avut, domnule inginer. Şi era, cred eu, 
plină cu oameni în vârstă.  

- Nu, domnule profesor, nici vorbă. De tineret!  
- Doamnă Ştefania, se adresă Lion, către mama 

inginerului, mă ajutaţi dumneavoastră? Chiar dacă aveaţi, 
ca şi mine, un anişor, sau doi, când partidul legionar a fost 
măcelărit, pentru că eu nu înţeleg, ce legionari pot fi cei de 
azi, de douăzeci de ani, când, cei mai mulţi dintre legionarii 
lui Codreanu, au murit, iar câţiva supravieţuitori, de până 
azi, sunt bătrâni de tot şi bolnavi, vai de zilele lor, numai de 
organizaţii legionare nu le mai arde.  

- Greşiţi, domnule profesor, i-o retează inginerul, tăios, 
neîngăduit de tăios, faţă de un om pe care îl inviţi pentru 
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prima dată în casă şi încă de sărbători. Sunt peste tot. În 
partide. Au fost la guvernare.  

- În ce partid?  
- În alea care sunt acum în opoziţie. Ce, parcă 

dumneavoastră nu ştiţi, câţi boşorogi sunt în conducerea 
lor? De aceea au mers lucrurile prost în România!  

- Domnule inginer, nici în politică nu stau prea bine. 
Am fost profesor de română, fără de partid.  

- Cum, dumneavoastră, fără de partid?  
- Da, eu.  
- E clar. Iată pe cine am în casă. Un legionar! Şi încă un 

legionar sadea! Trebuie să fiţi în relaţie de camaraderie, cu 
primarul! 

- De ce, domnule inginer? 
- Cum de ce? Şi dânsul e legionar. 
- Nici nu-l cunosc, domnule inginer. 
- Da, aşa au fost ei, legionarii. Subversivi. Mereu pun 

ceva la cale. Dar aici în comună, nu va mai vota nimeni, cu 
legionarii!  

- Domnule inginer, sunt năucit. Aici în comună, 
legionari şi simpatizanţi? Şi încă în aşa număr, ca să fie ales 
conducătorul lor? Ori eu nu sunt în toate minţile, ori 
dumneavoastră nu aveţi dreptate. 

- Am înţeles apropoul, că doar nu sunt bătut în cap. Ori 
şi eu nu sunt în toate minţile!  

- Sunt stupefiat. N-am gândit aşa ceva. Şi nici nu 
înţeleg rostul acestei discuţii, încheie, calm şi sincer, 
profesorul. Mulţumesc pentru ţuică. La mulţi ani, doamnă, 
sănătate, domnule inginer. Sănătate, tuturor. Un An Nou 
bun! şi plecă. Nu-l opri nimeni. Totuşi, conform 
protocolului, inginerul îl conduse până la poartă.  
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- Domnule profesor, totuşi, dumneavoastră care ştiţi 
atâtea despre legionari… 

- Domnule inginer, reţineţi că în anul când legionarii au 
fost eliberaţi, eu aveam o vârstă de câteva zile. Nu sunt 
legionar. Am citit, domnule inginer. 

- Păi, eu ce zic?  
- Dumneavoastră ziceţi alta. Sunt cărţi şi despre 

partidul legionar şi despre alte partide. În librării. La 
târgurile de carte. Nici eu nu ştiu decât foarte puţine lucruri 
despre ei. Tinerii aceia, care au fost la sala Dalles, erau mai 
legionari decât mine, pentru că eu nu am fost la nici o 
întâlnire, cu nici un legionar adevărat. Şi dumneavoastră, o 
coti iar, calm, sunteţi mai legionar decât mine, pentru că aţi 
fost acolo, în sală.  

- Eu, legionar?! Să vă controlaţi ce vorbiţi, domnule 
profesor! I-am văzut la ştiri, pe canalul unu, al televiziunii. 
Dacă dumneavoastră nu urmăriţi ştirile de la ora douăzeci, 
nu am cu cine vorbi. Să fiţi sănătos şi lăsaţi-mă în pace. Şi-i 
întoarse spatele. Lion se îndepărtă. Inginerul reveni, dar nu 
se cădea să se repeadă la un om pe stradă. Auzi, vorbă, că 
nu e legionar, dar vorbeşte de un partid martirizat. În urmă 
cu câteva săptămâni, lângă primărie, mi-a spus că legionarii 
au fost asasinaţi. Aşa legionar mai zic şi eu! Ce spune îţi 
pătrunde în minte şi te face să ţii şi tu cu cei omorâţi fără 
vină, cu legionarii martiri. Doar atâta minte am şi eu să ştiu 
că martir, sau asasinat, înseamnă nevinovat. Că prost m-a 
crezut! Şi-a bătut joc de mine, cum a vrut. Cam aşa ceva a 
zis şi primarul, verişoarei mele, care este secretara 
primăriei, să o lase mai încet cu crimele legionare, doar 
legionarii au fost asasinaţi. Să te cruceşti şi să nu crezi. 
Primarul şi Lion sunt pe o mână. Că Lion şi-a dat arama pe 
faţă. A făcut troiţa. Numai legionarii au făcut cruci şi troiţe.  
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 - Mamă, Lion este legionar, pentru că a făcut o troiţă şi 
numai legionarii au făcut troiţe şi cruci, în comună.  

 - Nu-i adevărat, dragul mamei. Înainte de război au 
făcut cruci şi alţii. Crucea mare, din trunchi de stejar, de 
strajă, deasupra Pestedealului, e făcută tot înainte de război, 
de liberali.  

- Nu cred.  
- Nu crede. Întreabă pe cei mai învârstă. 
- Ei, asta-i bună, nu am altceva mai bun de făcut decât 

să întreb cine ne-o pus cruci la cap. După câte ştiu eu, cruce 
se pune doar la mort. Şi inginerul dădu drumul la televizor, 
pe un canal de divertisment. Striptease. Şi începură să se 
dezbrace. Când acolo, nu aveau sâni. Ce faci gagico, îi 
spuse partenerul de dans. Ce vrei să zici, că fără sâni nu 
merge? Inginerul izbucni în râs. Intrase în cameră şi nevasta 
sa şi asistase şi ea la momentul distractiv şi râseră amândoi.  

- Ce faci, Ionel?  
- Ce să fac, mă documentez. Altfel vine profesorul Lion 

şi mă fac de ruşine. E bine că nu am fost documentat în 
legătură cu legionarii. Am aruncat pisica în ograda lui. A 
ştiut mai mult decât mine. Uite aşa afli cine este omul cu 
adevărat. Îmi este de ajuns, pentru o viaţă de om. Nu-l mai 
invit niciodată. N-ai ce auzi. Nu este interesant. Bine că am 
scăpat de el. Îmi dai voie să te servesc eu? 

- Cu ce ocazie?  
- Soţia este ocazia permanentă.  
- Mamă, vino în ajutor, Ionel sare peste doi cai.  
- Am auzit, am auzit. Ţine-l mai din scurt. Că venim şi 

noi. Să vedem minunea. Au sosit şi copiii. Chiar e vremea 
mesei de prânz.  

- Credeai că scapi, cu un zâmbet pentru mine, reluă 
soţia inginerului, firul discuţiei. Zâmbeşte, bărbate. Aşa se 
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serveşte masa. Pentru toţi, domnule inginer. Tocmai la 
masă devii exclusivist? 

- Îmi pare rău, doamnă soţioară. Acestea sunt gândurile 
şi cuvintele dumitale. Eu urma să invit pe fiecare în parte şi 
să-i servesc pe toţi odată. 

- Mamă, scria undeva, domnul inginer, m-a dat gata. 
Soţ ca mine nu are nimeni în comună.  

- Frumoase cuvinte. Şi se cade. Azi sărbătorim a patra 
zi de Anul Nou. Toată lumea la masă. Serveşte băiatu. Are 
de zis cineva, ceva împotrivă?  

 Marusia, după ce îşi părăsise şi cel de al doilea soţ şi se 
întoarse la părinţii săi, cu pruncul în braţe, înaintă divorţul. 
Şi nu s-a mai dus la el, niciodată. Copilul, prin hotărâre 
judecătorească, rămase la ea. Îşi luă carnetul de conducerea 
auto, că tata are bani şi fata-i deşteaptă. Şi n-a mai fost 
proastă, să crape de poftă, după vreun bărbat. Se lipeau de 
ea, însuraţi şi neînsuraţi, tineri şi vârstnici, dar nici unul, din 
cei neînsuraţi, sau divorţaţi, nu i se păreau a fi de ea. Şi de 
ce să se lege la cap, când nu o doare? Şi anii treceau. Şi 
băieţelul împlinii cinci anişori. Şi bunicul îl purta de mână, 
ca pe un drapel, prin comună.  

- Artist îl fac, domnule profesor, îi spuse meşterul 
Marin, lui Lion, pe care îl întâlni, pe drum. Ca de obicei, 
profesorul mergea, la cumpărături. I se terminase pâinea. 

- Foarte bine. Dar pentru aşa ceva…  
- Nici o problemă. Nepotul meu îi imită pe cei de la 

televizor. În familia noastră s-a născut un artist.  
- Domnule Marin, eu pot să pun o vorbă bună pentru 

dumneavoastră. În comună la noi este un pian, uitat de 
lume, de zeci de ani. În foarte bună stare. 

- Lăsaţi domnule profesor, cu un pian de zeci de ani.  
- Dacă nu vreţi să cânte la pian… 
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- Din gură, domnule profesor. Artist din gură. 
- Bine, domnule Marin. Măcar un pic de limbă engleză, 

să ştie, dacă zici că e aşa de talentat.  
- Cine să-l înveţe , la noi în comună? Dumneata?! 
- Nu eu. Profesoara de engleză. 
- E o proastă, domnule Lion.  
- Dar profesorul de muzică?  
- Nu ştie nimic.  
-Poate că ştie, cât e necesar pentru Marinelul 

dumneavoastră. E un pian cu coadă. 
- Domnule profesor, sănătate. Timpul pierdut costă 

banii ne câştigaţi. Şi profesorul Lion rămase cu gura 
căscată, în timp ce Marin şi Marinel treceau în revistă 
comuna, aliniată de o parte şi de alta a şoselei, pentru a le 
da onorul. Şi iată preotul, ieşind de la o casă. Fusese chemat 
de un om în vârstă, pentru spovedanie. Mai existau şi 
oameni care îşi aminteau, fie şi în ultimele zile ale vieţii, că 
în sat există o biserică şi un preot.  

- Spune, Mărinel, sărut mâna părinte, îl îndemnă 
bunelul. Preotul făcu semnul crucii peste Mărinel şi încercă 
să intre în vorbă cu el. Îl fac artist, părinte.  

- Foarte bine. Şi ce anume faceţi, ca să aibă o bună 
pregătire? 

- Am eu emisiunile mele de la televizor, de la care nu 
lipsim. Dar la ce v-aţi gândit, că trebuie să fac?  

- De mers la grădiniţă, merge?, întrebă preotul prin 
ocolire.  

- La care grădiniţă? Aici în comună?! Preotul nu mai 
insistă. Era clar că nu vroia la această grădiniţă. Dar preotul 
dorea să-i fie de folos şi bunicului şi nepotului.  

- Mă gândeam la o meditaţie gratuită. Un text explicat 
de două ori. 
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- Nu înţeleg, reacţionă Marin.  
- Duminica, la biserică se citeşte din Sfânta Evanghelie, 

se explică prin citirea cazaniei şi prin predica preotului. 
- Adică dumneavoastră?!, observă Marin, destul de 

ironic.  
- Da. Şi copilul… 
- Nu, părinte. Copilul rămâne la mine. Eu sunt un 

creştin adevărat. Nu ştiţi. Dar să-mi răspundeţi la o 
întrebare, să ştiu dacă vi-l dau, sau nu. Câţi copii aveţi, 
părinte, duminica la meditaţii? Nici unul. Aşa e? Şi-l vreţi 
pe al meu, să faceţi experienţă pe el, cu un text explicat în 
două feluri.  

- N-am zis aşa ceva, reacţionă ca ars, preotul. Dar 
Marin îl lăsă cu arsura şi porni agale, cu nepoţelul de mână. 
O comună de proşti, concluzionă Marin. Şi de a doua zi, îşi 
duse nepoţelul, cu maşina, la oraş, la grădiniţă. Şi aşa, 
zilnic. Seara, îl aducea acasă. Afacerile mergeau strună. Om 
serios, meşter cu maşină, cu care îşi duce, de-odată pe toţi 
cei zece salahori, oriunde. Orice comandă, casă simplă 
ţărănească, vilişoară, vilă, un bloc de câteva etaje. Dar 
blocurile, nu mai sunt la modă. Şi într-adevăr, venea la 
târguială, cu salahorii. Şi primea un acont substanţial. 
Începea lucrarea la timp, avansa rapid, obţinea peste optzeci 
la sută din sumă, apoi dispărea, în alte localităţi, plecând la 
construcţiile pe care le începuse, unde impresiona prin 
recuperarea rămânerii în urmă şi iar primea bani. Doar unde 
era un şef-şef, un om important, nu un fost, sau un  gara-
gara, termina spectaculos de repede şi primea câte o sumă 
frumuşică, în plus şi un alt client şef-şef, că şi eu sunt un 
meşter serios. Cerea planul casei, să îl studieze acasă. Când 
începe lucrarea, totul să meargă strună. Ce studiu, 
domnule? Uite, o cameră aici, una alături. Vă răspund, la 
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îmbinări şi suprapuneri, la rezistenţă progresivă, la 
acoperiş, la unghiuri, totul perfect sincronizat, cu o 
reciprocă armonie a rezistenţei, îşi termină el poezia 
învăţată cu greu. Şi o cărămidă ştiu unde o pun, nu aşa, la 
mână, cum vin. Şi chiar făcea nişte sortări numai de el 
ştiute, a materialelor. Aşa îşi dădea importanţă. Alte 
aspecte, nu le cunoştea. Cu planul de construcţie, dacă era 
ceva ce nu pricepea, la vile mai pretenţioase, fugea la 
meditatorul său, un arhitect la pensie, care îl toca la cap, 
până pricepea şi ştia pe dinafară. Pentru că meşterul Marin 
era analfabet, sau aproape analfabet. Apoi, tot lucrând, pe 
sărite, la o casă, la o vilă, sau la reparaţia unei biserici, sau 
la retencuirea atâtor vile vechi, intra într-o nouă fază a 
raporturilor dintre el şi proprietari. Scandal mare. Unde e 
meşterul Marin, cu echipa sa? Aici. Prezent. Mi-a fost 
ruşine să vă spun, dar nu am încotro. Supărarea vi-o şterg 
repede. Recuperez timpul pierdut şi vă dau lucrarea la 
cheie. Mi-aţi dat aproape toţi banii. Mâne vin toate 
materialele de construcţie, de care am nevoie. Eu le cumpăr, 
eu le transport, cu un camion. Câte transporturi sunt 
necesare. Doar banii… Faceţi apropo, la cele douăzeci de 
milioane, pe care mai am să vi-i dau? Aţi spus că aceştia, să 
vi-i dau la sfârşit. Da, aşa am spus . Ne-am înţeles cu două 
sute de milioane de lei. E nevoie de cele douăzeci de 
milioane, plus cincizeci de milioane. Iată de ce. Toate 
materialele de construcţie s-au scumpit. În suma convenită, 
nu pot să vă dau lucrarea la cheie. Am o mare rugăminte. 
Daţi-mi acum cele douăzeci de milioane, sau să le aveţi 
pregătite. Plătesc de la mine douăzeci de milioane, din cele 
cincizeci de milioane. Aduc materialul şi vin nu numai cu 
toată echipa de salahori, ci şi cu alţii, care îmi vor fi 
necesari. Îmi decontaţi pe loc cele douăzeci de milioane, 
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plus câte vor mai fi, pe măsură ce aduc materialele. Cam 
cincizeci de milioane. Eu o să avansez rapid. Aduc al doilea 
transport. Să aveţi pregătiţi banii. Iar când voi fi sus, pe 
creasta acoperişului, îmi daţi cele douăzeci de milioane, 
conform înţelegerii. Nici eu nu plec de aici, nici o zi. 
Lucrez cot la cot, cu ceilalţi meseriaşi. Nu toţi sunt salahori. 
Deci, la termen şi eu nu mai plec de aici. Sau plec la o altă 
lucrare. Nu pot să stau degeaba. Aveţi la dispoziţie poliţia, 
judecătoria. Dar dacă eu plec şi pierd o parte din meşteri şi 
salahori, eu pierd şi încă pierd serios, dar, este adevărat şi 
dumneavoastră pierdeţi. Sunt mâine cu materialele de 
construcţie aici? Da. Cu toate. Altfel nu mai vedeţi cele 
şaptezeci de milioane. Bine. Tot la câteva ore, vin cu un 
nou transport. Tot de atâtea ori, să aveţi banii pregătiţi. Şi 
tocurile geamurilor. Da, v-am spus tot, tot, să dau lucrarea 
la cheie, cu tot confortul. Fier beton, grinzi, căpriori, tablă 
pentru acoperiş. Dar aduc totul acum. În câteva zile e 
posibil să se scumpească iar materialele. Bine. Foarte bine. 
Aştept primul transport cu banii pregătiţi. De mâine 
dimineaţă, aici va fi un şantier, ca în Germania, concluzionă 
meşterul Marin. Dacă aveţi prieteni pricepuţi în meserie, 
peste o săptămână, pot veni să vadă, ce înseamnă un şantier, 
ca în Germania. Şi cum lucrează maistrul Marin. Şi uite aşa, 
de frică să nu rămână cu vilele neterminate şi cu banii daţi, 
proprietarii scoteau banii în plus, ceruţi de meşter. Dar 
meşterul avea toate materialele cumpărate încă de anul 
trecut, la preţul de atunci. Şi le aducea, ca la preţul zilei. Şi 
într-adevăr lucra cu mult spor, de îţi era mai mare dragul, să 
vezi aşa ceva. A dat norocul peste noi, îşi ziceau 
proprietarii. Şi acoperişul era sus. Se băteau scândurile, pe 
care se va pune tabla. Un perete era tencuit şi cu stropi, 
după toate pretenţiile estetice. De ce nu tencuiţi totul, apoi 
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stropul din piatră, mozaic şi ciment alb, în modelele 
acestea, cu adevărat plăcute. Aveţi dreptate. Sunteţi un om 
priceput. Dar sunt sigur, că nu aţi fi ştiut, cât de frumoasă, 
va fi vila dumneavoastră. În continuare, vom face cum aţi 
spus dumneavoastră. Mâine, o altă surpriză. Îmi sosesc şi 
celelalte două echipe. Ca la un stup de albine. Fiecare ştie, 
ce trebuie să facă. De mâine îşi priesc banii, ca în 
Germania. Săptămânal. Ca să lucreze de repede şi foarte 
bine, altfel, valea şi nu-l mai angajează nimeni. În patru 
săptămâni, totul e gata. În fiecare săptămână, îmi daţi câte 
cinci milioane, din cele douăzeci de milioane. Da, domnule 
Marin, nici o problemă. Şi Marin, foarte mulţumit, se gândi 
la nepotul său şi la unii prostănaci, din sat care vor să-l 
înveţe pe el, maistrul Marin! Chiar dacă nu am certificat de 
maistru, tot sunt cineva! Să nu am eu bani, pentru plată, la 
grădiniţa din oraş? Plasez doi-trei dintre salahorii mei, la 
grădiniţa din oraş, pentru unele reparaţii şi fac din Marinel 
al meu, ministru. De parcă nu ştiu eu, ce e cu intelectualii 
ăştia. Le fluturi, prin faţă, din gură, nişte milioane şi ce 
afaceri ai şi îi blochezi, uimiţi de faptul, că ei sunt doar 
nişte fomişti. Ministru îl fac! Să ştie toată lumea. Numai că 
veni şi iarna. Nu plimbi, copilul, pe frig, în fiecare zi, până 
la oraş, la grădiniţă şi înapoi. Zăpadă. Polei. Şi aşa a rămas 
Marinel, în Pestedeal, cu bunicul. Dar dumnealui Marin se 
voinici, cum nu s-a mai voinicit, de mulţi ani. Unul din 
gara-gara, s-a dovedit a fi, nici mai mult, nici mai puţin, 
decât tatăl unui inspector de la garda financiară, iar 
inspectorul i-a fluierat la urechi, să-i termine vila până în 
iulie, altfel nu le mai termină nici pe celelalte şapte începute 
şi două în stadiu avansat, de construire. Cum de a aflat unde 
am eu de lucru? Cu ăştia am mierlit-o. Ştii ce eşti? Ce? Un 
escroc. Cu casa ta din Pestedeal nu poţi returna decât foarte 
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puţin din sumele încasate. Trebuie să ai ceva euroi puşi de o 
parte. Şi m-a ars la inimă. Chiar aşa era. Şi leul din 
Pestedeal, deveni pisică. Şi dădu gata viloaia, de la care 
spera să se scoată în plus, cam o sută de milioane de lei. 
Dar a mai dat de la el. Şi a tras de salahori, la sânge, 
plătindu-i cu foarte puţin. Când îl părăseau, le flutura 
bancnotele şi aceştia se întorceau. Şi cum frica avea temei, 
fugi înaintea focului, pe la vile şi le termină, dar cât de cât 
fericit, că nimeni din Pestedeal, nu îl ştie de lefter şi că nu a 
ajuns de râsul lumii, să-i vândă casa la licitaţie. Şi cum 
vârsta îşi lăsa sigiliul şi peste Marin, se mai cuminţi, cu 
lucrări mai mici, să aibă ceva în plus, faţă de pensie. Că se 
pensionase înainte de vreme. Cu o legăturică de dolari. Dar 
lumea din Pestedeal are o minte foarte ascuţită. Nimeni nu 
scapă neobservat, neradiografiat. Grandomanul era 
terminat. Când mergea pe şosea, casele nu se mai aliniau 
să-i dea onorul. Şi pe Marinel, l-a dus la mamă-sa. Ni l-a 
luat Marusia. Ce să facem? E mama lui. O duce bine, cu 
noul serviciu. Recepţioneră la o cabană. Iar noi suntem bine 
mersi.  

Profesorul Lion nu mai era om. Părea un trup fără 
suflet. Cu sufletul scrumit. În mai puţin de cincizeci de 
metri de mers pe jos, află de două crime, una în Pestedeal şi 
alta în Ţâţa Vacii. În Pestedeal un tată şi-a omorât fiica 
vitregă, fată mare de cincisprezece-şaisprezece ani, dintr-o 
singură palmă catapultând-o de pereţi şi pe scări, ca pe un 
trunchi de copac. În Ţâţa Vacii ori un fiu şi-a omorât tatăl, 
ori tatăl şi-a omorât fiul. Nu înţelese şi nici nu a mai fost în 
stare să înţeleagă. Ochii i se înceţoşară de zguduirea 
sufletească, la auzul celor ce se discutau. Sunt un om 
terminat. Femeile şi bărbaţii buluciţi pe lângă aducătorii de 
veşti, mi se păruseră nişte chirurgi calmi, stăpâni pe 
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meserie, sau mai degrabă nişte oameni, la tăiatul porcului, 
când se îndeamnă unul pe altul, să ţină mai bine animalul. 
Numai că animalul înjunghiat era un om. Ajuns lângă troiţă, 
se aşeză pe trepte şi se răzimă cu spatele de un stâlp. Apoi 
coborî de pe trepte şi se întinse pe iarbă. Simţi cum sângele 
îi irigă vinişoarele capului şi cum îşi revine. Se ridică şi 
plecă spre casă. Acceptă cu bună ştiinţă, să nu facă nici 
măcar efortul de a se gândi la ceva. Încerca să evite o 
comoţie cerebrală. Iisus să îi pătrundă, cât de cât, in inimă, 
ca răcoarea pe vreme caldă la margine de apă. Şi reuşi să 
stopeze orice lucrare lăuntrică. Paşii îl purtară şi ei, domol. 
Îi urmărea vag, mental, doar era viu. Îi părea a fi un orb, 
dus spre domiciliu, de propriile picioare. Şi orbul înregistra, 
în linişte, mersul agale, al paşilor. Ajuns acasă se întinse pe 
pat, zicându-i Mihaelei, că e vorba de inimă, de insuficienţă 
cerebrală. O să stea întins. Nu te speria, o să-mi revin. Nu 
îşi dădu seama, de chipul livid al Mihaelei, ea însăşi la 
limita rezistenţei. Să-i pocnească inima, sau un vas de 
sânge, în cap. Şi Mihaela se rezemă cu spatele de o pernă şi 
îşi aşeza palma, a ocrotire, pe obrazul lui Lion. Şi aşa, 
adormiră amândoi. Sau ameţiră. Erau doi bătrânei. Poate nu 
ştiau ce sunt, sau se făceau că nu ştiu. Se treziră amândoi, la 
miezul nopţii. Adormiseră îmbrăcaţi.  

- Lioane, tu auzi ceva?  
- Nu. Ce auzi tu? 
- Nu ştiu să îţi spun. Ceva ca un plâns. Ca şi un plâns pe 

strunele subţiri de vioară. Foarte încet. Parcă izvorăşte din 
mine. Ca o părere de rău.  

- Nu, nu aud.  
- Dar cu tine ce a fost ieri? Cine te-a mai agresat?  
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- Mihaelo, îmi pare că nişte forţe rele încearcă nu 
numai să mă scoată afară din comună, ci să mă şi împingă 
afară din viaţă.  

- Satana, Lioane.  
- Îi dăm în foc, Mihaelo? 
- Îi dăm, Lioane. Şi de-o fi să ne luăm lumea în cap şi 

să plecăm unde nu ne ştie nimeni şi să ne acopere uitarea. 
Dar îi dăm foc. Vâlvătaie. Să ardă. Să se revolte fraţii mei, 
de ce am arătat spre bunicul meu, ca spre un tâlhar şi nu ca 
spre un sfânt, cum vor ei şi cum vrea un învăţător de pe 
vremea întemeierii comunismului, întemeiere sub asistenţa 
autorităţilor militare şi KGB-iste ruseşti. Învăţatorul a scris 
câteva versuri despre tataie, ca despre un haiduc. Şi despre 
alţi doi hoţi. Şi la atât se reduce toată poezia populară din 
comuna noastră. Bate la ochi. Numai că nici acestea nu au 
prins şi nu le mai ştie nimeni. Nici noi cei din familie, nu 
le-am ştiut pe dinafară, dovadă că nu le cunoaşte, nici un 
nepot, strănepot. Şi noi, nepoţii, l-am cunoscut pe bunicul. 
Desigur, înainte şi după al doilea război mondial, şi nici 
vorbă de haiduc. Haiducul s-a născut la o masă de scris, 
după 1950, în cadrul luptei devastatoare declanşată 
împotriva tuturor celor bogaţi. Din partea celor săraci. De 
nicicând, nu se cunoaşte, nici un hoţ, sau tâlhar, din părţile 
Pestedealului, care să fi fost şi altruist. Ceea ce fură, să 
împartă săracilor. Nici hoţii şi tâlharii de azi şi nici bunicul.  

- Lasă-l în pace. Nu este singurul care a făcut ce nu 
trebuia. Numai în ultimele luni, s-a furat ca în codru şi s-au 
săvârşit două crime. 

- Dar numai bunicul nu a făcut nimic! Şi oamenii merg 
prin viaţă, tot în felul lor, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat 
nimic. Nu, Lioane. Până acum am trecut la spate, faţă de 
tine, mai ales faţă de tine, dar chiar şi faţă de mine, pe cei 
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de dinaintea noastră şi pe cei de azi, care au avut, sau nu, 
obiceiuri urâte. Pe hoţi, pe tâlhari şi criminali. Că hoţu, e tot 
un tâlhar. Nu un om deştept, cum e considerat aici. Ce vrei, 
să schimbi tu lumea?!, ţi-am spus adesea, lovindu-te. Să fiu 
clară. Pentru păcatele lui, răspunde bunicul, iar pentru ale 
noastre, fiecare dintre noi. Pe de o parte. Sub alt aspect, 
păcatele bunicilor şi ale părinţilor, îndeamnă la păcate şi pe 
urmaşi. Ele au fost sădite în urmaşi. Depinde de urmaşi, 
dacă se eliberează, sau nu, din felul necinstit de a fi, al 
unora, de dinaintea lor. Dar dacă hoţul ne prins şi dacă 
necinstitul ne condamnat, sunt oameni cinstiţi, dacă aceasta 
este filozofia neamului meu, mă leapăd de ea. Vreau să fiu 
şi sunt liberă. Mântuirea, în ultimă instanţă, este o problemă 
strict personală. Nu pot fi până în mormânt, avocata apărării 
unui vinovat şi nici a acuzării, dar nu pot nici să mă 
comport, ca o înapoiată mintal şi să-mi consum toată viaţa, 
încercând să fac dintr-un hoţ ordinar, un sfânt. Neamurile 
mele sunt bolnave de mândrie, ca şi celelalte neamuri din 
Pestedal. Le-a injectat Satana, din generaţie în generaţie, cu 
morbul mândriei, boală ce a calamitat întreaga civilizaţie. 
Nedreptatea şi ura sunt la ele acasă. Viclenia. Încep să cred 
şi eu, că este vorba, despre blesteme. Aşa ai zis, cândva, 
demult, apoi ai tăcut, speriat, ca să nu năvălim pe tine, noi, 
toate neamurile. Că deşi ne hărţuim între noi, suntem ca o 
haită, pentru alţii. Vorbeai de crime în lanţ. Că fiecare 
generaţie are crime cunoscute, sau ascunse în casetele 
memoriei celor ce au fost, sau celor ce mai trăiesc. Atunci, 
eu şi fraţii mei eram să punem la cale, să te omorâm. Am 
crezut că te referi la bunicul nostru şi ne faci nepoţi de 
criminal. Azi, văd cum colcăie ura. Dincolo de aparenţe. Şi 
hoţia. Ar fura de ar rade, dacă ar avea ocazia. În lăuntrul lor 
trăieşte dihania. Dă-i foc, Lioane. Luptă-te cu ea, aşa cum 
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m-am luptat eu cu tine, pe viaţă şi pe moarte. Şi să ştii ce n-
ai ştiut. Nici tata nu te iubea. I-a oprit pe fraţii mei să nu te 
agreseze, fiind calea cea mai uşoară pentru a folosi 
pământul meu. Şi l-au folosit zeci de ani. Dar erau 
dezlegaţi, în caz contrar, să te agreseze fizic. Şi eu am fost 
mereu de partea lor. Cu o ură paranoică. Ai dormit cu 
Satana în pat şi aşa ai fi murit, cu Satana de gât, dacă Cei de 
Sus nu o trimiteau pe Merişoara să îmi spună adevărul. Şi 
dacă vrei să ştii adevărul gol-goluţ, fraţii mei, au zvonit în 
comună, că Merişoara îţi este ibovnică! Fraţii şi vărul 
Făniţă. Că de ce le-ai stricat imaginea publică, făcând, tu şi 
Merişoara, ceea ce ei doar au zis că fac. Ce, erau proşti, să 
bage banii pentru proşti?! I-ai atins în amorul propriu şi nu 
te iartă nici în mormânt. Dar atât, nu e de ajuns. Şi nu îţi pot 
spune. Au pus la cale şi altceva.  

- Cine?  
- Mi-e şi frică, să-ţi spun. Încă nu sunt liberă! Şi vreau 

să fiu! Poftim. Aceasta era pentru tine. O anonimă. Mi-a 
picat mie în mână. O scrisoare prin care ţi se aduce la 
cunoştinţă, că te-ai însurat cu o curvă, că m-am culcat cu şi 
cu şi cu. Acum ce faci cu mine?  

- Nu eu, îi răspunse Lion. Ci tu ce faci cu el. Alungă-l. 
Dă-i foc. Şi noi doi, împreună, prin foc şi pulbere. Ca nişte 
oameni sănătoşi. Şi păcatele tale, dacă sunt şi câte sunt, şi 
păcatele mele, dacă sunt şi câte sunt, să nu ne incendieze şi 
să ne stârnească, unul împotriva celuilalt. E o singură cale. 
Arde-l pe Satana. Pleacă din Pestedal, în Bucureşti, sau în 
oricare alt oraş, sau la o mănăstire, presupunând că de 
preotul de aici ţi-e ruşine şi spune tot. Poartă-te ca un om în 
stare să învingă. Vrând ne vrând, te-ai spovedit de câteva 
ori. Dar n-ai spus tot.  

- N-am spus, reacţiona Mihaela. 
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- Dacă nu ai spus tot, ai suferit destul. Şi alţii au suferit. 
Eliberează-te. Atât îţi cer. Ca să luptăm lupta cea dreaptă. 
Eu sunt Calea Adevărului şi Viaţa. Ce-ţi spun eu ţie, să faci, 
eu am făcut, cu mine.  

- Ştiu. Îmi vin în minte răgetele mele, urletele mele, 
către tine, când îmi spuneai că dacă am ceva pe suflet, ce 
mă apasă, trebuie să merg la preot, medicul sufletelor. Şi îţi 
strigam, că eu nu am păcat şi deci n-am, ce să mă apese. 
Du-te tu la doctor! Dar cu adevărat, nu mă apăsa nimic. 
Acum sunt lovită de moarte. Nu mai rezist. Lioane, mi-e 
frică. Ia-mă în braţe. Lion o luă la piept. Braţele Mihaelei 
căzură pe lângă corp şi capul i se lăsă pe spate. Lion încercă 
în fel şi chip să o facă să îşi revină, dar se pierdu cu firea. 
Reuşi să sune la salvare. Şi la Blaj, la copii. Mihaela făcuse 
comoţie cerebrală. În ziua următoare, la spital, încetă din 
viaţă. Copii sosiră în Pestedeal, de-odată cu mama lor, de la 
spital. Şocaţi, se trezi în ei, toată dragostea, care nu i-o 
dăduseră. Abia acum, împreună cu ei, începu să plângă şi 
Lion. La înmormântare venise atât de multă lume, cum nu 
mai fusese niciodată, la un mort. Explicaţia nu a întârziat să 
apară. Când să scoată sicriul afară din curte, din mulţime se 
auzi un, huo, criminalule. Criminal, cu troiţa mă-ti şi cu 
curva de Merişoara, izbucni Ion, unul din fraţii Mihaelei. 
Banditule! Lumea îl luă pe sus, ca să  nu-l agreseze pe 
Lion. Striga şi se zbătea şi urla, după surioara lui dragă. 
Sulcina îşi făcu şi ea glasul auzit. Curvar nenorocit! Te-ai 
… cu Merişoara, noaptea, la Sfânta Troiţă! Cum să nu 
moară Mihaela, de ruşine?! Criminalule! Huo, huo, o 
secunda mulţimea. Cei doi copii ai lui Lion, oameni la 
mijlocul vieţii, încremeniseră, paralizaţi de curentul nervos, 
năucitor, pe care îl degaja mulţimea revoltată. Deci tatăl lor 
a omorât-o pe mama lor. Aşa spun toţi oamenii din comună. 
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Mulţimea se împrăştie, grupuri-grupuri, Mihaela fiind 
condusă, în tăcere, de un grup de neamuri. După 
înmormântare, fiii Mihaelei se urcară în maşină şi fără nici 
o explicaţie, sau un la revedere, faţă de tatăl lor, plecară. 
Lion luase hotărârea, să nu le arate scrisoarea, care o 
incrimina pe Mihaela, din tinereţe, până mai târziu. Cum să 
le dea o scrisoare în care cineva o beştelea că a fost curvă? 
Cum să le dau o asemenea scrisoare abominabilă?! O 
scrisoare bine gândită, bine ticluită, să lovească în plin. 
Scrisoare adresată mie, ca să mă satur de Mihaela şi să ne 
distrugem viaţa de familie. S-a mai văzut aşa ceva şi la 
vârste mai înaintate, decât ale noastre. Şi Lion a rămas în 
sufletul fiilor săi, ca un monstru. Un curvar nenorocit. Cu 
care mama lor s-a luptat toată viaţa. Nu pricepuseră 
adevărata cauză, a deselor neînţelegeri. Rămas în Pestedeal, 
singur, pustiit, Lion încercă să îşi vândă casa, dar nimeni, 
absolut nimeni, nici nu vroia să audă de aşa ceva. Casa era 
blestemată. Şi înţelegea Lion, casa şi el. Îşi luă carnetul de 
identitate şi cardul pentru pensie. Nu mai avea nici 
manuscrisul romanului, la care lucra. După înmormântare, 
l-a găsit ars, în spatele casei. Cineva îl luase din casă şi-i 
dădu-se foc. Trecu pe la Ion, îi lăsă cheia de la casă şi fără 
nici o explicaţie, fără bună ziua, sau la revedere, plecă din 
comună. Şi nimeni n-a mai auzit de el, unde-i, ce face, cum 
trăieşte. Mihaela în mormânt, iar cealaltă, dispărută şi ea, 
cine ştie pe unde. Cum pe unde?, se înfiripă, încet-încet, în 
comună, un zvon. Ştia Lion unde. Cum de nu se ştie nimic 
de nici unul? Că doar n-or fi proşti, să se arate în lume. Ea 
are pensie? Are. El are pensie? Are. Ea are zeci de milioane 
de pe casa vândută? Are. Au cu ce trăi? Au. Dar tot nu îmi 
vine să cred, zvoni în continuare Sulcina. Doar Merişoara 
nu era atât de proastă, să-şi toace banii, cu fătălăul de Lion.  
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Ion îl mută pe Ionică în casa Mihaelei şi comuna respiră 
uşurată, ca după o calamitate naturală.  

 
 
    Bizdidel 
   2001-2002 
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