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STEAUA 

Dimineaţa deschide porţ i le ogrăzi lor. Satul mai 
odihneşte încă, dar la răsărit, între cele două dealuri, se 
strânge lavă fierbinte. Zile în şir, în toată dimineaţa, cerul 
e în văpăi. Nerăbdătoare raze bat într-o poartă, într-o 
uşă, în două ferestre. Cheamă. 

Cu traista pe umăr, mătuşa Veta trase după ea portiţa 
şi o luă spre şosea. Pe la marginea satului o ajunse din 
urmă maşina colhozului. 

- Unde merg i , mă tuşă? în t rebă badea Ion, 
preşedintele. 

- La Bălţi, Ionică. 
- A t u n c i urcă, îi zise badea Ion, deschizând uşiţa, că 

noi tot într-acolo ne ducem. 
Mătuşa se aşeză dinapoi, într-o margine, îşi puse 

traista între sandale şi spuse: 
- Chiar vă mulţumesc. 
Şoferul, badea Ghiţă, întinse posac mâna să închidă 

portiera şi trase o căutătură la traista mătuşii. Prin răritura 
ei îi păru deodată că-i luceşte ceva aşa ca o pielicică 
brumărie. Că-i plac iui badea Ghiţă, de mult îşi bate capul 
de-o cuşmă. Mătuşa îi prinse căutătura şi înveli traista 
cu şalul. S-or mai pricepe. 

Badea Ghiţă pricepu în felul lui şi se plecă la urechea 
preşedintelui: 

- Să ştii că se duce la târg să facă specuiă. 
- Ei, asta-i! făcu neîncrezător preşedintele. N-o 

cunoşti tu pe mătuşa Veta? 
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- îmi pun capul că are pielicele în traistă, zise badea 
Ghiţă tot trăgând cu ochiul peste umăr. 

Mătuşa Veta prinse ceva din şuşoteala şoferului şi-şi 
zise: 

"Lasă-i, săracii, să vorbească. Că şi-au făcut pomană 
cu mine şi m-au luat". 

Preşedintele întoarse capul, îi cântări cu privirea 
traista, pe urmă se uită în ochii mătuşii. Mătuşa îi citi 
bănuiala şi, stingherită, îşi feri privirea. 

- Te pomeneşti că aşa o fi, mormăi în barbă badea 
Ion. 

Şoferul îi privi cu înţeles: nu-ţi spuneam eu? 
Oraşui fugea şi el, nălucind departe, dinaintea maşinii. 

Dar iată că maşina îl ajunse în sfârşit. în geam, ca pe 
ecranul unui televizor, apărură căsuţe mici, apoi tot mai 
mari. Una până în nori, cum i se păru mătuşii, astupă 
ecranul de azur şi se pierdu undeva îndărăt, făcând ioc 
unui parc, ghemuit între clădiri. 

- Unde te dai jos, mătuşă? se interesă badea Ghiţă. 
Nu cumva la piaţă?... 

- Ba te-aş ruga să mă laşi chiar aici. Că mai am vreo 
doi paşi, îi răspunse mătuşa. 

Maşina ajunse în dreptul celor doi ostaşi, înveşniciţi 
la intrare. Mătuşa Veta coborî şi porni zori tă pe-o 
cărăruşă. 

Preşedintele privi la badea Ghiţă: 
- Ce zici? 
- Ştiu eu? strânse din umeri badea Ghiţă. 
Cum intrară pe poartă, o văzură pe mătuşă stând jos, 

lângă o frunte de marmură ce veghea deasupra unei stele 
crescută din flori vii. Scoase din traistă un ştergar alb şi-l 
aşternu, puse deasupra o bucată de pâine, o împărţi în 
cinci şi şopti: 

- Luaţi, băieţi i mamei. . . 
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Hulubi albi se iscară îndată în preajmă şi începură a 
ciuguli bucăţelele de pâine. Le-au ciugulit şi s-au ridicat 
sus, s-au împrăştiat pe tot cerul. Bătrâna îi petrecu cu 
privirea blajină şi zise: 

- Iaca na, v-au luat pâinea păsările. Să fie sănătoase. 
Las'că vă aduce mama alta. 

Preşedintele se opri în faţa plăcii de marmură cu 
numele eroilor căzuţi în lupte. Le trecu cu privirea pe 
toate, dar nu găsi printre ele pe feciorii mătuşii. Bătrâna 
îl întrebă: 

- Nu-i găseşti? 
Preşedintele tăcu. Apoi murmură stingherit: 
- Pe câte ştiu eu, ţi-au căzut flăcăii care la răsărit, 

care la asfintit... i 

- Ştie mama unde-s feciorii ei, adăugă ea. Acu sunt 
cu toţii împreună... 

Mătuşa Veta scoase din traistă un ulcior cu apă şi o 
cană. Turnă în cană şi stropi mai întâi un colţ de stea, pe 
urmă altul şi tot aşa, până isprăvi toată apa. 

- E răcoroasă... murmură ea. Că v-am adus apă 
vioară, apă neîncepută. 

Florile, legănându-se în scrânciobul vântului, şuşoteau 
între ele, şi mătuşa Veta dădu din cap mulţumită. 
Creşteau miresme şi nici marmura nu mai părea atât de 
rece. 

La poartă aşteaptă maşina preşedintelui. Mătuşa Veta 
îşi deapănă paşii pe lângă ea şi vrea să-şi vadă de drum. 
Badea Ion sare iute şi-i deschide portiera. Mătuşa Veta 
urcă. în geam se oglindeşte o faţă de femeie arsă de 
soare, cu falduri adânci pe la ochi şi gură. De sub 
broboada neagră privesc doi ochi negri, adânci... 

- Când să te mai aduc, mătuşă? 
Pufăie inimos motorul şi maşina se urneşte din loc. 
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COASTA DE DRAC 

în geam ciocăneşte ploaia. Pe prag vântul fluieră prin 
crăpătura uşii. Se cere în casă. în vatră pocneşte un lemn 
aprins. Pe plită clocoteşte oala. Capacul saltă pe gura 
ei, îl gâdilă aburii. 

Lelea Dochiţa a tăiat cocoşelul porumbac să facă o 
zeamă. Aşa-i porunca lui badea Pintilie, bărbatul ei. 
înainte vreme, când trăgea sapa în rând cu toţii, nu mai 
căuta carne în strachina cu borş. Dar acu, de când ţine 
creionul între degete, nu poate fără ea. Ba a mai prins 
obiceiul să vină acasă afumat. Cică un pahar de băutură 
dezleagă mintea. Dar dacă ia unul, i se ridică şi pofta. La 
al doilea uită că Dochiţa îl aşteaptă cu mâncărica gata. 
După alte vreo câteva, îşi aduce aminte de toate vădănile 
din sat. Le deapănă pe degete, apoi îşi scoate creionul 
din tureatca ciubotei şi înseamnă cui îi trebuie de foc, cui 
la moară. Săracele, dacă n-au bărbaţi... Şi el, om cu 
răspundere, ţine socoteală de toate. Dacă-i brigadier!.. 
O fâţâită ca Maria şi aceea s-o ia în căruţă?! N-a spus 
mai dăunăzi la fântână că numai să-i vie ei cheful, îl joacă 
pe deşte pe badea Pinti l ie, aşa cum ştie ea. Auzi, 
batjocura! N-are bărbat şi strică vatra altora. Umblă cu 
dresuri, să fie mai bălaie la obraz. Alege câte două oale 
de smântână şi-şi frăgezeşte faţa. Când o întâlneşte pe 
Dochiţa, nici "bună ziua" nu-i zice. Tac amândouă. Numai 
cumpăna scârţâie. Dar în sat, cu alte neveste, o vorbeşte. 
Cică badea Pintilie o lasă, că prea-i moaleşă şi smerită. 
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De, aşa-i ea, lelea Dochiţa. Femeie domoală. îşi apleacă 
fruntea la toate. îi îndură şi harţagul la beţie. Pintilie, cum 
intră pe uşă, caută melesteul şi strigă: 

- De astă dată numaidecât ţi-o găsesc. 
Aşa-i năravul lui. A auzit din oameni că cică femeile 

au câte o coastă de întrecut. O coastă de drac care 
trebuie smulsă, ca muierea să nu iasă din cuvânt. Aseară 
a dat să i le numere şi când tocmai a achipuit-o pe a 
zecea, au sărit vecinii. Omul s-a cam fâstâcit şi i-a spus 
nevestei: 

- Na melesteul, Dochiţă, şi pune de-o mămăliguţă, 
că, uite, ne-au venit musafiri. 

Lelea Dochiţa şi-a amintit de istoria din ajun şi un 
junghi ascuţit a împuns-o în spate. 

Motanul a sărit de pe sobă, s-a întins lung, a căscat 
de trei ori şi şi-a găsit pătuc în poala lelei Dochiţa. Căldura 
a aburit ferestrele, răceala s-a tras prin colţuri, sub laiţă. 
Vreme moale. Trage la somn. 

Şi când tocmai să aţipească lelea Dochiţa, cineva a 
bocănit la uşă. 

- Deschide, l-am adus pe tovarăşul brigadier, răsună 
de afară un glas bărbătesc. 

Era Ghiţă, vecinul lor de peste drum. 
L-au tăbârcit cu greu pe badea Pintilie în casă şi l-au 

desfăţat. Lelea Dochiţa i-a strâns capul cu un ştergar 
ud, să nu-i plesnească cercurile, şi pe urmă parcă o mână 
rea a împins-o să-l întrebe de nu vrea nişte moare, să se 
dreagă. Badea Pintilie a scăpătat o privire printre gene. 
Din cotruţă îşi scoase capul pe sub perdea melesteul. 

- Dă-I încoa, Dochiţă, mormăi badea Pintilie şi, dând 
să se scoale, se răsturnă. 

Ghiţă şi lelea Dochiţa l-au aşezat înapoi. 
- Unde l-ai găsit? întrebă Dochiţa. 
- La Maria în poartă, zise omul, ieşind pe uşă. 

8 



- Iar Maria! 
Pe obrajii lelei Dochiţa înfloriră doi maci aprinşi. Ochii 

uscaţi scânteiară spre badea Pintilie. 
"De-aiştia îmi eşti, brigadire? Apoi stai tu..." 
- Melesteul, n-auzi? scrâşni badea Pintilie, întinzându-

se către ea. 
Lelea Dochiţa îl îmbrânci înapoi cu sete, de-i sări bluza 

din copci, şi-l săpă cu numai două cuvinte: 
- Dă! încearcă! 
Broboada se desfăcu, răsturnând părul pe umeri. 
Badea Pintilie crăpă un ochi mirat spre lelea Dochiţa. 

la te uită! Deschise şi pe celălalt. Visează? Dă-I naibii, 
că-i bun visul. Dar ştii că-i frumoasă Dochiţa mea? Uite 
cum îi ard ochii. Ea să fie?... îşi duse degetul la gură şi-l 
muşcă îndesat. Nu doarme. îi trecu şi beţia. Simţea şi 
zahăr şi pelin pe suflet. Cum de n-a văzut-o el până 
acum? întoarse ochii la melesteu şi zise încruntat: 

- Pune-I pe foc, Dochiţă, şi încălzeşte zeama, că s-au 
isprăvit gătejele. 

Vecinii îşi fac de lucru prin ogrăzi. Stau în aşteptare. 
Nu dau buzna. Cum să intri aşa nepoftit în casa omului? 
Dar, ce să fie?... Lampa se suie pe cuptor, la cald. Se 
stinge. Vecinii privesc la ferestrele negre şi-şi aduc aminte 
că prin sălaşe îi aşteaptă nevestele. 

La crucea drumului casa s-a ogoit. Doarme... De după 
un nor păşeşte, plină şi mândră, luna. Se face mai caid. 
Se încălzesc băltoacele, se dezmorţesc gardurile, răsuflă 
pământul, de parcă i s-ar fi mişcat o coastă. 

A doua zi badea Pintilie a ieşit în ogradă să despice 
nişte lemne. îl furnicau tinereşte mâinile, se cereau la 
muncă. Iar lelea Dochiţa se porni, ca de obicei, la fântână 
după apă. Cumpăna scârţâi. Maria, văzând-o, pentru 
întâia oară îi spuse "bună dimineaţa" şi-i întinse ciutura 
plină. 
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BADEA VASILE LUPU 

Creionul îşi scutură îndârjit gămălia de garafa goală. 
Cere linişte. 

Sala tăiăzuieşte. Ferestrele zbârnâie, lămpile cu 
sticlele umflate de jar îşi frământă neostoite limbile. 

Noaptea a colindat tot satul, a tras perdea neagră pe la 
geamuri şi a poftit şi la club. S-a tupilat la poala salcâmilor 
din bătătură şi aşteaptă până s-a mai potoli focul. 

lată că ferestrele şi uşile s-au deschis larg şi tunetele 
au răbufnit afară, amestecându-se cu glasul norilor. De 
trei zi le mocneşte ceru! deasupra satului. Scapără 
amnare. Scapără ochi i . Badea Vasi le c iocăneşte, 
aşteptând să se stingă fulgerele. Dar din ochi în ochi se 
ţes şi se împletesc curcubeie de lumini care-i împânzesc 
vederile. 

"Toţi strigă, se gândeşte năuc badea Vasile, luând 
aminte la forfota sălii. Toţi". Creionul îşi repede gămălia 
în garafă cu şi mai multă îndârjire. Sunetul nu se întăreşte, 
rămâne veşted. 

- ...semănăturile, semănăturile... desluşeşte badea 
Vasile. 

Din pânza vărgată a curcubeului ţâşneşte o dungă 
neagră ca o brazdă răsturnată şi acoperă sala. Apoi alta 
şi alta. Printre ele răsar rare firicele verzi. Grâul... Firele 
sărace se înalţă ca nişte mâini răsfrânte şi-i fac lui badea 
Vasile din degete, dojenindu-l. 
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- ...vitele, vitele... sare un glas subţirel de femeie, şi 
verdele sărac al ierbii păleşte, se întunecă. Badea Vasiie 
aude parcă vitele mugind a foame. 

- ...lumina, lumina... şi cruguri portocalii se rotesc prin 
sală, iar para lămpilor prinde a bate batjocoritor din unghii. 

- Afară cu el, nu-l vrem preşedinte, strigă Costache 
Negru care tocmai sărise pe scenă, şi-l împunge cu 
privirea pe badea Vasiie. 

Creionul încremeneşte pe garafă. Două perechi de 
ochi - negri şi albaştri - îşi încrucişează săgeţile. Badea 
Vasiie simte vălătucul fierbinte de curcubeie sfredelin-
du-i pieptul. 

- Pe mine? urlă el, cercând să acopere freamătul sălii. 
- Pe tine, bădie! Atâta ţi-a fost! 
Badea Vasiie repede garafa deasupra capulu i , 

pregătindu-se parcă să pălească sala în frunte. Vrea să 
spună ceva, dar un strop de apă, aninat de buza garafei, 
se desprinde şi-l picură pe nas. Garafa se desface surd 
de podele. Badea Vasiie închide gura şi sare jos de pe 
scenă. Pânza curcubeului se despică în două până la 
uşă, petrecându-l... 

- la nu mai boci şi tu ca la mort, se stropşi badea 
Vasiie la lelea Catinca şi se întinse pe pat, fără să-şi 
lepede ciubotele. 

Uscându-şi obrajii în colţul broboadei, femeia se aşeză 
lângă el. îi încheie bumbii cămăşii, îşi petrecu degetele 
prin părui lui şi zise, scâncind printre buze: 

- Vasiie, ce ne facem acum? Casa nouă încă nu-i 
gata. Măcar să mai fi aşteptat şi ei o ţâră, până vedeam 
toate la bun sfârşit. Că nu dau turcii. Iaca, Petrea 
Bucătaru din Stolniceni a rămas şi el de căruţă, dar, vezi 
Doamne, a apucat să-şi ridice casă la oraş. 

Badea Vasiie îi trase o căutătură, de-i astâmpără 
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harţagul, apoi se ridică, îşi zvârli haina pe umeri şi ieşi afară. 
Se îngâna ziua cu noaptea şi prindea glas prin ogrăzi. 

Au clătinat din creştete salcâmii, tot uitându-se la casa 
cu uşile date de perete şi ferestrele stinse. Anapoda! 

Badea Vasile se aşeză pe o piatră, sub mărul de lângă 
poartă. Scăpară un chibrit. îşi ogoi sufletul cu câteva 
fumuri. Privi în vale. 

Aha! lată acoperişul acela de stuf! înfipt obraznic în 
crengile copacilor. Ţigara fostului preşedinte se înroşi la 
colţul gurii. Mărul fumegă uşor şi întinse o mână. Badea 
Vasile se avântă spre ea. Creanga se îndoi în palmă. 

- A p o i , măi Costache, mai vorbim noi, scrâşni printre 
dinţi badea Vasile ieşind de sub măr. Nu mă dau bătut 
aşa cu una, cu două. Ne puneţi unghia în gât? Vă îndoim 
noi gârbiţa... La toţi... 

Slobozită, creanga se întoarse la loc, fremătând. 
Lângă gard ţigara îşi dezveli focul în uliţă. Mai la deal, 

de după cotul drumului, veneau vorbe aduse de paşi. 
"S-a isprăvit adunarea", îşi zise badea Vasile şi, 

strivind mucul de ţigară cu călcâiul, se tupilă zorit în dosul 
gardului. 

- A adormit badea Vasile, vorbi unul din trecători, 
privind la ferestrele stinse. 

- Visează la mai mare, scârţâi ciubota altuia chiar 
lângă gard. 

- la lăsaţi, măi... Ce să-i mai cătrăniţi inima omului? 
îi ajunge adunarea. 

Văcarii colhozului, Miron şi Terente, l-au ascultat pe 
şeful cramei Filimon şi şi-au dezlipit coatele de gard. 

- A mai paşte şi el vacile, poate a mai prinde la minte... 
Ca mine, zise mucalit Miron. 

Badea Vasile se ghemui şi mai tare, de parcă bubuise 
alături tunul. Glasurile alunecară la vale. încet, să nu 
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stârnească hudiţa, se ridică. Tropăiră alţi paşi. Badea 
Vasiie îngenunche şi căută printre gard. El e. înalt, slăbuţ. 
Cu pălărie. Calcă apăsat. Ei e, Costache Negru. 

Gardul icni în mâini. Badea Vasiie bâjbâi prin întuneric 
în jurul lui. Degetele găsiră o piatră înrădăcinată în 
pământ. O smulse cu înverşunare şi crescu în poartă. 
Paşii sunau aproape... 

- la stai, bădie! strigă o femeie din urma iui Costache 
Negru. Stai, că mă tem de câini. 

Badea Vasiie se făcu nevăzut după gard. Ce, încă o 
inimă? Una în piept, alta zvâcneşte în palmă. Mai să 
plesnească! îşi descleştă degetele. Zâmbi acru şi cucui 
piatra pe un par din gard. Mâna se uşură, dar se împietri 
pumnul. Perechea coborî uliţa. 

A-mboboci t ziua. O rândunică se despr inse din 
streaşină, se iuţi în vale, săgetă peste sat şi ieşi la şosea. 

- Mai repede, îşi zise badea Vasiie, pornind zorit ia 
drum, ca omul care ştia acum încotro să apuce... 

N-a mai ajuns ia raion. S-a oprit în Valea Săliştii. 
înfricoşat să nu-l vadă cineva, s-a şupuritîndărătui stufului 
şi papurii dese. A mai făcut câţiva paşi. Dinaintea lui s-a 
deschis iazul, încins în legătoarea deasă de papură, rogoz 
şi stuf. Badea Vasiie tăvăli iarba, aşezându-se. Cerul -
clopot. Soarele - limba iui. 

- Oamenii au dreptate, îi sună în auz. Cuvintele astea 
îi pasc urma din sat. Cine îi vorbeşte oare? 

Ochii spumegară spre cerul tulbure. Se întoarse pe o 
coastă şi-şi îndreptă privirea spre valurile şumane ale 
iazului. De pe mai, dintr-o creangă a răchitei se desprinse, 
învârtejindu-se, o frunză. Unda o cuprinse în braţe şi o 
potoli, legănând-o. 

Cerul usucă pe plita lui grăunţe albe de nouri. Soarele 
rumen, ieşit de după un nor, se hârjoneşte cu iazul, răchita 
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de pe mal picură cu nasul în apă. O linişte şi o pace, ca 
de pe altă lume... 

Badea Vasile zăbovea cu ochii închişi. îl trezi bâzâitul 
unei strechii. Sări în picioare. Căută vinovatul cu ochii 
împrejur. Nimeni. 

...Drumul l-a adus în pădure. Că pe aici trece el de 
când l-au croit străbunii. în fundul văii se arată satul. Din 
verzimea lui se înalţă mâini multe şi răsfirate. Se întind 
încoace... Parcă îi cheamă... Badea Vasile îşi duce palma 
la ochi. Se dă la umbră. Să nu-l vadă cineva. A mai sta o 
zi-două, până s-a limpezi apa Prutului, că s-a tulburat de 
atâta ploaie. 

Se trase în adâncul pădurii. Să nu-l vadă, să nu-i 
vadă... Să-I caute, să-l cheme... 

Pădurea creşte... Frunze cad, frunze înverzesc... 
Gânduri... 

Două zile şi două nopţi încheiate stă badea Vasile în 
pădure. în zori a ieşit la margine să privească cum se 
r id ică din pat satu l . S imţea tocmai de aic i fumul 
hogeagurilor. Odată chiar s-a pornit, dar l-a prins ziua şi 
s-a întors. Iar când s-a întunecat, şi-a zis că nu găseşte 
drumul. Aseară a plouat. L-a adăpostit pădurea cum a 
putut cu poala ei, totuşi l-a burezat binişor. N-a dormit 
toată noaptea. 

Badea Vasile privi spre cer. Numai nori. Trebuia să-şi 
facă o colibă, c-a veni iar o ploaie. De topor şi-a făcut 
rost ieri. L-a furat de la tăietori. Patru căpriori are. îi mai 
trebuie unul. lată o creangă potrivită. îl zădără tocmai 
din vârful stejarului. Se apropie de tulpina copacului şi 
privi înrăit la ea. E sus! Asta-I întărâtă. Spânzură toporul 
de curea, încolăci cu mâinile şi picioarele trunchiul 
stejarului, îşi îngruzi puterile şi porni să urce pe îndelete. 
Desprinzându-se dintre crengi, răzbătu la locul menit. De 
patru ori se cutremură stejarul. De patru ori. Atât. Creanga 
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bufni la pământ. Coborî şi badea Vasiie. Gândeai că n-am 
să pun mâna pe tine? îi vorbi el cu harţag. O ciopli de 
degete. îi reteză arătătorul, apoi, luându-le pe toate la 
braţ, le duse sub un măr pădureţ. A ales locul acela, că 
nu bate ia ochi când intri în poiană. întări căpriorii în 
pământ. Acoperi coliba cu frunze uscate. Şi când socoti 
că e gata, se aşeză în gura colibei. Tocmai acum simţi 
că-l frige la linguriţă. Ce i-ar prinde bine o bucată de pâine 
proaspătă! îi trecură pe dinaintea ochilor vărzare, plăcinte, 
o oaiă cu zeamă din care ies aburi, un pui fript, ghilosit în 
smântână şi un pahar cu vin, faţa soarelui. înghiţi apa 
din gură. Băgă mâna în buzunar şi scoase tabachera, 
încă cinci ţ igări. Una o fumează azi, una deseară. 
Celelalte le rupse în jumătate. Se uită spre cer. Amiaza 
zilei. Se sculă şi porni printre copaci... 

... lată-i, lucrează. Tăietorii. Răstoarnă un copac. 
Crengile trosnesc. Acu e vremea. Se repezi şi înhăţă 
traista. Şi, la fuga, printre copaci. Se opri nu departe, 
într-un desiş. îşi ciuli urechile. 

- Măi, ortaci, să stăm la masă, vorbi unul dintre 
tăietori. 

- Du-te şi aşază, că venim şi noi. 
Tăcere. 
- Măi Sofronică, ţi-am spus doar să anini traista în 

copac. 
- Da ce-i? 
- Ai să stai cu lingura în brâu. O fi vreo dihanie undeva 

aici, în preajmă... 
Cum auzi vorbele, badea Vasiie se mistui în desiş. 
...Nu s-a atins de merinde. A lepădat traista în cărare. 

S-a culcat în iarbă, uitându-se la un crâmpei de cer. 
Zburând de pe un copac pe altul, a venit noaptea. Frunze 
cădeau, frunze înverzeau... 
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Fiecare om are un bob de soare, o hrincă de lună, o 
stea. Fiecare cu steaua, cu rostul lui. Unul cu vacile, altul 
cu tot satul... Atunci, ce-au tăbărât cu toţii tocmai pe 
dânsul, pe Vasile Cojocaru? Apoi deatâta că s-a făcut 
omul nostru al naibii, asta-i. Gălăgia din club îi ţiui în 
urechi. Se ridică în pirostrii. Ce are Costache cu mine? 

De sub coaja stejarului se dezgoli faţa lui Negru. Se 
uită mândră. 

- Tu dacă aveai vreo nevoie, bre, ce n-ai venit să-mi 
spui? Aşteptai poate să te caut eu pe tine, să-ţi aflu eu 
nevoia... 

Negru zâmbi şi se afundă. Aşa-i el de mic, mândru, 
nu s-a schimbat nici o ţâră. Badea Vasile tuşi de două ori 
şi se sculă în picioare. Răcoarea îl strânge de umeri. 
Trebuie să aţâţe focul. Vreascurile-s puţine. Picioarele-I 
duc printre copaci. Pârâie lemne uscate în desiş. 

Un câine cu două lumânări în frunte ieşi din sihlă. Din 
trei sărituri ajunse la colibă. Mirosi pe jos. Dintre copaci 
se arătă şi badea Vasile. Fiara îşi ciuli urechile, se feri 
ţeapănă înapoi şi se opri în mijlocul poienii, proptindu-se 
în două labe. Badea Vasile lăsă grămadă uscăturile, 
strânse nişte frunze şi aprinse rugul. Flacăra izbucni 
zgomotoasă. Vasile întoarse ochii. Rămase buimac. Două 
bucăţele de jăratic în mijlocul poienii. Lupul... Omul îşi înfipse 
ochii în ai fiarei. Privi aţintit în luminile lor. Lupul făcu în 
lături şi se mistui în desiş. Badea Vasile răscoli prin tufari, 
apoi se întoarse şi mai hrăni focul. încetul cu încetul îl prinse 
somnul şi-l răsturnă lângă mormanul de jăratic. 

Badea Vasile deschise ochii abia a treia zi. Soarele 
sta chiar deasupra capului. Nu-i venea să se ridice. îi 
umbla o moleşeală prin tot corpul. Frunze cădeau, 
frunze înverzeau. Gânduri... Oricum, Costache ăsta are 
draci. 
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Toată ziulica s-a frământat pădurea. Apoi s-a potolit. 
Soarele la asfinţit a dogorât tot cerul. Azi a ars mulţi 
cărbuni. Frunze cădeau, frunze înverzeau. Badea Vasiie 
nu se clintea din loc. Se tot pârpălea fără odihnă de pe o 
coastă pe alta. Tolănise frunzele uscate şi iarba şi parcă 
tot aştepta ceva... 

- Lasă că tot o să umblaţi voi după mine... 
De sub coajă se dezgol i , ca şi aseară, faţa lui 

Costache. Se auzeau, şuşotind domol, două frunze. 
- Da, bre, am uitat că ai venit anţărţ la mine şi te-ai 

plâns că te plouă în casă. 
- Dacă ai fi uitat numai de mine, dar aşa... 
- Mai ştii, măi Costache, făcu domol badea Vasiie. 
Costache zâmbi prietenos. Lui badea Vasiie i se încălzi 

inima. îl cuprinse un dor. Satul doarme... Ce-ar fi dacă 
i-ar bate în miez de noapte la uşă? 

Se ridică, luă toporul în mână şi se porni. Un vânt îl 
lovi în faţă. Se simţea rariştea pădurii. Deodată, la doi 
paşi, dădu peste doi cărbuni aprinşi. Lupul la traista 
lepădată... Nu-I simţise. Ca un dulău zădărât, lupul tăbărî 
pe el. Toporul zvâcni în sus şi căzu înapoi. Două labe îl 
prăvăliră la pământ pe badea Vasiie. El căscă ochii şi 
privi zălud la fiara ce se zbătea alături. 

Un arcuş încercă prima strună, a doua, a treia şi a 
patra, "s toate întregi. Şi porni o melodie izvorâtă dintr-o 
inimă ce se bucura de viaţă. Ascultau iarba, copacii, luna, 
stelele. Zâmbea badea Vasiie. 

Până în zori jupui pielea, l-a prinde bine. O grămădi 
subsuoară şi ieşi la marginea pădurii. Soarele se ivi de 
după deal. Cerul părea mare ca niciodată. 

Fiecare om are nevoie de un soare, ca să-i deschidă 
pleoapele şi să-i încălzească inima; de o lună, ca să-l 
mângâ ie ; de pământ , ca să a ibă pe ce păşi ş i , 
numaidecât, de un lup... Să alunge fiara din tine... 
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...Mergea tot mai zorit, ca omul care ştie acum încotro 
merge. 

- Catinca, Ionică m-or f i căutând, sărmanii, se gândi 
badea Vasile, croindu-şi cale pe cărăruia ce îl scosese la 
drum. 

Peste un an, la o cumătrie, după câteva pahare de 
vin, povesti întâmplarea. Acum ştie tot satul, şi-i zic toţi 
badea Vasile Lupu. Iar pielea de lup o trase Ionică prin 
colb vreo două veri, străşnicind băietanii satului. într-o zi 
se duse la scaldă şi cineva o scăpă pe apa Prutului. Ionică 
nu mai stătu să-i spună lui tătâne-său, dar nici badea 
Vasile Lupu nu mai întrebă de ea. 



COASA 

Ceru! macină norii de ploaie. Soarele îşi împinge într-o 
parte gurarul. Un şuvoi de ploaie rătăcit năvăleşte în sat 
şi se stinge. Fumul din hogeagurile cuptoraşelor îşi întinde 
fatca pe gardurile ogrăzilor. Un nuc cu coaja crăpată de 
ploaie şi cu vârful ros de vânt dă din aripi. De ce oare nu 
se potoleşte? Oftează, că nu degeaba se tot întinde spre 
fereastră. Ascultă cum bate inima casei. Foşneşte nucul... 

Sub cuşma lui s-au grămădit găinile lângă o treucă 
hârbuită şi se ciupesc de la bucăţelele de mămăligă. 

- N-are să plouă, Costache, rosti tuşa Mărioara, 
torcând vorba din fuiorul gândurilor şi scuturând din 
pestelcă ultimele fărâmituri. 

- S-ar mai cădea o ţâră, zise moşneagul, curăţindu-
şi soba lulelei. 

- Bre Costache, ia te uită, loboda are să ne înnăbuşe, 
oftă bătrâna, arătând spre boziile ce umblau să sară 
gardul. 

- Aş cosi-o, dar coasa a trecut în mâinile lui Andrei, 
zâmbi moşneagul pe sub mustăţi şi, turnând tutunul în 
gura pipei, îi dădu foc. Pâcâi din lulea şi deodată-şi mistui 
zâmbetul. 

...Are noroc Costache de un singur fecior, că pe ceilalţi 
trei i-a luat vâltoarea războiului. Rămăsese numai Andrei, 
că întârziase de ceilalţi cu vreo şase ani. Pe atunci ducea 
caii de căpăstru la arat, că nu putea să ţină coarnele 
plugului. Era bun doar să stea cu nasul în carte şi să 
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scape vaca în semănături. Vedeau bătrânii că s-a născut 
cu cartea-n mână şi nu-l sileau la lucru, chiar după ce se 
împrăştiase ceaţa războiului şi trei feciori nu li s-au mai 
întors, că-i primise pământul în haine soldăţeşti. Munceau 
singuri... 

"Măcar el să nu tragă sapa!" îşi ziceau bătrânii. 
Ştiau ei cât e de lungă şi grea coada de sapă, de l-au 

trimis pe Andrei la învăţătură. 
Andrei rămăsese să lucreze la oraş. Pe atunci moş 

Costache, după obiceiul pământului, i-a dăruit o coasă, 
zicându-i: "la-o şi-i tăia buruianul din bătătură". Se trăgea 
moşneagul din neamul cosaşilor. Neam hrănit şi păzit de 
coasă. 

Bătrânii vorbeau despre vreme, despre flori, dar 
gândul lor clocotea la coasa aceea. N-au primit de opt 
luni scrisoare de la oraş. Multe înţelege moş Costache, 
dar pe asta n-o poate pricepe. Să nu scrii tu câteva 
cuvinte?... 

- Ei, v-a venit vreo veste? îşi iţi capul de după gard 
baba Pelaghia, vecina lor. Moşnegii tăceau. 

- Mie uite că mi-a venit! se lăudă Pelaghia şi dispăru, 
lăsând în urmă vorba ca un spin în carne. 

- Fa Mărioară, o fi crescut buruian şi la Andrei. 
- L-o fi cosit. 
- Cum să-l cosească, dacă cutea stă pe horn, zise 

bătrânul şi trase un fum tocmai până în călcâie. 
- Poate a veni el şi a lua-o. 
Moş Costache strânse luleaua în buzunar, se ridică 

şi spuse: 
- la dă-mi haina şi pălăria... 
Maşina se desprinse din marginea satului, stârnind 

colbul ce dospea în drum. 
- Măi băiete, când ajungem în capitală? întrebă moş 

Costache, ştergând cu pălăria parbrizul cabinei. 
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_ Până deseară numaidecât, moşule, răspunse 
şoferul, un băietan uscăţiv la faţă. 

Copacii alergau pe marginea drumului. Maşina îi 
întrecea şi îi lăsa departe în urmă, călcând drumul cu 
roţile. 

- Dragul moşului, mă duc şi eu la oraş să-mi văd 
feciorul. Andrei Brăzdaru îi zice. Nu cumva îl ştii? 

- Păi cum să nu-l ştiu? Că doar e inginer la noi. Te-a 
poftit în ospeţie? L-a pălit dorul, pesemne... 

- Da, răspunse cu jumătate de gură moş Costache. 
- Ai un fiu de treabă, moşule, făcu şoferul. 
"înseamnă că-i bine", se gândi moşneagul şi, vrând 

să vadă mai degrabă capătul drumului, începu să numere 
copacii de pe marginea şoselei. Ce nu face omul, când îl 
apucă bucuria? Şi totuşi... De ce nu scrie? Opt luni... 
Bre, opt luni e vreme... 

Când a umplut desaga vântului cu ofuri şi cu fum de 
tutun, a apărut ca-n palmă oraşul, care clipea din ochi, 
căci ziua îşi pierduse faţa, iar noaptea sta rezemată de 
porţile lui, vrând să le spună tuturor: "Bine v-am găsit!". 

Şoferul opri maşina lângă un gard de plopi. Printre 
crengile copacilor licărea un bumb de lumină pus la 
intrarea casei. Moş Costache lăsă un "mulţumesc" în 
mâna şoferului, dar acela îi mai strânse o dată mâna, 
făcându-i cu coada ochiului, chip că suntem de-ai noştri. 
Moşneagul îşi îndreptă haina şi porni spre uşă. Intră. 
Ridică scările moşnegeşte. îşi scoase pălăria, strânse în 
ea boabele de osteneală şi o puse în buzunar. Se apropie 
de uşa din colţ şi ciocăni cu sfială. Apoi se aşeză jos şi 
se hotărî să aştepte. Dă, oamenii poate au de lucru. Nu 
se grăbesc să deschidă. S-or răspunde, dacă or vrea... 

- Intră mai repede, se auzi prin crăpătura uşii o voce 
de femeie. Moşneagul intră. De după o perdea neagră 
se auzi iar vocea: M-am copt bine azi la soare. Te-am 
aşteptat şi pe tine. Acuşi mă spăl şi vin. 
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Moş Costache înţelese că-l luase drept altul şi că 
pentru acel altul era uşa deschisă, dar tăcea, de parcă 
cineva îi cususe gura. Deodată perdeaua se dădu într-o 
parte. Ieşi o femeie blondă, cu ochii închişi, aruncă 
ştergarul, puse pe gâtul moşneagului cercul mâinilor albe 
şi spuse: Deschide-mi ochii, Mitule... 

- Deschide-i singură, draga moşului, zise moşneagul 
şi-i desprinse mâinile de pe gâtul lui. Femeia scoase un 
ţipăt şi fugi după perdea. Cu cutea în mână, moşneagul 
făcu un pas înainte şi dădu să-i spună că îl caută pe 
Andrei, dar tocmai atunci se auzi soneria, intră Andrei, 
care îmbrăţişa nişte sticle de şampanie. 

- A, tata! Noroc! 
Puse cumpărăturile pe masă şi se duse şi el după 

perdea. 
- M-am întors mai devreme acasă. N-a fost adunare, 

zise Andrei. 
- La ce-a venit? 
- Ştiu eu? 
- Nu cumva după bani? Bagă de seamă. 
- Lasă că-i dau foaie de drum, nu te teme, şopti 

Andrei. 
Uneori şi şoaptele detună. 
- Ce-i cu tine, tată? întrebă Andrei, ţinând în mână o 

cană cu apă. 
- Inima mă dă de sminteală, dragul tatei. Ţi-am adus 

cutea, Andrieş... Mâine plec, spuse moşneagul, căutând 
să prindă ochii feciorului. 

- înţelegi mata, noi în seara asta, tăticule... ne cad 
nişte oaspeţi... 

- Lasă că-s deprins la aer, făcu bătrânul, stingherit 
deodată. Am să dorm în şopron. Pun cutea lângă coasă. 

- Dacă vrei, vorbi Andrei, tot uitându-se la soţia lui. 
Uite cheile. 
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Noaptea se aşezase la taifas cu pământul. Nori negri 
se învălătuciseră deasupra oraşului. Moş Costache intră 
în şopronul de scânduri. Dădu prin întuneric de câteva 
vechituri, le aşternu şi se întinse pe ele. Afară norii se 
înfierbântaseră la trântă de le curgeau sudorile. Ploaia 
bătea toba în acoperiş. Un bici gros de fulger se rupse 
din nori. Lumina răzbătu în şopron. Şi moşneagul văzu 
deodată o coasă aninată lângă uşă. Se apropie de ea. 
Ochiul acoper işulu i se îndâr jea să-i spele rugina. 
Moşneagul luă coasa. O pipăi. 

- Ea, se bucură moşneagul, cunoscând-o după vârful 
îngust. 

... N-auzea nici cântecele ce răsunau în casă, nici 
sârba guzganilor din jurul lui, nici ultimul tunet. Poate îşi 
amintea cum îl ducea pe Andrei călare pe grumaz, cum 
îl petrecea la şcoală în fiecare dimineaţă, cum striga 
celorlalţi trei să ia de mâncare şi să se ducă la lucru; îşi 
amintea de fiecare pas, de toţi cei douăzeci şi şapte de 
ani ai lui Andrei. 

Noaptea s-a scurs demult în albul fumegos al zilei. 
Rămăsese numai o spumă de nori, când moş Costache 
ieşi afară. Se întâlni cu Andrei. Privirile lor se împletiră. 
Andrei vru să spună ceva, dar îşi îndreptă ochii la coasă. 
Coasa tăiase cuvântul acela cu vârful ei încă neruginit. 
Moş Costache se întoarse şi plecă. Andrei rămase cu 
ochii în pământ, scobindu-l cu vârful sandalei. Un vârtej 
de vânt veni şi-l pălmui. El tresări, vru să-l ajungă pe 
moşneag, dar glasul soţiei îi puse barieră: 

- Poate vii în casă? 
îi rămânea numai să-l petreacă cu ochii. Moşneagul 

îşi clătina paşii, din când în când îşi ducea mâna la ochi. 
Pesemne e o povară pentru cer să ţină nori grei. 

Trebuie să-i descarce pe pământ, când îl atinge coasa 
fulgerului. 
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PLUGUŞORUL 

Procop s-a întors în sat. S-a aşezat iar la căsuţa lui 
să-i ungă pereţii şi să-i schimbe cuşma. Stă casa în inima 
satului. în lipsa lui Procop cineva a rupt câteva scânduri 
din gard şi a învelit ferestrele. Câte o vacă intră vara în 
ogradă să pască buruianul, să nu înăbuşe casa. Odată, 
noaptea, un haram de nor a împuns acoperişul cu un 
corn de fuiger. N-a apucat să ardă, căci vecinii s-au trezit 
la vreme şi, deşertând căldările pline, au potolit focul, i-a 
fost pesemne crestat casei pe frunte să-l aştepte pe 
Procop. 

L-au smuls anii din sat pe Procop de tânăr, dar l-au 
slobozit cu floarea iernii în păr. Fetele de vârsta lui au 
ridicat în poale alte fete şi le-au adunat în hora de pe 
toloacă. Cărările pe care le-a bătut Procop de flăcău s-au 
pierdut în iarbă. 

Procop a intrat în sat, ţinând drumul care se abătea 
pe la toate ogrăzile. Să vadă oamenii că s-a înmulţit satul. 
S-a adăugat o minte, două mâini... A înviat cel care a 
fost îngropat de gurile rele şi pomenit de cele bune, ani 
la rând, doar în podul palmei. 

Satul şi-a pus ochii pe gard şi strângea rouă în gură, 
că era dimineaţă. Iar Procop îşi ducea paşii sprinten prin 
mijlocul drumului şi-şi descoperea de sub cuşmă creştetul 
alb, tot spunând: 

- Bine v-am găsit... 
- Bine-ai venit, zise o femeie de la un gard cu 
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împletitură de lozii, cu bucurie şi spaimă în cei doi ochi 
albaştri, clătiţi în răsărit de soare. Nu se aştepta el să 
întâlnească acei ochi după un gard străin. 

procop se opri, boţind cuşma în palme. Magdalena... 
Alături de ea, din coşarca ogrăzii crescu o cuşmă. Un 
bărbat siei ochii în pământ, mocnind fum de ţigară. Procop 
îşi lunecă cei doi bulgări negri de lumină peste ei şi păşi 
mai departe. 

S-a primenit satul. Poartă alte cuşme, priveşte cu alţi 
ochi. Gospodinele vechi s-au cam rărit. Şi-a măritat satul 
fetele... Aşa-i izvorul, îşi înnoieşte albia,,. 

Din urmă l-a ajuns o căruţă, dar Procop i-a făcut semn 
căruţaşului să îndemne roibii. Era dornic să-l ducă 
picioarele lui la casă cu bucuria şi amărăciunea de om 
singur. 

Casa l-a văzut de departe. Sta zgribulită între celelalte 
case, ca un pui de bogdaproste. Procop a deschis poarta 
cea mare, căci îi părea că cea mică n-o să-l încapă cu 
toată lumea lui întoarsă. A înconjurat casa s-o vadă. l-a 
deschis ochii, punând foile de scânduri lângă cuptoraş, 
că sunau a putred şi erau bune numai de foc. A scos din 
sân, de pe găitan, limba de fier cu trei zimţi în vârf. Cheia 
asta a trecut cu Procop prin para zilelor lui. A desprins 
cu ea baiera de fier a lăcăţii din urechile uşii. Lampa zilei 
s-a aprins în casă. 

S-a apucat Procop să gospodărească. A lăut ograda, 
casa. în pragul primăverii au pus vecinii umărul şi i-au 
săltat casei alţi pereţi, mai spre cer. Ochii i-au făcut mari, 
mai limpezi, să se prevadă satul, cerul. Spre toamnă casa 
se înălţă copăcel. într-o duminică Procop a dat fuga ia 
Magdalena s-o cheme să-i arate castelul, dar s-a oprit în 
poartă, l-a auzit râsul de după geamuri. 

Vecinii tot trec pe lângă casa lui, de luni până 
duminică. Au avut grijă să i-o păzească, s-o înnoiască, 
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dar, iată, ri-au timp s-o vadă. Şi Procop, tot uitându-se la 
ea, a simţit cupririzăndu-l o teamă de singurătate. S-a 
închis în casă, dar teama a intrat cu el. Până în amurg 
teama n-a mai încăput între pereţi. Stăruia în casă 
năduful, cu toate că ferestrele desferecate îi aduceau 
adieri proaspete. Procop ţâşni afară cu teama într-însul. 
Se zvârcoli prin toată ograda, apoi deschise poarta şi 
ieşi în drum. Se zvârli peste împletitura de lozii şi se 
apropie de o fereastră cu gherghef de lemn. Dar lampa 
se stinse după geam şi în lumina lunii Magdalena îşi făcu 
loc sub ogheal, lângă bărbatu-său. Sălaşul intră în lumea 
lui molcumă şi bogată. Un câine roşcat se foi în ciocleji 
şi Procop se feri de tihna din preajmă, să n-o sperie. 
Aduse acasă teama şi, oftând din adâncul pieptului, se 
aşeză cu ea pe prag. 

în ceruri vârcolacii mâncau luna. încolţită, ea îşi urma 
domoală calea. 

...L-a prins pe Procop ziua în prag. 
- Noroc, bade, zise o femeie sprijinită cu coatele de 

streaşina gardului. Hai, ce zăboveşti? Fânul nu aşteaptă. 
L-au ales de câtva timp zvenievoi. A strâns Procop 

un mănunchi de neveste şi adună fânul. Satul cântă: 
"Procop cu fetele lui". 

A căutat cu privirea grebla, dacă are toţi dinţii, şi-a 
cumpănit-o pe umăr. Teama a rămas în urmă şi ţopăia 
după el, ca un ied. 

Fânul dat la grămadă făcea urechi şi asculta râsetele 
şi vorbele fetelor lui Procop. Gudurându-se, pe tăcute, le 
mai înţepa pe la pulpe, se furişa prin sân şi le speria. 
Glumea fânul cu fetele. 

Râsetele fetelor şi şuşuitul fânului l-au limpezit pe 
Procop. E singurul bărbat în buchetul acesta de femei. 
Şi toate se reped la badea Procop. Catincuţa îl roagă să-i 
dreagă grebla, că i-a smuls miriştea trei colţi. Anicuţa nu 
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poate descurca cosiţele din firele de iarbă. Mărioara ţipă 
c-o gâdilă ceva rece în sân. Ilenuţa nu găseşte ulciorul 
cu apă. Mărunei îi aţine calea o şopârlă ce se pârpăleşte 
la soare. La toate trebuie să le vii în ajutor, că altfel li 
se-nnoadă limba-n gură şi nu crâcnesc trei-patru zile. 
Fetele îs cu nazuri... 

l-a venit în cap lui Procop să le lepede în voia soartei. 
Să se ducă la fierărie, că ştie a sufla cu foiul. Dar nu s-a 
îndurat. Aici se mai ia cu vorba şi uită... Şi ele... le place 
să-l asculte. Le spune vreo pătăranie, de le lasă năucite. 
A adus din lume multe, o minte întreagă, şi toate adunate 
din ierni grele după sârmă ghimpată. De la început le-a 
tăcut. Le lăsa învăţătură pentru copiii lui. Gândea c-o să 
umple casa cu ei... Dar a căutat-o pe Magdalena noaptea 
şi ziua şi n-a dat de ea. Magdalena, la care venea el 
atâta timp şi cale, nu-i. S-a măritat... 

Fânul nu aşteaptă. Trebuie cărat, că-l astupă omătul. 
Şi Procop începe să numere pe degete câte zile îi trebuie. 
Vine iarna şi fetele lui se ascund prin case. Rămâne 
Procop singur. Cum cade omătul, se gândeşte la Anul 
Nou, cheamă băieţii din mahala şi le face un buhai cu 
frâu din păr de cal. Nu-i alt meşter în sat. în seara de 
ajun pluguşorul se împlântă în pământul alb şi colindă 
ogrăzile. Se duce şi Procop, c-a ticluit urâturi pentru satul 
lui încă acolo, în lume. Trece pe la fetele lui să le anunţe 
că la vară Costişa Hatmanului o să înmănuncheze fân 
bun. Fetele se dau la ferestre şi-i trimit câte un zâmbet, 
să nu vadă bărbaţii. De-I pofteşte vreuna în casă, nu intră, 
zice că mai are un sat întreg de urat. 

în anul acesta s-a pornit Procop cu flăcăii din anul 
trecut. Pluguşorul răscoleşte văzduhul, răstoarnă brazdă 
puhavă şi albă. Cerul şi-a dezlegat sacul şi seamănă 
puzderie de boabe. Lumina din ferestre adulmecă prin 
zborul seminţelor, parcă ar căuta ceva pierdut. Rezemat 
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cu fruntea palmei de loziile împletite, Procop îşi frământă 
cei doi bulgări de ţărână pe sticla ferestrei. Clopoţelul 
scoate o melodie veche, auzită de toţi. Strigătul de 
îndemn bate a ecou de tinereţe. Putina din săniuţă, trasă 
de cozi, îngână versul. Plugul întoarce ograda cu mulţi 
ani în urmă. N-a luat seama Procop şi a scăpat băieţii în 
ograda ei. Dar nu-i nimic. Las'să asculte şi Magdalena 
plugul. Plugul cel vechi n-a prins rugină, că-i turnat din 
dor. 

Uşa casei şi-a desfăcut petala şi-n prag a răsărit o 
fată cu părul slobod şi cu început de zi sub sprâncene. 
Magdalena?... 

Procop se urni, făcu vreo doi paşi şi vru s-o mângâie 
cu vorba, dar fata i-o luă înainte: 

- Vasiie, intră în casă. Intră şi mata, moş Procop. 
Intraţi toţi. Vă pofteşte mama să vă mai dezmorţiţi după 
atâta ger... 

Flăcăoanii s-au strecurat pe lângă fată. Ea îi numără 
spre tindă. Vasiie, flăcău cu mustaţa neîncolţită, zăbovi 
cu ea o clipă şi căpătă un zdupac după ceafă, apoi 
Magdalena îi făcu loc lui Procop să treacă. 

Căldura din casă, ca o mână de fată, îi dezgheţă 
obrajii. 

Gospodina umplu paharele şi, ridicând unul în mână, 
ură cu ochii la Procop. La mulţi ani, Procoape! Privirile 
lor se întâlnesc tinereşte pe o clipă, apoi scapătă în jos. 
Se feresc de copii... Procop priveşte la o Magdalenă, la 
alta, dă peste cap paharul cu vin şi zice: 

- Tare-i vinul. 
- Tare, face Magdalena, întinzând farfuria cu găluşte 

aburinde. Le-a învârtit Magdalena mea. 
Procop măsoară cu privirea blajină fata. Copila se uită 

la el cu ochi mari şi curioşi. îl cunoaşte din spusele mamei. 
Procop nu-şi ia ochii de la fată. Tot mai trăieşte tinereţea 
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lui. îşi mută apoi cei doi bulgări de pământ la altă 
Magdalenă, luându-şi parcă rămas-bun. 

Mai are un sat de urat. îl aşteaptă cu plugul. Băieţii 
scot săniuţa pe poartă, iar el mai rămâne cu Magdalena 
în faţa casei. 

- Procoape, când s-a întoarce bărbatul, să dai pe la 
noi. Să nu ne uiţi... 

- Am să dau... 
Magdalena îl petrece din urmă cu ochii. Procop îi face 

din mână să intre în casă, c-a mai lega-o gerul de picioare. 
Ferestrele pâlpâie neobosi te prin perdeaua de 

ninsoare. Pluguşorul răstoarnă brazdă albă lângă brazdă. 
Fetele lui Procop aşteaptă. Cade ninsoarea bătrâneşte. 
Dar Procop nu se dă, se grăbeşte prin noianul proaspăt 
să le spuie fetelor lui că pe Costişa Hatmanului o să 
năboiască la anul fân înmiresmat şi bun, de-au să crească 
girezile ca florile... 

Iar prin sat ecoul aduce frânturi de urătură: 

De urat am mai ura, 
dar ni-i că vom însera 
şi avem a trece-n cale 
o dumbravă rea din vale, 
unde sunt fete nebune 
ce azvârle cu alune 
şi se leagă de feciori 
ca albinele de flori, 
şi le-ncurc cărările 
tot cu dezmierdările. 



SUNĂ CLOPOŢEII 

Soarele scapătă trudit în vatra asfinţitului. Fulgerări 
mute sfâşie cerul şi pământul, amăgind satul cu ziua. 
Mugetul tunurilor se sparge întârziat în urechea satului, 
tinându-l treaz. i 

Norii coboară jos, mai să anine greabănul albastru 
din fruntea casei lui Costache Strugure. Clădită la 
marginea satului, chiar în ciocul dealului, casa nu e păzită 
de vânturi. Urlau vântoasele la fereastra Doiniţei, fiicei 
lui Costache, şi-l trezeau pe moşneag în toiul iernii. S-a 
înciudat Costache. l-a abătut să-i facă ogrăzii un gard, 
să nu-l sară vânturile. într-o zi s-a dus la pădure după 
nuiele. O vântoasă i-a îmbrobodit ochii şi l-a împins într-o 
gură de lup. 

A rămas Doiniţa singură, în izbeliştea vânturilor. Au 
uitat de ea până şi vecinii, Iar primăvara a venit un val 
fierbinte, un clinchet de zurgălăi, doi ochi ca murele, o 
mustăcioară în pârg... A fript-o cu un sărut şi s-a dus. 
Vânt străin... 

Nici vara, nici toamna n-au scos-o din aşteptarea ei 
pe Doiniţa. 

în scutecele iernii casa s-a înfiorat cu glas de copil. 
Doiniţa şi-a ferit jalea în lada cu zestre. Nimănui nu-i 

deschidea uşa şi nimeni nu i-o deschidea ei. Doar mătuşa 
Maria, vecina, îi păşea din când în când pragul, ciupind 
un capăt de treabă şi aducându-i din sat vreo veste în 
vârful limbii. A venit şi în seara asta. 
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- Manole ţi-a trimis vorbă. Să fii gata. Vine şi ne ia. La 
neamurile noastre. Tocmai la Codac... Sălaş de pe Nipru... 
Cetate veche cu moldoveni de-ai noştri... 

Doiniţa n-o mai ascultă... înfăşură copilul ia piept. 
Suflă în lampă. Se opri în uşă. 

Noaptea îşi întinde grăbită oghealul rece peste sat. 
Ograda lui Căprui forfoteşte. S-au întors mai devreme 
de pe ogor şi acum tot aleargă ba în casă, ba prin 
şoproane. Cară spre cele două căruţe din mijlocul ogrăzii 
ce pot lua cu ei. Legături şi valize, lăzi... Haine, tacâmuri, 
covoare... Mătuşa Maria s-a urcat în căruţă. în cea înaltă, 
cu roţile roşii, teleagă de la pragurile Niprului. Moş Arion 
fîhcinge hamurile pe cai şi se răsteşte la feciori. Ce se 
codesc atâta? Să crape poarta. Zurgălăii de la hamuri se 
trezesc, stârnind din ograda de peste drum altă căruţă. 
Şi iată, tustrele încep să urce dealul spre şleahul mare, 
acolo unde vuieşte armata în retragere... 

Doiniţa aşteaptă. Nici ea nu ştie prea bine ce... 
Aşteaptă zurgălăii lui Manole, s-o ducă undeva departe 
de gura satului, de nălucile ei spăimoase, de livada cea 
cu mere domneşti... 

Ultima stea a clipocit peste ogradă, peste fruntea ei, 
s-a prăbuşit şi s-a spart în nori. Sărmana ogradă. I s-au 
stins stelele... 

Lămpile de după ferestre se sting ori îşi lasă în jos 
mucurile. Creşte para din asfinţit, care muşcă din pământ 
şi din cer. Pe gluga întunecată a satului rămâne doar un 
fluture de lumină. Zbaterea lui îi aduce în ochi Doiniţei 
t n chip de femeie... 

...în vara anului şaptesprezece şi-a zămislit satul o 
vrăjitoare, pe lelea Sanda. Vrăjitoare sau nu, dar era pe 
atunci frumoasă şi zveltă ca o pădure tânără. Numai unul 
Florin i~a nimerit cărarea, că ducea seninul cerului în ochi. 

într-o dimineaţă Sanda, cu sapa pe umăr, trecea podul 
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din marginea pădurii spre deal. Din urmă o ajunse el cu 
căruţa. 

- Urcă, Sănduţă, rosti flăcăul. 
- Lasă, Florine, or mai lua vânt caii, or suna zurgălăii, 

ne-or vedea zorii, ne-or auzi oamenii. 
- Dacă ţi-i frică, pun zurgălăii în sân, glumi Florin. 
Pădurea era bucşită de ghiocei. S-au căţărat şi în 

coşul căruţei, s-au prins şi de zurgălăi. Sanda a cules 
câţiva şi i-a ascuns în sânul ce fremăta sub bluză. Sunau 
zurgălăii, caii îi duceau în voia lor... l-au auzit zorii, i-au 
văzut oamenii... 

...Ai casei nu i-au mai lăsat pe Florin la vrăjitoare. 
L-au închis în casă. L-au năucit în bătăi. Şi-a sărit din 
minţi Florin. Vinovaţii au scornit vorbă prin sat că cică 
Sanda l-a vrăjit. Satui, crezând, a poreclit-o pe Sanda 
vrăjitoare, iar pe f lăcău nebun. Florin nebunul. 

Vrăjitoarea cutreiera dealurile, alegea flori, căra cu 
poala câmpul în ogradă. Căuta leac iui Florin. 

Odată Florin scăpă de sub ochii tatălui vitreg şi alergă 
la Sanda. Vara ruginea. Soarele îşi stingea jarul în muchia 
dealului. De după gard se auzi cântat de cocoş. Sanda îl 
zări pe Florin între ciritei. Cerul tulbure se întâlni cu 
pădurea plină de freamăt. Florin scoase din sân zurgălăii. 

- Sănduţă, ascunde clopoţeii noştri, să nu-i ia tata. 
Sanda i-a primit în căuşul palmelor. 
- Vin eu şi te iau, Sănduţă, strigă Florin. 
După două săptămâni boala l-a învelit pe Florin cu un 

strat de ţărână. Sanda a legat zurgălăii de streaşina ca-
sei. Când bate vântul, sună şi-şi cheamă stăpânul. 

li aude sunând peste sat şi Doiniţa. 
Doiniţa se desprinde din prag, se lasă dusă de 

chemarea lor. Poarta o atinge din mers cu balamaua rece. 
O ramură de măr îi zgândăreşte spuza amintir i lor. 
Fluturele de lumină o călăuzeşte spre culmea satului, prin 
livada împovărată de mere domneşti. 
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...Ogradă senină. încolţeşte şi răsare primăvara. 
Rezemată cu umărul de poartă, o fată ascultă zurgălăii, 
ocrotită de braţele vânjoase ale merilor din livadă. Flăcăul 
din brişcă se apropie, desface mâna Doinitei de pe poartă 
şi culege un deget. Fata îl fură înapoi, ascunzându-l în 
cele patru. 

Cât o fi trecut?... Mult, puţin... 
- Să ştii că te-am zidit în inima mea, Doinită, şopti 

măcăul, de parcă ar fi cunoscut-o de cine ştie când... 
...Noapte cu lună şi stele. Meri îmbrăcaţi în straie de 

muntă. Braţele lui Manole şerpuiesc corpul Doiniţei. 
Florile-s moi şi dulci. Luna îi întinde o mână fetei şi o 
saltă alături, sus, sus... 

Când s-a trezit, luna asfinţea, împroşcând flori roşii 
pe cer. Stelele fumegau ca nişte lumânări. Numai zurgălăii 
de la brişcă sunau undeva departe, departe... 

Acum însă merii ard vâlvătaie. Un adevărat pojar. în 
dogoarea lor Manole, proptit de tulpina pomului, mănâncă 
mere. 

- Nu mai jeli, Doiniţă, că vin eu cumva după tine, zise 
el şi, muşcând din măr, îl întinse fetei. Na, muşcă şi tu... 
Şi adăugă cu ochii spre copil: Şi nu puteai să te păzeşti?... 

Deasupra maicii cu pruncul s-au spart zurgălăii lui 
Manole... 

S-a dus Manole, meşterul Manole... S-a dus cumva 
să vină. Din mintea şi inima ei... 

Cu pruncul strâns la piept, Doiniţa fuge din vâlvătaia 
merilor... 

O vârtelniţă îi încurcă gândurile. A obosit de moarte... 
Mult mai are de mers cu el în braţe?... 

Lumina din ferestrele vrăjitoarei o pofteşte să intre. 
Doiniţa fură cu ochii grădina ţesută de flori. Flori de câmp, 
de izvor, de vânt, de soare. Flori. Ţin casa în palme. 
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Vârtelniţa tot vâjâie în urechi. Doiniţa se încovoaie prin 
spărtură, tupilându-se după gard. 

Colo, pe deal, spre şleahul mare, clopoţeii de la hamuri 
sună. O îmbie, dar Doiniţa nu-i aude... 

Lângă cornul casei florile s-au răsfirat şi au primit în 
leagănul lor pruncul. L-au înfăşat în petale. Dorea ograda 
aşa floare. Doiniţa pune urechea la pământ... Sună 
zurgălăii... O cheamă. Ea se întoarce cu faţa spre drum. 
Se iscă un vânt şi-i şfichiuieşte obrazul. 

Satul gol, casa goală... Doiniţa singură în drum cu 
noaptea. Dincolo de livadă clopoţeii se pierd în vuietul 
tunurilor, înecând cu ei dorul, setea, chemarea... 

Casa vrăjitoarei cu ferestrele la drum zăboveşte cu 
braţele încărcate de flori. Lelea Sanda ascultă şi-i pare 
că din poartă o cheamă Florin al ei. 

- A d u clopoţeii, Sănduţă, să-i punem la hamuri! 
- Uite-i colo, în streaşină. 
în ninsoarea aibă a zorilor fruntea ei se povârneşte 

pe pernă, pe genunchi . în ceruri sfârâie o stea. O 
bubuitură înăbuşă tăcerea. Florile din grădină, trezite din 
somn, aleargă în valuri. Zurgălăii cad din streaşină... 
Lelea Sanda tresare... Aude parcă un zvon, parcă un 
plânset de copil. Copil din fiori. 

- Florin ai mamei, şopti lelea Sanda, luându-l în braţe. 
Ziua mijeşte printre zori. Paşii Doiniţei taie din lăicerul 

drumului, care se tot ţese din stativele împâclite ale 
dealului. Căruţele parcă au coborât în pământ. 

Din ce în ce văzduhul se limpezeşte. în faţă, din creştet 
de deal, îşi umflă pieptul soarele. Drumul duce în soare. 
Doiniţa streşineşte palma la ochi, îl caută. Cele câteva 
căruţe răsar din vale, zumzăie ca albinele şi umăr la umăr 
suie o altă costişă. 

Din spate satul oftă, icnind sub bubuituri. Femeia simţi 
cum sângele îi arde obrajii. Copilul ei... Căruţele nu se 
mai aud. Le mai ajunge din urmă?... E prea târziu. 
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Drumul aleargă sub picioare... Glasul de copii umple 
satul. Vrăjitoarea îl alină cu privirea. Florile şi-au plecat 
frunţile în mâini şi privesc. Doiniţa se apropie. Culege 
scântei din ochii vrăjitoarei şi se gândeşte împăcată: 

- M-a vrăjit... 
- Seamănă leit cu tine, zice cu glas blajin lelea Sanda, 

dându-i copi lu l Doin i ţe i . Mama îl aduce la p iept , 
înfăşurându-l cu mâinile. 

Lelea Sanda îi petrece până la poartă. Se opresc. 
Tac florile, poarta, drumul, tac... Ascultă clopoţeii. E o 
mare bucurie când îi găseşti... După o clipă adâncă, 
Doiniţa vorbeşte, parcă scuzându-se: 

- Ne ducem acasă... 
Priviri le i se întorc înapoi, spre l ivada cu mere 

domneşti... 
Vrăjitoarea îi face înţelegător din cap. 
Satul îşi răstoarnă spre asfinţit cerul de nori. Prin inima 

lui vuieşte neostoit un drum mare, lung şi greu precum 
viata... 



SOARE ÎN CÂRJĂ 

Casa de zi a iui Grigore e iângă noi, ia colţ de stradă. 
Dis-de-dimineaţă uşa cu braţul deschis pofteşte soarele 
să intre. Dumnealui stă ruşinos afară: se sfieşte să 
păşească pragul. Se iţeşte prin sticlă, de parcă ar vrea 
să prindă meşteşugul lustragiului. Când se satură, se dă 
pe la geamuri. Casa asta e sticluită toată. Pereţii îs şi 
ferestre. Pesemne că acei ce au meşterit-o au ştiut că 
soarele e curios nevoie mare. 

îi place aici. îi dă şi o mână de ajutor lui Grigore. 
Lustruieşte pantof i i . . . Grigore, mulţumit , îl lasă să 
plutească în ochii lui albaştri. Când scatiul din colivie 
porneşte să cânte, soarele şi lustragiul, sprijinindu-şi 
copilăreşte obrajii în căuşele mâinilor, îl ascultă. S-au 
împrietenit tustrei. 

...Spatele lui Grigore sunt croite lat. Părul văruit alb. 
Sprâncenele le-a muşcat o schijă afumată. Ochii - cer 
de toamnă, umbriţi de gene castanii şi stufoase. Un picior 
nu se îndoaie din genunchi. E cu vine de lemn. 

E tăcut badea Grigore, dar are şi un prieten, pe Ionică, 
un băieţaş de vreo cinci ani, stropit cu pistrui pe nasul 
pornit spre soare. 

Ziua a deschis ochii. S-a trezit şi strada. Lărmuieşte. 
Sus se aude zidarul pe schele, aninând cu piatra norii în 
depărtare şuieră trenul. Se apropie de oraş. 

Gr igore aruncă în col iv ie câteva boabe, potr ivi 
pufoaica militară pe scăunaş şi se aşeză. întinse mâna 
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sub laiţă după o pereche de ghete negre, trase lacu! mai 
a p r o a p e şi se aşternu pe iucru. Ionică, încălzit pe prag, 
ca de obicei, îşi frecă ochii, apoi, privind la Grigore, îl 
întrebă: 

- Nea Grigore! Tata spune că nu eşti de pe-aici. 
Aşa-i? 

- Aşa-i, răspunse Grigore după o pauză. 
Ionică îşi iubeşte oraşul. S-a născut aici. Nu demult 

s-a mutat la casă nouă. 
- Nea Grigore! Unde ţi-i casa? 
- Pe malul Nistrului, Ionele, zise şi răsuflă adânc 

Grigore. - Şi nu te mai întorci? 
Grigore îl învălui în albăstrimea ochilor. Da, a crescut 

băiatul. 
Scatiul îşi scutură aripile şi dădu glas. Albăstrimea 

ochilor trecu în cer senin de vară. Apoi cerul coborî într-
un râu. Genele se mişcară şi foşni un lan de grâu copt. 
Prin lan pribegeşte un drum zbârcit la faţă. Se grăbesc 
trei... Două cârje şi o ciubotă cu o pufoaică pe spate... 

Genele cad încet. în locul casei cu patru ferestre la 
drum, cu uşă mare şi largă, cu doi plopi tineri în faţă, se 
odihneşte o groapă întroienită cu lobodă, între dărâmături 
afumate. Pe piatra asta stăteau nopţi întregi amândoi şi 
numărau stelele. Aici, la poartă, a primit-o pe Anca în 
braţele lui. S-au legat ei de pe atunci, doi orfani. Nu-şi 
ţineau minte părinţii, că i-a înlănţuit o molimă şi s-au trecut 
prea devreme din viaţă. 

- De ce, nea Grigore? întrebă iarăşi Ionică. 
Cârjele şi ciubota se întorc brusc. 
Ochii se înseninează. La un gard de piatră - o poartă 

de stuf. Intră cârjele şi ciubota. Pe prispa casei stă 
covrigită o bătrână. Moţăie la soare. Pufoaica se apropie. 

- Bună ziua, mătuşă Anghelină, şoptesc buzele. 
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- Bună să fie, răspunde bătrâna. Da, mă rog, a cui 
eşti? 

- Grigore a lui Toader Ursu. 
Bătrâna îl pr iveşte iscoditor şi deodată faţa ei 

înnourată se luminează. 
- Grigoraş, tu eşti? Te-ai întors, vasăzică. Ziceau că 

te-o furat o râpă. la te uită! Morţii învie!... 
- Mătuşă Anghelină, unde-i Anca mea? 
Bătrâna îl învălui cu o privire grea şi zise cu mâna la 

gură: 
- Păi, de când bomba ceea a luat casa, n-a mai 

văzut-o nimeni... 
Soarele s-a desprins şi a căzut. Apa a prins a fierbe. 

Un şarpe fierbinte se încolăci în jurul capului şi-i astupă 
ochii. Noapte - ziua-n amiaza mare. 

Văzând că în ochii Iui Grigore s-a stins soarele, 
bătrâna adăugă: 

- Cică s-a dus din sat. Cine ştie, poate-i vie... 
Ionică netezi muchia pragului cu palma, apoi îşi săltă 

capul şi vorbi: 
- Eu ştiu de ce, nea Grigore! 
- De ce? 
- Fiindcă ţi-i greu să mergi cu un picior cu vine de 

lemn. 
Soarele îşi umflă pieptul şi dădu să intre. Se lovi cu 

fruntea de uşor. E mică uşa asta... 
Aproape doisprezece ani au trecut de când a venit 

Grigore ia oraş. Şi-i atâta lume... Uneori morţii învie... 
- Nea Grigore, a venit o femeie să-i faci pantofii, îl 

zgâlţâi de umeri Ionică. 
Soarele intră şi el înăuntru, zâmbind din vârfurile 

pantofilor roşii. 
- Aşa purta şi Anca... Nu cumva... 
Apărură două pulpe pârguite şi pline. îi fulgeră 
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d e o d a t ă prin minte: "Ea?" Ridică ochii. Văzu numai 
s o a r e l e . Un soare cu faţă smoliţică şi cu d o i ochi negri. 

- Ancă! răsună tocmai în stradă. 
Anca îl stropi cu apa soarelui. Şi el se miră, de ce 

nu-i fierbinte? Deschise ochii, şi tânăra din jilţ întrebă: 
_ Vi-i rău? 
- Nu. 
Era alta... 
...în locul ei rămase soarele... Grigore îl cuprinse cu 

ochi adânci ca cerul de vară şi zise: 
- De-acu nu mai vine... 
- Până-n seară mai este vreme, făcu ionică din prag 

şi deschise larg uşa. 



FÂNTÂNA ADUNĂ APĂ 

Copilul cerului, soarele, a făcut ochi, şi-a clătit obrajii 
în rouă, i-a zvântat cu o pulpană aibă de nor şi, dornic de 
joacă, umblă cu privirea prin vale. Ne caută. 

Somnul dulce ni s-a încurcat printre gene. Am ghemui 
mâna pernă sub cap să-l împlinim, de n-ar fi viţeii, care 
numai atâta aşteaptă, să-şi ia lumea-n cap... 

Ne-a dat colhozul în pază pe toată vara cincisprezece 
bouleni. Prin cârdul tărcat forfoteşte ca o flacără o spinare 
roşcată. E Vulpoi. Până prindem noi de veste, s-a şi 
strecurat în lan şi prinde a număra cu limba foile verzi de 
păpuşoi, ispitindu-i şi pe ceilalţi: la veniţi încoace! 

Astăzi stă spăşit în pripon. Să-şi mai puie pofta-n cui! 
De când păşunăm noi viţeii, moş Anton, paznicul, nu 

mai străjuieşte văile şi dealurile. Ne adulmecă urma ca 
la hoţi. Şi parcă se bucură, zău, când ne găbjeşte cu 
viţeii în păpuşoi. Nu strigă, nu dă-n noi, dar mai bine ne-
ar atinge cu şfichiul, decât să mâie dobitoacele până la 
cârmuire printre harapnicele de ochi ale satului. Viţeii 
merg buluc, că-s viţei! Lor ce le pasă? Noi venim bocind 
din urmă, că mai avem unii şi câte un tată, care pe lângă 
ruşinea din obraz mai despoaie de ia cingătoare şi o curea 
înfocată. 

M-a fript şi pe mine un capăt şi m-a copt ustureala ia 
cotul mâinii o săptămână întreagă. 

Badea Ifim e aspru cu Ghiţă. Cată, băiete, ia pământ, 
că el ţi-i tată, mamă şi frate! Omul are obişnuinţa 

40 



pământului. Pe vremuri îi purta grija din zori şi până-n 
noapte. 

O schijă i-a cosit lui badea Ifim mâna dreaptă. Când 
s-a întors din război, coarnele plugului s-au răsturnat din 
palma rămasă. Dealurile seci au vânturat pelin... Foi 
amare şi lungi ca zilele. Necaz. 

Satul a sărit la nevoie, i-a dat lui badea Ifim un toc şi 
hârtie să socotească truda altora. 

Cu o mână nu poţi stăpâni plugul, dar un pahar îl 
aburci la gură. S-a dep r ins să bea, să-ş i înece 
amărăciunea. După un pahar, ochii apucă singuri spre 
dealurile verzi. Semănăturile se caţără pe dâmburi şi-l 
caută prin sat. Ameţit, badea Ifim, în amurg, când satul 
nu vede, iese spre lanurile verzi. Trece prin ele, le 
netezeşte pe creştet cu cele cinci degete, ca pe copii, să 
le tihnească somnul. Pâinea mulţumită odihneşte sub 
streaşina mâinii. 

Ghiţă îl ocoleşte pe tată-său. Pământul nu iubeşte 
silnicia. Băiatul se ascunde de casă în mătasea verde a 
văii, unde se odihneşte brigada de cosaşi. Soarele, ca şi 
Ghiţă, înnoptează în câmp cu oamenii. Se piteşte după 
deal şi-i ascultă. Ghiţă se înveleşte-n mantaua cu stele a 
cerului. Adună cu urechile lui mari vorbe dezvelite şi tari. 
A doua zi ni le azvârle în glumă. Băiat de mahala. 

De dimineaţă Ghiţă n-a crâcnit o vorbă I s-a cucuiat 
fruntea şi o tot freacă cu palma. Ochii gânditori sapă în 
iarbă, de parcă vor să-l coboare într-o fântână. 

Vasilică îşi lustruieşte bumbul de la cămaşă. Are boala 
bumbilor. îi place curcubeul lor de culori şi mai în toată 
ziua sărăceşte casa cu un bumb. Maică-sa l-a desprins 
pe ăsta de pe pieptul unei haine de sărbătoare. L-a 
ameninţat că, dacă-l pierde, îi smulge cele două frunze 
clăpăuge. Razele soarelui pasc în verdeaţa bumbului, 
dau de cusătură şi o încearcă cu dinţii. O rod. 
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Vulpoi a încolăcit frânghia de trupul ţăruşului, îşi 
mângâie corniţele de colţul de lemn. O muscă i-a găsit 
spinarea. Vulpoi îşi flutură capul spre ea şi trage ţăruşul 
din pământ. Simţindu-se liber, priveşte năuc în jur. Şi-a 
oprit ochii în păpuşoaie. Dintele de lemn se târăşte după 
frânghie, se împiedică de rădăcina unui păpuşoi şi-i sună 
săbiile. Ceilalţi viţei aud şi calcă pe urma lui Vulpoi. 
Foşnetul copitelor îl trezeşte din visare pe Vasilică. Sare 
fript şi se repede să-i întoarcă. E rândul lui. 

Soarele din ţuguiul cerului ne înţeapă la ceafă cu ace 
fierbinţi. Ne cheamă sus, pe costişa lui, să ne jucăm 
de-a prinselea. Soarele e bun la inimă. Şi nu ştie că prea 
de aproape ne arde. Ne socoate şi pe noi sori. Ce-i drept, 
mai mici, aşa ca zămoşii copţi. 

- Cată-ţi de drum, poznaşule, nu vezi că paştem viţeii? 
îşi mijeşte ochii Ghiţă. 

Copilul cerului a auzit şi zâmbeşte cu toată gura. Nu 
ştie să vorbească. Râde numai... Ne face din mână, ne 
cheamă la hârjoană. 

Ghiţă nu vede pe nimeni, are ce are ei cu pământul. 
Caută soarele prin iarbă, de parcă ar fi un grăunte de 
păpuşoi. Măi Ghiţă, soarele-i mare ca roata morii şi 
macină grăunţe de lumină. Sau poate că ştie? Are Ghiţă 
gândurile iui... Eie-s ca oamenii. Se aşază alături şi stau 
de vorbă. La tata vin şi noaptea. îl reazemă de sobă, îi 
aprind ţigara şi-l sfătuiesc despre hambare, despre 
păpuşoi. Tata-i brigadier. Eu ridic binişor plapuma şi-l 
privesc. Gândurile mă iau în leagănul lor, mă adorm, că 
sunt mic şi trebuie să cresc. îmi arată visuri, ca ia ci-
nema. Mă coboară în tainiţa fântânii părăsite din Valea 
Mare. Parcă o văd trezi tă cu apă. Tocmai la fund 
străluceşte o frântură de cer. Fiecare fântână are un cer 
în inima ei. Scoate stele din pământ şi le dăruieşte 
oamenilor. însetaţ i i pun gura, laudă apa şi pleacă. 
Fântâna rămâne singură. Apele nu strigă din urmă, îs 
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ostenite. Vin de departe, din străfunduri , umede şi 
răcoroase. 

Cum cresc mare, am să sap fântâni. Să le ajut apelor 
să iasă mai devreme la oameni. Să vadă soarele, pe 
mama, pe tata... 

Ghiţă de pe acum sfredeleşte pământul cu ochii. Parcă 
sapă o fântână... 

Vulpoi s-a oprit lângă uluc şi nu vrea să păşească 
mai departe. L-au apucat toanele. Vasil ică îl ia cu 
binişorul, îi greblează bărbia cu mâna, dar bouţul o ţine 
pe a lui, stă proptit cu picioarele dinainte şi nici gând 
n-are să asculte sfatul băiatului. 

Vasilică îşi iese din răbdări. Se dă la o coastă şi-l 
rmpinge pe Vulpoi, dar copitele s-au înfipt zdravăn în 
iarbă. Boul bou rămâne... 

Sar să-i ajut lui Vasilică. Eu dintr-o parte, el din alta. 
El încoace, eu încolo. Bumbul verde de pe cămaşa lui 
Vasilică se desprinde de la piept, saltă pe colanul fântânii 
şi dispare. Cade la fund, se înveleşte cu pieliţa de apă. 
Vulpoi se fereşte în lături. Pare oarecum stingherit. 

Vasi l ică p lânge de sare cămaşa pe dânsu l . 
Bolboroseşte printre sughiţuri că eu sunt de vină. 

Ghiţă îşi saltă capul prin iarbă, se apropie de noi, mă 
măsoară cu privirea din cap până-n picioare. Ce i-a abătut 
oare? Vrea să scoată bumbul? Fântâna-i adâncă. Vreo 
ixei metri, dacă nu şi mai bine... 

Degetul lui Ghiţă îmi arată colanul de piatră. Să 
Robor?! Eu? O clipă scap frica din hăţuri. închid ochii. 
Vederile parcă mi se împlântă în fundul rece al fântânii. 
Furnicari îmi gâdilă spinarea. Dinţii îşi fac de cap, saltă o 
sârbă. îi stăpânesc. Mă uit ia Ghiţă şi-i spun: "Nu-i adânc!" 
El zâmbeşte şi îngână zeflemitor: "Sigur că nu!" Crede 
că mi-i frică. Vasilică a amuţit şi mă priveşte cu suflarea 

[oprită. Mă avânt cu capul în gura pământului. Noroc că 
Ghiţă m-a prins de-un picior. Altfel mă înghiţea fântâna. 
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- Nu aşa! face Ghiţă. 
- Ştiu, îi răspund înţepător. Şi, slobozind în adânc 

picioarele, mă încing la piept cu colanul de piatră. Dau 
să cobor mai jos, dar picioarele mi s-au făcut crăcană, 
anină zidul fântânii şi nu mă lasă. S-a isprăvit cu gluma! 
Mă uit la Ghiţă cu prefăcută amărăciune. Păcat... Dacă 
am putea lărgi intrarea, aş scoate bumbul. Dar aşa... 

Soarele de sus mă pălmuieşte. Vântul mă trage de 
urechi. Nu ţi-i ruşine? 

Vasiie s-a pornit iarăşi pe bocit, de parcă maică-sa 
i-a cusut ultimul bumb din casă. Aşa-s alde Gherman, 
zgârciobi, ţin brânza în garafă. Păi cum să nu, Vasilică, 
să-mi vând zilele pe-o pacoste de bumb! 

- Hai, ajunge, spune Ghiţă şi-mi face cu mâna să 
destup fântâna. 

Ghiţă coboară după bumb. Soarele zâmbeşte pe coaja 
de apă şi-l zădără. Ghiţă uită de toate şi întinde setos 
mâna să-l prindă. Vrea să bea din el, că trebuie să fie 
rece, că-i din pământul lui. De i-ar săgeta prin cap să 
pună în sân o hrincă de soare, să ne-o aducă nouă... 
Soarele se-nvăluie în unde şi se ascunde sub o piatră. 
Faţa apei amurgeşte. Ghiţă vâră mâna după el. 

De aici, de sus, de pe buza de piatră, Vasilică întreabă 
agitat: "Ghiţă, ai dat de bumb?". Fântâna tace... Pieliţa 
de apă se încreţeşte, ascunzând culoarea verde în nămol. 
Nu vrea s-o dea. 

Fântâna tresare. Din încleştarea nămolului Ghiţă 
smulge o căldare veche. Se aude un plescăit. Se vălură 
un murmur de melodii. Sfârcul apei se zbate, vorbeşte... 

între noi, Vulpoi priveşte cu ochi umezi minunea. 
Viţeii s-au grămădit la ulucul de piatră şi-l adulmecă 

cu boturile. Au simţit apa. 
Ghiţă iese obosit afară. Aruncă într-o parte rabla de 

căldare. Ne priveşte tăcut, l-a dăruit maică-sa doi ochi 
curaţi şi albaştri. Ca izvoarele. 
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- Ce-i cu bumbul? întreabă Vasilică. 
- Adună apă fântâna, şopteşte Ghiţă, întinzându-se 

pe iarbă. Apa ochilor lui pare şi mai albastră între firele 
verzi. 

Fântâna se limpezeşte cu încetul. 
Dacă adună apă, la fântână vor poposi cărări şi 

Sjumuri însetate. O să vină să cinstească şi badea 
Milente, care bâzâie cu tractorul pe deal. O să se adune 
toţi. O să adăpăm şi viţeii. Dar unde-s oare? Caut în jur. 
Aoleu, iară-s în păpuşoi! Hai o fugă până la ei. Tustrei îi 
gonim din lan. Au fărâmat un petec bun. 

Ne lăsăm osteniţi pe iarbă, unul lângă altul. Trei sori 
însetaţi. 

Ziua se îngustează. Soarele s-a mutat în vârful 
plopului de lângă sat şi o aşteaptă pe sora Lună să alerge 
după ea prin câmpia cerului, că doar soarele, luna şi 
stelele sunt tot din neamul nostru... Al copiilor. 

Setea ne apropie de fântână. Aruncăm câte un ochi 
spre fund. Pietrele stau la rând să-şi răcorească faţa. 
Apa creşte pe tăcute, suie, călcând pe pietre spre noi, 
de parcă ştie că ni-s gurile uscate. Trebuie să-i dăm 
mâna. 

Legăm ulciorul fierbinte cu o sfoară şi-i lipim buza de 
apă. Soarbe lacom, umflând bulbuci. Cum se satură, se 
potoleşte şi iese la noi. 

Bea Vasilică, apoi eu. Câteva raze s-au strecurat în 
ulcior. Soarele pământului, umed şi răcoros, intră în mine 
şi încape mai tot. Lui Ghiţă îi rămân doar câteva înghiţituri. 
El nu se supără. E mai mare. înghite apa şi sloboade 
ulciorul pe colac. 

Ca din pământ, apare vâlvătaie moş Anton. Vine spre 
noi, O zbughim şi ne tupilăm în păpuşoi, tot ţintindu-l cu 
ochii pe moşneag, printre steblele verzi. 

Bătrânul răscoleşte fântâna cu ochii. N-aţi făcut vreo 
poznă? Zăreşte uimit apa, ia ulciorul şi-l trimite să se 
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umple. îşi stinge setea şi bănuiala neîntemeiată. înfăşoară 
cu o privire fântâna. A uitat satul de ea... Deşartă apa 
rămasă în ulucul de piatră. Picioarele i se înmoaie de la 
genunchi. Se aşază pe colacul fântânii. Ne seceră cu 
căutătura, dar glasul vorbeşte blajin: 

- la veniţi la moşul, băieţi... 
Soarele s-a desprins din plopi şi a apucat-o repejor 

pe cărăruie înaintea noastră. Are şi el casa lui. 
Fântâna a rămas singură... Adună apă... 
Satul ne-a întâlnit fără sfadă la cârmuire. Moş Anton 

azi a fost bun, ne-a ajutat să închidem viţeii în ocol. Şi 
Ghiţă o să doarmă acasă cu capul pe pernă. 

Ajuns acasă, n-am apucat bine să mă spăl, şi am auzit 
crescând în poartă vorba lelei Agafia, mama lui Vasilică. 
Vine cu el de mână. Se opresc alături. 

- El ţi-a luat bumbul? izbucneşte femeia. 
Vasilică tace şi se uită cu jale la mine. Rup un bumb 

de la pieptul cămăşii mele şi i-l întind. Lelea Agafia îl 
înşfacă şi, strângându-şi odrasla de ceafă, ţâşneşte din 
ogradă. 

- Lasă că te învăţ eu! răsună vorba ei în drum. 
Tata mă mângâie pe cap şi mă cheamă la masă. 
Adorm cu gândul la bumb. Gândurile roiesc în mintea 

mea ca albinele. 
Visul mă aduce la fântână. E plină cu bumbi. Cresc, 

se revarsă peste gură. Şi pe urma lor fântâna se umple 
cu apă. Soarele trece peste colan şi aprinde în calea iui 
grămada de bumbi, care se stinge treptat ca un jar. Apa 
păşeşte în sat, chiar pe cărăruia pe care mergem noi. 

Fântânile-s cu apă, cu soare... Fântâni deschise 
pentru oameni. 

Adună apă fântâna... Altceva ea nu ştie... Adună apă... 



SFÂNTU 

Valea mănoasă se c la t ină în va lu r i . Coasa 
înfierbântată înhaţă câte un val verde şi-l culcă la pământ. 
Ion o stăpâneşte din când în când, să-şi tragă sufletul. 
Că-i prea harnică... 

Isprăveşte a cincea brazdă. Toate-s drepte ca 
lumânarea. Cu o mână de rogoz Ion şterge sudorile 
coasei. Se apleacă. Găseşte la spatele lui, în miriştea 
joasă, o frântură de cute. O udă la pârâu şi o petrece pe 
lama îngustă şi scânteietoare. Coasa chicoteşte. Joacă 
în mâinile omului. Nu s-a învechit cât a stat strânsă în 
podul şopronului. Ploile n-au ajuns-o. S-a păstrat tânără, 
parcă ştia că va fi căutată. 

Ion o scotea rar la muncă. N-avea vreme. O înlocuise 
cu o meserie mai uşoară şi mai bănoasă. 

A îndrăznit să dea ia pământ crucile sfinte din creasta 
bisericii şi tot el a îndrăznit să le ridice, să le aşeze la 
loc... Nimeni din sat nu se încumetase. Se temeau că n-
au să-şi mai adune oasele. 

Ion a rămas cu zile. I-o fi priit şi coasa. Cât a tras-o 
pe lan, a agonisit putere şi uşurinţă în trup. 

De atunci încoace a dat coasa pe biserică. Ajuta 
părintelui la toate... Când se făceau în sat case noi, îl 
pofteau şi pe el la sfinţire. Bătea la căpriorii neacoperiţi 
cruci ca să se strângă între pereţi tihnă şi avere. Din ce 
câştiga, era mulţumit. 

Satul intrase cu carul lui în alte zile, dar la Ion privea 
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cu o veche bănuială, de parcă nu-i putea ierta o vină pe 
care nici el n-o pricepea prea bine... C-o fi de ia crucile 
scoase, c-o fi de ia cele puse la loc, atunci când a fost să 
fie... Mai în serios, dar mai mult în şagă, până astăzi toţi 
îi zic Sfântu, 

- îmi zic ei Sfântu... Dar numai aşa, să mă ieie în 
căruţă... 

- Acu gospodarii îşi scot cuşmele din cap numai când 
intră în club, zice adesea cu ciudă Mărioara, nevasta lui 
Sfântu. 

Ion a uitat când şi pe ce căpriori şi-a încheiat meseria. 
S-a trecut ca o haină. Se împiedicase odată de coasă, 
într-o diminecioară o slobozise în vâlcică la iarbă. S-a 
ferit de ochii nevestei, să nu-l sâcâie iar cu visele. Că 
prin asta îl mai are femeia de sfânt. 

Ion nu vede nimic în somn. Când şi cum, dar i se 
luase darul. Doarme toată noaptea neîntors. Dimineaţa, 
ca să scape de scaiul nevestei, ticluieşte istorioare cu 
sfinţi. Mărioara ascultă şi porneşte spre alte ogrăzi, să-i 
amintească satului că-l are pe Sfântu. Satul ascultă şi 
nu prea. N-are când sta la poveşti. 

în amiaza ziiei, soarele şi-a dezlegat toată căldura şi 
toropeşte. 

Ion Sfântu, ascuţind coasa, simţi pe moalele degetului 
că-i tocită. Trebuie o bătaie mărunţică, să-i crească tăişul. 
Adună paşii sub nucul de pe coasta dealului, la haina din 
creangă şi se aşază la umbră, între două brazde. Scoate 
din buzunare batca şi ciocanul. Despănează coasa şi o 
dă ia fruntea batcei. O pişcă cu ciocanul. Ea sare... ţiuie... 
Are în glasul ei ceva de la păsările câmpului. Ion ascultă. 
Când era mic şi alerga prin câmp, a îndrăgit glasurile 
ierbii. 

Cântecul coasei umple inima, toată vâlcica. învăluie 
satul. 
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- Spor la muncă, bade! Baţi coasa duminica? întreabă 
câte un sătean mai bătrân, trecând pe alături. 

- A l t f e l nu merge, îi răspunde Sfântu, văzându-şi de 
treabă. 

...Ion şi-a gătit coasa. A împănat-o şi i-a înfipt vârful 
cozii în pământ mai la vale de nuc. S-a întins pe spate, 
să-şi dezmorţească şalele. Brazda i-a căzut drept pernă. 
Nucul foşneşte... Prin coroana lui verde se presoară 
frunzişoare de lumină. Aleargă pe piept, pe frunte, pe 
mâini... îl mângâie. 

Din şoapta nucului, din mirosul ierbii cosite, din 
frunzişoarele de lumină, din zvâcnetul coasei sub ciocan 
în somnul lui Sfântu se înspică primul vis. Curge, 
murmurând, ca o apă de izvor. 

...E în câmp. începe brazdă nouă. Vântul pândeşte 
pe deal între salcâmi. Suflă câteodată în vale. Iarba vine 
valuri spre coasă. 

Pe la chindii răbufneşte un tunet. Sfântu caută în sus. 
Se fărâmă fundurile cerului. Scârţâie, parcă se deschide 
uşa morii, la te uită! Mânia Domnului pe pământ... 

Din culmea dealului coboară cărarea un abure de om. 
Un om înveşmântat în alb... Desculţ. Parcă-I cunoaşte, 
parcă nu. Calcă pe brazdă. Se teme de mirişte. 

- Spor la muncă! Tragi coasa duminica? vorbeşte cel 
coborât din cer, scrutând coasa cu ochii. Dă s-o încerc. 

- Na, om bun, zice Sfântu, întinzându-i-o. Se dă la o 
parte cam stingherit. 

Omul în alb îşi suflecă mânecile şi apucă coasa. O 
zgâlţâie, s-o trezească. Trage cu ochi albaştri, plini de 
laudă, spre Ion. 

- încet, că scoţi guşteri, râde Ion. 
- Mai ştii, îi spune proaspătul cosaş. 
Coasa se repede să taie iarba înaltă, intră în pământ 

Şi se frânge. 
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Sfântu se prăpădeşte de râs. 
Bărbatul în alb nu pare necăjit. Nici nu se supără. îi 

întinde lui Sfântu coasa bună, teafără şi lucitoare, de 
parcă era nouă-nouţă. 

- Cum isprăveşti, să vii ia mine, că mai am pe lângă 
casă nişte otavă, adaugă el, arătându-i spre culmea 
dealului, de unde coborâse adineauri. Şi nu uita: omul 
sfinţeşte coasa... 

Ion se trezeşte cu râsul pe buze. Priveşte în vale. 
Stau toate ia locul lor. Pârâul îşi fluieră apa. Iarba se 
leagănă. Coasa aşteaptă, tânără şi lucitoare. 

Sfântu se ridică. Lucrul nu se-ncheagă. Visul e cu 
coarne, te împunge la suflet. Se cere spus şi dezlegat. 

Leapădă toate-n vale şi ridică băieţeşte dealul. 
- Mărioară! 
Casa nu răspunde. Femeia îşi culcase nepotul şi 

pornise cu vorba prin sat. Sfântu ia de pe prag un băţ de 
răsărită, îl apucă de un capăt şi iese pe poartă. Se duce 
să-şi împărtăşească satului primul său vis. 

Dar vecinii se grăbesc. Nici unul nu se întinde la sfat. 
La cotitura drumului îl opreşte pe Agache Chiaburul, 

care rostogoleşte înaintea lui o roată de maşină. Au 
schimbat câte o vorbă. Când a simţit că Ion are să-şi 
depene un ghem de la inimă, Agache l-a întrerupt: 

- Mă grăbesc la brigadă, că degrabă asfinte soarele. 
Tot bocănind degeaba drumul, băţul de răsărită din 

mâna lui Sfântu a ostenit. în marginea satului Ion s-a 
urcat în căruţa lui Sava. Se întoarce acasă. Saltă pe braţul 
de paie din coşul căruţei. N-are astâmpăr. 

Sfântu s-a pregătit tot drumul, cum să aducă vorba ia 
ale lui, dar abia i-a încolţit visul pe limbă şi Sava a proptit 
de hăţuri caii. 

- Iaca, poftim, te-am adus acasă... 
Băţul a intrat pe poartă, ion l-a pus pe prispă. 
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Culai, nepoţelul, îşi drege racheta în bătătura casei. 
Bunelul se aşază alături. îi trezeşte flăcăului părul negru. 
Cuiai lasă joaca. Se suie în braţe. 

- Nanule, spune o poveste! 
- îţi spun... 
Soarele a trecut spre stingere. O aripă de vânt se 

abate prin ogradă. Bunelul îşi mângâie nepotul şi-i spune 
visul ca pe o poveste. Culai râde din toată inima. îi place 
povestea. 

- Spune mai departe... 
- Mai departe vine povaţa: omul sfinţeşte coasa... 
- Şi coasa nu scoate guşteri... 
Vântul s-a ogoit. Ion nu mai are basme în desagă. în 

vâlcică coasa îl aşteaptă uitată. Cu o lumină sub frunte 
nepotul se întoarce la racheta lui. 

- Stai că te fac eu... bună şi frumoasă... Să urcăm cu 
nanu... La bunul din fruntea dealului... Că cine altul să-i 
cosească acolo sus otava cea albastră, dacă nu nanu?... 

Spre asfinţit cerul a pus punct roşu zilei. 



LEBĂDA ROŞIE 

Ciocârlia răsăritului îşi desface aripile, înălţându-se 
de după o sprânceană neagră de deal. Pământul şi cerul 
îşi strâng trainic mâini le pentru o zi nouă. Fruntea 
şantierului se dezveleşte tânără. înălţimile se lămuresc 
albastre, umăr la umăr cu pereţii albi ai caselor. 

Pe la zori a trecut un ropot de ploaie şi acum zidurile 
arată proaspete şi crescute peste noapte. Apa s-a strâns 
grămăjoară pe la pragurile caselor şi adună aşchii de 
soare. 

Pe schele, la etajul patru, Sava mestecă mortarui din 
ladă cu lopata. Zidar de-o lună de zile. E frate cu înălţimile 
şi cu câmpiile. Băiat de la ţară. 

De acolo, de sus, de pe schele, vorbeşte cu pământul. 
Un cartier nou, învelit cu olane roşii, se înşiră pe două 

văi, unde pe vremuri ciobanul îşi chema cu fluierul mioriţa. 
Clădirile stau neclintite, parcă ascultă melodia veche... 
Numai maşinile hărnicesc în lungul şoselei, tot suflând 
în trâmbiţe. 

Din înălţimi gâlgâie un râs de fată. Sava întoarce ochii 
spre zid şi dă de Viorica. 

Aici, sus, între stele şi ape, a descoperit-o pe fata 
asta care râde. Ochii ei sădeau flori pe vatra cerului. Un 
ghiocel a înflorit şi în inima iui. 

Un buldozer frământă cu şenilele glodul din faţa ca-
sei. Se roteşte pe loc, zvârlind de sub copite aşchii negre. 
Cal nărăvaş. în dreapta lui, excavatorul scoate cupa plină 
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din şanţul băltocit, deşertând-o pe-un morman de lut. 
Viorica simte ochii băiatului, dar prin zgomotul zilei 

nu desluşeşte glasul unei inimi ce-i duce dorul. 
Un camion încărcat cu o lespede albă se opreşte pe 

malul tranşeei. Ridică nările în sus. Claxonează. 
Braţul macaralei coboară, hăt tocmai la pământ, spre 

coşul maşinii. Să-i cadă prinsoare. 
Mortarul se dă în voie aşternut pe piatră. Viorica îl 

tăpşeşte cu mistria. Sava mai răstoarnă o căldare cu 
mortar sub mâinile fetei. 

Un sunet poruncitor pluteşte domol prin aer. Cumpăna 
de fier s-a adăpat de la coşul maşinii şi ţine în clanţ un 
bob alb. Viorica îşi ascunde la fuguţa părul sub flacăra 
năframei şi face semn cu mâna macaragiului. 

Sămânţa albă creşte-creşte şi se aşază lespede 
dinaintea băiatului şi a fetei. Se încheie cuminte la zid, 
despărţind o inimă de alta. Aburii făinoşi, ridicaţi din zid 
coboară în palme, pe obraji. Se îndeasă în părul lui Sava. 
Viorica îl scutură cu o mâna şăgalnică şi râde înălţimilor, 
zidurilor, răsăritului. 

Sava ascultă. 
Maşinile iarăşi întârzie. Macaragiul Pintilie n-are de 

lucru şi tremură o frunză în buze. El şi-a întors înadins 
cântecul spre casa şefilor. Cântecul răzbate prin pereţii 
ei de scânduri. Brigadierul aude frunza şi trânteşte o 
vorbă, de-i adună pe toţi dumnezeii, sfinţii, arhanghelii şi 
necuraţii. Apoi rămâne cu fruntea în palmă şi cu urechea 
la cântec... 

Pintilie îi zice înainte. Măiestria asta vine de departe, 
din freamătul văilor, din ropot de copite, din căderea 
apelor, l-a lăsat tată-său o fărâmă de fluier. 

Cămaşa lui Pintilie a strâns vânt în spate şi freamătă 
ca o frunză. Viorica ascultă dusă undeva cu ochii spre 
cer. 
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Aici, sus, floarea încolţeşte în piatră şi abureşte a 
dragoste... 

Dacă o strună abureşte, stârneşte numaidecât un val 
de dragoste şi omul îl simte cu tot ce are - cu glasul, cu 
mâinile, cu ochii. De vină-i inima - ea are darul de-a 
strânge dureri şi bucurii. 

Sava culege fărâme de fluier şi fărâme din râsul fetei. 
Le zideşte în piatră, să sune în casă de oameni... 

Pintilie îngroapă frunza în palmă. Bâzâie maşinile. Din 
dosul unei case vechi, rătăcite în câmpul zidirii, apare o 
maşină, apoi din urmă se sileşte şi a doua. 

Viorica tresare din depărtarea ei. O zvâriugă de lumină 
străbate ochii fetei şi-l orbeşte pe băiat. 

De i-ar fi dăruit maica lui Sava un mugure de muzică 
la ureche, l-ar fi întrecut pe Pintilie. în faţa Vioricăi ar 
juca piatra în perete. Soarele s-ar schimba în lună. Luna 
s-ar îneca în flori... S-ar ascunde s-o caute ei în doi... 

Multe uită părinţii când te plămădesc. 
- Mortar! strigă Viorica. Sava umple căldarea din lada 

plină şi o urcă la zid. 
Casa, răbdătoare, creşte piatră peste piatră. Deschide 

ferestre, să binevoiască a intra şi sfânta lumină de om. 
Sus, spre fundurile albastre şi tremurătoare, a ţâşnit 

de după nucii rotaţi de lângă aeroport un avion reactiv. 
S-a prăbuşit peste câmpul de case un adânc de clopot 
înăbuşit, depănând de la un nor la altul o aţă albă. 

Viorica, auzind forfota înălţimilor, rămâne cu ochii pe 
urma avionului. Stă pe marginea hăului de piatră şi se 
clatină ca o iozie la adierea vântului. Mâinile lui Sava 
s-au tras aproape. Stau de veghe. 

Picioruşul fetei păşeşte în sus, parcă vede scara. Cât 
pe ce să calce în greş, spre grămada de cărămidă din 
pragul casei, dar înălţimile o ţin. Că-i a lor. 

Un suflu de vânt smulge colţul purpuriu de pe capul 
ei şi-l ridică-n vârtej. 
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Avionul în drumul lui luneca uşor în jos. 
- A zburat năframa la pilotul tău. Că i-o fi dor, n-a mai 

dat de mult pe-aici, zâmbeşte Pintilie. Viorica îşi pleacă 
privirile, râde şi ea. Sângele îi strânge rouă-n obraji. 

Lebăda roşie se avântă-n sus, dar se opreşte parcă 
îngândurată şi prinde să plutească înapoi. Atinge ciocul 
macaralei şi, sărind tiptil pe braţul ei de fier, se agaţă de-
o vargă, aproape de turn. Prinde a pâlpâi ca o inimă. 

Limpezişul apei din ochii lui Sava se tulbură. Băiatul 
se smulge din loc. 

Pe scheletul de fier al macaralei se caţără spre vârf 
Sava. Degetele-i tremură şi lunecă... Clăditorii şi-au ţintuit 
privirile spre el. 

O mână se desprinde de bara de fier. Umblă prin 
văzduh. Un fulger de spaimă leagă mulţimea. Strigătul 
fetei moare pe buze... 

Sava îşi aduce mâna la loc. 
Flacăra roşie e tot mai aproape. 
Sava apucă basmaua, s imţ indu- i f ie rb in ţea la . . . 

Răsădeşte un colţ în buze. Lebăda îşi înfăşoară o aripă 
de gâtul băiatului. Se strânge toată în el. 

Uşurel, Sava coboară. îi întinde pasărea Vioricăi. Fata 
o culege în palme şi-i dăruieşte băiatului, odată cu salba 
râsului, un sărut uşor. îi lasă o arsură. 

Trece o boare de vânt. Lebăda roşie se frământă în 
mâna fetei. Se cere la înălţime. 

Avionul a spart o fereastră a cerului. Punctează 
depărtarea, lăsând o vână albă între cer şi ochii fetei. 

Ziua se îngână cu noaptea. Pământul şi cerul îşi 
desfac st rânsoarea mâini lor. în s ineala amurgu lu i 
macaraua pune un bob alb pe zid. Ultimul. Casa s-a 
împlinit cu cinci etaje. 

Avionul scapătă din înălţime, se lasă spre pământ, 
dincolo de nucii rotaţi. 
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Viorica îşi scoate basmaua şi o prinde sub o piatră, 
îşi strânge mâinile cuib. Sava îi toarnă un pui de apă, 
care sărută gâtul fetei, ochii, guriţa şi înrourează pieptul 
rochiţei. Mireasma răcoroasă de ţărână intră în nări. Se 
împrăştie prin tot corpul. Fata freamătă şi chicoteşte la 
şuşoteala apei. 

Şuviţa de apă s-a mutat la Sava. Viorica stoarce 
ultimul strugure de apă din cană şi-şi înalţă iarăşi ochii 
spre cerul pustiu şi mut de astă dată. Jos, între grămezile 
de piatră, o mână flutură un chipiu cu un brâu de cer 
albastru. 

- Unde-I cauţi? strigă Pintilie. Uite-I colo jos... Pilotul 
tău. 

Ochii fetei se desprind din înălţimi. Copila coboară 
tot mai sprintenă scările. Lebăda roşie a rămas uitată pe 
zid. Lângă Sava. îşi flutură spre el aripa, îmblânzind 
tristeţea unui firicel în dorul unei dragoste neîmpărtăşite... 

Ziua scapătă la cuib cu toate zburătoarele cerului. 
Depărtările se zăvorăsc, lăsând între cer şi pământ o 
pasăre fără pereche să se zbată, să cheme, până or 
amorţi-o ploile de toamnă, or adormi-o vânturile de iarnă. 
Rareori se întâmplă când casa s-a împlinit, să nu-şi 
găsească cuib sub streaşina ei o pasăre de culoarea 
sângelui. O lebădă roşie. Pentru un zbor ce are încă să 
vină... 





CU ACELAŞI SEMN DE STRIGARE 

Zidul de piatră de la curtea lui Hans Laibăr lumina alb 
şi rece, lumina iarăşi peste pământurile dimprejur şi peste 
satul din vale. Lumina să întunece soarele, să asfinţească 
toate dimineţile care pâlpâiau în mintea şi în sufletul lui 
leremia Plugaru după acel neaşteptat an patruzeci. 

Omul îşi ducea anevoie paşii şi gândurile prin lanul 
de viţă de vie, spre zidul de piatră, şi drăcuia lumina albă, 
rece şi lipicioasă, care îi împânzea vederile, îi măcina 
carnea, oasele, brobonindu-i fruntea şi năclăindu-i 
spinarea cu sudoare aşijderi albă, rece şi lipicioasă. 
Drăcuia ziua care năvălise dinspre asfinţit şi poleise iar 
pietrele zidului, drăcuia, aşteptând cu speranţă să stingă 
şi să se întoarne ziua de ieri... 

Cerul era albastru, săgetat de păsări. Mai curând alb 
decât albastru, pe alocuri brumăriu... Amorţise senin, fără 
nici un nor, deasupra pământului. în deşertul lui înalt se 
zbuciumau păsări le să-şi găsească un adăpost. Pe 
pământ nu puteau să coboare. Vuietul maşinilor şi 
tancur i lor , bubui tur i le tunuri lor, lătratul sacadat al 
pistoalelor automate vântuia liniştea lanurilor, văilor şi 
dealurilor, vântuia liniştea lor, a păsărilor. Ele însă nu se 
îndurau să părăsească meleagurile acestea. De jos, din 
crânguri, din ierburi le chemau cuiburile, cuiburile cu puii 
lor golaşi şi flămânzi. Se roteau stoluri, stoluri argintii 
prin văzduhul coclit şi glăsuiau fără încetare, să înăbuşe, 
să potolească nepotolitul clocot şi alarma de pe pământ. 
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Strigau către ceruri, strigau prelung, până ce gloanţe 
rătăcite slobozeau stropi roşii din guşa lor cântătoare, 
până le ţâşnea sângele din cioc şi cădeau ca nişte frunze 
moarte, sângerând hainele soldaţilor, fierul negru şi 
fierbinte al armelor, frunzele şi strugurii viţei de vie, 
ţărâna... 

Nimeni nu le auzea prin vuietul maşini lor, prin 
scrâşnetul şenilelor tancurilor. Nu le observau nici soldaţii 
străini de cântecul păsărilor. Nu le observa nici leremia 
Plugaru. Lumina albă îl orbea, îi împăienjenise vederile. 
Şi drăcuia... căznindu-se cu lacrimi în ochi să găsească 
pe pietrele zidului cele două cuvinte însemnate de el 
acolo, cu două luni în urmă, însemnate cu litere mari, 
negre... Căuta măcar o literă, măcar o linie, să-şi ascundă 
în negrul ei privirea, să-şi ferească ochii de lumina asta 
albă, rece şi lipicioasă, care năvălea din vârful dealului 
din ce în ce mai deasă, mai albă, mai rece. 

Căuta zadarnic. Parcă cineva ştersese cuvintele... Nu 
găsea nici o pată... Parcă nici n-au fost scrise... Nu găsea 
nici o umbră... Parcă le scrisese în vis... 

Nu, nu... Ziua aceea cu împărţeala moşiei lui Hans 
Laibăr n-a fost vis. Ce-i drept, coborâse în sat, ca o pajură 
năzdrăvană, din visurile şi năzuinţele lui, însă n-a fost 
vis. A fost o realitate cu ardoare.... Cu dărăpănarea 
multora, dar şi cu prindere, cu dobândă pentru acei ca 
dânsul. Şi el, leremia, o însemnase pe zid. însemnase 
cu literele ei bucata lui de pământ, prima mare bucurie în 
[viaţa lui de plugar. Că aşa i-a căzut norocul la tragerea 
la sorţi. A rămas stăpân pe cele cinci hectare de vie şi 
livadă, unde slugărise de mic copil din zori până-n 
noapte... A rămas cu zidul faţă-n faţă... Şi bucuria începu 
să pălească. Cum da cu ochii de zid, sau îşi amintea de 
el, străine i se păreau toate din jur. Până şi bulgării de 
P f â n ă , până şi troscotul de pe hat, până şi cerul de 

59 



de-asupra lui. Chiar şi mugurii de pe crengi, de pe loaze 
tot străine creşteau. Parcă nu el îngrijise şi livada, şi 
via... Nu el le apărase de îngheţuri, de grindină, de 
foc ' " 

Da, da... Şi de foc. Dovadă sunt mâinile lui scrijelite 
până la coate de lămile pojarului care a avut loc un an în 
urmă. Hans Laibăr înainte de plecare îl momea, îl încuraja 
să stropească cu motorină toate... Şi casa, şi grajdurile... 
Şi pădurea, şi livada, şi via... şi semănăturile... 

- Dacă-ţi las ţie averea, ai să înfunzi Siberia... De le 
las aşa... Crede-mă, bolşevicii n-au să te miluiască cu 
nimic din ceea ce vezi, vorbea blajin Laibăr. Gândul lor 
revoluţionar e să vă dea pe toţi la o iesle... 

- Păcat... îi muncă.... murmură leremia cu ochii plini 
de vlagă. Şi apoi toate au suflet... Şi pomul, şi viţa de 
vie... Şi iarba, şi piatra... 

- Au... Au sufletul meu... Truda mea... Şi mai bine 
să ardă tot, decât să le rămână lor!... 

Noaptea, târziu, după ce plecase Laibăr cu familia 
sa spre Prut, leremia tresări din somn. Fluturi roşii 
inundaseră odaia. Se ridică. Privi prin geamul casei spre 
vârful dealului. Ardea lanul de grâu dintre livadă şi pădure, 
dintre vie şi ograda conacului . . . Şi vântul bătea în 
vârtejuri... Cu focul în gură. 

...Uitase leremia de pacostea din noaptea cea, şi de 
multe altele... Uitase de toate fărădelegile lui Laibăr, de 
chinuri, de batjocuri... Uitase de ura pe care i-o purta. 
Vântuiîă de lumină, ura se topise sub o milă. Dintre 
pietrele zidului, dintre valurile albe, reci şi lipicioase, 
aburea chipul unui Gans Laibăr îmbătrânit cu ochi 
spălăciţi şi încreţiţi, şi îi părea altul. Nedreptăţit. Pentru 
că se zvonise în ultima vreme prin sat că nu Laibăr a dat 
foc moşiei, ci cu totul alt om. Unul de sat care simpatiza 
cu bolşevicii şi făcuse pozna în taină ca să cadă păcatul 
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şi ura pe fostul stăpân. Şi de asta şi de altele, care 
pâlpâiau în sufletul lui, îi era milă şi ruşine... 

într-o duminică intrase la crâşmă să se dea cu vinul, 
cu lumea. Să uite... Să vorbească, să se sfătuie. Să audă 
ce zice satul. Să vadă, să întrebe de alţi gospodari de 
poartă şi ei aceleaşi griji ca ale lui. Şi dacă poartă, cum 
se descurcă cu ele. 

Găsise crâşma goală. Satul muncea în câmp. Oamenii 
căutau de pământ şi duminica. întâlni numai nişte 
gospodari din alt sat, care treceau cu treburi pe aici spre 
capitală. Un caz vechi şi prăfuit, de judecată, îi purta pe 
drumuri. Şi se sfădeau iarăşi chiar aici la jumătate de 
cale. Tot de la gardul cela de nuiele care încă de la ţarul 
Nicolai se muta în fiecare an cu câţiva paşi ba spre casa 
unuia, ba spre casa altuia. 

leremia îi ogoi, punându-le vin, şi mută vorba spre 
ale lui. Lăudă pământul căpătat de la puterea nouă. 
Pământ cu livadă, cu vie... Vorbi mult şi cu inimă cum l-a 
scăpat de la pârjolul lui hâdache, ce mere şi poamă 
creşte, cum se face vinul de Purcari şi Cabernet... cum 
turtelele din tescovină i-au tămăduit arsurile de pe mâini.... 
Şi parcă se trezi la viaţă. Uită de zid şi de toată durerea 
lui... Dar omuleanul cel mai în vârstă şi mai aşezat dintre 
cei doi rămase cu ochii pe obrazul lui leremia şi îi şopti 
moale şi blajin: 

- Să nu crezi în hârtia sovietică... Pământul are 
stăpân... Să nu crezi... Boierul se întoarce... Se întoarce 
şi o să dai socoteală... 

Vorba asta îl legase cu boala la pat, mai-mai să-l 
răstoarne în sicriu. Noroc că după o săptămână de chinuri 

[leremia prinse prin mintea lui un gând de leac, poate că 
Rrea avan, poate că prea îndrăzneţ, dar de leac, care 
spre dimineaţă îl ridicase din aşternut şi-l adusese la 

Epnică, preşedintele sovietului. îl adusese cu rugăminte. 
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Să mute curtea boierului în sat şi s-o pună în rând cu 
casele oamenilor. Ce să stea atâta piatră fără nici un 
rost pe deal? Nu-i mai bine să ridici din ea o clădire mare, 
luminoasă pentru sovietul sătesc? 

Onică a lui Serafim Calistru era cam culcat cu capul 
pe umăr, însă ca preşedinte avea planuri mari pe viitor. 
Mult mai mari decât rugămintea lui leremia şi din pricina 
lor nu prea l-a înţeles pe om. L-a înţeles cam pe atât pe 
cât rugămintea se deschidea fără durere. Zâmbise în 
colţul gurii şi-i răspunse: 

- Acolo în curtea lui Laibăr plănuim să aducem 
tractoare, semănători... 

- Zâmbetul preşedintelui îl scoase din băieri pe 
leremia. 

- Matale ţi-i a şagă, da eu am s-o fac... Am s-o fac 
chiar la noapte, că nu mai pot... Am să desfac şi zid şi 
casă... Şi la ziuă ai să vezi piatră aici în ogradă... 

- Să te ferească sfântul! strigase Onică de zăngăniră 
geamurile. Te dau pe mâna miliţiei! strigase cu suflet 
să-l oprească, strigase poate şi pe nedrept, dar ce era 
să facă?! îl cunoştea pe leremia, vrednic la toate, vrednic 
să mute şi un deal, şi un munte numai dacă îl încurajai. 

leremia nu se supărase pe preşedinte. Aveau amândoi 
dreptate. O vreme stătu şi cumpăni cele două dreptăţi 
pe cântarul din minte şi, când simţi că talgerul cu vorba 
preşedintelui se pleacă spre inima lui, zâmbi în semn de 
scuză şi... întorcându-se, păşi peste prag. Păşi cu gând 
proaspăt. 

- O să ridic alături un gard... Al meu. Un gard înalt 
de scânduri... Şi mă despart de viaţa veche, şopti omul, 
grăbindu-şi paşii pe drum. 

- Nu mai trecuse pe acasă. Venise drept în câmp. 
Venise să înceapă chiar atunci lucrul, dar când se apropie 
de zidul alb şi rece, îşi dădu seama că venise degeaba. 

62 



îşi dădu seama că n-are de unde lua atâta scândură, şi 
pe loc hotărî să facă gardul din beţe de răsărită. Beţe 
avea acasă şi dacă nu i-ar fi ajuns, ar mai fi împrumutat 
de pe le megieşi. 

- intră în curte să găsească nişte pari, nişte leaţuri... 
Răscoli toate ungherele, răscoli şi prin grajduri, dar se 
alese cu o nuia şi cu o mătură veche... Sleit de puteri, se 
aşeză pe un butoi din uşa grajdului să se mai odihnească, 
să se mai dumirească ce să facă. 

- Poate să ridic unul din piatră? se întrebă el şi parcă 
îi plăcu gândul, însă pe loc se amărî. O să semene cu al 
boierului... 

Un miros înţepător îl trezise din gânduri. Mirosul venea 
de la butoiul pe care şedea. Se ridică şi-i scoase vrana. 
Luă căldarea de alături şi aplecând butoiul, turnă în ea, 
Unsoarea de căruţă era neagră-neagră... Atât de neagră, 
că bătea în albastru. Umplu căldarea cu ochi şi, ridicând 
mătura de jos, ieşi pe poartă. 

- Am să-l fac negru ca pământul, bâigui el, lăsând 
căldarea lângă zid. Muie mătura în unsoare şi coborî pe 
fruntea pietrelor o linie neagră de sus în jos. îi plăcu cum 
o coborî şi făcu doi paşi înapoi să vadă cum arată dintr-
o parte. 

- Mama ei, îi frumoasă, o mângâie cu vorba fără 
să se apropie, apoi cuprinse cu privirea zidul şi se 
întristă. 

- Şi cu negru tot zid rămâne... Tot durere, oftă el. 
Veni ia căldarea plină cu unsoare, s-o ridice şi s-o 

întoarcă înapoi în curte, hotărând în mintea lui să aştepte 
noaptea, să desfacă zidul şi să-i care în sat. Măcar zidul. 
Casa să rămână, că nu bate la ochi. Şi Onică n-o să aibă 
încotro, o să se învoiască... E băiat de sat, ştie greul şi 
durerea. L-a mai cruci cu vorbele de dumnezei şi taţi, l-a 
nnai trimite să facă drum la raion, să dea lămuriri, dar 
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până la urmă o să-l poftească să ridice alt zid... Nou... 
Fără lumină rece, fără chip de boier pe el. 

Linia de pe zid, parcă ghicindu-i gândurile, tremură la 
bătaia razelor de soare, tremură adânc şi cu dragoste în 
ochii lui leremia, oprindu-l din pornirea lui. 

- Mama ei, se teme să rămână singură... Se teme, 
vrea o surioară alături, şopti cu blândeţe omul şi, trecând 
încet prin faţa pietrelor albe până-n celălalt capăt al 
zidului, se pomeni înşirând numele lui. 

Se bucură că încape cu tot cu prenume, se bucură că 
parcă zidul se uită la el cu alţi ochi. Părea nou, tânăr... 
însă pe loc se revoltă: 

- Ce, ai prostit, leremia? Asta ţi-a mai rămas, să te 
iscăleşti... Asta-ţi mai trebuie, să te râdă satul... 

Renunţă să-şi scrie numele, dar nu renunţă la dorinţa 
de a scrie ceva, ceva potrivit, ceva care să încălzească 
pietrele, să liniştească arderea lor rece... 

- Pământ. . . soare.. . pâine... f loare.. . pasăre.. . , 
începu să murmure unul după altul cuvintele, să le 
cântărească, să le aleagă... însă îi veni greu. Toate aveau 
înţelesuri adânci şi sfinte şi toate se cereau trecute cu 
ramă de icoană pe piatra zidului. 

- Să aleg unul cu coraj... Mare şi larg... Să le trântesc 
pe toate în cerul lui, îşi zise leremia, continuând să caute 
mai departe, să pronunţe cuvinte noi şi noi. - Pădure... 
Mamă... Dar... Sfat... Om... Pom... Foc... Dreptate... 
Ţară... şi se opri, frăsuindu-se. Măi, măi... chiar să nu 
fie în graiul meu acel coraj?! Şi fără să fi bănuit că are 
cuvinte în buzunar, fără să-l fi trăsnit vreo minune de 
gând, aşa din senin scoase din buzunarul de la piept 
hârtia ceea cu ştampila sovietului sătesc şi cu drept de 
pământ. O purta cu el şi era deprins mereu s-o scoată, 
s-o citească. Citea mai mult pe pribluite. Ştia rândurile 
pe de rost din gura lui Onică, dar îi plăcea să le 
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dezghioace pe litere, pe silabe... învăţa care-i litera A şi 
care-i buchia B. Uneori număra cuvintele, dacă-s toate 
la număr şi dacă nu scăpase nici unul din rânduială. 

De data ceea se împiedicase de primele două cuvinte 
şi fără să ie mai pronunţe, aşa cum făcea de obicei, se 
ridică şi, apucând mătura din căldarea cu unsoare, porni 
să le adune pe zid, aşa cum erau adunate pe hârtie... 

- ...Am să le adun din nou... Mai măşcat.. . Mai 
apăsat, cu mai multă boială... să nu le poată şterge 
nimeni... Nici Dumnezeu... nici dracul... Nici mână de 
om..., şopti leremia Plugaru, păşind prin lanul de grâu 
copt spre zidul de piatră şi temându-se că n-o să ajungă 
până acolo. Era dus din urmă cu automatul de un soldat, 
însă nu se temea de el, de acel omulean mic, uscat şi 
spânatic. Se temea c-o să-l orbească lumina, o să se 
împiedice şi o să cadă. Şi atunci nu se mai ridică. 

- Am să le scriu din nou... Mai măşcat... şoptea 
mereu leremia, încurajându-se să păşească mai departe. 
Şoptea cu mintea, însă cu inima şi cu sufletul era gata 
să cadă şi să facă ultima lui scăldătoare în ţărână, să se 
mântuie de sudorile albe, reci şi lipicioase... 

Peste vreo câţiva paşi, când mai-mai să îngenun-
cheze, mai-mai să se f rângă, zări buchi i le pe zid 
grămăjoară în aşteptarea lui. Se reţinu să nu cadă şi păşi 
spre ele, odihnindu-şi privirea în negrul lor... Le citi de 
vreo câteva ori, le numără... Erau şase şi se bucură 
că-s toate la locul lor. Se întoarse către soldatul din 
spatele lui, îi zâmbi şi ridică mâna să-i arate şi lui, dar 
omuleanui se sperie, făcu doi paşi înapoi şi trase în aer 
o rafală de automat. Strigă piţigăiat ceva în limba iui de 
străin şi făcu semn să păşească leremia mai departe... 

Nu apucară să se urnească din loc. Din cer se auzi 
un ţipăt ca un sfârşit de cântec şi între ei căzu o 
privighetoare însângerată. Lui leremia i se făcu milă de 
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ea. Parcă îşi văzu însângerată casa lui din vale cu cei 
şase copii, ba îşi văzu nevasta şi copiii însângeraţi. Cătă 
spre sat, cătă dacă acoperişul de stuf mai este. Şi când 
îl găsi la locul lui cu creasta dogorâtă şi încolţită încă din 
zori de zborul de fum al unei bombe, se întoarse spre 
privighetoare şi vru să se aplece s-o învelească cu ţărână, 
însă soldatul strigă din nou îndreptând ţeava automatului 
spre el. 

Şi omul porni. Porni nu de frică, ci de ruşinea, ce-l 
copleşise pe neaşteptate şi de care nu putea să scape. 
Tocmai acum, după ce văzuse pasărea însângerată, îşi 
dădu seama de ce este poftit la curtea boierului. 

- Iaca de ce s-a întors Laibăr cu armata chiar prin 
sat, satul nostru. Vrea să şterg buchiile... Bine, are ce 
are cu pământul, dar cu buchiile ce are? bâigui el, ferindu-
şi privirea de la zid. Şi păşi cu capul aplecat, răscolind 
prin mintea lui vreo cauză, vreo sărbătoare, vreun obicei, 
vreun sfat, vreo lege dumnezeiască, să le apere. în ele 
era pământul lui, în ele trăia bucuria mare de plugar. 

Nu găsea nimic. Nu găsea nici un obicei, nici o lege 
dumnezeiască, nici o sărbătoare. Şi îi era ruşine să ridice 
ochii spre cuvintele lui... 

Pe neprins de veste ajunse la zid. Se pomeni faţă în 
faţă cu Hans Laibăr, care abia ieşise din curte şi se opri 
în calea lui. îşi muşca buza de sus, cercând să-şi 
liniştească muşchiul care se zbătea nervos în obrazul 
stâng. Arăta la faţă mai zbârcit, mai galben, stins şi necăjit 
parcă de-o noapte fără somn. Părui îi înflorise alb-alb... 
însă hainele noi militare, cu grad de ober-leitenant îl 
întinereau. 

Se priviră unul pe altul de la trei paşi, se priviră lung, 
pe tăcute, ca nişte oameni necunoscuţi... Se priviră 
căutând fiecare din ei un sprijin, vreun capăt de vorbă 
care nu mai venea. Apoi Laibăr, lovit de nevinovăţia şi 
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curăţenia de pe faţa omului, îşi strânse ochii sub pleoape, 
lăsând lame de priviri ascuţite. Zâmbi şi-i întinse mâna. 

- Noroc, leremia... 
Mai bine l-ar fi pocnit cu o palmă, decât i-ar fi întins 

mâna să i-o sărute, decât i-ar fi auzit glasul lui, care acum 
ca niciodată mai înainte pe vremuri, răsunase atât de 
moale şi blajin, atât fără fund, atât de alb şi rece, că lui 
leremia i se tulburară vederile, i se tulburară minţile. 

- Noroc, bre!... Tu ce, n-auzi? 
leremia lăsă o privire rece şi grea spre mâna întinsă 

a boierului. Greu, de parcă-şi ruguma inima din piept, 
răspunse: 

- Aud... Noroc... 
Laibăr, văzând nesupunerea omului, se încreţi la faţă, 

se învineţi, dar prelungi vorba tot atât de moale şi blajin 
cum o începuse: 

- Da eu credeam că te-au asurzit sovietele?... 
- Ştiu eu... De ce să mă asurzească?... 
- Te-or fi purtat prin bătăi din pricina mea. 
- Nu, mul ţumesc. . . M-au lăsat cu pacea. . . cu 

pământul... 
- Bine, leremia, că te-ai ţinut de pământ. Roada din 

anul trecut ai strâns-o? 
- Strâns. 
- Şi pe asta s-o strângi, şi pune-o tot la grămadă. Pe 

urmă mi-o întorci. Facem socoteală şi mi-o întorci, vorbi 
Laibăr, tipărindu-l cu palma pe umăr şi cătând cu ochii ia 
cuvintele de pe zid, întrebă: 

- Mă, dar gardul cine l-a dat cu dohot, nu ştii? 
- Apoi eu... 
- Nu-i frumos... leremia... lată la asta nu m-am 

aşteptat. 
- Dar vezi că... deschise omul gura să-i lămurească, 

sa-! spună clar că a avut şi el în viaţa lui o zi cu pământ, 
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cu cer senin şi albastru, la fel ca toţi omenii din sat, dar 
vechea teamă că nu va fi înţeles îi înecă glasul, 

- N-am ce vedea, zâmbi Laibăr văzându-l încurcat. 
Scoate toporişca din brâu şi dă nevoia jos. Dă-o cât mai 
repede, că plec... Plec să-mi fac datoria şi vreau să-mi 
las zidul curat... Hai-hai, nu te ruşina... Apucă bărdiţa, 
că de nu, am să te pun să lingi cu limba dohotul de piatră. 

Tonul era acelaşi, blând, dar acum leremia înţelegea 
ce se ascunde sub blândeţea iui. înţelegea şi nu se urnea 
din loc. 

Laibăr îl tipări uşurel, apoi îl apucă de umăr ca pe un 
copil şi-l aduse la prima buchie de pe zid... 

Cuvintele încremeniră în aşteptare... leremia le privi 
ca în vis. Vedea clar că nu e vis, că e realitate, dar nu 
îndrăznea să ridice mâna, să scoată toporişca şi să le 
taie. îi părea că dacă se desparte de ele, apoi se desparte 
şi de nădejdea de a întoarce ziua ceea de ieri înapoi în 
sat. Şi plângea fără lacrimi, mai mult tremura de durere. 
Culoarea verde-albăstrie a hainei militare îl zădăra, îl 
atâta, îl îndemna să lovească cu barda în ea, să facă » i ' ' 

moarte de om şi să fugă spre păduri, spre răsărit, în 
partea ceea, unde fugise astă noapte Onică. însă 
cuvintele îl stăpâneau, îl legau de zid, de zidul lui parcă. 

- Cui laşi lanul ista de grâu, care trebuie crescut? îl 
întrebau ele. Cui ne laşi pe noi? Ce crezi că n-o să se 
găsească altul care ne va şterge, altul străin la suflet?... 

Se uită la cerul albastru şi plin de păsări. Se uită la 
zbuciumul lor, ascultă cântecul lor. Urmări căderea lor 
ţipătoare, ruptă din cântec... Păsăriie cădeau din când 
în când câte una departe, în mijlocul lanului, însă el le 
vedea aproape... şi multe... Aproape, aici în sufletul lui 
plângea cerul cu lacrimi roşii şi cu păsări moarte... 
Lacrimile răzmuiau ţărâna, şi păsăriie cu ultima zbatere 
săpau cu ciocurile faţa pământului. Săpau buchii pre limba 
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lor. Săpau semne de strigare că au avut şi ele zile 
frumoase, zile bune şi liniştite, şi, curând, le înscriau să 
ridice pământul, să ridice oamenii, să întoarcă zilele 
acelea... 

Mânat de gânduri, leremia începu să sape şi el cu 
toporişca în zid, să sape în piatră, să scoată unsoarea 
neagră. Unsoarea intrase adânc în piatră şi asta îl bucura, 
nu-l întrista. îşi vedea cuvintele săpate adânc în zid... 

- Aşa, aşa... Să nu rămână nici o urmă, nici o pată, îl 
încurajă stăpânul şi plecă spre casă. 

- Bine, domnule Laibăr. Bine, zâmbi leremia spre 
stăpân şi săpă cum îşi puse în gând. Sapă încet, dar cu 
nădejde... Toporişca răscolea piatra, dezvelind de pe 
urma ei guri, buze, nasuri, ochi, feţe de oameni... Mulţime 
de ochi şi guri înflorea în fiecare literă, în fiecare linie, în 
fiecare cuvânt. Parcă privea satul din gard. Şi litereie la 
un loc cu oamenii prindeau mai multă viaţă, mai mult 
înţeles. Ţipau de durere... 

Până spre seară se văzu cu lucrul terminat. înflori în 
piatră cuşmuliţa de pe creştetul ultimii litere şi, ostenit, 
se dădu ia o parte să cumpănească ce-a făcut... să 
citească... 

Din tancuri, din lanurile de grâu, de popuşoi ieşiseră 
lângă zid soldaţii cei străini. Ieşiseră cu muzică şi cu 
jocurile lor. Cineva dintre ei sufla în armonică şi ceilalţi 
dansau, râdeau... 

Lăsaţi de prigonire, din ascunzişuri ridicară capeteie 
şi sătenii. Ici-colo din crânguri răsăriră cuşme, pălării... 
mai mult broboade răsăriră decât cuşme şi pălări i . 
Răsăriră ochi căutând cu mirare spre ei, spre cei din zid, 
spre cuvintele lui leremia. Cu frică căutau şi spre soldaţi. 

Soldaţii nu-i luau în seamă nici pe ei, nici pe leremia. 
Se desprindeau din jocul lor şi se grămădeau în jurul 
cuvintelor, căutând să le priceapă. Murmurau în felul lor, 
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se străduiau să le citească, să lege literă de literă, să 
adune primul cuvânt. Apoi treceau la al doilea, şi până îl 
rotunjeau, uitau de primul. 

Pe furiş leremia se uita spre ei. După jocurile lor vedea 
că-s parcă ţărani şi ei, ţărani aduşi de pe alte meleaguri, 
însă la citit erau curajoşi, naivi ca copiii... Nu hâdoşi şi 
răi, cum îi văzuse acolo, prin sat, împuşcând şi pârjolind. 
Aveau acum început de lumină pe feţe... O sete de-a 
cunoaşte buchiile îi lumina. Şi omul tot privindu-i se 
bucura de puterea cuvintelor lui. Se bucura ca şi 
învăţătorul lui pe vremuri, care îl învăţase carte. Se simţea 
şi el învăţător, cu toate că nu ştia prea bine alfabetul. 
Cât uitase Iulian, feciorul preotului, atâta ştia el. 

De bucurie tremura şi-i creştea inima în piept. Menea 
că dacă îl vor înţelege soldaţii, îl va înţeiege şi stăpânul. 
Şi când unul dintre soldaţi îl ispiti pre limba lui, ce are el, 
leremia, cu florăria de pe zid, pe o vreme îşi pierdu 
cumpătul şi-i veni greu să lămurească. Suflarea i se 
înnodase în gât şi nu găsea fărâmă de cuvânt s-o 
deznoade. Ca într-o fulgerare toate cuvintele zburaseră 
din minte, ca într-o fulgerare se ascunseră de ochii lui. 
Care în cer, care în văile şi dealurile pământului, care 
după spicele de grâu... leremia le ştia jocul ista al lor. Că 
nu pentru prima dată îl puneau în cumpănă. Le ştia de 
acum şi culcuşurile unde se ascund. Zâmbi paşnic spre 
soldaţi, apoi se ridică, întinse mâinile şi prinzând cu ele 
cerul de la răsărit, porni să le vorbească soldaţilor, făcând 
mai mult semne. Le arătă cerul şi pământul, le arătă 
spicele crăpate, florile de pe hat. Le zâmbi iarăşi şi le 
arătă zâmbetul lui... Ei însă nu-l înţelegeau. Peste frunţile 
lor coborâse o nedumerire, o frică parcă. Omul dezvăluia 
prin semne lucruri limpezi şi sfinte, însă cu adâncuri prea 
fierbinţi pentru sufletele lor... 

leremia o luă de la început. Mai cu glas şi mai clar. Le 
arătă iarăşi pământul, împărţi cu mâna dealurile şi văile 
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prin ogrăzile satului din vale, le vorbi iarăşi despre cerul 
din răsărit, despre ploaie, despre arat şi semănat. Frecă 
un spic în palme şi le arătă boabele, le povestea despre 
femeia lui, ce gospodină bună e, cu ce colaci, cu ce 
plăcinte bucură dumneaei pe cei şase copii ai lui când 
are făină în pod!... Apoi, culegând de pe buzele soldaţilor 
câteva zâmbete rătăcite, se aplecă spre marginea lanului, 
rupse o floare, şi trecând-o pe după ureche, porni să joace 
şi să cânte... 

Glasul aprins al omului din drum îl scoase pe boier 
din casă. Venise chemat de soldatul cela mic, uscat şi 
spânatic. Se apropiase pe neobservate şi sta în dosul 
soldaţilor. Se uita la leremia şi la zid. Mai mult la zid, 
decât la leremia. Şi nu-l mai cunoştea. Zidul părea străin, 
avea altă faţă. Din pietrele lui păşeau spre el oamenii 
satului, cu topoare în mâini, cu coase... Făcu un pas 
înapoi şi cercă cu privirea să stăpânească mulţimea de 
ochi, de guri, de mâini... S-o ascundă înapoi în zid, dar 
nu putu... Cuvintele proaspăt săpate în zid ardeau într-o 
lumină nouă şi fierbinte. Atât de fierbinte, că-i topeau 
ochii, creierii şi inima. 

leremia nu-l observa pe Laibăr. învăluit de para nouă 
a zidului - sărea în sus în mijlocul soldaţilor, bătea ritmic 
din palme, să joace soldaţii şi să cânte ca şi ei: Unu Mai... 

Unu Maivui glasul omului în mintea iui Laibăr, în inima 
lui... Vui prelung ca o zvoană de prăpăd, coborându-i 
mâna spre revolver, să-l scoată, să se apere... dar vorba 
îi sări din gură mai înainte. 

- Prea devreme te bucuri, leremia, scrâşni el ciudos 
şi, întâlnind ochii senini şi calzi ai omului, pe-o clipă 
alunecă cu privirea în jos, ferind mâna de la şold. 

"Nu, nu... nu-n faţă...", se gândi el, apoi zise moale, 
blând şi blajin: Prea devreme te bucuri... Prea... Au mai 
rămas încă pete negre... 
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Soldaţii, auzind glasul ober-leitenantului, se feriră spre 
lanul cu grâu. Pe feţele lor murise ca într-o fulgerare frica, 
nedumerirea şi gândul. Deveniseră plumburii, reci şi 
străini, ca armele lor. Gata de luptă... 

Rămase leremia în mijlocul drumului... Singur, cu 
umeri aplecaţi, cu zidul în spate. Şi clipind din ochi tainic 
şi limpede spre fostul lui stăpân, murmură: 

- Parcă le-am scos pe toate... 
- Parcă... Dar vezi c-au mai rămas... Au rămas şi te 

strigă să le scoţi... 
leremia fără să-şi dea seama, fără să înţeleagă şi să 

simtă ce vânturi ascunde vorba lui Laibăr, se întoarse şi 
mângâie cu palmele zidul, aprinzându-i şi mai mult lu-
mina lui nouă şi fierbinte... 

- Iaca na, c-au rămas... Mama lor... Au rămas... Da-s 
mici, îs buchii şi nu se văd, apucă el să bâiguie... 

Fulgerător, mâna lui Laibăr zvâcni în sus revolverul 
de la şold, descărcându-l de moarte în spatele omului 
până la ultima ţăncuşă de plumb, leremia lovit fără veste 
se clătină, cu greu se răsuci spre fostul lui stăpân, întinse 
o mână parcă să-l ajungă, vru să păşească, însă căzu 
cu spatele la îmbrăţişarea cuvintelor şi luminii din zid. Cu 
ochii deschişi, mari şi senini, privi o vreme spre soldaţi 
parcă i-ar fi văzut intrând în pământ, apoi spre acoperişul 
casei lui din sat... Apoi spre dealurile şi văile din răsărit 
privi, apoi spre cer... Văzu cerul albastru şi încă plin de 
păsări, urmări zbuciumul lor, căderea lor ţipătoare, ruptă 
din cântec. Păsările cădeau departe, undeva în mijlocul 
lanului de grâu, însă el le vedea aproape-aproape... Aproa-
pe, aici în sufletul lui plângea cerul cu lacrimi roşii şi cu 
păsări... Lacrimile răzmuiau ţărâna şi păsările cu ultima 
lor zbatere săpau cu ciocurile pe faţa pământului buchii 
pre limba lor. Lăsau semne de strigare să întoarcă ziua 
aceea de ieri, pe care a avut-o satul şi el, leremia Plugaru... 
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Un zvâcnet, un sughiţ scurt îi apăsă umerii în jos. 
Coborî spre pământ, şiruindu-şi spatele de zidul alb. 
Coborî cu acelaşi semn de strigare ca al păsări lor, 
înflorind din urma lui o linie roşie şi fierbinte... Coborî, 
privind spre Laibăr cu cerul de păsări în ochi, cu dealurile 
şi cu văile din răsărit şi parcă la un mort privea... Cu ochi 
vii, vii... 

Strânge-I de aici, să nu-l văd, vorbi parcă înecân-
du-se în cuvinte ober-leitenantul spre soldatul cela mic, 
uscat şi spânatic, care se vedea şi el mort în ochii lui 
leremia. Tu auzi?... Strânge-I mai repede... Şi plecăm... 
plecăm... plecăm... 



PE IEŞITUL PLUGULUI 

Pământul se săturase de atâta apă. Se desfundaseră 
cărările, drumurile. Ploaia nu mai contenea. Cădea încet, 
val de pânză aruncat peste case, peste garduri... 

A mai plouat încă trei zile la rând. Trei zile şi trei nopţi. 
Cu tunete, cu fulgere, cu miros amărui şi proaspăt de 
pământ şi mugure, că era vreme de primăvară, primăvară 
timpurie. 

în a patra zi, după obiceiul pământului, a venit Baba 
Odochia cu omătul mieilor. A dat un ger şi a ferecat ploaia. 
Pomii, acoperişurile s-au îmbrăcat în haine reci, străvezii. 
La ferestre, la uşi şi la streşini s-au rânduit ostreţele 
ţurţurilor. i i 

A tăcut bocetul ploii şi în liniştea albă de sticlă a 
scăpărat un soare prea mare şi prea frumos pentru 
cojoacele friguroase ale Odochiei. S-au limpezit zările, 
ogrăzile... Numai drumurile au rămas pierdute undeva 
sub gheaţă. 

Uşa veche de lemn se deschise. Nu ştia, o deschisese 
ea sau altcineva? îi auzi numai geamătul bălămălilor. 
Răsunase acum? Sau izbucnise la urechea ei dintr-o zi 
asfinţită? împrejur plutea un vălmăşag de sunete, de 
ecouri sparte, pe care nu le putea descurca precum 
odinioară. Se simţea neputincioasă şi îi venea deopotrivă 
să p lângă şi să râdă. Trecu tu l şi p rezentu l se 
învălmăşeau, întunecându-i cugetul, şi ar fi dat mult să 
nu mai audă hora sunetelor dezlănţuite în jurul ei. 
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Vedea tulbure... Poate i se stinseseră ochii de atâta 
plâns? Nu, căci înaintea ei apăru deodată ograda albă, 
strălucitoare. 

Hulubi de lumină neagră săgetau văzduhul, urcau spre 
cer şi cădeau năpraznic înapoi spre pământ, aducând 
ninsoare pe aripile lor... 

Păşi peste prag cu ulciorul în mână şi se miră că nu 
lunecase, nu căzuse... Dar abia făcu primul pas, că se şi 
prăvăli pe spate şi se rostogoli ca de pe un deal. Se 
pomeni jos, în mijlocul ogrăzii, lângă tunul cel vechi, 
osândit să-şi sfârşească zilele aici, în sătucul de pe Valea 
Ciuhurului, pe când războiul înainta spre răsărit. Spărsese 
ulciorul de ţeava lui plesnită şi coclită de vreme. 

Fulgi măşcaţi cădeau peste cioburile negre şi se 
topeau. Femeia îşi opri privirea fierbinte şi tulbure la toarta 
din mână, la cioburile din zăpadă şi îşi aduse aminte de 
scrisorile cenuşii din casă, venite în locul feciorilor... 

încercă să se urnească din loc. Se sprijini cu mâna 
de fierul îngheţat, şi iarăşi se văzu ieşind din casă şi 
căzând, iarăşi cioburile înnegriră omătul, rănindu-i inima 
cu schije fierbinţi. 

Nu-şi mai întoarse privirea spre casă, spre uşă. Erau 
prea negre şi uşa, şi casa... Ridică ochii spre poartă şi 
zări dincolo de ea o maşină oprită în mijlocul drumului. 

Din coşul maşinii săriră cinci ostaşi tineri. O vreme 
stătură în jurul şoferului care repara ceva la motor sub 
capota deschisă, apoi se aşezară pe banca de lângă 
poartă. Unul dintre ei duse armonica la buze şi începu 
să cânte. 

Femeia se ridică şi veni mai aproape. Cu o bucurie 
senină de copil în ochi, cu genele ninse de soare şi 
ninsoare. 

- Dragii mamii... Aici eraţi ?.. Şi eu vă tot aştept, 
aştept, am şi uitat de când!... 
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Ostaşii o priviră lung, descumpăniţi, desprinzându-se 
unul câte unul de pe banca scorţoasă şi rece. 

- Hai... Intraţi în casă... Că vin şi eu îndată... vorbi 
femeia şi se repezi spre prepeleacul de lângă gard, culese 
din crăcană un ulcior mare şi cărămiziu şi se îndreptă 
iarăşi spre beci. 

- Cu ulciorul v-am petrecut, şi tot cu el vă întâlnesc, 
şopti ea şi prinse să coboare scările. încetul cu încetul 
întunericul o înghiţi. 

Luă de pe poliţă o lumânare şi o aprinse. Căzu în 
genunchi şi, potrivind ulciorul lângă butoi, răsuci caneaua. 

Şuviţa de vin gâigâia în gura ulciorului, f lacăra 
lumânării scăpăra sfârâind şi, undeva în sufletul ei începu 
să se adune acelaşi cântec de dor, pe care trei zile, trei 
zile şi trei nopţi la rând l-a tot stăpânit să nu iasă la 
lumină... 

îl stăpâni şi de data asta. Cu acelaşi gând de bucurie 
că i s-au întors feciorii... 

Cum văzu ulciorul plin, urcă scările. Ograda era pustie. 
Se apropie de poartă. Privi ia banca de lângă gard, la 
drumul învăluit de ninsoare, la maşina care abia-abia se 
mai zărea pe costişa stâncii din marginea satului. Vuietul 
maşinii zvâcnea înfundat, gata să spargă zăvoarele 
durerii încătuşate în inima ei. Şi poate ar fi dat frâu liber 
acelui bocet, de n-ar fi auzit armonica răsunând undeva 
în sat. 

- S-or fi dus pe la neamuri... murmură ea, şi se trezi 
înfrigurată la gândul că nimeni nu ştie încă minunea 
împlinită şi că e timpul să bucure un sat întreg de oameni. 

Deschise poarta şi se îndreptă spre ograda vecină. 
Părul îi cădea, negru şi nins, de-a iungul obrajilor fierbinţi. 
Fruntea înclinată, fierbinte şi ea. Ochii ardeau mistuitor, 
îşi ţinea capul îndoit, să n-o orbească soarele. Păşea 
încet, de parcă se temea să nu trezească pământul, să 
nu se răstoarne cerul peste ea. 
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Poarta vecinilor era deschisă. Poarta cea mare. Intră, 
trezind un zornăit de lanţ şi un dulău negru şi lăţos se 
repezi spre ea, lătrând furios. Femeia încremeni o clipă 
locului, uitând să se apere, apoi înaintă spre câine fără 
nici o grabă. Dulăul se opri mârâind, şi ea apucă lanţul, 
t răgându- l spre ea. Câinele se tupi lă la pământ , 
ascunzând sub pleoape ultimele scântei de mânie. Iar 
când femeia coborî mâna peste gâtul şi fruntea lui, scânci 
prelung şi ja lnic, ca doborât de o durere cumpl i tă. 
Scâncetul străpunse auzul femeii, rece şi caid, precum o 
mângâiere. Toporul care despica lemne după ocolul de 
scânduri amuţi deodată şi în bătătură răsări glasul unui 
moşneag: 

- Ce ucizi câinele, Ioană? 
în jur se lăsă o linişte cenuşie, adâncă şi nemărginită. 

Omul venea spre ea şchiopătând, ducând în mână 
toporul. Venea sau sta locului?... 

Femeia desprinse zgarda de la gâtul câinelui, însă el 
rămase cuminte locului, la picioarele ei... Şi fără veste 
începu să urle a pust iu. . . Glasu l lui răni tăcerea 
desăvârşită. Un vânt amărui o trezi din amintire şi femeia, 
îndreptându-se din umeri, întinse omului ulciorul cu vin. 
Tăişul toporului omorî câteva raze de soare şi se înfipse 
adânc în trunchiul de lemn de lângă cuptoraş. O mână 
osoasă, zbârci tă cupr inse ulciorul . Ea căută ochi i 
vecinului, ce se fereau în lături, apoi cu voce moale, 
depărtată şi stinsă îi spuse: 

- Gustă, bade Ştefan, şi treci pe la noi, că mi s-au 
întors feciorii din război. 

Omul o privi lung, încruntat... O urmări cum îşi revărsa 
pe spate părul lung, şi întâlnindu-i sub sprâncene focul 
negru, mistuitor cinsti. 

- Vin, doamnă... vin numaidecât... grăi el după o 
tăcere aspră şi încordată. 
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- Te rog şi te poftesc... că am numai cinci şi toţi s-au 
întors...ca păsările la cuib... 

Gospodarul, rezemat de stâlpul porţii, o petrecu cu 
ochii până dispăru după alte garduri. 

Era soare şi geruia în tot bunul. Fulgi grei cădeau din 
soare, cădeau ca o ploaie de scântei albe. 

De undeva veni o adiere caldă. Poate de la răsărit, 
poate de la asfinţit. Se îmblânzise cerul, sau aburea 
pământul. Vântul intră în sat şi se rătăci prin ogrăzi, 
ţinându-se de garduri. Gerul slăbi şi oamenii, punându-şi 
cuşmele în cap, prinseră a ieşi din ogrăzile lor. Pământul 
t rosni sub picioare, gemu adânc. Gemea înfundat, 
bărbăteşte, peste tot, din urma paşilor. Oftau porţile, se 
umpleau drumurile de lume. Bărbaţii mergeau greoi, cu 
ochii ascunşi sub sprâncene. Femeile se sprijineau de 
braţele lor, iar copii i se agăţau de fustele largi ale 
mamelor. Intrară pe poartă, umplură curtea. Abia când 
văzură uşa închisă, când striviră cu tălpile cioburile negre 
de lângă ţeava de tun, se priviră unii pe alţii, de parcă 
s-ar fi întrebat ce-i adusese încoace... Simţeau un gol 
mistuitor ce dăinuia, ce striga undeva în preajmă... Apoi 
bărbaţii aprinseră câte-o ţigară, iar femeile şi copiii îi 
priveau cum trag adânc în piept fumul... Iar când dădură 
să aprindă a doua ţigară, auziră la poartă o vioară şi o 
tobă. O femeie bătea toba, alta, mai tânără, cânta, 
tremurător şi nesigur, ia vioară. Cântau, îndemnate de 
gospodina casei. 

- Ce-i petrecerea fără muzică?! 
Ajungând lângă beci, deschise larg uşa gârliciului, 

apoi se apropie de câţiva bărbaţi şi le porunci să coboare 
după vin. 

După ce aşezară butoiul lângă ţeava de tun şi-i dădură 
cep, ea se lăsă în genunchi, umplu cănile, apoi se ridică, 
le împărţi pe toate cinci şi-i pofti să bea. Oamenii cinsteau, 
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îi spuneau ceva neauzit, iar ea tot dădea din cap, 
mulţumită, şi umplea iarăşi cănile... Dar mai mult trăgea 
cu urechea ia sunetul unei armonici care amuţise demult 
în depărtare... Şi ca s-o trezească iarăşi în casă, sau 
poate în sat, le zise muzicanţilor: 

- Mai cu inimă!... la ziceţi unul săltăreţ... Să tresară 
şi stâncile satului... Că, zău, stăm şi cinstim ca la mort!... 

Viorista se uită ia femeia cu toba, strânse din umeri 
şi-şi petrecu arcuşul pe strune. Toboşara lovi de câteva 
ori toba, dar se opri stingherită... 

- Hai să încingem o horă, bade Ştefan!... îl apucă 
de mână gospodina pe vecinul de peste drum. O horă 
fierbinte, nene Trofim!... îl îndemnă ea pe altul. Hora 
noastră de la Stânca, de la Ciuhur!... 

Oamenii, şi bătrânii şi tinerii, se fereau din calea 
femeii, plecându-şi ochii în pământ. 

- Ce-i cu voi?... Ori că vi s-au împietrit picioarele?... 
- Şi picioarele, şi sufletul... Nu vezi, Ioană, că Baba 

Odochia bântuie în toată voia ei... Uite că ţi-s mâinile 
îngheţate, vorbi badea Ştefan şi, culegându-le în căuşul 
palmelor, porni să le încălzească cu suflarea. 

Femeia stătu o clipă locului, săpând cu privirea fruntea 
înaltă a bătrânului, apoi trăgându-şi mâinile din palmele 
lui, zise hotărât: 

- O cântare bună încălzeşte inima, cât de rece ar fi 
ea!... 

Şi începu: 
- Moarte, moarte, rea mai eşti... 

Prin mulţime foşni un vânt rece. 
Femeia se opri nedumerită. O vreme rătăci cu ochii 

spre stâncile satului, spre lumina lor pământie care acum 
asfinţea în ceruri. Căută cu ochii, cu gândul, apoi cu 
glasul... Şi pe buze i se înfiripă aceeaşi cântare, aceleaşi 
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cuvinte, care de trei zile se zvârcoleau în piept şi se 
cereau rostite: 

- Moarte, moarte, rea mai eşti, 
Ziua, noaptea că pândeşti, 
Că aduci numai suspine, 
Unde nu te-aşteaptă nimeni! 
Că ţi-ai pus mâna pe coasă 
Şi mi-ai făcut larg prin casă! 
Că ţi-ai pus mâna pe grindă 
Şi mi-ai făcut larg prin tindă! 
Că ţi-ai pus mâna pe scară 
Şi mi-ai făcut larg pe-afară! 
Că ţi-ai pus mâna pe porţi 
Şi mi-ai dus feciorii toţi!... 

Cântarea femeii pâlpâi, apoi se stinse. Amuţise cu 
desăvârşire şi armonica din casă, sau mai curând din 
auzul ei... 

- Feţii mei dragi, veniţi încoace!... Uitaţi-vă ce de-a 
lume vă aşteaptă! 

O linişte imensă şi neagră domnea dincolo de ferestre, 
în geamurile cărora se oglindeau ograda cu mulţimea de 
oameni, stâncile satului, stolurile de păsări negre ce 
săgetau ici-colo, peste vârfurile lor. Doar ţurţurii din 
streşini picurau rar, ca tic-tacul unui ceasornic. 

Feciorii nu veneau. Mama porni după ei, să-i aducă 
aici, în mijlocul lumii. 

Ajunse în prag. Apăsă pe mâner, izbi uşa cu umărul, 
însă ea nu se urni. Stătea înţepenită, încleştată de 
pervazul umed... O mai încercă o dată... Cu genunchiul, 
cu pumnii... Nu izbuti şi păşi spre fereastră. Văzu iarăşi 
stâncile, păsările... feţele oamenilor în aşteptare. Iar 
dincolo de toate, întunericul. Cu umbre de lumină, cu 
sunete stinse de armonică... 
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Făcu uri pas înapoi. Căută împrejur, până dădu cu 
ochii de cobiiiţa răsturnată pe prispă şi o ridică de jos. 
Păşi spre fereastră. Lovi în ţurţuri, în geamuri... Sparse 
ţurţurii, sparse geamurile... îşi vârî capul prin cercevelele 
fără sticlă... îi căută în casa mare... Printre şiragurile cu 
ciuperci şi ierburi uscate, sub icoane ... Şi deodată îi 
găsi... Găsi cele cinci plicuri cenuşii, rânduite alături pe 
chivotul cu icoane. 

- l-am găsit... Sunt aici!... se bucură ea ca un copii, 
dar îndată îşi întoarse ochii mustind în lacrimi şi arzând 
iarăşi cu un foc negru mistuitor. 

Apoi, observând ţurţurii rămaşi pe streaşină, porni să 
râdă şi să treacă de la un ţurţure la altul, lovindu-i uşurel, 
uşurel, de parcă ar fi atins clapele unui clavecin. Sunetele 
lor vesele îi amintiră de copilărie... Şi de povestea 
mamei... 

Cică este pe lume o pasare fără culoare şi fără umbră, 
-sare pe vreme de iarnă zboară din sat în sat, de la o 
casă la alta. Se aşază pe acoperiş şi încearcă să cânte 
ca toate păsările, dar nu poate, căci n-are glas. Şi începe 
să lăcrămeze. Apoi se mută ia altă casă. Caută, poate 
şi-a găsi acolo norocul. Umblă peste tot şi lasă semne... 
Semne de plecare şi ei. Mamei... 

Mama se pregătea de un drum lung, pe margine de 
prăpastie... Se grăbea să ajungă la capăt. Dincolo de 
gratiile de lemn ale ferestrelor. Mai avea să aprindă un 
:oc mare, să tragă zăvorul pe dinăuntru şi să rămână cu 
feciorii peste noapte. 

Cineva o înşfăcă de mână. 
- Opreşte-te, ioană!... Dumnezeu e mare!... auzi ea 

glasul iui badea Ştefan. 
O ceaţă vânătă acoperi zăr i le, ograda şi feţele 

oamenilor. Deşi cerul era limpede şi cu lună... Câinii urlau 
la lună. în şoproane mugeau vitele, zbierau oile, nechezau 
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caii. Ţipau păsările în cuibare, trâmbiţau cocoşii... Ca în 
preajma unui cutremur. Şi undeva, parcă în fundul lumii, 
răsunau, neauzite de nimeni altul, glasurile feciorilor, 
tremura armonica. Simţi o încleştare în inimă atât de 
dureroasă, că ţipă: 

- Lasă-mă, bade... Lasă-mă!... 
Smulgându-se din braţele vecinului, se repezi iarăşi 

spre fereastră... Făcu vreo doi paşi, dar nimeri în braţele 
femeilor. 

în ajutor mai trecură şi alţii. Le simţea mâinile, le auzea 
glasurile: 

- Lasă, lele Ioană! 
- Că, de, cine ştie?! 
- Chiar aşa, poate-s vii!... 
- Nu i-o fi luat moartea pe toţi odată... 
- Că moartea alege... 
- Lăsaţi-mă, iăsaţi-mă în pace!... strigă ea deodată 

şi încercă iarăşi să se smulgă din mâinile lor. Mai bine să 
se dărâme totul... Să ardă şi casa, şi ograda. La ce-mi 
trebuiesc mie91 

Se mai zbătu câteva clipe, apoi vorbele ei deveniră 
tot mai slabe, iar mâinile fremătară ca nişte aripi ostenite, 
începu să plângă... Femeile oftau în preajmă şi ea amuţi. 
Se aşeză pe prispă, îngropându-şi faţa în palme. 

Plângea înfundat... Deodată îşi înălţă capul şi trase 
cu urechea. Era soare, era ninsoare, dar ecoul acelei 
armonici nu se mai auzea... Oamenii, unul câte unul, 
încovoiaţi din umeri, ieşeau pe poartă, se împrăştiau pe 
ia case. Ningea peste frunţile lor şi din cer cădea spre 
pământ un stol de păsări negre. 

Rămase singură. Şedea pe prispă, rezemată de 
peretele casei cu ferestrele sparte. încercă să numere 
bucăţelele de sticlă împrăştiate pe pământul îngheţat. 

Amurgul se lăsa repede peste sat, se împletea cu 
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ninsoarea. Luminile se aprindeau în ferestre şi într-o 
ogradă vecină cineva tăia lemne. Ferăstrăul şuiera ca o 
coasă în iarbă. Pe drum lunecau tă lp i le unei săni i 
încărcate cu paie. Pocni biciul pe spinarea boilor, apoi 
se auzi vântul în tindă, în casă... Se lăsa noaptea rece. 

Brusc, simţi o suflare de gheaţă, ca o izbitură, parcă 
ar fi stat într-o odaie încălzită şi s-ar fi deschis o fereastră 
în afară. 

Când îşi înălţă capul, văzu lângă butoiul cu vin o 
femeie înveşmântată în negru. Privea cu ochi mici, 
rotunzi, fără culoare şi fără umbră. Nasul îi atârna peste 
buze ca un cioc de vultur. Fălcile îi cădeau în jos, ca 
nişte bucăţi de aluat dospit. între ele se îngropa gura 
fără nici un dinte, ca un vârf de coasă în pământ. Trupul 
ei închegat din oase şi zgârciuri părea surprinzător de 
tânăr... 

Bătrâna tăcea, apoi, lăsându-şi traista de pe umăr, 
se apucă să strângă cănile împrăştiate pe jos. 

- Cine eşti? întrebă lelea Ioana, dezlipindu-şi spatele 
de peretele alb şi rece. 

- Bună vreme. 
- Bună să-ţi fie inima... Dar cine, mă rog, eşt i? 

Moartea? 
- Zici moartea?... Da ce, seamăn cumva?... zâmbi 

bătrâna şi, sorbind câteva înghiţituri de vin dintr-o cană 
de pe butoi, continuă: 

- Sunt o drumeaţă în trecere pe aici. Caut undeva să 
înnoptez. Nu mă primeşti peste noapte? 

- Cu dragă inimă... Numai că în casă o să-ţi fie frig. 
Ferestrele îs sparte. 

- Văd... Le astupăm cu perne... 
Femeile strânseră cănile, astupară butoiul cu vin şi-l 

rostogoliră spre uşa beciului, apoi intrară în casă. Puseră 
pernele în fereastră. Aprinseră lampa de pe horn şi focul 
în sobă. 
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- Cine eşti?... stărui lelea ioana. 
Bătrâna tăcu o clipă, apoi din gâtlejul ei se auzi un 

hârcâit. Râdea, şi prin râsul ei cu greu se desluşeau 
cuvintele: 

- Marta mă cheamă! Marta bocitoarea. 
- Da... Ai un nume rar. Dar de acu... Chiar moarte să 

fii, că eşti binevenită. 
- îţi spun doar... Sunt bocitoare... Bocesc morţii... 

Azi aici, mâine dincolo. Când aflu că s-a stins cineva, mă 
apropii de casă şi mă tocmesc bocitoare. Scald mortul, îl 
pieptăn, îl îmbrac, îi aşez mâinile pe piept şi-l petrec cu 
cântec la groapă... 

în casă se lăsă o linişte adâncă, de parcă păşise peste 
prag moartea. în lumina icoanelor sfârâi domol iimba 
candelei... Leiea Ioana o privi o clipă pe bătrână, îi cercetă 
cu iuare-aminte hainele negre, faţa deşirată, gura fără 
dinţi şi ochii verzi, verzi ca iarba. 

- la din pâine şi din pahar... Şi boceşte... 
- Pe cine, păcatele mele?... 
- Boceşte ziua care s-a dus... Şi noaptea care vine... 
Bătrâna aprinse de la lampă o lumânare şi, ţinând-o 

în mâini, începu să cânte: 

- Nici o moarte nu-i amară 
Ca moartea pe primăvară, 
Pe-nfrunzitul codrului, 
Pe cântatul cucului, 
Pe ieşitul plugului... 
Moarte, moarte, rea mai eşti... 

Lelea Ioana o privea lung, dar nu se mai minuna de 
nimic... Prin ferestrele sparte ale căsuţei îngropate sub 
omătul mieilor se revărsa afară, răvăşind inima satului, 
glasul adânc ai bătrânei bocitoare. 
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Odată cu lacrimile ce izvorau în voie din ochii mamei, 
o parte din povara sufletului ei, strivit de durere, părea 
să fi trecut pe umerii acelei femei pre nume Marta, sau 
poate Moartea. O pace adâncă se înscăună pretutindeni, 
umplând odaia până atunci pustie şi învrăjbită. 

Cerul era limpede, senin. Câinii se uitau ia lună şi nu 
mai urlau. în şoproane odihneau vitele, rumegând şi 
răsuflând în tihnă. Picurau de somn păsările în cuibare. 
Ici-colo trâmbiţau cocoşii, era miezul nopţii şi un început 
de lume se apropia prin întunericul dinaintea zorilor... 



LUCIA 

Părea că bat clopotele la biserică şi dangătul lor 
umplea satul, ograda, casa... 

Lumea frământa noroiul uliţei, nălucind prin aerul 
umed al sfârşitului de toamnă, prin aburii ce miroseau a 
ierburi coapte, a lemn ji lav şi a ţărână... Petrecea o 
toamnă... Intra pe poartă. Bărbaţii îşi scoteau cuşmele, 
îşi ştergeau frunţile pământii şi istovite. Nevestele se 
opreau alături, aproape de tot, ţinându-i de mână, să nu-i 
piardă în pâcia rece, care cobora tot mai deasă peste 
capetele lor odată cu bătaia adâncă a clopotelor... 

Nu băteau însă clopotele! Cânta în bătătura casei 
fanfara kolhozului... 

...Lucia alerga bucuroasă prin curte, ca o boare de 
primăvară, sărea de pe un picior pe altul şi se bucura în 
inima ei de copilă că dintr-o clipă în alta s-or încinge la 
joc nuntaş i i . . . C-a veni t şi nunul - Vasi ie Fr iptu, 
preşedintele, cu tot satul şi cu toată fanfara. Nuntă... 
Nuntă de aur... De când o tot aşteaptă buneii!.. Câinele 
lor bălan o urma pretutindeni cu capul plecat şi cu ochii 
umezi, scâncind întruna, de parcă jelea pe cineva... 

Pe neaşteptate fetiţa se opri locului şi privi lung, 
iscoditor, prin pâcia albă, spre feţele nuntaşilor. Parcă ar 
fi căutat pe cineva. Privea întrebător de la o faţă la alta şi 
se minuna de ce nu dansează nimeni? Orchestra nu mai 
contenea să cânte, dar nu se încumeta nimeni să se 
avânte pe pământul răzmuiat de ploaie... 
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Nu putea bunelul să aleagă o altă zi din săptămână? 
O zi cu soare... De ce nu s-a sfătuit cu nimeni? Dacă a 
văzut că vremea e a ploaie, putea să amâne nunta, nunta 
lor de aur, cu o săptămână, cu o lună, cu un an... Cui îi 
trebuia graba asta?.. Şi măcar să iasă afară, să-i 
cinstească pe oameni cu vin, cu ţuică, să nu-i prindă 
frigul!... O fi având treabă în casă. Mare treabă - stă de 
vorbă cu bunica! Au găsit prilejul acum, când tot satul e 
în ogradă! Sau poate bunica îşi îmbracă rochia albă de 
mireasă, pe care bunelul i-a cumpărat-o ia oraş? 

Câinele scâncea la picioarele Luciei, dar ea nu-l 
auzea, sfredelea cu ochii pe fiecare nuntaş, de parcă îl 
vedea pentru prima oară, de parcă n-ar fi crescut, 
alergând prin ogrăzile satului, ci ar fi picat din cer, de 
parcă uitase că acum doi ani au adus-o de la grădiniţa 
din Chişinău cu "Pobeda" până pe cuptorul buneilor, că 
tata şi mama plecaseră cu neamânate treburi departe, 
în Africa. 

Ţine minte şi nu prea.. . Bunica tocmai dăduse 
plăcintele în cuptor, iar bunelul stătea la o măsuţă, în 
ungher, cu ochelarii pe nas şi citea din ziar cu glas tare 
ce se întâmplă dincolo de gărduceanul lor, dincolo de 
hotarele ţării, acolo, în îndepărtata Africă, unde mişună 
crocodilii şi zebrele. 

Bunica scosese din cuptor şi umpluse masa cu 
plăcinte, bunelul se lăudase că a făcut în acel an la vreo 
două tone de vin ghiurghiuliu şi coborâse cu Lucia în 
beci să se încredinţeze şi ea. 

Era pe la începutul lui octombrie şi vinul mai pişcă 
încă de limbă, şi era soare copt, şi multe-multe mere în 
beci. 

Iar când s-au întors în casă, tatăl Luciei s-a lăudat şi 
el că le-a cumpărat bătrânilor un televizor, pe care l-a şi 
instalat imediat. Bunelul l-a probozit că iroseşte banii fără 

87 



nici o socoteală, că paralele nu cresc în Africa pe copaci, 
ca bananele, că putea să-şi cumpere şi bunelul televizor, 
dacă încolo, la iarnă, ar fi vândut vinul, că ce o să facă 
cu atâta vinăraie, că bunica nu-l suferă, iar pentru un 
moşneag e de ajuns şi de rămas... 

Ecranul televizorului s-a luminat, şi din valurile lui 
albăstrii a apărut cu un cântec Nicoiae Sulac, şi bunelul 
s-a dat mai aproape... 

S-a dat mai aproape şi şi-a amintit că mai anţărţ un 
prieten îi întinsese lui Nicoiae un pahar cu răutate să bea, 
şi săracul era cât pe ce să-şi piardă glasul... Dar tot atunci 
bunelul a zis apăsat, că dacă se mai încumetă cineva, îl 
snopeşte ca pe un duşman. 

Au închinat mult în acea seară, au închinat un pahar 
pentru ziua de azi, altul pentru ziua de mâine, un pahar 
în sănătatea bunicii, altul pentru Lucia, şi încă multe, 
multe... pentru neamuri, pentru Sulac, pentru drumul spre 
îndepărtata Africă. 

A doua zi a venit iarăşi maşina şi i-a furat de lângă 
poartă pe mama şi pe tata. Au lăcrimat cu toţii până când 
maşina a dispărut după dealuri. Apoi bunelul a luat-o pe 
Lucia de mână şi s-au pornit din urma maşinii spre 
cârmuirea kolhozului, dar n-au ajuns, că au încurcat 
cărarea şi au dat de neamuri. Parcă nu-s toţi de-ai lui 
Ciubară, dar e plin satul de neamuri, şi toate-s primitoare 
şi au atâta tulburel, că se răzmoaie beciurile şi fug 
dealurile la vale. 

Peste tot i-au pus la masă şi au rugat-o pe Lucia să 
le cânte, să le spuie poezii. Ea le-a făcut pe plac, c-a 
adus de toate din oraş: şi poezii cu fluturaşi, şi cântece 
despre ţară. Odată cu poezi i le şi-a adus şi toate 
năzbâtiile. Că tare-i zbânţuită. Unde-i ea, acolo umblă şi 
pozna. O ştie acum tot satul, chiar şi preşedintele, căruia 
i-a pus odată o întrebare, că l-a ridicat de pe scaun. De 

88 



ce stă toată ziua în cabinet, când lumea se topeşte de 
soare şi muncă pe deal? 

Astă vară a mâncat şi o papară de la Tănase Ojog, 
că s-a apucat să-i scalde capra în iaz şi era cât pe ce să 
se înece cu tot cu capră. Iar tuşei Lenţa i-a spart toate 
ouăle din cuibare. Nu i-a lăsat măcar unui să dreagă 
borşul, şi bătrâna a fost nevoită să urce dealul, să 
împrumute de la bunica. Aşa-i trebuie, că a văzut-o Lucia 
la piaţă cum vindea ouăle. Dădea oul cu cincisprezece 
copeici, de parcă n-ar şti cât costă la magazin. Face 
speculă. Şi bunelul îi spunea adesea că n-o s-ajungă ea 
cu obştea la o cale bună... Că n-a citit o carte, un ziar în 
viaţa ei. Nu ascultă nici radio, că i l-a adus ginerele din 
Bălţi, să nu-i fie teamă şi urât tot singură şi singură în 
casă. S-au împrăştiat prin toată lumea fetele ei şi nici 
nu-i scriu, s-o întrebe de sănătate şi să-i lămurească în 
sfârşit, aşa, mai pe înţeles, ce-i totuşi comunismul acela, 
care tot vine şi nu mai ajunge în sat... Din cauza ei... 

Cu toate poznele ce i le face, Lucia îi e dragă satului, 
că e al ei şi ea a iui. De dimineaţă şi până seara târziu 
umblă prin ogrăzi ca o gospodină şi pune treburile la cale. 
Dacă într-o ogradă se bat în sânge doi cocoşi, Lucia îi 
desparte cu o vărguţă şi-i probozeşte că nu-s buni nici 
de zeamă, că-s nişte răi, ca fasciştii aceia din filme. De 
se încurcă un viţeluş în pripon, se pricepe să-l descurce 
şi să-l adape. Pe la amiaza zilei, când scade umbra, intră 
într-o casă, fără să bată la uşă, se aşază la masă şi 
[mtreabă de ce se bat mâţişorii, nu cumva de foame?... 
Şi poate să mai puie o mie de întrebări, până ce gospodina 
sau gospodarul se pricepe şi se grăbeşte să-i pună pe 
masă o cană cu lapte. 

In urmă cu vreo două luni, într-o duminică după 
amiază, lângă moara satului, Lucia a ieşit să-l întâlnească 
pe bunelul plecat cu treburi la oraş. Călare pe un băţ de 
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răsărită, trecu în fugă printre hambarele kolhozului şi pe 
neprins de veste se întâlni pe iezătură faţă-n faţă cu Hit-
ler - fascistul care luase bătaie de la bunel şi acum umblă 
din film în film. Era îmbrăcat în haine albe, cu un baston 
în mână şi cu aparat de fotografiat la şold. Cum o văzu, 
se opri locului, apoi, mijindu-şi ochii verzi, zâmbi larg pe 
sub mustaţă şi făcu un pas spre ea, de parcă ar fi vrut s-o 
prindă, să se joace, dar n-a prins-o, că Lucia nu-i proastă. 
Ştie cu cine să se joace. Se feri înapoi şi-l seceră cu 
privirea. Lui Hitler îi pieri zâmbetul, tuşi în pumn, apoi îi 
întoarse spatele, păşi moaie spre malul iazului şi se aşeză 
pe un pietroi. Uitându-se la faţa potolită a apei, prinse 
liniştit să se descalţe. 

Undeva în sat cânta cucul, iar pe celălalt mal zbiera o 
capră. Nu se zărea ţipenie nici pe drum, nici prin ogrăzi. 
Toată lumea era la strânsul grâului, muncea în câmp. 
Lucia se dădu mai aproape şi cât pe ce să-l întrebe pe 
Hitier de ce a venit la Costeşti? Dar se temu că s-a 
întoarce spre ea, a ridica bastonul şi i-a da cu el în cap. 
Ştie ea cine-i Hitler... 

A aflat pesemne că bunelul e în oraş şi acum umblă 
prin sat, fotografiază pe unde să arunce bombe, dar n-o 
să-i meargă: bunelul îl arestează, aşa cum a făcut cu el 
la Berlin. 

Cică, după ce s-a încheiat războiul, bunelul a intrat 
într-o frizerie să se tundă. A închis uşa, a stins ţigara, a 
scos cuşma din cap şi, când să se aşeze, l-a văzut pe 
Hitler, stând pe scaun, picior peste picior şi citind ziarul, 
îşi aştepta rândul să-şi radă mustaţa, ca să nu-l cunoască 
nimeni. Bunelul se dădu mai aproape, se uită dintr-o parte 
şi din alta, apoi, când îi întâlni ochii, nu mai stătu la gând. 
Scoase pistolul şi-i zise răspicat: 

- Mâinile sus, Hitlere! 
Lucia se răsuci în loc şi porni la fugă spre moară. 
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Trecu puntea, sări peste o piatră, apoi se împiedică de 
alta, căzu şi-şi zdreli unghia de la picior. începu să plângă. 

Hit lerse ridică în picioare, se uită lung spre sat, spre 
moară, apoi îşi scoase haina, că era cald. 

Uşa morii era prinsă cu două lacăte. Alături, pe un clit 
de saci, se zvârcolea în sudori, toropit de căldură, Ionică 
- un vlăjgan cu părul roşu, nepotul lui moş Toader Rusu, 
paznic la moară. Văzând-o pe Lucia, se întoarse pe altă 
parte şi închise ochii. 

- Ionică! 
- Ce-i? întrebă vlăjganul, fără să se mişte. 
- Măi Ionică, a intrat în sat Hitler! 
- Cine? 
- Hitler... 
- Cum? sări ca fript băiatul. 
- Hitler, îţi spun. 
- S-a început războiul? 
- Zic, a venit fără armată. Umblă prin sat. Ai puşcă? 
- Auzi, mişelul! 
- Unde-i puşca? 
- în moară. Da el unde-i? 
- La iezătură. Scoate puşca! 
- O scot! 
Hitler rămăsese numai în chiloţi. încercă apa cu 

degetul, apoi făcu câţiva paşi, trase aer în piept şi se 
cufundă. Hainele lui albeau pe mal şi sus în cer o cioară 
şi o coţofană se tot roteau şi se sfădeau deasupra iazului 
şi a morii. 

La jumătatea drumului Lucia se opri: 
- Ridică ţeava! Nu vezi că mă ţii în bătaia puştii?... 
- A r m a nu-i încărcată! 
- Cum aşa? întrebă Lucia în lacrimi. 
- Ştiu eu! întreabă-l pe bunel! făcu băiatul, dând din 

umeri. 
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- Măcar un cartuş?! 
- Nici unul! 
- Unu cu sare? 
- Nici! 
- Cum aşa, păziţi moara fără cartuşe? 
- Fără! 
- Atunci ce ne facem? 
- Eu zic să-l ducem cu arma goală, că de unde să 

ştie el... 
Ajunşi la mal, se opriră locului. Hitler ieşi din apă şi 

se aşeză pe un pietroi. Părea că nu-i observă, privea la 
capra priponită pe malul celălalt. 

- Să-l luăm aşa cu pielea? şopti băiatul. 
- Nu. 
Auzind şuşoteala lor, Hitler îşi răsuci capul spre ei, îi 

privi înciudat, apoi se ridică şi prinse să se îmbrace. 
Când se aplecă să-şi ridice de jos bastonul, Lucia îi 

dădu un ghiont băiatului care îndreptă spre Hitler arma, 
strigând apăsat: 

- Mâinile sus, că trag! 
- Mâinile sus! repetă Lucia şi se apropie de arestat. îl 

controlă prin buzunare, dar nu-i găsi revolverul, apoi ridică 
de jos aparatul şi bastonul şi-i zise scurt: 

- După mine! 
- Ce v-a apucat, măi copii ?.. îngână zâmbind Hitler. 
- Vorba! strigă Ionică şi-l împunse cu ţeava. După 

mine! 
Hitler îşi înghiţi zâmbetul şi păşi după fetiţă. 
- Lăsaţi gluma! Vă arde de joacă? 
- Vorba, că trag! auzi din spate. 
- Ştie moldoveneşte! râse Lucia. 
- Păi cum altfel... 
- Vrea să ne cumpere! 
- Drept cine mă luaţi? îi întrebă Hitler. 



- Lasă că ştim noi cine eşti! 
- Şi dacă sunt, ce o să-mi faceţi? se prinse în joacă 

Hitler, ba chiar zâmbi din colţul buzelor. 
Drumul spre sovietul sătesc le păru mai lung ca 

oricând, cu un deal mare şi cu o vale adâncă, şi trecea 
chiar prin mijlocul satului. Copii, oameni răsăreau ici-colo 
prin ogrăzi şi rămâneau înlemniţi la garduri, cuprinşi parcă 
de un fior de spaimă. Sătenii îi petreceau nedumeriţi cu 
privirea, apoi îşi căutau de lucru, iar copiii curioşi ieşeau 
pe poartă, săreau peste garduri în drum şi se luau după 
ei. Lucia păşea şchiopătând în fruntea tuturor. Din când 
în când întorcea capul, privind în urmă. 

Cică tare se mai bucura bunelul că l-a prins pe Hitler, 
dar când a ajuns la unitate cu el, a mai găsit pe coridor 
încă douăzeci ca ai lui. Erau de tot felul: ziarişti, frizeri, 
măturători de stradă şi un artist... Bunelul adusese un 
cizmar... 

Lucia privea înapoi şi se bucura că al ei nu-i cizmar, 
că n-are şorţ de piele şi mâini mari noduroase, că-i chiar 
acel Hitler ce umblă prin filme şi câteodată prin sat. 

Uşa sovietului sătesc era închisă, iar pe un copac din 
ogradă ţipa o cucuvea. Plesnea poarta, pomii, frunţile 
copiilor plesneau, plesneau gardurile de atâta căldură şi 
până şi steagurile atârnau oropsite în văzduhul în care 
nu se clintea nici o boare de vânt. 

- Vine! Vine! strigă un băieţel de la poartă. 
Venise moş Terinte Chiaburu, paznicul cârmuir i i 

satului, acel care făcuse armată veche şi nouă, se bătuse 
şi cu neamţul, şi cu japonezul... 

Moşul se aşeză la umbră, pe banca de lângă perete, 
se uită lung-lung la Hitler, apoi zise: 

- Mata lasă mâinile în jos şi dă-te aici lângă mine, să 
te văd mai bine. 

Hitler răsuflă uşurat şi se aşeză: 
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- Nişte diavoli împeliţaţi, zău! 
- Şi unde te-au prins? 
- La iezătura de lângă moară! 
- Se scălda!!! îl pârî Lucia. 
- Caldă apa? 
- Tocmai bună. 
- Eşti turist ori te-a poftit cineva? 
- M-a poftit! 
- Stătu? 
- Da... studioul de filme! 
- Ai adus vreun film? 
- Nu, mă filmez. Sunt actor.... Uite legitimaţia! 
Terinte Chiaburu studie îndelung carneţelul verzui, 

apoi rosti apăsat: 
- îi fi fiind tu cine eşti, da eu unul nu-ţi dau drumul 

fără iscălitura preşedintelui... 
în sfârşit apăru preşedintele, vesel şi bine dispus. 

Cercetă şi el documentul. 
- Vasăzică, lorgu... 
- Da, Ivan Petrovici. 
- La filmări? 
- La filmări... 
Lucia stătea în picioare şi asculta cu mâna la gură. 

Cuvintele lor pluteau de undeva de departe şi răsunau în 
urech i ca nişte palme răsunătoare . P ierzându-ş i 
răbdarea, cu ochii plini de lacrimi, strigă disperată: 

- Păi bine, el e Hitler!!! 
Porni să plângă cu suspine...Totul în preajmă se 

pierdea într-o pâciă fumurie... Din ceruri, din stele părea 
că fuiguieşte o ninsoare rece...Cădea încet, liniştit, era 
iarnă în miezul verii... 

Drumul o aduse pe Lucia iarăşi pe malul iazului. Cucul 
nu mai cânta, iar pe celălalt mal se odihnea nepăsătoare 
capra neagră, cu coarne mari ca de taur. Fata privea în 
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toate părţile, de parcă se temea să nu apară iarăşi Hitler, 
adevăratul Hitler, cu gând rău să fure cucul, capra, 
răţuştele din iaz... 

De fapt, îl aştepta pe bunel, şi el veni, coborî din 
camion, o luă în braţe, o duse acasă şi se făcu noapte. 

De fapt, nu era noapte...Parcă era duminică, ziua în 
amiaza mare. Câinele nu mai scâncea, sta culcat ia 
p ic ioare le Lucie i . Oameni i sco teau din buzunare 
bomboane, turte şi-i umpleau pumnii. O sărutau pe obraji, 
şi Lucia pornea să zburde ca o căprioară prin lumea 
adunată. Muzica tot cânta... cânta adânc, precum o 
cădere de apă, bubuia toba, sunau prelung alămurile, 
şi totuşi ea căuta, aştepta mereu să audă o fărâmă din 
cântecul acela de pahar, cu care bunelul ridica în picioare 
toţi oaspeţii. Lumea se tot aduna şi nu mai încăpea în 
ogradă. Şi Lucia se nelinişti, de ce nu iese bunelul afară? 
De ce stă atâta în casă, de parcă-şi doarme somnul de 
veci? Vru să-i strige, dar deodată el apăru în prag, 
îmbrăcat în straie negre. Din urma lui păşea bunica în 
rochie albă. Bunelul ducea în mână un ulcior mare cu 
vin, iar bunica paharul... 

Deasupra ogrăzii pâcla se risipise: răsărise un soare 
de vară. Oamenii începură să bată din palme, să strige: 
"Amar"! Bunelul şi bunica păreau tineri, mire şi mireasă, 
se sărutau, apoi iarăşi umpleau paharul şi cinsteau 
oaspeţii... 

Lângă poartă cineva ridică deasupra capetelor un 
colac. Al miresei! Oamenii făcură roată în jurul lui. Flăcăul 
>îi întinse miresei colacul şi ea porni în cercul acela de 
ochi, de mâini, să-l joace. îi purta în ceruri, şi el plutea ca 
o pasăre. Era legat cu un ştergar alb şi părea că flutură 
din aripi. 

Oamenii, văzând colacul rumen şi frumos, întinseră 
mâinile spre el, îl apucară şi degetele lor îi frânseră trupul. 
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Rupseră cu toţii câte o bucată, că erau fiămârizi. Bunicii 
îi rămase numai ştergarul. Ea se opri, se apropie de 
mire şi-l aşternu pe pieptul iui.Bunicul, văzându-se cu 
ştergarul la piept, vru s-o poftească pe bunica la joc, dar 
îmbătrâni deodată la faţă. Muzica încetă şi din casă, de 
după ferestrele mari şi albe, răsună un cântec de dor, ca 
un bocet. Soarele de vară dispăru în pâcia toamnei, iar 
ştergarul se zbătea în streaşina casei. 

Bunica are gias frumos şi ştie multe cântece. Când 
începe să cânte, o ascultă tot satui şi piânge, şi râde 
împreună cu ea. Bunelul n-are însă glas de cântec, iar 
dacă e să cânte, fie de dor, fie de veselie, el cântă cu 
frunza inimii, cântă şi astăzi tinereşte, deşi a însurit, 
trecând prin toate războaieie. Are şi medalii, un piept 
întreg de fluturaşi, şi ie poartă în zile de sărbătoare. 

Oamenii nu boceau... Plângeau în tăcere, bărbăteşte, 
fără să se sfiască de lacrimile lor. Şi ea, Lucia, uitându-se 
la ei, prinse să plângă şi, ca să n-o vadă nimeni, porni 
spre casă. Cineva din mulţime încercă s-o oprească, s-o 
ia în braţe, s-o liniştească, dar ea se smuci spre bunica, 
agăţându-se cu mâinile de fusta ei neagră. 

Bunica se opri din cântec şi o ridică în braţe, îi şterse 
obrăjorii şi parcă-i zâmbi. Copila se linişti şi-l văzu clar, 
dureros, printre lacrimi, pe bunelul ei, culcat între 
lumânări, pe o masă mare, roşie. Stătea cu faţa în sus, 
îmbrăcat în costumul negru de mire, bărbierit, mândru. 
Zâmbea cu ochii închişi şi ţinea pe piept mâinile mari şi 
grele. Parcă dormea şi se făcea că nu aude gălăgia din 
casă, din curte. Părea că iată-iată o să deschidă ochii, 
o să coboare de pe masă şi o să iasă afară în prag, să le 
spună oamenilor ce se întâmplă în cealaltă lume, dincolo 
de hotarele satului şi ţării. Oamenii au să-l întrebe de ce 
a însurit atât de timpuriu, iar el o să glumească: uite c-a 
îmbătrânit, că nu aduce anul cât aduce ceasul, c-a avut 
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un drum greu de acasă şi iarăşi până acasă. A ridicat 
dealuri şi văi, a coborât văi şi dealuri... 

Poate se întorcea acasă bunelul, de nu-l apuca pe 
drum un junghi la inimă şi de nu se împiedica de o 
buruiană, să cadă. Căzu pe spate cu faţa în sus, cu 
mâinile răstignite în mijlocul drumului, aici, lângă poartă, 
noaptea târziu, când strigau cocoşii şi ardea departe pe 
cer o lună p l ină, ca o zi . Era luna s fâ rş i tu lu i şi 
începutului... 

Dimineaţa, când se trezi, Lucia găsi casa plină de 
lume, vorbea mahalaua c-a fost om bun şi cu carte 
bunelul, că mai rar întâlneşti unul ca el, om la care venea 
tot satul după sfaturi. Auzea şoaptele oamenilor de după 
uşă, de parcă se fereau să nu-i audă ea. 

Apoi s-a deschis uşa şi a ieşit mătuşa Ileana cu o 
oală mare şi neagră, însoţită de alte două femei, şi a 
rugat-o cu blândeţe pe Lucia să vină la ea acasă, să-i 
ajute să facă găluşte, că ea e bătrână, nu vede şi dă 
alăturea cu oala. S-a dus, cu toate că nu se pricepea să 
facă găluşte şi nu le făcuse niciodată până atunci. 

Pe urma lor s-a umplut cerul cu nori şi a plouat 
năvalnic cu flori de piatră şi apă, a plouat cu trăsnete 
lungi şi scurte, de s-a aprins cumpăna fântânii de pe deal 
şi a luat apa foc. 

Iar când s-a întors Lucia acasă, abia peste două zile, 
că n-a putut să vină mai devreme, că au mai copt şi colaci, 
a găsit în ogradă nunta, un alt fel de nuntă, pe care ea 
abia - abia începea s-o înţeleagă, uitându-se la câte se 
petreceau în jur. Afară cânta muzica şi ţipa cucu-n 
toamnă, iar şase bărbaţi îl scoteau din casă într-o ladă 
neagră pe bunel la aer, să-i treacă mirosul de tămâie şi 
busuioc... 

Tot acei şase bărbaţi au purtat pe umeri sicriul până 
'a groapă, fără maşină, că era dealul mare şi drumul 
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desfundat în acea sâmbătă de toamnă. Era glod şi femeile 
au purtat-o în braţe pe Lucia, ca şi pe alţi copii. 

Deşi uşa bisericii era larg deschisă, alaiul cu sicriul 
bunelului trecu mai departe, spre poarta cimitirului, 
lăsând în urmă să răsune cu limbi de clopote bolţile înalte 
şi ecoul unei voci adânci, ce se stingea din ce în ce... 

Cimitirul se umpluse de lume, că nu se vedeau 
crucile, mormintele. Preşedintele de colhoz vorbea, dar 
cuvintele nu ajungeau la urechile Luciei. în preajmă auzea 
suspine, vedea lacrimi în ochi... Dar ei nu-i venea să 
plângă. Se uita în jur, căutând să înţeleagă ce se petrece. 

Dinspre biserică răzbătea ecoul acelei voci adânci, 
care îi amintea de cineva dureros de aproape şi scump... 
Parcă era bunelul, dar bunul ei era aici, alături. 

Capacul acoperi sicriul şi bătaia cuielor zgândări 
neplăcut auzul fetiţei. Apoi sicriul coborî în groapă. Căzu 
ţărână peste el. Pe mormânt crescu o movilă de flori cu 
o cruce la căpătâi. 

în casă mirosea încă a busuioc şi tămâie. Era frig, că 
nu se făcuse focul, iar pe masă se odihneau mănuşile 
de ceară ale bunelului, şi era linişte. Aşteptă cu bunica o 
jumătate lungă de noapte, dar nimeni nu mai bătu la uşă 
şi la o vreme târzie Lucia începu să plângă. Se ghemui 
cu capul în pernă, să n-o audă bunica. Perna mirosea a 
pelin, a iarbă, a floare şi rouă. Alergă mult prin câmpia 
aceea de pelin şi rouă, până se opri obosită de atâtea 
gânduri. îşi şterse lacrimile şi-i spuse bunicii că vrea să 
doarmă, că mâine are mult de lucru... Că cine o să 
lucreze în locul bunelului, n-are cine?! Şi adormi sub 
ochii treji ai bunicii. 

Dimineaţa se deşteptă devreme. Bunica o puse ia 
masă cu ziarul proaspăt alături, aşa cum îi punea de 
obicei bunelului şi, luând de pe laiţă o legăturică care 
mirosea a busuioc şi tămâie, ieşi din casă. 
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- O fi uitat să aştearnă vreo punte... Către bunelu... 
se gândi Lucia, petrecând-o prin ochiul ferestrei pe 
bunică, până o văzu dispărând după poartă. Apoi luă 
ziarul în mână. Lunecă mult cu privirea asupra buchiilor 
neascultătoare şi căzu pe gânduri... De undeva de afară 
ajunse iarăşi ecoul unor limbi de clopote. 

Lăsându-şi nebăut laptele, se ridică de la masă şi ieşi 
pe uşă. 

Lângă poartă îl întâlni pe Ionică. Părea că aşteaptă 
ceva, rezemat de nuielele gardului: 

- Unde te-ai pornit? 
în jur stăruia o linişte adâncă, o linişte ca de pe altă 

lume. 
- La bunelu... 
- Merg şi eu. 
- H a i . 
Lângă cimitir Ionică alergă înaintea fetiţei, să deschidă 

poarta, dar Lucia se îndreptă spre uşa deschisă a bisericii. 
Băiatul stătu o clipă nedumerit, apoi se urni din loc şi 

ridică treptele din urma fetiţei. 
înăuntru nu era n imen i . Numai bun ica s tă tea 

îngenuncheată şi se ruga în faţa unei icoane. Lumânările 
mai ardeau încă după slujba de dimineaţă, învăluind cu 
un giulgiu de aer auriu icoanele şi ochiul zilei ce răzbătea 
pnn vitraliile multicolore. Nu băteau clopotele, dar în 
urechile ei stăruia ecoul adânc al unei voci scumpe şi 
dragi. 

Fetiţa umbla printre sfeşnici le pline cu lumânări 
aprinse, aruncând priviri într-o parte şi alta. 

Băiatul stătea în uşă, ca în aşteptarea unei minuni. 
- Vezi că nu-i ?... o întrebă el cu gândul. 
Privirea ei îndărătnică scotocea pretutindeni, apoi se 

înălţă sus, spre bolta rotundă, de unde o privea cu 
blândeţe un bătrân cu fruntea înaltă, cu barba colilie... 
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O vreme nu-şi luă ochii de la el, aşteptând parcă să-i 
vorbească. O lumină blândă, azurie pogorî în sufletul ei 
şi o linişti... 

Ionică se apropie, ridicând la rândul lui privirea. Fetiţa 
îl apucă de mână şi-i şopti ca într-o taină pe care o ştiau 
numai ei doi: 

- Nu ţi-am spus eu?! 
- Ei, unde-i? 
- Aici... N-o vezi pe bunica?! 
- O văd. Dar bunelul? 
- Ştie ea, bunica, unde-i !... Că în ajun a aşternut 

toate podurile până la bunelu... 
Copila se răsuci şi cu inima uşoară porni voioasă spre 

uşă. 
De undeva din vale venea din când în când vuietul 

unei maşini, care se opintea să urce spre culmea dealului, 
iar pe cer era un soare de toamnă, de primăvară... 

- Acum ştiu drumul . . .murmură Lucia din pragul 
bisericii şi începu să coboare în fugă scările, sărind 
treaptă cu treaptă, ducând cu ea bucuria unei regăsiri... 



RUP SPICE DUMINICA 

I 

Azi soarele e fără credinţă. Toate împrejurul meu -
blocurile de piatră şi beton, verdele primăverii împlinite, 
asfaltul c-un surprinzător miros de gutuie şi miere, şi 
maşinile cu timpul acelora care s-au îmbogăţit peste 
noapte... - se topesc în vatra iui încinsă... Până şi eu mă 
topesc, eu care-s crescută la ţară şi nu o singură dată 
am zăcut pârjolită de vie sub jariştea soarelui cu bunica 
la muncă, pe deal. Mă topesc încet, încet... fără exclamaţii 
şi fără nici o teamă. Păşesc încet, încet... de parcă n-aş 
fi eu, ci alta, o tânără care, aidoma mie, părăsise în ajun 
casa părintească spre a nu se mai întoarce niciodată între 
pereţii ei. O părăsise fără un conflict evident cu părinţii, 
fără nici o explicaţie, fiind incapabilă să se certe, să se 
exprime sau poate pentru că a împlinit nouăsprezece ani 
şi înţelege prea multe pentru vârsta ei, oricum, în aceste 
clipe nu vrea să ştie încotro se îndreaptă, că încă de ieri, 
de cum a ieşit cu valiza din casă şi a coborât în stradă, 
în mulţime, sub rugul copleşitor al soarelui, are senzaţia 
că se topeşte, dispare în lumină şi, pentru a-şi păstra 
luciditatea, păşeşte, fără să întrebe încotro... Păşeşte, 
rostindu-şi cu buzele strânse osânda. Mai mult pentru 
suflet. Răspicat, plăzmuind parcă din fiecare silabă aripi, 
spre a nu se prăbuşi în lumină. O spune la fel ca şi mine, 
acum. Pentru a-şi înţelege rostul şi menirea în această 
îume... 
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M-am născut la Chişinău, dar iarba vieţii am cunoscut-o 
la ţară, prin ochii bunicii. Şi acum, aflându-mă la începutul 
unei călătorii ce pare a nu se mai încheia niciodată, nu 
mă încumet să vizitez satul meu drag, Zeicani, să-i 
deschid bunici i poarta. Desigur că dumneaei s-ar 
desprinde din vălmăşagul întortocheat al treburilor şi 
grijilor zilnice spre a-mi lumina cu o lacrimă de bucurie 
locul meu de cinste din casa şi sufletul ei, dar în cele din 
urmă tot va trebui să înfrunt o avalanşă de întrebări 
inevitabile. Cum o duc părinţii?... De ce am plecat de 
acasă?... De ce mi-am întrerupt studiile la institut, tocmai 
acum, în perioada examenelor de sfârşit de an? Poate 
că alta în locul meu s-ar încumeta să ticluiască ceva mai 
mult sau mai puţin verosimil, dar eu nu pot să mint. A 
îndurat destule şi mă tem să n-o pierd în urma unui cuvânt 
nesocotit. Altcuiva să mă destăinui simt că n-aş putea. 
Cum am ajuns să-mi judec părinţii... Dar nici cu durerea 
din piept nu ştiu ce să fac. M-a sleit de puteri şi simt cum 
mă topesc văzând cu ochii sub acest soare demonic, sub 
această lună vrăjită, sub aceste stele îndepărtate şi 
răutăcioase. 

II 

O rafală de vânt m-a lovit în spate. Mă clatin. Simt 
nevoia să mă aşez pe o bancă şi să mă odihnesc, dar nu 
mă încumet să mă opresc. Aici, în parc, lumea e ca frunza 
şi viespea. Se uită lung la mine, se uită iscoditor, unii 
schiţând zâmbete, precum schiţa Domola, consoarta 
tatei, la fiecare vorbă şi faptă săvârşită de mine cu multă 
sinceritate şi bunăvoinţă. Alţii surprinşi, suspicioşi, ca tata, 
de parcă n-au mai văzut până acum o fată cu o valiză în 
mână, o fată care pur şi simplu trece pe Aleea Clasicilor 
spre staţia troleibuzului, o fată care nu se deosebeşte cu 
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nimic de atâtea altele care au trecut ieri pe aici, sau care 
vor trece mâine, căci în viaţă totul se repetă, balansând 
între bine şi mai bine. 

Oamenii - după cum spune tata - uită că ar trebui să 
înveţe să descopere şi să observe licărirea de lumină ce 
le străfulgeră dinlăuntru şi se mângâie cu strălucirea unei 
imagini din afară, recunoscând în ea unele gânduri vechi 
de ale lor, unele patimi, unele zile care au trecut. Sau 
poate că anume deprinderea asta a lor, liniştită, de taină, 
cu aripi de fluture, e acea putere care conduce lumea... 
care o limpezeşte de multe alte întâmplări stringente?... 
Zău, aş vrea să fiu şi eu între ei, aici, undeva pe o bancă, 
şi să mă privesc dintr-o parte, să ghicesc încotro mă 
îndrept?... încotro mă îndrept eu, cea de azi şi cea de 
mâine, care nu cunoaşte dragostea, poate cel mult stima 
şi curiozitatea pentru omul bun, înţelept şi sfătos, curat 
şi răcoros la suflet ca izvorul din pădure, unde se 
oglindesc ceruri şi taine, cum spune tata, unde poposesc 
însetaţii şi cu luare-aminte pun gura şi beau apa, cu toată 
atenţia şi cu frică să nu tulbure măduva. Poate un gest, 
poate o încreţitură de pe frunte, poate o privire de a mea, 
spre tot ce mă adună, ar putea să-mi sugereze acea 
chemare, acel cuvânt de leac care ar fi în stare să-mi 
trezească în trup şi-n cuget vigoare şi credinţă pentru a 
descoperi acel hăţiş de lumină - hăţiş, punte, glas de 
apă, aţă de aer curat, care ar uni suf letele spre o 
bunăvoinţă, spre un gând mai proaspăt; măcar spre un 
gând de a ne uni, gând, dacă nu faptă că simt adâncul... 
deşi n-aş putea explica anume cum... ne-a frânt mişcarea 
noastră spre mâine un act de adormire, de lâncezeală, 
cu alunecări de suflete, zice tata... Suntem indiferenţi la 
toate durerile şi bucuriile din jur. Până şi faţă de noi înşine 
suntem indiferenţi. Ne complăcem în suferinţă cu surâs 
inocent, dulce şi de o profundă melancolie, iar cearta 
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dintre noi e mai mult spectacolul vieţii învolburat de plăceri, 
al unei vieţi care n-are nimic comun cu ziua de ieri şi de 
mâine, dar cu anumite semne din cartea lumii, cu semne 
de bună purtare, de bună credinţă. Un spectacol 
amuzant, unde unii joacă, alţii privesc şi aşteaptă rândul 
să joace aceleaşi roluri, aceleaşi destine, sub aceleaşi 
legi imperiale, cu speranţa de a fi cineva. 

III 

Urc în troleibuz. Caut prin buzunare să-mi cumpăr 
tichet. îmi aduc aminte că încă ieri am cheltuit toţi banii. 
La următoarea staţie cobor. Merg iarăşi pe jos şi iarăşi 
spre gară. A câta oară? Nu ştiu şi m-aş mira să ştiu. 
Pentru că nu sunt săracă cu totul. Mi-a mai rămas ceva... 
încă de ieri parcurg acelaşi drum. Mă rotesc pe aceeaşi 
orbită pe care disjung şi reclădesc elementele stării mele 
sufleteşti, pe atât cât pot şi până unde răzbat. Orbită, 
mereu d isponib i lă şi mereu distantă şi imună, cu 
singurătăţi în care străduiesc şi alte imagini de vis, de 
împărtăşire, imagini ale unor săgeţi, după cum spune tata, 
ce se împlântă în nourii grei de ploaie, ale unor imnuri de 
vitejie, ale ciobanului şi ale mioarelor care pasc liniştea 
trotuarelor de azi, linişte care aproape nici nu-i, care 
răzbate uneori cu firul de iarbă ce sparge asfaltul. Nu, 
nu despre un trecut glorios vorbesc, dar despre ţăcănitul 
pantofilor mei pe care-l aud, pe care n-aş vrea să-l aud, 
că mă văd trecută de ani şi am să ajung într-o uşă unde 
am să mă opresc şi soarele mi-a fi umbră de frunze pe 
umeri şi iarba va vălura sămânţa peste mine, iar lumea 
va rămâne lume şi gurile s-or frânge, şi ochii se vor topi, 
şi cele suflete tinere, care vor veni după mine, vor avea 
aceleaşi stele îndepărtate, aceeaşi lună vrăjită, acelaşi 
soare demonic, mi-or căuta iarba, mi-or căuta liniştea, 
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precum caut eu acum printre lucrurile din sufletul meu 
iarba şi liniştea celor de ieri, acelora care, după cum 
spune tata, poate au străpuns stânca materiei şi s-au 
produs către divinitate, acelora care le-a fost îngăduit să 
trăiască prin spirit cu dragoste şi dreptate... îmi vorbesc 
toate aceste şiruri de cuvinte pentru a-mi sonoriza 
singurătatea pe care o simt, deşi simt şi văd că nu sunt 
singură în stradă. Un pleşuv miop dă peste mine, mă 
calcă pe picior şi se scuză. L-aş scuza eu cu nişte vorbe 
de să mă pomenească, dar, dând cu privirea de ochii lui 
sper ia ţ i , îi zâmbesc . O pereche de î nd răgos t i ţ i 
traversează strada fără să-şi spună nimic sau mai nimic. 
Trece pe lumină roşie şi şoferul, care a stopat maşina 
chiar lângă ei, le strigă unde ar fi bine să se ducă fără 
permis. O femeie tânără înaintează cu două plase pline 
cu cartofi în mâini. în urma ei scânceşte un copil. Nişte 
bărbaţi elegant îmbrăcaţi stau în cerc şi fumează chiar 
în uşa magazinului de unde a ieşit femeia. Fumează ţigara 
şi timpul. Unul din ei îşi agaţă privirea de pieptul meu şi 
mârâie către ceilalţi: 

- Fraţilor, marfă proaspătă! 
- Da-a-a... Chestii teribile are din faţă, rămâne ţeapăn 

altul. 
- Şi din urmă... afurisite fenomene! 
- U n d e ? se interesează poate cel mai tânăr dintre ei. 
- Unde, unde?.. . în regiunea subecuator ia lă a 

puştoaicei!... 
-V ia ţă , Ionele, viaţă în stare naturală!... constată altul 

dintre ei şi scoate nişte ţipete de urangutan. 
Poft im!. . . N-am de ce să mă sper i i sau să mă 

lamentez. Nu mai sunt singură. Am lume în jurul meu, şi 
pe cea de la Chişinău, şi pe cea din pădurile tropicale. 

- Şi totuşi suntem europeni! îl aud pe tata cum îmi 
temperează emoţiile, îl aud din amintire. 
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O fi cum zice el. Europeni, dar cu de toate şi de tot 
felul. Aici, la colţul acesta de stradă - africani. Colo mai 
la vale - moldoveni, ruşi, ucraineni, bulgari...găgăuzi, 
polonezi, evrei... - adică iarăşi moldoveni şi nu români, 
de parcă ne-am ruşina de originea noastră, de parcă am 
întrat în vasta lumină, unde luptătoarea natură a 
intelectului ne-a pus în loc de inimă câte-o mămăligă 
rotundă, pe care noi de mult am mâncat-o şi în locul ei a 
rămas un pustiu, unde veneticii intră şi se impun drept 
cuvânt de control, fel de a fi, suflet băştinaş, lege şi câini 
ce şi-au găsit culcuş... 

Da-a-a... bat câinii din noi a joacă, a hârjoană, a om 
care s-a deprins cu minciuna, îl aud pe tata vorbind chiar 
aici lângă sufletul meu... Dar nimic nu ne mai sperie. 
Nici chiar molia care rumegă lumina, nici chiar faptul că 
oamenii de bună credinţă au cedat şi păşesc cu cei rătăciţi 
în aceeaşi direcţie de a se arăta pe sine, de a nu jigni 
neadevărul, de a înduioşa pe oricine, de a se umili 
înaintea orişicui şi de a se minţi că mai păstrează un 
gest de demnitate. Toate au pecetea unei necesităţi de a 
mai suferi, de a mai negustori aer. Vindem şi cumpărăm 
aer. Aer de cenuşă, de boabe de grâu, care au fost 
măcinate de mult, aer de petreceri, cu musafiri totdeauna 
bine primiţi... Aer de poveste cu şarpe care are aripi de 
v iespe. . . Aer de v iaţă cu multe pr imejd i i , aer de 
adevăruri... Aer cuminte, numai cuminte, de culoarea 
sângelui... 

"Bine, bine... dar câinele meu îmi cere carne, şi carne 
nu-i..." cerc să-l întreb pe tata... 

"Cumpără aer de carne", îmi răspunde el, "cumpără 
cât te jgheaua nu-i spălată, te jgheaua şi toporişca, 
toporişca şi mâinile, mâinile şi ochii măcelarului, ochii şi 
amintirea... Dar, la o adică, trăim şi fără carne, şi fără 
aer de carne". 
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"Ce-ai să faci dacă câinele îţi cere palton şi plapumă?" 
îl întreb eu pe tata. 

"Palton şi plapumă, de nu e, am să cumpăr aer de 
cuvinte... şi am să-l îmbrac şi am să-l învelesc..." 

"Cu aer de cuvinte?... Dar dacă n-ai să ai nici aer de 
bani ca să cumperi aer de cuvinte?..." 

"Am să-mi aduc aminte de tata, de bunica. Ei au de 
toate..." 

Fără să mai cuget, intru într-o cabină telefonică. 
Formez numărul. 

- Alo, alo! ridică receptorul tata. După glas pare 
îngrijorat. 

- Buna ziua, tată! abia, abia mi se desprind buzele 
uria de alta. 

- Bună, Adriana, unde eşti? Unde te-ai pierdut? 
- Mă pregătesc de examen. La o colegă de a mea. 
- Ai fi putut să ne spui... să ne telefonezi încă de ieri. 
- Aşi fi putut, dar... 
N-am ce-i spune. 
- De ce taci? 
- Colega mea n-are telefon. 
- Ei, vezi cum eşti?... Noi n-am închis ochii toată 

noaptea. . . Te-am aş tep ta t până d im inea ţa . . . Am 
telefonat... 

- Nu trebuia... Ştiţi doar - au început examenele. 
- Ştim, dar aşa nu procedează nimeni cu părinţii. Ei 

bine, chiar acum să te văd acasă. 
- Nu pot. 
- Şi ce te opreşte?!... 
- Am examen, tată. Cel mai greu examen. 
- Fii pe pace... Zecele tău te aşteaptă. N-o să ţi-l 

fure nimeni. Am şi vorbit cu decanul... Te-a lăudat... Ei, 
de ce taci? Nu cumva plângi?... Plângi?... Fata mea, 
s-a întâmplat ceva? 
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- Nu. Ce putea să se întâmple? 
- Atunci?... 
- De bucurie plâng. De bucurie... 

Pun receptorul în furcă, fără să-mi iau rămas bun, 
şi-mi şterg lacrimile. Eu le şterg, dar altele îmi frig iarăşi 
obrajii. Plâng că n-am fost sinceră cu tata, c-am început 
să mint. 

IV 

Lângă hotelul "Chişinău" o femeie în halat alb le oferă 
trecătorilor plăcinte. 

- Cu varză, plăcinte cu varză! 
îmi întinde şi mie una. Maşinal o iau, muşc... şi 

încremenesc. 
N-am cu ce plăti. 
Caut prin buzunare, caut de parcă adun mia de lei. 
Vânzătoarea se încreţeşte la faţă şi începe să mă 

înjure cu ce a uitat rusul şi s-a deprins basarabeanul. 
- Gura, leliţo, am să achit eu! aud de la spate un 

glas de bărbat. Mă întorc. E un tânăr. 
- Hm... 
- De ce râzi, domnişoară? mă întreabă. 
- Pentru că vă cunosc. 
- Chiar? 
- Chiar. 
Da, îl cunosc. E un subaltern al tatălui meu. Am dat 

mâna astă toamnă la premiera spectacolului "Jocul cu 
moartea", dar a uitat... Sau poate l-o fi pus tata să mă 
urmărească şi acum o face "pe mortul în popuşoi". 

- Şi de unde? 
- Erai prieten cu o colegă de a mea, îmi revin eu. 
- Chiar? 
- Chiar. 
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- De la Politehnică? 
- Nu, de la... 
- Adriana de la Institutul de Arte? 
- Adriana sunt eu. 
- T u ? 
- Eu, dar de la alt institut. 
- De la Medicină? 
- Da, anul doi. 
- Ah, da. Da-da-da... Ce mai face Lucica? 
- Lucica se pregăteşte de examen. 
- Ş i tu? 
- Eu călătoresc. 
- Departe? 
- L a Polul Nord. 
- Să te trânteşti cu urşii albi? 
- Să mă răcoresc. 
- Dar când ne vedem? 
- Hm... 
- Te prinde bine zâmbetul. 
- Ză u? . . . 
- Poate vii deseară la teatru, avem premieră. 
- Deseară?... 
- Vasăzică, ne-am înţeles. La ora şapte te aştept la 

intrare, îmi strigă tânărul din taxiul care se urneşte din 
loc. 

Un t imp cuget locului , urmăr ind strada. Chipul 
tânărului mai stăruie aici lângă mine. Chiar şi conversăm. 
Vorbim despre marele os al dragostei, de care ne agăţăm 
întotdeauna ca să treacă vremea. 

"Vezi aşchia de lumină, e un schelet de om. Cu craniu, 
cu clavicule, cu stern, coaste, coloană vertebrală", îmi 
zice tânărul. 

"Văd... văd în ea fantomele unor copii a lergând 
dincolo de copilărie." 
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"Or fi străbunii, care vor să se ascundă în umbra 
noastră." 

"Văd războiul care asfinte într-o glumă care îmi 
încearcă inima." 

"Care război?" 
"Al timpului ce curge pe geam... Geamul de la etajul 

patru, unde ai stat tu cu Lucica şi i-ai şoptit să creadă în 
lună, că-i cel mai frumos astru în care ar fi necesar să 
creadă... Geamul prin care ai venit şi prin care te-ai dus 
lăsând stelele şi luna împovărate." 

"Nu-mi aminti de trecut... Totul e un trecut pe care-l 
cântă până şi difuzoarele montate în gurile şi privirile 
altora." 

"Nu. Aşchia aceasta e verbul la timpul prezent şi la 
cel trecut." 

"O fi... Dar nimeni nu ştie ce-i iubirea, fiindcă am 
cântat-o până s-a înecat în lozinci, în versuri retorice, în 
vântul care ne aţine calea." 

"Ne aţine calea precum un Dumnezeu adevărat." 
"Crezi în providenţă?..." 
"Cred în omul care nu-şi vinde demnitatea." 
"Mai bine ai crede în plăcinta ce ţi-am cumpărat-o. 

Fără ea metafora e mai mult o acreală la stomac... o 
gastrită, un ulcer." 

"Te temi de moarte?" 
"Cine nu se teme?" 
"Eu. Şi de aceea vreau să mă agăţ de marele os al 

dragostei pe care mi-l oferi. Eu nu mă tem, fiindcă sub 
cerul rămuros mai sunt stele, mai este lumină de lună, 
cu care aş putea secera tufele de amar şi durere..." îmi 
aud glasul dinlăuntru şi chipul tânărului dispare, se 
topeşte în lumină. 



V 

Dorm. Şi visez aceeaşi gară în care am înnoptat ieri 
şi unde acum, aşezată pe o bancă, dorm. Aceeaşi gară 
cu duhoare, cu lume care mişună prin întuneric de ici 
colo, cu trenuri care pleacă şi vin, cu cerşetori de tot felul, 
cu voci răstite şi lumină deconectată. O visez de parcă 
n-aş dormi, ci aş sta cu ochii deschişi şi aş privi la toate 
ce se întâmplă în jurul meu. Femeia, cu copilul după ea, 
trece iarăşi pe lângă mine şi-mi zâmbeşte la fel ca şi ieri, 
pe când i-am dăruit ultimul leu. Soldăţelul de pe banca 
din faţă mă paşte din ochi. Nu-I ascultă pe omul de alături, 
care-i povesteşte o istorie de dragoste. Nicidecum nu-l 
ascultă şi sunt nevoită să-l ascult eu, că dumnealui a 
întors parcă ochii spre mine şi îmi povesteşte, cu toate 
că eu ştiu că dorm şi visez, îl visez că-mi povesteşte. 

- Ştii... zice de parcă m-ar condamna. îs de treizeci 
şi şase de ani în acest oraş. De când m-am căsătorit. 
Eram tânăr, prea tânăr ca să ştiu ce-i dragostea... Şi 
m-am căsătorit... Mi-era dragă şi strada, şi tot ce acum 
nu pot să neg, fiindcă viaţa... e viaţa mea pe care am 
pierdut-o... şi o pierd... Zău o pierd. Simt că o pierd, lată, 
acum o pierd... Nu te uita la mine că sunt un pic beat. 
Sunt pe atât, pe cât mă plâng... Şi, zău, nu mă plâng, 
fiindcă în fond sunt ca nicicând fericit. Am soţie care mă 
aşteaptă, am copil... şi băiatul ţine la tata, ţine poate mai 
mult decât eu la el... Da... Tristă istorie, dar aşa e... 
Sunt sincer, prea sincer acum... Acum când dumneata 
mă asculţi, mă asculţi în vis... în întuneric... Iarăşi au 
stins lumina în oraş... Iarăşi, iarăşi fac economie... 

- în vis? întreb eu, dar nu ştiu dacă am întrebat. 
- Poate că nu în vis, dar... ştii, aş fi putut fi un 

matemat ic ian . . . Poate că t rebu ia să f iu un 
matematician... Un matematician de forţă, zău. în viaţă 
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toate sunt o formulă, o formulă e să fii doctor. Alta -
pedagog. Alta - inginer. Alta... Dar om? Omul e un întreg 
volum de formule, poate şi mai mult... Poate câteva vo-
lume... Poate sute, mii, milioane... Şi de asta mi-e greu... 
că nu le ştiu. Şi apoi de ce om? De ce anume om, de ce 
anume această silabă care se stinge, care ar fi în stare 
să-şi găsească alta mai sonoră, alta din câteva sute de 
formule, dar precisă... Vezi, eu sunt cel ce nu înţelege nimic. 
Aproape nimic... Fiindcă până mai ieri, alaltăieri am fost 
şef de sector, şef de raion, şef al unui departament de stat, 
şef . . . şi aş fi putut să mai fiu, dar n-am renunţat la formula 
de la început. Vezi că "A" plus "B" este o sumă întotdeauna 
mai mică de cât "X", sau acest "X" este cu mult mai mare 
decât "A" plus "B". "A" şi "B" sunt necunoscute ca şi "X"... 
Şi să vezi că nimic, ba chiar nimic nu se pierde dacă "A" 
plus "B" e mai mare decât "X", nimic, de aceea că "X" este 
cu voie şi fără voie mai mare. Odată ce nimic nu se pierde, 
am putea spune că eu sunt un "A" dintre multele acele "A" 
care fac ca nimicurile să nu se piardă. 

- Cum? 
- Vezi, domnişoară, eu am vrut să înţeleg formula, 

dar m-am într istat f i indcă simt, aud şi alte litere în 
vorbirea... în fiinţa mea... Şi anume starea asta de a mai 
auzi şi de a mai simţi şi alte glasuri m-au împiedicat... 
m-au frânt... m-au adus la chipul acestui om care îţi 
povesteşte întâmplăr i cu formule, cu l i tere... şi cu 
tăcere... Tac. Am să tac... Dar am să-ţi vorbesc cu 
privirea. Privirea mea vorbeşte prin întuneric... Tac din 
gură, dar nu pot tace din privire. 

- Mai bine ai vorbi... zic şi-mi feresc mâna de sub 
mâna lui. Aspră, ca şi a tatii. 

- Aş vorb i , dar vo rb i rea nu mişcă lucrur i le . . . 
Nicidecum nu le mişcă... Dar privirea, poftim... 

Omul priveşte spre mine, prin vis, prin întuneric... Nu 
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ştiu dacă priveşte... Dar simt că trebuie să mă ridic. Mă 
ridic de pe scaun... 

- încotro să păşesc?... încotro?... răsună gândul 
meu. Omul îl aude şi-mi şopteşte. 

- Spre margine, spre ce te bucură. 
- Margine?... 
- Da. 
- La marginea acestui oraş sânt numai construcţii, 

numai luptă de a cuceri spaţii. 
- Poate, dar e pentru tine, pentru o pace... O pace 

de care ai nevoie... Simt că ai nevoie. Şi am să te conduc. 
Dă-mi valiza. Şi o să mergem pe jos. Că am multe să-ţi 
povestesc. Prea multe. Adică aceeaşi formulă cu trei 
necunoscute... Să presupunem că eu sunt un "A", iar 
dumneata eşti un "B"... 

- Presupunem... mă învoiesc eu şi păşesc alături de 
acest om foarte straniu, necunoscut, atât de straniu şi 
de necunoscut, că-mi pare un om foarte cunoscut, un 
om pe care îl întâlnesc în fiecare zi, undeva aici, în acest 
oraş, undeva dincolo de acest oraş, undeva în copilăria 
mea, pe atunci pe când bunica îmi povestea poveşti ca 
să adorm, să visez din cele ce povestea ea, mândra 
poveştilor... Undeva, unde o simplă anecdotă, mai mult 
decât o simplă anecdotă... (mă prind că joc, că joc 
teatru... şi zău trebuie să-l joc) - şi m-aş întrista, aş fi 
ceea ce e foarte simplu de a fi, acelaşi "A" (premiat sau 
nu) sau acelaşi "B" (puţin premiat sau cu puţin conţinut)... 
Aş fi, dar... Mă tem... Prea mă tem... 

Tipul mult mai seamănă cu tata. 
- De ce te temi?... se enervează tipul. 
Şi totuşi mi-e prieten, mi-e foarte prieten... Şi aş vrea 

să-l uit, dar iarăşi e primăvară şi iarăşi cireşele sunt 
dulci... Iar l imba ursului, unica armă naţ ională, se 
vălureşte spre mine, spre căprioara ce a încercat să sară 
ţarcul, se vălureşte şi nevrând înţeapă cireaşa coaptă. 
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- A-a-a-a!... 
- Cine-i?... 
- Eu, domnişoară.. . Eu strig de fericire... Sunt 

fericit... 
- Că m-ai întâlnit?... 
- Nu. Că am găsit omul dispus să mă asculte. Am o 

durere şi vreau s-o împărtăşesc cuiva. 
- Crezi că-s în stare să te ascult? 
- Cred că ai inimă bună. 
- N-aş putea să-ţi dau nici un sfat. 
- Ha-ha-ha... 
- De ce râzi? 
- Râd că, totuşi, n-ai nici un sfat. 
- Ei, ce-i aici atât de amuzant? 
- De sfat... azi, îs toţi buni. De ascultat nimeni nu 

poate până la capăt să te asculte... Ori se grăbesc, ori 
imediat îţi dau sfaturi... 

- Unde se grăbesc? 
- Unde nimeni nu-i aşteaptă... într-acolo, unde se 

pierd... 
- în bucuria de a da sfaturi? 
- Da-da-da... 
Era întuneric, şi vorbele noastre răsunau ca nişte 

monologuri rostite de noi, fiecare mai mult pentru sine. 
Deşi păşeam tot înainte, înainte... 

- Şi cu ce începe durerea matale? 
- începe cu o bucurie. Că-s om. Om, dar... 
- Dar ce? 
- Nu am noroc. Nu mă pot regăsi. Iar de mă regăsesc, 

mă regăsesc numai şi numai în vis... Zău, în vis! 
- Te cred... Visurile, în fond, sunt o realitate... 
- Şi ce fel de realitate, domnişoară?!... lată parcă 

eşti şi nu eşti... lată parcă am fi nişte stăpâni ai lumii, 
unde lucrurile din jur prind a se mişca, prind a avea glas... 
lată că toate din jur caută contact cu inima ta, dar tu, tu 
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nu eşti în stare să le răspunzi... Şi lucrurile pornesc la 
atac... te fură şi te întreabă de-a cui eşti, şi nimeni, nimeni 
nu poate să te salveze...Şi iată te pierzi, te pierzi într-o 
lume pe care o cunoşti până la lacrimi. Te pierzi pentru a 
te regăsi mereu în altă postură... în fiecare lucru, în 
frunză, în firul de iarbă... într-o seară am visat că-s roată 
de la maşină. Roata de la maşina şefului meu. 

- Ţii la şeful dumitale? 
- M-am certat în ziua ceea cu el. Şi seara am visat... 

Am visat că-s roată. 
- Vei fi văzut lumea?... Te-o fi purtat pe la mare, pe 

la munte?... 
- Nu. Nu el m-a purtat, ci eu... Eu şi încă trei colegi 

de lucru... Şoferul lui ne-a mânat, dar noi i-am dus... în 
afara oraşului, în pădure... într-o poiană, la umbră... 

- E un vis rău? 
- Un vis minunat! Am aflat ce fel de om e. l-am văzut 

sufletul. Are un suflet mare. Cu multe odăi şi coridoare... 
Cu cămări tăinuite... Ca un palat... 

- Te-a poftit înăuntru? 
- Nu, mai întâi au băut cu şoferul zece litri de vin. Au 

spus bancuri, au râs... pe urmă s-a întristat şeful şi şi-a 
rezemat fruntea de mine, de roata stângă din faţă, şi a 
început să plângă şi să se destăinuie... Că e un trădător. 
Prin cinzeci şi nouă şi-a trădat prietenii, neamul. Se jura 
că nevrând i-a trădat. Aşa era vremea, aşa se cerea. Şi 
el nu a fost în stare să procedeze altfel, decât numai să-i 
pârască, să-i... să-i denunţe că vor să depună flori la 
monumentul lui Ştefan cel Mare, cu ocazia împlinirii a 
şase sute ani de la înfiinţarea Ţării Moldovei. 

- Şi pe urmă te-a poftit în palat? 
- Nu. Pe urmă s-a suit la volan şi a zis că-şi ia zilele... 

Şi m-am trezit. 
- Şi palatul? 
- Care palat? 
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- Sufletul lui cu multe odăi şi coridoare... 
- De văzut nu l-am văzut. Cum puteam să intru, 

când eram şi roată, şi şef... Aceeaşi persoană... în două 
roluri... 

- Dumneata? 
- Da, eu... Eu i-am trădat. Aşa era vremea, aşa se ce-

rea de sus... însă azi păcatul m-a ajuns din urmă şi trebuie 
să-l ispăşesc... Şi tipul, prietenul, cunoscutul, deodată se 
opreşte. Lasă jos geamantanul meu şi, privindu-mă cu ochi 
mari neguri, dar şi cu sfială parcă, îmi zice: 

- Ei, la revedere...Mulţumesc că mi-ai ascultat visul. 
Mulţumesc. 

Fără să aştepte răspuns, se întoarce şi pleacă. 
Cu capul lăsat în jos, gârbovit, legănându-se de pe 

un picior pe altul, trece pe partea cealaltă a şoselei şi se 
îndreaptă spre blocul cu nouă etaje, unicul cărămiziu din 
tot cartierul, acolo de unde acum trei zile am coborât 
scara... 

- Tată!... strig şi mă rup să-l ajung din urmă, dar... 
Lumini puternice şi vuiete de maşini răsar după colţul 
străzii... Maşini grele, maşini de război... Tancuri, tunuri, 
maşini blindate, purtătoare de mine şi de rachete... Se 
întorc de la manevre şi trec prin faţa mea una după alta, 
blocându-mi drumul... 

- Adriana!... aud vocea tatei, dominând tot acest 
vacarm. 

Şi iată că-l zăresc...Dincolo de blindate, de tancuri... 
îl zăresc pe acelaşi tip, pe acelaşi cunoscut, pe acelaşi 
prieten... Se zbuciumă când într-o parte, când în alta, să 
găsească o trecere spre mine. în spatele lui licăresc 
luminiţele caselor ţărăneşti din marginea oraşului... 
Câteva luminiţe, câteva spice de duminică... în bătaia 
sufletului. 

Rup spice duminica, rup... 
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PĂDUREA ÎN TOAMNĂ, 
CA PARTE DE VORBIRE 

Oglinda lacului, întunecată încă, ici-colo cu solii de 
plante acvatice, cu adâncuri albastre şi ineluctabile, 
cuprinde între maluri o bucată de cer şi o bucată de 
pădure. 

Şi răsăritul soarelui cuprinde. De la razele lui se aprind 
ramurile copacilor şi ard cu toate culorile toamnei. 

E în flăcări fagul, stejarul, ulmul... frunza, iarba! 
Se pârguieşte floarea, spicul, cuibul... 
Prin văzduh pâlpâie aripa păsării şi strigătul ei spart. 
Emoţia-mi are, cu grad de înmărmurire, ilogică şi 

uimitoare proporţie. Parcă încep un dialog cu mine însumi, 
parcă mă aflu faţă-n faţă cu pictura lui Mihai Grecu... Văd 
alte obiecte, însă resimt acelaşi joc de nuanţe. în fiecare 
clipă - altă culoare, alt gând, altă emoţie... recunosc 
tablouri cu picturi în mişcare. Lumina le mişcă, le schimbă 
la faţă. Lumina care pătrunde în timp şi-l întrece. 

Cele câteva clipe, pe care le-am sesizat, sunt de acum 
ale memoriei. Făuritoarea lor, lumina zilei, a păşit înainte, 
descoperind alte miraje ale naturii, alte neînfrânate 
elemente artistice, alte stări ale sufletului. 

Vâslind la o barcă, înaintez peste pragul oprit al apelor. 
Şi mai mult cu ochii inimii care ia vederi, care înaintează, 
şi eu, dar din urma ei, a luminii, care are culoarea nisipului 
bătând în trandafiriu. înaintez printre aburii dimineţii, 
printre hăţişuri de papură, de stuf, de rogoz... printre roiuri 
de musculiţe trezite la viaţa lor de o zi, printre lostopane 
de nufăr, galbene şi albe, care-s parcă pagini de carte 
veche, de carte nouă... înaintez risipind de sub vâsle 
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fioruri şi neaşteptate scânteieri peste măturile şi periile 
de limbariţă, de lintiţă, de mărăraş... peste foarfeca-bălţii 
şi lâna broaştei, peste gura şi ochiul peştilor... înaintez 
încetul cu încetul prin rara verdeaţă, ca să pot prinde tot 
ce-mi redă imaginea vieţii ca joc şi mister. Aici, numai 
aici, în sânul naturii, suntem liberi... şi vrednici elevi de-
a învăţa ce este viaţa în strălucirea ei. Aici, numai aici, 
orice hotărnicire se şterge. Aici, numai aici, simţi în firea 
ta coloana subţire a esteticului şi a puterii umane. Aici, 
nimic nu se cumpără şi nimic nu se vinde, dar iarăşi se 
învaţă de la trecut la viitor, de la viitor la trecut. Se învaţă 
în tăcere. Mereu înainte, dar şi înapoi. Cu limba şi săgeata 
apelor în cârcă, cu mirosuri de orzoiacă şi de mintă... Cu 
floarea luminii mereu nouă, lumină care din când în când 
parcă se adună toată din adâncurile cerului şi ale apelor 
deasupra ta, care din când în când parcă tinde... se subţie 
şi tinde să treacă de partea cealaltă a lumii acvatice. Dar 
nu... lată că a lăsat barca şi păşeşte din urma ta. Ca o 
vietate care nu seamănă nici cu omul, nici cu lumina, dar 
mai mult cu umbra. Calcă pe mal, pe rădăcinile copacilor 
dezgolite de pământ şi de coajă pe alocuri, şi, după ce-ţi 
cuprinde firea toată, îţi fură ochiul inimii şi prinde a se 
ridica cu el pe tulpinile copacilor înfăşurate ici-colo de 
horbotele lianelor şi ale păianjenilor. Se ridică aşa precum 
intră ziua în pădure. Se ridică până la crengi, până la 
frunzele rumene, până la cuibul gol... Şi iată că-i ziuă în 
amiaza mare. Şi iată că ai în faţă toată pădurea. Pădurea 
şi câmpuri le... Câmpuri le şi memoria.. . Memoria şi 
imaginaţ ia. . . Imaginaţ ia şi suf letu l . . . Suf letu l care 
înnemureşte toate. Până şi urma zborurilor de păsări. 

Păsările se poartă stoluri peste pădure. Le-a venit 
vremea să plece pe urma zilelor de vară, dar nu pot să 
se despartă de avutul copt al ramurilor şi învăluie azurul, 
trandafiriul şi aurul infuzate în aer, cu aripile lor care 
fumegă argint şi tămâie şi care iată-iată îşi vor topi liniile 
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şi contururile spre orânda ce li-i dată încă de la începutul 
lumii lor şi care este mai mult decât un simplu obicei, 
decât o simplă luptă cu sufletul... Cu sufletul care s-a 
deprins cu locurile acestea şi care, acum, tânjeşte la 
despărţire. 

O culme a spiritului uman e şi pământul, nu numai 
cerul. O clipă să ne oprim privirea şi gândul la stolul de 
sticleţi care ciripesc pe coroana purpurie a plopului din 
mijlocul poienei, care se pun la cale parcă, care nu ştiu -
să plece ori să mai rămână pe-o iarnă, aici, cu pădurea?! 
- şi vom înţelege că anotimpul toamna este marele turn 
nu numai al bucuriei, dar şi al marilor treceri, al marilor 
cumpăniri fără prilej de laudă. Ceva se revede în natură, 
ceva ce e însăşi natura, iar la origini stau legendele 
despre văzduh şi lumină, despre mişcarea cerului şi 
apelor. Sticleţii amuţesc uneori pe gânduri, iar frunzele, 
galbene şi împlinite, de pe copacii din jurul poienei, 
sfătuiesc ca şi păsările, şi la fiecare adiere de vânt se 
desprind câte vreo una, două din înalturi şi oftează spre 
pământ împăcate c-au fost în stare să îndure peste vară 
greutatea căldurilor şi umbra norilor. Ierburile cu spic şi 
cu sămânţă foşnesc uşor ca apele, oglindind soarele în 
creştet, şi se culcă sub vânt şi se ridică fără sămânţă, şi 
se culcă sub coasă şi nu se mai ridică. Căpriorii îşi afundă 
nările în mireasma fânului proaspăt şi mugesc... Mugetul 
lor stârneşte numai pace peste poienele-cetăţi. Da, da... 
cetăţi! Cetăţile vechi care s-au ruinat, pe care le ştie 
numai pământul. Le ştie şi le repetă în fiecare an, în 
fiecare toamnă, adunând vână de piatră în crengi, în 
frunze. Vână de piatră şi de simţire, de ceea ce poartă 
înfăţişarea lucrurilor care s-au trecut, pe care nu le-am 
văzut dar le-am simţit şi le simţim; din ceea ce numim 
zboruri în vreme şi duh care bântuie prin pereţi orbi; din 
ceea ce este ţipăt din miezul frunzelor, ţipăt de pace - că 
pace este şi, totuşi, nu-i. O spun frunzele care zornăie 
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ca armurile voinicilor în luptă... O spun furnicarii, strânşi 
grămadă în jurul unei aripi de pasăre!... Fierberea lor 
umple urechea cu tropot de cai, tropot care creşte şi 
creşte. Şi odată cu creşterea lui ochiul inimii vrea să 
prindă veder i le pe care le s imţ i şi le t ră ieş t i . Se 
îndepărtează de la muşuroiul negru, se ridică spre 
călăreţii, spre haiducii care parcă trec pe alături, chiuind 
şi împuşcând din pistoale, dar nu reuşeşte. Prinde numai 
urma, adică pala de vânt stârnită de iureşul lor. Şi frunzele 
cad, cad. Spre alte zile, spre alte pagini de istorie, de 
vitejie. Cad peste tranşee vechi, peste monumente şi 
morminte... peste cei ce-s iarbă, şi frunză, şi pasăre... 
cu nume şi fără nume... peste Simion, Gheorghe, 
Vasile... peste gurile lor pline de negară. De pe copacul 
tânăr al ostaşului cad frunzele... Şi de pe fruntea celui 
bătrân, a stejarului care are peste 650 de ani şi care, se 
presupune, a auzit glasul şi paşii, a simţit trupul şi rana 
domnitorului Ştefan Vodă, când acela avu odihnă la um-
bra lui. A auzit şi aude, a simţit şi simte, precum auzi şi 
simţi şi tu, acum, zgomote de arme, vâjâit de săgeţi, 
explozii de obuze, strigăte de ura şi glas de domnitor 
care îmbărbătează... Auzi şi simţi cu imaginaţia, cu 
raţiunea, cu acea părticică a creierului care, deşteptân-
du-se la o cl ipă de mare încercare, e în stare să 
reconstituie o lume de lumi care s-au trecut şi să ia con-
tact cu ostaşul şi cu domnitorul, cu durerea şi chinul lor 
hărăzit pentru acest pământ - gură de rai. Nu, nu... nu 
vorbesc de vis şi nici de spiritism, ci de-o putere umană, 
divină, care e mult mai mult decât visul şi spiritul, care-i 
forţă reală, dar încă nedescoperită în firea noastră, în 
scoarţa creierului, care e acea conştiinţă, poate, ce ar 
putea stârpi nelegiuirile, nedreptăţile, pofta de agonisire 
şi egoismul din noi, cu al vremii glas îndepărtat, cu a 
luminii apropiată slavă...Am desecat atomul nu pentru a 
ne încrusta mai uşor numele şi umbra pe scoarţa 
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copacului!... nu pentru a avea văzduh fără şoaptă vie şi 
fără istorie, conservat în borcane!... nu pentru a nimici 
pădurile şi apele!... nu pentru a stinge cântecele şi 
graiurile!... nu pentru bombe şi rachete care-s îngrijite şi 
corcolite mai dihai decât copiii în faşă şi care sunt gata, 
din clipă în clipă, să rugume pământul, dar pentru a ne 
cunoaşte taina puterii umane şi a ne bucura de viaţă, dar 
pentru a şti până-n cele mai mici amănunte această 
planetă "Om" din constelaţia "Pământ"! Cumsecadele 
lemn de pădure are, prin cuminţenia şi tăcerea lui, 
această strigare, acest limbaj. Chihlimbarul şi verdea lui 
încă flacără ne cere o eliberare de convenţii şi o renaştere 
la forma liberă, la pasul cumpănit pe sub arcadele de 
lumini şi de frunze, de foc şi de gânduri, ale pădurii şi ale 
omenirii. Nu pot altfel concepe pădurea decât numai o 
omenire. De trecut omenită şi de prezent. Iar calea ta şi 
a mea prin această omenire, atât de stranie şi de 
frumoasă, atât de bine gândită şi atât de fabuloasă, atât 
de naturală şi atât de civilizată (da, civilizată, fiindcă 
formele ei sunt desăvârşite, fiindcă cursul ei dintr-un 
anotimp în altul este susţinut şi chiar poate forţat de 
aceeaşi mişcare ce ne e proprie şi nouă, oamenilor, de 
mişcarea cerului şi a apelor) nu-şi află perechea pe toată 
faţa pământu lu i şi e o cale mereu nouă, de mare 
răspundere, cu varietăţi extraordinare ale formelor, cu 
concordanţa armonioasă împlinită de-a lungul veacurilor, 
cu rezolvări dictate de necesar, cu surprinzătoarea sa 
viaţă şi cu cetirea noastră în această viaţă de pădure 
sub lumina revărsată din cer şi lumina răsfrântă şi 
multiplicată de apa frunzelor şi a umbrelor, de apa celor 
trăite de noi şi de ea, pădurea... Pădurea care a intrat în 
biografia mea cu toate glasurile ei şi cu ramura zilei de 
mâine. 

1984, septembrie 



FEMEIA MEA DIN STÂNGA 

pentru M. B. 

... azi lumina nu mă întreabă nimic, o replică numai, 
nişte fraze banale învelite într-o foaie de celofan. A intrat 
în primăvară lumina, iar femeia mea din stânga e meşterul 
Manole, zidind voinţa ca templu pentru orbul din mine, 
căruia i-au înfrunzit până şi dinţii de duhul tânăr al 
timpului. 

... azi casa mi-e un drum încolăcit cu prepoziţia unui 
melc de pe farfuria de zâmbete căzută în iarbă, iar femeia 
mea din stânga a ridicat încă ieri melcul şi-l poartă la 
gât, salbă, de frică să nu lunece lucrurile din vreme. 

...azi vinul e cinstit pe piatra de temelie a unui început 
de chinuri şi onoruri, de care femeia mea din stânga nu 
se poate spăla de câteva milenii şi-mi zice că nu-i acasă... 
Zice că au furat-o urătorii - s-o lecuiască de boala de 
bagaje şi de pastile. 

... azi prietenul meu, chiar eu sau altul, boţeşte 
(undeva într-un birou, mai mult închipuit) hârtia, scaunul 
şi secolul, iar femeia mea din stânga umblă cu balada 
Mioriţa în suflet şi-l caută să i-o cânte. 

... azi femeia mea din stânga e sora mea şi maica 
mea, iar eu sunt rând de cuvânt dintr-o iubire curată, şi 
apa pe care o gust în fiecare zi e caldă şi sărată, ca 
lacrima, şi vine dintr-o constelaţie îndepărtată, precum 
sănătatea. 

... azi creierul meu conţine o nemişcare şi femeia mea 
din stânga mână turma ei de mioare spre piaţa centrală 
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a oraşului, să-mi pască osteneala aşternută pe trotuare. 
... azi vântul e soare-răsare, iar soarele e un cântec 

fără cuvinte, pe care îl mângâie sufletul meu şi sufletul 
femeii mele din stânga, ca pe-o lumină. 

...azi am aflat, după mulţi ani de trai, numele femeii 
mele din stânga. Am aflat de la o floare uitată peste 
noapte afară, de la o tainică ploaie bălaie. Prietenii mă 
privesc trist, îi dezamăgesc, şi trenul meu lasă în seama 
lor o dungă de îmbărbătare. 

... azi am pierdut-o pe femeia mea din stânga. A păşit 
într-o poveste, cu feciorul meu de mână. Şi amândoi 
parcă joacă fotbal. Mama feciorului meu râde de mine, 
ca de-o comedie, şi chipul ei coboară în gând de 
pretendentă a femeii mele din stânga. 

... azi duşmanul meu, chiar eu sau altul, a strigat cu 
vorbe urâte şi inima mea a deschis gura: Poezis! ca apoi 
iarăşi să te tacă. 

... azi te caut, ca şi ieri. Şi cu mine strigă şi drumul, şi 
melcii! 

... azi, ca şi mâine, rabd. Rabd de atunci de când ne-
am pierdut în iarnă, călări pe lupi care fac farmece. 

.. azi, şi în veci, rabd şi aud cum liniştea trece în 
iarbă, în piatră pentru meşterul Manole. 

1980, martie 



INTRATE ÎN MIT 

Oare chiar vânturile grăiesc despre fiinţă că-i zămislită 
din vis pentru vis?... 

Oare chiar pitpalacul e un timp în care vreau să mă 
reţin şi-n care nu mă gândesc la iarba disperării?... 

Oare chiar hora e un destin vechi al neamului, atunci 
când cineva dintre noi, ieşind din casă şi din cântare, 
reia jocul de silabe de la început printr-o floare de mac 
sau printr-un contrast dintre nou şi trecutul ce lasă urme 
de foc?... 

Oare e precept şi pentru ziua de azi că nimic nu ne 
înşală mai mult decât însăşi mintea noastră, atunci când 
e vorba să judece ce-am făcut?... 

Oare cum să ieşim din impas, atunci când în jur 
scenele pentru viaţă sunt schiţate, iar întunericul e o 
lumină ca lumina zilei?... 

întrebările n-au capăt, ca şi bucuriile. întrebările spre 
cele trăite, şi bucuriile spre cele care le mai am de trăit 
în Momentul inimii - carte cercând şi izbutind să trăiască 
prin noi imag in i desco to ros i t e de-o concu ren ţă 
stingheritoare, imagini în avânt continuu şi în cea mai 
dulce prăbuşire sau înălţare din lume; carte de-a stârni 
şi de-a mări deşteptăciunea pentru felurite închipuiri, 
închipuiri sfinte nu pentru a lăcrima sau a te desfăta cu 
lacrima, dar pentru a face un sondaj spre noi înţelesuri 
despre fiinţă, suflet şi lume, spre acel adânc al lucrurilor, 
când începi să călătoreşti spre tine ca înspre fulgerul 
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nesfârşit al iubirii, ca înspre aspiraţia ta, fără să urmăreşti 
zeificarea patimii sau a bucuriei... 

Mă urc din adâncuri prin viţa 
de vie, înfloresc primăvara 
şi toamna mă coc... 

Versul lui V ic tor Teleucă vine spre mine ca o 
destăinuire. Mai mult a mea decât a lui. O destăinuire de 
recursiuni, de relief şi de mişcare a simplei bucurii. O 
destăinuire a gândului vorbit l impede, că-i gând, şi 
lucrurile din jurul lui sunt luminate cât se cuvine, ca să 
nu-şi schimbe locurile... 

Pot fi născocite multe pe lume, 
numai nu patriile, fiindcă ele 
totdeauna-s dureroase şi sfinte, 
mari şi ne-nfrânte. 
Pot fi învinse ţări, nu patrii. 

Adevărul existenţei şi persistenţei poetice prinde curaj 
pe atât pe cât suferă poetul durerea, pe atât pe cât nu se 
ştie că o poate suferi, pe atât pe cât sufletul lui e o lucire 
şi o mireasmă de câmpuri arate, câmpuri fără sfârşit, când 
nici un drum şi nici o cărare nu e în stare să le cuprindă, 
nici chiar privirea. De priveşti spre stânga, nu vezi 
dreapta. De priveşti în urmă, uiţi ce ai lăsat înainte, uiţi. 

Vorbim cu-nverşunare de uitare, 
uitarea ni-i regină pentru inimi; 
uitarea şi cu moartea sunt vecine 
în neagra lor continuare 
din care bucuros e numai Nimeni -
acest temut vrăjmaş al tuturora, 
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o semiumbră veninoasă şi rigidă, 
care din noapte râde şi aşteaptă, 
stând în loja sa ca la coridă-
corida dintre om şi moarte, 
ca şi corida dintre om şi timp, 
din orice moarte-şi face parte, 
din orice neputinţă - râde tâmp. 
Ci noi pornim din sfere anonime, 
a unui mare Anonim, 
din care ştim să fim 
şi azi cu viaţa noastră sinonime. 
Pornim dintr-un adânc neluminat -
efigii vii de vreri multicolore 
şi ne numim pre limba asta hore, 
pre alte limbi 
altfel ne-au botezat, 
dar sensurile toate ni-s majore. 

Poezia lui Victor Teleucă nu se cere trâmbiţată la 
plăceri de auz sau de uz sufletesc. Ea-i tăcută. De inimă, 
de gând. Se zbate în piept fără să-ţi deie de ştire că se 
zbate, că uite! numai ea-i poezie adevărată. Şi de o sileşti 
să intre în canoanele priceperii tale, ea e în stare să te 
supere şi cere să o părăseşti pe un timp, până atunci 
când eşti în stare să o iubeşti sau să o critici. Uneori ţine 
locul inimii, alteori al sufletului, fiind materie, aer, piedică 
la grabă, o recreare a lumii, unde cuvintele îşi împrumută 
reciproc focurile şi formează o scriere care e atât de 
proaspătă şi de-a noastră, încât mă tem să spun că nu e 
de-a noastră, f i indcă lui Teleucă îi place poate, îi 
convine... e poate chiar mai mult şi sortit să fie în literatura 
noastră cel ce n-a cunoscut nici el, cel care, distrugând 
moda de cântare obişnuită, cântă, cel ce e poate un punct 
sau o virgulă la toată circulaţia verbului grăit. Şi nu numai 
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virgulă, şi nu numai punct, ci mai mult o punte de trecere, 
o punte spre omenescul omenesc, spre cea ce unii dintre 
noi, şi cei de lângă noi, am uitat că mai pot fi punţi de 
trecere spre o proaspătă gândire. Azi până şi cei care nu 
pot să înoate înoată şi trec fără punte, fără sens, fără 
seninătate. Repet "înoată", nu pentru a fi numai verb, 
dar şi iarăşi verb, chiar şi atunci când cumnatul sau finul 
mă păzeşte să nu înot eu, să înoate el! Şi când eu îi zic 
de aripi, el îmi dă rest aripioare... Şi de eu cânt, el găseşte 
tovarăşi şi mă cântă. Şi de eu dansez, el se dansează, 
lăsându-mă la o simplă horă - să-i caut sensul... 

Dar el obosit privi încă-o dată, 
a vrut să se vadă pe sine 
şi iar tresări: 
din afund îl privea 
o cruce de mesteacăn, strâmbată. 
De pe crucea albă cu cască în vârf 
doi ochi îl priveau, doi ochi nu străini 
şi crucea-i strigase: 
- Acesta eşti tu! 
- Acesta sunt eu? 
- Acesta eşti tu! 
- Dar eu n-am murit? 
- Totuna eşti tu! 
- Dar poate e altul? 
- Şi altul, şi tu! 
- Dar poate că aceştia sunt alţii? 
- Şi alţii, şi tu! 
- Dar tu cine eşti? Spune-mi, te rog! 
- Sunt jocul tău de-acasă. 
Când tu te-ai născut, 
eu eram lângă tine, 
am vrut de pe-atunci să te apăr de multe, 
dar nimeni n-a vrut să m-asculte. 



- Jocul de-acasă? 
- Da, jocul de-acasă. 
- Dar te-am uitat în atâta prăpăd... 

Rândurile de mai sus sunt un monolog şi al meu, şi al 
poetului, şi al eului de lângă noi, care-i de-o vârstă cu 
vârsta cea fără de vârstă, un monolog de-a ne privi unul 
pe altul în ochi chiar de suntem prea tineri şi vrem uşă 
de trecere dintr-un suflet în altul, şi suntem gata de-a da 
cu toporul în viu, numai de-a trece... Zic, a ne uita, măcar 
câte-un pic şi de-a fi tineri, nu pentru a te minţi, cititorule, 
dar pentru a nu mă minţi că citeşti toate, până şi cea ce 
ţi-ar trebui ca să te ştii... 

Eu sunt hora şi mă pot asemui 
cu vântul acesta care curge 
lin ca o linişte, 
numai că pe dânsul îl pot învrăjbi 
duhurile rele, 
să se schimbe în uragane nebune, 
să rupă acoperişuri, 
să reverse râuri, 
să înece pescarii în mare, 
ca apoi să se întoarcă pe ţărm 
şi să plângă cu văduvele rămase, 
cu copiii rămaşi, 
să se răzbune pe ape, iubindu-le, 
plecând mai târziu 
în clocotul necuprins al mărilor. 

Aici un punct de sprijin al poetului l-a căutat pe alt 
punct de sprijin, l-a căutat până s-au găsit iarăşi prieteni, 
că iarăşi e soare, că iarăşi e cer senin, că iarăşi nu vor 
vedea prietenii sensul adâncului, nu-l vor vedea, dar îl 
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vor simţi că-i undeva aproape, aproape de inimă, dincolo 
de vale şi de deal, acolo unde mândria unui suflet iarăşi 
e floare de mac şi câmpuri arate, fără sfârşit, unde până 
şi cerul e tot arătură şi unde n-aş vrea să ar şi nici să 
semăn, dacă tu, fire care vii dintre cei vii, nu mă recunoşti 
că stau la intrarea în mit... 

Stau totdeauna, în umbră, numai 
în umbră, urmărind nesupusa refacere. 
Dacă aş avea sentimentele voastre, 
aş plânge plecarea celor duşi 
cu toate ploile mohorâte de toamnă, 
iar venirea aş cânta-o înalt, 
cu toate ciocârliile, 
Dar eu sunt Hora, caut să vă refac 
aripa, să v-o usuc 
la partea mea de lumină, 
pentru ca voi să vă puteţi înălţa 
senini ca o izbucnire de primăvară. 

Şi iată fără să vreau intru în horă. Am simţit inima 
poetului şi intru, intru cu verbul lui amplu, alungit ca 
nervul... intru ca tot ceea ce vom numi, să atingem cu 
mâna.. . Ca în tot ceea ce am şi nu am voinţa să 
zămislească eternitatea... Intru ca să-mi ştiu începutul, 
care va fi în putere să vindece orişice boală!... Dar asta 
oare e puţin pentru o carte? Mă întreb şi-mi răspund. Nu 
e nici mult şi nici puţin, fiindcă n-avem unitate de măsură 
la destin. E atât cât inima şi privirea pot cuprinde, e atât 
cât îmi trebuie ca să nu mă deprind cu preamăririle, e 
atât cât e necesar de-a mai respira, de-a mai contacta, 
de-a mai lupta pentru o puritate a sentimentelor, pentru 
a nu părăsi lumea, dar a o avea ciocârlie şi floare de 
salcâm, şi carte de mâine, şi cântec, şi descântec... Şi 
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horă! Horă din tată-n fiu, horă şi ritual al unei vieţi pe 
pământ, horă cu tot pământul şi cu tot omul bun... Horă 
strămoşească. Cu frunza, cu steaua care se vede şi cu 
cea ascunsă în iarna mea, în iarna f iului, în iarna 
nepotului, iarnă şi stea care mă provoacă, uneori chiar şi 
noaptea, să o găsesc şi să o ronţăi... Poate rămâne cu 
mine, poate rămân cu ea, cu ea care făgăduieşte o pasăre 
mult mai vrăjită decât cunoaşterea simplului sens, sens 
şi fulger al primei iubiri, fulger târziu... că aşa-i intrarea 
în mit, cu stea care te face să mişti... să mişcăm lumea 
din loc... Uneori între pumnale, alteori între cuvinte. 

1980, septembrie 



MĂRTURISIRE ÎN TĂCERE 

Nu pot să mint în prezenţa lui. Şi mă aud minţind 
pentru a-l linişti. 

Nu pot să mă întregesc cu vorbe şi cu bunuri. Dar 
sunt întregit, căci aşa-i coridorul prin care ne petrecem. 

Nu pot fugi de cuvântul lui. Şi mă văd fugar, şi strig: 
La umbra copacilor mari nici iarba nu creşte. 

Nu am o stea anume spre care tind. Dar este steaua 
care mă veghează şi care-mi atinge timpul cu slova 
buneilor. 

în pustiul dintre mine şi el nici o inimă nu se deschide. 
Şi îi simt inima. Simt cum o ţine în palme şi muşcă din 
ea. 

Mi-e prieten la gândire. Dar stăruie mereu înaintea 
noastră. Cu ochii legaţi de verbul a iubişi pierdut de mâna 
mamei. 

Când uit de el, îmi regăsesc stilul simplificat de imagini 
şi feciorul care, dând din mâini, prinde să zboare între 
pereţii de beton. 

Prin făptura lui, parcă de copil poznaş, murmură pacea 
adâncă a râurilor de şes. Şi alături de suflarea memoriei 
sale semnul de strigare se rotunjeşte în chip de bob, de 
literă, de început. 

Adevărul vieţii îl doare şi poate anume de aceea 
sufletul îi stăpâneşte lungimi şi înălţimi imposibile. 

Nu-I laud, fiindcă m-aş lăuda. 
Gospodăria lui e tot ce în lumină se ascunde. în lumină 

de om truditor. 
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Generozitatea e unica stea care-l domneşte. Şi 
deplina dăruire o are până la durere. 

A încercat cuvântul cu gura inimii şi a deprins de la 
munţi să crească, să crească nu spre a fi luat în seamă. 

Se ruşinează când te vede lecţie de geometrie. 
în fiecare bulgăre de pământ aude şi simte cum dă în 

ramuri prezentul, viitorul. Şi trecutul. 
Orator nu năzuieşte să fie, dar vrei să-l mai asculţi. 
Salvează suflete călătorindu-şi cerul prin subiecte. 
Ospătăria studenţească pentru el e o deprindere unde 

stau la masă voia bună cu amintirea. 
Din chipul casei părinteşti şi-a zimislit oglindă - să-şi 

vadă inima, apoi şi umbra. Şi tăcerea. 
Stă în propria sa umbră, să-i cunoască pe cei de sub 

stea. 
Are neamuri - cărţi, eroi, caractere - care îl cheamă 

în lumină. Dar nu le urmează sfatul. îşi duce drumul în 
spate, drumul pe care păşesc cuvintele spre renaştere. 
Cuvintele şi noi. 

Ne adulmecă aerul atunci când îşi înalţă fruntea spre 
întrebarea prietenului: De ce eşti tânăr? 

Are un singur cusur - trăieşte în el ţăranul. Şi uită 
câţi ani are. Face oare să-i amintim?! 

Mai cuvenit e să-i spunem pe nume - Vladimir al lui 
Vasile Beşleagă. Şi fie ca întunericul să nu-l încapă. 
Măcar pentru o sută de ani. Că uite-l cum şi cât se topeşte 
în cuvinte! 

1981, iulie 



IUBIND LUMINA TĂRII ÎNAINTE DE A O NUMI 
9 

După ani - tată, bunic. După cuvânt - om, om de 
stat, scriitor-academician, în faţa căruia nu te prea pricepi 
să îndrugi glume ori să-i fii prieten la toartă. Mai cuviincios 
e să-ţi scoţi cuşma, să-l asculţi şi să înţelegi că nu 
cuvintele au creat lumea lui, ci inima şi firea sa, care le-
a dăruit "fiecărui metru de urcuş", şi a crescut în oameni 
"cu adevărul nevulgarizat în mărunţiş", inimă-slovă care 
e pusă în slujbă pe pământ, inimă-suflet care nu e o 
povară, dar o posibilitate a omului puternic de a da un 
nume lucrurilor. 

Biograf ia lui se ridică din truda şi dorul ţărânei 
moldave, ca de la om la om, şi încetăţeneşte adevărul 
fără dragoste zăvorâtă sau ţinută-n ascuns. O biografie 
mereu cu f iorul stăpâni t al dator iei neîmpl ini te, al 
căutărilor fără de sfârşit, al zbuciumului de-o viaţă pentru 
triumful dreptăţii. O biografie lacomă de ruguri şi pe care 
o doresc prelungită la nesfârşit, fiindcă omul ei face parte 
dintre acei care trudesc sub semnul marii răspunderi pe 
care o poartă scriitorul faţă de popor, faţă de literatură 
ca oglindă a conştiinţei poporului. 

Protestul împotriva fărădelegilor îl simt până şi-n 
mersul lui. Poate de aceea şi poartă baston, ca să-şi 
stăpânească emoţiile. 

Prin glasul Iui cumpănit, gospodăresc (accentuat grav 
prin tuse, dar nu de circumstanţe) pământul se învârteşte 
mereu cu întâiul semn al dragostei, cu rănile spre soare. 

Lasă învăţături în nevoia lui de împăcare cu lumea, şi 
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cu sine. Despre omenie, despre buna cuviinţă, despre 
truda scrisului. Şi cu întrebare către cei care aleargă din 
urmă, să-l ajungă: "De ce nu lucraţi mai gospodăreşte, 
fiilor?" 

în teatru a venit cu lumină ca să-i vadă pe alţii, du-
cân-d-o mai departe. 

Nu potriveşte cuvinte spre înălţare. Trăieşte între ele 
şi le are de oameni. Trăieşte cont inue procese de 
conştiinţă şi-şi judecă zilele ca la un tribunal public, 
pasionat de propria sa viaţă ca de un dat comun. 

Nu-I ştiu îndeaproape, dar am impresia că mereu urcă 
la deal. Chiar şi atunci când noi cu toţii coborâm la vale. 
Urcă cu paşi care se duc sau vin, mereu aceiaşi paşi, 
între înalte ziduri, unde toate complexele îşi au unghere 
şi bolţi încrucişate la infinit, unde istoria uneori se scrie 
în ciuda naturii şi împotriva ei, unde inima lui de poet 
alege din lumină, din albastrul cerului, din vântul care 
înfioară iarnă, şi nu îngăduie nici unuia să fie călău şi nu 
obligă pe nimeni dintre noi să fie martir. Titlul de laureat 
al Premiului de Stat al Uniunii RSS confirmă acest urcuş 
şi crez al lui. Este aspru cu cei de talent. Vrea să-i vadă 
mai puternici decât dânsul. De parcă ar privi în oglinzile 
epocii, de parcă ei pun stăpânire pe spiritul lui. Şi uite-l 
simplificat de imagini, ca o forţă demiurgică ce leagă 
nodurile timpurilor, şi uite-l cum cedează în faţa tinerei 
personalităţi. Cedează prin analiză, iubind lumina ţării 
înainte de a o numi. 

Numele Andrei al lui Pavel Lupan e o stare, e o acţiune 
a timpului. E verbul ţării, verb activ, tânăr... deşi e tată, 
bunic, bunicul din poveste care mereu ne învaţă să arăm 
drumurile şi cărări le... că pe înt insul lor am pierdut 
sămânţa atunci când ne-am ţinut de petreceri şi plăceri, 
sămânţa de pâine şi de omenie... 

1981, noiembrie 



ÎN AMIAZA MARE A ZILEI 

Cărţile de poezie şi filmele documentare ale lui Anatol 
Codru poartă amprenta şi pulsul unei inimi de om truditor 
pierdut în treburi ca într-o ploaie ce-l curăţă şi-l creşte; 
de om-artist, care păşeşte printre noi, încercat de timpuri, 
liniştit, meditativ, cu idei ce vin din urma lui ca o turmă de 
oi după păstor, ca o seamă de vorbe şi de înţelesuri de 
ieri care mai răsună şi azi; de poet şi de regizor care 
sondează, printr-o comunicare, instantanee cu lumea, 
actualitatea şi istoria nu pentru a spori cu metafora 
adevăru l , dar spre a- l spori , spre a cunoaşte toţi 
parametrii de trai, de continuitate a poporului nostru, spre 
a cunoaşte personalităţile şi sufletul acestui popor, acum, 
azi, când frunza noastră freamătă proverbe, când frunza 
noastră, după cum spune poetul Anatol Codru, se 
încheagă lacrimă pe zări; spre a cunoaşte personalităţile 
la gradul vârfuit de veac, când ea, personalitatea, nu se 
impune prin strigăt de a fi, de a mai fi, sau numai prin 
sufer inţă, dar prin faptele ei, prin cot idianul parcă 
neînsemnat, poate cuiva puţin vizibil, prin vocea lăuntrică 
ce începe să răsune în firea noastră, - a cititorilor şi a 
spectatori lor - voce de trezire spre problemă, grai 
împrospăta t , ochi teafăr şi inimă curată, voce de 
demnitate spre a te mândri cu eroul, spre a te contra cu 
păsurile lui, spre a fi ca şi el şi a-l depăşi... 

Am auzit că se vorbeşte despre lucrările lui Anatol 
Codru în cinematografie ca despre nişte filme-portrete. 
O fi. Dar mai este ceva după această formulă "portret", 
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ca şi după formulele, "poezie", "baladă", "cântec", 
"colindă"... Este respiraţia autorului. Uneori - parcă şuviţă 
de apă ce-şi face drum din străfunduri, cinstind rădăcina, 
citind piatra şi ţărâna, legând inimi, patimi şi zile... Alteori 
- largă, stăpână şi neînvinsă, precum valul mării în 
furtună, precum melodia cinstei şi a omeniei... Respiraţie 
mereu altfel, mereu cu imagini buiestre şi limpezi, cu gând 
care înmiresmează şi coace spicul, cu miez de pâine albit 
de trudă, cu piatră care deschide gura şi rodeşte în noi 
mari geometrii... Respiraţie care, de la o carte la alta, de 
la un film la altul ridică trepte în urcuş şi întregeşte în 
conştiinţa mea acea părere despre Anatol Codru, că 
dumnealui e o personalitate în literatura noastră, în 
cinematografia documentară moldovenească, ce se 
impune de a fi ascultată la semnul noilor calităţi ale culturii 
noastre, o personalitate alături de cele ale lui Vlad loviţă, 
Gheorghe Vodă - pe timpuri, iar azi urmată de Ion Mija, 
Dumitru Olărescu, Mircea Chistrugă, Vlad Druc... 

Anatol Codru a venit în cinematografie nu adus din 
întâmplare, din neavând ce face, ci purtând la bază o 
cultură literară, un criteriu artistic cultivat pe atunci, prin 
anii şaizeci, în literatura noastră, de un Igor Creţu, de 
Andrei Lupan, George Meniuc, Bogdan Istru, Nicolae 
Costenco, Petru Zadnipru, dascăli ai slovei care au trudit 
activ pentru sporirea literaturii şi artei adevărate, oameni, 
care continuă să rămână o conştiinţă curată, sinceră (unii 
şi azi mai trudind migălos, gospodăreşte), să observe la 
timp într-o lucrare artistică şi Marele, dar şi puţinul, să-l 
observe, să-l îngrijească ca pe-o inimă a lor proprie şi 
să-l ocrotească cu cinste şi cu demnitate spre scara 
valorilor... Şi Anatol Codru, fiindu-le un elev disciplinat şi 
sârguincios, şi-a găsit orbita, felul său de a le spune 
lucrurilor pe nume. N-a luat condeiul sau camera de 
filmare în mână numai ca să-i fie cuiva pe plac, dar a 
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scris şi a filmat ceea ce a simţit, ceea ce a mai deprins şi 
de la dascăli, şi de la mama, şi de la bunul nostru pământ, 
meleag "unde creşte osul din ţărână în sus şi plugul 
împrospătează neamul în bătătură", unde timpul şi noi 
avem de în f run ta t exper ien ţe f undamen ta le de 
cunoaştere, autocunoaştere şi năzuinţă spre perfecţiune, 
unde, după cum iarăşi ne mai spune poetul Anatol Codru 
în cartea sa Piatră de citire: 

"Suntem în univers ca într-o clepsidră: / Curgem, frate, 
/ Boiul subţire dacă ne mai face faţă. / Până la glezne -
se cheamă dimineaţă, / Până la brâu - se cheamă 
jumătate, / Până la creştet - se cheamă viaţă. / Alternativ, 
/ O permanentă vecie ne-amuge, / Fi inţa noastră 
încercând să dispară. / Noi, omule, curgem / în ora / Cea 
/ Mare". 

Arma cu care luptă, crează Anatol Codru e metafora 
neaşteptată, e ochiul care nu sileşte inima să spună 
adevărul, dar care o surprinde atunci când adevărul singur 
se dăruieşte în vers sau imagine de film. Energic, poate 
uneori prea energic, inteligent, dotat cu gust artistic 
veritabil şi cu har organizatoric, disciplinat la crezul zilei 
de azi şi atent la spusa colegi lor, a cit i tori lor şi a 
spectatorilor, la spusa şi frământările lor sufleteşti, Anatol 
Codru intră în ora cea mare a zilei, scoţând în lumină 
probleme majore. Intră precum cărţile şi filmele lui. Intră 
puţin aplecat de spate, trudit, dar voios... Că a făcut multe 
bune şi că mai are de făcut un nou film, o nouă carte. Şi 
toate cu amprenta şi pulsul inimii sale. 

1986. 1 mai 



CU O SINGURĂ INIMĂ 

Victor Ciutac e un actor care se condamnă în scenă 
la o ardere cuminte şi înţeleaptă a cugetului şi a sufletului, 
un actor pe care rămâne să-l recunoaştem încă pe-o mie 
şi-o mie de drumuri... 

Intră în acţiune pe neprins de veste, de parcă ar intra 
în casa lui, de parcă ar fi aer pentru gândire, aer proaspăt 
de după ploaie. Mişcările şi ceea ce spune sunt atât de 
fireşti, încât îmi pare că timpul trăieşte prefacerea magică 
în acea unitate de distanţă în care omul se simte aproape 
de om, poate mai aproape de alt om decât de el însuşi, 
iar cântarea nu-i altceva decât suf letul lui curat şi 
îndrăgostit de cea mai îndepărtată stea. Vocea-i are 
freamăt de frunză, de frunză care susură doinirea sevei 
de la rădăcină spre floare. Cu pletele albe seamănă a 
salcâm înflorit, mereu înflorit, care ne adaugă inimă, 
salcâm plin de imagini duioase, în jurul căruia stăruie 
albinele şi vocile prietenilor, partenerilor. L-am văzut de 
vreo câteva ori înnourat, dar lumina şi atunci. Luminau 
ochii şi cuvântul pe care îl căuta pentru a mi-l spune. îl 
avea poate, cuvântul, dar îl trecea mai întâi prin suflet, 
lată de ce am impresia că partenerul pentru Victor Ciutac 
nu e undeva într-o parte, ci alături, poate chiar el, el cu 
sângele şi suflarea lui, el întru sângele şi suf larea 
partenerului, acelaşi sânge, acelaşi îndemn, aceeaşi 
patimă şi bucurie, dar mereu fire trează şi cucernică spre 
a duce lupta pentru puritatea gândului, pentru dezvăluirea 
acelor taine, care limpezesc şi fac omul om, taine nu atât 
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de tinere şi trecătoare cum par la prima vedere, ci cu 
vântoase şi cu ceruri uneori atât de joase, încât trebuie 
să le sprijini pe umeri ca să nu strivească acel viu din 
tine, din jurul tău. 

Nu ştiu de unde i se trage viţa, dar îl am neam de 
demult, încă de atunci când iarba era cu grai şi cu dor, 
iar marea se vedea cu muntele; îl am de neam şi aud în 
suflarea lui acele chemări ale dragostei care-s dincolo 
de experienţa particulară a unui timp şi a unui loc. 

Oare chiar acest suflet - Victor Ciutac - e în stare să 
aibă acea pornire din rădăcina cuminţeniei noastre, care 
nu-i tulpină dreaptă de brad sau de mesteacăn, dar e ca 
frunzarul de codru, cioturos, crăpat, îndoit, dar care a 
rezistat la toate vânturile, la toate viscolele, la toate 
arşiţele, neînfrânt şi paşnic precum e iarba, precum e 
floarea, precum e bunătatea?... Astfel m-am întrebat 
când m-am pornit să vizionez spectacolul Tata de Dumitru 
Matcovschi. Şi, urmărindu-l în scenă pe Victor Ciutac, 
m-am regăsit. Poate nu numai copac, poate nu numai 
iarbă, poate nu numai aer, dar mai mult bunătate... Şi 
patimă. Şi îndemn de a fi ca şi el om de omenie. Şi lege, 
lege a regatului sufletesc, lege a neamului, veche şi 
mereu nouă, aşa precum şi presupune ţinuta dramaturgiei 
lui Dumitru Matcovschi , cu sondăr i psihologice de 
conştiinţă în contemporaneitate, în acţiunea neforţată de 
scheme şi sisteme de construcţie a subiectului, când nu 
ne mai interesează caleidoscopul de întâmplări, ci omul 
în simpla lumină a zilei, omul întreg, când fiecare cuvânt, 
mişcare, gest, vorbesc despre acea largheţe a sufletului, 
unde ochiul începe a picta, când inima e ca o pâine, din 
care până şi duşmanul mănâncă şi se satură, unde spiritul 
domină emoţia cu lucruri tăcute, cu acele lucruri de preţ 
care prin târguri nu se vând şi nu se cumpără, care-s o 
povară, dar care întineresc. Am impresia că Lisandru -
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Victor Ciutac - e sămânţă, bob de grâu care transmite 
de-a dreptul în sânge nostalgia întinderilor fără sfârşit, 
mireasma pâinii, înnoire şi pactizare cu forţele vitale ale 
acestui pământ. în clipeala ochiului acest bob de grâu 
aduce drama unor răspântii - de-a nu fi măcinat, de-a fi 
colte verde, şi spic, şi mireasmă, şi nesfârşit în alte 
suflete, când noul spirit artistic îi cere actorului viaţa, 
pentru ca metaforele lui să fie adevărate şi să se confirme, 
cere tot ce este obiectul şi drama poeziei adevărate. 

Venirea lui Victor Ciutac în scenă, în inimile noastre, 
e reazăm, e putere de viaţă, e timp înstelat, e drum cu 
patimi şi răsărituri de soare, drum pe unde răutatea 
singurătăţii va avea o singură uşă, fără întâlniri, şi va ieşi 
numai noaptea de sub stânci să bea apă de izvor şi nu 
va fi în stare să beie şi se va întoarce în cămara ei şi va 
sta acolo până ce artistul nu va îmblânzi-o cu multe 
perechi de ochi şi cu o singură inimă. 

1986, octombrie 



PASĂREA E MAI MULT FRUNZĂ 

... Şi totuşi, vestea despre moartea lui Dumitru 
Caraciobanu ne-a surprins râzând lângă tejgheaua unde 
se vinde trai pentru sine şi certificate de-a trăi pentru 
alţii. 

Acum cu voie şi fără voie îmbătrâneşte clipa durerii 
între funigei de amintiri... 

Şi vorbim că-i toamnă în ţară şi semnele cereşti ne 
părăsesc. 

Şi oftăm că vântul nordic mai stăruie pe ramul golaş 
şi scutură până şi inima întru pământ. 

Şi constatăm că pasărea e mai mult frunză, nu ştie 
unde să zboară. 

Şi ne înăbuşă plânsul, când ne amintim de ziua de ieri. 
Da. A fost şi nu-i. Nu-i în lumina scenei şi nici pe 

platourile de filmare. Nu-i cel, care timp de douăzeci de 
ani ne-a sălăşluit cu suflet şi credinţă în nemurire şi cu 
divinitate pământească... 

... cel care a fost şi rămâne o personalitate în arta 
noastră teatrală, o personalitate rară în albia căreia se 
întrepătrund gândirea şi fantezia, setea de adevăr şi 
arzătoarea dragoste de frumos, de spectaculos... 

... cel care e o şcoală aparte de măiestrie actoricească 
cu facultăţi nedefinitivate încă, cu veche orânduire parcă, 
cu germenii unei existenţe durabile... 

... cel care înainte de-a se naşte a fost la nunta 
străbunicilor lui şi a rămas beat de lume, sfătos, darnic, 
om de omenie. Şi s-a născut actor... 
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... cel care-i de la Dunăre şi avea în toate gestul 
largului şi seninul de ape, de ceruri... 

...cel care n-a ştiut să trăiască, cel care n-a fost om 
cu mai multe feţe... Dar cu o singură. Şi în scenă, şi în 
viaţă... 

.... cel care a dat tot - inimă şi suflet - ca să ne aibă 
mereu lângă el, mereu cu pas nou, şi până la urmă a 
rămas şi fără noi, şi fără el!... 

... cel care n-a avut norocul să aibă un mare prieten 
printre regizori, un prieten mai mult slugă decât prieten, 
un regizor de acelaşi crez, de aceeaşi suflare, de acelaşi 
talent Caraciobanu, care ar fi înţeles că natura nu mai 
repetă în ciclurile ei un astfel de actor, o astfel de minune, 
şi poate lucrând cu el umăr la umăr, ar fi fost în stare să 
descopere, să lămurească şi să sfinţească lumi noi în 
suf le te le şi in imi le noas t re , lumi nebănu i te , de 
înţelepciune şi de taină... că începutul, nucleul şi chiar o 
bună bucată de drum, de artă a unui talent înnăscut a 
fost străduit cu regizorii Ion Ungureanu şi Ion Şcurea, cu 
dramaturgii Ion Podoleanu şi Gheorghe Malarciuc, şi 
fiecare of şi bucurie pe această bucată de drum, acum, 
ne rămâne carte de îndrumare, de mit... 

... mit!... Mitu!... Dumitru!... cel care a trăit mai mult 
cu ce a avut şi cu puţinul ce i s-a dat... 

... cel care se ruşina de laude... 

... cel care a fost Dumitru Caraciobanu!!! 
Dar la toate durerile ne-am deprins să zicem că via-

ţa-i viaţă... 
Şi totuşi, lacrima nu umple golul. Ea linişteşte, dar şi 

înspăimântă. Poate spre o trezire?! De-a fi mai oameni! 
De-a vedea ce valori mai musteşte pământul şi de-a le 
cruţa cu muncă, cu gingăşie, cu căldură... Şi să mai uităm 
fiecare de sine. Că-i toamnă, că vântul nordic, muscalul, 
mai stăruie pe ram, iar pasărea e mai mult frunză. 

1980, octombrie 



SCHIMB DE STELE 

Dumitru Fusu e omul neîmpăcat cu sine, e artistul 
care vrea mereu să întreacă timpul, e poate cea mai 
curioasă şi cea mai enigmatică fire artistică de aici, de la 
Chişinău. Pesemne că l-a născut maică-sa atunci când 
ograda, casa şi lumea din jurul ei erau pline de treburi şi 
griji, atunci când pe ceruri, între constelaţii, se făcea 
schimb de stele şi luminile lor au căzut pe fruntea lui, 
înseninând-o la mari încercări de-a renaşte în acelaşi chip 
de lut mai multe genuri de artă. 

Mai întâi şi întâi l-am ştiut actor la teatrul Luceafărul, 
actor de şcoală mare, de-o pondere de la comic la 
t ragism, de-o ardere înnebunită de nesfârşit , când 
personajul se desprinde din cadrul său social şi străbate 
în lumea sa interioară, lume unde iluzia se dă drept 
realitate, iar realitatea - iluzie, unde gândirea, inima şi 
trupul actorului prinde să devină un proces aparte de 
îngemănare a artelor sau, mai bine zis, un teatru al unui 
singur actor. Şi iată că... 

... i-am văzut ochii răsărind din Negara lui Vasile 
Vasilache. Strigau de trudă şi de pace. 

Apoi l-am văzut răsărind din inima lui Badea Cireş.Ca 
un cerb răsărind. Cu frunze în coarne. Cu aceleaşi Frunze 
de dor ale lui Ion Druţă... 

Apoi a fost suflare întruchipată cu baladele noastre 
populare. 

Apoi - trăire şi gândire demnă de opera lui Shake-
speare... Monospectacolul Veacul omului (traducere Igor 
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Creţu, regia Nadejda Aroneţki) prin 1974 a întrecut într-
adevăr timpul şi acum, azi, când soarele mai mult apune, 
decât răsare, acel spectacol ne-a rămas o amintire, o zi 
care a urcat cu lumină în suflet, şi aşteaptă revedere. 

Şi totuşi Dumitru Fusu - acel Romeo, Richard al II, 
Makbet, Hamlet, rege Leare şi bufon al scenei noastre 
de atunci - n-a fost nici înţeles pe drept şi nici ascultat 
până la capăt. Avea nevoie de scenă aparte, avea nevoie 
de inteligenţă şi răbdare din partea spectatorilor şi chiar 
din partea făuritorului. Teatrul pe care îl trăia el, teatrul 
unui singur actor, teatru Fusu luminase pentru Moldova 
ca un ziar nou cu ştirile lui noi, ca un ziar într-un singur 
exemplar care trecea din ochi în ochi, din gură în gură, 
până când unii dintre noi găsiră punct de sprijin să-l laude 
numai pe Fusu, alţii să-i deie ghionturi: 

- I s-a ouat găina-n căciulă!... 
- Ba nu... Umblă de pasul altora. Şi asta n-o să-l 

aducă la bine. 
- Da, da... Calul paşte unde-l priponeşti! 
- Calul ista are şapte şchioape în talent... 
- Nu atât talent, cât aripă de pasăre! 
- Aripă de pasăre, dar minte de broască... Şi zău, 

până la urmă o să fluiere a pagubă. Teatrul lui n-are 
rădăcini... E un teatru de import! 

- Nu atât de import, cât de dragoste... Dragoste de 
sine! 

- Chiar aşa!... După pasăre, şi oul... 
- Dar ou de inimă... Ou ce vrea să mişte din loc 

lucrurile... Că rămânem numai la childuri, la iota de 
noroc... 

Vorbele noastre uneori aprindeau stele pe cer, alteori 
lumânări, şi de fiecare dată nu lăsau ovăsul de gâşte. 
Aşa ca la Chişinău, aşa ca între moldoveni. însă Fusu, 
fire conştientă, nu s-a pierdut cu firea. Ca din senin, ca 
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un trăsnit, a început să cânte poezia, să compună muzică, 
să picteze... Căuta melodie, culoare, căuta crez şi gând 
proaspăt , să aş tearnă sănătate pe drumul dintre 
spectatori şi universurile pe care le atinsese mai ieri cu 
inima, cu inima friptă de fruntea lui Shakespeare. Fără 
lume, fără sufletul curat, hăzos şi înţelept al spectatorilor, 
nu putea să păşească mai departe, în adâncuri... Şi iată 
că aici, între aceste căutări nobile, se trezi şi regizorul 
Fusu. Cel de teatru şi cel de cinema. Cam încurcat, cum 
zic unii, dar zău!... şi limpede atunci când trudeşte ca 
rădăcină a neamului său. Mi-o pot mărturisi cei care au 
v iz ionat f i lmul documenta r Duminica sufletului şi 
spectacolul Sânzeana şi Pepelea. 

Dar regizând pe alţii în scenă şi pe platourile de 
filmare, Dumitru Fusu n-a uitat să înainteze, n-a uitat să 
rămână mereu sub seninul său de cer, să rămână mereu 
ardere care, acum, e pe cale să înţeleagă că regina 
tuturor căutărilor în viaţă şi în artă e Măria sa Poezia. Şi 
iată că... scrie versuri. Aprinde în calea lui ruguri noi ca 
să ajungă până-n ziua de mâine, până-n ziua de ieri, până 
la acea taină pe care i-a lăsat-o maică-sa în sânge cu 
ograda, casa şi lumea plină de treburi şi griji şi cu 
constelaţii care fac schimb de stele. 

1982, aprilie 



MAGMĂ CE HRĂNEŞTE SPIRITELE 

S-a născut pe când Martie se târa pe burtă şi strângea 
brânduşe. în pădure s-a născut, între floarea ofilită a iernii 
şi cea proaspătă a primăverii, între lacrimă şi murmur, 
între cuvinte verzi şi mielul care le păştea, în ţinutul de 
baştină al cărţilor vechi cu dealuri şi păsări, între plopii 
care ţi se uită în suflet, acolo unde mai întâi şi întâi copilul 
e învăţat a spune "bună ziua" din scândure în scândure, 
încet şi rar, frumos cum se cade a citi o baladă... 

Voroava de întrebări şi răspunsuri întru viaţa de mâine 
l-a adus spre carierele de piatră de pe Nistru. Aici a slujit 
şi ca pietrar, şi ca dascăl la şcoala din sat... A slujit până 
la o seară de pomină, când a visat că doarme într-un 
troian mare de zăpadă ce mirosea a fân, a brazdă, a 
coroană de rege, a tot ce putea fi numai vis şi lumină de 
scenă, de artă teatrală... Şi datorită învăţătorului său 
Toma Şaptefraţi şi pedagogului şi regizorului său Boris 
Harcenco, de acum aproape jumătate de secol este 
actorul nostru preferat. 

Scena pentru el e universul unde astăzi răscumpărăm 
ceea ce a fost cândva al nostru şi cumpărăm ceea ce n-
a fost niciodată al nostru, unde el, Mihai Volontir, îşi 
trăieşte rolur i le pe vârf de munte, pe margine de 
prăpastie, ca pe cel din urmă rol... 

E cuminte şi înţelept cu oamenii simpli din jurul său, 
dar cu autorii vii şi cu regizorii e vânt, cutremur de pământ, 
magmă... Şi fierbe, şi ţipă, şi arde până nu-şi găseşte 
albia nouă a rolului din piesă, din scenariu, până când 
adevărul artistic nu-i altul decât a fost ieri, alaltăieri... 
Martor mi-e până şi plopul din satul Vatici de prin părţile 
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Orheiului, cel cireş de pe costişă, de la poarta casei lui 
Anton Laşcu, cireşul zilelor de mare har, când Mihai 
Volontir, în vara anului 1983, pe când turnam filmul Fii 
fericită, lulia\ era gata, ca un zmeu, să smulgă copacul 
cu tot cu rădăcină, numai să ne dovedească dreptatea 
lui - mie şi scenaristului Andrei Burac. Noroc că s-a 
ruşinat de Anton Laşcu, fratele nostru de cruce. 

Şi totuşi are în comportarea lui şi ghiduşia lui Onache 
Cărăbuş, şi adâncimea gândurilor acelor domnitori pe 
care i-a scos şi i-a trăit în scenă, şi celora care vor să 
îmbrace haină de suflet cu Volontir. 

Ivan Turbincă, eroul lui Ion Creangă, i-a deschis uşa 
în cinematografie şi de atunci îl ştie o ţară, dar el pe el, 
Volontir, încă nu se ştie până la capăt şi din cauza aceasta 
mereu sapă în sufletul său... Sapă, grijeşte, seamănă... 
De dimineaţă până-n dimineaţă. Ca omul harnic, ca 
ţăranul. Ore de odihnă nu are, fiindcă e paznic la porţile 
zilei de mâine şi cât poate celor răi le strigă: Paşoi na 
Torbincal Şi în asta i-i norocul. 

în faţa camerei de filmare şi chiar poate mai mult în 
scenă nu se grăbeşte să spună replica, dar o împarte în 
mai multe segmente cu cele trei puncte ale lui, deprinse 
încă de la botez. Caută în fiecare cuvânt ce are de spus. 
în cuvânt şi lângă cuvânt. Poate anume de aceea raza 
de lumină, atingându-se de fruntea lui, se răsfrânge în 
mai multe raze şi te sfinţeşte. 

A jucat în teatru o galerie întreagă de roluri, iar în 
cinematografie - s-au turnat peste patruzeci de filme. 

Se mai zvoneşte şi azi că la premiera filmului Dimitrie 
Cantemir domnitorul a înviat dintre hrisoave şi, vizionând 
filmul, i-a bătut din palme lui Volontir şi a zis că are demni 
urmaşi. 

Iar după filmul Ţiganul babele au început să vrăjească 
şi să descânte ca dânsul, iar copiii din toată India cer de 
la mamele lor să le schimbe numele pe cel de Budulai. 
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Rolul militarului Volintir din filmul Zona de vigilenţă 
deosebită i-a adus pământeanului nostru titlul de Laureat 
al Premiului de Stat al Federaţiei Ruse şi odată cu asta 
încă vreo zece saci de scrisori de la acei tineri care vor 
să facă armata în regimentul militarului Volintir... 

La teatru bărbaţii tineri îşi aduc nevestele, ca să-l vadă 
pe Volontir. Să-l vadă şi să nască feciori şi domni ca 
marele actor. Unii dintre ei rabdă chiar dacă după 
spectacol femeile îi strigă pe nume de Mihai... 

Se vorbeşte mult şi multe în jurul personal i tăţ i i 
actorului... Multe pe drept, multe se scornesc, dar şi multe 
se învaţă... Ca dintr-o carte pe care în fiecare zi o citeşti, 
o citeşti de la început şi nu-i dai de sfârşit... Volontir este 
o şcoală aparte de viaţă, de măiestrie actoricească... o 
şcoală moldovenească... Unde nu se ţin prelegeri, dar 
se munceşte... Zi de zi... Unde tu sau eu, ca partener, 
putem intra în conflict cu Volontir, cu poziţia lui de-a studia 
şi de-a înţelege viaţa, într-un conflict care duce spre 
perfecţionarea lui şi a noastră, deci într-un conflict de 
geneză... căci Volontir te ascultă şi atunci când nici nu 
vrei să vorbeşti cu el, şi invers, îl asculţi când el tace... 
Şi pe unde păşeşte Volontir, balta se usucă, ţipă peştii... 
Numai nu iarba, numai nu copacii din jurul lui... Straniu, 
dar e de crezut... Şcoala de artă teatrală Volontir - neagă 
proverbul că sub copacul înalt şi rămuros nu creşte nici 
iarba... Şi o dovadă suntem noi... La această şcoală am 
crescut noi, regizorii mai tineri, şi mulţi dintre actori.... 
Printre ei e Vasile Tăbârţă, actor de la Teatrul Vasile 
Alecsandri din Bălţi, care acum, peste ani, are felul lui de 
a trăi în scenă şi care recunoaşte că de la Volontir, de la 
bădiţa Mihai, am învătat multe şi mai avem de învătat... 
Că-i inimă, că-i vânt, că-i cutremur de pământ, că-i 
magmă care arde în scenă şi care hrăneşte spiritele... 
Magmă, om şi nume... Nume de Mihai al lui Ermolai Volontir... 
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FRUNZĂ DE PĂTLAGINĂ 

Ziua lui de muncă nu încape în lumina zilei. Parcă-i 
juruită nu ştiu cui. Dis-de-dimineaţă, pe la orele cinci şi 
jumătate - plouă, ninge - e la ferma de vite... 

- Anul ista planul pe lapte îi plan, nu şagă! oftează el 
uşurel... şi râde. 

La şase şi treizeci îi pâlpâie urma şi umbra spre parcul 
de maşini şi tractoare... 

- Azi, fără maşini, nici găinile nu se ouă! zâmbeşte 
el în colţul gurii... şi oftează iară. 

La şap te , fără să vre i , îl p răpădeş t i pr in t re 
mecanizatori... 

- în gospodăria sătească aiştia-s generalii... Aiştia 
fac pâinica şi bucură lingurica! Parcă se înviorează, parcă 
iarăşi oftează. 

La opt îl găseşti prin brigăzile de vii şi livezi. 
- Acolo, zău, până şi vântul grăieşte de roadă bună... 

îmi dictează el cu lacrimă din soare-răsare. Să nu scriu 
în carnet, să-mi scriu în inimă. 

La nouă, după ce şi-a potolit sufletul pe la grădină, 
ajunge la cârmuire... 

- Uite aici, în cabinet, dacă n-ar fi telefonul cu 
directivele lui, m-aş umplea de lene.... îmi gâdilă sufletul 
cu gluma. Să-l cred de om neserios şi să nu-l laud la 
ziar. 

La nouă şi jumătate serveşte micul dejun... Şi totodată 
citeşte ziarele. Vede ce-i cu lumea, ce-i cu dânsul. Sau 
se îngână cu soţia şi cu fiicele - la vara viitoare o să 
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caute să fie liber şi să-i ducă pe toţi la mare... Iar dacă 
n u şi nu, atunci o să tragă marea aici, în sat... Cu nişte 
tractoare! 

- Acasă, ca şi la lucru, cu hăisa-n ceală nu vezi 
zeamă-n oală! Râde, şi rămâne apoi îngândurat şi blând. 

La zece se p ierde iarăşi pr in gospodăr ie , pr in 
câmpuri... Mereu între oameni. Controlează, sfătuie... 
Ascultă cum cresc semănăturile, cum cresc părerile şi 
bucuriile altora în inima lui... Şi parcă e-n prima zi a lui 
de şcoală, parcă aude primul sunet de clopoţel!... Dar şi 
pedepseşte, când fapta cuiva a însemnat ziua cu rău. 
Pedepseşte cu vorba, cu privirea, cu gluma... Apoi şi cu 
banul, dacă fapta aceluia e prea gogonată. De, îndeamnă 
lumea parcă spre bine. O îndeamnă cum înţelege, cum 
poate şi cum crede că-i omeneşte. în f iecare zi, de 
dimineaţă până-n seară. Bineînţeles, dacă nu-i chemat 
în raion sau în capitală. La vreo consfătuire, la vreo 
noutate, la vreo dare de seamă... 

- Acolo se macină nu ca la moara din sat... Acolo 
alţii toarnă în coş, alţii strâng făina... Şi dacă nu ştii să 
asculţi, înapoi vii colac, gata împletit, copt şi miruit... iarăşi 
râde... Iarăşi visează. Iarăşi e pe drum... Pe drumul lui 
de preşedinte, de conducător al întreprinderii intergos-
podăreşti din satul Tochile-Răducani, raionul Leova... 
Drum de şapte ani. Dar şi de-o viaţă. De o viaţă de om şi 
de o viaţă de ţară. Că n-a fost ieri început, dar mai înainte. 
Mai înainte de când e preşedinte, mai înainte de preşedin-
ţia lui la sovietul sătesc, de şefia sa la sectorul de 
producere, de brigadierie şi de anii de studenţie... Mai 
înainte de şcoală, de foamete şi de război... Drum trecut 
prin multe. Glorios. De vârstă cu noua Basarabie. Şi cu 
Eugen!... Cu Eugen al lui Sârghi Danalache, sau cum îi 
zic astăzi, de când îi cu fruntea şi cu inima în şefie -
Evghenie Sergheevici Danalache... De-o vârstă şi de-o 
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conştiinţă. Drum ieşit la drum din oful şi visul bunelor şi 
bunilor noştri. Drum de neam vechi şi de poveste nouă. 
Tras pe pământ. Cu plugul, cu cartea... La deal şi la vale, 
cu toate neamurile grămăjoară. Grămăjoară şi flacără 
de bunătate lângă durere, lângă dreptate şi bucurie. 
Flacără de bunătate vie, de sfat înţelept, sprijin frăţesc, 
de îndemn şi de întrecere... 

Drept că uneori sfârâie inimile de ceartă. E o ceartă 
sfântă, o ceartă a gânduri lor şi a sent imentului de 
dragoste pentru această viaţă veche şi nouă, pentru acest 
meleag natal - să ajungă mâine şi mai înflorit, şi mai cu 
fruct... Da, da... ceartă! Că numai păgânul, linguşitorul 
şi carieristul tac şi rămân indiferenţi la toate, iar omul om 
- cât trăieşte - se zbate de la o faptă la alta mai bună. 
Se zbate spre înălţare. Trudeşte din zori şi până-n noapte. 
Trudeşte rodul. Ca albina, ca viţa de vie... Ca pomul. Cu 
gândul. Cu sufletul. Cu drumul... Drum vremuit de verbul 
cinstei şi al frăţiei, vremuit de la pragul casei părinteşti 
până-n puterea inimii, până-n tainele cosmosului... Drum 
- vers simplu. îngânat de mamă şi de patrie. Drum paşnic, 
de gând drept şi nost im. Trecut prin momente de 
încercare, prin inimi, prin câmpuri până-n zare... Peste 
poduri, peste mare... Drum de oameni ai Ţării, dar şi a 
omului de sat pe care iarăşi îl întâlneşti. Aici în câmp la 
casa mecanizatorilor. Seara, pe la opt şi jumătate. înainte 
de-a strânge ziua grămăjoară, la o dare de seamă, la un 
sfat. Cu agronomii, cu inginerii, cu brigadierii... Cu cei 
de la grădină şi de la vii şi livezi, cu şeful autogarajului, 
cu economistul... Cu conştiinţa şi cu inima curată, că se 
sfârşeşte o zi şi peste noapte vine alta, alta care se cere 
pusă la cale acum, de cu seară. 

- Dar de ce la o adică e nevoie să scrieţi despre 
persoana mea? m-a întrebat Eugen Danalache, mijindu-
şi ochii spre mine. Ei, cu ce-s eu mai arătos decât alţi 
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preşedinţi?... Tot un suflet, tot o părere... La deal necăjit, 
la vale chinuit... Ca şi cel din Filipeni, ca şi cel din Tomai, 
ca şi cel din Sarata-Nouă. 

- Cel din Sarata-Nouă îşi ţine fasonul bine. îi direc-
tor. Are tehnicum, are multe... Are cu ce se lăuda... Zace 
dulapul de gramote şi de adeverinţe, îl înţep eu fără să 
vreau. 

Eugen parcă icneşte, dar nu fuge. Se apără. 
- El îi la şoseaua centrală şi n-are chip să nu fie 

lăudăros. Muruie şi unge chiar şi acolo unde nu face. 
- Viţă de oameni truditori... Merită toată lauda, toată 

stima... 
- Dar care truditor de pe malul Prutului n-o merită?... 

Care?... 
- în patru zile de când suntem pe aici, prin raionul 

ista, n-am întâlnit nici un chiulangiu, nici un câmp nelucrat, 
nici un izvor părăsit... Parcă-s toate răsărite după ploaie. 
Şi semănăturile, şi casele noi, şi drumurile pietruite, şi 
Luminiţele... şi casele de cultură, şi şcolile... Parcă şi 
omul are un sens proaspăt... 

- Da, desigur... oftează el parcă uşurel şi senin la 
suflet şi, învăluind cu o privire caldă câmpurile mănoase 
până hăt în apus, îmi vorbeşte blând despre vreme, 
despre ploi parcă... Ca un poet îmi vorbeşte. Precum îl 
lasă şi-l cheamă sufletul. Apoi se întoarce spre răsărit, 
spre învălmăşeala de nori vineţi şi buimatici, nori care 
stăruie încoace şi, proptindu-i parcă cu privirea, să nu se 
ridice deasupra câmpurilor, îmi vorbeşte îngrijorat despre 
altă ploaie, cea de pe urmă, cea care de-o vreme dă 
năvală mereu în sat şi de acum începe să supere, să se 
întreacă, să învolbureze, să înnoade, să înăbuşe până şi 
sufletul cu fir de buruian!... 

- Dar poate-or trece pe alături?! se întreabă, se 
linişteşte omul, omul pământului. Poate s-a răzbuna cerul, 
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cu noroc spre noi?!... S-a răzbuna şi în două-trei zile îi 
dăm de hac buruianului. Până n-a stăruit să se facă 
măricel... 

- Cultivarea semănăturilor o faceţi după metoda lui 
Parmacli? 

- Da, dar... Dar şi cu stăruinţa noastră. Că avem 
oameni dintr-o inimă în brigăzi le de mecanizator i . 
Generali - sută la sută. Flăcăi cu armata şi cu cartea 
făcută. Flăcăi buni, ca şi pe alte sectoare... La opt, mulţi 
din ei au să vină aici. La socoteală, la săpuneală... şi, 
dacă mata ai poftă să-i vezi, poftim! Aiştia-s leii de onoare 
şi de sfat. Aiştia îi am şi aiştia-i spun şi-i arăt... Tomşa 
Anatolie - brigada nr. 2, Smochină Dumitru - brigada 
spec ia l i za tă de t rac toare , Butnaru Fiodor - şeful 
autogarajului, Buzilă Gheorghe - inginerul-şef, Chiriac 
Stepan şi Dvorniciuc Grigore - agronomi-şefi, Danalache 
Fiodor - economist..., iar în fruntea lor - tot satul, tot 
omul este stimat, dacă munceşte. 

- Şi nu-ţi iese nimeni din cuvânt?... Te ascultă? 
- Mă ascultă... Dacă nu le ies şi eu din cuvânt. Drept 

că, uneori, mă mai înfierbânt şi, fără să vreau, răstorn 
dealul peste ei. Uneori eu, alteori dânşii... Dar pân' la 
urmă gluma şi pământul ne împacă, ne uneşte... Să 
împlinim planurile, să încheiem anul cu bine. 

- Aveţi plan şi pe împăcare, şi pe unire? 
- Avem. Ca la orice vatră de gospodari. Să trăim şi 

să făurim ceva nobil, de crez şi de trai, unde vor ajunge 
pruncii să fie tot oameni de omenie... Ceva nobil, de crez 
şi de trai!... Cam aşa cuvânta tata prin acea vreme grea 
de după război, şi cam aşa zic şi eu, şi mă strădui să-i 
urmez crezul prin faptă. Ca pe-o povaţă... şopti Eugen, 
parcă mai mult pentru sine, pentru inima lui, şopti 
cuvintele ca pe-o taină, ca pe-o rugăciune, ca pe-un 
jurământ... Şopti, furat de gânduri, furat de vis... 
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Pasărea aurită a zilei 
şi a tainei 
se cufundă în ierburi, 
în semănături, 
fără ţipete şi fără vânturi, 
el, martor şi martir al ei, 
o privea precum ar privi-o 
cu ochiul inimii 
sau cu ochiul păsării 
care mâine va răbufni 
din alte ierburi, 
din alte semănături, 

iarăşi neam de lumină, 
învolburat de căldura ţărânei. 
O privea cu asemenea ochi, 
în care erau multe de pătimit. 

- Şi de ce se cheamă satul Tochile-Răducani? sting 
cu vorba flacăra tăcerii. 

- Că era baltă aici, unde-i satul. Şi se istovea lumea 
la topitul cânepei. Multe topile erau şi, pesemne, le-a 
moştenit unul Răducanu. 

- Cel care a dat să treacă balta, pe celălalt mal, la 
Ileana Cosânzeana, şi n-a ajuns, că s-a înecat?... Sau 
fiul vrăjitoarei celea care, pe vremea lui Dimitrie Cantemir, 
a vindecat prin descântece, la depărtare de trei zile de 
drum, un grajd întreg de cai, care se umpluse de râie?... 

- Da, da... Cel mai isteţ dintre cei cinci codreni care 
au bătut pe zece câmpeni. 

- Da, da... Câmpeni care, la rândul lor, cinci la număr, 
au bătut pe zece tătari... 

Voia bună veni pe neaşteptate. Dintr-o joacă, din marile 
adunări ale copilăriei, care nu ne-au părăsit şi care, acum, 
ne-au învâlvorat inimile - să-şi treacă flacăra una alteia. 
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Nu ştiu cum lui, dar mie îmi părea că am crescut cu 
el, cu Eugen al lui Sârghi Danalache, în acelaşi sat, în 
aceeaşi ogradă şi sub acelaşi acoperiş... Şi nu că am 
crescut, dar creşteam... Acum. Dintr-o copilărie mai grea 
în alta mai fericită. Cu tot cu jocuri - "de-a ţurca", "de-a 
bălanu"... "de-a baba oarba", "de-a podul"... Cu mingea 
cea de petică. C-un rând de popuşoi sau de răsărită din 
urma mamei, la prăşit. Cu apă în urechi, după scăldat... 
Cu cimilituri, când îndulceam susaiul... Da, da... Susaiul, 
urzica, colăceii de nalbă - ne-au fost joaca şi pâinica 
într-o vreme. Iar raza de soare era cea mai blândă şi cea 
mai ascultătoare fiinţă a zilelor de atunci. Nu ca cureaua 
tatei. Nu ca muchia pietrei şi nu ca fărădelegea ei... 

...Şi iată, 
de frică sau de bucurie, 
de câteva zile 
împletesc garduri 
în jurul copilăriei mele -
poate o am ca pe-o cronică vie... 
la descifrarea valorilor de mâine. 

- Satu l de a tunc i semăna cu noi , cop i i i ! îmi 
prelungeşte gândul Eugen. Era tot cu capul mare, cu 
urechi pleoştite... Buzat şi mâzgălit la faţă de cireşe, de 
harbuz şi nucă nouă... Cu hainele mereu rupte pe la coate 
şi în genunchi... Cu vânătaie şi cucuie. Cu ochi visători 
uneori şi mereu cu întrebare grea, de care se legau multe 
altele, tot mai încâlcite... 

- Câte gospodării număra? 
- Nici de-o nuntă nu ajungea... Vreo sută şi şaizeci 

împreună cu mahalaua Mătăsari, care pe vremuri se 
chema şi ea sat. 

- Dar acum? 
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- Acum, la nuntă, nu încap cu toţii în ogradă... Mulţi 
rămân după garduri cu privitu, cu hlizitu... Patru sute şi 
optzeci de case numără. Şi perspectivă are. Că viţa s-a 
întărit la rădăcină şi dă pui în toate... 

- Grădiniţa anul ista o daţi în folosinţă? 
- Nu. La anu care vine... Comunicaţi i le ne reţin, 

comunicaţiile întregului sat... Conductele de apă, de 
gaz... şi toate celea de trebuinţă... Facem totul după plan. 
Plan nou de reconstrucţie a satului, a gospodăriei... 

- Şcoala şi clubul sunt construite acum? 
- Nu. Mai înainte de când sunt ales. în primii ani. După 

ce a murit tata... Cam prin cincizeci şi patru, când am 
început să lucrez în colhoz şi să învăţ la şcoala serală. 

- Dar şoseaua? 
- Şoseaua-i nouă. Şi casele pentru specialişti la fel. 

Şi cele două magazine... Şi amenajarea fermelor... Chiar 
şi casa asta, a mecanizatorilor. Am ridicat-o cu două etaje 
să încapă toţi. Tot aici, iată-l autogarajul, pe terminate. 
Cu blocuri aparte pentru fiecare maşină. Cu secţii de 
deservire. 

- Dar visul care-i? 
- Visul?.. . îngână el şi tăcu, umbrit de funigei i 

înserării. 
- Ori e taină? 
- Nu. E livada care trebuie s-o sădim, care trebuie 

să crească, să înflorească şi să dea rod. Livada nouă... 
- Şi numai ea? 
- Ea şi altele... Iar pe lângă toate - omul. Plugarul 

de mâine. Cu adânci cunoştinţe în tehnica modernă. 
Inginer în toate. Şi în ale suf letului . Fără abur de 
indiferenţă în sângele lui. Fără înfumurare... Fără spiţă 
de egoism, că asta-i boala cea mare!... Dar cinstit, de-o 
cinste şi de-o bunătate rară. Conştiincios şi devotat cauzei 
noastre. Cult, mărinimos şi nobil. Om cu oameni în jurul 
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lui... cu pâine şi apă limpede, bună de băut... Cu aer 
curat şi nest rămutat . . . Cu brazda de pământ fără 
chimicate şi fără războaie. 

- Cu aşa suflet, de pasăre cântătoare, puteai să ajungi 
preşedinte... şi pe alte meleaguri - cuget eu fără glas. 

- Eugen al lui Sârghi Danalache îmi prinde, nu ştiu 
cum, gândul, de parcă l-ar fi auzit rostit, şi se împotriveşte: 

- Cred că nu, cred că numai aici. 
- De ce? 
- îmi plac câmpurile... Oamenii nu-s gălăgioşi, şi apoi 

din pragul casei părinteşti se vede mai bine ce ai de 
făcut... Aici e tot reazemul meu - dealul, valea, salcâmul 
şi Prutul care mi-a dat vlagă. Aici îs ploile şi arşiţele... Şi 
lumea cu care am crescut şi de la care am moştenit suflet, 
obicei, cântec... Lumea care m-a ridicat om şi m-a 
însemnat să-i fiu pe-o vreme supusul şi conducătorul ei... 
Aici am gustat şi susai, şi urzică, şi pâinică albă mai 
apoi... Aici îi ştiu pe toţi. De la Tanas pân' la Fanas... 
Aici trăieşte mama, fratele... şi neamul meu de codreni. 
Aici e înmormântat tata... Şi toată rădăcina e aici. 

- Şi cel ceva nobil, de crez şi de trai... îi şoptesc 
cuvintele tatălui său. 

- Da, şi viitorul - mi-l văd tot aici, îngână omul şi-şi 
şterge cu palma oboseala de pe ochi, oboseala sau 
noaptea care se cerne din ce în ce mai măruntă şi mai 
deasă... 

.. .Aici, fiicele mele 
intră în crezul şi-n păcatele mele... 
Voi să ştie nişte adevăruri 
despre un tată şi un pământ. 
Dar... Vai, tu - iubire, 
vaiet de gândire! 
Undeva, până-n mormânt, 
cu dimineţile în flăcări, 
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trăiesc iarăşi şi iarăşi poeţii! 
Poeţii - plugari, 
Poeţi - făurari. 

Mă uit la omul de lângă mine, la oamenii care s-au 
strâns grămăjoară în jurul lui şi pun la cale ziua de mâine. 
Mă uit ca la o secvenţă de film neorealist, impresionant 
de curios şi neobişnuit de real şi de firesc, unde omul 
are o imagine proaspătă, neostoită, dar mustoasă de 
lumină interioară, de sens şi de zbucium. Cuvântează nu 
după un text învăţat adineaori pe de rost, ca-n filme, dar 
cum i-i oful şi socotinţa. O privire, un zâmbet, o jumătate 
de cuvânt - dogoreşte câteva pagini bune dintr-un ro-
man. Aici nimeni nu aleargă cu sufletul la gură, nimeni 
nu răcneşte şi nu bate cu pumnul în masă... Dar acţiunea 
se desfăşoară. Scânteiază ochii. Pâlpâie vorbele.. . 
pâlpâie ca nişte focuri, ca nişte cămaşe albe alintate de 
vânt, ca nişte făpturi de oameni care-s în câmp, pe 
arătură, şi-s privite de departe, de pe munte, făpturi albe 
de oameni care seamănă şi care vin unul în întâmpinarea 
altuia, cu pas paşnic, măreţ şi demn, cu mişcarea mâinii 
parcă din inimă, vin până se contopesc şi rămân pe-o 
vreme o singură figură, o singură zbatere, o singură 
părere, o flacără mai mare, rămân până trec mai departe 
de ei şi de altele... Aici despre toate se discută - livadă, 
cultivatoare, televizor, tabără pionerească, lucernă, 
buruian, cinste şi kilometraj iscălit... şi multe altele privind 
traiul. Aici se adună, se socoteşte, se dumereşte... Şi se 
spune pe şleau: "Doar ne-am înţeles, lucrăm împreună!" 
Se spune fără şovăială şi momeală. Cu pace şi cu 
chibzuinţă. Şi nu pentru a apăra o părere a cuiva, dar 
de-a asculta pe toate cele bune şi de-a alege una care 
prieşte cauzei. 

Eugen nu prea dă glas. Mai mult ascută. Ascultă 
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vrăjit... De parcă nu ei, ortacii lui, vorbesc... Dar el, cu 
sufletul şi visul lui... Cu pomii din livada nouă... Cu fiecare 
câmp sau piatră de temelie, cu Prutul... Cu tata, cu mama. 

Privesc spre el, spre oamenii din jurul lui, şi cerc să-l 
adun şi să mă adun de prin toate gândurile lui şi ale mele. 
Cerc, încerc. Şi însemn fiecare cuvânt al lui care îmi atinge 
inima, însemn... de a-l avea portret viu pentru zile grele, 
pentru zile mari, pentru fecioraşul care-mi creşte... Cerc, 
încerc... Şi-I simt. Şi mă bucur. 

- Ce, ai vacă şi ţi-a fătat, de te bucuri? mă îmboldeşte 
el, după ce se termină şedinţa. 

- Vaca mea n-are unde să pască la oraş... 
- Ei şi? 
- Mă uit la mata... 
- Şi nu ştii cu cine semăn? C-un preşedinte. 
- Nu. Nu semeni mata a preşedinte, a conducător... 
- Cum?! face el ochi mari. 
- Un preşedinte adevărat trage bine la cântar. în 

toate. Nici un vânt nu-l prăvale. Stă între lume, ca osul în 
carne. 

- Da eu? 
- Dar n-ai să te superi? 
- Eu îs din satul Tochile-Răducani, unde-i voie bună 

tot anul. 
- Adii a frunză de pătlagină. 
- Pe care n-o paşte nici vaca dumitale, că-i frunză 

colbuită de pe marginea drumului. 
- De leac, de leac îi bună! 
- Unora leacul ista le prieşte... Altora le stă în gât... 

Le stă, dar ce să fac?... Aşa-s eu. 
- Şi am păşit peste prag, în noapte. Pe acelaşi drum. 

Eu pe-o margine, el pe alta. Eu spre oraş, el spre sat. 
Sfătuind amândoi cu o tăcere care scoate pui de ziuă. 

1980, iunie 



CIOATCĂ, CIOTÂRCĂ, CIOT.. 

La chip e rumen şi împlinit ca un zămos copt, dar la 
vorbă n-are asemănare. Uneori e pipărat şi buruienos, 
alteori e blând şi sentimental ca un cântec de leagăn, 
de-ţi răzmoaie lacrima şi oasele, ai vrea să-i dai şi cămaşa 
de pe tine numai să tacă. Dar de cele mai multe ori e cu 
sufletul plin de năzbâtii, de istorii şi glume. Ba face lumină 
în satul lui şi după aceea îndeasă căciula pe urechi şi se 
miră şi se frăsuie cine a făcut-o?!... Ba stinge cu un 
cuvânt subţire lumina în oraş şi pe loc începe prin 
întuneric să se caute pe sine, de parcă ar fi un nasture 
sau un ac!... Şi mai mult în dialog vorbeşte, fără să 
pomenească cum arată cerul, cum arată luna şi coaja de 
ou. Râde şi icneşte, sughiţă şi oftează printre rânduri, 
printre gesturi, printre cuvinte... Şi când colo, pe neprins 
de veste, te pomeneşti sub căciula lui. Râzi şi oftezi 
împreună cu el. Iar de te-a atins gluma cu vreo aşchie la 
rânză, te înăcreşti pe-o vreme şi simţi cum îţi iese părul 
prin căciulă. Şi eşti gata să te întorci şi să pleci, dar nu 
îndrăzneşti. Ţi-e frică să nu te însemne că ai pierdea la 
ochi şi buricul drept inimă, şi, de nevoie, stai şi-l asculţi 
până la capăt. Din când în când râzi, muşcându-ţi buza... 
Din când în când te întrebi în gând: 

"Interesant... oare până unde o să se rostogolească 
cioatca asta cu nume de om?!" 

îl iei drept cioatcă, nimic mai mult. Cioatcă de copac 
uscat. Cioatcă, ciotârcă, ciot... Cu pământ pe bot. Cu 
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trunchi gros şi tare, cu vine sucite, noduroase şi împletite, 
de parcă le-a purtat necuratul în plete... 

"Oare chiar nu se găseşte nimeni pe pământul ăsta 
să oprească obrăznicia asta? Că a mai nenoroci pe 
cineva. A da peste o casă, peste o icoană... A da peste 
copii... Şi iarba verde o strică... Şi semănături le, şi 
asfaltul... Şi felul nostru de-a fi, de-a gândi... Că noi, 
moldovenii, suntem oameni blânzi ca floarea, ca frunza. 
Aşa ne-am deprins să ne ştim după cărţile care ne plac, 
după ziua de ieri. Şi chiar dacă avem spini şi uscături 
printre noi, de ce să ne steie pofticiosul călare în inimă?... 
Să aibă de cine râde?... Nu, asta-i cu vârf! Dacă are poftă 
de râs, să râdă de uscăturile din pădurea lui. Sau poate 
că "mă ista... tai chiroane?" 

Curat ca la teatru, frăţine. Te frămânţi, te frămânţi şi 
până la urmă cedezi. Te iei şi tu cu râsul şi cu plânsul şi 
uiţi de cioatcă, de ciotârcă, de ciot... Simţi şi vezi dincolo 
de coaja zilei de ieri sau de azi. Vezi omul pornit să 
priceapă unde-i, pe ce constelaţie de adevăruri se află? 
Sunt aceste adevăruri parţiale sau totale?... Şi unde-i 
hotarul dintre general şi particular, dintre obiectiv şi 
subiectiv, dintre lumea conceptuală şi abisul multitudinal 
al experienţei imediate?... Ce noţiuni noi şi chiar legi noi 
mai încap sub cerul cuvintelor: pâine, apă, aer?... Nu 
cumva iarăşi muncă, iarăşi dor, iarăşi noroc? Şi dacă-i 
adevărată şi sănătoasă repetarea asta până la infinit, 
atunci de ce unii dintre noi pot croi stofa vieţii, iar alţii 
săculeţe pentru bani? Poate e o întâmplare a naturii sau 
o lege a echilibrului dintre emoţie şi raţiune, dintre violenţa 
curajului şi cea a fricii... Sau poate că infinitul este una 
dintre noţiunile cu care nu-i prea uşor să te joci şi nici să 
trăieşti?... 

Vezi şi asculţi pe viu cartea fără sfârşit - omul cu 
întâmplările lui. Omul simplu, hotărât să nu înghită nici 
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un fel de fantasmagorii, să nu se bizuie pe vreo inspiraţie 
mistică, ci pe solidele calităţi de bun-simţ, perseverenţă, 
judecată sănătoasă, pe care se presupune că le deţine 
orice cetăţean cuviincios dintr-o ţară cuviincioasă. 

Vezi şi asculţi... Uneori îl crezi, uneori - nu. Iar de 
încerci să-i pui piedică, el mai tare se aprinde şi nu se 
stinge până nu-şi fierbe inima în clocot... Drept că sunt 
zile când tace şi ascultă pe alţii. Numai ochii îi sclipesc 
gânditori şi adânci-adânci de parcă-s fântâni săpate în 
cerul senin. Ochi de om sau de şarpe... 

Zic ochi de şarpe, căci au licăr pentru a fascina. Şi 
apoi de la şarpe avem multe daune, dar şi multe leacuri. 
Medicina din adâncul vremurilor, încă de la Esculap, 
poartă şarpele pe emblema ei, ca semn de înţelepciune 
şi sănătate. 

Zic ochi de om, nu ca să-i laud, dar ca să le temperez 
bunătatea, răutatea, chinul căutării gândului proaspăt în 
clipa cea de taină, când inima şi spiritul uman au nevoie 
şi de adevărul parţial şi de adevărul total al istoriei şi al 
contemporaneităţii. 

Cam aşa îl cunosc pe Ion al lui Isidor Podoleanu încă 
din anul 1967, când lucra vice-preşedinte la televiziunea 
moldovenească. Şi cam aşa a şi rămas. Poate doar că 
acum, de când e dramaturg, a încărunţit. Dar şi asta-i o 
istorie cu un cabinet care a fost împărţit în două cabinete 
şi cu o pasăre care simţea că undeva cântarea ei este 
mai prielnică... Lucra Ionică al lui Isidor şef, şef mare. 
Avea buchia şi semnul puterii şi, cu mintea lui limpede şi 
tânără pe atunci, mă gândeam uneori că putea să facă 
încă multe lucruri bune pe tărâmul cela. Făcuse la 
televiziune destule: un teatru dramatic, altul de păpuşi, 
un ansamblu de muzică populară cu cinste la lume şi un 
studiou de filme documentare şi artistice, câteva redacţii 
noi şi flori creşteau în curte şi pe la geamuri, şi oameni 
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cărturari, cu bun-simţ şi gust, se strânseseră în jurul lui... 
Dădu viaţă la multe în cei doi ani de slujbă şi mai avea în 
plan altele de pornit, de sfârşit... Nu era un şef de azi pe 
mâine, nu era un şef care, şi pe frig şi pe căldură, îşi are 
toţi bumbii încheiaţi şi se tot învârteşte în jurul biroului şi 
tremură, şi îndeplineşte numai ce i se spune, dar se ştia 
Podoleanu îmbrăcat într-o seamă de cuvinte şi avea 
părtaşi un neam verde de pământ, şi se pricepea cum să 
deschidă uneori şi o uşă, şi o carte spre a lumina şi a se 
bucura de un suflet de om. 

Făcuse destule şi avea destule. Şi maşină la scară, 
şi cinste la lume. Putea omul să treacă şi să huzurească 
şi peste patruzeci de ani ai lui, şi peste cincizeci, şi peste 
şaizeci... Să treacă fluierând putea şi să-l pomenească 
o lume numai de bine, dar aici îi şi huhurezul... Pesemne 
că aşa i-i dat omului de creaţie încă de la moş Adam - să 
fugă mereu de binele pe care îl are, să fugă după 
dragostea lui. La vreme să fugă, că de nu - binele îi 
adoarme vederile spre ziua de mâine şi, fără să-şi dea 
seama, prinde să se cufunde în mlaştina mărunţişurilor 
şi a complăcerii cu limba întinsă după un smoc de iarbă 
al bunurilor ce-l înconjoară. Dar bunuri şi dulciuri sunt 
multe în viaţă şi, dacă nu înţelege omul misiunea urmei 
lui pe pământ, atunci se încurcă în ele şi-i încurcă şi pe 
al ţ i i . Pierde cr i ter iu l valor i lor mater ia le, umane şi 
estetice... Pierde eul bunei rânduieli dintre raţiune, emoţie > ' i 

şi instinct... Pierde ruşinea şi cinstea şi numai durere 
rămâne, durere şi invidie până la revoltă oarbă, până la 
tortură şi prigonire, până la omor. 

A ne atrage necontenit atenţia asupra acestei stări 
de lucruri groteşti şi din ce în ce mai primejdioase este, 
de bună seamă, una dintre funcţiile, una dintre datoriile 
primordiale ale omului de litere din secolul douăzeci. 
Ştiinţele, cele concrete şi cele abstracte, au demonstrat 
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şi ieri şi azi că nu pot cuprinde cu isteţ imea şi cu 
sistemele lor de gândire toată lupta aprigă a dorurilor, toată 
dragostea, toată taina sufletului omenesc, aşa precum 
cuprinde, încă din vremurile vechi, cuvântul-metaforă 
dintr-o operă literară. Cuvântul e culoare şi sunet muzical, 
e armă de pace şi religie unde omul se regăseşte om şi 
auzind şi simţind mai mult decât privirea-i cere, face punţi 
de lumină dintre trecutul şi viitorul lui. Bunul cuvânt... 

Cu vreo câteva zile în urmă am recitit cartea lui Ion 
Podoleanu Traverse, carte de nuvele, ieşită de sub tipar 
cam pe când autorul ei lucra şef la televiziune. Şi anume 
faptul acesta m-a îndemnat să scriu aceste rânduri spre 
a înţelege mai profund o fire de om, care parcă la vreme 
s-a găsit pe sine şi care, parcă cedând altora scara şefiei, 
s-a împăcat cu chinul scrisului şi astăzi în dramaturgie 
începe să atingă lucrurile cu sufletul până la emoţia unei 
descoperiri, până la fervoarea care dă imaginilor unicitate 
de miracol. 

"l-a mers, i-a mers... La alde dânsul azi le merge. Au 
gâdilici la limbă şi ştiu pe cine şi cum să gâdile. Am avut... 
am avut şi eu o mulţime de gânduri. Am vrut să fac multe 
lucruri mari şi frumoase, dar nu mi-au dat posibilitate... 
Ori mă împingeau înainte să mă frig de para focului, ori 
îmi puneau piedică să cad şi să treacă ei pe rândurile din 
faţă..." 

Ţi-aud iarăşi glasul, frăţine, şi dacă crezi c-ai să te 
simţi mai bine, poftim, te pot asculta cât îţi doreşte inima. 

"Inima?!... Eu n-am inimă. Şi chiar dacă o am nu e ca 
la toţi oamenii. Inima mea n-are formă de inimă. Are formă 
de pumn, gata în orice clipă să-l pocnească pe unul ori 
pe altul în mutră. Dar fiindcă bătaia e interzisă de lege şi 
nu m-am ocupat niciodată cu boxul, eu nu fac, tipule, 
nici o mişcare agresivă. Din contra. Mă port, după cum 
Ştii, atât de atent şi atât de blând în special... cu şefii. Iar 

165 



de lovesc, lovesc pe ascuns şi de departe. . . vezi 
rândurile astea pe care le scrii?..." 

Le văd, le simt şi le scriu... 
"Tu, tipule, le scrii, dar ele pot să nu apară în ziar. 

Chiar de pe masa şefului pot fi culese şi nimicite de mâna 
mea. Dacă nu de mâna mea, atunci de alta... Podoleanu 
nu merită laudă, nu merită... El multe a făcut care nu se 
uită!" 

Ce anume?... 
"întreabă-l pe poetul Petru Cărare, că a mâncat în 

tinereţe cu Podoleanu dintr-o turtă şi, pe urmă..." 
Pe urmă s-au ars... Dintr-o neînţelegere sau poate 

chiar din prostia lor?!... 
"Cărare a făcut vreo câţiva ani băi de soare la 

Teleneşti". 
Iar Podoleanu - la Cotovsc. 
"Totuşi, Cotovscul e mai aproape şi..." 
Frăţine, ştii ce?... 
"Ce?..." 
Aş vrea să nu apelezi la lucruri şi fapte pe care le 

cunoşti numai din auzite. 
"lată cum?!... Mă stopezi?... Vrei fapte concrete, 

tipule?..." 
Vreau o privire mai calmă şi mai limpede... Facem 

portretul unui om... Şi mai ales viu! Şi n-aş vrea să folosim 
numai culoarea neagră, numai umbra... 

"Vrei buchetul întreg?..." 
Lumină vreau. 
"Dacă-i aşa, poft im... Lasă-I în pace pe Cărare, 

întreabă-l atunci pe regizorul ion Ungureanu - de ce şi 
de cine a fost dumnealui cojit din teatrul Luceafărul?... 
întreabă-l pe fostul secretar literar Pavel Savin... La urma 
urmei întreabă-te pe tine!... Priveşte-te în oglindă, drept 
în ochi, tipule!... şi întreabă-te: cine ţi-a conservat filmul 
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Colinda? Printre altele fie spus, era un film bun, tipule!..." 
Filmul acesta a avut mulţi pe capul lui... Mai întâi şi 

întâi colegii au ştiut să-l şoşotească pe placul lor. 
"Cei de condei şi cei de fac regie?..." 
Cei cu invidie. 
"Dar capul tuturor relelor, jur, Podoleanu a fost". 
N-am mărturii... El, acuma, parcă se laudă că a făcut 

împreună cu mine cel mai bun f i lm al te lev iz iun i i 
moldoveneşti!... Şi cred că nu greşeşte. Doar el, ca şef, 
mi-a semnat actele, m-a lansat în producţie.... Altul, în 
locul lui, nu ştiu dacă îndrăznea?!... 

"A semnat, ca mai apoi să lovească cu filmul gata, 
cu truda şi sângele tău, în altul cu care nu se împăca." 

în cine să lovească?... în preşedinte, în Stepan 
Ivanovici Lozan... Cu acela avea ce avea, dar cu alţii 
parcă nu?!... 

"Da, în Lozan. Gândea să-l doboare din post". 
Dar a pierdut... 
"Şi nu iarăşi el, dar tu!... Tu, tu, tu... Tu, acel care 

acum vrei să-l lauzi! Să-l lauzi pentru că filmul până astăzi 
stă conservat?!..." 

Vorbe... Şi iarăşi toate-s din auzite. 
"Vorbe, vorbe... Dar adevărul doare. Nu-i aşa, tipule?" 
... ? ! 

"lată, dacă te dezici de articolul ista, îţi fac eu, dragă 
tipule, un portret literar. Zău, îţi fac!... Iar de n-ai încredere 
în mine, poftim, scrie-l singur... şi ţi-l împingem cu 
pseudonim, pe pagina a patra. Cu pseudonim, desen şi 
buchii mari. Cu desen sau cu o fotografie de-a ta. Zău, îl 
împingem!..." 

Frăţine, nu eşti cumva ziaristul Chilug din nuvela lui 
Ion Podoleanu Mlaştina?... 

"îs-s-s... îs şi Chilug. îs şi Frânt din Traverse... îs-s-s 
şi Naum din nuvela De dincolo de noi... Şi Scârţov din 
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piesa Pe un picior de plai îs-s-s... Peste tot îs-s-s... şi 
am să fiu. Că fără mine, tipule, ceilalţi n-o să se vadă, 
cei pe care-i socotiţi voi de buni... Şi Andrei, şi Liviu, şi 
Arhip cu bunelul lui, şi Agache Ţăruş şi Amânaru... Cei 
cărora n-am reuşit să le pun capacul. Pentru că, trebuie 
să-ţi spun, acum pot spune, aşa cum mă vezi, am avut 
într-un timp posibilitate să fac multe... Dar am fost om, 
i-am lăsat să mănânce vişine. Iar acum trebuie să-mi scot 
căciula în faţa lor. însă nu-i nimic: până la urmă tot pe 
alde noi o să ne cheme să închidem ferestrele şi să facem 
orânduială în toate. Că eu nu mă trec. Ca şi cei buni 
rămân peste tot. Mai în umbră, sub alte straie, sub alte 
gesturi şi cuvinte, dar rămân. Rămân şi în trupul şi în 
inima lui Podoleanu, chiar de el nu mă vrea. Rămân şi 
aştept clipa când o să se răsufle... Zici că i-ai citit cartea. 
Apoi chiar în nuvele el n-are argumente de-a mă contra. 
Ba-mi strigă: canalie!... Ba-mi face morală, morală de 
prin alte cărţi şi suflete. Ba fuge de mine ca Liviu din 
nuvela Traverse... De ce să fugă, eu doar tot îs un om al 
societăţii, tot un suflet care vrea să trăiască... Şi dacă-s 
om, eu am şi părţile mele bune. Trebuie să le am, căci 
nu-s o schemă, un desen, un program. Eu poate uneori 
singur nu mă pot suferi pe mine însumi pentru multele 
ce le am şi ce le fac. Nu mă pot suferi, ca şi el, Podoleanu, 
pe dânsul. Ce, parcă el în viaţă n-are umbră ca şi mine, 
ai?... Zici că s-a lepădat de şefie?... Ha, ha şi hi, hi! Şef 
a mai fost şi este. La Ministerul Culturi i , la teatrul 
Luceafărul, la ziar... la..." 

Şi peste tot s-a dovedit totuşi om de treabă. O 
mărturiseşte Eugenia Todoraşco şi mulţi alţi actori. 

"Nu de treabă, dar cu treabă, cu interes, cu intuiţie... 
Cu nări de lup. Ştie Podoleanu pe unde să se şupurească 
şi pe cine să aleagă". 

De ales, nu ştiu pe cine a ales. Dar de ajutat, pe 
mulţi i-a ajutat, la vreme. 
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"Pe cine, mă rog?..." 
Chiar pe mine. Atunci când a semnat documentele 

pentru lansarea filmului. Să vezi că m-a crezut că am 
să-l fac. Şi doar l-am făcut şi este... 

"A fost..." 
Da, a fost şi este, şi va rămâne o şcoală pentru mine 

acest film lansat de Podoleanu. Mai întâi de toate o şcoală 
de măiestrie regizorală, apoi o şcoală a vieţii.... Şi nu 
numai pentru mine, dar şi pentru acei şefi care azi 
lansează filme. O şcoală, o îndrumare de a crede în 
cugetul şi în forţa artistică... De a o simţi, de a crede şi 
de a o susţine la vreme!... Căci altfel nu vom avea filme 
bune. Zău, nu vom avea!... 

"Despre această calitate bună, de şef adevărat, se 
vorbeşte mult acum..." 

Se vorbeşte prin ograda studioului, pe undeva pe sus, 
prin cabinete, dar s-a vorbit şi atunci... Prin anii ceia. La 
aşa-zisul "VGIK". La catedra de regie. După vizionarea 
filmului, când a fost preţuit ca valoare artistică. în prezenţa 
lui Serghei Apolinarievici Gherasimov, şeful catedrei, şi 
a lui Igor Vasilievici Talankin şi a altor regizori cu renume 
s-a vorbit.... Şi s-a pomenit de bine numele de Ion al lui 
Isidor Podoleanu, că e înzestrat cu această calitate care 
e rar întâlnită mai ales la şefi. 

"Bine, bine!... Sunt de acord. Podoleanu într-adevăr 
te-a ajutat, dar acum..." 

Ce, acum?... 
"Ha-ha. . . . Hi-h i . . . Acum te f o l oseş te ! Ăs ta - i 

Podoleanu. Viţă de ţăran îndrăcit. Seamănă azi, dar 
strânge roada peste zece ani." 

Stai, frăţine, nu muşca! Mai sunt afară de mine. 
"Cine?"' 
Nu-i ştii?... 
"îi ştiu pe acei care i-a ales şi i-a cules." 
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Şi pe Ion?... 
"Care Ion?... Că de alde Ion îs mulţi la noi. Ion Şcurea, 

Ion Ungureanu, Ion Şvitchi..." 
Pe Ion Puiu - tânăr pictor, tânăr dramaturg, tânăr 

regizor şi poet. 
"De aista ştiu... Ştiu că l-a ajutat şi l-a cuminţit..." 
Dacă nu era Ion Podoleanu, multe lucruri nedorite se 

puteau întâmpla cu Ion Puiu. 
"Da nu se mai întâmpla nimic. Trăim, tipule, într-o ţară 

unde talentul rămâne talent. Prin câte n-ar trece. Şi de 
nu era Podoleanu, se găsea altul să-l ajute pe Ion Puiu, 
altul tot cu slăbiciune. Că Podoleanu dintr-o slăbiciune 
l-a ajutat..." 

Cum?... 
"Aşa... După cum scrie Dimitrie Cantemirîn opera lui 

nemuritoare Divanul. Omul când încărunţeşte ajunge în 
vârsta a şasea, vârsta când simte că vin bătrâneţile, vin 
şi are să se treacă, şi vrea numaidecât să lase semn bun 
pe pământ... Pe un Ion Puiu, pe un Pavel Pelin, pe un tip 
ca tine, Burghiu-le!... Un semn, două, trei, care l-ar face 
pe Podoleanu să uite de celelalte care le-a făcut în viaţă. 
Dar de făcut, a făcut şi el. Că nu-i sfânt. Sfinţi nu-s nici în 
cer şi nici pe pământ. Toţi suntem dintr-un neam, al 
pământenilor. Şi fiecare dintre noi are haina lui şi păsărică 
lui." 

Interesant eşti, frăţine!... 
"Desigur că interesant sunt. Da Podoleanu fuge de 

mine. Iar când nu poate să fugă, trece la glumă, la 
comism, înţeapă..." 

Parcă asta-i rău? 
"Nu-i rău, dar nici bine. După râs vine şi plâns. Vine 

el clipa, când îi arăt eu pe unde se scoate cămaşa. îi arăt 
eu că-i cioatcă, ciotârcă, ciot... bun de pus pe foc". 

Poate, frăţine. Poate-i cioatcă, ciotârcă, ciot, însă cu 
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fir verde în inimă şi în ochi. Eu unul l-am simţit şi l-am 
văzut pe Podoleanu în nuvelele lui aproape ca-n viaţă. 
Viu, cu sufletul plin de năzbâtii, cu lacrimă şi cu glumă. 
Şi m-a bucurat... m-a bucurat cuvântul lui parcă sincer şi 
ales, veridicul şi prospeţimea situaţiilor şi a caracterelor. 
M-a bucurat că autorul, meditând, glumind şi suferind 
împreună cu tine, frăţine, şi cu ceilalţi eroi se ridică spre 
acel adevăr total din concepţia noastră curentă, asupra 
naturii şi a potenţialului uman şi asupra faptului biologic 
şi psihologic, în ceea ce priveşte omul-specie şi omul-
persoană individuală de-a trăi şi de-a rămâne uman. 
Curăţenia sufletească a lui Andrei din nuvela Mlaştina, a 
lui Liviu din Traverse, a lui Arhip şi a bătrânului din Dincolo 
de noi nu e o flacără de lumânare, ci e lumina unui început 
de zi, unui început de viaţă. Şi discuţia cu tine, frăţine, 
Chilug-Naum-Frant, nu-i terminată. Abia ai fost luminat 
cu prima rază a vremii, dar luminat într-atât că n-ai unde 
te ascunde, precum şi Podoleanu n-are unde se ascunde 
de tine. Şi singur ceri lumină până-n adânc. Ai pomenit 
de fuga lui Liviu şi a autorului. Asta nu-i fugă. Dar un 
strigăt spre lume, să te vadă, să te cunoască mai în 
adânc, că nu eşti nici tu, ca şi autorul, foaie curată sau 
buzunar întors pe dos, ci o durere a pământului , o 
tragicomedie a bunului-simţ. Tu, frăţine, ai omorât în 
sufletul tău un talent, un om, dar te mai socoteşti om şi 
talent. 

Desigur că Podoleanu are situaţii dramatice, dar le 
povesteşte mai mult, nu le trăieşte. Şi poate de aceea 
eroii n-au spaţiu de acţiune, sunt ca nişte fotografii, ca 
nişte cadre scurte de film documentar. Şi drama sau 
comedia uneori e cu mult înainte de începutul nuvelei, 
alteori e după sfârşitul ultimei propoziţii... 

Şi, totuşi, ciudat lucru. Emoţia, imaginaţia noastră de 
cititor nu e nici forţată, nici strâmtorată de către autor. 

171 



Monologul, dialogul viu, proaspăt şi tot atât de puţin mod-
est ca şi lumina, cotit ca un drum vechi de ţară, cu multe 
urme de oameni, ba la vale, ba spre vârf de deal, trece 
peste fraza de încheiere unde simbolic ni se spune despre 
ce-i povestirea, trece peste punct şi peste toată străduinţa 
autorului şi continuă să treacă clipa deşteptării în noi, 
lucrurile încep să-şi rostească singure numele. 

Zău, ciudăţenia aceasta, dată de acasă de la mama, 
l-a adus pe Ion al lui Isidor Podoleanu pe scena teatrului. 
Poate că l-a conceperea lui ca dramaturg au contribuit 
şi alţi factori de viaţă; poate că-s de "vină" şi artiştii 
teatrului Luceafărul, şi acelaşi Ion Ungureanu care a mai 
lucrat piesa, şi acelaşi Ion Şcurea care a regizat-o; poate 
şi şefia lui Podoleanu e de vină; poate nopţile nedormite; 
poate clipele de disperare când, având complexe de pro-
vincialism, nu înţelegi care nevoi ale lumii le exprimă mai 
acut neamul tău în avanscena istoriei; poate clipele de 
mare durere, când parcă te-ai înţeles pe tine, dar alţii nu 
te înţeleg, sau nici nu vor, şi se ascund după un zâmbet 
fals, după un pahar de vin, după un ochi de muiere. E 
luptă şi răbdare până se ridică cortina! Şi poate astăzi se 
căzneşte că a fost cu unii prea bun şi cu alţii prea aspru, 
că n-a ştiut să ierte o întâmplare. Poate da, poate nu. 
Sunt multe negrăite, că aşa-i firea de om, şi mai ales de 
artist. Nu încape nici într-o ramă de portret şi nu-i dintr-o 
singură culoare... Dar, oricum o fi ea, adevărul bucură. 
Moldova are încă un scriitor-dramaturg. La chip rumen şi 
împlinit, ca un zămos copt, dar la vorbă şi la suflet fără 
asemănare, căci de sub pana lui au ieşit şi sperăm că au 
să mai iasă imagini vibrante ce nu se vor şterge din ochi 
şi din memorie. 

1978, noiembrie 



CITIRE ÎN STELE 

Azi, când cerul ne îngăduie să-i păşim pragul, când 
ochiul şi inima s-au deprins cu imaginile şi cu semnalele 
corăbiilor cosmice care, din vreme în vreme, rotindu-se 
în jurul pământului sau încercând cale spre vreo altă 
planetă, celebrează simplu pe ecranele televizoarelor 
stările de seninătate, de bucurie pură, existenţială; azi, 
după ce ne-am convins că poezia poate disocia enigmele 
omenirii spre încununarea unor vechi speranţe de-a fi 
nume al numelui, de-a fi acea materie care nu oboseşte 
timpul luminii; azi, după ce am străbătut cosmice peisaje 
interioare plăsmuite de demiurgii cuvântului, după ce am 
înţeles că citirea noastră în stele nu e decât acelaşi viers 
popular - / Şi pruncul care e prunc / Paşte-şi calul său în 
câmp / acelaşi sărman Dionis, acelaşi Harap Alb, acelaşi 
eu al nostru cu torentele vitalităţii imaginiste; azi, când 
ciobanul din balada Mioriţa / după cum dăinuie poetul V. 
Teleucă / în fiecare noapte urcă pe corabia dorului şi 
pleacă hăt departe în stele, la mii şi mii de ani-lumină, 
om-ani, când din urma lui tânguie prelung câinii de încep 
să tânguie şi câinii din constelaţia câinelui, şi atunci 
ciobanul se întoarce la mioara lui, aprinde focul şi se face 
ziuă; azi, când proporţiile au explodat şi steaua, aleasă 
drept credinţă, coboară singură spre pământ fără să se 
stingă; azi, când am început a simţi întregul sufletului, e 
foarte uşor să ne închipuim că undeva în timp, peste sute 
de ani, înainte sau străînainte, vom fi aşa precum se 
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prezice şi ne presupune prozatorul Ion Mânăscurtă în 
volumul său de debut - Bărbaţii Universului, şi poate 
anume de asta că imaginaţia scurtează depărtările, că 
fiecare dintre noi în faţa cerului plin de stele devine pentru 
sine însuşi un caz de conştiinţă, un loc atât de puţin pe 
pământ dar care echivalează un univers, socotesc acest 
volum de nuvele şi povestiri că aparţine nu atât categoriei 
literaturii fantastice, cât mai mult spiţei unei adevărate 
literaturi realiste. Autorul îşi dă bine seama despre ce 
scrie şi stăpâneşte acţiunea în spaţiu, cu verb ales, fără 
a se complace în banalitatea de descrieri a niscaiva taine 
cosmice, fără a face abuz de teren virgin, fără a complica 
sau simplifica lucrurile şi întâmplările. Păşind din cuvânt 
în cuvânt şi din cuvinte în tâlc, îţi dai seama că cotidianul 
cosmic suie urcuşul celui pământesc, prin fiinţa umană, 
prin rădăcina care ară în adânc, până "la izvor", şi anume 
deaceea ele undeva se aseamănă, undeva pe paralelele 
ob işnu in ţe lo r că nimic nu te ir i tă, că nimic nu te 
înspăimântă. Toate-s povestite cu o poftă de a povesti, 
dar nu la rece... Toate duc spre a face sondaj psihologic 
mai mult în sinea autorului, toate - şi alegerea detaliilor, 
şi construcţiile subiectelor, şi frământările eroilor... "Eu 
sunt o celulă din această mare comunitate care se 
numeşte omenire... Nu numai cei care suntem noi azi, 
ci şi acei care au fost cu o sută şi cu o mie de ani în 
urmă, ceea ce înseamnă că o mie ori două mii de strămoşi 
trăiesc prin mine, văd lumea prin ochii mei, aud cu auzul 
meu, iar eu gândesc cu experienţa lor şi dacă eu nu voi 
mai fi, nu vor fi nici ei. Dar în mine mai trăiesc şi cei o 
mie ori zece mii de urmaşi, şi eu trăiesc în ei, şi dacă nu 
vor fi ei, nu voi fi nici eu, nu vor fi ei, nu va fi nimeni..." 
Această mărturisire a lui Matei Bogza, eroul povestirii 
Mâine, când ne vom întâlni pe pământ, semnalează 
dragostea autorului faţă de tot ce trăieşte el astăzi, 
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dragoste pură, păzită din tată-n fiu, dublu instinct ce ne 
face să scormonim şi să ne adâncim în noi înşine şi, în 
acelaşi timp, să ieşim din noi şi să ne realizăm în acel 
grad de tensiune a vieţii, unde noţiunea de sine adună 
timpurile dragi, timpurile-rădăcini, le balansează în cea 
mai nudă anatomie umană, şi chiar cearcă să le aranjeze 
pe scara valorilor, scară de refugiu spre parabolă, când 
sufletul devine atât de constant, parcă ar fi substanţă 
materială; scară care pentru prozatorul Ion Mânăscurtă 
începe de la o realitate a sa, de la un vis real sub un nuc 
real... Acelaşi nuc, acelaşi pom înveşnicit de Ion Druţă 
în scrierile sale... Acelaşi pom, acelaşi nuc, şoaptele 
căruia au trecut prin sufletul nostru cu strigăt de trezire 
spre maturizare, şi iată-ne! Peste ani am schimbat sania 
pe rachetă, şi zburăm... Spre stele. Spre cuvinte. Spre 
alte planete care, la începutul cărţii lui Ion Mânăscurtă, 
par a fi ba mere de aur, ba boţuri de glod, ba cărbuni 
aprinşi sau stropi de rouă, ca mai apoi, poate chiar în 
aceeaşi cl ipă, când pui s tăpâni re pe creşterea şi 
descreşterea substanţei de gândire, simţi nesfârşitul, 
simţi adevăratul zbor de la curgerea neştiutoare de sine 
până la înţelegerea că eşti sortit să trăieşti singur şi că 
mai eşti sortit a depăşi această singurătate, mereu a o 
depăşi, mereu a căuta contact cu alţii şi cu tine însuţi. 
Da, da! fiinţa omului - parcă îmi sugerează printre rânduri 
Ion Mânăscurtă - încă de la naştere face saltul spre 
reînnoire, spre începutul ei, îl face din dragoste, prin 
nesăbuită sete şi dor de prim-început, de parcă mişcarea 
vieţii nu e înainte, ci înapoi, adică mereu înainte, dar prin 
aceiaşi poli, mereu în zbor.. . Şi zborul nostru, ca 
conştiinţă, e mereu dublu. La fel ca şi fiinţa noastră. Şi 
nimic nu ne poate uimi, nimic nu ne poate împinge mai 
spre bine. Nici sfaturile, nici o mână frăţească, decât 
adevărul crud care e ordin, adevărul că ne ştim circuitul 
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vieţii pe pământ, că trăim prin urmaşii noştri şi prin faptele 
ce îi înnobilează la mari depărtări... Ştim, dar una n-o 
ştim. Care-s parametrii în circuitul nostru de-a ne depărta 
de nuc, de nucleu?... Şi iată că prozatorul Ion Mânăscurtă 
ne sugerează o năstruşnică idee - de-a ne depărta oricât 
am vrea, oricât ne ţine plăcerea şi setea de zbor, că pân' 
la urmă dorul, dorul ne va întoarce la nuc, la acel nucleu 
care e pământul, care e amintirea despre un trecut, 
amintirea şi crezul, care până la urmă sunt o parte din 
acest univers mare, dar şi o parte a ta - "lume din care 
poţi să pleci, să fugi, să nu te mai întorci niciodată, dar 
pe care n-o poţi părăsi şi nu o poţi da uitării. întotdeauna 
va rămâne pe pământ o parte din fiinţa ta, care te strigă 
înapoi". Această constatare a ideii pe care autorul o are 
drept axă a întregii cărţi nu stagnează mişcarea în timp, 
din contra, prinde noi şi noi puteri, unghiuri de vedere, 
spre maturizarea etapei de singurătate a fiinţei omeneşti, 
când eul artistic, mai ales cel de baladă, încetează de a 
fi numai şi numai erou, dar şi cugetător, dar şi om simplu, 
şi adolescent la virtutea altor taine de aici de pe pământ; 
când poveştile nu mai sunt poveşti, ci adevăruri pure; 
când existenţa noastră particulară se înserează în istorie, 
iar conştiinţa personală a eroului se contopeşte cu altele; 
când timpul capătă un sens şi un scop şi este istorie, 
relaţie trăită şi semnificativă cu un trecut şi cu un viitor 
unde dragonii cosmici apar pe pământ şi iată că trebuie 
să le ţii piept, să te aperi nu numai ca trup şi suflare, dar 
şi ca fiinţă umană, căci eşti verdele acestui pământ, 
acestei planete, lumină eşti pentru alte stele, aşa precum 
ele sunt pentru tine şi pentru lumea care ţi-e dragă şi de 
dorul căreia te întorci dintre pustiuri de stele, dintre 
pustiuri de cuvinte... 

în proza lui Ion Mânăscurtă domneşte aerul unei 
bărbăţii, glasul rar şi stăpânit al limbii noastre, culoarea 
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unor fresce de adâncă cugetare la zilele pe care le trăim, 
la tot ce nu trebuie să uităm mâine, la tot ce trebuie să 
ne fie onoare şi demnitate, la tot ce întruchipează ţara 
de verde inundată unde-i în floare verbul "a iubi", 
unde de atâta limpezime, strălucire şi splendoare de abia 
vedem mulţimea de stele ce ne luminează şi în care 
suntem deprinşi să citim... Privim la ele în noapte şi ne 
cearcă gândul de-a le cuceri fără ca să ne cucerim pe 
noi înşine, pe noi în starea cea dintâi, când verbul "a trăi" 
e sinonim cu steaua care ne cheamă în cer, apoi în starea 
cea de a doua, când din acelaşi verb am putea face 
substantiv pentru o zi de duminică, pentru o zi a bărbatului 
întors de pe marele planete ale sufletului, şi am putea 
să-l citim ca pe bunii poeţi, nu pentru a-l ridica în slăvi şi 
a-l uita, dar pentru a găsi coborârea în sine, în acele 
străfunduri simple, de unde pornesc izvoarele omeniei şi 
de unde stelele îşi poartă rădăcina. 

Bărbaţii Universului e o carte bine închegată cu bunul 
simţ al măsurii, cu o întrepătrundere generală, totodată 
conştientă de spiritul propriu ariilor folclorice, mai mult 
esenţ ia le decât spec tacu loase . Au to ru l concepe 
naraţiunea de la un joc de copii, ajunge undeva până la 
uitare de joc, până la porţile mitului şi, parcă speriin-
du-se de îndrăzneala sa de-a lumina steaua unui neam, 
coboară iarăşi la joc, numai că de data aceasta nu atât 
cu gândul spre stele, cât spre maşina care spune poveşti, 
maşina care e în noi, adică fiinţa, memoria străbună care 
e trezită spre alt zbor şi care începe să spună prin gura 
copiilor acele vechi istorii cu Verde-împărat şi cu cei trei 
feciori ai lui... Le spune spre o nouă citire în stele. 

1981, martie 



LA FARMECUL PROPRIEI REGĂSIRI 

Netulburat de nimeni şi de nimic (s-ar părea), cu 
gândul numai la noi, cititorii, şi la cele ce vrea să ne spună, 
cu gândul şi cu inima, Gheorghe Malarciuc prin ale sale 
Scrisori din casa părintească pătrunde spre mine cu 
lumină blândă şi grăitoare de tăcere cucernică, cu lu-
mina acelui grăunte încolţit, care are sfântul său drept 
de a-mi suna prin suflet stropul său de viaţă că e grăunte 
de crez şi de martir-cetăţean al acestui pământ şi aer 
m o l d o v e n e s c ; că e g răun te -zonă de minuna te 
interferenţe, unde realitatea, cu temeiurile ei palpabile, 
se înrudeşte cu povestea şi cu mitul; că e grăunte cu 
farmece şi cu spaţiu mioritic de la care fără vacanţă 
pornesc nebănuitele trepte ale zilei de ieri, ale zilei de 
azi, ale zilei de mâine; că e grăunte cu acel tainic fără 
nume, fără capăt şi fără fund, al istoriei; că e grăunte-
imagine sufocată de imagine... şi sunet e, sunet care, 
umblând printre straturi de pământ şi cronici, revine de 
la cel mai vechi cronicar al acestui meleag - măria sa 
viţa de vie, care-i (după cum mărturiseşte autorul în cartea 
sa) mai vie şi mai în stare chiar şi decât alte subiecte şi 
predicate vechi din istoria neamului nostru. 

Simplitatea contactului cu cele trăite şi scrise în carte 
nu-i impunătoare. Revine de la persoana întâi cu buna 
credinţă a autorului de-a fi drumeţ prin secole... Drumeţ 
de viaţă în marş necunten, ici-colo cu ghiduşii, scuturat 
de toropeală... Dar cu îndrăzneţe combinări de culori. Şi 
totodată atent la toate hopurile din jur. Atent şi calm 
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precum viţa de vie la oraş. Viţa de "bacon" care se ridică 
cu răbdare şi rezistenţă. De la o fereastră la alta... De la 
omul care o îngrijeşte, pe lângă cel care o stârpeşte... 
până în înalturi... Ca viţa, ca omul. Ca cel om care 
păşeşte pe-o cărăruie îngustă de pădure... şi "se duce 
tot mai în adâncul verde, din când în când se opreşte, 
ciocăneşte copacul de alături. Şi ascultă atent, cu urechea 
lângă tulpină, de parcă ar vrea să audă o taină mare". Şi 
o aude. De la copac, de la bulgărele de pământ, de la tot 
ce e noţiune, aceeaşi taină, scrisă cu literă mare - Istoria 
- trecutul nostru pe care tinerii de azi vor să-l cunoască 
cât mai amănunţit şi iată că scriu autorului şi cer sfaturi... 
şi îndrumare! 

"Cel dintâi izvor, "arhiva" noastră de aur, când vrem 
să aflăm mai mult şi mai profund despre trecut, este 
memoria umană, amintirile cu aureolă de legendă, care 
se transmit din moşi-strămoşi", îl sfătuie autorul pe 
consăteanul său Gheorghe Pascaru. "Sunt uncheşi 
sfătoşi şi înţelepţi la Bursuc, la Japca şi prin alte sate, 
ale căror istorisiri nu trebuie să se piardă. V-aş îndemna, 
deci, să le înscrieţi şi să le păstraţi cu grijă. Apoi vin 
studiile de istorie, multe şi riguros documentate. în ele 
veţi găsi, puţin câte puţin mărturii incontestabile despre 
traiul şi lupta bursucenilor de altădată". Dar scriitorul 
Gheorghe Malarciuc nu se mărgineşte la faptul să dea 
numai sfaturi. El, parcă-l văd de după rânduri, după 
fiecare scrisoare din casa părintească, cum şade pe 
bolohan, cum îşi îndreaptă mustaţa, un vârf de măgură 
răzeşească, cum îşi arcuieşte fruntea până-n tării şi râde 
răsunător şi cuminte cum râdea încă din faşă, de când l-a 
învăţat maică-sa.... Râde de sperie pe răuvoitori, pe acei 
care se împacă şi socotesc că imaginea unui popor poate 
să fie statică... Râde şi prinde curaj, şi ne mai lasă nouă, 
cititorilor, o vorbă bună despre consăteni şi despre 
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gospodăria lor şi prin asta parcă arătându-i aceluiaşi 
Gheorghe Pascaru şi altora, că tot ce trăim astăzi e istoria 
de mâine, că mâine-poimâine despre contemporanul 
nostru de azi se vor ticlui legende, cântece şi balade... 
începutul lor documentare în păsurile de azi. Azi, aici, în 
Moldova! Şi nu numai prin joc, şi nu numai prin cântec şi 
vinuri, dar prin suflet... Că în toate ce-a făurit şi făureşte 
acest popor e sufletul lui... Fără vârstă. Ca şi arta. Ca şi 
cosmosul... Suflet bun. Nespus de bun. Ca şi eroul lui 
Spiridon Vangheli din cartea Aventurile lui Guguţă, care 
îşi continuă călătoria pe toate meridianele lumii... Ca şi 
alţi eroi ai literaturii şi ai pământului nostru... Ca şi sufletul 
autorului, căci din pragul "casei părinteşti", din pragul 
cărţii şi al inimii văd că am în persoana lui Gheorghe 
Malarciuc un om gospodar în cele lumeşti, un neam de 
tâlc vechi , un aer de vin bun, domnesc, l impede, 
înmiresmat şi tare; un om de leac şi de ispravă, care nu 
umblă cu vrăji şi cu şiretlicuri, dar merge la ţintă; o minte 
de stat pornită pe lucruri bune; un scriitor care stăpâneşte 
o limbă dulce şi rară nu pentru experienţa unor gânduri 
vechi sau noi, nu pentru a avea un fel al său de-a trăi 
sau de-a fi prieten cu poporul, dar fiindcă inima lui -
vorbim şi de inimă uneori - e binecuvântată către tainele 
lumii cu astfel de patimă aleasă, patimă răzbită din 
străfund de veacuri, care mereu se află între clipa când 
cazi în tăceri fără ieşire şi acea clipă când tăcerile încep 
să iasă deasupra cu toate adâncurile înspumate, încep 
să se angajeze în legăturile tale cu lumea, cu fiinţele şi 
depărtările, cu ramura neamului tău... 

" - Tu eşti acela, care citeşte scrieri eretice şi le dai şi 
altora să citească? 

Faţa smolită cu nas drept, frumos, cu ochi tăciunii a 
lui Nicolae Milescu s-a învăpăiat. în chilie răsunaseră 
vorbele-i semeţe: 
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- Preasfinte, eu te poftesc smerit să judeci cu 
dreptate şi binevoire pricina mea. Iar de vei găsi la mine 
gând rău şi păcătos, să mă osândeşt i la pedeapsă 
ruşinoasă, aşa cum vei socoti sfinţia ta. 

- Spune, ceru mitropolitul Varlaam. 
- Am citit cartea ce se cheamă Alexandria şi care 

spune de isprăvile minunate ale împăratului Alexandru 
Machedon. Şi am mai citit cronica vornicului Grigore 
Ureche, amândouă tă lmăc i te şi scr ise pe în ţe les 
fiştecăruia în limba noastră. Au făcut-am rău? Că pe noi 
aici ne învaţă mai mult turceşte şi greceşte să cântăm în 
strană la Golia ori la Trei Ierarhi iar puţinul, ce în limba 
noastră este ticluit, n-avem învoire să citim". 

în acea zi din toamna anului 1648 în chilia strâmtă 
din ograda bisericii Trei Ierarhi două inimi se găsiră, 
apropiindu-se cu dragoste şi înţelegere, scrie Gheorghe 
Malarc iuc mai spre s fârş i tu l scr isor i i La Şcoala 
Domnească, şi poate să nu-i zic scrisoare, dar nuvelă, 
că toate scrisorile, destăinuirile autorului au ţinută şi 
adâncime de nuvelă. Gheorghe Malarciuc înseamnă 
parcă un sfârşit, iar eu, cerându-mi scuze, mai adaug... 
în acea zi şi în altele. Cele două inimi şi la fel alte 
perechi... Dar toate la un loc - sub acelaşi acoperiş, cu 
aceeaşi suflare - abia azi s-au găsit. Azi, în cartea lui 
Gheorghe Malarciuc. în jurul Bolohanului, în jurul stâncii 
cele golaşe de lângă satul Bursuc, de care şi-n copilărie, 
şi acum scriind aceste scrisori, autorul nu o singură dată 
şi-a zdrelit genunchii, coatele şi fruntea, urcând... în jurul 
unui fir de iarbă tare, în jurul viţei de vie, care cearcă şi 
chiar leagă tot adevărul... Şi pe cel ştiut, şi pe cel tăcut... 
în jurul unei mese de piatră, în pietre cu cer răzbunat şi 
în pământ ca untul, stau adunate la mare sfat de omenie 
inimile străbunilor, bunilor... şi ale contemporanilor noştri, 
care, toate la un loc, printr-un proces de perfecţionare 
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continuă, emană imaginea fizică şi spirituală a poporului 
şi a ţării întregi. "Un popor, în orice punct al evoluţiei sale 
n-ar fi reperat, poate fi înţeles just numai din concordanţa 
celor trei ipostaze: trecut, prezent şi viitor, iar neglijarea, 
cu voie sau fără voie, a unuia din aceste aspecte va duce 
negreşit la fals şi lipsă de verdict". Această suflare de 
viaţă vie a pământului, a oamenilor, această lespede 
sub formă de mărturie stă la temelia "casei părinteşti", la 
temelia cărţii lui Gheorghe Malarciuc, ca o flacără şi un 
crez, ca o dator ie ce tă ţenească , ca o pr imăvară 
manifestată în adevăratul ei chip feminin şi matern... Stă 
atât cât se vede din vârful Bolohanului. Dar se văd 
multe... Că nu ochiul priveşte, ci sufletul. Sufletul la 
farmecul propriei regăsiri. 

1980, iunie 



PREZENTUL UNUI PUMN DE ŢĂRÂNĂ 
DEACASĂ 

Fiecare poet e o tulburătoare enigmă, chiar dacă 
creaţia lui se identifică unei clipe de vânt, chiar dacă 
durerea dintre rânduri egalează firul de iarbă cu o literă 
de alfabet, chiar dacă verbul lui e pornit să topească 
fierul în lumină şi aer de Patrie. 

Susţinut de această afirmare, cam părtinitoare şi 
implicită, zilele acestea am întreţinut un dialog cu poetul 
Petru Dudnic, laureat al premiului Boris Glavan al 
comsomolului din Moldova, căutând să calc peste apele 
cotidiene, îmbibate de ignoranţă şi de invidii, să pătrund 
în acele luminişuri de unde dăinuie firea şi verbul lui, între 
acele furtuni sufleteşti de vers liber, sacadat şi patetic, 
cu simţ şi cugetare aproape baladescă uneori, alteori atât 
de tribun de se pârguieşte lumina, şi poate nu numai 
tribun, dar iarăşi cetăţenesc, şi iarăşi intim, atât de intim 
şi totodată oratoric, de-mi pare că nu numai pentru mine-i 
spus şi trăit, dar şi pentru acel cineva, care-s tot eu, care-i 
tot el - poetul, poetul singur între mulţimea ce îl ascultă 
pe el şi pe mine, pe cei care străduiesc cu aceeaşi suflare 
de undeva de pe scenă, de undeva dintre brazde, de 
undeva de pe o planetă ce există pe astă planetă, Tera, 
şi-i cea mai frumoasă barieră spre poezie, şi de unde 
căderea cuvântului îmi continuă viaţa, căderea cuvântului 
în nemuritoarele ierburi ale dragostei... 

Iertaţi-mă, alte pământuri, 
lertaţi-mă, alte păduri, 
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Dar cel mai iubit şi mai sfânt mi-i 
Pământul lăsat de străbuni. 

în câmpuri, sub ierburi pletoase, 
Strămoşii adesea ni-l cânt, 
Când dor li se face - spre seară -

De pluguri, de lună şi vânt... 

Unda sonoră a destăinuiri i trezeşte mireasmă de 
ţărână, de spic copt, de floare care nu se uită, şi este 
simţul cela de copil de-a se găsi între oameni, în toate 
lucrurile din jurul său, şi chiar dincolo de acei vii, fără să 
graveze aurul pe care nemurirea gândului i-l întinde, dar 
se amestecă în mulţime şi răsună şoptit şi umil, ca de 
taină, taină a începutului şi a continuităţii prin torentele 
nemulţumirilor şi ale libertăţii, şi încheagă cuvântul pe 
care toţi, fără să-l ştie, îl poartă în inimă ca pe-o credinţă 
şi în care mulţi se recunosc pomi sădiţi de regele care şi-a 
părăsit tronul, sau piatra de izvor, dorul de demult... 

Şi ninge-n doine-atât de albe parcă 
Ar ninge înaintea erei noastre, 
Şi-mi pare, că-ntr-un ieri de peste veacuri 
Am mai iubit cumplit ninsoarea asta. 

Şi-mi pare, tot ce văd, e-o amintire 
A nu ştiu cui, plecat prea mult departe 
De-acest pământ, şi prin telepatie 
Mi se transmite dorul lui de Patrie... 

Dragostea de pământul natal, de tot ce bucură ochiul 
şi inima, de tot ce poartă amprenta durerii, e aerul pe 
care îl respiră poetul Petru Dudnic, e temelia întregii lui 
creaţii, e temelia casei unde trăieşte şi unde ar vrea să 
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mai trăiască, e zbuciumul în care el se simte un întreg al 
momentului artistic. Zbucium şi teamă de locul unde nu 
se întâmplă nimic. Şi iată-l, parcă îl văd printre rânduri, 
obosit, dar neogoit şi crunt cu nedreptatea din jur, cu 
laşitatea care se strecoară peste pragul casei lui... Fără 
a mai alege, a mai potrivi cuvântul, taie, tună, dărâmă cu 
suflarea, dărâmă chiar şi pereţii casei şi, rotindu-se în 
jurul temeliei cu semne de recunoştinţă, cu salutări şi 
discursuri înrudite cu jurnal is t ica, cu dureri cărora 
deocamdată nu le putem supravieţui, cu râs diabolic dar 
şi satanic, cu inima lui ridicată din praf, - prinde să 
zidească alţi pereţi pe care mâine iarăşi şi iarăşi o să-i 
dărâme şi iarăşi şi iarăşi o să-i înalţe, cu alte trăiri, cu 
alte ritmuri, cu aceeaşi suflare de zi şi de noapte, cu 
acelaşi crez şi sete de omenie, de-a fi tot, chiar dacă 
râde, chiar dacă plânge, chiar dacă scrie... 

Dacă râzi de regrete când ele te dor, 
Să râzi de-acuma larg ca un zbor! 
Să râzi pân' la flăcări de stele încât 
Şi fruntea bolnavilor s-o-nseninezi... 
Dacă plângi, când pe tâmplele tale, 
în loc de omături, cad albe petale -
Când pe tâmplele tale - în albe rotiri -
în loc de tristeţi, se aştern bucurii, 
Tu să plângi, precum mamele ar plânge, 
Dacă-ar seca pe pământ 
Ultima-ultima mare de sânge. 
Dacă scrii, să scrii azi - ca lumea 
Să-ţi ia-n mâini Poezia şi astăzi şi mâine, 
Ca pe timpuri de foame un codru de pâine! 

Rândurile de mai sus sunt o strigare a poetului spre 
sine, sunt un jurământ de-a nu se rupe de firea lui, de-a 
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ignora canoanele, de a nu se repeta, de a nu se arunca 
spre valul nou, de-a fi el acelaşi în viaţă şi-n poezie, acel 
conştiincios sportiv la alergări de distanţă mare - distanţă 
dintre satul natal şi oraşul unde ierburile încep să-şi piardă 
convingerea că pot să năboiască în spic, distanţă dintre 
vis şi real, dintre vis şi alt vis, dintre real şi alt real, dintre 
pustiul care urcă pe tâmplă şi cel care urcă pe inimă, 
dintre viaţă şi moarte - mereu spre zgomotul cel mai 
intens şi mai strident al zilei - că trăim cu siguranţa în 
absenţa oamenilor ciudaţi - mereu pe poteci neumblate, 
mereu spre ţipetele şi flăcările durerilor care nu se sting 
în acel pumn de ţărână de-acasă pe care îl ai drept inimă, 
inimă de alături de inima fratelui pierdut în război, inima 
tatălui... de inima mamei!... 

Uneori, noaptea, 
Coborând de pe piscuri de stele, 
Bat trei vulturi 
în geamul mamei.... 
Se repede maica afară, 
Părul ei printre stele flutură, 
De zăpezile lunii mi-i scutură. 
- Scumpii mamei, da unde vi-i casa? 
- Bieţii mamei, haina vi-i arsă... 
- Tatăl vostru nu ştiţi pe unde-i? 
- De mi-ar seri doar din ceea lume... 
Iar în jur e atâta lună, 
Că se vede şi-n sufletul mamei: 
Trei feciori, ca-ntr-o casă mare, 
S-au cuprins şi râd printre lacrimi... 
Uneori, noaptea... 

Dar durerea, pentru poetul Petru Dudnic, nu are 
caracterul simplu al suferinţei, al superiorităţii de-a fi 
oprimaţi şi inocenţi, nu-i cântec de alinare şi nici chiar 
descântec, nici act de disperare, nici stofă bună de cusut 
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haine pentru suflet, ci însuşi suf letul într-o stare a 
dragostei, a acţiunii, când f iecare suflare scurtează 
drumurile, apropie depărtările; sufletul într-un mod nou 
de-a mai fi un continuu proces de frământări, de imagini, 
de îndemnuri la viaţă până-n ultima clipă; sufletul cu 
conştiinţa acută a necesităţii unei mari răsturnări, mai cu 
seamă morală şi de idei; sufletul cu acel sentiment că 
organismul omului tăinuieşte încă puteri mari, spirituale, 
şi e cel mai potrivit factor, prin esenţa naturii lui, să 
opereze această răsturnare, această purificare, acest dor 
olimpic, ultim dor, unde "s-au strâns în juru-ţi stele, ca la 
o înmormântare", "unde pinii - arşi - miroase a tămâie", 
unde până şi moartea e o fiinţă însufleţită de acelaşi suflet 
şi cuvântează cu respect către tine, Antoane, către tine 
şi către mine, de parcă şi ea se simte şi se ştie o parte 
dreaptă a ultimului dor, o fiinţă egală cu omul şi cu durerea 
lui, o parte esenţială a conceptului că şi clipa morţii e 
încă sfântă viaţă de om... 

...Ca-ntr-un leagăn, 
ca-ntr-un leagăn 

Lin şi dulce-o să te-adorm. 
Toate dor pe astă lume, 
Una eu numai nu dor. 
Eu şi eu sunt o fiinţă 
Ca dovadă - că trăiesc, 
Spune-mi ultima dorinţă, 
Ca pe loc să ţi-o-mplinesc. 

Simplitatea celor spuse nu sperie, convinge. Şi eroul, 
cel de ieri şi cel de azi - Anton, lacob, Ion, Pavel, Mihai -
aflându-se la grea cumpănă, departe de pământul natal, 
se mulţumeşte cu puţinul şi ia contact prin fiinţa morţii cu 
chipul şi glasul mamei, cu fiul care îi va purta numele şi 
dorul spre alte culmi, spre alte generaţii, spre alte înnoiri... 
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la contact nu numai pentru mângâiere, nu pentru a-şi 
lua numai rămas-bun, dar de-a trăi şi în ultima clipă, aşa 
precum a trăit şi până la ea - nemuritor, nemuritor... Că 
aşa a rămas din străbuni străbuna fiinţă, fire de artist. 
Că aşa-i ziua, ceasul, prezentul acelui pumn de ţărână 
de-acasă pe care îl simte şi poetul Petru Dudnic drept 
inimă, şi poate de aceea mereu pare obosit, uneori vesel, 
mereu o tulburătoare enigmă... 

"Atâţia copii 
se joacă în noi! 
Suntem de-acum buni de însurătoare, 
dar nu putem face un pas fără mamă... 
Iar atunci, când 
ne duce capul a-l face. 
obişnuim să fugim de acasă 
şi abia învăţăm -
de la griji şi nevoi -
să mâzgălim pentru mamă 

şi tată 
un rând neciteţ de cuvinte... 
Atâţia copii 
se joacă în noi! 

1980, octombrie 



TRĂIND ACELEAŞI CLIPE 

Azi, tainele lumii nu sunt îngheţate în idee, nu sunt 
nici osândiţii singuratici de la căpătâiul apelor cu răcori 
boreale, cu întâmplări şi lupte de cuvinte banale, cu spuse 
filozofice şi vreri care în esenţa lor tind să intre în ordine, 
dar însăşi fiinţa lumii mereu în devenire, mereu cu omul 
în centru, cu omul care stă sub o totalitate ori a naturii şi 
societăţii şi care pare că n-are sorţi de-a ieşi din statistică, 
din acel numărat ce volbură din antichitate şi contempo-
raneitate, din mulţimea de ştiri care ne înconjoară, care 
trec în noi şi ne întrec, din acea mulţime cosmică ce o 
reproduc ziarele, revistele, guri le pr ieteni lor şi ale 
duşmanilor, radioul şi televizorul. Şi poate anume de 
aceea nimic nu ne mai poate uimi. Simţul nostru este 
uzat de cantitatea de informaţii şi chiar de preziceri. Nu 
ne poate uimi nici steaua ce se înalţă şi nici acea care 
cade. Poate numai glasul proaspăt al poetului care 
dezvăluie esenţialul abia în secundar. 

Gândul de mai sus m-a luminat după lectura plachetei 
de versuri Sâmbătă spre duminică a lui Leo Botnaru. Şi 
iată că iarăşi răsfoiesc această carte, şi iată că nu mă 
pot desparte de trăirile poetului!... De ce oare-mi mai 
zăboveşte inima lângă patima versului, lângă imaginaţia 
intelectuală a pătimitorului, lângă ochiul cumpănit şi 
deştept care mă priveşte dintre rânduri precum m-aş fi 
privit dintr-o oglindă vie?... Pesemne că am mai întâi şi-
ntâi de furcă cu o stare de suflet a unui adevărat poet, a 
omului care are multe de spus şi care nu vrea să se 
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impună printr-o învălmăşeală de gânduri sau printr-un 
stil frumos şi îngrijit, deşi îl posedă, dar care meditează 
pentru binele celora din jurul său. Meditează fără strigăte, 
fără să ceară cât mai multă lumină, fără să-ţi înşire teze 
de învăţătură. învăţătura, adică concluzia, o faci şi singur. 
O faci atunci când treci dincolo de punct sau dincolo de 
acea virgulă albă a memoriei şi a cugetului tău, unde 
poţi găsi imboldul de-a te mai întoarce spre cuvintele 
humusului cald, spre lumina dintâi a trăirilor dintre litere, 
spre acele sunete bine potrivite la creşterea şi sporul 
fiinţei tale, la împlinirea şi diferenţierea ei; spre acea 
fecundă vibraţie sau undă de imagini lângă care te simţi 
om de gândire, prieten cu lucrurile care sunt şi cu acele 
lucruri care simulează că sunt prieten la o împlinire care 
se reia, împlinire de om al libertăţii, de exemplar al speciei 
umane care pune pe creştetul lumii o nouă existenţă în 
devenire, adică acel... 

...împărţitor de tinere proverbe, 
pe drumurile ţării mergător, 
eşti ramul de pe care frunza verde 
şi astăzi se mai face-ades folclor. 

Poezia lui Leo Botnaru, prin graiul său curat şi pur, 
fără umbră, ne apucă cu mână caldă şi ne trece de 
băltoacă, parează loviturile cu inima şi se menţine cu 
rădăcină plină la starea omului care-i punte între glob şi 
vis, care-i egalare între glob şi stea şi care rămâne aer de 
acasă pentru pacea pământului, pentru neostoitul veac 
XX, unde când răsfoim ierbarele anului 1945 dăm de 
durerea mamelor care nu mai au ce mângâia, decât snopii 
de grâu ai câmpiilor, şi unde totuşi mai stau braţe pe arme, 
şi unde totuşi timpul răspunde de pace odată cu omul, 
pentru că toate au şi sunt auz pentru crescut, pentru că... 
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...la fructe şi la nor 
culegătorii urcă 

pe scările uşoare; printre ei 
o tânără culege mere-n sân, 
pe când copilu-i doarme 
în coşul pentru fructe. 

Prin cele mai simple întâmplări şi fapte, uneori cu o 
singură metaforă-subiect, Leo Botnaru condamnă în firea 
omenească acele porniri sinistre de antiom, de anticelulă 
a vieţii, de antiartă. Iar poezia e ca şi o muzică. Când o 
asculţi, porneşti pe acele drumuri, care-s mai mult 
întrebări decât răspunsuri, parcurgi suişuri şi coborâşuri, 
participi la zvoniri de za şi de jar şi mereu urci săptămâni 
lucrătoare spre acele culmi unde te-aşteaptă lumina de 
pace, de creaţie, şi clipa-n care viitorul începe, clipa de 
azi şi de ieri, de doină şi horă, a originii... 

în demult, în cel demult departe, 
străbunii s-au dat cu sufletul 
unul de altul 
mai aproape. 
Ne dăm şi noi 
mai aproape de sufletul lor 
ca faţa soarelui -
de izvor. 

Originalitatea poeziei nu muşcă răul vieţii, dar îl 
destramă, îl dizolvă în alchimia cântecului nou, îl străbate 
precum lumina întunericul, lăsând pe urma lui sămânţă 
de înfiorare, unde în ciuda ochiului păgân prinde să 
încolţească firul verde, floarea, fructul şi viaţa de om... 
Viţa vie. Spre mijlocul secolului viitor 
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mai rămânem grijulii în preajma 
curpenilor de harbuji -
şireturi dezlegate de la 
încălţămintea uşoară a primăverii; 
şi în preajma firelor de troscot cu grijă 

rămânem, 
uneori chiar regretând că astăzi, 
când avem înviată în litere 
până şi istoria fotbalului, -
vorba poetului, -
iarba încă n-are istorie scrisă... 

Asemeni cercetătorilor ce ţin de stricta specialitate 
arheologică şi istorică, dar cu zâmbet fi lozofic, Leo 
Botnaru coboară procesul de creaţie spre strai şi suflet 
folcloric, spre simple esenţe ale vieţii, spre detalii poate 
la prima vedere prea firave, prea trecătoare, dar care 
sunt pline de forţă vitală şi stau la temelia marelui adevăr 
- că toate pe acest pământ e omul, iar omul în mulţimea 
vânturilor cosmice e pământul, pământul care gândeşte... 

1984, aprilie 



PASĂRE ÎN VÂNT 

sau iarăşi verbul "a fi" 

între ziua de azi şi ziua de ieri mintea şi inima noastră 
trebuie să întindă mereu punţi de lumină, şi numai cine 
înţelege aceasta vede cu adevărat ce are de făcut mâine. 

Nu ştiu de unde ne-a rămas acest crez, această lege. 
Poate ne-o spun humele şi osemintele bunicilor, poate 
ne cutremură zările şi uitările, poate ne ruşinează piatra 
de temelie şi firul de iarbă care o păzeşte?... Sau poate 
ştiinţele concrete s-au prea amestecat cu vânturi le 
cosmice şi cer limpezime şi glas de pasăre?!... Nu ştiu, 
încep să înţeleg şi să cred netăgăduit, poate chiar mai 
mult ca un crez, dar ca o necesitate, că fără puntea de 
lumină măria sa Poezia, am deveni din zi în zi mai străini, 
mai umbre decât umbre, şi nu piatră rară a graiului şi a 
curajului, şi nu oameni ai pământului. Oricât ne-ar plăcea 
pâinica şi strachina plină, oricât ne-am strădui să ne 
afundăm în cifre şi formule, oricât am fugi de zborul şi 
glasul poeziei, mereu ea e aproape şi departe de noi. 
Chiar de n-o înţelegem, chiar de-o urâm, chiar de spunem 
că nu-i a noastră, măria sa ne crede şi ne aşteaptă să 
creştem mari şi să ajungem până la aripa, până la 
gândirea ei. Şi-i răbdătoare, şi-i gata să ne vină în ajutor 
de fiecare dată atunci când ni se prea bucură sufletul, 
atunci când ne doare inima. Cu puţine şi sfinte cuvinte 
ne scoate la drum. Şi n-are hotare. Trece dintr-o ţară în 
alta cu vântul, cu gândul... Şi de se leagă de noi, e 
dragostea şi bucuria ce întrece plăcerea. 

Ne-au rămas comori mari de la bunici şi străbunici, 
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avem cărţi de poezie contemporană, demnă de poporul 
ei, avem traduceri din poeţii lumii, avem balade vechi şi 
balade noi, cântece şi descântece, care se cer simţite şi 
trăite, spuse şi cântate. Tot tezaurul acesta şi setea 
noastră de-a fi în vreme drum şi pentru alţii a făcut să 
apară în Chişinău un teatru al poeziei. începuturile lui au 
fost în căutările actorului Dumitru Fusu, în cântecele lui 
Anatol Răzmeriţă. Dar iată că după aceşti doi au venit 
aceşti patru: Andrei Vartic, Nina Hasnaş, Elena Puiu, 
Leonid Ciobanu. Poate nu-s atât de profesionişti, poate 
nu-s atât de cunoscuţi, dar la fel cu inimă şi cu pricepere 
în ceea ce fac, uneori chiar poate mai vii şi mai proaspeţi. 
Asta a dovedit-o spectacolul lor Pasăre în vânt (regia -
Andrei Vartic, scenografia - Ion Puiu), care a avut loc la 
11 iunie anul curent în clădirea Filarmonicii, care din seara 
aceea este şi localul teatrului de poezie. 

Să-ţi spun drept, cititorule, am venit la spectacol cu o 
mare rezervă în suflet. Eram convins de gândul, că în 
curând vom avea şi un teatru al poeziei aici, în capitală, 
dar presupuneam că un astfel de teatru poate fi numai şi 
numai cu actori profesionişti, cu actori încercaţi, ca 
Dumitru Fusu şi Anatol Răzmeriţă. Am intrat în sală cu o 
teamă pentru tinerii actori şi pentru tânărul regizor Andrei 
Vartic. Au ei bunul simţ şi buna purtare faţă de cuvântul 
scris? Au ei nivelul de cultură pentru a pricepe şi aerul 
cel de dincolo de buchie, care încheagă o seamă de 
cuvinte, să fie o limbă, o poezie?... De îndrăzneţ e 
îndrăzneţ acest Andrei Vartic, că s-a apucat şi a făcut un 
scenar iu din creaţ i i le lui Vasi le A lecsandr i , Mihai 
Eminescu, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir, din balade, 
din cântece şi descântece, dar a avut el gândul cela sfânt 
şi mare de-a îndrăzni la o faptă ca asta?... Gândul care 
trece de îndrăzneală şi care face să ne bucurăm de 
faptă?! 
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"Dar de ce atâtea îndoieli? mi-am zis. Ce, parcă aceşti 
tineri nu au ca şi mine un tată şi o mamă, care au căutat 
să-i înveţe încă de mici numai de bine; ce, parcă nu 
acelaşi pământ şi acelaşi crez ne-a ridicat şi ne ridică la 
un bun simţ şi la o sete de cultură?..." 

Dacă suntem mândri de faptul că avem un tineret 
setos de muncă şi învăţătură, de cetăţenism şi patrio-
tism, atunci de ce să nu fim mândri de acelaşi tineret 
care mai vrea şi o cultură. Drept că uneori nu-s prea 
ascultători, chiar cu limba brici şi uneori se întrec cu vorba 
şi dau greş. Dar cine n-are păcatul ăsta? îl au toţi acei ce 
caută, toţi acei ce duc astăzi o luptă, poate cea mai aprigă 
luptă cu sine însuşi, confruntând adevărurile esenţiale: 
acest pământ, această muncă, această frumuseţe -
unicele şi veşnicele valori omeneşti. 

N-aş vrea, dragă cititorule, să aduc laude celor patru 
tineri actori pe care i-am văzut, i-am simţit, i-am crezut. 
Mă tem ca la început de cale lauda mea să nu-i strice. îs 
prea de acasă de la noi, sinceri şi limpezi, şi să nu-i 
tulbure nici cerul şi nici pământul în căutările şi crezul lor 
de-a fi teatru al poeziei. Şi să-i vezi şi mata, şi să te bucuri 
ca şi mine, chiar dacă ai îndoieli. Să te bucuri şi să trăieşti. 
Cu simţul şi cu gândul. Cu simţul că eşti în lume nu de 
unul singur, cu prezentul, dar cu un trecut, cu un viitor, 
chiar dacă ţi-ar cădea norocul să te rupi de ceilalţi semeni 
şi să ajungi undeva pe lună, undeva între stele, printre 
vânturile cosmice. Cu simţul şi cu gândul că ai să faci 
mereu punţi de lumină dintre prezent şi trecut, pe care 
trec şi vor trece dorurile şi suferinţele spre mai bine, spre 
frumosul trăiri lor, spre clipa cea de taină, unde te 
regăseşti om al pământului, unde tot haosul mişcărilor, 
simţămintelor, durerilor, bucuriilor devin limpezi ca glasul 
prietenului, ca ochii mamei şi ai tatei, loc şi crez, unde 
Până şi duşmanul te înţelege şi vrea să-ţi rămână 
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prieten... Dar până atunci, până la clipa cea de taină 
Pasărea în vânt, pasăre a patimii şi a bucuriei, mai are 
de plutit între cer şi pământ, de la om la om şi dintr-o ţară 
în alta. Mai are, că nu toţi o cunosc, că nu toţi îi înţeleg 
cântarea... că nu toţi o văd, chiar de o văd. Şi ne trebuie 
ape curate, avem nevoie de-o demnitate ca să înţelegem 
mai clar cine suntem noi, oameni ai pământului, de unde 
venim şi încotro mergem. 

1977, iunie 



ACCEPTAREA CONDIŢIONALĂ A REALITĂŢII 

Fenomenul creaţiei începe pe neprins de veste, de la 
cele care nu-s plănuite pentru a te mări sub ceruri şi în 
ochii lumii, de la acele bucurii şi dureri care se adună cu 
sfinţenie în trupul şi sângele tău şi, îngemănându-se sub 
muzici şi lumini nebănuite, fac sufletul, fac cântarea care 
involuntar prinde glas şi cuvânt pentru destăinuire, pentru 
limpezirea altor dureri şi bucurii, care-s mai proaspete şi 
care au ramură şi cuvinte-încrucişate spre aceeaşi ogradă 
a copilăriei, unde ard flăcări omenite cu dragoste -
jocurile, visurile, vorbele mamei şi ale tatei... şi glasul 
modest şi rezervat al bunicii, care te are în pază şi nu 
poate să te astâmpere în ogradă! 

- Şi un' te-ai pornit, mărogel? 
- La deal. Să aştept curcubeul... 
- Nu te-ai săturat încă de curcubeul cela? 
- încă nu, bunică... Parcă nu mata mi-ai spus despre 

dânsul? 
- Eu?... 
Bunica face ochi miraţi. Aşa-i de când lumea. întâi îţi 

spune o poveste, după aceea se face că a uitat-o. 
- Bunică? 
- Ce-i, Niculiţă? 
- Da-i drept ce se spune în povestea ceea? 
- Care poveste? 
- Apoi, despre curcubeu... 
- Nu-i poveste, măi Niculiţă! 
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- Dacă nu-i poveste, ce poate să fie? 
- Pe lângă poveşti mai sunt şi adevăruri pe lume... 
- Da-a-a?... 
în această l impezime, parcă de basm, tronează 

amintirea unei realităţi cu orizonturi deschise, cu ani de 
adâncire în firea romantică de copil, cu răsturnări de 
semne unde şi câştigul şi pierderea de emoţie se va 
datora pe de-a întregul nesupunerii destinului, unde 
metafora "mă rogel" dă fără silinţă sugestii de înnoire a 
vechii orânduiri şi naşte ideea că firea de copil e acel 
germene al societăţii, al vieţii noastre, care are harul de-
a acţiona, de-a descoperi în felul lui lumea, de-a fi iarăşi 
acel început al nostru şi al străbunilor; de-a fi un proces 
ondulat, infinitezimal, generos şi injectabil în urmărirea 
creşterii şi descreşterii eului artistic şi al timpului ca 
distanţă, ca neîmplinită iubire, ca o platformă a unei 
întregi demonstraţii de certă inspiraţie romantică; şi de-a 
mai fi chiar rotirea pământului... Da, da!... Rotirea acestui 
pământ, pe care trăim de demult şi ne are de oameni, 
începe de la "mă rogel", de la primul strigăt al lui, de 
atunci de când a început să păşească şi să descopere 
lucrurile, lucrurile şi fiinţele din jurul lui, tainele casei 
părinteşti, ale ogrăzii, cele de dincolo de gard, cele de 
dincolo de bâiguielile proprii şi de bâlbâiala profetică, 
iconoclastă a celor care au încercat până la el să facă 
cuvinte şi să le citească şi iată, după o infinită răbdare 
sau după o neignorantă absenţă, a uitat a deschide gura 
din iarbă, a uitat unde-i ieşirea şi poate din cauza lor 
sau a altora mai omenoşi, când prindem a păşi, a vedea 
lucrurile şi zările, suntem nevoiţi să trecem pe acelaşi 
cerc al celor de ieri şi de alaltăieri, suntem nevoiţi de a 
ne descoperi în mulţimea de iubiri şi de zboruri, şi de 
ierburi, pe noi, de la rădăcină până la frunza de lumină; 
suntem iarăşi prost informaţi şi de aceea nevoiţi a crede 
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c ă în sângele nostru sunt scrise toate tratatele despre 
curcubeu, despre fluier, despre apa care curge între 
moară şi satul natal, între frunză şi frunză, între copilăria 
părinţilor şi a noastră, între poveste şi adevăr; şi nu atât 
apa, cât mai mult aerul care nu poate să fie hotar dintre 
tată şi fiu, dar care îl acceptăm condiţional, că-i o realitate, 
şi îl simţim scăriţă a curcubeului şi urcăm pentru a vedea 
toate din jurul nostru, mai dintr-o parte, de la o trezire, 
ca mai apoi să coborâm în tumultul întâmplărilor şi al 
vieţii, mai limpezi în ceea ce avem de făcut, de trăit până 
la ziua de mâine. 

Acest înţeles stă la cele mai simple dezghiocări ale 
cărţii Mama noastră - pasăre albastră de Mihai Prepeliţă 
şi îl simt cum luminează spre mine cu fiecare cuvânt ales, 
cu fiecare întâmplare, precum licuricii şi depărtări le din 
"stepa" cehoviană, precum mărul intrat în iarnă. Mărul 
fără frunze, dar cu crengile pline de mere roşii, rotunde 
ca soarele.. . Şi ca pământul căruia mereu îi s imţ im 
rotirea... O rotire neforţată de nimeni. Nici de autor şi 
nici de eroi. O rotire - o îndu ioşătoare poveste de 
dragoste, când concordanţa dintre cel care păşeşte şi 
cel care se roteşte e atât de prietenească, de unitară, 
fără idealizare, fără clasificare tradiţională, că imediat de 
cum termini de citit cartea, exclami: "Păi, aşa pot scrie şi 
eul... Păi, eu ştiu atâtea bazaconii din copilărie, că aş 
putea să-l am pe Mihai Prepeliţă între măsele! Păi..." Dar 
cât n-am face aere de mare scriitor, cât n-am încerca 
să-l întrecem pe altul, totuşi am rămâne un nimic, dacă 
nu ne-am regăsi pe noi înşine - începutul, acel prezent 
care ne doare, care ne miră, care e mai mult decât verbul 
"a vrea", care cu sfinţenie sălăşluieşte între cuvinte, cu 
inimă şi lacrimă, cu dârzenie de-a fi alice de tun, şi punte 
spre cea mai îndepărtată stea, şi leac pentru cei care au 
boala anotimpurilor sau cea a deformării luminii - când 
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te părăseşte dorul şi îţi pare uneori că o pisică neagră 
înnoptează în sufletul tău, că pisica asta e pisica ta, şi 
care în loc de şoareci ţi-a prins dorul şi ţi l-a păpat ca pe 
un şoarece, dorul de a te regăsi mereu pe tine, de-a te 
pierde şi regăsi... 

Mihai Prepeli ţă, după multe chinuri, după multe 
încercări - uneori deocheate - de a se afirma, iată-l că 
s-a regăsit pe deplin în lumina caldă, cu nuanţă de 
poveste, a ogrăzii şi casei părinteşti, şi acum, la început 
de an a dăruit elevilor din clasele primare un mănunchi 
de raze, de întâmplări şi imagini cu frumuseţi din care 
năboiesc cu vigoare profunzimea, calmul, blândeţea, 
umorul... Imagini şi emoţii cu umbre de ţărână sănătoasă 
la rădăcină, cu o atmosferă însufleţită, în care se simte 
bine şi autorul, şi cititorul, cu acceptarea condiţională a 
realităţii care întregeşte această atmosferă de poveste. 

Dar ce-s poveştile? Oare chiar numai nişte măguliri? 
Oare chiar nişte amăgeli? Oare chiar numai nişte ţicneli 
ale celor mai în vârstă, ca să-i liniştească pe cei mici?! 
Poate că da, poate că nu... Dar nu numai atât, pe cât 
înţelegem azi. Mai sunt aici, în acest proces de-a spune 
şi de-a asculta o poveste, multe scăriţe înainte, ochiuri 
de cer senin şi de mlaştină, pe care copilul le simte şi 
este ademenit să le descopere, ca mai apoi să se 
descopere pe el însuşi - cine-i şi ce mai vrea?... 

Eroul Niculiţă din cartea lui Mihai Prepeliţă face parte 
din categoria copiilor ciudaţi, copiilor - personalităţi în 
devenire. Nu pentru că-i mare în faptele lui, că-i aidoma 
celor mai în vârstă, dar simţindu-l copil, el prin pacea 
pământească, rurală, a bolţi i senine, a câmpuri lor 
destăinuie că adevărurile pe care le caută se află nu în 
lucrurile şi întâmplările din jur, ci în firea lui. 

Lucrurile repetă şi trezesc numai adevărurile, dar nu 
pot să le cunoască şi nu pot face decât numai să repete, 
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să amintească, să adie până la nesfârş i t aceeaş i 
mărturie pe care copilul nu ştie să o tălmăcească, dar o 
simte şi o păstrează pe-o viaţă, drept act de bărbăţie, de 
vigoare în care mintea omenească să simte mereu 
depăş i tă de s ine, act cu amp loa re d iv ină , când 
cercetătorul se contopeşte cu ţinutul înceţoşat al noului, 
unde eul artistic e nevoit să caute, bănuind că nu toate 
uneltele îi stau la îndemână. Şi nu e destul numai să caute, 
dar şi să creadă ca va găsi, fiindcă mintea se află pusă 
faţă în faţă cu ceva foarte real şi ceva ce nu există încă, 
cu un lucru sau un fenomen pe care numai ea, mintea, şi 
el, crezul, îl pot făuri, ca mai apoi să-l nege... 

Niculiţă a auzit povestea despre curcubeu, vede 
curcubeul, îl prinde, se caţără pe scăriţa lui, pentru ca 
după ce va vedea acolo de sus satul, casa, drumurile, 
tractoraşul şi pe tata, să i se facă ruşine că a fugit de 
acasă. Şi jale să i se facă de părintele care a rămas singur 
şi flămând în câmp. Aici e o înălţare de spirit, dar e mai 
augur subconşt ientul - ferment care are amprenta 
valorilor strămoşeşti, acelor valori care dau rădăcină şi 
frunză, şi slobod continuu grai firului de viaţă fără perplexe 
şi abundenţă de vigoare şi gravitate, dar sinonime cu 
ozonul şi cu ţărâna din care ieşim şi ne întoarcem, lăsând 
urma şi suflarea în alţii... 

Poate că tot ce am însăilat mai sus sunt nişte gânduri 
savurate de alţii?! Poate că pentru unii ziua de azi nu 
aduce nimic nou? Da, multe de acum sunt ştiute şi văzute. 
Şi totuşi, în fiecare zi, în fiecare clipă e altă lumină în 
jurul nostru, e alt îndemn, iar anotimpul cel nou nu 
seamănă cu cel din memorie. Adie cu unele mai vechi, 
dar adie numai, lată cam aşa simt venirea lui Mihai 
Prepeliţă în literatură. 

1981, ianuarie 



RAPSODIE DE SUBTILĂ OBSERVAŢIE 
PSIHOLOGICĂ 

Spectacolul Odochia al teatrului din Bălţi e un început 
de bun augur în arta teatrală a republicii, e un început a 
unei rapsodii de subtilă observaţie psihologică şi relevantă 
forţă de investigare în cele mai diverse ipostaze ale 
comportamentului uman, e un tremur al primăverii de-a 
fi, e un "nu ştiu ce" al tainei sufleteşti. Şi totuşi, nu-i 
minune, dar mai mult un cotidian, o noapte de căutare 
de sine printre adevărurile vieţii, printre acele adevăruri 
care pledează pentru om, pentru integritatea lui spirituală, 
în consens cu valorile etice perene şi care parcă stau la 
suprafaţa zilei de azi, dar care au rădăcini de aer şi 
sânge, adânc împlântate în inimă, în suflet, în memoria 
noastră, împlântate cu verbul şi fapta zilei de ieri. Drama 
e o istorie cu multe cunoscute, o istorie simplă, care 
începe cu întrebarea - ce-i de făcut?... Ce-i de făcut cu 
casa păr in tească, care a rămas după moartea lui 
Costache Tăciune?... Ce-i de făcut, pentru că nimeni 
dintre urmaşii răposatului nu pot să-i rămână stăpân?... 
Feciorii îşi duc traiul la oraş. Cel mai mare e procuror, 
cel mijlociu e miliţioner... şi-i clar că nu pot veni. Cel mai 
mic e student încă şi trebuie să se ţină de carte. Iar fiica 
a prins rădăcini în alt sat şi poate ar fi ea de acord să se 
întoarcă la baştină, pe prispa unde a crescut, de n-ar fi 
categoric împotrivă Odoru, bărbatul ei, care pe vremuri 
a fost preşedinte în acest sat şi acum, din teamă să nu-l 
întrebe careva de toate bazaconiile pe care le-a făcut, a 
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venit la înmormântarea socrului cu puşca în mână. Mai 
ştii ce zace în ei?!... 

Bine, dar casa poate fi vândută, cu tot cu livadă. 
Banii şi bulendrele pot fi împărţite. Şi chiar se împart... 
Până şi de copilăria care ţipă de prin toate ungheraşele 
casei şi ale sufletului se poate uita. E dureros, e amarnic 
de dureros, dar vreme trece, vreme vine... Au uitat-o alţii, 
cum să n-o uite şi ei?! Au s-o uite... Câte le-au uitat?!... 
însă ce-i de făcut cu păcatul tatălui înmormântat, care, 
după cum mărturiseşte într-o scrisoare către Ion, fiul cel 
mai mic şi cel care o să-l înţeleagă, a omorât fără să 
vrea un consătean, un ostaş pre nume Ion. Nu, nu... Nu 
el, Costache Tăciune, a tras cu puşca în ostaş... El 
strângea prin tranşee nişte lucruri, nişte boarfe... şi 
ostaşul Ion i-a str igat să se aplece, că-l ia la ochi 
inamicul... A strigat Ion, a strigat până friţul l-a ochit... 
Aşa că din pricina boarfelor celea a rămas ostaşul în 
pământ străin. Din pricina boarfelor şi a lui Costache, a 
tatălui lor... Ei, dar ostaşul îi mort, însă ce ne facem cu 
cei vii? Cum rămâne cu mama lui - Odochia - care, 
sărmana, nici nu ştie de aceasta şi care l-a avut pe tata 
lor, pe Costache Tăciune, aproape de inimă şi de sufletul 
ei?!. . . Ce- i de făcu t , măi v ia ţă , măi?. . . Unde- i 
mângâierea, unde-i dezlegarea?... Desigur că şi războiul 
e vinovat. El n-a cruţat nici trupul, nici sufletul. Desigur 
că şi vremea de după război a venit pentru oameni 
setoasă de viaţă, de dragoste, şi multe treburi le-au făcut 
într-o doară şi mai ales în grabă. Rana războiului i-a silit 
să se grăbească spre ziua de astăzi şi s-o tacă cu tot cu. 
durere... Durere la singular, durere la plural. Şi noduri, şi 
împletituri, şi gând care ţipă!... însă dramaturgul Ion Puiu 
Şi regizorul Vitalie Rusu, domnitori sinceri şi înţelepţi ai 
scenei, ne însoţesc pe noi, spectatorii, prin felul lor de a 
concepe trăirea unor dureri, mai departe de voinţa noastră 
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de-a învinui pe cineva; ne însoţesc spre gândul de a ne 
cunoaşte casa părintească, mama, tata, sora şi fraţii, 
cumnatul şi sătenii... Ne însoţesc spre a ne limpezi, spre 
a ne înţelege pe noi înşine chiar şi în clipa care rupe cu 
rânduiala firească a lucrurilor, spre a ne înfrăţi cu intenţii 
cinstite - mai întâi a păstra cugetul curat, apoi a ne îngriji 
de viaţa personală, apoi a face ordine în viaţa familiilor 
noastre, apoi să păşim în viaţa altora, şi numai atunci 
vom vedea domnind în lume armonia. Toate aceste 
rânduieli nu-s strigate, nu-s înveşmântate în haine reci 
ci sunt trăite de către actori, jocul cărora nu e adresat 
vântului vindecat în casa de ieri, dar luminii. Şi însăşi 
viaţa năboieşte... Viaţa care apare firesc şi fără efort, cu 
d ia logu l ei d in t re oameni şi lucrur i ob işnu i te , cu 
mizanscena gândului regizoral proaspătă, ce acţionează 
în rama unui decor fără ramă, ca sămânţa care vine în 
vânt cu laptele, din bob trecut în floare, unde ca-n marile 
duminici tot ce are loc în scenă are loc şi-n sufletul nostru. 
Şi asta bucură până la lacrimă, lacrimă care te sfinţeşte 
cu gândire lucidă de-a şti, de-a te lămuri cine eşti. 

1980, martie 



E CA Şl CUM AR FACE APELUL 

Cartea Ce dragoste veche - actorii e un act de cultură 
care depăşeşte starea sufletului de până ieri. 

Autorul Pavel Pelin întreţine un dialog cu cititorul şi 
cu acei care au fost şi sunt inimă şi cuget, un dialog de 
suflet, de mişcare înainte a clasei actoriceşti şi regizorale, 
clasă truditoare şi onestă, care cu tremurânda sa lumină 
vrea şi cere mereu un impuls, o apreciere, o glumă, o 
oglindă, unde şi-ar putea vedea şi simţi bucur i i le, 
pierderile, zâmbetul şi vânătaia de pe inimă. 

Documentul vieţii, semnalat cu vigoare pe fiecare 
pagină, este călit şi redat fără ocolişuri, fără a-i acorda 
prea mare importanţă, fără a face din el sperietoare de 
cronicari. Şi, totuşi, simţi prezenţa sa de spirit. Fiindcă 
are contact cu imaginaţia artistică. Ba uneori faptul, cifra 
sau referinţa devine o imagine pe care o accepţi drept o 
parabolă, drept o metaforă pentru a dezvălui şi a limpezi 
starea lucrurilor şi a sufletelor care au generat această 
stare. 

Bucuriile şi durerile pentru arta noastră teatrală sunt 
culese cu migală de pestetot, de pe acolo, pe unde, mai 
mult cu voie şi cu chip concret, au fost împrăştiate şi 
risipite emoţii, sub cântec de largheţe, dar fără cuget în 
preajmă, care ar fi anticipat criza şi ar fi putut să le 
păstreze pe toate cele bune, să le păstreze şi să 
găsească noi căi, noi lumini, întru a depăşi greutăţile. 

După bucurii şi dureri vin întrebările la care trebuie şi 
suntem puşi să răspundem. Cum vom trăi mai departe?... 
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Dacă Dumitru Caraciobanu n-a avut norocul să ne bucure 
din scenă cu Richard al lll-lea, atunci să nu aibă acest 
noroc nici Mihai Volontir, care deocamdată înalţă roluri, 
dar nu rolurile sufletului lui, care deocamdată îşi ascunde 
forţa şi tânga în mici bancuri cu ţiganii de la Cahul sau 
după garafa ceea de băutură mediocră, fără de care omul 
poate şi chiar se cuvine să trăiască şi pe care Volontir o 
dă drept o minune de vin, o dă şi te convinge pe contul 
sănătăţii lui şi a tale... Am zis, mai întâi, de Mihai Volontir, 
şi mai zic de Victor Ciutac, de Vitalie Rusu, de Ion Şcurea, 
de Eugenia Todoraşcu, de Vasile Tăbârţă, de Nadejda 
Cocârlă, de Boris Bechet, de Paulina Potângă, de Ion 
Malcoci, de Gheorghe Pârlea, de Emilia Lupan, de 
Gheorghe Urschi, de Anatol Răzmeriţă, de Mihai Ciobanu, 
de lurie Negoiţă, de Călin Măneaţă, de Lidia Valeanschi... 
zic de toate forţele noastre actoriceşti, de uriaşele noastre 
forţe, zic şi meditez cu gândul autorului, pe care îl simt 
din paginile cărţii... Ce îi aşteaptă mâine?... Ce repertoriu, 
ce roluri, ce cuget regizoral poate să-i înalţe la acţiune?... 
Care-s piesele, care sunt scenariile de film scrise anume 
pentru ei?... Care-s regizorii?... 

Regizori avem... Şi de teatru, şi de film, poate să-mi 
reproşeze cineva din prezidiul criticilor. Chiar şi laureaţi! 

Da, avem... Cei din teatru sunt ca şi cei de la studiou. 
Se caută unul pe altul. Numai că unul caută, scăldându-
se în apa limanului, iar celălalt - în mare.... Şi nici unul, 
nici altul nu vor adâncurile, dar numai apa caldă de lângă 
mal, apa caldă şi valul care-ţi atinge genunchiul. Iar dacă 
un al treilea îşi potriveşte gândul mai la adânc, aceşti doi 
se unesc pe-o vreme şi-i închid calea cu intrigi fine, cu 
bârfeli sonore, cu aceeaşi garafă de băutură mediocră 
până ce încalecă pe-o bicicletă - să se plimbe prin curtea 
teatrului sau prin ograda studioului, dar aici, la mal, sub 
ochii lor. Da... S-au trecut vremurile lui Boris Harcenco 
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şi ale lui Emil Loteanu, s-au trecut... Acum nimeni dintre 
regizori (afară de unele păsuri ale lui Veniamin Apostol, 
Valeriu Gagiu, Anatol Pânzaru, Andrei Vartic) nu umblă, 
nu caută, nu cresc sistematic şi la cauză talente... Azi 
talentele şi cele regizorale, şi cele actoriceşti vin pe 
platoul de filmare sau în teatru gata făcute. Vin, dar cu 
aceleaşi întrebări la care suntem chemaţi să răspundem, 
să le rezolvăm... 

Şi, totuşi, marele adevăr al cărţii Ce dragoste veche 
- actorii nu-s numai bucuriile şi durerile, întrebările şi 
constatările. Autorul cu dintele său rămas încă din moşi-
strămoşi, dinte de inimă şi crez taie lanţul amorţelilor şi 
al complăcerilor noastre în mici onoruri şi mari tânguieli 
şi trece de hotarul republicii, lăsând "mizanscene pe omăt" 
prin Republicile Baltice, pe la Leningrad şi Moscova, prin 
Gruzia. Acolo, întâlnindu-se cu personalităţi distincte ale 
artei teatrale, ia aminte la tot ce este bun de învăţătură 
şi, meditând printre ninsori, sub cuşma veche purtată încă 
de bunic, cearcă prin fapte concrete să găsească 
răspuns, îndemn şi dezlegare la multele probleme ce 
prevăd procesul de organizare a artei teatrale de la noi. 
Şi o începe de la dramaturgie. întâi a noastră. A lui Ion 
Druţă. 

...După o conversaţie cu Lilian Vallerand (membră a 
Colegiului pentru repertoriul teatral la Ministerul culturii 
din RSS Estonă, dar prin 1970 secretar literar la teatrul 
Kingisepp, unde s-a montat piesa Păsările tinereţii 
noastre) Pavel Pelin consemnează rânduri deosebite: 

"...descoperit pe malul Balticii de Vellerand, Ion Druţă 
convine asupra piesei şi tot el sugerează candidatura lui 
Ion Ungureanu pentru montare": 

"Mi se mai spune că Ion Ungureanu lucra pasionat . 
Imi rămâne să înţeleg ce înseamnă o pasiune pe malurile 
Baltici i . înseamnă mult, probabi l , pentru că Li l ian 
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Vellerand speră la o nouă întâlnire cu aceiaşi Druţă şi 
Ungureanu tot la Kingisepp"-, 

"...primul mare regizor estonian - Voldemar Panso: 
în perioada montări i Păsărilor tinereţii noastre era 
irascibil" (Să-I fi invidiat oare pe Ungureanu?!); 

"...Pavel Rusu întreabă cu sufletul apele reci ale Mării 
Baltice. Departe de Moldova aceeaşi sete îi arde buzele. 
Imaginea delirantă a aceleiaşi mame, a aceluiaşi ostaş 
căzut în război, a aceleiaşi iubiri neîmplinite - nici măcar 
cu dulcea povară a primului sărut - îl obsedează. în toate 
- semnele unui pământ peste care, unind ceruri diferite, 
zboară lent acelaşi rând de umbre - păsările tinereţii 
noastre comune". 

Apoi, urcând treptele informe ale "MHAT"-ului, Pavel 
Pelin îşi aminteşte de Alexandr Vampilov, de jarul vieţii 
lui: 

"...Statură mijlocie, tuciuriu, privind rapid pe sub 
sprâncene şi plecându-şi imediat ochii, cu un aer de om 
vinovat. E îmbrăcat aproape ca de drum, în straiul mediu 
al omului de pe străzile Moscovei. Pare îndărătnic, fiecare 
mişcare răspunde unei încordări musculare ascunse. La 
nevoie, s-ar putea destinde ca un arc şi ar lovi cu o replică 
tăioasă, o interjecţie exactă, sau s-ar arunca, cu dibăcia 
unui peşte scăpat din mâini, la pământ"; 

"...E întrebat ce crede despre dramaturgia Eugene 
lonesco. Fac o referinţă directă la piesa Rinocerii. 
Vampilov nu acceptă termenul de absurd. Care absurd, 
e cea mai realistă dramaturgie". 

"...Piesele lui Alexandr Vampilov au sporit universul 
de probleme ale teatrului moldovenesc. Vampilov s-a 
preocupat de oameni foarte obişnuiţi, simpli, muncitori, 
trecând cu durere prin toate necazurile şi bucurându-se 
când oamenii reuşesc să rămână în orice împrejurare 
oameni." 

208 



De la dramaturgi, Pavel Pelin ne aduce în faţa lui 
Anatol Smeleanski, savant-filolog, critic teatral şi istoric 
al artei scenice, autorul câtorva cărţi despre teatru şi cel 
mai bun secretar literar din ţară, care are "un fel nou, 
foarte liber de a fi vechi în toate, inclusiv în cuminţenia 
conduitei pe parcursul discuţiei", şi care spune adevăruri 
ce trebuiesc numaidecât reţinute: 

"...teatrul există pentru a descoperi dramaturgi;" 
"...calităţile de vază ale unui secretar literar, cred, din 

domeniul unei treziri neaşteptate în miez de noapte, după 
care nu mai poţi adormi de grija colectivului în care 
lucrezi;" 

"...cu teatrele se întâmplă aceeaşi poveste ca şi cu 
vinurile. Când butoiul e prea mare, vinul nu apucă să-şi 
consume fierberea, nu-şi poate străbate propriul strat;" 

"...Ce era pe vremuri Contemporanul lui Efremov?... 
Un butoiaş normal, mic, dar care devenise un adevărat 
lider pe fondul giganţilor - "MHAT'-u\u\, Teatrului Mic, 
teatrului Vahtangov... Atâtea butoaie enorme în care în 
prezent vinul fierbe şi nu prea!..." 

Această exclamare tr istă, dar cu menirea de a 
structura un adevăr, îl aduce pe autorul cărţii Ce dragoste 
veche - actorii la Teatrul Tineretului din Leningrad, care 
e plasat în centrul parcului Izmailovski (unde şi trebuie 
să fie plasat un teatru!). Aici sala reprezintă o arenă 
deschisă, fără scenă, aşa precum i se cade unui colectiv 
talentat care are de spus sălii adevăruri şi care este un 
model de teatru nou, nu numai ca exterior, dar şi ca inte-
rior, esenţă. Aici, după cum ne spune Pavel Pelin, fiecare 
actor e angajat prin formă contractuală pe un termen de 
trei ani şi, la sfârşitul fiecărei stagiuni îi este discutată 
creaţia la şedinţa Consi l iu lu i art ist ic. Aic i , ne mai 
comunică autorul, fondul material al directorului este 
repartizat altfel decât se obişnuieşte pretutindeni, fiind 
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numit anume fond al întreprinderi i . Sumele de bani 
disponibil i sunt destinate ajutorului material acordat 
membrilor colectivului. 

Formidabi l şi de invidiat ! . . . Dar Pavel Pelin nu 
părăseşte Leningradul. Stă în preajma lui Gheorghi 
Tovstonogov şi cu gura altuia îl provoacă la o discuţie 
concretă asupra unor probleme care ne frământă de mai 
multă vreme. Citez doar câteva esenţe: 

"Un funcţionar ideal în domeniul culturii ar trebui să 
dispună, în mod obligatoriu, de trei calităţi. Prima -
compe ten ţă ; se în tâ lneş te rar în domen iu l 
Dumneavoastră. A doua - bunăvoinţă; exclude atitudinea 
formalistă faţă de artă. A treia - interes viu pentru lucru. 
Şi încă o calitate, a patra: îndrăzneala, fiindcă spaima 
uneori privează de valoare primele trei calităţi". 

"Criza apare în teatru în perioada schimbului de 
generaţii... Alt semn al crizei pare a fi încetarea fluxului 
de lideri în regie, anume acei lideri, care urcă organic de 
jos... Şi încă, există un copil al crizei - regia actoricească. 
Actoria şi regia sunt două meserii absolut diferite. Nu 
cred în regia actoricească. E un fenomen trist..." 

"A-l numi pe director preşedinte al Consiliului artistic 
înseamnă a lupta împotriva artei. Figura principală în 
teatru este prim-regizorul. Directorii îşi schimbă locurile 
de lucru, trec în alte sfere. Mişcarea regizorilor şi a primi-
regizorului e o mişcare perpetuă..." 

Pentru a se convinge de mărturisirile marelui regizor 
al timpului nostru, Pavel Pelin îşi continuă drumul iarăşi 
spre Moscova, spre teatrul Mossovet (rămas acum fără 
lider, fără luri Zavadski) spre teatrul Malaia Bronnaia, 
unde lucrează regizorul Efros şi unde ll ia Kogan, 
directorul, "nu scapă prilejul să pomenească numele 
acestui regizor de excepţie, dar vorbele dumisale au 
răsunat mai mult a metaforă: "Credeţi că-i chiar atât de i 
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uşor să lucrezi într-un teatru, în care un regizor e şef, iar 
altul talentat?!" 

Aic i s-ar cuven i să c i tăm câ teva p rove rbe 
moldoveneşti, cam atâtea câte teatre avem, dar iată că, 
peste două pagini de carte, o altă metaforă, ca şi prima, 
ca şi altele, care cu magma ei ne frige inima. Numai că, 
de data asta, sunt vorbele lui Lev Losev, director la 
Mossovet: 

"Un actor neangajat în repertoriu cu timpul poate 
deveni un om socialmente periculos. Pentru el tot ce se 
mişcă e rău. Treptat, devine duşman al teatrului. Când 
în colectiv se concentrează un grup de 10-15 asemenea 
actori, situaţia teatrului poate deveni critică". 

E o problemă cronică nu numai la noi, dar, vă rog, 
scrâşniţi şi cumpătaţi mai departe la subiectul propus, 
că nici un colegiu artistic nu-l poate înlocui pe un luri 
Zavadski, pe un Gheorghi Tovstonogov... Dar nici primul 
şi nici al doilea n-au ucenici care ar fi în stare să steie în 
fruntea unui teatru, să fie lideri, luri Zavadski visa la un 
teatru laborator, o adevărată "medicină teatrală", cu un 
program conceput pe bază ştiinţifică, dar acum, după 
moartea lui, visul s-a îndepărtat... Gheorghi Tovstonogov 
are Scena Mică, unde, după cum consideră dumnealui, 
în mod operativ, apar nume noi de regizori, dramaturgi, 
actori... Dar de un lider proaspăt, alături de el, în regie, 
nu pomeneşte. Să fie dreaptă oare acea zicală: "Sub 
copacul mare şi umbros - nici iarba nu creşte"?!... Bine, 
bine, copacii sunt copaci, dar oamenii sunt oameni, 
parcă îl aud şoptind pe Pavel Pelin de acum printre 
spectatori, într-o mişcare circulară, la Teatru, în faţa lui 
Kaarel Ird, prim-regizor la teatrul Vanemuine, Kaarel Ird 
mărturisea: 

"Una din operele mele profesioniste de seamă a fost 
nu descoperirea, în sânul colectivului, a regizorului lan 
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Tooming, ci actul responsabil de a nu-l îndepărta atunci, 
când concepţiile noastre artistice au intrat în conflict". 

"Nici o constituţie din ţară nu poate crea regizori, la 
fel cum nici Institutul de literatură A. M. Gorki din Moscova 
nu produce scriitori, ci abia de-i ajută, pe mulţi dintre ei, 
să se debaraseze de ideea că sunt". 

Maestrul ne bucură şi ne uimeşte, uitând că el, Kaarel 
Ird, prezintă în persoana lui un institut aparte. 

Şi ultima "mizanscenă pe omăt" (acesta e titlul unui 
compartiment al cărţii) e sărbătoarea de neuitat din luna 
aprilie, anul 1982, din capitala Gruziei - Festivalul Unional 
al spectacolelor tineretului de creaţie, unde, în afară de 
Licurici, care a participat, s-ar fi cuvenit să se prezinte şi 
teatrul nostru Luceafărul, acel teatru de prin anii şaizeci 
sau cel de azi, dar numaidecât cu cinstea şi marele ta-
lent al lui Dumitru Caraciobanu... Zic de acest actor-
fenomen, care nu-i printre noi, fiindcă imaginea lui stăruie 
în cartea Ce dragoste veche - actorii ca o lumină sfântă 
şi vie, clară şi prietenească, lângă frământările şi trăirile 
autorului cărţii, ale lui Pavel Pelin, om dotat cu pană şi 
inimă scriitoricească. Respiră fără să obijduiască, dar cu 
durere şi limpede la ziua de mâine... 

P. S. în pr imăvara anului 1966, la o întâlnire a 
scriitorilor cu cititorii, în localul librăriei nr. 10, un elev de 
la şcoala internat nr. 1 din Chişinău a luat cuvântul şi s-a 
plâns că în satul lui natal, de la sud, nu ajung cărţi. Nu 
ajung nici în sat şi nici în raion. Tatăl său, pe atunci când 
învăţa elevul acolo, de fiecare dată, când pleca la raion, 
în loc de carte îi aducea covrigi de la piaţă. Până a veni 
la Chişinău, elevul a adunat o bibliotecă de covrigi. 

Atunci, la acea întâlnire cu haz, scriitorii i-au aflat 
numele. Nume simplu, de Pavel al lui Andrei Pelin. Şi i-
au dăruit cărţi cu autografele lor... Printre scriitori era şi 
Vlad loviţă, care mi-a mărturisit întâmplarea şi care până 

212 



mai ieri a aşteptat cu drag şi cu nerăbdare să iasă în 
lumină această carte, această sărbătoare nouă şi de 
neuitat Ce dragoste veche - actorii, sărbătoare de limbă 
şi gând, care din păcate sau din frica celui cu covrigul în 
gură, nu va ajunge în acel sat natal al elevului... Tirajul 
cărţii de 1500 de exemplare nu îndestulează nici subur-
bia Buiucani. Aşa că "biblioteca de covrigi" ca şi cum ar 
face apelul şi acestor simple probleme. 



UN ÎNDEMN AL CONŞTIINŢEI CURATE 

Nu ştiu pe cât mai sunt... am îngânat atunci seara 
după spectacolul Vânturile, valurile al Teatrului poetic, 
meditaţie care mi-a răscolit sufletul cu tremurânda lui 
lucoare, de parcă am fost lăsat pe un ostrov vrăjit, pe 
mări, departe... acolo, departe şi aproape, lângă cuget 
şi lângă inimă, într-o parabolă a dragostei, unde glasurile 
poeziei n-au semne de punctuaţie şi sunt aer pentru 
gândire. 

Nu ştiu pe cât mai sunt... am îngânat atunci fără să 
fiu frapat de decorul spectacolului, semnat de Sergiu 
Plămădeală, acel alb al lui înflorit de linişte, etern, dar şi 
cot idian, sau microfoanele - banali tatea civi l izaţiei 
moderne - care-mi păreau în scenă nişte antene, nişte 
vieţuitoare pe lângă actori în căutarea unui suflet drag. 
Şi nici luminile reflectoarelor nu m-au orbit, ca să nu pot 
să mă "văd că mă văd", să mă văd şi să mă lămuresc în 
spaţiu şi-n timp, în albul de dincolo de albul înflorit de 
linişte. Luminile aveau culori blânde - iarba, sângele, 
cerul - culori de-a contacta cu verbul poeziei şi cu mine 
însumi. Ale mele culori erau şi sunt, ale mele patimi şi 
lucruri, ca şi microfoanele, ca şi albul înflorit de linişte. 
Zic, ale mele-s toate. Zic şi notez acum, după vizionare, 
dar înainte de-a începe spectacolul, atunci când în jurul 
meu scârţâiau scaunele din sala mare a Filarmonicii, 
atunci când şuşotelile spectatorilor îmi aminteau de vreo 
îmbulzeală de pe la magazinele unde se vând portocale 
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sau alte rarităţi, atunci toate detaliile din scenă mi se 
păreau ştiute până la înstrăinare şi priveam rece la ele, 
rece şi uneori cu milă, ca la un decor făcut la repezeală, 
cu puţine mijloace şi cu puţin interes şi poate chiar fără 
suflet din partea ceior care au acceptat să-l facă şi l-au 
făcut aşa! Aşa ca pentru un teatru de poezie, ca pentru 
un fapt parcă fără prea mare importanţă şi perspectivă. 
Ce să-i faci?! Adevărul e adevăr cu scaun, ştiut. Poezia 
deocamdată la noi nu-i înţeleasă ca teatru. Ea nu-i modă 
cu chitări şi cu talgere. Şi nici venit financiar nu-i, cu toate 
că acest teatru poetic cu cele câteva spectacole ale lui e 
un bun venit de omenie în sufletele oamenilor, în sufletul 
ţării, cu toate că avem poezie bună, avem fruntea şi graiul 
clasicilor, avem comori universale tălmăcite în suflarea 
noastră, care cer punte vie spre inimile spectatorilor, cer 
stimă, demnitate şi fără îndoială un local al lor, intim, 
măcar cu vreo sută de scaune, cu o scenă mică, unde ar 
putea să verbuiască Măria sa verbul poeziei, să-i cheme 
pe toţi la vatra frumosului, la dragoste de om, de pământ, 
de ţară; să-i cheme şi să-i îndemne la ziua de mâine chiar 
şi pe acei tineri care-şi omoară sufletul şi vremea lângă 
paharul cu vin, posedaţi de deprinderi urâte. Am notat 
mai sus "local al ei", al poeziei, intim, fiindcă poezia în 
teatru nu e numai cuvânt, dar şi suflarea abia-abia auzită 
a actorului, şi ochii lui, şi un gest al inimii, un gest 
neaccentuat, dar viabil şi de esenţă umană mult mai mult 
decât cel accentuat, care poate fi citit de noi pe faţa 
actorului, citit şi împărtăşit numai şi numai de aproape şi 
nicidecum de la distanţă, prin binoclu; fiindcă acolo, în 
acel lăcaş, până şi pereţii trebuie să creeze atmosfera 
sfântă a poeziei care chiar de la intrare să te înfioare, 
atmosferă pornită de lumini şi culori, de cuvinte şi detalii, 
de portretele marilor oameni ai poeziei, de bunul gust al 
celor mai talentaţi pictori şi arhitecţi din republică. Zic 
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asta nu pentru a da cu vorba cuiva în obraz, dar cu o 
încredere în ziua de mâine că simt şi văd adevărate bunuri 
sufleteşti, care s-au făcut şi se fac pe tărâmul culturii în 
republica noastră. Astăzi avem sală cu orgă, avem teatru 
de operă şi balet, avem palate de cultură... Mâine, după 
plan, vom avea altele şi printre ele un lăcaş al poeziei, 
poate chiar într-o clădire veche, dar al ei. Zic cu încredere, 
şi pentru a nu uita... 

Nu ştiu pe cât mai sunt... îngân acum, şi aerul 
sănătos, candid, fluid şi mereu în devenire al acestui 
spectacol îmi adună gândurile să spun că într-adevăr în 
regia spectacolului nu-i nimic ce ne poate uimi. Regia e 
cumpănită şi înţeleaptă şi se impune poate numai prin 
faptul că formula "poetul cu frământările lui" e lipsită de 
entuziasm, de frumuseţi patetice şi chiar de originalitate. 
Intrarea în joc e foarte simplă. Regizorul e eul nostru, e 
actorul care se ridică pe scenă din sală, dintre noi, şi nu 
actorul poate, doar o stare a sufletului se ridică şi cearcă 
să pătrundă singură în starea de creaţie a marelui poet, 
în monologul unei vieţi, spre clipa când parcă te înţelegi 
pe tine, dar mai vrei să te lămureşti: "Ce-i cu lumea din 
jurul tău, acea care a fost şi acea care va fi?... Unde-i 
începutul şi care-i sfârşitul de-a fi, de-a mai fi om al 
pământului? Că doar / ...în acest cer mare ce-n mii de 
lumi luceşte / Tu nu ai nici un înger, tu nu ai nici o stea, / 
Când cartea lumii mare Dumnezeu o citeşte / Se-mpiedică 
la cifra vieţii-ţi făr' să vrea. / De ce, de ce totuşi acurateţea 
repetărilor de trai aici pe pământ e sub aceeaşi lumină 
de patimă?... Oare nu cumva e totul un vis, o poveste, 
unde fiecare bulgăre de pământ e ceva mai mult decât 
numai istorie şi ca să-i simţi răsuflarea e nevoie să ai un 
punct de sprijin undeva între stele?... Oare nu cumva 
totul e numai atât cât eşti în gândire, în zbatere, în 
ardere?... Şi dacă da, atunci până şi rimele alegorice 
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sunt o muzică a luminii, a eterului, o muzică-scară pe 
unde poţi coborî atunci când te apucă dorul de pământ, 
de ţară. Cobor i , te descal ţ i de pantof i , de vrerea 
cotidianului, şi păşeşti desculţ prin timp, prin istorie, de 
parcă ai vrea ca lumina din gând să prindă prin trupul 
tău, prin inima şi simţurile tale, rădăcini în pământ, să 
prindă şi să se ramifice, să se ramifice şi să fie pădure 
de înţelepciune şi de povaţă pentru cei care vin mâine 
din urma ta. Sau poate am greşit drumul?... că adevărul 
începe nu de acolo de unde noi îl concepem, dar din altă 
lume necunoscută încă de nimeni, necunoscută şi 
neîncepută, care o fi fiind undeva aici lângă noi sau 
dincolo de pământ şi stele şi care, spre marea mirare, e 
o parte a noastră, o parte a sufletului şi a trupului, o parte 
a vieţii de care nici păcatul nu ne poate desparte, o parte 
tot atât de trează şi lumească ca şi această lume de 
toate zilele şi de toate nopţile, lume care ne pare demult 
începută şi cunoscută, lume mai mult de pasăre decât 
de trăit, pasăre în zbor, în veşnic zbor, de la lacrima 
uscată până la cea proaspătă... Poate că anume acolo, 
aici sau dincolo de noi, materia de viaţă, de gândire e cu 
totul altfel cântărită şi măsurată?... Nu după stropul de 
sudoare sau de lacrimă, nu după formulele binelui şi 
răului, nu după sfânta icoană a patimii sau după sfânta 
lege a împărăţiei din ţara raţiunii!... Poate că tot ce facem 
noi în imaginaţia noastră e un joc simplu, o scoarţă după 
care se îmbină procese ce deocamdată nu se supun legii 
de a fi descoperite?!... Doar de la acelaşi om, de la 
aceeaşi minte, de la acelaşi suflet pe care îl ai drept 
lumină în calea ta te poţi aştepta la orice. Omul în felul 
lui de-a fi e o taină mare. Cu multe porţi deschise şi 
nedeschise. Şi poate de asta e şi om pe pământ, că, de 
altfel, dacă totul şi toate ar fi un drum drept, repede l-am 
trece... şi ne-am trece. Poate că / în planu-eternităţii via-
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ţa-ţi greşeală este, / De zilele-ţi nu este legat-o lume-a 
ta. Genii beau vinu-uitării când se cobor din ceruri; / 
Deschise-ţi-s, nebându-l, a lumilor misteruri./ 

Intenţ ia aceasta , cura joasă, de descătuşare a 
sufletului şi a gândului, de avânt în cunoaştere, intenţie 
a omului păcii, a fântânarului care sapă fântână în inima 
lui, în conştiinţa lui, ca să ajungă la apele limpezi şi mari 
ale poeziei lui Eminescu, e un risc din partea regizorului-
actor, e un risc programat parcă, hamletian; risc până la 
eşec total, dar e şi un act de nobilă interpretare şi chiar 
de cinste, pentru că acest regizor nu-i fricos, pentru că 
nu vrea să fie mai înţelept decât poezia lui Eminescu şi 
să rămână în culise, să privească dintr-o parte la proces, 
să- l co rec teze , să- l ascundă după ac tor i , după 
mizanscene originale şi forţate, după fantastice detalii. 
Din motive obiective, că n-a avut alţi actori care puteau 
să-i ieie locul în scenă, şi dintr-un îndemn al conştiinţei 
curate (cred mai mult) regizorul Andrei Vartic s-a hotărât 
să fie el - adică inima lui, sufletul lui, trupul lui, fruntea 
lui, glasul lui - acel teren pentru procesul unei gândiri, 
unei vieţi, teren şi motorul acţiunii. "N-am nevoie de nimic, 
decât numai de mine şi de cele trei glasuri, trei fantome 
- Noaptea, Poezis, şi Speranţa - care-s nesomnul şi 
mângâierile poetului - parcă îl aud cum îşi spune Vartic, 
parcă mă aud cum îmi spun. - Şi de atenţie! Să nu 
stâlcesc verbul poeziei". Şi într-adevăr atenţia, bunul re-
spect şi buna purtare se simt în spectacol până la o sfială. 

Actorii parcă-s nişte drumeţi ai vremii şi ai neamului, 
care au dat în calea lor de un izvor de înţelepciune şi 
iată-i! cinstesc apa sufletului de poet cu luare-aminte să 
n-o tulbure. Sfială, sfânta sfială care de la bun început 
m-a mirat şi eram pe cale să-i critic pe actori că seamănă, 
în felul lor de a fi, cu poezia lui Eminescu, cu nişte tineri 
dintr-un cerc dramatic de pe lângă o niscaiva casă de 
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cultură, ca mai apoi spre sfârşit să-i înţeleg, să-i aplaud 
şi să-i uit în inimă ca pe nişte imagini vi i d in t -un 
documentar pe care nici o cameră de filmare nu e în stare 
să le prindă, că-s mai vii decât acel viu al ecranului de 
cinema, că-s strop roşu, limbă vie, idee că sufletul, chiar 
de e îngropat în pământ, nu va putrezi nicicând, nu şi iar 
nu! Parcă Poezis - Nina Hasnaş e numai Poezis?... Parcă 
Noaptea - Elizaveta Bodean e numai Noaptea?... Parcă 
Speranţa - Rodica Alici e numai Speranţa?... Nu, şi iar 
nu! Ele-s în sufletul nostru vânturile mari, paşnice ale 
clipei tainice când personalitatea poetului concentrează 
tot ce e lumină şi îndemn. 7 Zdrobiţi orânduiala cea crudă 
şi nedreaptă, / Ce lumea o împarte în mizeri şi bogaţi! / 
Atunci când după moarte răsplată nu v-aşteaptă, / Faceţi 
ca-n astă lume să aibă parte dreaptă, / Egală fiecare, şi 
să trăim ca fraţi!"... 

Nu ştiu pe cât mai sunt... îngân iarăşi şi de după planul 
unei atente atmosfere, care-i punte de legătură între viaţă-
viaţă şi viaţă-concept, îl văd ostenit pe Mihai Cimpoi, 
autorul acestui scenariu Vânturile, valurile, îl văd cu o 
pojghiţă vie de viaţă tăiată cu lama cuvântului şi crescută 
în rama ochilor lui, îl văd că mă vede şi mă stăpânesc 
să-i aduc laude, cu toate că le merită. îl cunosc pe acest 
om al literelor, după cărţile lui de critică, după acele 
rânduri de suflet şi de minte clară în care a stabil it 
"diagnosticul aproape la toţi poeţii şi prozatorii noştri, 
concretizându-le prezentul şi viitorul spre acea zi de 
mâine a literaturii, iar eseul lui Narcis şi Hyperion face 
dovada maturităţi i în critica literară de la noi, când 
începem să înţelegem literatura la o etapă nouă de 
gândire, când mecanismul estetic al poeziei nu e privit şi 
descris numai şi numai dintr-un singur ungher al inimii şi 
al vremii, ( ostentativ, ca un copil care ar vrea să constate 
dacă se poate face înţeles numai prin ceea ce a înţeles 

219 



de unul singur), dar în complicitatea mulţimilor de valori 
sufleteşti ale omului creator, ale societăţii, ale timpului 
de mare debut, când gânditorul coboară o treaptă dinspre 
paradis spre infern, dinspre eroism spre umanitate, 
d insp re exa l ta re spre d rama t i sm. Aşa că nu-i 
întâmplătoare apariţia lui Cimpoi ca autor al acestui 
scenariu; dimpotrivă, gândesc că numai el, azi, e omul 
sârguincios şi devotat cauzei, e omul cu stelele verzi ale 
luminii şi ale durerii, cu flacăra coaptă a înţelepciunii, omul 
om în cuvânt care e în stare să aleagă şi a ales poezie 
cu poezie, fragment cu fragment, suflare şi gândire, a 
ales şi a făcut un sondaj psihologic în creaţia marelui 
Eminescu. Putem să nu-l iubim pe Mihai Cimpoi, pe Mihai, 
pentru mersul lui legănat, de struţ sau al oşteanului pornit 
la drum departe, pentru că-i mai înalt decât noi cu vreo 
trei sau patru centimetri de gândire, pentru că-i clar în 
privire şi ne poate vedea chiar şi atunci când nu-i 
permitem să ne vadă; putem găsi multe pentru a-l feri de 
noi, dar un lucru adevărat îl simt şi-l ştiu, că e o conştiinţă 
în literatura noastră, o minte, de care o să avem nevoie 
şi mâine. O demonstrează cărţile lui şi acest spectacol 
binevenit pentru acei ce trăiesc poezia, pentru acei ce 
iubesc ziua de astăzi, pentru studenţi şi elevi - ca pagini 
de recitire. 

Nu ştiu pe cât mai sunt... îngân iarăşi după vizionarea 
spectacolului Vânturile, valurile, îngân fără aparenţă de 
regret. Dimpotrivă, bucuria lumii mi-a intrat în casă, mi-a 
pătruns în sânge, trezindu-mă la mari deşteptări că-s şi 
eu o parte din acele frământări de suflet, de gândire ale 
poetului, şi poate de aceea nu ştiu pe cât mai sunt, şi 
poate de aceea am o teamă şi o milă faţă de acel "eu" al 
meu, de ieri, care nu l-a citit integral pe Eminescu, care 
spunea că l-a citit, care încă multe nu ştie, dar care acum, 
după spectacol, trebuie să le ştie şi să le lămurească pe 
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cât mai este cu oamenii din jur, cu scrisul care nu-i floare 
din jocuri de cuvinte şi nici "pâinică mâncată pe degeaba", 
dar luptă cu fantoma, cu umbra, cu alter-ego al meu şi 
cu orice atmosferă lâncedă şi stătută. Da, da! acest 
spectacol loveşte cu verbul lui poetic în conşti inţă. 
Priveşti, asculţi, simţi şi trăieşti frământările marelui poet, 
marelui om, marelui cetăţean, şi spre sfârşit rămâi 
înmărmurit, aşa precum Poezis-Nina Hasnaş rămâne 
nemişcată, sprijinindu-se de peretele scenei, nemişcată 
până la uimire, până la întrebare către ea şi către noi. 
Dar tu cine eşti?... 

Nu ştiu pe cât mai sunt, dar sunt! Sunt în poezia lui 
Eminescu, chiar de n-am ştiut până azi. Sunt parte vie 
a suflării şi a zbaterii de om şi caut cheia "la cele ce 
privesc, ca să străvăd ideea". Sunt chemat a fi om mai 
întâi. Şi lumină, dacă pot. Şi cetăţean - să-mi iubesc ţara, 
să mi-o apăr în menirea mea de-a fi, să lupt cu tot ce-mi 
înnourează ziua de azi şi de mâine... Sunt chemat a 
cunoaşte adevărul, a fi paşnic lângă omul Om, lângă 
această suflare care nu se trece şi nu se petrece, lângă 
această silabă sfântă care se grava înaintea tuturor 
scriiturilor filozofice, vechi, hinduiste, ca o rădăcină la 
toate înţelepciunile care urmau. 

1984, aprilie 



SUNT PENTRU LUCINSCHI. DE CE?. 

Are o bogată experienţă de viaţă politică. Dotat cu 
capacităţi de conducător, este ales în repetate rânduri, 
chiar din anii de studenţie, să apere interesele celor din 
ju ru l său. Şi o face fără ve le i tă ţ i de conducător , 
câştigându-şi astfel respectul şi încrederea tuturor. A 
activat la posturi înalte de conducere în republică şi peste 
hotarele ei. Nu o singură dată invidioşii şi obscurantiştii 
au încercat să-l scoată de pe arena politică, dar de fiecare 
dată, când era lovit, a ştiut să se apere cu abilitatea unui 
viguros politician şi cu demnitatea de moşnean al satului 
său natal. La ora actuală este unicul politician profesionist 
de la noi cu relaţii sigure şi în Vest, şi în Est, cu o poziţie 
echilibrată şi cu o tărie de caracter de invidiat. 

Este spri j inul sincer al celor care produc valori 
materiale sau spirituale. Are o inepuizabilă răbdare şi 
bunăvoinţă să asculte diferite păreri, poziţii, concepte. 
Este de partea celor oropsiţ i . Şi-i ajută în măsura 
posibilităţilor de care dispune. Nu cu vorba, cu fapta. E 
optimist şi plin de forţe, chiar şi atunci când nu e auzit de 
opozanţii săi, şi e dispus pentru un nou dialog cu ei, 
fiindcă nu suportă starea continuă de nesiguranţă, de 
vrajbă şi instabilitate care bulversează republica în ultimii 
şapte ani. 

Nu-l acceptă pseudopoliticienii vinovaţi de dezastrul 
economic ce a cuprins cu valţuri satanice poporul şi-l 
macină la moara p ie i r i i ; acei care au prof i tat de 
incompetenţa executivului, de lipsa unei strategii realiste 
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şi a unui program clar de dezvoltare în toate ramurile 
economiei; nu-l acceptă acei care s-au îmbogăţit prin 
metode ilicite; anume ei astăzi simt, întrezăresc în 
persoana lui Petru Lucinschi o figură dârză, o minte 
lucidă, o voinţă şi o putere care - investit f i ind cu 
prerogativele înaltei puteri de stat - va face ca vinovaţii 
să fie daţi în vileag şi puşi să muncească cinstit întru 
răsplătirea oamenilor truditori. Da, da... anume ei, cei cu 
alură de pseudopatrioţi, speculează valorile cele mai 
sfinte ale neamului, suferinţele ce le-a îndurat, întreţin şi 
tolerează diferite acţiuni de defăimare a candidatului 
Petru Lucinschi... Dar acuzaţiile şi ofensele ce i se aduc 
sunt şubrede, veninoase şi dezgustătoare, ca şi apa 
stătută a băltoacelor, şi dau prilej unor mici cercuri de 
"sfătoşi" să se amuze la un pahar de vin plătit de opozanţii 
săi. Oamenii muncii de la oraş şi de la ţară, jefuiţi până 
şi de suflarea lor, cunosc prea bine cine a promovat acest 
dezastru. întrebaţi-i şi vor spune: Snegur şi Sangheli.... 
Cu adepţii lor... Ei au avut pâinea şi cuţitul... Ei au tăiat 
şi au împărţit toate... Până şi republica..." 

Câţiva ani în urmă am lucrat la Ministerul Culturii şi în 
calitate de prim-viceministru am participat în repetate 
rânduri la şedinţele Guvernului prezidate şi de Mircea 
Druc, şi de Valeriu Muravschi, şi de Andrei Sangheli 
împreună cu Mircea Snegur, şi cunosc lucrul şi opiniile 
fiecăruia. 

Mircea Druc a avut râvna faptei, dragostea pentru 
munca utilă societăţii, dar prea era grea povara căzută 
pe umerii lui. Lipsa de experienţă, de informaţie, de relaţii 
cu alte ţări, tulbureala din Transnistr ia şi din sudul 
republicii, invidia şi trădarea lui Mircea Snegur... 

Valeriu Muravschi era competent în sensul cel mai 
direct al cuvântului. A încercat să restrângă cheltuielile, 
să facă ordine în economie, să îndepărteze de la troaca 
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bugetului clientela guvernamentală şi cea prezidenţială, 
dar numai atât... Cei ce se considerau persecutaţi au 
găsit ac şi de cojocul lui. 

Ultimii doi, dl Mircea Snegur şi dl prim-ministru 
Andrei Sangheli, stăteau la şedinţe - când unul, când 
altul - în capul mesei, ca doi fraţi gemeni. înnodau şi 
deznodau sfori de fraze vechi şi sterile şi îndemnau cu 
şfichiuri de zâmbete pe supuşii miniştri să înjghebe cât 
mai urgent planuri de lucru, programe de dezvoltare, 
proiecte de legi... şi multe alte dosare cu dări de seamă, 
cu propuneri şi cu linguşiri... Doamne, Doamne... Câte 
variante de programe, de planuri, de legi s-au tot întocmit 
prin departamentele ministerelor? Doamne, Doamne... 
Câte promis iun i au făcut domni i le lor poporului -
Ţăranilor, Muncitorilor, Oamenilor de teatru, Scriitorilor, 
Pictorilor, Compozitorilor?! Că se vor lua măsuri aspre 
împotriva celor ce fură avutul statului. Că se va reduce 
aparatul de stat... Că se vor majora salariile, pensiile, se 
vor p romu lga legi în favoarea ce lor săraci . . . Iar 
privatizarea îi va salva de toate nevoile... Şi multe-multe 
alte tentative chipurile de a bucura lumea. Dar o măsură 
luată azi era contramandată sau redactată mâine, 
deoarece diriguitorii noştri sunt convinşi că, odată instalaţi 
într-un fotoliu guvernamental, pot experimenta orice, fără 
nici o răspundere. Şi îi preocupă nu atât grija de bunul 
mers al treburilor ţării, cât infailibilitatea activităţii lor, 
mâna l iberă în admin is t rarea bunur i lor ce le sunt 
încredinţate, lipsa oricărui control al gestiunii lor. 

Astăzi premierul şi preşedintele nu mai sunt fraţi 
gemen i , dar mari r ival i . Cand idează la postul de 
Preşedinte şi în programele lor fac aceleaşi promisiuni, 
pe care le-au mai făcut şi ieri... Dar cine să-i creadă? 
Poate numai acei mai apropiaţi lor, rude şi prieteni, 
consilieri devotaţi şi mai puţin devotaţi, acei... şi nici acei. 
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Dar nu se dau bătuţi. Domnul prim-ministru e pe drumuri 
dis-de-dimineaţă şi până seara târziu. Sau prin republică, 
sau peste hotarele ei. Umblă iute, ca suveica în urzeală... 
De se bu imăcesc j u rna l i ş t i i nema iş t i i nd cum să 
comenteze faptul că, în aceeaşi zi, la aceeaşi oră, a 
prezidat şi la Tiumen, şi la Chişinău. 

Domnul Mircea Snegur păşeşte mai domol, dar are şi 
el iţe sigure peste tot. Pe linie politică - PRCM, PLDM, 
LDFM, PTM şi multe alte partide de buzunar, la fel ca şi 
primele, iar cap la coada asta a acceptat să fie FPCD... 
Pe linie economică - caracatiţa Seabeco şi f i rmele 
"vătafului de curte"... Pe linie diplomatică - rude apropiate 
în ambasada din Austria, sau cine mai ştie pe unde... 
Dar zice că nu mizează pe ajutorul copiilor şi al prietenilor. 
Că toată speranţa lui e în noi... în acei pe care i-a trădat. 
Paradox, dar aşa e. Şi nu o singură dată. Amintiţi-vă de 
aderarea Moldovei la CSI, protocolată la Alma-Ata prin 
semnătura dlui Mircea Snegur, despre care poporul a aflat 
abia peste un an şi ceva... Amintiţi-vă de războiul cu 
forţele separatiste din Transnistria şi din Sudul republicii, 
război care a umplut de vaiete şi bocete satele şi urbele 
republicii, care a semănat pe ambele maluri ale Nistrului 
morminte ale celor mai tineri feciori ai neamului, jertfiţi 
pentru a îmbărbăta şovăielnicul suflet al ipoteticului 
domnitor. Tot el, Mircea Snegur, cu aceeaşi "afişată 
bunătate pe faţă", semnează cu preşedintele Rusiei Boris 
Elţin la 21 iulie 1992 Convenţia moldo-rusă pentru 
reglementarea paşnică a conflictului, urmând ca peste 
noapte să devină pentru cei naivi şi rău informaţi erou 
naţional... Amintiţi-vă de tragicomedia "Casa noastră -
Republica Moldova", montată la Palatul Naţional, la care 
dl Preşedinte a fost şi regizorul, şi interpretul rolului cen-
tral... Amintiţi-vă de promulgarea Constituţiei, inclusiv 
articolul 13 ce a legiferat denumirea necorectă a limbii 
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pe care o vorbim din străbuni. Amintiţi-vă de acea forţă 
fizică şi intelectuală - miniştri, ingineri, economişti, 
doctori, scriitori, artişti, pictori, muzicieni, muncitori şi 
ţărani, oameni băştinaşi şi persoane de alte etnii, care 
mai mult cu voia lui, decât fără voie, au fost excluşi din 
activitatea şi potenţialul spiritual al republicii... Unii şi-au 
găsit salvarea, părăsind Ţara şi plecând în Ţară, alţii s-
au autoexilat în Ucraina, Rusia, Israel, Franţa, Canada, 
SUA... Majoritatea lor se ofilesc aici sub presiunea 
sărăciei şi a fricii, cu rugăciuni către Dumnezeu, să-i 
ferească de secetă, de ploi şi de nevoi, de criminalitatea 
care prosperă şi de marea iubire a Preşedintelui ţării şi a 
Guvernului, care le stopează de mai multă vreme lefurile, 
pensiile, iubire mistuitoare, care de patru ani şi ceva îi 
ţine pe llie llaşcu şi camarazii lui de luptă în puşcăria de 
la Hlinaia... Amintiţi-vă de toate acestea... De acestea şi 
de altele... Amintiţi-vă, domnilor alegători... Şi cugetaţi, 
şi vă rugaţi lui Dumnezeu... Să nu-i daţi crezare celui 
care v-a trădat. Nici lui şi nici celor care îl ridică în slăvi. 
Că iată-l... Umblă iarăşi printre noi. Cu aceeaşi "afişată 
bunătate pe faţă"... Greblează ceea ce a cosit, acoperă 
greşelile şi păcatele cu flori ofilite, cu medalii şi ordine, 
cu scuze şi mărturisiri, dând vina pe alţii... Dar... Parcă 
asta-i ţinută de Preşedinte al Ţării lui Ştefan cel Mare şi 
Sfânt?... Unde i-au fost ochii şi mintea până acum?... 
Ce fel de consilieri şi-a ales dacă pe parcursul celor şapte 
ani de domnie l-au făcut să tot calce prin gropi?... Numai 
un om slab de fire şi de înger poate fi atât de orgolios şi 
imprevizibil în acţiunile sale. Ieri era de partea celor care 
ne urăsc de moarte, astăzi, când a fost marginalizat de 
ei, a trecut iarăşi de partea noastră, de partea Limbii 
Române, făcând din ea colac de salvare, armă şi steag 
de luptă. Dar... Cine să lupte? Iarăşi feciorii domnilor 
alegător i , şi nu ai domnilor demnitar i?. . . Şi apoi... 
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Doamne păzeşte. Limba Română este coloana infinită a 
neamului, partea cea mai scumpă şi cea mai sfântă a 
tezaurului, a cugetului şi sufletului românesc şi nimeni 
nu are dreptul (nici de la Dumnezeu, nici de la înaintaşi) 
să facă din ea colac de salvare, armă sau punte pentru a 
se promova în scaunul Ţării. Nimeni, nici chiar actualul 
preşedinte. Iar dacă o face, înseamnă că s-a strecurat în 
firea lui străinul, şi-l îndeamnă la rele... Repetă aceeaşi 
greşeală pe care a comis-o Mircea Druc când şi-a depus 
candidatura la postul de Preşedinte al României... Mircea 
Druc însemna atunci unirea Basarabiei cu Ţara, Mircea 
Snegur denumirea corectă a limbii noastre. Am pierdut 
atunci, vom pierde şi acum, fiindcă şi atunci, şi acum ne-
a lipsit şi ne lipseşte buna chibzuinţă... Trăim numai cu 
graba şi cu vrerea nesăţioasă de-a gusta pâine nouă chiar 
în primăvară, la un ceas după semănat. Trăim numai cu 
emoţii şi cu pofta de a ne tăia şi creanga de sub noi. 
Dar... Domnilor alegători, ştim prea bine cu toţii... Nu, 
nu suntem gata pentru referendum. E nevoie de timp. 
De pâine. De carte... De pace, de stabilitate şi de un 
serios dialog cu oamenii de alte păreri, de alte etnii... Un 
om de bună-credinţă, dar şi de bună chibzuinţă, fiind în 
s i tuaţ ia lui Mi rcea Snegur , ş i -ar re t rage la s igur 
candidatura din alegeri, spre a nu compromite o cauză, 
o speranţă, o unitate de neam. 

Dar... Mărturisirile mele pot fi acceptate de unii şi 
respinse de alţii... în special de acei care şi-au înhămat 
la căruţa electoratului amintirile, talentul, speranţele, 
pledând pentru dl Mircea Snegur. Cei mai impulsivi ar 
dori să mă vadă în ţeapă... Că mi s-a spus că aş fi comu-
nist chiar din clasa întâi. Ba nu, chiar din faşă! Că-s omul 
lui Lucinschi. Dar, domnilor alegători... Ce, Mircea Snegur 
nu-i comunist? Sau Andrei Sangheli? Sau persoanele lor 
de încredere? Dumnezeu îmi e martor, Dumnezeu m-a 
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ferit... N-am fost, nu sunt şi nici n-am de gând să devin 
membru al vreunui partid. De când mă ştiu, m-am străduit 
să cuget liber, fără influenţă, fără ghirlande de lumini 
orbitoare şi aplauze frenetice... Şi rămân acelaşi. Şi 
nimeni nu-mi poate dezrădăcina cugetul şi inima din glia 
spirituală a neamului românesc. Sunt martor la toate câte 
s-au întâmplat şi se întâmplă în republică şi am păsul 
meu... Nu pot să fiu cu cei care ne-au minţit... Nu... 
Domnilor alegători... Sunt în aşteptare... cu tot poporul... 
Aştept să vină o altă personalitate în fruntea Ţării, un om 
"cu o minte sănătoasă într-un corp sănătos", care ar 
rezolva problemele societăţii în mod civilizat, european, 
cu pace, cu chibzuinţă şi conform legii... Da, sunt cu Petru 
Lucinschi fiindcă la ora actuală nu văd, nu simt un altul 
mai lucid, mai cumpătat, mai profesionist în politică, mai 
stimat în lumea altor ţări, mai comunicativ, dispus să 
întreţină un dialog, să-i împace pe cei învrăjbiţi , să ne 
adune pe noi toţi în jurul unui scop comun şi să ne scoată 
din această prăpastie. 

...Dar, domnilor alegători, întrebarea vină n-are... în 
definitiv, nu mai sunt oare şi alte candidaturi în afară de 
aceste trei?... Lista-i mare... Răspund. E chiar mult prea 
mare... Dar Petru Lucinschi e persoana cea mai indicată. 
Aţi observat desigur acest adevăr şi prin comportamentul 
său în campania actuală de alegeri. La întâlnirile cu 
alegătorii nu se impune prin promisiuni, prin speculaţii 
ieftine, prin imagini lustruite de lumina trecutului sau prin 
injurii la adresa adversarilor săi, ci prin bună creştere, 
bună chibzuinţă, competenţă şi respect faţă de ei, prin 
acel intelect, care nu atacă persoana fizică, dar care 
analizează situaţia, cauza, poziţia, gândul şi corectitu-
dinea acţiunilor, ieşiri noastre din impas... Vreau să mă 
refer la un singur exemplu: la problema privatizării şi 
punerii în vânzare a pământului... Cine nu vrea să-i vadă 
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pe ţărani gospodari? Toţi vrem. Şi Petru Lucinschi vrea, 
dar nu peste noapte... Cum declară Mircea Snegur... Ci 
treptat. Cu un pachet de legi bine formulate, prin care 
statul va fi obligat să-i ajute pe ţărani cu tehnică, cu 
sămânţă, cu credite şi cu reţea de comercial izare a 
producţiei... Legi care să-i ocrotească de toţi acei indivizi 
care mai întâi au jefuit colhozurile, apoi le-au desfiinţat 
şi care acum sunt gata să cumpere pământul şi să-i treacă 
pe ţărani dintr-o robie sovietică în alta şi mai grea. 

Dar... întrebarea-i cu întrebare... domnilor alegători. 
Luc insch i e pe aceeaş i poz i ţ ie cu noi , r omân i i 
basarabeni?... Nu, nu cred că numai cu noi. Şi nici n-aş 
vrea. Un viitor preşedinte e dator să fie trup şi suflet cu 
adevărul, să fie preşedinte pentru toţi cetăţenii, pentru 
toate partidele şi mişcările sociale, care doresc binele 
acestui neam, acestui pământ... l -am citit cartea de 
jurământ Răspunsuri la cincizeci şi nouă de întrebări ale 
alegătorilor şi m-am convins că aşa este. Dumnezeu să 
ne ajute. 

1996, 25 octombrie 



MONOLOG ÎNTRU PROMOVAREA 
DRAMATURGIEI 

Anul 1987 a fost bogat cu de toate... Un concurs de 
piese, altul de scenarii... Premiere... întâlniri... Venirea 
lui Druţă. Primul festival de spectacole după dramaturgia 
originală moldovenească.. . cu discuţi i după fiecare 
spectacol - fapt important pentru încetăţenirea unui dialog 
viu între spectatori şi artişti, regizori, dramaturgi, un dialog 
în care noi toţi am îndrăznit a fi cât mai sinceri faţă de 
arta teatrală, faţă de dramaturgie. Şi ne-am dumerit că 
totuşi suntem pe drumul adevărului, al artei care adună 
spectatori, care ridică probleme importante de viaţă, de 
morală şi suflet, spre istorie, spre prezent şi spre viitor. 
Ero i i d in p iese le d rama tu rg i l o r mo ldoven i sunt 
contemporanii noştri, suntem noi înşine, cei care până 
mai ieri am pătimit, am greşit, am păcătuit, cei care şi azi 
continuăm să pătimim, să greşim, să păcătuim, căutând 
lumina zilei de mâine, căutând o scară, un prag, un cer 
senin, tinzând a ne întregi ca personalitate sau a rămâne 
un întreg al eului moral, al pământului, al neamului, 
precum frunza rămâne a copacului şi apa a izvorului. 
Această ultimă trăsătură de suflet şi de continuitate a 
vieţii noastre se resimte mai ales în piesele lui Ion Druţă, 
eroii cărora au mult din tăria, sfinţenia şi drama vietăţilor 
de câmpie, a ţăranului, a copacului bătut de vânturi, 
uneori chiar frânt, alteori tăiat, nimicit, dar care de fiecare 
dată renaşte şi se înalţă spre aceeaşi stea dintâi, steaua 
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dreptăţii, a demnităţii şi a nemuririi. Druţă îşi trăieşte 
dramele eroilor săi între toate faţetele cotidianului şi 
adevărului amar, împărţind bunătate, energie, răbdare şi 
celui care pătimeşte, şi celui care păcătuieşte, dar nu 
pentru a înfrăţi binele cu răul, ci pentru a-i aminti celui 
bun, celui cu inimă de copac, ca să fie mai treaz, să fie 
mai atent la acele intemperii ale vieţii care îi schimbă 
hainele, faţa, vorbele... Şi participarea la acest festival a 
spectacolelor după dramaturgia lui Ion Druţă a fost şi 
rămâne o adevărată duminică a sufletului, dar şi un 
criteriu artistic pentru regizori i şi dramaturgi i noştr i 
moldoveni. Şi cei care sunt pe cale de a trece cu succes 
aceste bariere şi de a se alătura lui Ion Druţă în lumina 
rampei, cât n-ar fi de straniu, sunt nu regizorii, dar 
dramaturgii ce propun prin felul lor de a trăi şi de a scrie 
noi unghiuri de vedere ale contemporaneităţii, noi patimi, 
noi probleme. Dar amintiţi-vă că până mai ieri ziarele 
noastre din când în când înveşniceau pe paginile lor 
tânguirile unor regizori de teatru, ale unor actori care se 
refereau la faptul că majoritatea scenelor profesioniste 
din republică duc lipsă de piese originale şi că în aceasta 
rezidă impasul în care se află arta teatrală de la noi. 
Amint i ţ i -vă că până mai ieri, a lătur i de Gheorghe 
Malarciuc - preşedintele secţiei dramaturgie a US din 
Moldova, alături de alţi colegi, mă tot străduiam şi eu să 
demonstrez pe la diferite întâlniri cu oamenii de teatru 
că lamentările lor nu ţin de perspectivă, ci de stagnare, 
că avem dramaturgie contemporană moldovenească 
izbucnită din epicentrul celor mai importante evenimente 
din viaţa noastră, capabilă să reziste la comparaţia cu 
alte valori, capabilă să ne contureze statura nu atât în 
funcţie de umbră, precum ne-am deprins să ne privim în 
ultimele două decenii, dar ca rază de soare, ca bulgăre 
de suflet, viu şi uman. Ne-am tot străduit cu toţii citind 
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manuscrise, consultând, discutând, apărând o cauză, şi 
iată că în cadrul acestui festival strădaniile noastre s-au 
încununat cât de cât cu succese. în lumina rampei a păşit 
Nicolae Esinencu cu Fumuarul - o piesă plină de glume, 
dar şi de sens adânc. Fără poetizări. Numai acţiune, 
numai replică, durere... cu o situaţie de viaţă încurcată, 
crudă chiar, aş zice (ridicată de către autor până la 
complexitatea tragicomediei. Ţăranul, din durere, dar mai 
mult din ambiţ, s-a rupt de locurile natale, de pământ, de 
neamuri şi a venit să-şi crească curpănul într-un fumuar 
de la oraş. E un cuvânt nou în dramaturgia noastră 
această piesă, cuvânt senin spre omul simplu, spre cel 
năcăjit, rătăcit. Cuvânt nu pentru bocet, dar pentru 
îmbărbătare, pentru regăsire... Cuvânt şi zâmbet ce frige, 
ce doare, ce lecuieşte. Aceste laude nu sunt numai ale 
mele, dar şi ale spectatorilor, ale oaspeţilor din Moscova, 
conducători ai seminarului de dramaturgie din 1984, semi-
nar care şi-a ţinut şedinţele chiar în acest local al Uniunii 
Scriitorilor şi în cadrul căruia, alături de piesa lui Nicolae 
Esinencu, a mai fost înalt apreciată şi Osânda de Ion 
Puiu, care mai apoi, fiind montată la Bălţi, a participat şi 
ea acum la festival, prezentând în structura ei adevăruri 
din categoria celor perene, veşnice întru care autorul este 
angajat încă de la prima sa piesă Odochia şi întru care 
autorul de data aceasta, în Osânda, urcă cu alţi eroi spre 
noi perspective de ordin uman şi artistic. în Odochia Ion 
Puiu răscolea adevărurile ce ţin de statutul moral al 
orânduirii şi al rânduirii noastre pe acest pământ: odată 
cu moartea părinţilor, noi, feciorii, moştenim toate - şi 
drumul, şi casa, şi averea, dar şi păcatul săvârşit cu voie 
sau fără voie de către ei. în piesa Osânda autorul sapă 
trepte mai la adâncul acestor moştenir i . . . Caută şi 
urmăreşte cum s-a săvârşit acest păcat. Cum şi din voia 
cui?... Cine l-a săvârşit şi cine pătimeşte?... 
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Iarăşi omul nostru, cel simplu?!... Cel bun la inimă?!... 
Da, iarăşi el!... ne mărturiseşte Ion Puiu. Că aşa erau 
vremurile celea de după război, tulburi şi prea înfocate, 
cu duşmani şi sfinţi de tot soiul, care nu dădeau crezare 
nimănui. Nici celui de sus, nici celui de jos, nici aproapelui 
său. Şi omul nostru n-a avut tărie de caracter, voinţă să 
reziste clipei care l-a pus la încercare. A cedat. S-a speriat 
de puterea altuia, apoi şi de lumina zilei. Frica l-a ascuns 
de ochii lumii. într-un cuptor. Şi tot ea, măria sa frica, l-a 
ţinut acolo două decenii la rând, până a aflat că nu-i cu 
nimic vinovat. Prin această trăire tragică a eroului detaşat 
de cotidian şi înăsprit în fenomenologia existenţială a 
propriului său destin, Ion Puiu face apel la conştiinţa 
neamului întreg, neamului de om şi omenie, abordând 
cele mai arzătoare probleme ale zilei de azi, reflectând 
aceeaşi durere şi frică, laşitate şi indiferenţă din cauza 
cărora ne-am măcinat sufletul şi am cedat multe pe 
parcursul anilor. Şi din istorie, şi din cultură, şi din 
demnitate. Dovadă sunt cele două decenii de stagnare 
în toate ramurile gospodăriei şi culturii noastre pe care 
le-am trăit până mai ieri în cuptorul plin de laude şi 
mistificări. Şi ca o continuitate a acestui apel întru 
rezolvarea problemelor de viaţă, un alt dramaturg, Mihai 
Ştefan, ne impune prin piesa sa în lipsa celor prezenţi să 
deschidem ochii asupra unei generaţii noi, pe care o 
întâlnim în fiecare zi pe stradă, la lucru, dar pe care n-am 
întâlnit-o oglindită în literatură, mai ales în dramaturgie. 
Eroii lui Mihai Ştefan sunt de o vârstă cu el, au vorbă 
limpede, curată, au rădăcini în solul istoriei şi culturii 
noastre, poartă pecetea aceluiaşi timp şi sunt în căutarea 
unei armonii interioare care le-ar asigura o realizare 
optimă a capacităţilor, tind să se integreze activ şi efectiv 
în biografia societăţii, fiind ferm convinşi că participarea 
la înnoirea vieţii din jur e imposibilă fără o autoper-
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fecţionare a fiecăruia dintre noi, fără o continuă purificare 
morală şi spirituală. 

Această credinţă şi chemare spre a ne purifica moral 
şi spiritual, spre a găsi piatră de cetate, de rezistenţă şi 
bărbăţie, punct de sprijin la toate frământările noastre 
de esenţă, e resimţită plenar şi emotiv şi în piesa Prologul 
de Valeriu Matei. Şi poate nu atât credinţă şi chemare, 
cât mai ales o încercare destul de temerară de a ne 
deplasa cu inima şi cu sufletul în istorie pentru a ne 
verifica viaţa noastră după viaţa şi destinul lui Milescu-
Spătaru, marele erudit, filozof, scriitor, care în ciuda 
ex i lu lu i , în c iuda eşecu lu i sor t i t , s-a împ l in i t ca 
personalitate. Şi drept coloană vertebrală a acestei 
împliniri, a acestei drame, tânărul autor Valeriu Matei ia 
dorul lui Nicolae Milescu-Spătaru. Dorul de baştină, de 
pământ, de Moldova. Dorul de-a elibera ţara de sub jugul 
otoman şi de a se întoarce spre locul de unde a prins 
viată. > 

Fixată pe aceeaş i axă a doru lu i , a v isu lu i , 
dramatizarea lui Igor Creţu Micul prinţ, după cunoscuta 
poveste de Antoine de Saint-Exupery, a fost unicul 
spectacol pentru copii, prezentat la acest festival, şi unicul 
care ne-a amintit nouă, celor mai în vârstă, de planeta 
copilăriei noastre. Să n-o pierdem, înghesuindu-ne din 
ziua de azi spre ziua de mâine. Să n-o pierdem, că ea-i 
rădăcina la tot ce am fost, suntem şi vom fi pe acest 
pământ... 

Reieşind din cele spuse mai sus şi, totodată, ţinând 
cont şi de păreri le spectatori lor şi de obiectivitatea 
criticilor, putem constata, fără a exagera câtuşi de puţin, 
că la acest festival dramaturgii moldoveni, menţionaţi mai 
sus, în frunte cu Ion Druţă, au impus prin operele lor o 
tendinţă temeinică şi intransigentă întru formarea unui 
criteriu înalt artistic în arta teatrală din republică. Şi poate 
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că acum nu face să ne amintim de toate pragurile şi 
fărădelegile ce au tot stat şi mai stau cu duiumul în calea 
dramaturgiei noastre, poate e mai bine să rămânem tăcuţi 
în liniştea scăldată de lumina succesului, poate... Dar 
tocmai astăzi să rămânem tăcuţi?... Când ne-am deprins 
a spune lucrurilor şi faptelor pe nume, când am înţeles 
că literatura şi arta sunt chemate să pună probleme, să 
fie cât mai aproape de viaţă, de durere, de omenie, de 
simţul şi gândirea omului de mâine, de inima şi cugetul 
omului de azi, care luptă cu rutina, cu formalismul, cu 
aparenţele, cu frica?... 

Se ştie că unii, chiar din cei suspuşi , nu aleşi, 
deocamdată rămân indiferenţi faţă de restructurare, faţă 
de problemele noastre, rămân ca nişte ziduri vechi ce-s 
dependente numai de soare şi vânt, iar alţii se tem că 
vor pierde scaunul pe care-l ocupă şi sunt atât de 
precauţi, şi tresar la orice frază iute şi plină de adevăr... 
Mâna lor care ani la rând s-a tot deprins să redacteze, 
să taie adevărul, să-l ascundă după lozinci şi inexplicabilă 
încăpăţânare, deşertând şi irosind din buzunarul statului 
lefuri, sume enorme de bani, - încearcă şi azi să fie cum 
au mai fost. încearcă să ne supună voinţei şi gândirii lor 
de ieri. Să ne intimideze, să ne compromită, să ne 
sperie... să ne vâre iarăşi în cuptor!. . . Cu aceeaşi 
insinuare, că suntem prea patrioţi!... Cu aceeaşi armă 
veche, dar sigură, rămasă încă din perioada stalinismului, 
ce ne-a păzit şi ne mai păzeşte somnul din care azi, 
datorită vremurilor noi, începem a ne trezi ca să fim în 
rând cu lumea, popor cu istorie, cu limbă şi cultură veche, 
cu prezent şi viitor, înfrăţiţi cu alte popoare, dar la egal în 
toate... 

Da, ne încearcă cu multe. Chiar şi cu poveţe în ultima 
vreme. Să fim cuminţi... Să nu-i atingem cu nici un verb, 
cu nici o virgulă, cu nici un punct al adevărului. Să ne 
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căutăm de treburile noastre. Chiar şi azi, parcă le mai 
aud glasul, că adicătelea ar fi cazul să nu răscolim iarăşi 
jăraticul, dar să ne mărginim la o simplă trecere în revistă 
a tot ce-am în t rep r i ns noi, cei din b i roul secţ ie i 
dramaturgie în anul trecut. Da, am făcut câte ceva. 
împreună cu Uniunea Oamenilor de Teatru. Biroul secţiei 
a participat la organizarea şi desfăşurarea festivalului de 
spectacole după dramaturgia contemporană moldove-
nească. împreună cu Uniunea Cineaştilor am organizat 
în raionul Dubăsari o săptămână de întâlniri cu cititorii şi 
spectatorii în memoria lui Vlad loviţă, scriitorul şi regizorul 
care a c rescu t odată cu repub l ica . Aces te două 
manifestăr i au fost consacrate unui şir de jubi lee 
importante care au extins relaţiile între oamenii de creaţie, 
cititori şi spectatori. 

Ce-am mai făcut?...Am participat la discuţiile ce s-au 
desfăşurat pe marginea mai multor piese şi spectacole, 
scenarii şi filme... Am consultat zi de zi manuscrisele 
tinerilor. Unele din ele, după discuţii fervente dar eficiente, 
cu aprecieri unanime din partea tuturor membrilor secţiei 
dramaturg ie, au fost promovate spre editare, spre 
Ministerul Culturii... Am stabilit contacte cu alte uniuni 
de creaţie, cu teatrele, cu studioul pentru a scurta drumul 
anevoios al opere lor dramat ice spre lumină.. . Am 
participat la seminarele unionale de dramaturgie... Am 
înaintat tineri pentru a fi primiţi în rândul scriitorilor... 

Aşa că, mai ales din luna lui mai şi până acum, într-
adevăr n-am mâncat pâinica degeaba. Dar şi să ne 
bucurăm prea mult nu face. Fiindcă am început anul cu 
aceleaşi probleme care ne dor. Şi problema cea mai 
stringentă, dureroasă şi deprimantă, mereu cu icre verzi 
şi lapte de cuc, a secţiei dramaturgie e cea care ţine de 
relaţiile noastre cu teatrele, cu studioul, cu televiziunea!... 
Careva dintre dumneavoastră poate să protesteze, să-
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mi amintească că totuşi teatrele ca niciodată până acum 
către acest festival, Prim festival, au montat 11 piese ale 
dramaturgilor moldoveni, că mulţi dintre scri i tori au 
încheiat contracte cu Ministerul Culturii, cu studioul, că 
în arta noastră teatrală şi cinematografică se simte o 
înviorare!... Da, se simte. Recunosc, ştiu că izvoditorii 
acestei înviorări e şi Pavel Pelin, fostul redactor-şef al 
colegiului pentru repertoriu de la Ministerul Culturii, şi 
Emil Loteanu, primul secretar al Uniunii Cineaştilor, şi 
Boris Movilă, şi Raisa Suveică, dar şi secţia noastră în 
frunte cu Gheorghe Malarciuc, omul care aproape 20 de 
ani la rând a intuit, a îndemnat, a trudit şi trudeşte întru 
promovarea noi lor ta lente, p recum şi Igor Cre ţu , 
Alexandru Cosmescu, Alexei Marinat, Vladimir Beşleagă 
şi alţi i. Repet - recunosc!. . . dar această înv iorare 
deocamdată e din fapte şi lucruri aparente, şi fără 
perspectivă. Ca să vă conving, rogu-vă să ne întoarcem 
cu gândul iarăşi către acel Prim festival din decembrie. 
Să ne întoarcem şi să ne amintim cu cât sânge şi nervi 
au văzut lumina rampei piesele lui Ion Druţă, Nicolae 
Esinencu, Ion Puiu, Mihai Ştefan, Igor Creţu... Să ne 
amintim şi să ne întrebăm de ce în afişul teatrelor noastre 
n-am întâlnit spectacole după piesele lui A. Marinat, G. 
Malarciuc, A. Busuioc, D. Matcovschi - dramaturgi care 
au hrănit până nu demult, ani la rând, actorii şi spectatorii 
cu pâinea sufletului lor, dar care azi, dintr-o reavoinţă a 
direcţiilor de teatre, a primilor regizori, a ministerului, sunt 
neglijaţi pe nedrept. Unde eşti, Campanela? - cu astfel 
de întrebare, mai deunăzi, într-o emisiune literară a 
radioului, Gheorghe Malarciuc îşi încheia creionările sale 
la portretul lui Alexei Marinat, în care menţiona: "Piesele 
de teatru nu pot fi repovestite. Ele trebuiesc văzute pe 
scenă. Acolo e locul lor. Vreau să cred că ne vom întâlni 
Şi vom mai da bineţe şi în incinta teatrului, căci viaţa 
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dramatică a lui Alexei Marinat continuă şi va continua 
deci şi opera sa. O viaţă plină de dramatism autentic, şi 
o dramaturgie plină de viaţă autentică trăită adesea cu 
sufletul la gură..." 

întreb într-un glas cu Gh. Malarciuc: Unde eşti 
Campanela? Unde eşti, conştiinţă?... că am ajuns într-un 
hal fără de hal. Unde-i Minodora? vă întreb, spectacolul 
după piesa lui Andrei Strâmbeanu, scriitorul, colegul 
nostru care, după cum ştiţi, din impertinenţa mai multor 
şefi de tot soiul şi de tot rangul n-a încăput nici în 
enciclopedie. "Că-i incomod, că-i guraliv şi neascul-
tător!... Bârfeşte!... Chiar şi pe el însuşi, nu se cruţă!" O 
fi poate şi aşa cum zic unii, dar prin puţinul ce l-a adunat 
în cărţi îşi are locul lui în literatura noastră. Recitiţi proza 
şi poezia lui şi veţi vedea, veţi simţi că trăirile lui nu-s 
trecătoare, că acest puţin al lui e şi mult, fiindcă impune 
un înalt criteriu artistic. Iar piesa Minodora viza încă acum 
douăzeci de ani pe aceşti şefi de tot soiul şi de tot rangul 
pe care îi creştea I. I. Bodiul peste noapte în sertarele 
lui, ridica încă pe atunci probleme arzătoare de viaţă ce 
ţin de conştiinţă, de morală, de mistificări, de corupţie şi 
stagnare, de alunecări de suflet, probleme actuale şi azi. 
Ei, unde-i acel spectacol?... interzis în 1971 cu 5 minute 
înainte de-a ieşi în premieră, înainte de a se deschide 
cor t ina, de către fostul şef la Direcţ ia teatrelor şi 
instituţiilor muzicale a Ministerului Culturii, iar acum, de 
câteva săptămâni, director în acelaşi teatru Luceafărul, 
în localul căruia, nu cu mult t imp după interzicerea 
Minodorei, dumnealui i-a mai dat sentinţa şi lui Ion 
Ungureanu, ca să fie nevoit să plece din Moldova, ca 
mai apoi toate spectacolele montate de acest maestru 
să fie excluse din repertoriu. Printre aceste spectacole 
era şi Radu Ştefan, întâiul şi ultimul de Aureliu Busuioc. 
Ei, unde-s?... Şi Radu Ştefan?... Şi Minodora?... Ţineţi 
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cont că Minodora şi Radu Ştefan... au fost premiate la 
C o n c u r s u l r e p u b l i c a n d e p i e s e p e n t r u t e a t r u . . . 

Cuiva poate i se pare că am început să cosesc iarba 
de pe morminte, că la ora actuală avem atâtea piese şi 
scenarii noi care zac, gem, ţipă prin diferite sertare, iar 
eu vorbesc de cele trecute... Dacă gândim în felul acesta, 
consider că suntem pe un drum greşit. Suntem fără obraz 
şi fără perspectivă. Ca şi cei de ieri. De ce?... Fiindcă nu 
am fi în stare să facem adevărată artă fără a ne cunoaşte 
greşelile şi păcatele, fără a aprecia tot ce am avut bun în 
aceşti ani. Da, am fost şi continuăm să fim indiferenţi şi 
faţă de piesele şi spectacolele menţionate mai sus / ale 
lui A. Marinat, G. Malarciuc, D. Matcovschi, A. Strâm-
beanu, A. Busuioc /, şi faţă de filmele bune / Piatră, piatră 
până acum n-a ieşit în premieră! /, şi faţă de piesele lui 
G. Meniuc, poetul care a plecat dintre noi fără să-şi vadă 
eroii în scenă, şi faţă de piesele lui Alexandru Cosmescu, 
şi faţă de scenariul Sânziana şi Pepelea de Igor Creţu... 
Aceşti maeştri ai cuvântului au stat la leagănul literaturii 
noastre ne-au îndrumat, ne-au pus pe picioare, pătimind 
şi împărţind cu unii din noi bucata lor de pâine. Şi acum 
ce, să-i dai uitării?... Dacă procedăm noi în felul acesta, 
şi generaţiile care vin vor proceda la fel cu noi. Au de la 
cine învăţa, au!... Că nimănui nu i-a trecut prin cap 
gândul, nici celor de la minister, nici celor de la studiou, 
nici nouă, să ne adunăm şi să discutăm, aşa cum citesc 
şi discută ei operele noastre când vrem ajutorul lor... să 
discutăm, să apreciem şi, pe cât putem, să promovăm 
tot ce-am găsit sânge şi suflet al artei. Ne-am cam ferit... 
Ne-am ruşinat... Că de, îs maeştri!... Ne-am neliniştit 
nu atât pentru o valoare artistică naţională, cât mai mult 
pentru noi înşine!... Şi am pierdut. Din timp şi din talent. 

Acum câteva zile mi s-a propus să fiu regizor la 
scenariul Masa rotundă de Gh. Malarciuc, un scenariu 
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dur, îndrăzneţ, cu probleme actuale de viaţă ce ţin de 
conştiinţă, de morală, de cinste şi demnitate, care dau în 
vileag mistificările ce s-au făcut şi se mai fac în jurul 
nostru; un scenariu apreciat de dramaturgii de vază, dar 
care cu greu a fost acceptat aici şi pe care, cred eu, 
studioul nu prea vrea să-l lanseze. Iarăşi îl vor trimite la 
Moscova, iarăşi nu vor insista aşa cum au procedat şi cu 
scenar iul Sânzeana şi Pepelea. în felul acesta vor 
tărăgăna şi nu-l vor lansa în producere. Că aşa-i la noi -
şefii parcă se înnoiesc, dar directivele rămân vechi. 

într-o situaţie şi mai deocheată se află scenariul 
despre Nicolae Milescu-Spătaru, semnat de Serafim Saca 
şi Valeriu Matei. E un film din 7 seriale pentru televiziune, 
dar care n-are nici o perspectivă. N-are nici regizor, nici 
bani pentru a fi lansat. Pentru filmele Odinochii avtobuz 
pod dojdiom, Grajdanschii isc ş. a. s-au găsit şi bani, şi 
bunăvoinţă, la fel şi pentru multe alte scenarii mediocre 
se vor găsi, dar pentru un scenariu ce reprezintă istoria 
noastră, şi nu numai a noastră, nu se găsesc şi nu se 
ştie dacă se vor găsi. Nici bani, nici tărie de caracter de 
a promova, nici atmosferă normală de lucru. îmi amintesc 
cu câtă greutate, cu câţi nervi au turnat N. Esinencu şi 
V. Brescanu ultimul lor film Tunul de lemn. Câte praguri 
au avut de trecut pentru a închega un material atât de 
omenesc şi atât de al nostru! Drept că filmul ca valoare 
artistică n-a atins înălţimea nuvelei. Pe drumul de la 
nuvelă spre ecran autorii au pierdut cel mai de preţ lucru 
- zâmbetul lui Esinencu. Dar nu-i putem învinui. Căci 
parcă în atmosfera de lucru şi de relaţii de la studiou, 
unde încă mai domneşte în toate duhul lui lordanov şi al 
lui Kuniţki, e în stare cineva să facă umor?... Doar poate 
numai Cărare. Cel de pe timpuri. Că acum, în ultima 
vreme, de când aşteaptă să i se monteze piesa Portretul, 
a cam rărit-o şi el cu umorul. Umblă pe la adunări, bea 
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pastile cu pumnul, scrie jalbe şi-i foarte serios. Chiar şi 
atunci când îmi telefonează acasă şi-mi mulţumeşte că, 
datorită nouă, celor din biroul secţiei, i s-a citit piesa în 
teatru şi că, în sfârşit, şi Podoleanu de la Minister a înţeles 
că e o piesă bună. De vreo trei ani îmi tot telefonează, 
îmi tot mulţumeşte, şi mai nu plânge. Se vede că şi 
teatrele au duhul lor...Unul parcă te pupă... Altul te 
înţeapă!... Al treilea sau al treisprezecelea îţi pune 
piedică... şi cum cazi şi-ţi zdreleşti nasul, îi zice lui al 
patrulea sau lui al patruzeci şi patrulea să-ţi caute piesa 
prin arhivă!... "lată piesa, iat-o!" îi strigi. "Nu asta, prima 
variantă... cea cu Păcală şi Tândală\... îţi răspunde. 
"Cum?!... Eu n-am aşa piesă... Păcală şi Tândalăa scris 
Ion Gheorghiţă!" te revolţi. "N-are importanţă cine şi ce a 
scris. Le unim şi facem una bună pentru norodul de la 
ţară!..." îţi bate din palme domnul regizor... Şi te vezi de 
acum aburit în premieră!... Şi eşti gata să-i iei nu numai 
pe Tândală şi Păcală din piesa lui Ion Gheorghiţă, dar şi 
pe Ion Vodă cel Cumplit din noua piesă a lui Dumitru 
Matcovschi. Iar de nu - plângi cum plânge Cărare. 

Dar să nu ne grăbim a face concluzii. Să ne amintim 
iarăşi de festival şi să ne întrebăm de ce spectacolele 
Grand-pris de N. Esinencu, Fântâna Anghelinei de A. 
Burac, Masa de sărbătoare de A. Gondiu, Vom trăi şi 
vom vedea de G. Urschi au fost prezentate în cadrul 
festivalului sub orice nivel artistic?... Dramaturgii sunt 
de vină?... Esinencu?...Burac?... Să am iertare. Ambii 
sunt autori care s-au afirmat. Piesele lor se joacă cu mult 
succes în alte ţări. Burac aşteaptă să fie chemat în Bul-
garia, Esinencu în Mongolia. Sau poate Urschi şi Gondiu 
poartă vina?... Piesa lui A. Gondiu Masa de sărbătoare 
a fost menţionată la concursul republican de piese, şi de 
atunci şi până acum regizorul a avut timp berechet s-o 
revadă, împreună cu autorul, după toate cerinţele noi ale 
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scenei... Iar G. Urschi are şi el pană, şi trebuia pus să 
mai lucreze!... Aşa după cum l-au sfătuit şi Ministerul, şi 
Consiliul artistic al teatrului, şi Biroul secţiei noastre. Dar 
cine să-l impună, n-a văzut regizor care ar fi lucrat serios 
cu el, precum n-au avut nici A. Gondiu, nici A. Burac, nici 
N. Esinencu!... Se ştie că înainte de a se începe montarea 
unei piese e nevoie de un dialog, de o colaborare dintre 
regizor şi dramaturg, care duce nu numai spre o pătrun-
dere profundă în material, dar şi spre o îmbunătăţire 
calitativă şi a subiectului, a personajelor, a conceptului 
regizoral, aşa cum o făcea pe vremuri cu mult tact şi 
succes Ion Ungureanu. Din păcate, astăzi printre regizorii 
noştri de teatru şi de cinema nu avem o asemenea 
personalitate. 

- Dar ce avem? mă vor întreba unii. 
Avem mul te . . . Avem con f run tă r i d in t re actor i , 

administratori, asistenţi, meseriaşi de tot felul, ce s-au 
instalat în jurul regizorilor, confruntări nu atât pentru a 
remania arta teatrală şi cea cinematografică moldove-
nească, dar pentru a ocupa cât mai repede şi-n teatru, şi 
în film scaunul de prim regizor!... confruntări din acea 
viaţă ca o pradă, toboganică, dăruită alunecărilor de suflet 
care argumentează tânguitor şi strident părerea de mai 
sus, că în arta regizorală din Moldova lipsesc personalităţi 
ce ar fi în stare, prin forţa talentului, să scoată din impas 
cultura şi viaţa noastră. Ani la rând nici Ministerul Culturii, 
nici Comitetul pentru Cinematografie, nici uniunile de 
creaţie nu s-au îngrijit serios de pregătirea cadrelor. Au 
fost trimişi la învăţătură şi promovaţi rude, prieteni, bufoni, 
nu şi talente!... Talentele adevărate au fost prigonite ca 
nişte duşmani ai poporului. 

Avem multe... Avem teatre fără localuri, fără maşini, 
fără apartamente pentru actori, dar şi fără o cultură a 
limbii materne. Teatrele noastre care sunt menite a fi focar 
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de perfecţionare a limbii, model de rostire corectă, astăzi 
degradează din ce în ce mai mult spre o vulgaritate din 
cele mai crase. Nici într-un teatru astăzi nu se mai practică 
lecţii de vorbire scenică, ba chiar în unele limba este 
neglijată intenţionat şi de către unii actori, şi de către 
secretarul literar, şi de către directorul teatrului!... O 
mostră a acestei acţiuni este teatrul de păpuşi Licurici, 
teatru cu două t rupe de ac to r i . Una rusă, a l ta 
moldovenească. Cu un director şi cu un secretar literar 
care nu cunosc la perfecţie limba rusă, care habar n-au 
de cea moldovenească şi duc o luptă nu pentru a le însuşi, 
ci pentru a le discredita. Programele sunt pline de greşeli, 
spectacolele trupei moldoveneşti sunt plănuite mai mult 
pentru a fi jucate în limba rusă... Şi lucrul acesta este 
motivat de către director prin faptul că teatrul are nevoie 
de plan! . . . Iarăş i c i f re , ia răş i d e m a g o g i e , ia răş i 
discreditare de suflet, iarăşi neglijare a hotărârilor de stat 
în ce priveşte însuşirea limbii materne!... 

Avem multe... Avem actori talentaţi şi omeni cinstiţi 
care pleacă din teatre, ca Vasile Tăbârţă, fiindcă nu mai 
pot răbda nivelul mult prea modest al regiei, scamatoriile 
cu care sunt serviţi oamenii de la ţară şi pentru care sunt 
jupuiţi de bani, de timp şi de demnitate... Avem tineri 
actori, regizori care au îmbătrânit fără lucru, fără a face 
măcar un rol, un spectacol!... Avem tineri dramaturgi -
Eugen Gheorghiţă, Vasile Bologan, Valeriu Butnaru, 
Nicolae Negru, care aleargă de la un teatru la altul şi 
nicăieri nu găsesc uşă să intre în scenă şi să se 
încălzească... Se mulţumesc numai cu promisiuni. Avem 
piese şi scenarii noi aruncate prin sertare, alături de cele 
scrise mai de demult... Şi regizori-dramaturgi avem. Mai 
ales în cinematografie. Dar şi-n teatru!... Da, da, în teatru. 
Că, mă miram eu de ce la acest festival de spectacole 
după dramaturgia moldovenească n-a participat nici 
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Teatrul poetic şi nici cel din oraşul Cahul?!... Parcă aveau 
cu ce!?... Andrei Vartic montase în ultimii doi ani două 
spectacole: unul după piesa lui Eugen Gheorghiţă, iar 
altul - o dramatizare după Cinghiz Aitmatov, semnată de 
Valeriu Butnaru. Şi mai avea în lucru un al treilea 
spectacol - Oameni de paie - de N. Esinencu, pe care 
de acum trebuia să-l finiseze... Mi s-a spus că-i la filmare. 
Debutează în cinematografie ca regizor după un scenariu 
propriu, cu actori proprii... Dar colectivul din Cahul de ce 
n-a prezentat spectacolul cu care s-a lansat ca teatru?... 
Oare clasicul literaturii noastre Bogdan Petriceicu-Haşdeu 
nu ar f i onoratfestivalul?...La întrebarea mea multstimatul 
critic de teatru Gheorghe Cincilei a strâns din umeri. Am 
strâns şi eu a mirare... Când colo, zilele acestea aflu că 
teatrul din Cahul în vremea ceea monta o piesă care n-a 
fost apreciată şi nici achiziţionată de Minister, premiera 
căreia a avut loc în primele zile ale anului 1988. E vorba 
de Peripeţiile lui Păcală, autor V. Bădiţă... V. Bădiţă este 
Victor Ignat, prim-regizor la teatrul din Cahul. în varianta 
programulu i de repertor iu pentru 1988 al teatrului 
figurează încă o piesă semnată de V. Bădiţă, despre 
răscoala ilegaliştilor din Cahul. 

Victor Ignat tot din proprie iniţiativă a tradus şi o piesă 
- Bes vselilsea de Mişel For, pe care, presupunem, n-a 
tradus-o fără scopul de a o monta. 

în răstimp, zac neatinse de teatrele noastre piesele 
achiziţionate de colegiul Ministerului - Voi, ispăşitorii şi 
Dovezi pentru o axiomă de S. Saca, Ion Vodă cel cumplit, 
Sperietoarea şi Alexandru Lăpuşneanu de D. Matcovschi, 
Jocul de-a moartea de E. Damian, Contora de N. Esinencu, 
Becurile de N. Rusu, Molda şi Vânătoarea de zimbri de 
I. Puiu, Vârtelniţa de V. Bologan, Apusul de soare se 
amână de V. Butnaru, Geamul spart de A. Burac, Păcală 
şi Tândală din satul cu oameni de I. Gheorghiţă şi altele. 
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După cum vedeţi, problemele vieţii noastre rămân 
aceleaşi care au fost şi ieri. Chiar şi mai complicate. Şi 
pentru a scăpa cât de cât de ele, e nevoie şi de localuri, 
şi de apartamente, şi de regizori-personalităţi, şi de-o 
atmosferă favorabilă creaţiei... şi de modestie, cinste şi 
demnitate, şi de talent, muncă şi perseverenţă, şi de noi 
teatre, dar şi de oameni gospodari la toate posturile de 
conducere, dar şi de un program de sistematizare, de 
ocrotire şi de dezvoltare a culturii şi artei, un program 
neacademizat, dar activ, cu perspect ivă şi cât mai 
aproape de adevărul vieţii, în care în centrul problemelor 
de mai sus ar intra şi strigătul nostru, că montarea şi 
lansarea spre spectatori a unui scenariu bun sau a unei 
piese bune, precum sunt scenariile Sânzeana şi Pepelea, 
Masa rotundă, Nicolae Milescu-Spătaru, Durere... şi 
piesele Frumos şi sfânt, Ion Vodă cel Cumplit, Molda, 
Exlipsa, Contora, Jocul de-a moartea, Păcală şi 
Tândală..., Radu Ştefan... Minodora... este nu numai o 
problemă a noastră, a dramaturgilor, dar şi o problemă 
serioasă de stat, fiindcă, după cum ne spune tânărul critic 
şi cronicar Pavel Pelin în cartea sa de eseuri Ce dragoste 
veche - actorii, "o prosperare a societăţii, a culturii şi a 
artei începe, în tâ i şi în tâ i , de la o ma tu r i za re a 
dramaturgiei, care trebuie mereu apreciată şi susţinută 
la timp, precum ţărâna, apa şi aerul..." Vă miră faptul, 
că-l citez pe un tânăr?!... Ce să-i faci?... Trăim zile de 
restructurare... Şi învăţăm şi de la tineri... 

1988, martie 



NICI SINGURĂTATEA NU-I MAI APARŢINE. 

Natura l-a zămislit, spre a stăpâni mânia cuvintelor şi 
a însenina cartea mare a neamului... 

Sub pana lui verbul e o stare a istoriei, istoria e un 
prezent care doare, prezentul e o permanenţă săpată 
în cuvânt. Dar care din ele e cel mai de leac sufletului şi 
lumii, atunci când în preajmă cuvântul se împietreşte, 
iar piatra tăiată se macină? E cel care-l mistuie, e rugul 
din el. 

A ştiut şi cunoaşte un singur drum. Cel ce porneşte 
mereu de acasă, în urcuş, spre neobişnuita curăţenie a 
întregului EU artistic. Cel ce nu apune, cel cu fruntea 
plină de universuri şi mereu istovit de absenţa unui 
adversar. 

în tot ce trudeşte, e omul de mâine, care va să 
convingă şi inimile multor suflete încă nenăscute, că 
autentica frumuseţe a artei e gândirea liberă, senină şi 
fără de hotar. Poate astfel se explică faptul că scriitori 
din toată lumea, poeţi şi prozatori, stau în jurul mesei lui 
de lucru, carte lângă carte, iniţiindu-se în tainele limbii 
române, aşa precum au făcut-o Puşkin, Nekrasov, 
Tiutcev, Blok, Esenin, Shakespeare, Burns, Baudelaire, 
Petofi, Gogol, Tolstoi, Turghenev.Cehov, Şolohov, Antoine 
de Saint-Exupery, Şota Rustaveli... 
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Viaţa nu l-a răsfăţat, l-a învăţat în schimb să nu o 
considere o povară, ci o posibilitate de a se realiza prin 
suferinţă, dând astfel sens existenţei... 

Şi întru toate acestea nu pretinde nimic de la nimeni. 
Pe timpuri a avut dascăli, îndrumători... Unii, pătrunşi 

de spusele lui, i-au devenit ucenici, alţii au îmbrăcat 
uniforma de scriitori şi stau la rând după cer şi luceferi. 

Om de tribună nu este. A stat şi stă retras, îşi vede 
de t rebur i , de poezie, de t raducer i - un ver i tab i l 
patrimoniu cultural... 

Şi totuşi, care este metafora ce-l întregeşte?... 
Andrei Lupan: 
- Darnică poezie... 
Mihai Cimpoi: 
- Artist care acceptă de la bun început anonimatul... 
Argentina Cupcea-Josu: 
- Mintea noastră... 
Valentina Rusu-Ciobanu: 
- Delfin... 
Vlad lovită: * 

- Spirit rar întâlnit... ferice de tine că-l ai pedagog! 
Nicolae Esinencu: 
- Moştenirea copiilor mei teribili... 
Liviu Deleanu: 
- Suflare care învie figuri de lut... 
Ion Druţă: 
- Singurul în stare a urni din loc şi a duce un lucru 

până la capăt... 
Grigore Vieru: 
- Inimă dezgolită... 
Leonida Lari: 
- Rănit de frumuseţe... 
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Mama: Igor... 
Tata: Igor Creţu. Viţă de mocani din Munţii Făgăraşi, 

cobo râ ţ i cu t u rme le şi împămân ten i ţ i în câmpia 
Bugeacului... 

Soţia: 
- Omul drag, căruia nici s ingurătatea nu-i mai 

aparţine... 
în rândurile de mai sus simt căldura unei primăvăratice 

lumini pentru cinstirea operelor scriitorului Igor Creţu, care 
poartă pe umeri povara multor ani grei şi senini... 

1982, martie 



IZVORUL 

Să scrii despre Vlad loviţă e precum ai scrie despre o 
dragoste a ta, fierbinte, cu pară de năzuinţi şi furii; o 
dragoste de pământul natal, de frate - fratele care trăieşte 
peste drum, dar sub acelaşi semn al destinului şi care nu 
suferă lauda; o dragoste de bună-istorie şi de tot ce este 
astăzi viu şi onest în literatura şi cinematografia noastră. 
Sub numele şi suflarea lui azi îşi trăiesc viaţa spre noi 
câteva filme documentare, câteva filme artistice, câteva 
sute de pagini de proză scrisă la înaltă conştiinţă, în care 
te regăseşti sămânţă în brazdă şi om al neamului tău, 
lumină de cuget şi de verb pământesc, dar cucernică, 
înălţând firea omenească la acel grad de tensiune, unde 
nimic nu se mântuie, unde la toate li se spune pe nume: 
adevărată literatură, adevărată măiestrie regizorală. 
Fraza lui loviţă, literară, cât şi cinematografică (filmul doar 
e un ţesut din cadre-fraze) e în primul rând gândire, apoi 
prezenţă de emoţie sau joc de culori, şi rupe canonul 
cotidian prin ţinuta sa sobră şi exactă, prin ritmul ei -
uneori sacadat, alteori lent, parcă de dans clasic, parcă 
poporan, prin nobleţea de a se nega ea singură că e 
descoperire, că e un diamant. Ea se ştie o parte a 
întregului, ea - ca şi autorul - nu se complace, parcă 
intenţionat se pierde între altele, ascultă, ca omul necăjit 
de griji şi de-o durere care îl roade pe ascuns, se străduie 
să se regăsească - nu atât pe ea, de una singură, cât 
într-un plin polifonic al ansamblului, al gândului domnitor 
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peste toate, al misterului. Zic al misterului, fiindcă taina 
rămâne. Autorul rotunjeşte gândul nu pentru a pune punct 
trăirii, nu pentru a te opri din cugetare, dar pentru a păşi 
spre taină, a păşi cu încredere că ai să o descoperi, că-i 
taina ta, numai a ta, că tot ce-ai făcut până acum, ce-ai 
trăit e mai mult un joc, un joc de recunoaştere a destinului, 
un joc durut al micilor detalii, parcă la primul contact 
nesemnificative, dar de la care îşi iau începutul marile 
înţelesuri, marile frământări; un joc auzit parcă undeva 
la oraş, lângă o staţie de troleibuz, auzit şi trăit chiar 
undeva într-un colţ tainic al sufletului, lângă anii copilăriei, 
lângă o dragoste la care revii şi pe care n-o poţi uita, şi 
nici aciua, pentru că-i dragoste. întru susţinerea celor 
spuse mai sus dau citire unui mic fragment din nuvela 
Dincolo de ploaie: 

"N-am auzit când a scârţâit portiţa lui Vasile Gaţapuc. 
M-am trezit deodată cu el pe gard, alături de mine. 

- Ai tras pe ospeţe? 
- în concediu. 
- Cică te-ai făcut om mare acolo la televiziune? 
- îs cabelmaistru. 
- înţeleg. 
Nu eram capelmaistru. Eram cabelmaistru. De la 

cablu. Camera de televiziune are vreo patruzeci de metri 
de cablu. Operatorul mână camera. Iar cabelmaistrul 
trage din urma lui cablul. 

- Cică şi Vica Ivanovna îi prin părţile noastre, îmi 
întinse Vasile o ţigaretă. 

- Da. 
- Trebuie să vă împăcaţi. Amu sunteţi pereche. Tu 

capelmaistru, ea artistă. Cică îi o artistă tare harnică. 
Ştie nu numai să joace, să cânte şi să spună poezii. Cică 
a învăţat să ciripească, să şuiere şi să hămăie. Afară de 
asta, cică zugrăveşte la teatru cela tot ce-i pe scenă: 
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copaci, case, râuri, stele. Şi pe artişti îi zugrăveşte pe 
faţă... Şi-i ma> îmbracă şi dezbracă. Aseară a controlat 
biletele, cică... la intrare. A văzut-o nu ştiu care de la noi 
din sat. 

După asta Vasile alunecă de pe gard, îşi aprinse ţigara 
şi zise că se grăbeşte. 

- Mai stai. 
- Ţârţâră. 
- Stai să-ţi spun o ghicitoare. Uite. 
Am zgâriat cu drâmba un cerc pe coteleţul de la 

picioare. 
- Aista-i lac. Moşneagul se află pe un mal. Baba pe 

celălalt. Cum să treacă moşneagul la babă? 
- Cu luntrea. 
- E stricată. 
- Să se ducă înot. 
- E bătrân şi n-o să ajungă. 
- Poate cu avionul? 
- Se teme. 
- Ei iacă-tă. N-am eu altă treabă, decât să dezleg 

crosvorduri. Rămâi sănătos. 
Şi Vasile se îndreptă spre portiţa lui, o deschise, dar 

nu păşi în curte, se răsuci spre mine. 
- Da tu ştii cum trebuie să treacă? 
- Ştiu. 
- Cum? 
- Trebuie să se înece, am strigat eu. Baba o să-i vină 

în ajutor şi o să se înece şi ea. La fund se vor întâlni..." 
în aceste simplităţi cotidiene Vlad loviţă pătrunde cu 

toată suflarea sa, cu crezul său - că viaţa este concretă, 
contradictorie, oscilantă, ameţitoare şi, totuşi, acolo unde 
ne cheamă, se află adevărul - pătrunde cu toată inima, 
cu toată sănătatea lui şi ţine pe ele, pe aceste simplităţi 
ca pe nişte coloane de mare ordine şi de statornică 
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credinţă, sufletul eroului în căutare, sufletul şi cerul 
deasupra satului. 

- Fiecare scriitor trebuie să aibă baştina lui, cu nume 
concret de sat, de oraş... Fie chiar un nume creat de 
dânsul. Dar trebuie să o aibă în tot ce face el. Ca Druţă -
stepa Sorocii. Ca Matcovschi - Duda, ca Zadnipru... Ca 
Ciobanu... Ca Beşleagă, ca alţii... Mi s-a destăinuit el, 
Vlad loviţă, într-o seară, când ieşise din spital după 
operaţie. 

- Tu o ai, Vlad... iată eu... am îngânat cu gândul la 
ale mele. 

- Eu o simt, trăiesc în toate cu ea, dar nu i-am dat 
nume. O simt, o trăiesc... Moldova... îngăimă îngândurat 
cu acea lucoare şi sfinţenie în ochi, pe care am întrezări-
t-o printre rânduri în glasul şi în privirea Magdalenei -
eroina părţii a doua a romanului Dans în trei. Acum nu 
pot să nu citez un alineat, măcar o mişcare de suflet a ei, 
un joc năstruşnic pe care l-a avut în copilărie şi pe care îl 
mai aude şi-l mai trăieşte acolo, pe insula de nisip din 
mijlocul Nistrului, din ţara apelor şi a viselor, lângă un 
peşte mare, un somn care nu dă din coadă, că-i cu burta 
în sus... 

" - Sssf... Ştiţi că somnul înghite viţei, oi, chiar şi copii? 
Se apropie de mal - şi aam! 

Un răstimp îl vei privi din toate părţile atent. Frica încă 
nu s-a scurs din tine toată. Apoi, după ce te vei convinge 
că somnul nu doarme şi nici nu se face că doarme, că e 
mort într-adevăr, fiindcă nu respiră, tu, nu tu, altcineva, 
tu ai fost întotdeauna o fricoasă, vreunul din băieţi îl va 
atinge cu degetul piciorului. După asta veţi îndrăzni şi 
voi, ceilalţi, să vă atingeţi de el, să vă uitaţi în ochii lui ca 
într-o oglindă. 

- Tu vezi? 
- Eu - nu. 

252 



Apoi veţi sui pe el, veţi dansa, îl veţi călări. Unul va 
aduce un bolovan. Altul - o poală de nisip. încă un 
bolovan, încă o poală de nisip. Din nisip se va face o 
casă. Din bolovani garduri... lată şi o creangă. Va fi pom. 
lată şi o floare. Va fi. ..Ceva fi floarea ? Floarea va rămâne 
tot floare. Dar noi? Noi, copiii, vom fi mari. 

-Eu- tata! 
- Eu - mama. 
- Eu - copilul! 
-Eu - câinele, 
- Eu - vaca. 
- Eu - găina. 
-Eu - purei ca. 
Casa e gata. Gardul e pus. Copacul dă frunze. Floarea 

înfloreşte. Mama spală. Tata fumează. Copiii se joacă. 
Câinii latră. Vaca mugeşte. Găina cotcodăceşte. Purcica 
coviţăie. 

Mama: Ce faci, măi? 
Tata: Da ce-ai vrea să fac? 
Mama: Fă ceva. 
Tata: Mai aprind o ţigară. 
Mama: Lasă ţigara. 
Tata: Şi ce să fac? 
Mama: Taie purcica. 
Tata se scoală, la cuţitul. Eu - purcica, mă culc cu 

faţa în jos. Tata mă spală de nămol şi începe să mă "taie". 
- Cuţitul ista nu taie. 
îl ascute de-o piatră. 
Cearcă din nou. Tot nu merge. Eu coviţăi. 
- Cu topolu, strig, cu topolu!... Cearcă cu topolu. 
Câinele îi aduce în dinţi o bucată de fier - "topolu". 
- Poftim. 
Tata taie. Fierul a pătruns în carne. Eu coviţăi. Urlu 

de durere. Toţi râd. în sfârşit, mă smulg din mâinile copiilor 
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şi îi trag lui "tata" una la ceafă. "Tata" - mie una peste 
ochi. "Mama" strigă la "tata": 

- La ce baţi copilul, sătană? 
A uitat mama că-s "purcică". "Tata" îi trage una 

"mamei". 
- Asta-i purcică, nu copil. 
"Mama" zboară peste gard. Răstoarnă gardul, casa, 

copacul, floarea. 
Se aude un bubuit sub noi... Ca de cutremur... Ne 

răsturnăm cu toţii în apă. Somnul răsuflă. Se mişcă. Gura 
i se lărgeşte şi din gură îi iese ceva. Tot peşte. Nu 
seamănă a peşte. A om seamănă. E îmbrăcat. E viu. Se 
mişcă. Ţipăm. O luăm la fugă, iar el, peştele, omul, 
dihania udă, plină de ceva alb - maţe? de ceva roşu, 
sânge?... Se ia după noi în patru labe... Râde... Fugim. 
Ne uităm în urmă. Dihania s-a oprit. Râde. S-a răsturnat 
pe-o coastă. S-a răsturnat pe spate. Râde cu hohote. De 
ce? Că ne-a speriat pe noi, c-a ieşit din gura somnului?..." 

în acest fragment dăinuie un zvâcnet, un tremur al 
frumosului care musteşte de la acea prospeţime poetică 
de redare a faptului de viaţă, de redare şi de descătuşare 
a sufletului cu tangenţă de reflux al memoriei, când 
autorul prin câteva ecuaţii simple ale detaliilor concrete, 
ale frazelor laconice şi călite până la frază-detaliu, frază-
culoare, frază-sunet, a putut fără sforţare să obţină lungi 
serii de armonii de o valoare variată, îngăduind să se 
realizeze complexe plastice şi poetice cu un singur ţipăt 
mut, sau cifră a eului la bază, - adică eu-suflet al eroinei, 
fiind o amintire, nu-s numai o pură amintire, dar şi prezent 
care îl îndeamnă pe cititor la un joc, la o trăire de trecut 
şi de prezent, unde toate polurile sunt clare pentru a 
contacta, unde - dacă treci pragul unor canoane ale 
scrisului - îngădui să alterneze paradoxul cu adevărul, 
zeflemeaua cu fantezia, unde nu mai eşti singur călător 
prin vreme, dar o ai de călăuză pe măria sa înălţimea 
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trează, înălţimea de la care uneori priveşti şi stăpâneşti 
lucrurile şi faptele, spre care mereu tinzi de-a fi un întreg 
cu ea, o personalitate. Această constatare a mea, cam 
metaforică, dar ştiind-o sinceră, despre amplituda şi 
formarea unei personalităţi, desigur, abia-abia îmi adie 
din fragmentul citat, dar de simţit o simt în toată creaţia 
lui Vlad loviţă, în tot ceea ce a scris şi a filmat. O simt ca 
vână de concept infuzibil, dur şi statornic, fără pic de 
didacticism, având creastă şi curbă în adâncul ţesăturii 
artistice, vână de crez şi de suflare, vână vie... Am 
impresia că el, autorul, e mereu cu ea, mereu în drum, 
mereu în căutare... Obsedat de-a vedea marele în păsul 
mic, în acele detalii şi fapte parcă neimportante pentru 
alţi ochi, pentru altă inimă... Mai mult inimă şi suflare, 
decât trup. Şi parcă uite-uite o să se împiedice de un fir 
de iarbă şi o să cadă... De un fir de iarbă sau de-o vorbă 
nepricepută a cuiva ce e în postură de veghetor şi de 
atoateştiutor... Şi, ca să nu cadă, se ţine ca ţăranul de 
pământ şi rămâne om de treabă în toate. 

Ici ogoieşte durerea de lângă plopii înalţi... 
Ici rupe păienjenişul războiului cu o dragoste... 
Ici prinde şi-ţi dăruieşte râsul şi plânsul vinului... 
Ici e dincolo de ploaie, cu Vica, cu dragostea care îl 

aşteaptă pe celălalt mal al apei... 
Ici are grijă de Grig... Si de Magdalena... Si de lacob 

Nebunu... Că-s toţi dintr-un suflet, dintr-un roman - Dans 
în trei... 

Ici e inimă şi trup cu Dimitrie Vodă Cantemir. 
Ici sapă o fântână... Cu apă bună de băut şi pentru 

acei care nu beau apă. 
Ici face o malancă... de se bucură o lume. 
Ici adună o baladă în care se pierde, de-l invidiază 

prietenii. 
Ici râde, ici îl doare... Şi caută un paznic la toate cele 

bune din drumul lui. 
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Ici, aici... în Moldova, acasă... Dar în drum, spre taina 
personalităţi i contemporane, spre taina personalităţii 
istorice... cu sânge şi cu răbdare... Spre mit. Cu flux şi 
reflux de la acel mal de pământ cu anină de la Cocieri, 
unde s-a născut, unde odihneşte mama sub floare de 
spin şi de piatră grijită, unde văzduhul, ograda şi casa 
bătrânească mai păstrează glasul şi vorbele ei - pentru 
alţi eroi, la vreo povestire sau la vreun roman, pentru alt 
îndemn la drum, la drumul lui Vlad... unde trăiesc neamu-
rile, fratele Colea, cumnata Liuba, nepoţii... unde tata -
"badea Fima... cel invalid de război", cum îi spun sătenii 
- lucrează şi grijeşte pământul cu o singură mână, încă 
de cum s-a întors din bătălie - sapă, seamănă, prăşeşte, 
curăţă via, adună roada... şi ţine cum poate casa... şi... 
şi-l aşteaptă pe Vlad din oraş, să-l vadă sănătos lângă 
el. Pe acest mal de pământ cu oameni de viţă veche, 
plugari, poeţi năzdrăvani... Pe acest mal de pământ cu 
câmpii mănoase, unde până şi lupul azi e o bogăţie mare 
- are el ceva din cele sfinte şi lumeşti şi nu se cade să 
fie împuşcat... Pe acest mal de pământ unde-s toate 
rumenite şi cu haz, unde - după cum mărturiseşte autorul 
chiar la începutul nuvelei De ale toamnei: 

"...nimic nu poate fi pe lumea asta mai urât şi mai 
capricios decât o iarnă moldovenească. De anul nou la 
noi ca de obicei plouă şi Moş Gerilă umblă tuşind cu 
umbrela în mână şi seamănă oamenilor angină şi alte 
bolişti. în ianuarie mugurii liliacului în bătaia soarelui 
viclean se umflă de râs gata să plesnească. în martie, 
când toţi crainicii de la radio şi televiziune invită la 
sărbătoarea Mărţişorului încep nişte ninsori şi nişte 
viscole de nu poţi scoate capul afară. Apoi viforniţele se 
potolesc ca prin minune, zăpezile dispar brusc şi se lasă 
o vreme stranie. Nici semn de iarnă nu se mai vede, nici 
semn de primăvară nu mijeşte încă. Pământul e gol. Cerul 
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opac. Liniştea din grădinile amorţite fumegă încordată. E 
pace adevărată între cele două anotimpuri, sau poate că 
iarna stă ascunsă pe undeva prin văgăuni şi veghează... 
Pândeşte. Şi când te aştepţi mai puţin, numai ce vezi că 
se întoarce afurisita, şi iarăşi scutură cojoacele, iar suflă 
îngheţ peste răsad şi mladă. Numai că nu. S-a dus. La 
geam, ca un steguleţ alb tremură zarzărul înflorit. Şi dacă 
a înflorit zarzărul, prinde curaj şi piersicul, apoi, încetul 
cu încetul înnebunesc caişii. Prunii şi vişinii - pâlcuri de 
îngeri flocoşi - coboară pe dealuri direct din cer. Cireşul 
- explozie cu zumzet de albine - domină satul. De atâta 
alb te dor ochii, de atâta mireasmă - capul. Merii sunt 
cei mai fricoşi. Ei vin la horă ultimii şi îşi leapădă straiele 
fără să fi jucat, fiindcă în vale cucul cântă de acum pentru 
copiii care îşi pun la ureche cercei de cireşe coapte. 

în amintirea noastră primăvara îşi dăinuie clipa între 
zarzărul înflorit şi pumnul de cireşe mâncate. A fost 
scurtă, dar a fost, am văzut-o. Pe când vara, anotimpul 
cel mai lung, la noi trece pe lângă omul porumbului, omul 
spicului de grâu, omul viţei de vie, nevăzută. Nu o vede 
nici omul cartofului, nici omul tutunului, nici omul sfeclei 
de zahăr, fiindcă omul sfeclei de zahăr, omul tutunului, 
omul cartofului, precum şi cel al viţei de vie, cel al spicului 
de grâu şi cel al porumbului, cu ochiul în pământ stă toată 
vara, cu gândul la roadă şi sufletul legat de coada sapei. 
Cum a fost vara omul roadei abia în toamnă îşi dă seama. 
Dacă roada e frumoasă, înseamnă că şi vara a fost 
frumoasă, dacă nu prea, îşi aminteşte şi el de ploile cu 
grindină care au dat peste dânsa, de secetă, de inundaţii 
şi o iartă, dar mai mult îi mulţumeşte pentru puţinul cu 
care s-a ales..." 

Şi acum, după aceste rânduri de simţ, de mândrie şi 
chin, după această cântare ce leagă lumina de drumul 
omului, şi după care vezi cum până şi ceţur i le se 
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încreţesc în formă de frunze sau dau din aripi şi fug 
împotriva vânturilor, într-acolo unde au mai fost şi unde 
pentru gândire preferi marele examen al conştiinţei şi 
alături de el - un măr viermănos, ca răbdare şi glumă la 
rotirea ta prin timp... după acest preludiu parcă la toată 
creaţia lui Vlad loviţă, mă întreb cu o veche întrebare: De 
unde se ia un talent?... Şi pentru ca nimeni să nu încerce 
să-mi spună că această întrebare e lămurită demult, mă 
grăbesc să-mi răspund: da, din sângele şi din şoapta 
mamei! Da, din muncă... Da, din marile adunări ale 
copilăriei... Şi din spin, şi din floare... Din ornamentul de 
pe stâlpul porţi i... Şi din acele săgeţi incrustate de 
st răbunic în lemnul uşii vechi , săgeţ i care, numai 
văzându-le, te străpung fără să ştii şi-ţi rămân în sânge 
ca armă şi cântec neadormit... Da, din murmurul apei şi 
al inimii... Şi al frunzei de salcâm sau chiar de brusture... 
Da, din toate. Din plămada zilei de azi. Dar ce-s toate?... 
Dragostea, dragostea faţă de ele - frunză, săgeată, 
şoaptă, fire de om, de mamă... Dragoste de malul de 
pământ al satului... de oamenii care-l stăpânesc cu 
suflarea să nu-l rumege apa, apa care trece, care vine... 
Dragostea de-a le avea pe toate carte de suflet şi de a le 
şti şi de a le înţelege mai mult decât ca pe o dragoste. 
De a le şti şi de a le păstra până dincolo de durere, de 
duminică, până dincolo de pragul marilor treceri... 

- Da, ne-a rămas puţin... foarte puţin! scapă un oftat 
Vlad după ce a ascultat mărturisirile mele de mai sus. 

Pe atunci ne aflam la Cocieri, baştina sa. Lucram la 
scenariul Vocaţie. Sub soare de septembrie, pe tărâmuri 
cutreierate de păianjeni şi mirozne fără limită, fabuloase 
şi pline de pace, cu ninsori de lumini printre frunzele 
coapte ale copacilor şi ale viţei de vie, ninsori care nu 
pot acoperi drama nerealizării, drama bărbatului când 
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imaginaţia îi depăşeşte condiţia fizicului. 
- Hai să facem o plimbare înainte de a ne apuca de 

lucru, trezindu-se din gânduri, mă îndemnă el. Hai să-ţi 
arăt satul... 

Cocierii, satul lui natal, cu uliţi înguste, şerpuitoare, 
cu drumuri ici-colo râmate de puhoaiele ploilor, cu garduri 
de piatră plină de muşchi şi de cătină, cu case în stil 
vechi, unele cu stâlpi, altele gri j i te pe la colţuri cu 
ornamente de flori, ornamente abia ghicite, de aceeaşi 
culoare ca şi peretele, de fiecare dată îl inspira şi uita de 
toate durerile, şi era gata, stând ţărăneşte pe-o lespede 
de piatră, să fie împărat în acest aer de basm, în împărăţia 
scrisului şi să facă dreptate eroilor, supuşilor săi. 

- Uite aici, lângă temelia acestei biserici dărâmate, o 
noapte întreagă am stat cu Gică... Cu Gheorghe Vodă. 
Şi cu Andrei Strâmbeanu, şi cu Serafim Saca... Toate 
văile astea le-am cutreierat. Pe Andrei mult îl mai iubea 
mama. Zicea că are ochi de câine. Şi n-a vrut ea să-l iau 
de nănaş. Pe Serafim a zis să-l prind, Că-i mai serios, 
dar... Şi Gheorghe Malarciuc a fost aici... Când lucram 
la scenariul Nuntă la palat. Şi Vasile Vasilache, şi Vădim 
Rojcovschi... Da câţi n-au fost!... 

- Şi Vasile?... 
- Da, şi Pascaru... El cu filmările şi războiul mi-a ars 

toată costişa de lângă cazemata ceea veche, pe care 
ţi-am arătat-o. 

- Ai filmat parcă şi tu prin părţile astea? 
- Am filmat Fântâna. Cea din deal, de lângă Colea, 

fratele. Şi Calul, puşca şi nevasta, şi Dimitrie Vodă 
Cantemir... Colo după pădurice. Episodul când trece 
domnitorul Dunărea... A trecut Nistrul în loc de Dunăre, 
spre Golercani... lată, chiar în drept cu biserica ceea din 
apă, de pe malul de dincolo... 

Amintirile îl ocroteau, îl ascundeau, îl rătăceau... 
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Călătorea cu ele pe acelaşi gând, se deplasa în spaţiu şi 
în timp, visa la migrări fantastice spre astre îndepărtate 
ca eroul eminescian Dionis, visa uitându-se şi la apele 
Nistrului... Se uita parcă în adânc, nu cu ochii, dar cu 
fiinţa, cu acel ceva sau altceva din el, care e fără de 
nume... Să vadă în beznă, în noaptea de sub ape; totul a 
fost înghiţit de puhoaie, când s-a construit hidrocentrala: 
grădinile, drumurile, cărările, râsetele şi patimile copilăriei 
sale, o împărăţie subacvatică, o lume dusă, lume despre 
care nepoţii lui şi fiică-sa ştiu numai din auzite. 

- Tare-aş vrea să le deprindă pe toate ale mele, se 
căina el cu gândul la fiică-sa Vlada. 

- O să le deprindă... Are caracterul tău... Tu cum ai 
început să studiezi de fapt limba de la 17 ani, că până 
atunci ai dansat... 

- Şcoala de balet din Leningrad m-a învăţat a păşi... 
Spre cultura universală, şi spre mine însumi... Iar armata 
am făcut-o cu poezia lui Eminescu în buzunar... şi 
privindu-mă ţintă în ochi, oftă. Da, prea târziu cutezăm... 

- Vrei să spui că suntem prea cuminţi şi sfioşi, sau 
chiar leneşi?... 

- Vreau să spun despre bărbăţie. E vremea să fim 
stăpâni pe emoţiile noastre. Să fim bărbaţi culţi şi curajoşi. 
Să ştim de unde venim şi încotro mergem. Să ştim a apăra 
un gând, o noţiune... Astăzi să fii talentat e prea puţin 
pentru a avea o poziţie social-activă. Astăzi se duc mari 
lupte de spirite pentru un frumos universal, lupte pentru 
valorificarea valorilor naţionale... Astăzi, dacă intri în 
această luptă cu tot ce-ai moştenit bun de la poporul tău, 
atunci pierzi. Şi nu numai tu, dar şi cel care se contrazice 
cu tine. Nouă ne pare că-i pace... Pace dă doamne să 
fie, dar tot această pace solicită noi tărâmuri de lupte, 
noi drumuri pentru a înălţa sufletul omenesc, a-l înălţa 
cu tot ce este frumos şi bun în lume... Dar bunuri sunt 

260 



destule. în istorie, în ziua de azi. în cărţile vechi şi cele 
noi. în faptele de ieri şi în faptele de azi... Şi-i vremea să 
ne lăsăm de vorbe. Să trecem la fapte. Cât am scris 
astăzi? 

- Un singur episod. Două pagini. 
- E puţin. Foarte puţin! constată el, urcând iute treptele 

costişei. Glasul îi rămânea să răsune în urmă, peste 
mintea mea, glas blând, dar cu popoare de fulgere 
ascunse şi nemărginite. Lumina celor auzite de mine 
venea de undeva din inima lui, de undeva din ceruri, de 
undeva dintre ierburi. Ierburile erau cu sămânţa coaptă, 
ca şi cerul, ca şi inima de bărbat. Şi la o mică adiere de 
vânt sau de zbucium sufletesc sămânţa prindea aripi. Cea 
a inimii de bărbat, ca şi cea a cerului, ca şi cea a ierburilor 
cerca să se întoarcă la rădăcină. Cea a ierburilor se ogoia 
jos lângă tulpină, cea a cerului se rostogolea spre apus, 
cea a lui Vlad ţinea să se mute cu traiul aici, în sat... 
Numai să-şi termine casa şi să-şi aducă biblioteca... 

- Aici, pe valea Nistrului, mă simt mai stăpân pe 
cuvânt. Aici şi aer e mai mult... Cine suntem noi la 
oraş?... Orăşeni?... Nuuu! Tot ţărani! Ţărani la balcon... 
Până acum am scris despre locurile estea numai de 
departe. De aici înainte o să scriu aşa cum le văd şi le 
simt în fiecare zi. 

- Şi despre Gec? Gec este câinele lui de casă, adus 
de la oraş. 

- Şi despre el. Tu ai văzut cum sare la acel bătrân şi 
cum acela îl trânteşte cu laba la pământ?!... Da bâtu?... 
Ei cum să nu scriu despre tata?... Da vecinul care 
şterpeleşte ouăle din cuibare şi le dă pe vin?... Da şarpele 
cela, uite ia!... 

- Unde vezi tu şarpe, bre? 
- Colo, în copilărie. Acum o clipă a fugit spre râpă. 
Cotidianul se împletea cu amintiri le şi transfigura 
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faptele şi lucrurile până la o stare înălţătoare de suflet. 
Cărarea pe care păşeam noi, luminată ici-colo de pale 
de aer, linsă ba de umbre mohorâte, ba de flăcări şi joacă 
în scânteieri aprinse ca într-un râs sonor, îmbătat de 
bucurie, ajunse pe culmea înţelepciunii şi nu mai era 
cărare, era drum larg prin grădină, prin grădina de inimă 
unde se pot aduna toţi prietenii lui Vlad, prietenii de crez 
şi de simţire... 

- Uite colo, sub salcâmii ceea, unde lumina bate în 
argint şi aur domesticit, o să le placă să mediteze pictorilor 
maeştri. Mai la vale, între vişinii stranii şi tainici de povara 
rodului, o să se aprindă în discuţii tinerii... 

- Parcă îl văd pe Andrei Sârbu cum umblă printre 
dânşii şi-şi hâţână mâna stângă din umăr lăsată slobodă 
în jos, precum vântul hâţână o cumpănă de fântână. 

- Nu, pe Andrei am să-l aşez aici, între curpenii iştia 
de pătlăgele - în lumină, în curată lumină. Să-l am mai 
aproape. Poate că-l iau la un film. 

- l-ar sta mai bine la umbra nucului!... Tânărul nu-i 
deprins cu atâta lumină. 

- Umbra nucului e a lui Vasile Covrig... îi plăcea să 
picteze aici... 

- Da poeţii? l-am abătut eu de la neguri. 
- Poeţii?... Lui Nicolae Dabija am să-i dau răcoarea 

şi f loarea trandaf irului din fundul grădini i . . . Lui Ion 
Hadârcă - tufele celea de măcieş şi floarea soarelui de 
lângă ele. Arcadie Suceveanu cred că se va mulţumi cu 
postata de popuşoi de lângă râpă şi cu porumbrelele de 
alături... Iar maeştrilor şi barzilor mai atinşi de ani şi de 
metafora cumpănitei gândiri le dărui pâlcul cela de zarzări 
şi marea orchestrare simfonică a albăstrelelor şi a 
fluturilor, şi a cărăbuşilor din jur... şi cerul cu stele 
deasupra. 

- A mai rămas malul. 
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- Malul zgrunţuros, priporos, fără cărări bătătorite, 
cu spini şi cătină - prozatorilor şi scenariştilor. 

Nicolae Esinencu o să ţipe, o să facă tărăboi... Ştii 
că-i ... scrie şi versuri. 

Pe Nicolae am să-l aşez cu Igor Creţu şi s-a cuminţi. 
Pe Igor Creţu?!... Ai să-l scoţi din Chişinău?!... Acela 

cum aude de lume multă, fuge... 
Am să-l scot. Urnesc eu cumva din loc muntele cela 

de gânduri!... 
Cum? 
Cu coarnele... Pe toţi am să-i stârnesc din culcuşurile 

lor. Şi pe Cosmescu, şi pe Alexandru Filipovici Cononov... 
Şi pe Ion Puiu de la Bălţi, şi pe Pavel Pelin de la minister, 
şi pe Mihai Poiată... 

- Chiar pe toţi?! N-au să încapă în ogradă. Au de 
venit regizorii, actorii... 

- Au să încapă... Pe regizori am să-i las să se 
scalde... cât or vrea. Ca şi pe actori. Aşa cum a făcut 
Pudovkin cu studenţii lui. Dar pe Pavel Pelin şi pe Mihai 
Poiată... şi pe tine - am să vă încui în casă. Şi nici apă, 
nici mâncare n-am să vă dau, până n-am să văd treabă 
curată din urma voastră. Pagini scrise... Ba şi bătaie o 
să mai luaţi... De la toţi criticii... că am să-i ţin şi pe 
aceia flămânzi, să fie mai răi. 

- Dar cei care au să întârzie? De-o vorbă, Haralampie 
Moraru şi Ion Mânăscurtă, care promit că îţi vin azi, dar 
sosesc mâine?... 

Pe aceştia am să-i pun să umble din urma tatei. Să-l 
ajute, să-l asculte. Dacă or vrea. Dacă nu, am să-l rog 
pe Mihai Prepeliţă să-i ţie de urât tatei, că-i băiat cuminte. 
Pe Mihai şi pe Boris Movilă... 

Vlad visa. La multe visa. Cu ochii deschişi, privind în 
adânc, peste zile, peste vremurile care trebuiau trăite, 
dincolo de ploaia care pornise să se cearnă din ceruri 
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mărunt şi rece, dincolo de toate vorbele rele şi de toate 
obidele, dincolo de Nistru şi de pădurea Holercanilor, prin 
umbre mohorâte, ba chiar sinistre, peste ziduri de aer 
bătut de întâmplări şi de-o logică ascunsă, într-acolo spre 
apus, în focul zilei care se trece. Şi parcă acolo, departe, 
pe-o muchie de deal, pe fruntea mare a pământului, acest 
foc, această vietate de lumini, apune iar aici, pe altă 
muchie de deal, de sub altă frunte - răsare. Răsare din 
ochii şi din firea lui Vlad. Vie şi sfântă lumină de om. 
Luminează grădina şi casa, neamul şi prietenii, platoul 
de filmare şi masa de scris... Şi trudeşte. La altă nuvelă, 
la alt film documentar... încheie o carte. Trudeşte fără 
să se cruţe chiar şi atunci când fiinţa lui Vlad loviţă este 
ţintuită de boală la pat. Trudeşte cu disciplină de gândire 
şi cu dar artistic, adunând şi luminând pe pagini de suflet 
chipul lui Ion Vodă cel Cumplit, pagini pentru un roman, 
pentru un nou film artistic. Dar vorba lui Vlad: "Puţin... 
foarte puţin ne este dat..." în ziua de 23 iunie 1983, la 
orele 15 şi 50 de minute lumina de om, scriitorul şi 
regizorul Vlad loviţă, bărbatul Moldovei de azi, păşeşte 
pragul marilor treceri, lăsându-şi viaţa şi opera drept 
pilduire şi izvor de omenie. 

1983, iulie 





GROAPA 

Din zare în zare, peste câmpii, peste satul din vale, 
bântuiau vremurile rele de se desprindea sufletul de trup, 
de cumpăt, de noţiune. Şi colinda să caute loc sfânt în 
cer, să caute loc smerit pe pământ, să caute omul. Cerul 
nu era cer, pământul nu era pământ. Şi nici ea, Lina, nu 
mai era f i inţa de al tădată a păduri i , f i inţa blândă, 
gânditoare şi sfătoasă, cu şoapte de frunze şi triluri de 
păsări, cu umbra rară şi deasă. Rămase numai suflet şi 
lacrimă, şi alerga într-un vârtej de vânt, fierbând, trosnind 
şi vuind ca o pădure plină de furtună. Alerga pe de-a dreptul 
de la o casă la alta, dezbrobodită, desculţă şi înfăşurată 
numai cu o pânză pe trupul gol. Alerga de dimineaţă şi 
nu simţea frigul, şi nu simţea vântul, şi încă nu ostenise. 
Răscolea în calea ei troienele şi, dând de vreo muchie 
de gard sau de vreun stâlp de poartă, călca apăsat cu 
piciorul şi se avânta spre pragurile caselor. Din repezeală 
mătura cu poalele pânzei zăpada de pe ele şi se izbea în 
uşi să rupă clampele, să desfacă ţâţânile, să fărâme 
chingile... Striga prin crăpăturile uşilor. Niciodată în viaţa 
ei nu strigase, nici nu vorbise, dar acum striga. Adusese 
cu ea de acolo de pe deal, de lângă fosta casă a 
pădurarului, muget de căprior, urlet de lup, ţipăt de 
pasăre, şi striga. îl chema pe pădurar să meargă înapoi 
la pădure. Ştia că pădurea a fost tăiată şi scoasă din 
rădăcini, ştia că o vară întreagă cerul a stat deasupra 
copacilor limpede ca lacrima, dar a plouat cu frunze, cu 
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crengi, cu cuibare, cu tunete şi fulgere... Ştia că au tunat 
topoarele, că au fulgerat beschiile, şi pădurarul se mu-
tase cu traiul în sat, că nu mai avea ce păzi, că toate 
vieţuitoarele desişului se împrăştiaseră prin câmpii, că 
în locul pădurii rămăsese numai o rădăcină de stejar 
bătrân, pe care tăietorii n-au putut s-o scoată, dar îl 
chema. îl chema pe pădurar că s-au întors lupii, că s-au 
întors căpriorii, că s-au întors şi păsări. Şi urlă, şi mugesc, 
şi ţipă! După pădure. 

Uşile caselor rămâneau ţepene, parcă bătute în ţinte. 
Şi nu aveau guri să-i răspundă. Aveau feţe zbârcite şi 
vinete, dar nu aveau guri. Tăceau ca mormintele. Sătenii 
o auzeau cum se zbuciumă şi se tânguie pe afară, dar o 
luau drept viforniţă şi nu săreau să deschidă uşa, să vadă. 
Se temeau să nu scape frigul în case, că amarnică iarnă 
năvălise peste cuiburile lor de când satul nu mai avea 
milă şi parte de pădure. Gerurile închegaseră apele, 
zările, ferestrele. Omăturile troieniseră gardurile, porţile, 
drumurile, şi tot veneau şi veneau fără oprire. Veneau în 
turme albe şi reci de undeva de sus, de undeva de jos. 
Le mâna din urmă crivăţul, şuierând şi pocnind din bici. 
Le mâna de-o săptămână. Le mâna fără cruţare. 

Prin văzduh mirosea a lemn cojit, a tămâie şi lut 
proaspăt, iar clampele şi bălămăli le sunau ca nişte 
clopote. Sunau înverşunat ici şi colo pe la case, 
strâmtorând trupul, inima, sufletul. Sunau de parcă trebuia 
dus mortul la groapă. La chindie, deasupra ţintirimului, 
apăruse soarele, slab la faţă, cu fălcile ieşite din piele, 
să-i numeri dinţii şi, îmbrăcat într-un anteriu ţesut din nori, 
tremura ca o lumânare în mână. Câinii negri ai nopţii 
muşcau lumina zilei. Lumina bocea cu un cântec de 
ieagăn, curgând spre asfinţit. Prin ogrăzi nu se zărea 
ţipenie şi nu se auzeau nici hârleţele, nici târnăcoapele 
săpând groapa. 
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Groapa era săpată demult. O sută de ani în urmă, în 
mijlocul satului. Era o groapă de lut şi era largă şi adâncă 
că putea să încapă tot satul. Casele stăteau ghemuite 
pe malul ei priporos şi se fereau să păşească spre fund. 
Una din ele, mică şi golaşă, parcă scăpătase un perete, 
dar se oprise şi picotea cu cuşma trasă pe ochi. Picotea 
ca pădurarul pe vremuri aşezat pe scăunaş lângă gura 
sobei. Spre acoperişul ei încolţeau privirile oamenilor de 
după ferestrele caselor, se umezeau ochii, se vânturau 
frânturi de vorbe, vorbe de întrebare, de îngrijorare, de 
alinare: 

- O ţine morţiş... 
- De ce să n-o ţie? Pe aşa vreme nici fumul nu iese 

pe hogeag. 
- Poate c-o avea noroc să scape. Pe câte le-a îndurat 

doar?! A îndura-o şi pe asta. 
- Nu-s semne bune, să scape. 
- Dar nu-s nici rele. 
Lina, şfichiuită de cuvintele pe care le auzise, porni 

zorită într-acolo. Sări peste un troian, prăvăli în calea ei o 
cumpănă de fântână, desprinse din ciocul ei căldarea şi, 
ridicând-o sus, începu să bată în ea, începu să strige cu 
glasurile pădurii, cu frânturi din vorbele şi cântecele 
pădurarului lăsate ei încă de cu toamnă, când trăia omul 
acolo sus pe deal. Vroia să trezească casa. Şi parcă o 
trezise. Din hogeag ţâşniră câteva fire de fum. Auzise 
parcă şi un chiot de bărbat cu ecouri. I se păru că se 
deschisese şi uşa, iar dinăuntru parcă murmura glasul 
lui, glasul lui Vasile Pasăre: 

Toate dorurile mele -
Numai flori şi rămurele, 
Numai inimă şi cântec, 
Numai dragoste şi suflet 
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Pân la lună, pân la soare 
Coama verde de pădure, 
Cărăruşe, lăcrămioare, 
Ochi de ciute şi izvoare, 
Şi prin vară, şi prin iarnă. 

De bucurie se prinse cu crivăţul în joc. Ţopăia într-o 
parte, în alta, cu paşi mărunţei şi iuţi, aşa ca fetele şi 
flăcăii când ieşeau din sat cu hora în pădure. Juca cu 
suflet tânăr şi cu primăvară ce scoate ierburi, flori, licurici 
şi umbre, cărări şi muguri de nădejde. Juca cu încredere 
şi cu mândrie că sunt pe lumea asta oameni demni de 
un câmp de-a crede pentru frunza verde, de un câmp de 
lege fără rege, de un câmp de zbucium pentru acest 
pământ de unde pasărea dreptăţii se tot urcă. Zboară în 
sus, zboară în jos, se zbuciumă pentru inima care plânge 
şi se stinge în lumini amare şi cu strigare spre stele, că 
ard mugurii dragostei, iar iubitul iese din rândul oamenilor 
şi aproape din legile vieţii... Juca moldoveneşte. Până la 
uitare de sine. Şi cu căldarea pe cap juca. O purta în loc 
de coroniţă, şi, când o scăpă pe pragul casei, se opri 
buimacă. 

Uşa era închisă şi nu se auzea nici pomeneală de 
cântec. Din tindă printre crăpături le dintre scânduri 
răbufnea miros de zeamă cu buruieni, o acreală de fum 
şi sudoare de om. în cameră tremurau nişte vaiete 
înăbuşite. 

„O fi căzut la pat de moarte!" 
Se repezi spre fereastră. Găsi un colţişor de geam 

neacoperit de gheaţă. Privi înăuntru. Zări patul, şi aici, în 
faţă, tălpi de picioare goale. De la genunchii celui culcat 
în pat se înălţa oghealul munte, iar de după creasta 
muntelui răsări o frunte de femeie. Palidă, încreţită şi 
înrourată de durere. Din creştetul ei curgea pe podeaua 
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de lut o şuviţă de păr. Focul în sobă se trecuse. Pe masa 
de lângă pat ardea în roşu o icoană. în rama ei sfântul 
Gheorghe, călare pe cal, se străduia să omoare un balaur 
şi din când în când scăpăta suliţa în flacăra lumânării ce 
pâlpâia alături de icoană - s-o stingă, nu alta. Pe laiţă 
şedeau câteva femei încotoşmănate cu burnuzuri, cu 
şalinci şi cu un ţol în jurul picioarelor. Feţele lor păreau 
tot icoane. Pe cuptor, rezemată de muchia hornului, 
dormea o bătrână şi blestema prin somn. Lina o cunoscu 
după glas că-i moaşa satului. Blestema bătrâna că nu 
dormise o săptămână de zile. Blestema şi blestema pe 
strigoaică: 

- Satana, să n-aibă parte de pământ şi cer. S-o bată 
Dumnezeu cu crucea în cap şi-n inimă. Să-i taie mâinile 
şi pofta de-a ne vedea. Să-i sece ochii... 

Vestea că prin sat se oploşea o strigoaică venea din 
strămoşi şi umbla şi creştea din gură în gură atât de 
fioroasă, că zăcuse şi pădurea de vorbe. 

„Dacă i - i sete, bea apa din toate fântânile... dacă i-i 
frig, dă năvală în casă... Dacă i-i cald, se ascunde în 
umbra omului..." 

La vorbele acestea rămâneau duşi pe gânduri bărbaţii, 
până ce fr igul zbuciumulu i le înzăpezea tâmplele, 
mustăţile. De frica strigoaicei sughiţau copiii prin somn, 
iar femeile, alături de moaşa satului, zile întregi răscoleau 
desişurile, poienile pădurii, să deie de ierburi rare - s-o 
vrăjească, s-o stârpească din sat. Şi se frăsuiau că n-o 
prinde nici un descântec... 

„Are ochi care se schimbă la lumină. Bat când în 
albaştri, când în verzui, când în cafenii..." 

„Câteodată îs şi fără culoare, spălăciţi ca o găină 
fiartă. Da deoache cu ei în dreapta şi în stânga. Se leagă 
de om ca vântul, ca întunericul de pământ." 

„Şi nu ştie de ruşine... lată, dacă stau două vecine 
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sau doi vecini la gard şi în tihnă pun viaţa la cale, de trece 
ea pe acolo, apoi numaidecât se iscă ceartă. Vecinele 
încep din senin să se batjocorească, să se păruiască, 
iar vecinii scot pumnii încleştaţi din buzunare şi prind să-
şi mute fălcile..." 

„S-a întâmplat că au smuls câte un par din gard şi au 
ajuns la moarte de om..." 

Glasul răguşi t al moaşei tu lburase pe v remur i 
pădurea, tulbura acum casa. Se lovea de pereţi ca vântul 
de creanga copacului , iar cuvintele b lestemului se 
înfigeau ca nişte cuţite. Sângera varul, sângera lemnul 
privazului şi sticla ferestrei. Sângera şi ea, Lina, aici pe 
prispă, afară, dar nu se urnea din loc. Se agăţase cu 
privirea de coama muntelui care se ridica de la genunchii 
femeii din pat, vroia s-o treacă, vroia să vadă faţa 
muribundei. Bănuia în sufletul ei că asta-i Anica, nevasta 
pădurarului. Şi aştepta cu sfinţenie să încol ţească 
seminţele bucuriei şi să aline durerea ei şi durerea ca-
sei. Aştepta parcă vrăjită de-o taină mare, aştepta aşa 
precum spre primăvară pădurea aşteaptă păsări le, 
ierburile, cântările. Pădurea, şi ea, fiinţa pădurii. 

Pe nepr ins de veste din gura sobei răbufn i o 
împuşcătură. Cenuşa de pe vatră se vântură şi o sămânţă 
de popuşoi, plesnind, sări floare albă pe podea. Lina 
tresări şi sub cotul ei pocni rama ferestrei. Tresăriră şi 
femeile, întorcând ochii spre geamuri. Şi parcă văzând-o, 
îngheţară de frică cu privirile pe faţa ei. N-o cunoscuseră, 
o luaseră drept altcineva. Teama acoperise toate drumu-
rile, toate cărările şi toate poienile de altădată ale pădurii. 
Se înnouraseră zilele celea cu soare pe care le-a avut 
satul cândva. Acum pe frunţ i le femei lor ardea un 
întuneric. Şi ea, Lina, vru să-l sperie cu urlete de lup, 
să-l alunge, să-l taie cu o aripă de pasăre, să-l fărâme 
cu o copită de căprior, dar în momentul cela uitase de ce 
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trebuia să facă asta, uitase de ce a venit încoace, uitase 
toate glasurile pădurii. întunericul şi teama întindeau 
mâinile s-o cuprindă şi ea fugi cu privirea spre bătrâna 
de pe cuptor. O ghionti să se trezească. Numai ea, 
moaşa, poate o mai ţine minte... Că veri la rând au umblat 
amândouă prin pădure. 

Dar bătrâna nu-i auzea chemarea. Ţinea ochii închişi, 
dormea şi o b lestema prin somn fără încetare pe 
strigoaică: 

- Focul s-o ardă, apa s-o înece, ploşniţele şi gerul 
s-o roadă. Să ajungă şi ea cu inimă de om şi să se chinuie 
cum ne chinuim noi. Dar fără ochi, fără limbă-n gură, fără 
mâini şi picioare... Să se târâie ca viermele pe pământ. 
Şi să nu moară până n-or învia toţi morţii... 

- Taci, nănăşică, n-o supăra!. . . O auzi? Stă la 
fereastră şi ne pândeşte. Nu se vede, dar stă, tremură 
cu rugă şi cu lacrimă glasul unei femei. Cearc-o cu 
binişorul. Roag-o să se îndure de mamă şi de copil. Să 
nu se lăcomească la sângele copilului. Că-i place măduvă 
tânără. Mai anţărţ, la Zăicani, a nenorocit-o pe cumnata 
mea. Purta Saveta sarcină pe-a opta lună şi umbla la 
prăşit. Strigoaica a ieşit în calea ei de sub poala nopţii 
şi a întrebat-o, dacă n-a luat şi pentru dânsa o sapă, că 
ea a venit dis-de-dimineaţă şi a uitat să-ş i ieie. Numai 
atât a întrebat-o şi s-a trezit Saveta cu pântecele scăzut 
şi fără copil. Dă-n colo, dă-ncoace - nu-i copilul. Peste 
un deal şi peste o vale l-a găsit. Lângă un cuib de cartofi, 
fără glas şi fără picătură de sânge-n obraz. Aşa că 
îmbuneaz-o, nănăşică, până stă acolo pe prispă, până 
nu s-a strecurat în casă. Lasă blestemul, că n-o să ajute. 
O înrăieşti numai şi o să ne arunce copilul în troienele de 
afară. 

Moaşa tăcu, dar nu deschise ochii. Nu-i venise pe plac 
vorba femeii. Faţa ei vânătă, umflată, cu pungi galbene 
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în loc de fălci, se crispase. Umbre albe şi roşii, umbre 
colţuroase ca nişte cioburi de sticlă, umbre de durere 
zvâcneau mai sus de sprâncene. Şi parcă nu răsufla. 
Răsuflarea i se înnodă în gât. O bucată de vreme molfăi 
limba în gură, străduindu-se să dezlege cu ea nodul. Nu 
putu, şi era gata să-l înghită şi să cadă iarăşi în somnul 
ei. Lina adună mâna într-un pumn şi vru să bată în geam, 
să le lămurească cine-i ea, să le lămurească aşa precum 
ştie, dar o altă femeie de pe laiţă o opri, sărind cu vorba 
spre moaşă: 

- Laud-o, mângâie-o, lele!... Că-i orfană şi fără 
aşternut la vreme de iarnă. Dă-i crezare, că a rămas şi 
ea fără pădure, fără culcuş. Şi se chinuie...Umblă de la 
casă la casă prin frig şi ninsoare... 

Piţigăiat şi ascuţit, glasul femeii se repezise spre 
urechile moaşei, ca o coasă în iarbă. Ajunse la inimă şi 
bătrâna icni, desprinzându-se de muchia hornului. Coborî 
pe faţa casei şi păşi spre fereastră. Păşi cu muchie de 
topor în ochi, ridică mâna măciucă - să lovească, să 
spargă geamul, dar în ultima clipă îşi desfăcu pumnul şi 
se propti cu palma în lemnul pervazului. O văzuse parcă 
pe ea, fata pădurii, şi se propti. O cunoscuse sau era pe 
cale să o cunoască?!...Nu înţelegea. Şi încremeniră 
amândouă în aşteptare. Faţă în faţă, ochi în ochi. Priveau 
una spre alta, atât de aproape, atât de adânc, atât de 
gânditor şi gata de-o încercare, încât Linei i se păru că 
nu se mai află pe prispă, că a intrat cu întreaga ei făptură 
în sufletul bătrânei şi-i stăpâneşte mânia. 

Da, numai i se păru. Moaşa îşi dezveli dinţii puţini şi 
începu să râdă răguşit, ogoind cu vorba femeia: 

- O laud... De ce să n-o laud?!... Că-i frumoasă. E 
atât de frumoasă, încât se teme să se arate. S-a 
ascuns... S-a acoperit cu viscolul, dar am s-o... 

Tăcu. Nu găsi ce să mai spună şi tăcu. Tăcu, suflând 
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greu. în gâtul ei se auzea un horcăit. închise gura, închise 
ochii, parcă să-şi aducă aminte cuvintele de laudă, să le 
aleagă pe cele mai scumpe şi mai dragi. Pe urmă, dintr-o 
dată, împotriva oricărei aşteptări, deschise ochii bulbucaţi 
şi galbeni, plini de vinişoare roşii, desprinse buzele vinete 
şi crăpate, le repezi una de la alta, şi de pe limba ei sări 
un cocoloş verzui de salivă. 

Petecul de sticlă, curat până acum, se acoperi cu o 
pojghiţă de gheaţă. După ea se auzi iarăşi blestemul şi 
fata se urni din loc. Porni încet de pe prispă, porni cu 
greu prin troiene, trăgând după ea toate grijile şi nevoile 
casei. Păşea rătăcită în gânduri. Câinii negri ai nopţii 
rupseră în bucăţi lumina zilei. Vuia crivăţul. Zăpada se 
vântura fumurie peste făptura ei, ca cenuşa de pe vatră. 
Se vântura val după val. Ba fierbinte, ba rece. Printre 
valuri aburea faţa bătrânei ca o icoană, abureau casele 
din jur ca nişte piepturi de munţi, abureau uşile caselor 
ca nişte tălpi de picioare... Alături de toate, ca un vaiet, 
ca o amintire, răsuna vorba pădurarului: 

„Răul vine spre noi de sus... Vine de la stăpâni... Vine 
atât de aproape, că ne doare, şi rămâne atât de departe 
că nu ne ajung mâinile să-l gâtuim... Nu ne ajung şi ne 
acoperă nevoile, bolile, ne prinde urâtul... Şi ca să nu 
murim, ca să ne ţinem firea, că suntem şi noi oameni, 
născocim jocuri. Născocim strigoaice, năluci... Ne luptăm 
cu ele. Strângem buruieni să le stârpim. Strângem 
blestem peste blestem şi cântăm... Cântăm cu suflet să 
alungăm urâtul din noi. Cântăm cu ciudă şi ucidem frate 
şi soră!... Gândim că în ei s-a ascuns strigoaica. Da răul 
rămâne... Rămâne sus!" 

De când fugise de clocotul topoarelor, care nimiceau 
copacii, şi se aciuase în casa pădurarului, Lina auzise 
vorbe cu tâlc. Afară pădurea gemea şi omul, ca să n-audă, 
se lăsa îndurerat pe scăunaş lângă gura sobei şi nopţi la 
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rând sfătuia cu focul. Lina, fiinţa pădurii, se apleca numai 
urechi peste umerii lui şi asculta cuvânt cu cuvânt. 
Asculta şi aduna fiecare oftat, ca pe-o mângâiere. Apoi, 
după ce pădurarul a părăsit-o, vorbele au rămas cu ea şi 
i-au ţinut de urât. Cu ele făcea din ziuă noapte şi din 
noapte zi. Aprindea când vroia zorii, luna, soarele... şi 
vremea trecea. 

însă, aduse încoace în mijlocul satului, vorbele-şi 
pierduseră farmecul lor de altădată. Cuibărite lângă inima 
Linei, se deschiseră răni. Sângerau... O dureau... De 
durere sări în sus, se învârti pe loc... Găsi cu ochii casa 
de pe deal şi se repezi spre ea... 

„Pe orice drumuri ar umbla omul, cum e lovit de-o 
durere, cată spre vatra lui. Şi chiar dacă ea e rece, tot îl 
încălzeşte. El cată de ea şi ea cată de el", aşa îngânase 
într-o seară pădurarul, aşa îngâna ea, Lina, acum, şi se 
avântă tot înainte, numai înainte, numai înainte... Să ridice 
cât mai repede dealul...Să alunge căpriorii din casă... Pe 
cei doi căpriori, care, de spaima lupilor, rupseseră azi 
dimineaţa zăvorul şi intraseră. O să-i alunge şi pe ei, cum 
i-a alungat pe lupi... Cu pânza o să-i bată... Peste gură, 
peste ochi... Şi ei au să iasă, că n-au să aibă încotro... 
Au să iasă, şi ea o să închidă din urma lor uşa... Şi n-o 
să deschidă până-n primăvară. Primăvara aduce multe... 
Aduce şi pădurea. Uita aşa!... Pas cu pas... înainte... 
Peste garduri, peste porţi, peste acoperişuri... Numai să 
nu cadă... Să-i ajungă puteri... Să ajungă... 

De fapt, făcea cale înapoi, spre cele pierdute... Şi-i 
venea greu... Crivăţul o apuca de piept, o zgâlţâia, căuta 
s-o întoarcă din drumul ei, dar ea, Lina, nu se lăsă 
înfrântă. îl bătea cu pânza. Peste mâini, peste faţă, peste 
ochi... Şi el, crivăţul, în cele din urmă schelălăi. Se feri 
Parcă, dar n-o lăsa în pace şi din când în când se 
aşternea piedică la picioarele ei. 
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„O pădure nu moare atât de repede cum cred unii, 
măi femeie", îi vorbise într-o zi pădurarul nevestei sale. 
în pământ a rămas viţa, a rămas sămânţa..." 

Cuvintele acestea au încălzit-o atunci, au îmbărbă-
tat-o acum. Şi simţi noi puteri, şi sări peste crivăţ. Sări o 
dată. De două ori sări. A treia oară nici nu încercă. îşi 
amintise oftatul Anicăi şi se opri. 

„Nu te încuraja fără rost, bărbate. Ai uitat de ciori şi 
de ploile de toamnă. Ciorile au să scurme sămânţa, ploile 
au să putrezească viţa". 

Anica era cumpănită la vorbă. Pădurarul se ridica 
uneori cu gândul la stele, la lună, dar ea rămânea mereu 
cuget şi pază la cele din jurul ei, la cele de pe pământ, 
fiind mereu gata să treacă prin cele mai grele şi mai 
amare zile. Şi când deschidea gura, cuvântul ei îţi mergea 
la inimă. Şi găseai groapă pe loc neted şi drept şi, fără 
să te împiedici, cădeai spre cele clare şi adevărate. 

lată, na! Se prăbuşi şi ea, Lina, cu piciorul într-o 
groapă. Avu vreme să se proptească în mâini. Se ridică 
greoi şi izbuti să-şi aducă aminte de ciorile care zi şi 
noapte au scormoni t talpa păduri i . Acum ţipau pe 
acoperişul casei. Desfăceau stolohanii de pe leaţuri şi 
căutau hrană în măduva lor. 

O aripă de streaşină, mânată de vânt, ajunse până 
aici în sat. Fâlfâi pe deasupra capului. Nu întoarse ochii 
să vadă unde o să cadă. Se uita mai departe la ciori, la 
zbuciumul lor de pară neagră şi cumpănă de foame. 
Ascultând ţipătul lor, îşi amintise de toamna timpurie, de 
ploile reci, cu iz de putregai, care au curs şi-au tot curs 
fără sfârş i t . în t r -a tâta se răzmuiase pământul , că 
pădurarul a trecut spre sat cu greu. De nu se lua de 
mână cu Anica, îl prindea îngheţul acolo pe deal. 

încercă să iasă din groapă, din gânduri... Şi trebuia 
să pornească într-o parte. Dar încotro?... Spre răsărit sau 
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spre asfinţit?... La deal sau la vale?... Păşi şi cu celălalt 
picior spre fundul gropii. îl trase după ea, nu păşi. îl trase 
fără să înţeleagă de ce face asta. O buimăcise crivăţul 
care hohotea acum în jurul ei, jucând numai vârtejuri, 
numai vârtejuri... Peste case, peste soare - vârtejuri. 
Soarele spre asfinţit ardea pădure de deal. Copaci de 
lumină legau norii cu pământul. Copaci subţiri ca aţa şi 
drepţi ca acul. Copaci de sticlă sau de gheaţă. într-un 
luminiş de acolo căpriorii, cei doi căpriori ai pădurii, 
înconjuraţi de lupi, se zbăteau, se apărau cu coarnele, 
se sileau să-şi facă drum spre sat, spre oameni, dar nu 
izbuteau şi se tot afundau în lumină şi în ninsoare, 
ninsoare deasă şi rece, lumină vie şi rară, spre stingere. 
Şi vuia crivăţul, strâmtorând inima, sufletul, gândurile... 

De dimineaţă părea că ziua o să se încunune cu o 
bucur ie. După ţ ipe te le păsăr i lo r , după muge te le 
căpriorilor, după urletele lupilor, părea că dincolo de norii 
vineţi şi grei de iarnă trăieşte un cer senin şi cu soare, că 
dincolo de sulurile de omături este un pământ pe care 
creşte în taină o pădure. De dimineaţă părea că orişice 
rană se poate vindeca, numai să vrei, cu toate că crivăţul 
atunci, la fel ca şi acum, muşca şi rumega văzduhul, cu 
toate că omăturile troieniseră încă din ajun nu numai 
casele şi ogrăzile, dar şi drumurile, dar şi zările, şi bucuria 
nu avea pe unde să vină în sat. De dimineaţă părea... 
însă acum, spre seară, toate semnele, aceleaşi semne, 
lămureau alta, lămureau că ziua de astăzi cu puţin se 
deosebeşte de ziua de ieri. Poate e ultima, poate e mai 
aproape de ultima, dar e cu aceeaşi cumpănă de viaţă, 
cu acelaşi suflet rănit, mereu în aşteptare şi cu nădejde, 
că nu-i ziua asta ultima, că mâine are să-şi întâlnească 
el, sufletul, din cele tămăduitoare şi rare, din cele ce n-a 
întâlnit astăzi. N-a întâlnit, că pe-o vreme de iarnă ziua e 
ca frunza toamna, în cădere. Se desprinde din înalturi şi, 
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până te întorci s-o vezi unde-i, a şi zburat, şi s-a făcut 
noapte. 

Un mieunat o trezise din amorţire, şi ea, Lina, îşi dădu 
seama că groapa în care căzuse se află în mijlocul unei 
ogrăzi. Ogradă largă şi împrejmuită cu vârfuri de copaci 
şi cu muchii de garduri, care ici-colo mijeau din omături. 
în fundul ogrăzii, prin ninsoare, abureau cu guri negre 
acoperişurile grajdurilor, coteţelor, hambarelor. Iar aici, 
la spatele Linei, la vreo trei sărituri de căprioară, se înălţa 
casa din cărămidă de culoarea obrazului pălmuit. Casă 
înaltă, cu două etaje şi cu balcon, cu ochi de stăpân sub 
acoperişul ei de tablă. Ochi veghetori peste sat, peste 
câmpiile albe din jur. Ochi care nu se vedeau, dar se 
simţeau. » 

Lina cătă cu privirea spre uşă. Uşa - mare, ca o 
poartă. închisă. Cătă spre fereastră. Fereastra - mare, 
ca o uşă. Cu oblonul desfăcut şi prins de perete. Se 
apropie şi după geamul abia înflorit de gheaţă, pe pervaz, 
văzu un cotoi alb, pufos şi mare ca un pui de urs. Se juca 
cu un şoarece. Şoarecele avea picioruşele de dinapoi 
frânte şi încolţite. Sângerau. Cele de dinainte parcă erau 
tinere, şi el se căznea cu ele să fugă, să se rupă din 
gheara morţii. Se ridica pe sticlă în sus, se ridica pe 
lemnul ramei, dar cădea de fiecare dată şi se ghemuia 
lângă clenciul şi belciugul ferestrei. Scâncea. Parcă 
descânta, parcă blestema, parcă se ruga: „fă-ţi milă şi 
dă-mi viaţa la un capăt". Cotoiul, bine grijit şi bine hrănit, 
era surd la ruga şoarecelui. Torcea şi-i linchea stropii de 
vlagă purpurie ce musteau din trupul lui schilodit, ca vai 
de el, apoi îl îndemna cu laba să se caţăre iarăşi pe sticlă 
sau pe lemn, în sus, să-şi stoarcă ultimii stropi de vlagă, 
îl îndemna cotoiul cu voie bună, parcă mângâindu-l, parcă 
zădărându-l să se deştepte la simţuri bune de trai, şi nu 
lua în seamă nici forfota iernii de afară, nici cântecul 
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armonicei şi al glasurilor, care din când în când răzbăteau 
dintr-o odaie din fundul casei. Glasurile necunoscute, sau 
prea cunoscute, glasurile şi cântecul, ba lent şi larg, 
de-a cuprinde pădurile, ba înfocat, de-a aprinde şi apele, 
glasurile şi cuvintele, cu răsărit de soare pe frunţile lor şi 
parcă neobişnuite, îl aţâţau pe cotoi şi mai tare la joacă. 
Şi el se juca cu şoarecele, păstrând în ochii săi albaştri 
aceeaşi mândrie că-i stăpân, aceeaşi îndrăzneală şi 
aceeaşi sete de-a nu mai sfârşi jocul. 

Linei i se făcu milă de şoarece. E şi el inimă şi suflet 
al desişului. Dar cu ce putea ea, paza şi lacrima pădurii, 
să-l ajute, să-l smulgă din ghearele morţii? De-ar fi fost 
în jur iarbă şi floare, frunze şi umbre, l-ar fi acoperit cu de 
toate, l-ar fi furat, l-ar fi ascuns de ochii şi ghearele 
cotoiului. Era gata şi simţea, şi înţelegea că trebuie să 
facă ceva, acum, în clipa asta, poate în ultima clipă. Dar 
care-i azi iarba, care-i f loarea? Care-i frunza, care-i 
umbra? Că toate s-au trecut, s-au topit. Drept că o parte 
de păsări s-au întors. Dar fără pace în glas. Şi o parte de 
animale s-au întors. Dar cum s-au întors? înstrăinate şi 
înrăite de foame. De foame şi de vremea rea fără de 
adăpost. Şi nu era pădurea să le unească, să le 
îmbuneze. Iar din cele sfinte şi lumeşti ale desişului, din 
cele toate de leac, de apărare şi de durere rămaseră 
numai cântecele şi vorbele pădurarului. Frânturi de 
cântece şi de vorbe. Urme. Urmele zborurilor de gânduri, 
aburind cerul senin, urmele paşilor bătând clopote de 
linişte prin iarbă, urmele zilelor şi nopţilor paşnice, când 
omul oricât de vlăguit şi necăjit ar fi găseşte într-un bob 
de rouă, pe un fir de iarbă, găseşte dragostea lui, setea 
Şi puterea de a-şi scoate cu bine viaţa la capăt. Urme şi 
doruri. împlinite şi neîmplinite. Rămaseră toate adunate 
pădure acolo înăuntrul ei, în sufletul Linei. Şi anume ele, 
suratele, o îndemnau la o cinste. Ele, care au voinţă, 
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marea voinţă ce nu se învaţă nici după stele, nici după 
ochi, dar se înfiripă dintr-o faptă bună făcută la timp şi la 
strigare de gând şi de inimă. Se înfiripă şi dăinuie de la 
om la om, de la fiinţă la fiinţă, dacă nu prin sânge, atunci 
prin suflare. Se înfiripă şi nu moare. Că nu-i nimeni mai 
mare peste lăcaşul ei, peste omul ei - sufletul. Nu-i nimeni 
s-o stingă. Nici stăpânul de jos, nici stăpânul de sus. Nici 
chiar trupul, decât numai el, sufletul. Trupul e haina, 
frunza. Sufletul e rădăcina, sămânţa... sămânţa care de 
prea mult dor nici n-o vezi, nici n-o simţi cum încolţeşte, 
cum răsare şi creşte putere, şi poate să ridice deal 
unde-i vale şi să facă vale unde-i deal, spărgând cu 
lacrima piatra, oprind vântul, grijind omul şi pământul. 

Se frământă pe loc, adunându-şi puterile. Apoi se uni 
cu vântul într-un vârtej şi, răscolind omătul de pe prispă, 
găsi lângă perete o coadă de mătură. Şi tot cu vântul, 
sau fără vânt, o ridică, o roti de vreo câteva ori prin aer şi 
o izbi cu toată îndârjirea în geam. Sticla zăngăni şi se 
făcu ţăndări. Motanul sări speriat pe faţa casei şi dispăru 
sub masă. Nu-şi arătă nici ochii şi nici ghearele. 

Şoarecele, încetul cu încetul , t recu peste rama 
ferestrei. Lunecă. Căzu afară. Şi, încetul cu încetul, 
făcându-şi drum cu lăbuţele, se afundă în omăt. Pe urma 
lui, după o vreme, din gaura rămasă răbufni pe toată 
ograda mai întâi o aromă de mintă, apoi un miros de 
floare de tei şi corovatic, de cimbur şi trifoi, de iarbă verde, 
de coajă şi clei de copac. 

Nu se întrebă: ce să însemne mirosul ista? Nu avea 
vreme să se întrebe. Se lăsă în genunchi şi porni să 
răscolească omătul, începând chiar de lângă muchia 
prispei. Răscolea cu mâinile. Cu mâinile săpa şi arunca. 
Cu mâinile, cu vântul, cu inima şi sufletul. 

Nu greşise. Sub troienele din ogradă găsi pădurea. 
Odihnea, culcată la pământ. Copac peste copac. Clituri. 
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Şi-n ea întâlni de toate. Şi floare de tei, şi fire de corovatic, 
şi cimbur, şi f runză încă verde. . . Se lipi toată de 
trunchiurile copacilor ca şi copilul de pieptul mamei. 
Mireasma de clei şi floare o ameţi. Privi spre cer şi cerul 
i se păru ca de primăvară. Peste adâncurile lui înalte, 
senine şi albastre, se legănau crengile copacilor, şi cu 
ele cuiburile păsărilor. Cuiburi multe, fără număr, dar toate 
fără aripă şi fără glas de pasăre. 

Păsări le nu s-au întors, gândesc că pădurea e 
moartă. 

- E vie, vie! şopti ea, Lina, şi se ridică uşurel, uşurel. 
Se ridică într-un vârtej subţire, mlădios şi înalt. Se ridică 
cu glas de ciocârlie, s-o vadă, s-o audă toţi, şi mic şi 
mare, şi lună şi soare, să lumineze zările, drumurile, 
cărările. Deschise poarta şi păşi prin sat, de la casă la 
casă. Ţinea o frunză în buze şi cânta. Cânta de primăvară. 
Chema păsările, chema oamenii. Să vină la pădure! Să 
iasă la arat, la semănat... 

Şi satul încetul cu încetul se trezise la viaţă. Aprindea 
prin horbota înserării ochi. Ochi vii de lumină şi nădejde. 
Gheaţa de pe geamuri, muşcată de suflare caldă, se 
topea. Răsăreau buze, nasuri, feţe de copii, gata de 
joacă, de zburdă... Undeva, în măhală, din bălămăli chiui 
prelung o uşă. Scârţâiră paşi prin omăt. Rari, îndesaţi şi 
cu pârâituri de-o potrivă cu ecourile unui harapnic care 
taie văzduhul şi strigă că-i stăpân şi el peste vreme şi 
peste toate, că dacă n-ar fi el, mare harabură s-ar 
întâmpla pe pământ. Şi crivăţul conteni. Aşa, dintr-o 
clipire, conteni. Pâlpâia ostenit şi speriat în dosul caselor, 
în dosul troienelor. Şi ninsoarea conteni. Dar ea, Lina, 
n-avea de gând să se oprească. Fierbea mai departe 
zăpezile. Paşii ce veneau acum spre ea n-o speriau. O 
încurajau. Erau paşi de om. Omul acum, pentru sufletul 
Şi inima ei, acum, după zile şi nopţi de singurătate, după 
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toate chinurile îndurate de ea, după toate îndoielile că 
n-o să-l mai vadă nicicând, venea să încunune bucuria ei 
că pădurea e vie, trăieşte, venea ca o mare nădejde, ca 
o sărbătoare, care te îndeamnă la viaţă nouă şi te sfinţeşte 
până la lacrimi. Din două sau trei ogrăzi a ales repede 
sămânţa măşcată, albă şi curată, să-l semene. Şi ridică 
mâinile, gata să-l îmbrăţişeze cum a da de el. Nu-I vedea, 
dar îi auzea paşii... 

Inima-i inimă. Vrea multe, dar cu puţine se alege. Pe 
neaşteptate din dosul unui troian apăru omul şi se ciocni 
cu ea. Amândoi căzură. Ea se poticni de-o lespede de 
gard. El dispăru în troianul de alături. Totul se petrecu 
atât de fulgerător, încât Lina nu apucase să-l vadă măcar 
la faţă. Cuşma rămasă la suprafaţă, cuşmă bună, 
miţoasă şi neagră, dădea de înţeles că omul care o 
poartă e bărbat înstărit, iar sabia lui, răsărită din omăt, 
adăuga că bărbatul e pândarul satului. Numai el, Lavrente 
Pascaru, purta sabie în tot satul. Avea şi puşcă, dar de 
fudulie purta sabie. Zicea că pe unde treci cu sabia, nu 
treci cu puşca. 

Ea, Lina, îl cunoştea de la nunta pădurarului. Venise 
acolo aproape că nechemat. Mai mult cu pofta de acasă. 
Venise trimis de Nică lordanu, stăpânul. Să fie ochi şi 
urechi la toate ce se vor întâmpla, să afle de nu grăieşte 
satul să ridice pe moşia lui dezordine. Vremurile erau 
tulburi. Veşti şi poveşti fel de fel răzbăteau de la asfinţit, 
de la răsărit, şi satul stătea în cumpănă. Tăcea cu ţigara 
în gură şi deschidea inima numai pe ascuns, numai prin 
locuri ferite şi prin umbra pădurii. Şi Lavrente, ca să-i 
ispitească pe oameni ce sâmbete poartă, începuse vorba 
atunci la nuntă de la sabie: 

- Cu ea tai şi cuminţeşti ce vrei. Şi nu rugineşte ca 
puşca. Puşca cere vreme şi chibzuinţă s-o îngrijeşti, s-o 
corcoleşti zi de zi şi, dacă n-ai cartuşe s-o saturi, nu faci 
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treabă. Dar sabia nu cere atâtea. îi sfântă. Chiar şi de 
luptat e mai cinstit să lupţi cu sabia decât cu puşca. Lupţi 
piept la piept, ochi la ochi. Biruie cel care are dreptate. 

Oamenii se întristaseră după momeala lui Lavrente. 
Se gândeau că o coasă, o furcă, chiar şi un ţăpoi de 
lemn pe lângă casă face mult mai mult decât o sabie, 
dar tăceau. Ce, parcă pândarul putea să-i înţeleagă 
drept? Vorba astăzi n-are preţ, dar e întrebată. Ai spus 
un cuvânt, ai oftat numai, şi altul cu urechile mari ţi-a 
prins suflarea şi ţi-a pârât-o după placul lui. Tăcerea 
bate la ochi, dar nimeni nu se leagă de ea. Şi-i scumpă. 
Ca pământul, ca pâinea, ca mama... Dacă o pierzi, n-o 
găseşti nicăieri. Prin târguri nu se vinde, nu se cumpără. 
Şi chiar dacă se vinde ea pe undeva, pe sus, printre 
drapele şi icoane, cine astăzi are bani şi avere s-o 
cumpere înapoi?... 

Din omăt apăru capul pândarului. Cap cu chelie, dar 
fără faţă. Faţa era numai zăpadă. Abia, abia se desluşeau 
ochii negri şi vârful nasului. Ţâstar, nu alta!...Părea de 
râs. Şi gardul din spatele Linei râse scârţâind nuielele. 
Poate că scârţâise numai, poate că râse numai. 

Pândarul bolborosi ceva fără cuvinte, mugi mai 
degrabă decât bolborosi, cu gura închisă ca un taur atins 
de strechie şi, f luturându-şi capul, se ridică iute în 
picioare, cu ţâfna în nas. Privi holbat în jur. Să-l vadă, 
să-l găbjească pe cel ce s-a hlizit. Să-l găbjească, cât 
aceluia nu i s-a răcit locul, ca să-i piară pofta de a se mai 
hlizi pe multe zile înainte, la te uită, rânzosul! A găsit de 
cine să se anine? De pază, de nacialnicul satului! De 
oficiul puterii de stat!?... în loc să sară în ajutor, să-i 
întindă mâna şi să-l ridice, să-l câine şi să-l scuture de 
omăt, el, cumătrul şi nunul, stă tupilat după vreo rămăşiţă 
de gard şi-şi pupă unghiile de bucurie. Măi, măi... Amarnic 
s-a mai îndrăcit lumea noastră din sat. Curat ca la oraş. 
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N-are un bănuţ în buzunar, n-are pâine, n-are foc şi nici 
capăt de aţă în casă, dar se poartă cu guler şi manjete 
de horboţică sub limbă. De acu poţi să zici că-i c-un picior 
în groapă, dar încă nu-i piere piuitul, de parcă aseară 
Dumnezeu şi sfinţii au mutat păsările raiului în burta ei. 
Comedie, nu alta! Comedie, care n-o să aducă ape bune 
de băut. Şi de eşti însemnat de lege să stai piept în calea 
samavolniciilor, să faci poduri şi ordine, apoi trebuie să-i 
iei pe toţi căpoşii din scurt. Hăţ fără zăbală să nu le pui. 
Ordinul şi sudalma să le fie icoană, mamă şi tată. Lasă 
să înţeleagă că pe pământ încă de la moş Adam toate-s 
cântărite şi împărţite bine. Iar dacă în drumul vieţii lor mai 
apare câte-un deal şi câte-o vale, apoi să fie cuminţi şi 
să le treacă, să nu-şi frământe minţile cum să le urnească 
din loc. Ori să mai aştepte, de n-au putere şi răbdare să 
le treacă. Să aştepte şi să se mulţumească cu puţinul, 
cu atât cât le picură ziua şi ceasul. Să aştepte, că statul 
cheltuie mult pe seama lor şi-şi ţine ochiul treaz. îi are în 
bătaia ochiului pe toţi, pe fiecare în parte, şi sprijină numai 
pe acele suflete care poartă stimă organelor lui. Adică, şi 
lui Lavrente Pascaru. Că şi el e tot un organ. Mic, micuţ, 
clenci sau belciug pe lângă cele mai mari, dar fără 
străduinţa şi îndemânarea lui nimeni nu poate să deschidă 
şi să închidă uşile şi ferestrele ţării. Nici miniştrii şi nici 
mai marele lor. Da, da... Organ mic, ieftin şi de poreclă, 
dar răsărit la treabă. Şi nu cere corcoleală şi prea multe, 
ca al tele. Ordine în toate şi respect cere. Cere şi 
pedepseşte după lege. Chiar şi pe acei care îl iau cam 
des peste picior şi-i zic pahonţ. Miluit nu rămâne nimeni 
din cei ce pică pe scaunul dreptăţii. Nici frate şi nici soră. 
Numai aşa! Fără glumă şi cu şurubul strâns, aproape 
strâns, să nu plesnească. Că, de altfel, rămânem cu trei 
roţi la car şi râd şi vrăbiile de noi. Azi gluma te cuprinde 
şi te joacă, mâine te pupă şi te gâdilă, poimâine te culcă 
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şi te împunge la inimă... Să adormi, să nu vezi. Unde o 
să ajungă. Când te trezeşti e prea târziu. Piatra cetăţii de 
stat de acum s-a ramolit de scurmătura glumei. S-a 
ramolit şi dă năvală duşmanul, veneticul, care stă de 
pândă zi şi noapte şi numai asta aşteaptă. Să ne calce 
hotarul, să ne deie ţâţă de după gratii. Să ne amestece 
una cu pământul, să nu rămână nici numele pomenit în 
ziua de mâine... 

Lavrente, dacă lua foc la suflet, ardea ca o pădure şi 
nu se potolea c-un gât sau două de aer. De nu întâlnea 
om pe aproape să-i sară în cap, să-şi stingă mânia de 
inima aceluia, atunci sfârâia şi pălălăia pe gânduri. Şi-n 
clipele acelea, de năduşeală, de uitare de sine, era în 
stare să ticluiască şi să rostească în gând cuvântări mai 
dihai ca deputaţii şi miniştrii în şedinţă. Cuvântări lungi, 
clare şi înflăcărate parcă de durere şi dreptate, că pe 
urmă, după ce da tot din el şi i se răcorea sufletul, îi 
părea rău că au trecut şi nu le mai ţine minte. Cu ele ar fi 
ridicat dealul din sat şi ar fi luminat drum spre împărăţie, 
îi părea rău şi se înciuda de se îngălbenea şi el şi lumea 
din jurul lui. Mai întâi se anina de părinţi. Nu le dădea 
pace să se odihnească acolo unde au coborât sub iarbă, 
sub cruce. în gând striga la ei, în gând îi ocăra. Să se 
trezească, să-i răspundă!... Cum de l-au făcut atât de 
mare şi atât de beteag?!... Beteag la multe şi fără noroc. 
Cum de l-au făcut aşa, că parcă satul nu l-a simţit şi nu-i 
ştie până azi să fi păcătuit ei la vremea lor cu paharul, cu 
crezul?!... Apoi se înciuda şi pe el însuşi, că atâţia ani la 
rând, ani de slujbă, a tot fost lăsat să intre în casa lui 
Nică lordanu, a tot ascultat rânduri din cărţile sfinte, din 
cărţile cu pecetea vremuită, din cărţi şi din ziare, a tot 
sprijinit pereţii şi uşorii pe la petrecerile cu oaspeţi mari 
din capitală, a tot lăcrimat de plăcere la lecţiile de muzică, 
de arte cu care numai intelectualii se hrănesc, dar iată 
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că până azi nu poate din cele văzute şi auzite să prindă 
şi el, Lavrente Pascaru, sfânt sub căciulă. Să-l aibă de 
slugă. Să păzească. Să nu fugă gândurile bune, de-or 
apuca să mai vie... Ei, sfinţii ca sfinţii! îs copiii cerului. 
Se ţin numai de joacă şi-i greu să-i prinzi. Domnul îi are 
în pază, Domnul îi cruţă. Nu-i pune la treabă. Şi-i păcat 
să te superi, să-ţi faci inimă rea din vina lor. Dar de la 
cărturari şi de la tehnicieni face să ceri socoteală şi merită, 
fără să-i mai asculţi, o beşteleală soră cu moartea. Au 
umplut pământul cu cărţi şi fel de fel de maşinării, ating 
cerul cu ocheanul, cu scrisul şi cu unda de radio, dar la 
cele de pe pământ nu întorc ochii şi gândul. Până acum, 
mama lor de buchie, n-au inventat un aparat de scris 
gândurile. Mic să fie. Ca un fluture. Să-i lipeşti aripioarele 
de-o tâmplă şi să-ţi însemne pe furiş toate frământările. 
Un aparat de mare folos nu numai oamenilor, dar şi 
statului. Pe unii oameni i-ar ajuta să iasă cât mai repede 
din impas, pe alţii i-ar dezmetici să nu alerge după doi 
iepuri, dar să se oprească, să vadă şi să înţeleagă că 
soarele numai de la răsărit răsare şi nu de unde apune, 
de unde trag ei nădejde. Iar pe stat l-ar scuti de prea multă 
încurcală şi sfadă cu oamenii, de prea mulţi ochi şi de 
prea multe urechi, care îi fac mare cheltuială, că sânt 
plătite şi hrănite să umble, să vadă, să asculte sub ce 
noimă se zbate inima-n om spre ziua de mâine. Statul 
s-ar îmbogăţi şi ar avea bani şi putere să ridice prin ţară 
şcol i , biserici . Şi oameni i , văzându-se cu bunuri le 
împlinite, s-ar cuminţi. Până şi cei cu urechile mari s-ar 
cuminţi şi s-ar vindeca. Că nu-s toţi cu sufletele trecute. 
Pe unii îi mai arde dorul de viaţă cum se cuvine, dorul de-
a trage brazdă şi de-a asculta privighetoarea pe pământul 
lor, oricât de mic şi de boţit ar fi. Ehe-he-e! Până la un 
aparat de aista mai are mult de cântat cucul peste ani. 
Multe vrute şi nevrute mai sânt de trecut, de cântat şi de 
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bocit. Şi când te gândeşti că până la urmă se poate 
întâmpla că nici aparatul ista nu ar fi în stare să schimbe 
lumea aşa cum o vrei, apoi iarăşi îţi sfârâie inima şi te 
împinge mânia să faci ochii roată şi să găseşti sufletul 
cela de om, care cu câteva clipe în urmă te-a râs şi te-a 
adus la o astfel de tristeţe. Să-l găseşti şi să te răcoreşti. 
Măcar cu o sudalmă să-l arzi. în moalele capului. Să nu 
mai râdă, să înţeleagă tontul că şi tu eşti om ca şi el, 
necăjit şi neîmpăcat cu multe ce se fac şi se vor mai face 
pe pământ. 

De atâta încordare şi linişte albă, fulguită de gânduri, 
de întrebări fără răspunsuri, de mai multă teamă şi 
disperare decât îndemn, gardul din spatele Linei scârţâi. 
Mai întâi oftă, apoi scârţâi. Oftă uşurel, uşurel. Şi pe 
tăcute. Să nu răsară de după creasta lui sufletul, să nu 
moară crezul. Şi Lavrente Pascaru, fiind de data asta 
mai atent cu urechea la tot ce mocnea în jur, tresări din 
frământările lui, icni de bucurie şi, ca fript, se răsuci cu 
tot trupul spre lespedea de gard. Cu tot trupul şi cu 
privirea-ţintă fierbinte, ţintă bătută toată dintr-o lovitură 
până la inimă. Să nu poti nicidecum scăpa de sub mânia 
lui. 

Lina, prinsă şi ea în bătaia ochiului de pahonţ, de frică 
se ghemui lângă gard mică, mică, aşa ca să nu fie 
observată, aşa precum a mai făcut şi-n alte dăţi, când se 
întâlnea nitam-nisam cu omul legii prin umbra pădurii. 
Se ghemui, se făcu una cu gardul, însă pândarul , 
punându-şi cuşma în cap şi ridicând sabia de jos, se 
smuci parcă tot spre ea, parcă să o sfârşească de data 
asta, să o sfârşească o dată pentru totdeauna. Şi ea era 
de acum gata să-şi încheie viaţa, aşa ca omul care-i dat 
'a perete să fie împuşcat şi care n-are altă scăpare şi 
mângâiere, decât să privească mândru şi cu ochi vii, de 
să crape de ciudă inima celui care ţinteşte în ei. Privi la 
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fel şi ea. Mândră, cu bucuria că găsise pădurea. Mândră 
şi senină, ca cerul de vară. Nevinovată şi îndârjită să 
oprească vijelia de om ce venea spre ea cu amarnică 
suflare, să o oprească şi să o stăpânească locului precum 
pe vremuri pădurea aciua vânturi le. însă Lavrente, 
ajungând mai aproape, alunecă cu privirea pe deasupra 
ei şi o înfipse în faţa uscată şi neagră a bătrânului răsărit 
de după gard. 

- Te-a umplut râsul, moşule?... M-ai fermecat cu ochii, 
mi-ai ursit să mă împiedic şi te-a umplut râsul, hai?... se 
răsti el, r id icând sabia deasupra capului , gata să 
lovească, dacă nu aude de la bătrân cuvânt de iertare. 

Bătrânul, mutându-se de pe un picior pe altul, fremătă 
în linişte ca o creangă de copac atinsă de-o boare de 
vânt. Şi nu-l luă în seamă pe Lavrente. De loc nu-l privi şi 
nici nu căuta cuvânt să-i răspundă, de parcă nu l-ar fi 
auzit, de parcă nu l-ar fi simţit alături, de parcă nu era el, 
Lavrente, din carne şi oase făcut, dar numai din aer, ca 
tot aerul din jur, rece, gol şi cenuşiu ca înserarea. Avea 
bătrânul suflet de pădure, suflet răbdător şi cumpănit. Şi 
căta mai departe la gardul lui. Cu ochii, cu mâna. Parcă 
ar fi vrut să rupă o nuia, să o ducă în casă la foc sau să 
se apere cu ea de-a fi nevoie, dar nu se hotăra să distrugă 
gardul. Cât de beteag şi răzleţit ar fi el, dar e gard şi 
păzeşte casa de rele. Să nu o înece cu totul omăturile, 
să nu o ajungă şi să o aprindă fărădelegea şi păcatele 
altuia. Şi bătrânul cântări cât cântări zariştea, apoi tuşi în 
palmă, se întoarse şi încet dispăru în ogradă. 

Lavrente, rămas cu sabia ridicată în aer, câteva clipe 
înghiţi în sec şi încercă să înţeleagă ce poate să însemne 
tăcerea asta a bătrânului. Supunere sau ignorare? Şi 
numai după ce-şi scutură limba de vreo câteva vorbe tari 
cu dumnezei şi necuraţi în frunte, se potoli şi se împăcă 
cu gândul că orişice tăcere e şi o supunere, iar orişice 
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supunere e şi un început de stimă. Mulţumit de sine prinse 
sabia la şold şi îşi căută de drum. 

Lina rămase pe loc. Se iţi pe deasupra gardului, să-l 
vadă pe bătrân prin ogradă. Vroia să rămână cu el, vroia 
să-l ogoiască, să-l bucure cu frunza verde găsită de ea, 
cu frunza de nădejde mare. Şi de pădurar să-l întrebe 
vroia. Dar bătrânul nu se vedea nicăier i . Parcă îl 
înghiţiseră troienele albe, parcă intrase în pământ. O 
vreme fulgui zăpezile cu vârtejul de vânt, care se trezise 
de lângă gard parcă să caute şi el omul. Apoi, după ce 
auzi uşa casei închizându-se din urma bătrânului, tuşea 
lui după uşă, porni cu vârtejul de vânt să-l ajungă pe 
pădurar. 

Ce să-i faci? La nevoie şi spinul e floare. Lavrente 
umblă cu controlul prin sat. Plouă, ninge - umblă. Aşa-i 
serviciul. Are să treacă numaidecât şi pe la pândar. Cum 
să nu treacă? Trebuie să treacă. Să vadă, să întrebe. 
Cum o mai duce omul fără pădure şi ce zice, are să mai 
ningă peste noapte ori nu?... 

Se ţ inea mai depăr t işor de el. Nu cumva să- i 
trăsnească prin cap să se întoarcă înapoi şi să o calce în 
picioare, nu cumva să-l muşte gândul să scoată sabia 
din teacă şi să o încerce de n-a ruginit. 

„De la un om cu putere să te aştepţi la orice. Azi te 
mângâie, mâine te mântuie..." vorba pădurarului suna în 
mintea ei ca o avertizare. 

Drumul lui Lavrente prin sat era fără drum şi cu frică. 
După o săptămână de viscol troienele crescuseră ca nişte 
măguri, măguri uriaşe, moi şi pufoase, gata, dacă nu te 
păzeai, să te prindă şi să te înece. Pândarul căzuse de 
vreo câteva ori în îmbrăţişarea lor. De fiecare dată umbla 
mult pe sub ele. Gemea, se zbătea, părea că o să rămâie 
în cuprinsul lor până-n primăvară, dar pe neaşteptate 
ţâşnea din omăt, ca un ţistar din groapă şi, înjurând cu 
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cuvinte verzi şi sărate pe-o biserică care nu se vedea în 
jur, mergea mai departe, fără ca să tragă la vreo casă. 
Şi oricât de întortocheat era drumul, totuşi mergea cu 
capul sus, ţinând mâna pe mânerul săbiei, de parcă avea 
de gând numai să se arate de stăpân prin mahalele satului 
şi să se întoarcă acasă la cald, de parcă uitase Lavrente 
că peste dânsul este stăpân, şi acela deseară are să-i 
ceară socoteală. Unde a fost? Pe cine a văzut? Cum se 
simte pădurarul? Doarme cutare noaptea şi dacă nu 
doarme, apoi de ce nu doarme?... 

Fudulia îi rău lucru. Poate să te ducă de râpă. Dar îi 
şi bun, când ai cu ce te fuduli. Cine din sat poate să se 
fudulească aşa ca Lavrente? Nimeni. Numai el mulge 
două vaci. O leafă de la stat şi alta de la Nică lordanu. 
Să fie cu ochii în patru, să nu se tulbure satul. Şi de uitat, 
Lavrente se uită. Cată de slujba lui. Mai ales acum când 
nevas ta , Ra isa , încă din toamnă a fost a leasă 
bucătăreasă la curte. Ei, cum să nu caţi de ţâţa care te 
hrăneşte? Numai prostul nu cată şi se rupe de la ea. 

Lavrente, din mers, îşi alese cu ochii o poartă şi un 
acoperiş de casă de pe malul gropii şi cârni într-acolo. 
Ea, Lina, îşi conteni paşii pe-o bucată de vreme, tot 
frământându-şi privirea mai întâi pe poarta deschisă, apoi 
pe ferestrele casei, mai mici ca ale coconului, dar mai 
mari ca ale sătenilor. Nu se urni din loc până ce nu dibui 
cu ochii şi streşinile bătute cu bleah. Cu ochii şi cu 
gândurile... Nu-i de crezut. Oare chiar asta să fie casa 
pădurarului?! ... Da, mai ştii, poate s-a dat şi el cu 
dulcele?! S-o fi săturat de tumultul amar şi sărat pe care 
l-a avut, şi s-a vârât în slujbă. Pe-o leafă, pe două... A 
strâns părăluţe şi şi-a cumpărat culcuş. Ei, ba nu! Parcă 
din toamnă până-n iarnă poţi să strângi atâta bănărit?..-
Da poate cineva a făcut pomană şi l-a ajutat să răsară? 
Chiar acel Nică lordanu o fi făcut-o. Altul nu-i în stare, 
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decât numai el. Şi nu din milă, din teamă şi hâtrenie l-a 
ajutat, l-a cuminţit. Să tacă, să înceteze cu vorbele, cu 
cântecele. Să nu tulbure lumea. Şi pădurarul, ajuns la 
cuţit, o fi plecat capul şi s-a dat cumpărat . Acum 
huzureşte. Poate că nici nu-şi aduce aminte de pădure. 
Dacă nu-şi aduce aminte, apoi de ce Lavrente îi soseşte 
în vizită?... 

Descumpănită, păşi să-l ajungă pe pândar. îl ajunse 
pe malul gropii de lut. Şi se opriră. Nu puteau să treacă 
mai departe spre poartă. Pe fundul gropii, ca prin minune 
neacoperit de ninsoare, presărat parcă cu făină albă, 
văzură doi câini care se căzneau să împartă o aripă 
îngheţată bocnă, o aripă de găină sau de cocoş. Şi făceau 
o zarvă de nu-ţi venea să te mişti din loc. Hârâiau unul la 
altul, ţinând amândoi cu dinţii de aripă. Şi când unul reuşea 
să o smulgă de la celălalt din gură, acela, schelălăind de 
ciudă, se întărâta şi se arunca în ceafa primului. Primul 
lăsa aripa şi, fără a mai schelălăi, muşca din pieptul 
celuilalt. Muşcau unul din altul până la sânge şi nici unul 
din ei nu se gândea să cedeze. 

- Alt loc n-aţi găsit, leilor? Numaidecât în biserica 
satului să vă ciorovăiţi? parcă îi probozi, parcă glumi 
Lavrente şi se aplecă să strângă un boţ de omăt în palme. 

Groapa de lut pentru sat era un loc sfânt, un loc cu 
trecut... Cândva aici se înălţase biserica. Poate că o sută, 
poate că două sute de ani trecuse de atunci de când a 
fost distrusă, dar oamenii mai ţineau minte locul ei şi o 
pomeneau în vorbă. Uneori, vara, în zilele de duminică, 
se strângeau pe malul gropii, culegeau unul de la altul 
cuvintele care li se păreau cu mai mult adevăr şi cercau 
să o ridice la loc, aşa frumoasă cum a fos t , ca pe urmă 
să puie pază şi să-l prindă pe cel care cândva a risipit-o. 
Trebuie să mai încerce el o dată!... Puneau temelie de 
Piatră, înălţau pereţii... Se mai sfădeau ce acoperiş a avut 
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şi de care să-i pună acum. Cineva mai lua şi un pumn în 
coastă, că a uitat să lase uşi, când a ridicat pereţii. Altul, 
că s-a suit pe căpriori înainte de vreme, se mulţumea cu 
o palmă. Şi cu chiu cu vai, cuvânt lângă cuvânt, pe la 
miezul nopţii vedeau biserica gata, cu luna de pe cer 
priponită pe crucile din vârful ei. Osteniţi, se duceau la 
culcare şi uitau să pună pază. A doua zi, când se trezeau, 
vedeau groapa la loc şi se întrebau iar de la început: 

- Da ce s-a făcut cu biserica noastră? 
- Ea i-a dat foc! le lămurea de fiecare dată moaşa 

satului. Ea a chemat ploile şi a lovit cu fulgerul!... Ea, 
numai ea a ascuns-o sub pământ. 

Bătrâna da vina pe strigoaică, însă pădurarul legase 
de oameni faptul că satul n-are lăcaş sfânt. îşi făcuse 
povestea lui. într-o seară, când se împlântară topoarele 
în inima pădurii, o îngână lângă foc. O îngână ca să uite 
amarul zilelor ce-l aşteaptă. Ea, Lina, o auzise atunci, o 
auzea şi acum. Privea spre fundul gropii, privea spre 
Lavrente, care râdea cu poftă şi arunca uşurel în câini cu 
omăt de parcă vroia să-i întărâte şi mai mult. Privea cu o 
durere care îţi roade inima încet, încet şi fără lacrimă. 
Casele din jur, groapa cu câinii de pe fundul ei, râsul 
pândarului aveau ceva cu povestea pădurarului. Ce 
anume nu înţelegea, dar o asculta ca pe un descântec, 
ca pe-o rugăciune, ca pe-o mângâiere... 

... Pe vremurile celea vechi oamenii n-aveau pământ 
ca şi acum. Numai cât ţinea satul, atât era a lor. Nici lut 
de făcut case n-aveau... Pământul îl stăpânea tot coconul. 
Şi dealurile împânzite cu vii şi livezi, şi văile, şi imaşurile 
pline cu turme de vaci, de cai şi de oi. Coconul ţinea la 
tot petecul de pământ ca la lumina ochilor, şi făcea omor, 
dacă găsea pe vreun careva săpând undeva în câmp. 

- Ei, cât e acolo de-o casă ... îl rugau oamenii. 
- Nici măcar de leac nu vă dau! se răstea stăpânul 
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lor. Azi de-o casă, mâine de-a casă, şi poimâine mă 
pomenesc cu pământul bortelit. Căutaţi sub pătulurile 
voastre, i-a sfătuit el pe oameni. Acolo sub ele vă stă 
norocul. Acolo e pe drept lutul vostru. 

Oamenii, siliţi de nevoie, găsiră într-o ogradă de-a lor 
o vână galbenă. Şi au săpat ani la rând, tot bucurându-se 
de lutul lor, că măcar pentru asta nu se roagă stăpânului. 
Şi-i fac şi lui parte. Aur, nu lut săpau. Şi coconul nu se 
ferea, lua". 

Şi aşa, încetul cu încetul, - azi de un rând de chirpici, 
mâine de-o prispă, poimâine iar de-un pod - vâna se 
adâncea... Fugise departe sub pământ. Ajunse sub 
biserică. Când un hârleţ a dat de piatra temeliei, pe-o 
bucată de vreme s-a oprit săpatul. însă nevoia l-a pornit 
iar. Se gândeau oamenii că au să-i puie sprijin de desubt 
bisericii şi au să treacă de ea... Dar au dat greş. N-au 
trecut. Vâna galbenă nu vroia să iasă de sub sfintele 
icoane. Vâna se lăţea în adâncime... Oamenii săpau 
acum pe ascuns. Mai mult noaptea. Să nu afle preotul. 
Săpau cu frică, dar şi cu nădejde. îi lăcaşul lui Dumnezeu 
şi o să-l ţie în pază cumva!... 

Frica şi nădejdea le-a fost până la o vreme, până au 
dat ploi mari şi au răzmuiat coaja pe care se ţinea biserica. 
Când s-a prăbuşit, n-a făcut moarte de om. A luat cu ea 
numai icoanele şi clopotele de trezire şi de adormire, de 
botez şi de nuntă, de cinste şi de bunătate. 

Satul de atunci tot o caută. Sapă, dar nimeni n-a dat 
de nici un semn. „Zâng, zâng, zâng", bat clopotele undeva 
în fundurile negre. Parcă îndeamnă satul să ieie lut. Şi 
oamenii sapă... Ce să facă?... Sapă lut pentru case. 

- Nu da în ei, lasă-i să se înfrupte, vorbi blajin omul 
care ieşise în poarta ceea deschisă şi de acolo zvârli 
spre groapă zoile din căldare. Au suflete şi ei, Lavrente, 
au... 
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Lina îl cunoştea. Era Nae Şopot, crâşmarul. Om 
potrivit în toate. Şi la făptură şi la vorbă. Nici prea înalt, 
nici prea sătul, dar adus de spate. Parcă cu uşa deschisă 
la suflet, parcă nu. Trecut cu vârsta dincolo de amiază, 
dar rămas în putere şi grijuliu în treaba lui de crâşmar. 
Unica şi aceeaşi treabă care o învăţase şi o deprinsese 
încă din tinereţe de la un moş al său şi pe care până 
astăzi nu putea nicidecum să o scoată la capăt. Hărnicea 
în fiecare zi de dimineaţă şi până seara târziu în jurul 
clienţilor. Cu cuvânt bun îi cinstea şi-i hrănea şi tot cu 
cuvânt bun îi socotea - să nu roşească nici el şi nici 
careva din ei. Uneori cu câştig, alteori cu pierdere. Fără 
zi de duminică, fără zi de sărbătoare. Mereu îmbrăcat 
subţire, numai într-o flanelă, să fie îndemânatic la lucru. 
Mereu cu şorţul pe el şi mereu sub umbra aceleiaşi 
pălărioare, care cândva fusese de-o culoare verde-închis, 
dar cu vremea devenise aproape fără culoare, roasă şi 
cu borurile stâlcite şi boţite. Se deprinsese cu ea, ca şi 
cu treaba de crâşmar. Şi o purta anul întreg. Şi vara şi 
iarna. La tejghea şi afară prin ogradă. De parcă ţinea 
cusuţi în pardoseala ei banii, să scoată pui. 

- Nu banii, bre, dar mintea cea de ieri, le lămurise el 
oameni lo r a tunc i la nunta păduraru lu i . S-o am la 
îndemână, dacă mi-a trebui. 

- . . . Da a cui îs javrele? îs a matale, bade Nae? întrebă 
într-o doară Lavrente, apropiindu-se de crâşmar. Ţinea 
ca şi mai înainte cu fudulie mâna pe sabie, dar se cam 
frânse din spate. Se frânse că sa prins cu vorba. Nu 
cunoştea de la o vreme câinii satului. Nu-i cunoştea, că 
dumnealui, pe lângă toate cele bune şi rele, mai avea 
perdea la ochi. Perdea albastră. Meteahnă din născare. 
Şi alte culori nu pricepea decât una singură. Albastre erau 
toate în jurul lui. Albastre şi reci. Şi acum, când toţi câinii 
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satului de foame ajunseseră piele şi oase, cu boturile 
ascuţite, cu picioarele lungi şi subţiri ca nişte beţe de 
răsărită, urecheaţi şi costelivi, parcă toţi de la o mamă, 
Lavrente nu putea să-i deosebească numai după blană 
şi-i ura. 

- Cel negru îi ajuns aici din alt sat. L-a prins iarna 
lângă crâşmă şi mă păzeşte. Da cel roşu... lămuri Nae 
şi-şi opri mâna întinsă spre casa de pe celălalt mal, care 
scăpătase cu un perete spre groapă. Pe-o bucată de 
vreme îşi opri şi privirea, şi gândurile, parcă frămân-
tându-se cum să-i îndrepte casei măcar acoperişul, ce-i 
căzuse ca o cuşmă pe ochi. Apoi oftă: 

- Poţi să zici că- i tot al meu, şi luându-l pe Lavrente 
de braţ, intră cu el în ogradă. Dacă n-ar fi crâşma alături, 
ar muri de foame... 

- El de foame, dar stăpânul lui... de dor şi jale, râse 
cu poftă pândarul, de se zgudui văzduhul ca de cutremur 
de pământ. 

Lina rămase pe mal. Auzise oftatul lui Nae Şopot, 
auzise râsul lui Lavrente, auzise paşii, uşa scârţâind din 
urma lor, dar nu se mişcase din loc, să-i ajungă. Privirea 
ei prinse rădăcini în blana câinelui roşcat. Şi sufletul, şi 
inima ei prinseră rădăcini. Rădăcini de lumină şi suflare 
caldă, de copaci şi de iarbă. De bucuria anotimpurilor şi 
de bunăvoia nevinovată. Câinele roşcat de pe fundul 
gropii era Turculeţ - straja şi prietenul pădurii. Numai el 
avea blană ca para focului, numai el... Ştia de asta satul, 
ştia pădurea, ştia şi ea, Lina. Şi abia acum îşi dădu seama 
că anume pâlpâiala blănii lui îi amintise, cu câteva clipe 
în urmă, de povestea pădurarului. O ascultase şi el, 
Turculeţ, atunci seara, lăcrimând lângă stăpân. Cu vreo 
două zile mai înainte de a se începe tăiatul pădurii a urlat 
întruna. Şi ziua şi noaptea. Pădurarul a cercat să-l 
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domolească. Cu pâinica, cu băţul. Dar Turculeţ a ţinut 
pe-a lui. Se muta din poiană în poiană şi urla de 
încremenea frunza şi iarba. Urla prelung şi jalnic. Parcă 
se bocea că n-are limbă de om să spună ce durere 
presimte. Apoi, când peste două zile veniseră tăietorii, el 
îi întâlnise la marginea pădurii. Nu le dădea voie să intre. 
Perete de foc şi ură se ridicase în calea lor. Se repezea 
când într-o parte, când în alta, muşcând văzduhul cu gura, 
cu ochii. Părea c-a turbat. Şi numai când cineva dintre 
oaspeţii ceia nepoftiţi zvârlise cu barda în el şi-i rănise 
un picior, numai atunci schelălăi de durere şi se întoarse 
acasă amuţit, pierdut. Se lungise în faţa casei, alături de 
scăunaşul pădurarului. Şi a tot stat aşa, cu capul pe labe, 
aproape nemişcat, zile şi nopţi la rând, mereu cu ochii şi 
cu sufletul dincolo de para focului din sobă, dincolo de 
peretele casei, dincolo de pădure şi de ziua de atunci. 
Parcă se uita într-un pustiu, într-un pustiu fără margini, 
fără culoare şi rece. Ca omul se uita. Ca omul frânt de-o 
nedreptate. Ca omul şi ca pădurea când îşi lasă, toamna, 
frunza. Blând, moale şi supus ca iarba. De vrei - o calci, 
o coseşti; de nu - o mai laşi. Şi sălbatic se uita. Uneori 
cu întrebare, uneori cu mirare. Parcă îşi vedea aproape 
sfârşi tul , parcă mai avea mult amar până la el! Şi 
lacrima...Ca trunchiurile copacilor tăiaţi primăvara. 

Acum era parcă tot acelaşi. Numai nu blând şi supus, 
numai nu pădure, iarbă. Dar mai slab şi mai sălbatic. 
Parcă a lup aducea. A lup flămând, înrăit. Lup sau ciulin. 
Ciulin cuprins de flăcări şi rostogolit de vânt încolo şi 
încoace. Şi poate mai avea o clipă două de ardere, şi 
poate nu le mai avea... Dar era plin de forme, de înfăţişări, 
de licăriri, de luciri, de flăcări care nu luminau nici o palmă 
de pământ, dar luminau întreaga făptură a Linei pe 
dinăuntru. Şi ea, cu vârtejul de vânt, alerga pe malul 
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gropii, în dreapta şi în stânga, de jos până sus, până 
spărgea cu fruntea norii, apoi cobora cu o boltă mai largă, 
adăpostind o pădure albă, plină de ecouri şi mişcare, de 
semne şi urme ale vietăţilor, de amintiri şi chemări. 

- Turculeţ! chemă şi ea. Fluiera şi chema. Chema c-un 
singur cuvânt să se adune zările, dealurile şi văile, cu 
toţi ochii vii şi morţi, cu lumânări verzi şi cu steaguri 
coapte, cu toţi sfinţii şi cu toate păcatele; să se adune de 
pe toate drumurile şi cărările, până-n inima unui pământ, 
unui pământ mic, unei palme de pământ, unde pădurea 
poate să prindă rădăcini şi să facă muguri şi iarna. 

Cerul, auzind parcă chemarea de pe pământ, se 
însenină la faţă. Arăta semne bune şi spre răsărit, şi spre 
miazăzi, şi spre miazănoapte. Spre asfinţit rămânea 
întunecat. îl întuneca şi cârdul de păsări care acum 
părăsise acoperişul casei de pe deal şi plutea spre sat. 

- A u simţit şi ele unde-i pădurea, şopti Lina, fulguind 
zăpezile de pe mal. Dar pe loc se întristă. Păsările nu 
trecură spre ograda cu pădure. Flămânde, se rotiră de 
vreo două ori deasupra gropii, apoi pe neaşteptate, parcă 
fulgerate de gloanţe, căzură ca nişte pietre pe fund. 
Câinii, care adineaori se împăcaseră şi gustau în tihnă 
aripa, îngroziţi de mulţimea de ciori ce năvăliseră peste 
ei, o rupseră la fugă care încotro. Cel negru nimeri în faţa 
casei care scăpătase un perete spre groapă. Iar Turculeţ 
se opri nu departe de poarta crâşmei, alături de Lina, chiar 
lângă picioarele ei. Dar nu o lua în seamă, de parcă nici 
n-ar fi fost ea acolo. Nu-i auzea nici glasul, nu-i simţea 
nici suflarea, nici mâinile care prinseră să-i pieptene 
blana, să-l mângâie. Se aşezase pe labele dinapoi şi 
privea spre fundul gropii. Ciorile se strânseră toate ghem 
în jurul aripei celea de cocoş sau de găină. Ghemul 
zvâcnea când într-o parte, când în alta. Părea o pasăre 
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rănită, mare şi grea, care cerca să-şi ia zborul de la 
pământ, dar nu putea. Şi se zbătea din ce în cel mai încet, 
până se afundă cu capul în omăt şi se linişti, parcă fără 
suflet. 

Câinii, nedumeriţi, se urniră din loc. Şi nu apucară să 
înţeleagă ce s-a întâmplat, că deodată pasărea neagră, 
mare şi grea, se avântă şi se risipi în zeci şi zeci de aripi, 
de păsări, care se ridicară cu strigăte în lumina slabă a 
cerului. 

Jos, pe fundul gropii, părea că a rămas neatinsă aripa 
ceea îngheţată. Câinii bucuroşi alergară într-acolo şi cât 
pe ce să se încaiere iarăşi, dar se opriră. în locul aripei 
lăsată de ei, lăsată parcă şi de păsări, găsiră o cioară cu 
aripile frânte. Speriată, pasărea tremura, ţipa, uitându-
se ba la câini, ba la suratele ei ce se ridicau tot mai sus 
în ceruri, scuturând peste groapă, peste sat fulgi albi de 
nea, fulgi reci şi mari. 

- Da, semn rău... oftă Lina şi se lipi toată de mal. 
- Care semn rău?! răbufni prin ninsoarea nouă o 

pocnitură de bici, trezind pe urma ei un clinchet de 
clopoţel, apoi mai mulţi... 

- Semne bune anul are... răsări şi un glas tânăr. 
încetul cu încetul satul se umpluse de zvonuri subţiri, 

tremurătoare, parcă de murmur de ape limpezi şi de triluri 
de păsări, care se revărsau din ogradă în ogradă şi 
prevesteau că sărăcia din anul trecut se sfârşise, că 
anul care vine are să fie bogat de-au să se desfacă 
podurile şi hambarele de atâta pâine. Urătorii aprindeau 
păduri mari de lumini în ferestrele caselor. Focuri... 
Focuri... Focuri şi vise ardeau feţele bărbaţilor rezemaţi 
de muchiile pervazurilor. Frunţile lor asudau arând şi 
semănând... Asudau secerând şi treierând... Asudau tot 
ridicând saci spre coşul morii, saci cu grâu mărunţel din 
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cel roşu... în şoaptă, numai în şoaptă, ca să nu tulbure' 
cântecul urători lor, îndemnau boii să tragă plugul, 
boroana... Să tragă carele pline cu saci de făină, să tragă 
la deal... Aveau de trecut până acasă un deal. Aşa li se 
părea lor, că-s în drum spre casă. Şi casele lor se aflau 
spre răsărit. Dinspre răsărit se auzeau buciumele. 
Femeile lor sunau buciumele, să nu piardă ei drumul. Şi 
când auzeau buc iume le , pe buze le lor t r emurau 
zâmbete... Se vedeau intraţi pe poartă... Şi închideau 
ochii, se fereau să nu vadă mesele pline de copturi, care 
erau scoase şi împlinite afară în ogradă. Şi aşa cu ochii 
închişi, numai după miros înţelegeau că femeile lor sânt 
mari gospodine. Cineva dintre ei nu mai putea să rabde 
şi aşa în gând se repezea să guste o bucată de colac din 
făină nouă, dar nevasta îl prindea de mână şi îl trăgea la 
ciubăr, unde aburea gata scăldătoarea. 

- Cum aşa, nebăit, să te înfrupţi, acum când tot satul 
intră în sărbătoare? 

Poate că intraseră în vară sau poate că intraseră în 
iarnă, dar soarele ardea din plin şi era cald... Femeile 
satului îşi scăldau bărbaţii afară în ogradă. în căzi, în 
ciubere... îi spălau după o zi de plug, de seceriş, de 
moară... 

- Lasă-mă, dragă, se mai văicăra câte unul şi-şi freca 
ochii că-l ustura leşia. Pământ sânt, nu soare... şi n-ai 
să dai de alb. 

Un grup de copii pleca şi până venea altul lângă 
fereastră, bărbaţi i tot visau mai departe, ţ inându-şi 
nevestele de mână. Nevestele tresăltau din gânduri, oftau 
luminate la faţă... Visau şi ele acelaşi vis ca şi bărbaţii... 
Că-s în drum spre casă. Auzeau de la răsărit buciumele 
Şi iar oftau... Pe una din ele o apucase râsul. Se văzuse 
scăldată nu în cadă sau în ciubăr, ci într-o fântână din 
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pădure, într-o fântână plină, plină... Nu cu apă, ci cu lapte. 
Şi râdea că o scăldau doi bărbaţi. Unul, cel care o ţinea 
acum de mână, şi altul - un Făt-Frumos de la care nespus 
de mult vroia să aibă un copil... 

Visau oamenii multe din cele sfinte şi lumeşti... Se 
aflau în drum spre casele lor şi nu se grăbeau să ajungă... 
Le plăcea drumul prin pădurea de lumină lăsată de 
pluguşor peste frunţi le lor... Şi deschideau porţi, şi 
deschideau uşi spre anul nou... 



PASĂRE-ÎMPĂRAT 

Uşa crâşmei se deschise. Peste prag păşi mai mult 
glas şi cântec decât făptură de om. 

Frunză verde codru des, 
Eu din tine nu mai ies, 
Nici călare, nici pe jos, 
Că s-a dat frunza pe dos, 
Frunză verde codru des, 
Eu din tine nu mai ies 
Nici pe jos şi nici călare, 
Că s-a pus frunza-n cărare. 

Omul, clătinându-se, umbla huţa prin ogradă. Umbla 
după cântec parcă. Ba plutea spre poarta deschisă, ba 
luneca înapoi şi chema cu mâinile poarta spre el. Era 
slab şi mărunt şi vroia să se apuce de ceva, să nu-l rupă 
cântecul de la pământ. 

Dând, în sfârşit, de stâlpul porţii, se sprijini mai întâi 
c-un deget de el, apoi căzu cu umărul. Tăcu. Privi cu 
ochii lui verzi dincolo peste groapa de lut. Spre celălalt 
mal privi. La căsuţa lui prăvălită pe-o coastă, cu două 
ferestre aprinse şi cu una stinsă. O cântări cu privirea, 
potrivi de unde să apuce şi, luându-şi aer în piept, îşi 
încordă muşchii picioarelor, mâinilor, gâtului şi cu toată 
puterea lui de bărbat înşfăcă casa în ochi, în frunte şi 
Porni să o îndrepte, să-i ridice peretele care îngenun-
chease spre groapă. 
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Casa e ca şi femeia. Ştie de frica bărbatului. Drept că 
s-a urnit cu greu, s-a cerut împinsă din spate, dar până 
la urmă a dat ascultare. Pluti la locul ei şi părea mai 
frumoasă. Stătea smerită pe malul gropii, cu ghirlandă 
de lumini şi-n rochie albă, aşa precum stă mireasa la 
cununie. 

Omul din poarta crâşmei, pe istlalt mal, răsuflă uşurat, 
ca după un lucru mare, făcut bine şi până la capăt, ca 
după o treabă care demult se cerea isprăvită, dar până 
acum nu-l ajungea capul cum să o înceapă. Parcă îşi 
luase de-o grijă. îşi adună sub cuşmă părul şi sudoarea 
de pe frunte şi, trecând cu mâna pe după ureche, găsi 
un muc de ţigară. îl prinse pe buza de jos şi scoase din 
buzunar amnarul şi cremenea. Surâse. Bine a spus cel 
ce-a spus că după o faptă bună nu-i rău să tragi şi un 
fum de ţigară. 

Lina, fata pădurii, îl cunoscuse încă după cântec că e 
pădurarul. îl vedea acum fumând în poartă, dar n-avea 
puteri să ajungă până la el. Tocmai acum, când era la 
capăt de drum, simţi să ostenise. Ostenise ca omul care 
vine seara de la câmp şi cade pe prag şi nu mai poate să 
se bucure de nimic. Nici de mâncare, nici de nevastă şi 
copii, nici de somn. Şi nici nu-i vine a crede că a mai 
trecut o zi de lucru, că nu-l mai arde soarele pe deal, 
că-i lună pe cer... 

Nu-i venea a crede nici ei că, în sfârşit, l-a găsit pe 
omul pădurii. O copleşise şi frica. Să nu păţească ruşine... 
Se prea poate să nu o cunoască el pe ea. După atâta 
amar de vreme, multe se pot uita. De când s-au despărţit, 
pe cer a ars destul soare şi a răsărit destulă lună. Ploile 
şi ninsori le au spălat şi au înălbit urmele, cărările, 
drumurile... oare chiar să fi uitat el toate?... Şi ce o să-i 
spună, dacă va întreba-o cine-i?... Că-i fata pădurii? ... 
Care fată şi care pădure?! Şi apoi parcă pădurile au fete? 
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Satul are, dar pădurile nu. Da... Oftă. Mare-i frica omului, 
când dă în drumul său de un rău, dar e şi mai mare, când 
dă de bucuria lui. Se teme să se apropie, se teme şi se 
ruşinează că poate de acum nu mai este a lui. 

Găsi puteri şi trecu de frică. Se ridică şi porni într-un 
vârtej de vânt spre om. Porni gătită şi împăcată cu toate 
celea ce se vor putea întâmpla acolo lângă poartă. 

Dar nu apucă să treacă drumul. Un grup de băieţi cu 
strigăte şi clopoţei apăru de după un nămete şi-i întretăie 
calea, oprind-o pe cealaltă parte a drumului. Băiatul din 
frunte, mai răsărit decât toţi, ducea ursul de funie. Ursul 
pădurii. Pe moş Tălpoi îl ducea. Iar printre cei din urmă se 
auzea o scripcă şi o dobă care îl puneau pe urs să joace. 

Omul ridică mâna şi opri pluguşorul. 
- Uraţi-mă, flăcăilor, zise el, poticnindu-i-se limba în 

gură. Uraţi-mă... Vreau să aud... Să aud c-am să am noroc 
de-un băiat. Vreau băiat să-mi nască femeia. Hai, uraţi-
mă de noroc şi de bine. Să am mult bine.! ...Să vă dau şi 
vouă... 

Băieţii încremeniră locului şi se uitau la om, în ochii 
lui, peste umărul lui, dincolo de cele auzite. Cuvintele 
pădurarului căzuseră în calea lor ca o apă, ca un munte... 
Apa era limpede şi adâncă. Fără pod şi fără punte. 
Dincolo de ea se ridica muntele. Verde, plin cu flori. Ca o 
pădure. Dar înalt şi priporos. Şi ei nu se încumetau să 
treacă cu plugul peste apă şi să are muntele. Erau uscăţivi 
la trup, numai ochi şi umbre pline de sete şi foame. 
Scoaseră plugul din casă să ureze satul pentru un colac, 
pentru câteva nuci, şi le era frică să piardă noaptea cu 
apa, cu muntele... 

Ursul, flămând şi nemulţumit de tăcerea ce se lăsase 
fără sfârşit în jurul lui, zbieră răguşit şi se smuci să 
meargă mai departe. Băiatul ce-l ţinea de funie se trezi 
din gânduri şi zise: 
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- Du-te, bade Vasile, acasă... Pănă-n ziuă o să dăm 
şi pe la mata. Du-te şi aşteaptă-ne... 

Pluguşorul dispăru în ninsoare. Vârtejul de vânt, 
şopotind, trecu drumul şi cu şovăială se opri în faţa 
pădurarului, lângă celălalt stâlp al porţii. Omul, simţindu-i 
suflarea alături, ridică capul spre el şi, tot răscolindu-l cu 
ochii, o întâlni pe ea, Lina. O întâlni fată de sat şi nu de 
pădure. Tăcut şi rece o privi din cap până-n picioare, fără 
să se împâclească de bucurie sau de tristeţe. O privi cu 
gândul mai mult la ale lui dureri, aşa precum era deprins 
să privească cum cresc copacii, florile, iarba. în treacăt 
o privi, ca pe un lucru ştiut şi văzut în toată ziua. Văzu 
că-i desculţă şi dezbrăcată, numai cu o pânză pe trupul 
ei gol, dar nici asta nu-i frământă inima şi sufletul. „Parcă 
astăzi găseşti un om în sat să fie slăvit de un adevăr mai 
bun?! Se mulţumeşte cine şi cu ce poate", se gândi el şi 
cumpătat se întoarse să vadă de casa lui. Trase un fum 
adânc din ţigară. O vreme stătu-n cumpănă. Să plece 
sau să mai rămână?... Apoi o fură cu ochii pe fată. Cătă 
la părul ei pieptănat lins şi lăsat pe tâmple, aşa cum 
poartă multe fete din sat. Cătă la trupul ei tânăr, mlădios 
şi subţire... Cătă la mâinile ei voinice, ruşinoase, adunate 
în pumni. Nu uită să vadă şi ce ochi are. Ochi negri ca 
murele. Şi frumoşi de-ţi pică-n suflet. „A cui să fie?..." 
îngână el, lăsându-şi fruntea în palmă. îi venea greu 
să-şi amintească şi atunci îşi zvârli privirea prin câteva 
ogrăzi din jur, pe unde socotea el că i-a mai întâlnit. Dar 
nu găsi nici într-una măcar semn de bănuială şi trecu 
mai departe la altă casă de pe malul gropii. Mult îşi 
frământă ochii pe cele trei ferestre ale ei - două aprinse 
şi una stinsă. Apoi, dându-şi seama că-i casa lui, se cârni 
iarăş i spre ochi i fe te i d in poar tă. L impez imea şi 
nevinovăţia lor îl descumpăni şi mai tare. „Da, oftă el, 
mototolindu-şi cuşma pe cap. Mare-i ruşinea când nu 
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cunoşti lumea din satul tău. E atât de mare, că ai vrea să 
se desfacă aici sub picioarele tale pământul şi să te 
ascundă de ochii care te văd. Cum oare îi mai ţine 
pământul pe cei care cunosc omul, dar se fac că nu-l 
cunosc?!... Ei, cum să treci pe lângă un fost părtaş de 
viaţă şi măcar buna ziua să nu-i spui?! Duşman să-ţi fie 
şi tot te-ar trage inima să-i arăţi soarele. Păgân să fii, 
dar capul tot ai apleca. Orb să fii şi l-ai cunoaşte după 
paşi, după suflare, şi l-ai opri să-l întrebi de-a pus azi 
nafură în gură." 

Ruşinea era mai-mai să-l pună pe fugă, dar văzu 
iarăşi mâinile fetei, adunate în pumni, şi un gând proaspăt 
şi năstruşnic îl dumeri şi îl stăpâni locului. „Sărmana. S-a 
smintit! se crispă faţa lui de durere şi milă. A tulburat-o 
vremea şi dorul. Vreme de iarnă, fără foc şi fără pâine. 
Dor cu gând spre bine, dor de măritiş. Şi a încurcat ziua 
şi obiceiul. Anul nou l-a încurcat cu sfântul Andrei. Şi 
umblă acum noaptea. Caută casă, caută geam să zvârle 
şi să audă răspuns cuvinte de învoire şi de noroc." 

Pădurarul, rupându-se din gânduri, făcu un pas spre 
fată şi vru să o dumerească, să-i spună că ziua, care o 
înseamnă ea, a trecut cu o lună în urmă. Şi ca dovadă 
vru să-i arate pluguşorul care se vedea şi se auzea într-o 
ogradă de alături, dar tot atunci, descleştând cu ochii 
pumnul din stânga fetei, descleştând numai un deget şi 
văzând că de sub el se vântură spre picioarele lui fulgi 
de sare, îşi potoli inima şi voia de la început, şi hotărî să 
o liniştească, să o mângâie cu cuvinte de învoire, cu 
cuvinte de noroc. Cuvinte ştiute de tot satul, ştiute de el 
şi aşteptate de ea parcă. Aşteptate precum aşteaptă 
ţarina ploaie pe vreme de secetă. „Măcar ele or încălzi-o 
pe-o v reme" , se gând i el ş i- i vo rb i î nd răzne ţ şi 
convingător, de parcă ar fi fost stăpânul lumii întregi: 

- Fii pe pace, cucoană mireasă... Fii pe pace! 
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Fata, strângând capul între umeri, moale şi blajină, 
se înjunghie a râde. îl privi pe om cu ochi buni, prea buni 
şi înrouraţi. Demult nu-l mai auzise pe pădurar făcând 
glume. Gândea că glumeşte, şi auzindu-l acum, după 
atâta vreme, se bucură până la lacrimi. 

Dar pădurarul înţelese bucuria fetei în felul lui. „Aşa-s 
toate... Cum aud un cuvânt mai dulce, pe loc îşi udă ochii", 
surâse el pe o margine de buză şi, lăsând privirea în 
pământ, vorbi cu glas: 

- Fii pe pace, cucoană mireasă!... Du-te acasă, că 
peţitorii sunt pe drum... Poate nu azi, dar la vreme de-o 
lună, două, îţi bat la uşă... Hai, hai... du-te şi fii pe pace, 
şi ogoind-o parcă, îşi căută de treabă prin ogradă, ca şi 
cum ar fi fost ograda lui. Găsi o lopată aruncată în cărare 
şi porni spre ea. O ridică şi se duse de-o rezemă de 
peretele casei. 

„Gospodarul, oriunde ar fi şi oriunde l-ai duce, tot 
gospodar rămâne şi fără capăt de treabă nu poate păşi 
şi nici vorbi", îngână Lina şi se apucă şi ea să strângă 
nişte paie împrăştiate chiar aici în poartă. Le adună 
repejor într-un braţ şi tot o fuguţă veni pe urma omului şi 
aplecându-se !e aşeză grămăjoară pe prispă, lângă 
lopată. îşi lăsă câteva fire într-o mână, ca să aibă de ce 
să se ţie în vârtejul ei, că prinse de bucurie să se 
învârtească, să joace cu poftă în jurul pădurarului, sărind 
cătinel de pe un picior pe altul, rotindu-se când la dreapta, 
când la stânga, rugându-l să intre în dansul ei, chiar uneori 
îndrăznind să-l apuce de haină şi să-l tragă după ea spre 
poartă, mereu arătându-i ceva cu mâna într-acolo, 
undeva peste troienele de omăt, peste groapă, peste 
acoperişuri... Ţinea frunza verde între buze şi cânta. 
Subţire şi curat. Curat şi luminos ca boabele de rouă 
dimineaţa când răsar zorii, când răsare soarele. Şi subţire 
ca firul de iarbă, dar înalt ca cerul de vară. Cânta de-o 
dragoste, de-o pădure, şi nu-l lăsa pe om din privire... 
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La început, pădurarul rămase mirat de zbenguiala 
fetei, apoi, după ce alunecă cu ochii pe trupul ei mlădios, 
care ba f ierbea, ba tremura sub pânză, gata să se 
dezgolească şi să-l bage-n boale, zâmbi în gândul lui: 

- lepuşoara asta vrea pădure!... şi, clătinând din cap, 
o probozi. Ai găsit vremea... când şi cu cine?!... Nu-i 
frumos, draga badei. Deloc nu-i frumos... 

Fata parcă nici nu-l auzise. Prinse atâta curaj, că vru 
să-i smulgă cuşma de pe cap şi să fugă cu ea. Să fugă 
şi el să alerge din urma ei prin tot satul şi să o prindă. 

- Te rog să mă fereşti de prostia ta! Tu auzi ori nu 
auzi? se stropşi omul scos din ţâţâni, punând mâna pe 
coada lopeţii. 

Vârtejul de vânt conteni. Conteni şi fata de frică. 
Conteni şi din dans şi din cântec. Tremura lângă prag. 
Tremura încă vârtejul, tremura şi ea. 

Pădurarul lăsă lopata la loc şi cercă să o ocolească 
pe fată şi să intre în casă. însă de cum păşi, o anină cu 
ochii şi iarăşi se opri. 

„Da mai ştii, poate a îngheţat copila şi se cere în casă, 
la cald?" strânse omul din umeri, cătând la ea cum 
tremură şi, fără să o mai întrebe, trecu pe prag şi deschise 
uşa. O deschise larg şi dădu să-i facă loc să intre mai 
întâi ea, apoi el, că aşa-i datina din bătrâni, să pofteşti un 
om în casă, dar nu apucă... Dinăuntru răbufni râsul 
pândarului şi-i încurcă mintea şi paşii. încremeni locului 
cu mâna pe cleampă. încremeni ca năuc. încremeni şi 
fata lângă el. 

Râsul lui Lavrente, metalic şi ascuţit, îl tulbura pe 
pădurar de fiecare dată când îl auzea. îl tulbura, pentru 
că anume el a fost primul topor, care a lovit în inima 
pădurii. El - topor, iar vorba pelt icăi tă a neveste i 
pândarului a fost prima beschie. Ei, Lavrente şi Raisa, 
au pârât pădurea lui Nică lordanu, au pârât-o că ascunde 
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sub creangă fel de fel de feţe ale satului, au pârât-o mai 
mult cu o ciudă pe pădurar. încă de pe când era fată 
mare, purta Raisa o ură din dragoste pentru Vasile. O 
ură, că n-a luat-o flăcăul pe ea de nevastă, da pe Anica 
şi, căsătorindu-se cu Lavrente, îşi silea bărbatul să 
răscolească fiecare tufar, fiecare crenguţă a pădurii, să 
caute feţele satului şi să râdă de Vasile... 

Pădurarul, buimăcit de glasul pândarului, uită de fată 
şi păşi primul să-l întrebe pe dom" pahonţ ce caută în 
casa lui. După ce ridicase lopata ceea din cărare, după 
ce vorbise cu fata în ogradă, îi părea că-i casa lui şi se 
gândea că a venit vremea să se răfuiască cu cel care a 
purtat parastasele pădurii. Intră foc şi pară, fără să 
închidă uşa după el. Intră şi fata din urma lui. Intră să-l 
oprească, să-l liniştească. 

Nu făcu Vasile nici trei paşi de la prag şi văzu crâşma, 
şi se trezi din ciuda lui. îl văzu pe pândar legănându-se 
pe scaunul de lângă sobă, chiar în calea lui, şi-şi aminti 
că tot de râsul iui plecase adineaori de aici. Nu se întoarse 
să iasă, trecu mai departe pe lângă Lavrente, gândindu-
se că totuşi nu-i frumos să baţi omul, când măria sa se 
află la slujbă. 

„Lasă că-mi cade el în alt loc... şi-i murez eu râsul", 
îşi zise în gând pădurarul şi, oprindu-se lângă tejghea, îşi 
muşcă buza ca să-şi vină în fire. Simţi o vlagă amăruie 
şi dulce pe limbă şi se linişti. Apoi cătă spre fată. A intrat 
sau ba?... O văzu rezemată de uşor şi cercă să-i facă 
semn să se aşeze pe laiţă, dar zărind oamenii de la mese, 
se fâstâci şi se răsuci repede cu spatele spre ea. Băgă 
mâinile în buzunar şi începu să fluiere o amăgeală. Că 
nu el a adus fata asta încoace, că el s-a întors să mai 
cinstească un pahar de vin. 

Oamenii ţineau ochii în paharele de dinaintea lor, care 
deşerte, care pe jumătate pline, şi visau cu ţigările în 
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gură. Din când în când trimiteau câte un oftat spre uşa 
deschisă, spre pădurar, dar nu-i vedeau nici faţa şi nici 
fata. Aveau ei în mintea şi în sufletul lor multe de lămurit 
şi oftau numai. îi deranja Lavrente şi aşteptau să plece. 
„E sărbătoare şi poate s-a lăsa mai devreme de serviciu", 
însă pândarul o ţinea morţiş şi nici de gând n-avea să se 
ridice şi să-i lase în voia lor. Simţise că sub gheaţa tăcerii 
se zbate mult peşte care vrea aer şi o făcea şi el pe 
omul trist, răscolind cu o cătătură dulce şi tăioasă pădurile 
de zbârcituri de pe feţele oamenilor. Trecea cu ochii pe 
furiş dintr-un luminiş în altul, se mai oprea stând de pândă 
în desişuri, apoi cobora spre mâinile lor, să citească ce 
spun ele. Uneori mişcarea unui deget dă de înţeles mult 
mai mult decât câteva cuvinte rostite. Cuvintele se ascund 
unul sub altul, se ascund şi după un glas frumos, dar 
degetele n-au după ce se ascunde. Prin sticla paharului 
Lavrente le vede. Le vede şi le simte chiar şi atunci, când 
sunt ghemuite cu de-a sila în buzunar. Nevoia l-a învăţat 
de toate. Azi satul îşi fereşte inima de ochii lui şi el o 
caută pe unde se zbate. 

- Măi, da cine n-are uşă acasă, de-a uitat s-o închidă 
pe-a mea? se auzi vocea crâşmarului de după perdea. 

- A lui Pasăre e cu clampa ruptă, râse pândarul 
bucuros de vorbă şi, întorcându-şi privirea spre pădurar, 
îl întrebă din scurt , ţinând un zâmbet mândru pe buze: 
Mă Pasăre, mă! Tu de ce nu închizi uşa, mă? Nu cumva 
vrei să-ţi răceşti stăpânirea satului, mă? Nu cumva o vrei 
dusă la ţintirim, ai?... 

Vasile Pasăre nici nu se clinti să se întoarcă, să 
răspundă. I se încordase doar spinarea într-un arc, gata 
să se arunce spre Lavrente, dar se stăpâni. încetă 
fluieratul, lăsându-şi fruntea într-o palmă. Omul care e 
plin de griji are cu ce se lua. Trece cu gândul de la una la 
alta şi se stăpâneşte, să nu-şi aprindă paie-n cap. 
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- Bine că a lăsat-o deschisă... A mai ieşit fumul... 
grăi moale un om şi, ridicându-se de la masa lui, veni şi 
închise uşa. 

Fata se ferise într-o parte, aşezându-se pe-o margine 
de laiţă. Nu-şi lua ochii şi inima de la pădurar. Durerea lui 
era şi durerea ei. Şi aştepta să-i surprindă privirea... 
Să-i facă semn... Să-l cheme... Să plece... Nu îndrăznea 
să se apropie, să-l ia de mână şi să-l scoată afară. îi era 
oarecum de oamenii din jur. Oamenii nu-l iartă pe cel care 
e scos cu de-a sila din crâşmă. îl râd. Oamenii au să 
râdă şi de pădurar, cum au râs de mulţi alţii. Şi mai tare 
decât toţi o să râdă Lavrente... 

Se lăsă o tăcere adâncă şi deasă. Se împiedicau de 
ea bătăile ceasornicului de pe perete. Şi bătăile inimii se 
împiedicau. Afară scârţâiau prelung şi nesuferit obloanele. 
Departe, departe... parcă într-o pădure, vuia pluguşorul 
prin mahalalele satului. Vuia la jumătate de drum, între 
moarte şi viaţă. Vuia, chemând satul să intre în anul nou... 
Să intre în lanuri de grâu, de popuşoi... Să intre şi în 
pădure. 

Vasile Pasăre îşi trase cuşma pe ochi şi porni cu 
gândul la drum, să treacă o apă şi un munte spre pădurea 
lui... 

Trecuse apa, trecuse muntele şi, când ajunse sub 
creanga verde, vru să se aşeze să se odihnească, dar 
pe loc dispăru pădurea de lângă el. Văzu iarăşi apa 
curgând la picioarele lui, iar dincolo pe mal se înălţa iarăşi 
muntele... 

- Ce-i cu asta? se întrebă în gând pădurarul. 
- E dragostea mea! se auzi din umbra lunii glasul 

Raisei. Ţi-am spus, Vasile, ţi-am spus şi-ţi mai spun că 
am s-o aştern apă şi munte... Am s-o aştern mereu în 
calea ta... De nu mă crezi, întreabă-l pe el... 
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- Da, e dragostea ei, se auzi din sabia lunii glasul lui 
Lavrente... 

Tăcu, nu intră-n vorbă cu umbra şi cu sabia lunii. Păşi 
peste glasurile lor şi înotă ape, se căţără pe munte. 

- Ce-i asta?... se miră ajuns pe vârf de munte. 
- Iar apă şi munte, oftă Raisa. 
- Iar munte şi apă, râse pândarul. 
Tăcu şi de data asta. Porni iar cu gândul la drum... 
Dar de după perdea apăru crâşmarul. îi auzi paşii şi 

vorba. Vorba îl opri... 
- A i ajuns acasă, ai văzut? Ce-i cu Anica?... 
Pădurarul tresări din visul lui, îşi feri cuşma de pe 

ochi şi ridică îngrijorat din umeri... Apoi, oprindu-şi privirea 
pe scoarţa caietului de pe poliţă, înghiţi-n sec şi încercă 
să-şi descleşte buzele: 

- Mai încape un pahar de vin în pomelnicul ista ori 
începi să scrii altul? 

Crâşmarul clipi înţelegător din ochi, luă caietul şi-l 
desfăcu. Scoase creionul de după ureche, însemnă, 
frâsuindu-se. 

- Măi-măi-măi!... Uite-i săptămâna de când n-o lasă 
facerile. Şi, turnând vin în pahar, urmă moale şi dojenitor. 
Ce să-i faci?... Ţi-am şoptit eu, te-am prevenit: nu te 
însura cu Anica lui Cibotaru, că-i zdravănă şi stătută... 
Cele trecute de ani ca dânsa nasc cu chinuri. Ori copilul 
mort, ori ele îşi dau sufletul. 

Durerile şi grijile când văd paharul plin fug de la inimă. 
Vasile Pasăre îşi turti tinereşte cuşma pe-o ureche şi cată 
spre fată, făcându-i din ochi... Să se apropie să guste şi 
ea un pahar de vin. Fata zâmbi, dând a lehamite din mână. 
îi arătă şi uşa. 

- Crâşmarul continuă să-i vorbească lui Pasăre. 
- Puţine fete au umblat din urma ta? De ce nu ţi-ai 

ales una mai tânără şi mai mititică, aşa, de potriva ta? ... 
Una, aşa, ca Raisa lui Lavrente... 
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Vasile nu răspunse, îşi cinsti paharul şi făcu semn 
să-i mai toarne. 

- Ai să-l poţi duce?... 
- Unde-i unu nu-i putere, unde-s doi puterea creşte, 

râse pădurarul, scoţând vorba din gură în formă de 
cântec. 

Nu apucă bine paharul, că în ogradă, la vecini, răsună 
glasul urătorilor. Răsună voios, aprins şi aproape, de se 
umplu şi crâşma de lumină. Scripca şi buhaiul trăgeau la 
plug. Buhaiul răgea de zăngăneau ferestrele. Părea că 
s-a rupt din mâinile băieţilor şi aleargă prin jurul crâşmei. 
Clopotul spunea că nu s-a rupt, că merge pe brazdă. Şi 
alături de el scripca plângea de bucurie că-i primăvară. 
Unul dintre urători semăna din urmă cuvintele, iar ceilalţi 
din când în când îndemnau: 

Astă seară-i seară mare, 
Cu pământ făr-de hotare 
Şi cu cer- privighetoare. 
Astă seară toţi aşteaptă 
Să arăm pe lângă poartă, 
Fără boi şi făr-de cai 
Merge plugul unde-l dai 

Asculta urătura pădurarul. . . Asculta crâşmarul.. . 
îngândurat asculta şi pândarul... iar oamenii de la masă, 
rămaşi fără pază, începură să se destăinuie: 

- Ai să vezi că Nică lordanu în primăvară n-o să ne 
deie sămânţă... Vrea să ne vâre pe toţi sub un ogheal. 

- Se întorc vremurile vechi?... 
- Da, pe toţi sub un ogheal ne vrea... Cu mâini, cu 

ochi, cu casă şi masă... Să ne cumpere vrea... Pe rând 
câte unul. Femeie, om, copil mic şi cel care încă nu-i 
zămislit. Mi-a spus Mărioara mea, că spală podelele în 
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coridor şi a auzit cum grăia cu Ştefan Lozanu... îl făcea 
prost pe Ştefan... 

- Pe stăpânul de la Pârjoleni?... 
- Da, pe Lozanu... Pe el l-a suduit, că n-a ţinut în frâu 

oamenii de acolo şi aceea i-au dat foc la moşie şi la 
casă Sub un ogheal pe toţi, cu lingura şi strachina la 
brâu!!!" aşa striga al nostru. „"Să le treacă lor de foc!... 
Să sărute pământul din urma noastră şi să se bucure că 
mai trăiesc... Tot ce-i al nostru să creadă că-i şi al lor. De 
frică să creadă... Pe ai mei până acum pădurea îi hrănea 
şi îi încălzea, dar mâine, poimâine o să înceapă să vină, 
să se ceară sub ogheal. Şi eu am să-i primesc cu pusă 
masă. Ca un tată am să-i mângâi şi am să-i strâng la 
grămadă. Uite-aşa, măi Ştefane, nu foc..." 

Pândarul auzea şuşoteala oamenilor, dar nu putea 
să se întoarcă spre ei. Cântecul pluguşorului îl furase 
din crâşmă. îl coborâse peste ani, într-o vâlcea, lângă o 
cireadă de vaci, alături de un băieţel care semăna la faţă 
cu el, alături de copilăria lui. Stăteau jos amândoi, în iarbă, 
şi mâncau fragi dintr-o cuşmă. Fragii de pădure sunt mici, 
dulci şi se topeau în gură. 

Până ce nu sparse fundul cuşmei cu degetul, până 
ce de afară nu se auzi ultimul îndemn al flăcăilor, pândarul 
nu-şi aminti că-i în exerciţiul funcţiunii. Sări din gânduri 
fără să-şi ieie rămas-bun de la băiat, sări peste dealuri şi 
ani, înjurând pluguşorul că l-a dus atât de departe, sări 
ca fript de pe scaun şi, apropiindu-se de oamenii de la 
masă, îşi trânti mâna pe umărul unuia: 

- Mă, tu ai zis „foc"?...Omul îngheţă văzându-l pe 
Lavrente deasupra lui cu ochii aprinşi ca doi cărbuni. 
După câteva clipiri dese, clătină din cap că nu el a zis. 

- Tu ai zis „foc"? mâna pândarului se înfipse în alt 
umăr. Ferit-a sfântul!... vorbi cu mare evlavie în glas al 
doilea om. 
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- Tu ai zis „foc"? se repezi Lavrente spre al treilea 
ţăran, dezghiocându-l cu ochii. 

- Eu... icni Vasile Pasăre de lângă tejghea. 
- Tu!M Ai zis „foc"?!! făcu mirat pândarul şi privi 

buimăcit când spre ţărani, când spre pădurar. 
- Eu am zis „foc", că mi-am cumpărat ieri o sarcină 

de paie şi acum să ştii mata cum arde focul în sobă, în 
casa mea! Mata nu ai văzut cum arde focul, nu?... 

- Nu , da ce-i?... 
Fata, înţelegând că pădurarul s-a pornit pe glumă, se 

linişti. Făcu ochi mari spre el şi aştepta cu râsul după 
buze. Omul o fură cu privirea şi se întărâtă la vorbă cu 
pândaru l . Se spr i j in i în t r -un cot de te jghea şi cu 
amărăciune pe faţă îl întrebă: 

- Da pe-a matale l-ai văzut?... 
- Nu. Eu nu fac focul în sobă. Focul face femeia mea. 
- Eşti om prăpădit... se frăsui Pasăre, plângându-l cu 

ochii pe Lavrente. 
- Prăpădit... gângăvi încurcat acela şi, speriindu-se 

de privirea pădurarului, sughiţă. Da ce-i? 
- Hai la mine acasă şi am să-ţi arăt eu ce-i. Am să te 

aşez pe scăunaş şi ai să tot pui câte un şumuiag de paie 
în sobă. Ai să priveşti cum ard. Mai întâi iese fum, că 
paiele îs cam ude, pe urmă le cuprinde para şi ai să vezi 
de toate în para ceea. Cum creşte iarba, cum înfloresc 
pomii, cum se coc merele, cum se treieră grâul, cum se 
macină făina... 

Pândarul îl privi năuc pe Pasăre, apoi începu să râdă 
cu poftă. îl ghionti cu pumnul în umăr şi îi zise: 

- Focu-i în tine... Pasăre, eşti beat. 
Vasile Pasăre zâmbi acru şi, trezindu-se din gânduri, 

vorbi moale, răspicat: 
- Da, domnule pahonţ, aş fi eu beat... Dar cu un pahar 

de vin nu stingi focul şi durerea din mine. Mă aprinde 
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mai tare. Şi o să se aprindă satul de la mine, şi mata ai 
să arzi... Şi crâşma cu tot cu pomelnic o să ardă... 

Lavrente Pascaru, auzindu-i vorba, înlemni de bucurie, 
apoi se tupilă ca motanul când pândeşte şoarecele, 
ţinând şi ochii şi urechile pe buzele pădurarului. Aştepta 
ce năzdrăvănie o să mai sară din sufletul omului, dar 
văzând că el tace, râse mărunţel şi tăios de parcă ar fi 
bătut în gură două cuţite unul de altul, şi se întoarse spre 
crâşmar: 

- Domn Nae, toarnă-i încă un pahar să se stingă. 
Oamenii de la masă, îngrijoraţi, se ridicară şi rar, rar, 

aşa ca să nu fie zăpsiţi, merseră spre uşă. Pocni cu frică 
clampa din urma lor, şi un vânt rece cu ninsoare căzu 
peste prag în crâşmă. Fata, cuprinsă şi ea de teamă să 
nu intre pădurarul într-un scandal, cu vârtejul de vânt se 
apropie de el, vrând parcă să-l tragă de mână, să-l rupă 
de la pahar, însă Lavrente îi îngrădi calea. îl cuprinse de 
gât pe Pasăre şi-i vorbi: 

- Plătesc eu, să nu ardă satul... Că răspund de sat şi 
de voi. Răspund cu capul... Şi n-am să dau voie nimănui 
să facă pojar... 

Pasăre zvârli mâna pândarului de pe el şi-l repezi cu 
toată inima şi cu tot sufletul: 

- Cum să nu dai voie, bre? Ce, nu vezi că-i frig afară 
şi în casă... Ce eşti chior de nu vezi că pe drumuri umblă 
copii şi fete... Umblă fetele goale şi caută foc să se 
încălzească. 

- Ţi se năzăresc fete, de când aştepţi să-ţi nască 
nevasta, ei?... îl scutură pândarul pe pădurar. Poate mai 
iese ceva din el. 

- Mi se năzăresc... oftă Pasăre, clătinând din cap, şi 
după o pauză urmă gânditor. Da, când mă uit în foc, le 
văd îmbrăcate, văd copii, văd oamenii din sat îmbrăcaţi 
cu haine bune, de sărbătoare, ca ale stăpânului... O văd 
pe Anica mea. 
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- Numai tâlharii şi bandiţii se uită în soare şi-n foc, îl 
zădărî Lavrente cu gura plină de râs. 

- Eu nu-s bandit şi nici tâlhar. Măi Lavrente, măi... Eu 
mă trag din viţă de om cinstit... De împărat, dacă vrei... 
Nu te uita că mă cheamă Pasăre, dar cu cinstea mea am 
să ajung să fiu împărat şi-am să rămân bun cu cei 
săraci... Chiar am şi un cântec... 

- Măi Vasile, lasă cântecul pe mâine... Du-te acasă şi 
vezi ce-i acolo... vru să-l oprească crâşmarul, însă 
Pasăre nu-l auzi, porni să cânte: 

Foaie verde matostat, 
Fii tu, pasăre, împărat. 
Mută-ţi cuibul lângă soare, 
Să ne dai pâine şi sare 
Şi un pic de sărbătoare. 

Nu pot, lume, nu pot, lume, 
Să-mi las codru de pe culme, 
Că de-l las fără cântare, 
Vin păgânii să-l omoare. 

Foaie verde matostat, 
Fii tu, pasăre, împărat, 
Fii că-nare cine fi, 
Codrul noi ţi l-om păzi... 

Pasăre se opri din cântec, începu să tuşească. Tuşea 
lui venea, ca un vifor, tocmai din călcâie, se rotea prin tot 
corpul, îl zgâlţâia, îl purta printre mesele pustii, răsturnând 
câteva scaune, apoi, scârţâindu-i în piept ca un car cu 
roţile neunse, îl aduse lângă tejghea. Goli paharul şi se 
linişti. 

- Du-te, Vasile, acasă... Du-te, că poate Anica... îi vorbi 
blând iarăşi crâşmarul. 
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- Mă duc... iaca mă duc... 
Pândarul, vrăjit de cântec, îşi frământa privirea pe 

fundul paharului. Parcă o bucurie, parcă o frică viscolea 
în sufletul lui. Ceva luminos şi amar viscolea. Ce anume, 
nu putea să înţeleagă... După un timp, îşi şterse fruntea 
şi oftă: 

- Cânţi bine, măi Pasăre... Da de unde ai luat cântecul 
ista?... De la ruşi sau de la români? 

- Din foc, răspunse scurt pădurarul şi, fluturând mâna 
spre crâşmar, îşi luă rămas-bun şi păşi spre uşă. O 
deschise şi ieşi. Bucuroasă, ieşi şi fata din urma lui. Ieşi 
să-l ducă pe om la pădure. 

Dar pe la mijlocul ogrăzii îl ajunse Lavrente: 
- Da poate te-a învăţat cineva să-l cânţi? 
- Cine era să mă înveţe?! zvârli Pasăre o aşchie de 

zâmbet spre pândar şi, răsuflând adânc, lămuri. Tata de 
când l-a bătut de mic stăpânirea rămăsese surd şi speriat 
la vorbă. Mama cum m-a făcut a şi fulgerat-o moartea. 
Ce, parcă nu ştii?... 

- Părinţi ştiu că n-ai, ochii lui Lavrente s-au îndurerat 
o clipă şi s-au coborât şi, scormonind cu vârful ciubotei 
pământul, întrebă domol şi fără cumpănă. Da poate 
careva din alt sat a trecut astă vară prin pădure şi ţi l-a 
şoptit? 

- Nu... Eu l-am ticluit într-o seară, uitându-mă în foc, 
vorbi mândru pădurarul, privindu-l de sus pe pândar. 

- Mă Vasile, lasă focul în pace... Nu mă prosti. Ce 
crezi că eu nu ajung cu mintea să pricep ce fel de cântec 
e ? Zău că pricep... îi adus încoace?... Din Bucureşti, nu-i 
aşa?... Sau din Rusia? ... scânci Lavrente Pascaru ca 
un copil. 

O tremurare de râs izbucni în ochii pădurarului, dar 
îndată se stinse. 

- Da, vântul l-a adus, încheie vorba Pasăre şi se 
îndreptă spre poartă. 
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- Stai, Pasăre!... Stai, Vasile! îl apucă de piept 
pândarul şi îl opri iarăşi, vorbindu-i cu plâns tăinuit în glas. 
Lămureşte-mă, bre... Tu ce vrei să nu dorm în noaptea 
asta după ce ţi-am auzit cântecul? Spune-mi ceva măcar 
tu, că nimeni nu-mi spune nimic. Nu vezi că am rămas 
singur?! Nu vezi că toţi fug de mine, ca de râie?! Voi ce 
vreţi să-mi ies din fire?... Că într-o zi o să mă apuce 
damblaua şi singur, cu mâinile mele am să dau foc la 
tot... 

Pădurarul făcu un pas înapoi, îşi vârî mâinile în 
buzunare, lăsă pieptul înainte, capul sus şi privi lung, puţin 
cu milă, puţin cu nepăsare, în ochii pândarului vlăguiţi 
ca de-o boală, apoi întrebă dârz, aşa precum i se părea 
şi lui că numai un împărat, un rege putea să întrebe: 

- Ce să-ţi spun?... 
- Poţi să nu-mi spui nimic... Da mai stai să sfătuim... 
Pasăre stăpâni cu ochii satul, pământurile albe din 

jur şi rămânând cu faţa undeva spre răsărit, după un 
munte de omăt, zise: 

- Una o ştiu şi o simt, şi pot să-ţi spun... Degrabă un 
cântec de al meu o să ajungă la un preţ de-o vacă. 
Undeva în oraş cântecele noastre îs de pe acum 
întrebate. 

- Chiar să se schimbe vremurile?... 
- Da cum crezi?... Vântul bate şi vremurile se schimbă. 

Vremurile îs ca târgu... te ridică, te coboară... Azi tu, 
Lavrente Pascaru, eşti mare şi tare... Mâine - eu, 
Pasăre... 

- De unde ai aflat?... 
- Sânt ei oameni... Da, da, sânt suflete bune, care 

umblă şi se uită pe care să-l ridice, pe care să-l coboare... 
Se uită şi înseamnă. Au hârtie, condei, şi înseamnă... 

- Nu mai spune... se frăsui Lavrente, trăgându-şi cu 
teamă capul între umeri. Şi pe mine m-o fi însemnat?... 
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- Sigur că şi pe tine... Te-au văzut din marginea satului 
că eşti mare şi burduhos... Nu ştiu pe care foaie te-au 
trecut, sau la coborâre, sau la ridicare, dar fără semn 
n-ai rămas. 

- Apî-î-î-î... vru să spuie ceva Lavrente, dar în loc de 
cuvinte scoase doar un scheunat pe gât. 

- De mine ştiu că-s pus la ridicare, continuă visător 
Pasăre. Iaca mai aştept până ce mi se îndreaptă nevasta 
şi încolo spre primăvară mă duc la oraş... să-mi vând 
cântecele... O să-mi iau moşie mare şi am să port de 
grijă la tot satul. 

- Şi mie? abia şopti pândarul. 
- Şi ţie... Că ce leafă ai tu, bre?! 
Lavrente vru să-şi dezdoaie spinarea, să spună că-i 

ajunge şi atât cât are acum, însă pădurarul îi trânti mâna 
pe umăr, zgribulindu-l şi mai mult. 

- N-o face pe râiosul. Că eşti mai sărac ca mine. Ce-o 
să-ţi rămâie dacă te scot din post?... Că am să-ţi iau şi 
ciubotele, şi cojocul, şi sabia... 

- Nu... Sabia îmi rămâne ca amintire, că am slujit 
statului... 

- Fără pământ, gol-goluţ, da cu sabie la şold, izbucni 
Pasăre în râs, apoi se stăpâni şi îl fulgeră cu ochii şi cu 
vorba pe pândar. Uite, atunci o să vii tu la mine. Ai să vii 
să sfătuim... N-ai să ai încotro, tot la împărăţia mea ai să 
tragi. Şi am să-ţi amintesc de toate relele pe care le-ai 
făcut. Am să te întreb de pădure, de toţi câinii din sat pe 
care i-ai împuns cu sabia. Ai să-mi cazi în genunchi să 
te iert. Dar n-am să te iert, că n-o să te ierte satul. Eu am 
ţinut şi am să ţin la glasul satului. Şi nici paie să faci 
focul în sobă n-am să-ţi vând. 

- Cum, nici paie?... tremură glasul pândarului. 
- Nici... Am să te pun să creşti pădurea la loc... 
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- Mă Pasăre, dacă nu eu... 
- Taci! Să-mi taci chiar acum!... se răsti pădurarul cu 

amărăciune. Nu scânci, ştiu că nu numai tu... Şi pe Raisa 
ta... 

- Stăpânu... el... se tângui Lavrente, ştergându-şi cu 
palma apa de pe faţă. 

- Măi Lavrente, eu vorbesc sau tu? zise aspru Pasăre, 
tăindu-l pe pândar în jumătate cu privirea, la uitaţi-vă la 
el, domnilor! M-a rugat să-i vorbesc, m-a oprit, şi nu vrea 
să mă asculte... 

- Vorbeşte... te ascult... îşi înghiţi răsuflarea Lavrente 
şi se aşeză jos, ţinând ochii cu smerenie spre pădurar. 

Fata sta într-o parte cu gura plină de zâmbet. Mândria 
pentru pădurar o stăpânea să nu râdă în hohot. Pasăre, 
întâlnind-o cu privirea, îi făcu din ochi şi, întorcându-se 
spre pândar, vorbi mai aprins: 

- N-o să scape nimeni fără pedeapsă. Şi pe Raisa ta, 
şi pe Nică lordanu, şi pe cucoana lui... am să-i pun tot 
pădure să crească. Să-mi fie satul înconjurat de pădure, 
să nu răzbată nici un vânt, nici un viscol. Nici un păgân 
să nu poată trece.... 

- Mă Pasăre, mă... oftă Lavrente şi, ridicându-se, 
rosti moale, cu tremur în glas. Nu te avânta. Vremurile 
noi încă-s departe. înţeleg... O să vie... O să ajungă şi 
în sat la noi, dar deocamdată stau cele vechi. Şi ţie îţi 
vine greu. Dar eu pot să te ajut şi să te apăr. De-ai să 
cazi într-o belea, am să te scot. Sămânţă ai să vrei, am 
să-ţi fac rost de sămânţă. Numai de foc şi de cântece 
să te lepezi. Cred că înţelegi care foc şi care cântece?... 
Deocamdată să te lepezi. Păstrează-le, murează-le, fă 
ce ştii cu ele, dar nu le scoate în văzul tuturor, că o să 
te care departe. De mine să nu te temi. Mie îmi plac 
cântecele. Uneori cânt şi eu cu oghealul pe cap... Da 
iată alţii n-au nici ureche şi nici suflet pentru cântec... 
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Vezi, bre, cum e vremea de azi. Cânţi, cânţi şi pe urmă 
nu mai cânţi... 

Pădurarul se înjunghie a râs amar şi dădu încet din 
cap. Vorba pândarului coborî mari întunecimi peste mintea 
lui. Cu greu găsi o potecă de lumină şi ridică ochii... îl 
săpă până-n adâncuri pe Lavrente cu o privire rece şi 
zise, de parcă îşi muşca limba în gură: 

- T e linguşeşti?... Cerci să mă cumperi?... De pe acum 
cauţi cărare să te strecori în regatul meu. Vrei să intri cu 
toate păcatele?... Vrei, aşa-i?... 

- Poate nu cu toate, dar... sântem oameni... Eu azi îţi 
împrumut binele, mâine tu mi-l întorci. Şi aşa apucându-ne 
de mână, trecem greul... Ne mai lungim viaţa, că nici tu, 
nici eu n-avem poftă de moarte... 

- E târziu, Lavrente!... E prea târziu să ne apucăm de 
mână! Şi târgul cu mine n-o să-ţi meargă... Nu!... vorbi 
Pasăre, fluturându-şi degetul chiar sub nasul pândarului. 
Se întoarse şi păşi spre poartă cu cântec... 

- Taci, bre, că au să te audă... murmură acela cu 
frică, păşind din urmă. 

Pasăre se făcu că nu-l aude şi continuă mai departe. 
Glasul lui răsuna larg peste tot satul. Răsuna ca un clopot 
de trezire... Focuri şi păduri de lumină creşteau prin 
ninsoare. Ninsoarea se legăna prin văzduh ca frunza. 
Chiote de haiduci răspundeau prin toate mahalele satului. 
Pocnituri de bici, tropote de copite de cai se grăbeau să 
se întâlnească. Firele de iarbă spărgeau iarna, alergând 
în cârduri de săbii pe toate drumurile, pe toate cărările. 
Prin ogrăzi cuptoraşele fumegau ca nişte tunuri. Casele 
se înălţau cetăţi. Cetăţi de piatră şi aur, ieşeau oamenii 
în porţi. Pământul aburea a primăvară, aburea ca pâinea 
scoasă din cuptor, aburea ca merele coapte. Ceruri... 
Ceruri... Ceruri albastre şi curate se deschideau, făcând 
drum păsării ce-şi muta cuibul lângă soare... 

- Taci! scrâşni Lavrente, cuprinzându-i pădurarului 
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gâtul cu o mână, iar cu cealaltă îi astupă gura. Taci... că-
ţi tai aripile! 

- Ce-mi... ce-mi închizi?... strigă înăbuşit Pasăre şi, 
îmbrâncindu-l pe pândar, se rupse din mâinile aceluia. 
Te socoţi încă tare şi mare? îţi dau una... şi te cânt pe 
fundul gropii. 

- Tu mie? 
Mâna lui Lavrente trase sabia din teacă. 
- Da, eu! 
Lina tocmai acum îşi rupse gândul şi ochii de la 

pasărea ce zbura spre soare. Auzind gălăgia din urmă, 
se întoarse şi păşi spre oameni. îi părea că nu vede bine. 
Nu vede şi nu aude. îi părea mai mult o joacă. Dar când 
se apropie şi văzu cum sabia spinteca văzduhul, jucând 
în mâna pândarului, înţelese, ca într-o fulgerare, că toată 
lumea se răstoarnă peste pădurar. Peste el şi peste inima 
ei. Cu toate vânturile, cu toate zăpezile, cu toate dealurile 
din jur. 

- încearcă, încearcă... hohoti pândarul. lată, eu îţi ţin 
sabia, da tu repede-te şi rătează-ţi capul, dacă nu-i bun 
de câştig. 

- Iaca, încerc... forfoti inimos Pasăre şi dădu doi paşi 
înapoi, ca să-şi ieie vânt şi să sară în capul lui Lavrente. 
Să sară cu picioarele drept pe faţa pândarului şi să-l 
doboare la pământ, cu tălpile pe faţă sau pe piept, aşa 
precum era el deprins să sară pe neaşteptate, din copac 
sau de după vreun tufar, şi să năucească lupul, ursul, pe 
cei care se lăcomeau la viaţa altor vieţuitoare ale desişului. 
Traiul de mic copil în pădure îl învăţase de toate. 

Lina ieşi înaintea lui, să-l stăpânească, însă omul nu 
ajunse până la ea. Lunecă la primul pas şi căzu în 
genunchi. Rămase aşa, cu ochii spre Lavrente. 

- Hai, fă-ţi meseria, nu tremura! porunci el. 
- Nu tremur... De ce să tremur? ...râse pândarul 
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printre dinţi, făcând şi el doi paşi înapoi. Vroia să ajungă 
cu călcâiele pe gâtul lui Pasăre şi, mai întâi, să-l frângă, 
apoi să-l gâdile cu sabia... Aşa era el deprins să se 
răfuiască cu vietăţile satului. întâi le opintea cu ciubota 
şi dacă mai sufla vreuna atunci le pişcă cu vârful săbiei... 

Lina stârni zăpezile să-l înece. Apoi se aşternu piedică 
în calea lui. Şi el se împiedică... Se împiedică mai mult 
de teacă decât de trupul ei şi căzu. Tot în genunchi. Sabia 
îi zburase din mână. Văzând-o lângă pădurar, încremeni 
de frică. Cu zâmbet ţeapăn pe buze şi cu ochi mari şi 
pustii. 

Vasile Pasăre luă sabia şi, fără ca să se ridice, o 
aruncă în groapă şi se cârmi iarăşi spre Lavrente. 

O clipă oamenii se sfredeliră cu ochii, parcă ar fi vrut 
să treacă unul prin altul şi, negăsind drum sau cărare, 
aşa în patru labe, se porniră furioşi unul spre celălalt. 
Fără să scoată un cuvânt, întinseră mâinile şi se înşfăcară 
de gât. 

Pădurarul ţipă scurt. 
Pândarul icni înăbuşit. 
Se priviră iarăşi drept în ochi. Ochi bolboşiţi de durere, 

de ură, plini de-o noapte neagră, atât de neagră şi 
apăsătoare, că nu mai avea nici adâncime şi nici capăt, 
nici pământ şi nici cer. Cerul era pământ, iar pământul 
era un nor negru care se mişca într-o amintire de cer. 

Apoi trupurile lor se închegară într-o roată, care porni 
să se rostogolească spre groapă. 

Ajunsă chiar pe mal, roata îşi găsi propteală în 
picioarele lui Lavrente şi se opri brusc. Din gâtul 
pădurarului răbufni o bolboroseală. Mâini le lui se 
desprinseră de pe gâtul pândarului, se zbătură vijelios în 
aer, ca nişte aripi, apoi se moleşiră şi alunecară moi şi 
fără ştire în jos. 

Lavrente se ridică munte în picioare. Strângându-I cu 
amândouă mâinile de piept, îl ridică şi pe Pasăre. îl 
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scutură parcă de ultimul grăunte de viaţă şi îi făcu vânt la 
pământ. Râse... Râse prieteneşte şi zise: 

- Hai, du-te acasă... Hai!... şi după ce mai trase câteva 
gâturi de aer, vârî mâna în buzunarul de la haina de sub 
cojoc şi scoase o ţigară. O aprinse şi se văicără. Mi-am 
dat cuvântul să nu mai fumez, da parcă cu alde tine este 
ch ip . . . Tu gândeş t i , mă Vas i le , că lucru l meu e 
bombonică... Iaca aşa în fiecare seară... Dacă nu cu tine, 
apoi cu altul mă apuc de gât , de piept... De neastâmpărul 
vostru o să-mi mănânc inima, o să-mi afum plămânii... o 
să-mi crape maiera, o să mă înghită pământul şi o să vă 
aduceţi voi aminte de mine, când va sta altul pe capul 
vostru... O să umple închisorile cu voi... Uite atunci, atunci 
o să-mi plângeţi mormântul şi o să vă rugaţi Domnului 
să mă învie... 

Pădurarul nu avea semne de viaţă. 
- Hai, hai... Fugi acasă, până nu mi-a curs bunătatea 

din inimă, până nu te-am pus să-mi cauţi sabia. Tu ce, 
n-auzi? se răsti Lavrente şi, aplecându-se, îl apucă de 
guler pe pădurar şi-l aburcă copac în picioare. N-o face 
pe mortul... Eu îmi cunosc meseria... Te-am strâns cât o 
trebuit... Ţi-am lăsat un gât de aer să învii... Hai, hai, fugi 
acasă, şi, râzând, continuă să-l ţină de guler şi să-i strige 
la ureche: Fugi că poate Anica... Fugi că Nae te-a trimis... 
Nae vrea să ştie ce i-a născut Anica. E a lui copilul, nu-i 
aşa?... Ce crezi că eu nu mă pricep de ce-ţi sloboade el 
atâta vin fără plată? Numai ţie-ţi sloboade... Hai, fugi 
acasă, că Nae te aşteaptă cu paharul plin, să vii, să-i 
spui... 

Vorba pândarului se înfipse în inima lui Pasăre ca un 
cuţit. Până-n prăsele se înfipse şi se răsuci... Pădurarul 
se trezi din leşin. Se trezi vifor şi se năpusti spre pândar. 
îl lovi cu capul de-i crăpă buza până la sânge, dar îndată 
se văzu prins iarăşi de gât, iarăşi scuturat şi iarăşi pluti 
în noapte, fără lumină şi fără aripi. 
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- Uite la el... împăratu. . . regele.. . nici g luma nu 
înţelege.. .bâigui Lavrente, zdrobindu- l pe Pasăre la 
pământ. Hai, hai... scoală şi cărăbăneşte-te!... şi să nu 
te mai pui în poară cu mine. Ştiu că mă urăşti, ştiu că ai 
vrut-o pe Raisa mea... ai vrut -o de soţie, dar n-ai găsit 
poartă să intri în ograda ei... Hai, hai... scoală! îl mai 
săpă de vreo câteva ori cu ciubota într-o coastă pe 
pădurar şi, simţind că loveşte în el ca într-un corp lipsit 
de viaţă, încremeni, şi o dezbinare de spaimă şi nebunie 
şuieră ca o furtună peste mintea lui şi-i pusti i toată 
limpeziciunea. 

Apoi, fără gând şi fără cuvânt, se încârjoi să-l ridice 
pe pădurar. 

Nu putu nici să-l clintească. 
Pasăre era prea greu, era plin de-o lume tăinuită. Faţa 

lui lumina zăpada ca un bulgăre de pământ proaspăt 
săpat, lumina cu raze negre, care i se păreau lui Lavrente 
că tot cresc şi cresc fără oprire, formând în jurul lui un 
desiş de pădure, cresc spre el - c rengi go laşe şi 
ghimpoase şi-i străpung trupul, inima, sufletul. îl străpung 
şi-l desfac în bucăţele. îl desfac şi-l destramă şi, şi iată-
iată vântul o să-l împrăştie ca pe-o floare de păpădie. 

- Ma-a-a-mă-ă! ţipă de frică şi, fără să-şi deie seama 
în care parte-i casa lui, fără să caute drumul spre ea, cu 
greu îşi rupse privirea de pe faţa pădurarului şi, dând din 
mâini, se întoarse şi se repezi la fugă. Păşi de pe mal în 
groapă şi se prăbuşi în troienele de pe fundul ei. 

Un nour alb de zăpadă se ridică de pe urma lui şi se 
vântură peste trupul pădurarului, peste făptura Linei plină 
de groază şi de durere. Se vântură fără nici un zgomot, 
încet-încet, fără văzduh şi fără nădejde, ca un val de 
singurătate sub care îngheaţă, odată cu lacrima, şi vorba, 
şi cântecul, şi gândul, şi par nişte icoane şi steaguri pentru 
înmormântare, pentru vieţuire. Gândul - steag şi scut. 
Cântecul - drum şi sabie. Vorba - chip de om şi lacrimă. 
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- Hă-ă-ăi, hă-ă-ăi! Departe şi aproape prin măhală 
hăulea pluguşorul. Urătura aducea la cântare cu un bocet 
întru mântuirea vieţii, deşi cuvintele lăudau pe un fost 
bădiţă Vasile, mare gospodar pe vremuri, care făcuse 
dintr-o iarnă cumplită o mândreţe de primăvară: 

Şi s-a apucat într-o joi 
cu-n plug cu doisprezece boi, 
boi-bourei 
în coadă codălbei, în frunte ţintăţei, 
şi a arat joiie - văile, 
vinerile - piscurile, 
marţi le - hârtoapele... 

A arat şi a semănat pentru tot satul, cât l-au luat 
vederile... Şi n-a ostenit, că pe urmă a mai secerat, a 
mai treierat, a mai măcinat... Om harnic, în rânduială cu 
sine însuşi, om întru bunăvoire, cu deschidere către toţi 
oamenii a fost bădiţa Vasile. 

Bărbaţii şi femeile satului, întovărăşiţi cu gândul la 
ziua de mâine, drumuiau prin pădurile de lumină aprinsă 
de pluguşor. Cu frunţile înfipte în muchiile pervazurilor 
îndemnau boii să răstoarne brazdă din zare până-n zare, 
îndemnau cu sufletul şi cu cugetul, îndemnau şi se 
străduiau să răzbată de la calea cea întunecoasă la cea 
luminoasă, de la păcat la virtute... Şi cum dădeau în 
drumul lor de-o fântână înjghebau prânzul, amiaza, 
chindia... Aşezaţi lângă ştergarele întinse cu mâncare, 
cu ulciorul de apă proaspătă dinainte, cercau cu mintea 
şi cu vorba să afle cine a fost acel bădiţa Vasile? ... Ştiau 
că Sfântul Vasile cel Mare care a trăit hăt-hăt prin veacul 
al patrulea, pe alte pământuri, în Cezarea Capadochiei, 
unde era arhiepiscop şi a întemeiat o seamă de instituţii 
de caritate, case pentru bătrâni, case pentru întreţinerea 
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copiilor orfani, pentru văduve, pentru călători, unde a scris 
şi a lăsat reguli mari şi reguli mici pentru creştini, învăţături 
pentru cei săraci şi cei bogaţi, dar vroiau să-l afle pe 
omul simplu, de mai apoi, pe omul de sat, care avuse 
plug cu doisprezece boi şi grijise de unul singur toate 
pământurile şi hrănise un sat întreg de guri flămânde. 
Cine-i, că sfânt nu era?... Sfinţii îs ca miniştrii. Din adunări 
şi sărbători nu pot ieşi. Elaborează planuri, adoptă legi. 
Asudă, bat din palme, râd dacă mai marele lor, şi caută 
mai mult de faţa şi împărăţia cerului şi n-au nici fărâmă 
de vreme să caute măcar cu un ochi de pământ, de 
oameni... Omul Vasile a fost de aici, din sat, că bine le 
mai ştia durerile şi nevoile, gândeau ei doar ceea ce cădea 
sub raza priceperii lor. Gândeau şi voroviau între ei: 

- Nu-i altul, decât bunelul lui Vasile Pasăre, că tot Vasile 
îl chema... 

- Ce, el a avut pământ ? Parcă cioban a fost... 
- C ioban, c ioban . . . Dar cum s-a î nsu ra t cu 

franţuzoaica, cu Maria, fiica stăpânului de atunci, s-a 
înstărit. Zestrea miresei a numărat multe văi şi multe 
dealuri de pământ. Bine zici. într-o zi de vară satul le-a 
jucat la nuntă. N-au aşteptat toamna. S-au pripit, cât le 
cerea dragostea. 

- Se cunoşteau demult? 
- Nu. Venise franţuzoaica din Paris să-şi vadă turmele. 

Şi a poposit la stână pe noapte. A doua zi trebuia să se 
urdească şi până atunci sărmana fată de bani gata nu 
văzuse cum se urdeşte. Primea ea de aici din sat brânză 
în Paris, dar cum se încheagă caşul, cum se strecoară 
de zer, cum se urdeşte, habar n-avea... 

- Brânza ca brânza, dar pădurea de alături avea 
cheagul ei. Ţuruiau păsări de tot felul în creanga verde, 
iar poienile erau împestriţate cu flori, ierburi de leac şi de 
suflet... 
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- Chiar să fi scuturat ciobanul în sânul fetei floare de 
mătrăgună?... 

- Mătrăgună, nu ştiu... Da o fi găsit el un fir de iarbă şi 
i-a înnodat inima. Două zile şi două nopţi au rămas oile 
nemulse, că ceilalţi ciobani s-au pornit să-i caute şi s-au 
încurcat şi ei cu pădurea. Pe atunci ţâţâşoarele fetelor 
creşteau prin iarbă cu căpşunele la un loc. Flăcăii 
amurgeau în oaste şi ciobanii erau întrebaţi... 

- He, he, he. . . Da şi f ran ţuzoa ica tot pasăre 
porumbacă era. Crescută în Paris cu maniere în vorbă şi 
în port, însă când a dat de mătasa verde şi de cântecul 
pădurii s-a dovedit că nu se deosebeşte cu nimic de fetele 
din sat. 

- Sigur că nu. Era tot o vlagă de ţărână de pe aici. 
Tată-său din codru se ridicase până la Paris. 

- Se ridicase, dar după o vreme a căzut. 
- A căzut în lumea mare şi petrecerile l-au stors de 

bani şi de avere. 
- Nu cumva de asta f ranţuzoaica s-a învoit cu 

ciobanul?... Lumea mare când nu ai para în chimir te 
zvârle peste gard.... 

- Nu, nu... Fata s-a dovedit a fi cu inimă curată. După 
o lună de zile tot cu înnoptarea pe la stână, tot cu 
aşternutul prin pădure, s-a trezit în pieptul ei un dor de 
pământul ista, aşa cum îi el smolit la faţă ca noi. Iar din 
tălpile picioarelor, că-i plăcea să umble desculţă, pornise 
nişte rădăcini în adâncuri... 

- înşiri şi mata poveşti. Copilul a legat-o de locurile 
iestea. Că cine o primea aşa borţoasă în Paris?... 

- Da şi glasul de copil, ce-i tiuia în urechi, îi ştersese 
din minte toate amint i r i le despre oraşul cela, care 
ciobanului îi plutea pe dinaintea ochilor cu turme, cu 
păduri şi ape, aşa ca satul nostru... 

- Opriţi-vă, oameni buni! Nu rătăciţi degeaba, că 
ciobanul nu-i acel bădiţa Vasile. 
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- Cum nu-i?... 
- Să vezi că nu-i. După nuntă omul n-a mai apucat să 

are şi să semene. Mi se pare că nunta li s-a stricat cu o 
veste. Din toate colţişoarele lumii, de pe unde s-a lăfăit 
stăpânul, au ajuns încoace nişte hârtii care spuneau că 
o bagă la închisoare pe mireasă dacă nu plăteşte datoriile 
tatălui. 

- Ba să crăp, nu alta, că vestea a venit după un an de 
zile. Ajunsese omul să are şi să semene. Parcă aşa 
spunea tata, Dumnezeu să-l ierte, că bădiţa Vasile, după 
semănat a împărţit pământul. Parte dreaptă şi egală a 
măsurat şi tăiat la fiecare. Fără drept s-o vândă sau s-o 
ţie pârloagă... Sau poate că eu am visat?... 

- Ai fi visat, că aveai de la ce să visezi. Aşa i-a fost 
vorba la nuntă, că o să împartă pământul, da pe urmă l-a 
vândut. Chiar a doua zi a căutat negustori şi le-a vândut 
până şi câinii de la stână. A răscumpărat-o pe mireasă şi 
de ruşine s-a ascuns în pădure. De, juruise satului să 
trântească toate relele, dar i-a crăpat cureaua... Ruşinea, 
ruşinea să deie ochii cu oamenii l-a împins să fie pădurar. 

- Măi, atunci cine a fost? Pe altul nu-l văd, decât pe 
Pasăre cel bătrân. Zău, nu văd. Am mai avut noi de alde 
Vasile în sat, dar nici unul nu se ridică până la urătură. 

Gândurile sub frunţile oamenilor se zbăteau - limbi 
de foc. De fierbinţeala lor se uscase cerul gurii, se uscase 
apa din ulcioare şi din fântânile lângă care făcuseră 
prânzul mic, amiaza, chindia.... Pojaruri ardeau pădurile 
de lumină, vremurile vechi, câmpiile şi visurile... Cuprinse 
de flăcări se zbuciumau cumpenele, ciuturile, ierburile. 
Boii, stropiţi de pară, se smuceau cu tot cu plug din brazdă 
şi în goană mare fu lge rau peste dea lu r i şi vă i , 
ascunzându-se după o iarnă, în ochiurile pâcloase ale 
opaiţelor. Lumea de vis se răsturna în oftaturi, în urcuşuri 
şi coborâşuri ameţitoare, spre o bucată de mălai, spre o 
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cană cu apă, spre o frunte însângerată de muchia 
pervazului . Oameni i se întorceau de la arat, de la 
semănat, fără bădiţa Vasile. Lunecau din primăveri înapoi 
în iarnă şi cădeau în casele lor, ca de pe vârf de munte. 
Văzându-se pe laiţă, închideau ochii şi cercau să treacă 
şi peste anul nou care sosise, dar nu mai aveau nici puteri 
şi nici urători la fereastră. Pluguşorul ieşise în drum şi 
stătea pe gânduri. Nu mai găsea pământ să are. Unii 
dintre gospodari ciupeau şi din bucata de mălai şi-şi 
amăgeau foamea, alţii se stingeau cu o cană de apă, iar 
cei cu frunţile însângerate se aprindeau şi mai tare. Fără 
să-şi puie cuşma în cap, dădeau să iasă afară, să tragă 
plugul înapoi în ogradă, să-i îndemne pe băieţi să mai 
ureze, nădăjduind că poate la cântarea a doua o să deie 
de urmele lui bădiţa Vasile. însă femeile îi opreau cu 
privirea şi cu vorba: 

- Nu-i întoarce... lasă-i pe la anul. Acum nu mai am 
nimic ce să le dau. Dacă vrei, îţi cânt eu la fereastră. Te 
colind fără să-mi dai nucă şi colac... 

Bărbaţii se rupeau din privirile femeilor şi se repezeau 
pe uşă. Dar nu încăpeau să treacă prin ea. Dorinţa de-a 
mai lăsa în urma lor încă un an încărcat de nevoi le era 
atât de mare, că nu încăpeau. îşi năsădeau creştetele 
de uşori şi se ghemuiau iarăşi pe laiţă. în sufletul lor chiuia 
durerea a râs şi ei, muşcând câte o înjurătură, începeau 
să râdă. Râdeau de uşile mici şi strâmte, de ferestrele 
îngheţate, de flăcările opaiţelor, care mocneau spre 
s t i ngere . . . Râdeau de ani i lor t iner i , de f run ţ i le 
însângerate, de nevestele lor, care ieşiseră afară pe 
prispă şi cântau... Până la lacrimi, râdeau că-s oameni 
şi că de mâine sau de poimâine satul întreg, de la mic la 
mare, are să doarmă turmă sub un singur ogheal, cu 
lingurile şi străchinile legate de brâu... 



DIN CELE SFINTE Şl LUMEŞTI 

Şi totuşi cerul nu se îndura de pământ. Cu ochiul lunii 
orb, ce lăcrima din când în când de după nori, turna 
ninsoare grea şi fără capăt. Ninsoarea cădea valuri după 
valuri. Vânătă, fără miros şi fără cumpăneală. Ca o ţărână 
zvârlită cu lopata de undeva de sus, parcă de pe un alt 
pământ din ceruri. Sub valurile ei se mântuiau luminile, 
amorţeau glasurile urătorilor şi clinchetele clopoţeilor, şi 
satul încetul cu încetul se afunda într-o noapte rece şi 
pustie, cu toate casele, cu toate câmpurile din jur, iar 
deasupra, printre vârtejur i le de vânt ce a lergau şi 
nechezau ca nişte mânzişori pierduţi de mame, începeau 
să pâlpâie umbre şi lumini, să pâlpâie amintirea. Amintirea 
despre un pământ. Umbre de ierburi şi de copaci, de 
glasuri şi de izvoare, umbre înalte, palide, albe, umbre 
de oameni fără oameni. Lumini de zile petrecute, de doruri 
neîmplinite. Dureri şi jumătăţi de bucurii... Pâlpâiau şi 
oftau că tot întinsul acela vânăt şi friguros e totuşi un 
pământ, oftau şi o sileau pe Lina să-i deie suflare caldă 
şi rotire spre o primăvară. Şi nu numai ele, durerile şi 
bucuriile, dar şi o teamă o silea. Teama să nu rămână 
singură, fără om şi fără de pământ parcă acolo undeva 
după straturile de nouri, undeva în ceruri, într-un pustiu 
unde presupune pădurarul că se ridică sufletele când se 
întâlnesc şi nu mai au loc pe pământ, şi îngheaţă acolo, 
sus, şi strălucesc în veşnică singurătate, fără patimă şi 
fără bucurie. Se ştia - fiinţa pădurii, fiinţa acestui pământ, 
se ştia că-i o parte dreaptă şi sfântă a sufletului şi a 
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gândului, a ierburilor şi a frunzelor, a tot ce trece şi învie. 
Avea în făptura ei freamătul pădurii, avea glasuri încă vii 
în sufletul ei, toate urmele celor pierdute, urma strigătului 
şi a zborului, avea şi setea de-a nu rămâne mai umbră 
decât umbra, şi forfotea. Pe malul de groapă. Deasupra 
lui Vasile Pasăre forfotea. Cu amintirea, cu teama şi cu 
vârtejul de vânt forfotea, suflând zăpada de pe faţa şi 
pieptul pădurarului. Şi zorea cu ochii de la casă la casă, 
pe unde se mai vedeau casele, să întâlnească pe careva. 
Să-l cheme, să-i ajute. Să-l treacă pe pădurar de groapă 
şi să-l ducă acasă. Ori la pădure să-l ducă... Să-l ducă 
undeva la cald. Poate, poate mai zăboveşte putere în 
inima lui?!... 

Fără pădurar nu-şi închipuia viaţa ei de mai departe. 
Nu-şi închipuia şi nici nu vroia să-şi închipuie. El e unicul 
din tot satul care parcă o mai ţine minte. El o să întoarcă 
cu vremea şi bucuria. A ei şi a oamenilor. El e nădejdea 
de ieri, de azi şi de mâine. Numai cântecul lui poate să 
ridice pădurea la loc în picioare. Numai lacrima şi 
zâmbetul lui poate să o înverzească şi să-i deie floare. 
Numai inima lui poate să o apere. Om găseşti să ţie locul 
de gospodar la orice avut, numai inimă - inimă ba. 
Amarnic greşesc cei ce gândesc şi fac de-a îndoaselea. 
Pesemne că le-a răsărit steaua în frunte prea devreme 
sau prea târziu şi n-au de unde să înţeleagă că fiecare 
bucată de pământ îşi are izvorul ei cu apă bună. Sau dacă 
înţeleg, se fac a nu înţelege. Poartă perdea la ochi şi cată, 
şi se închină numai la ziua de azi. De ziua cea de mâine 
trăncănesc din gură fără rost şi-şi ascund de ochii 
oamenilor poftele şi faptele lor afurisite după vorbe parcă 
s f in te , să a ibă umbră cât mai mul t t imp pe faţa 
pământului. Cu binele lor de azi ucid binele de până la ei 
şi pe cel de mâine, ucid sămânţă şi rădăcină, povaţă şi 
nume, ucid tot ce le creşte în cale şi uită că până la urmă 
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orişice nelegiuit este de alt nelegiuit pândit şi doborât, 
uită că păcatele lor aduc alte păcate, aduc şi mai mari 
suferinţe peste pământ, peste lume... 

Gândul ieşise din sat. înconjurase pământul, se 
încurcase cu altele. Căuta drum spre drumul mare, căuta 
soare şi cer senin. însă sufletul şi ochii ei săgetau ici-
colo, de la o casă la alta. Dar, ca înadins, nimeni pe 
aproape. Nici fereastră aprinsă, nici glas şi nici umblătură 
de om. 

Vântul şi n insoarea o sleia de puteri , vântul şi 
singurătatea o strâmtora, îi stingea credinţa din ochi şi 
din inimă. Şi de acum nu vedea nici un drum şi nici o 
cărare pe unde ar fi putut să treacă spre ziua de mâine. 
Era gata să se împace cu vântul, cu ninsoarea şi cu 
vrerea păgână. Era gata să cadă alătur i de trupul 
pădurarului şi să-şi încheie viaţa împreună cu el. Nu vroia 
să judece de va face bine sau rău. îi era clar şi aşa, că 
tot ce se poate întâmpla e un adevăr amar. Un adevăr pe 
care nici n-are rost să-l judeci, de vreme ce trebuie să-l 
împărtăşeşti. 

Dar orişice suferinţă are şi o lacrimă de bucurie. într-o 
cămară a crâşmei se aprinse lumina şi o făşie de lumină 
izbucni prin fereastră afară. Trecu ograda, trecu prin 
poarta deschisă şi se aşternu cărăruie până spre malul 
gropii, aproape de făptura ei şi a pădurarului. Şi toate 
din sufletul ei se treziră la viaţă. Aşa precum se trezeşte 
pădurea când intră şi se boboteşte ziua în ea. 

Fără să mai zăbovească locului, porni să alerge pe 
cărăruie într-acolo, spre crâşmă. Cu acelaşi crez de a-l 
scăpa cu viaţă pe pădurar şi cu bucurie alerga. Cu bucuria 
că mai dăinuie oameni buni pe lume, care simt de la 
depărtare un suflet ce se zbate, un gând, o lumină la 
grea cumpănă. Simt şi se trezesc din somn şi nu-şi 
găsesc loc cu pace sub acoperişurile lor. Drept că nu 
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pricep ce anume îi frământă, dar simt... parcă ţipă o 
pasăre în piept, parcă tremură o creangă, parcă arde şi-i 
frige un ochi de om. 

Bătu în uşă... 
Bătu în fereastră... 
Cu toată lumea ei de bucurie şi de durere bătu. Cu 

freamăt de creangă şi de aripă, cu strop de amintire, de 
glasuri şi miresme de ierburi şi de frunză verde. Ca fiinţa 
desişului şi ca omul bătu. Cu mâna, cu trupul, cu sufletul... 

Nae Şopot era om al satului şi nu al pădurii. N-o 
înţelegea, nu-i deschidea. Şi se îngrijea de altele. Stătea 
în genunchi alături de patul lui cu aşternutul desfăcut, 
numai în izmene şi în cămaşă, cu faţa spre ungherul de 
sus al cămarei de unde abia lăcrima rama unei icoane 
vechi. Şoptea rugăciunea şi din când în când îşi făcea 
cruce. Pesemne ori uitase să se închine înainte de culcare 
şi acum îşi amintise şi aprinse lampa, ori îl chinuiau fără 
milă gândurile şi el se ridicase din pat să le astâmpere. 
Că aşa-i firea omului! Cum dă de un greu al vieţii, trage 
la credinţă. Se închină. De nu cerului, atunci pământului. 
De nu pământului, atunci omului. Uneori de bună voie, 
alteori cu de-a sila. Şi de se leapădă de una, apleacă 
fruntea numaidecât spre alta. Şi de n-are idol în faţă, şi-l 
plăsmuieşte în minte. Că viaţa fără credinţă e un chin 
fără alinare, e sămânţă fără vlagă. 

Crâşmarul nu auzi şi n-o pricepu nici când izbi în 
fereastră grămăjoara ceea de paie pe care le strânsese 
ea de cu seară lângă poartă şi le lăsase pe prispă, nici 
când răsturna lopata pe care o rezemase pădurarul de 
peretele casei. Căuta bătrânul să-şi vânture fumăria 
gândurilor şi după ce termină cu rugăciunea se apropie 
de lampă şi suflă în sticla ei. 

Odată cu lumina din casă se stinse şi bucuria, şi 
avântul Linei. Nu avea cărăruie înapoi spre pădurar, nu 
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avea nici îndemn să păşească spre el. Toată nădejdea 
se prăbuşise undeva alături de făptura ei, undeva în 
adâncuri neluminate şi necunoscute, parcă într-o fântână 
largă-largă, fără margini şi fără fund, de unde nici o mână 
dumnezeiască n-ar fi fost în stare să o ajungă şi să o 
întoarcă sufletului ei. Şi nu simţea nici durere. Parcă 
adormise şi dormea mergând. Fără să ştie unde, fără să 
ştie de ce mergea. 

Ca prin vis găsi poarta şi trecu de ea. Şi tot ca prin vis 
găsi malul de groapă, şi se trezi. 

Pădurarul nu se vedea nicăieri. Ninsoarea îşi făcuse 
de cap. într-atâta îl acoperise, că nu lăsase nici un semn 
la suprafaţă. Nici semn, nici umbră, nici lumină. Parcă 
nici n-ar fi fost el pe acolo. 

De groază că l-a pierdut, că a rămas singură, ţipă! Şi 
în aceeaşi clipă simţi cum noi valuri de putere şi de 
nădejde porniră prin trupul ei, că nici vântul şi nici 
ninsoarea nu erau în stare să-i steie în cale. Fulgii de 
ninsoare, lovindu-se de freamătul ei, prinseră să se 
rotească deasupra prin văzduh, ca nişte roiuri de fluturi 
şi albine, şi de coborau spre pământ, coborau pe de lături 
de ea. Iar vântul se lăsă prins de coamă şi, tot nechezând 
şi galopând pe loc în jurul ei, încercă să-i ajute să 
răscolească troienele albe şi înalte, să-l găsească pe 
pădurar. 

Să-l găsească, să-l zgâlţâie, să-l pălmuiască chiar 
avea de gând Lina, să-l readucă la viaţă. Asta era unica, 
unica şansă de a-l mai salva şi răscolea omătul cu 
mâinile, cu vântul, cu toată inima, până ce dădea de 
pământ, de pământ îngheţat. Pipăia, mirosea... fiecare 
bulgăre, fiecare adâncitură în gheaţă, în ţărână. Dibuia 
urma, urma unor paşi cu miros de ierburi. Parcă ai 
pădurarului. De undeva de aproape, aproape de tot, poate 
de la branţurile din opinci făcute din şomoioage de fân, 
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poate de la doseala paltonului umplută cu căiţi de in şi de 
cânepă, se răspândea mirosul. Şi asta o îmbărbăta şi o 
silea să sape şi să arunce zăpada cît mai repede şi cât 
mai departe. Răscolea ba-n stânga, ba-n dreapta, tot 
înainte, pe acolo pe unde-o ducea urma. Cu toată puterea 
ei şi a vântului, fără răgaz, fără să audă şi să vadă ce se 
face în jur, răscolea. 

Omătur i le , ca nişte ciul ini albi, se despr indeau 
rotocoale de lângă ea, pluteau peste groapă şi se 
destrămau pe celălalt mal, îngrădind calea pluguşorului, 
care apăruse cu ursul de funie de după un sul înalt de 
ninsoare şi se îndrepta spre casa pădurarului. 

Urătorii osteniseră de atâta umblătură prin viscol, 
încovoiaţi de spate, cu feţele trase şi cu sufletul pe buze, 
abia-abia îşi târau după ei picioarele. Şi ca să nu cadă, 
să nu se piardă unul de altul, se ţineau ciucure în jurul 
ursului şi se ajutorau cu mâinile de luneca cineva, şi se 
păzeau cu ochii, şi se încurajau cu vorba, cu gluma. 
Vorbeau de vijelia ce se stârnise dincolo de groapă şi 
glumeau pe seama lor. 

- Prăpăd, nu alta! 
- Şi tot pe loc sapă şi mătură. 
- Prinde puteri. 
- Dacă o ţine aşa până-n ziuă, ne lărgeşte groapa. 
- Să ţie, poate a da de biserică... 
- De alergi încolo, măi Tănăsică, şi o rogi frumuşel, 

ţi-o găseşte. 
- Chiar?... 
- Da cum crezi?... Numai nu uita să-i spui că eşti 

fecior de preot, de preot fără biserică. 
- ... Am să-i spun... îi spun.... dar mâine. 
- De ce să laşi pe mâine? 
- Mâine ziua n-am să mă tem. 
- Păcat că nu te încumeţi acum. Peste noapte s-a 
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trece, s-a duce. Vezi doar, nu mai are ce face pe la noi. 
Ce-a avut de miluit, a miluit. Ce-a avut de stricat, a 
stricat... 

- Da ducă-se odată... Ducă-se unde-a dus surdul 
roata şi mutul iapa! Mama ei de neam şi de suflet... 

- Taci, n-o înjura, măi Tănăsică! Te-a mai auzi şi ţi-a 
scoate blânde pe limbă. 

- Hâ-hî-hî... Mie - pe limbă, ţie - pe rânză, da?... 
înseninaţi de voie bună, băieţii brăzdară troienele până 

lîngă prispa casei pădurarului. 
- Hă-ă-ă-ă-i, hă-ă-ă-i! sună îndemnul lor să-i dea curaj 

luminii din dosul celor două ferestre. Sună clopoţelul, 
pocni biciul, pe urma lui se trezi şi buhaiul, şi scripca, 
dar glasul urătorului nu reuşi să apuce brazda. 

Uşa casei se deschise şi în prag apăru o femeie. 
- Mulţumim de cinste... vorbi ea cu plecăciune în ochi 

şi cu un nod uscat şi amar în gât adăugă: Dar nu la vreme 
bună aţi venit. Casa a rămas în urmă de sărbătoare... 
Are alta de făcut şi de luminat. 

- Păi, ne-a poftit bădiţa Vasile! lunecă cu vorba 
Tănăsică de pe prispă. 

- Ho, bre, îl propti uşurel altul. 
- De poftit cred că v-a poftit... încuviinţă femeia. Dar... 

Şi nu mai apucă să-şi termine vorba, că din casă, de 
după geamurile îngheţate răbufni un vaiet şi ea se grăbi 
să le împartă băieţilor nucile din pestelcă. 

- Să nu vă fie cu supărare, dar veniţi altă dată... Că 
avem sărbători, obiceiuri destule. Noroc n-avem... dar cu 
sărbători ne-a miluit şi cerul... ne-a bucurat şi pământul. 
Aşa că nu vă supăraţi, ne mai vedem noi, murmură 
femeia, apoi dispăru din uşă. 

Băieţii, cuprinşi parcă de-o vrajă, cu greu îşi rupseră 
privirile de la geamurile pline mai mult de umbre, de 
şuşoteli şi de vaiet, decât de lumină, şi se urniră de lângă 
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prispă. Nucile din palmele lor erau grele ca plumbul, şi 
greul cela creştea ramură fierbinte până la inimă, până 
la frunte, până dincolo de iarnă, până într-o pădure verde 
de unde pluteau spre ei mirosuri de mâncăruri, de pâine 
proaspătă, de nuci şi de mere. De acolo, dintre ramuri şi 
frunze, îi strigau mamele lor şi zilele de sărbătoare. 
Strigau ochii şi izvoarele, ierburile şi păsările. Strigau uşile 
şi porţile. Cele închise şi cele deschise, cele luminate 
şi neluminate. Ei auzeau şi chiar desluşeau strigătele 
ca pe nişte zboruri, ca pe nişte drumuri negrăitoare, şi 
se sileau să ajungă până acolo, dar nu izbuteau. De 
cum grăbeau pasul, se depărtau şi mai mult de pădure 
şi se pomeneau iarăş i în a lbu l zăpez i i , în a lbu l 
pământului şi al cerului, alb fără culoare vie şi fără 
chemare, fără mamă şi fără sărbătoare. Şi din nou 
încetineau pasul... Numai ursul sărea din urma lor ca şi 
mai înainte, sărea de pe un picior pe altul, cu toate că 
scripca şi buhaiul tăceau. 

- Aju-u-to-or... parcă strigă, parcă gemu groapa cu 
glas de om, şi băieţii se treziră din gânduri, oprindu-se 
locului. 

Nu trecu mult timp şi de sub omăturile din groapă, 
chiar dinaintea lor, se ridică pe mal Lavrente Pascaru cu 
o brazdă albă de omăt în spate, cu capul gol, frânt şi 
boţit de teamă. Ochii îi ţâşniseră ca două cepe din 
pleoape, şi tremura ca de friguri. Dinţii clănţăneau în gură, 
silindu-se să rugume zâmbetul uitat pe buze. 

Copiii înmărmuriră locului cu gurile căscate şi cu 
inimile în călcâie. în faţa lor se afla puterea şi groapa 
satului, care acum era zdruncinată de-o altă putere mai 
mare, de-o putere nevăzută... 

Mâna lui Lavrente se zbuciumă toată mai să sară din 
umăr, mai să zboare spre celălalt mal, unde forfotea 
vârtejul de vânt, dezgolind de sub zăpadă un bulgăre 
negru de pământ. 
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- Stri... Stri... Strigoaica! se găsi cu greu pândarul şi 
căzu în genunchi. 

Ochii copiilor sfredeliră vârtejul cela de vânt până ce 
dădură cu mintea lor de un chip de fată. 

- Ea-i, că scurmă de flămândă ce-i... şopti Tănăsică 
şi-şi făcu cruce. 

- Ea-i! îngânară şi ceilalţi într-un glas şi, fără să mai 
scoată vreun cuvânt, fără să mai privească spre Lavrente, 
o rupseră de fugă. Toţi, grămadă. Pe de-a dreptul prin 
troienele înalte, pe acolo pe unde nici mintea nu putea 
să treacă. Din urma lor icni clopoţelul, înecându-şi glasul 
într-un noian; se risipi prăjina cu colaci; gemu buhaiul, 
rostogolindu-se spre groapă; plesniră strunele scripcii 
care, umflată de vânt, umbla prin aer ca o aripă, îngânând 
fel de fel de colinde diavoleşti. Până şi ursul rămase de 
ei şi se opri lângă o cuşmă căzută de pe creştetul cuiva 
din băieţi. 

Lavrente cumpănea pe loc. Avea puteri să se ridice 
şi să alerge şi el, dar în sufletul lui se născu o pace care 
cu glas sângios şi lânced îl mai ţinea priponit de malul 
gropii: „Strigoaica îi vinovată!...Ea a făcut moarte de om!... 
Tu, Lavrente, ai noroc de sâmbetele ei. Le-ai scuturat la 
vreme din mintea ta şi ţi-ai îndosit fapta. Bravo! Numai, 
te rog, să nu-ţi faci griji... în ziua de astăzi aşa-i viaţa pe 
pământ. Şmechereala, învârteala şi hâtrenia sânt surorile 
bunului... Şi dacă nu calci tu pe gâtul altuia, altul calcă pe 
gâtul tău... Hai, hai... Nu tremura! Fii băiat dârz, fii stăpân, 
fii până la capăt cine eşti. Aleargă din urma băieţilor, să 
nu te bănuiască..." 

Prăvălind cu pieptul troienele, Lavrente Pascaru îi 
ajunse pe copii şi-i şfichiui cu glas subţire şi agitat: 

- Daţi-i zor, daţi-i zor! Că dacă ne prinde, plătim cu 
suflarea. O să ne înşface de gât şi o să ne beie sângele. 
Vrea sânge de om şi vrea haină să se îmbrace. Să se 

339 



îmbrace cu trup de om, să poată intra în casele noastre 
şi să ne mântuie câte pe unul. Fugiţi! Daţi-i zor! Strigoaica 
n-are milă de nimeni. Nici de cel în vârstă, nici de cel mai 
tânăr. Şi-i şmecheră, şi-i ageră, şi se învârteşte că nici 
Dumnezeu nu-i în stare s-o prindă şi s-o pedepsească. 
Fugiţi acasă şi închideţi uşile... cu toate zăvoarele şi cu 
toate descântecele! în seara asta neapărat o să facă 
moarte de om. Fugiţi!... 

Pe rând copiii dispărură dincolo de uşile caselor. 
Gemură scurt clampele, zăvoarele. Gemură glasurile 
copiilor în sughiţuri de plâns. Mamele, auzindu-le vestea 
că-n sat a intrat strigoaica, stingeau flăcările opaiţelor şi, 
desfăcând în grabă aşternuturile, tânguiau de culcare. Mai 
întâi se îngropau ele sub oghealuri alături de copii, apoi 
se îngropau şi bărbaţii alături de ele. Se îngropau cu toţii 
fără să se dezbrace, fără să se spele după ziua de plug 
şi boronit. Se îngropau cu toate visurile, cu tot pământul 
arat şi nearat, şi aşteptau cu tremur în piept să audă bătăi 
în uşi, în ferestre... Iar după ce se săturau să tot asculte 
vuietul crivăţului de afară, scoteau capetele de sub 
oghealuri şi aprindeau ochi, şi aprindeau glasurile să 
lumineze întâmplarea băieţilor din aceea seară: 

- îs doi ani de când mândruleana nu s-a arătat... 
- Cam peste doi. La nuntă, în pădure, a trecut ca o 

părere pe dinaintea Anicăi. l-a suflat fum de ţigară drept 
în faţă şi mai mult nu s-a arătat de atunci. 

- Acela parcă fum era?... Erau sâmbetele mândru-
lenei. De ele s-a împiedicat Anica şi şi-a scrântit piciorul. 

- Da, de fum cu sâmbete s-a împiedicat. Păşise pe 
cărare netedă şi curată. Nici prag, nici buruiană, nici 
creangă în calea ei, dar a căzut şi şi-a sărbătorit nunta-n 
cârje. 

- Dacă făcuse compan ie mai din v reme cu 
mândruleana. Că ce, parcă Anica a fost în stare singură 
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să-l atragă atât de uşor pe Vasile şi să-l îmbrobodească 
mire?... în afacerea asta numaidecât şi-a pus inima şi 
strigoaica. Că unde, în care sat s-a întâmplat să se 
aprindă apa în fântână?! Fată coşcogeamite trecută, 
pasăre cu oul adormit, dar a rupt din brâul satului floare 
de flăcău... 

- Mai ştii?! ... Poate o fi umblat ele mână de mână, 
dar vezi că de piedică n-a scutit-o. 

- Cum s-o scutească?... Mândruleana îi cu primăria 
ei în cap şi dacă paşte bobocii, apoi ştie pe unde şi cum 
să-i pască. Cu guşa goală nu-i aduce în pătul... 

Pâlpâiau luminile ochilor, pâlpâiau glasurile în urcuşuri 
şi coborâşuri de adevăr şi neadevăr, de suferinţă şi de 
credinţă. Şi încetul cu încetul dincolo de vorbe, dincolo 
de întunericul din case, dincolo de iarna de afară, se ridică 
zi de vară. Zi sau noapte, că din înălţimile albastre lu-
mina şi lună, şi soare. Iar căldura domnea pretutindeni, 
în cer, pe pământ, în adâncul pământului şi al sufletului, 
în ape, în inimă şi în pădure, în pădurea unde îi adusese 
pe oameni gândurile. Pale de aer dogoritor, cu gust de 
colb şi de poame, frământau în tăcere crengile copacilor, 
ierburile, umbrele şi urma zilei de ieri. Năpădite de zăduf, 
amintirile şi păsările îşi părăseau cuiburile şi găseau pic 
de răcoare numai bătând pierdute din aripi de la un vârf 
de copac la altul, de la o veşnicie la altă veşnicie. Prin 
ierburi gâfâiau albinele şi durerile, toate neamurile de 
fluturi, de şerpi şi de doruri, toate gâzele, toţi cărăbuşii, 
toate cuvintele... 

- Să-i fi plăcut şi ei de Vasile?... 
- Da cum crezi?... Mândruleana are şi ea patimă şi 

ambiţie... Cum să n-aibă?.. Doar trăieşte între noi. Pe 
acelaşi pământ. Şi tot descântând, s-o fi îndrăgostit de 
Vasile şi acum o paşte pe Anica din umbră. La nuntă a 
calicit-o cu fumul, dar acum o zdrobeşte cu facerile. Nu 
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râvneşte nici la sângele copilului. Aşa cu două inimi vrea 
s-o petreacă la groapă. 

- Ei, ba nu! 
- De ce? 
- De aceea că te întreci... te întreci, bărbate! Chinurile 

facerii se trag din prea mult fetit... Moşoroiul fără sobol 
se împărăjineşte... Ce era să facă sărmana? Flăcăii se 
fereau de ea... ca de taur. Voinică era din cale afară. 
Bărbat şi nu femeie. Şi o râdeau pe ascuns că-i încurcală 
în trupul ei, că-s împreunate şi cuşma, şi broboada, dar 
nimeni nu-şi lua inima în dinţi să-i aţie calea, s-o cuprindă, 
s-o achipuie, să vadă... Se temeau... că cine era în stare 
să se măsoare cu puterea ei? Să înşface pe sub braţe 
doi ţuhali plini cu grâu şi să-i ducă uşor ca pe nişte perne, 
aşa cum îi ducea ea pân- la moară , fără să se 
odihnească... 

- Dumneaei putea să ducă şi trei ţuhali... dacă s-a 
ajuns pe lună şi soare cu Nae, ţi-e pricoliciul... Măi 
Tănăsică, tu dormi? 

- Da ce-i?... 
- Poate în vârtejul cela era cuibărit chipul lui Nae şi 

nu chip de fată? Te-ai uitat tu bine, măi băiete? Doar nu 
departe de poarta crâşmei scurma vârtejul, nu-i aşa?... 

- Da ce-i? 
- Ai auzit, tat-to spune că Nae e strigoiul? 
- Nu-u-u-u... Chip de fată era şi nu alta. Cu cuşma 

pândarului pe cap... şi cu sabia scurma... Da ce-i? 
- Nimic... Scuipă în sân şi uită de ea. Dormi. 
- Taci, femeie!... Auzi! Uşa... 
Şi într-adevăr, parcă cineva încerca să scoată uşa din 

ţâţâni. Apoi se auziră paşi şi hohot. Hohot şi miorlăituri, 
cu lungi cucurigături şi chiote. în jurul casei, prin aer, pe 
acoperiş... 

Dar... nimeni altul, decât tot crivăţul. Muscalul. Cel 
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din anul trecut şi din anul acesta. Cel care nu ştie nici de 
hotar şi nici de amnar. Cel care râde singur de prostia 
lui. 

Oamenii ţineau urechile toate spre năzbâtiile ce le 
făcea muscalul prin ogrăzi, dar cu gândul şi cu inima o 
aşteptau pe mândruleană. Unii de frică o aşteptau, de 
frică să nu-i găsească dormind şi să le stingă zilele. Treaz 
poţi să te aperi de orişice năpastă. Dai din mâini, din 
picioare... strigi!... Şi scapi, dacă ai noroc. Iar de dormi, 
doarme şi norocul cu tine. 

Alţii, cei tari de înger, o aşteptau din curiozitate. S-o 
vadă măcar cum arată. Vorbea satul multe pline şi 
deşarte. Toate sufletele şi toate minţile le-a împletit şi 
le-a înnodat, dar încă nimeni nu se întâlnise ochi în ochi 
cu ea, să-i zică „zdrasti" şi să se ieie la trântă. Decât 
numai Lavrente. 

- Unde-i?... S-o afum eu... cu glas şi fără glas se 
ridicau de sub oghealuri cei aprinşi de mânie şi căutau 
cu privirile prin geamuri afară. în stânga, în dreapta. Pe 
acolo pe unde au avut porţi, garduri, drumuri şi cărări. 
De la un troian la altul, de la o casă la alta. Căutau până 
ce îi potoleau şi-i luminau unicele ferestre aprinse în tot 
satul, ferestrele căsuţei pădurarului de pe malul gropii... 

- ... Cum a fost fata, dar s-a măritat. Trei zile la rând 
a petrecut satul. De la mic până la mare, poftiţ i şi 
nepoftiţi... 

- De prea multă lume şi voie bună nunta nu încăpea 
în pădure... 

- Părea că iată-iată o să se desprindă de la pământ 
cu tot cu copaci şi ierburi şi, săltând cu mâinile spre cer, 
o să se ridice la lună, la stele... 

- Anica o ţinea pe loc. Anica cu durerea ei. Ofta 
sărmana mireasă şi-şi zvârcolea privirea printre noi s-o 
găsească pe mândruleană, pe fata ceea cu părul negru 
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şi cu ochi albaştri. Vroia s-o prindă, s-o prindă de plete şi 
s-o înveţe minte pentru fumul cela de ţigară. 

Presimţea atunci durerea de acum. 
Atunci şi mai apoi. Că a tot căutat-o pe mândruleană 

doi ani la rând. Primăvara, vara, cu lumină şi fără lumină... 
înainte de a cădea la pat a rugat babele s-o descânte, 
că-i părea că o poartă lângă inimă, l-au tras cărţile, i-au 
zvârlit boghii... să afle de-o să nască curată faţă de om. 
Cărţile se încurcau cu boghii, boghii se ascundeau sub 
cărţi... Şi acum, când au apucat-o facerile, nu se încumetă 
să-i deie viaţă copilului. Se teme. Nu ştie cine-i... 

- Spun femeile, care îngrijesc de ea, că mereu aleargă 
prin vis... aleargă peste câmpii... Răstoarnă izvoare, 
fântâni... scutură cerurile de ploaie, scutură pământurile 
de rouă, de lacrimă... Să se spele de ţărână. I se pare că 
o rugumă. Şi trupul, şi sufletul îi rugumă. 

Mai întâi vorbele, apoi gândurile încetul cu încetul 
iarăşi îi trecură pe oameni de iarna de afară, din casă, şi 
îi aduseră în pădure. Ziua sau noaptea, că pe cer era şi 
lună, şi soare, tremura în ramurile copacilor de multe 
amintiri şi de multă inimă. Prin toate frunzişurile, prin toate 
ierburile aburea toamna cu toate culorile. Păsările zburau 
stoluri de ici-colo peste pădure. Venise vremea să plece 
pe urma zilelor de vară, dar nu puteau încă să se despartă 
de avutul cuiburi lor. Frunzele, rumene şi împlinite, 
sfătuiau între ele ca şi păsările, şi, la fiecare adiere de 
vânt, din când în când se desprindea câte vreo una-două 
din înalturi şi oftau spre pământ împăcate c-au fost în 
stare să îndure peste vară greutatea căldurilor şi umbra 
norilor. Ierburile cu spic şi cu sămânţă foşneau uşor ca 
apele, oglindind soarele şi luna în creştet, şi se culcau 
sub vânt, şi se ridicau fără sămânţă. Căpriorii îşi afundau 
nările în mireasma lor şi mugeau de plăcere. Mugetul lor 
audcea numai pace. 
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Oamenii priveau la toate suflaiurile pădurii ca la nişte 
icoane vii, fără rame şi fără iscălituri, şi aveau ochi de 
parcă le-ar fi lucit creierii. 

Se uitau la frunze şi vroiau să fie frunze... 
Se uitau la iarbă şi vroiau să fie iarbă... 
Se uitau la păsări şi vroiau să fie păsări... 
în această tristă coborâre de la om vedeau o ispăşire 

pentru zilele care le-au trăit şi un început de viaţă nouă. 
Şi se căţărau în copaci şi erau frunză... 
Şi se tolăneau în iarbă şi erau iarbă... 
Şi păsări erau, atunci când păsările din cer coborau 

şi ele în iarbă alături de ei... 
Taina bucuriei lor era taina sângelu i cu câmpi i 

nemărginite, care din zare în zare fac una şesurile şi 
dealurile, unde nu se mai spune - pomii mei, ogorul meu, 
grâul meu, calul meu, casa mea, dar se zice - ale noastre; 
unde f iecare cuvânt şi privire înseamnă curăţ i re şi 
vrednicie; unde fiecare clipă şi bob de pâine înseamnă 
că bunătatea inimii nu-i ascunsă; unde numai semnele 
cerului pot spune despre oameni că trăiesc pe acelaşi 
pământ vechi... 

- A-a-a-a-a! parcă de departe, parcă de aproape, 
tot din frunzişuri şi iarba pădurii răsună un strigăt de 
durere. 

Şi ei, oameni i , uitară că-s f runză, că-s iarbă şi 
păsări... Se porniră printre copaci să caute locul de unde 
răsunase strigătul, să ajungă cât mai repede până la 
omul cu durere, să ajungă şi să-l ajute să vină şi el spre 
bucurie... 

Trecură de toamnă, trecură de frunză, de pasăre, de 
iarbă. Şi se opriră în satul lor, în casele lor, în iarna lor... 

- A-a-a-a-a!... ca o ramură încărcată de rod şi vânt 
se zbuc iumă iarăş i lumina din fe res t re le căsu ţe i 
pădurarului şi-şi scutură chinul peste tot satul,... 
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... peste toată fruntea, ... 

... peste toată inima. 
Peste frunte sămânţă lăsă, în inimă foc verde răsări... 

Şi ochiul bărbatului se văzu în ochiul femeii, ca într-o 
oglindă. Se văzu ochi înfipt cu amândouă aripile în alt 
ochi, care la rândul lui era şi el înfipt cu amândouă aripile 
în primul ochi. Aripi sau întrebări?!... Iar dincolo de 
înfrăţirea aceea de lumini şi de zboruri cunoscute licărea 
chipul unui cioban care, cu lacrima în gură şi cu glasul 
pe umăr, îşi păştea oile pe valuri de apă spre o corabie 
din largul mării, spre o corabie pustie care avea în loc de 
catarg multe cumpene de fântână, multe cumpene şi 
multe ciuturi, din lemn vechi şi din lemn nou. 

- Ce să fi-i-e?!... parcă vântul şopoti, parcă glas de 
om se auzi. Mai mult glas decât vânt. Glas de om 
cunoscut. Glasul lui parcă, glasul pădurarului. 

I se păru sau într-adevăr răsunase acum?... Acum, în 
clipa asta albă, albă şi fără fir de nădejde?!... 

Lina cătă spre făptura lui, spre faţa lui, spre buzele 
lui... Da, i se păru. Vântul, vântul i-a pupat urechea şi i-a 
gâdilat inima. Buzele omului îs vinete şi ţeapene ca 
muchiile pragului de biserică... Buzele, faţa, făptura... Şi 
cer lumânare şi glie pe de-a pururi. 

Dar vai, minune! Ce vede, ce aude?! 
- Ce să fi-i-e ... as-s-ta? Buzele pădurarului abia-abia 

se dezlipiră una de alta cu abur de viaţă. 
Lina înmărmuri de bucurie... 
Dar parcă asta-i bucurie? Când nu ştii ce să faci, ce 

să răspunzi? ... Când totul pare încă vis, vis cu poale 
lungi, vis... Şi-i iarnă, şi-i noapte de la un capăt la altul al 
lumii şi al inimii. 

- Care asta?... se auzi ea că-l întreabă şi, după ce îl 
întrebă, se bucură până la lacrimi că, fără să-şi deie 
seama, l-a întrebat şi l-a susţinut în vorbă. 
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- Ochiul bărbatului... din ochiul femeii, îngână omul 
fără s -o privească, fără să se clintească din loc. Avea 
ochii închişi, dar după fruntea lui încreţită parcă privea la 
ceva din gândul lui, la ceva necunoscut, la ceva parcă 
sfânt. 

Lina, auzindu-l, se pierdu şi mai mult cu firea. Şi nu 
găsi alt suflet să-i răspundă, decât sufletul lui... Aceleaşi 
cuvinte repetă, aceleaşi trepte ridică din urma lui, de parcă 
ea trebuia să se ridice de jos şi nu el, de parcă ar fi fost 
ea şi pădure şi ecou: 

- Ochiul ... din ochiul femeii?... 
- Ochiul bărbatului din ochiul femeii ... Şi ciobanul 

care-şi paşte oile... 
- ... Şi ciobanul care-şi paşte oile. 
- Le paşte pe valuri de apă... 
- ... pe valuri de apă. 
- Le paşte pe valuri de apă spre o corabie... 
- ... spre o corabie. 
- Spre o corabie care are în loc de catarge multe 

cumpene de fântână, multe cumpene şi multe ciuturi... 
- . . . Ce să fie asta? întrebă iarăşi pădurarul, ridicându-

se într-un cot, dar privind cu ochii închişi tot la acel ceva 
din gândul lui. 

- Icoană... zise fata fără să se mai gândească. 
- Icoană?!... Văd şi singur că-i icoană... Văd şi că-i 

b iser ică. . . Dar ce se însemne ch ipur i le din rama 
icoanei?... 

- Ştiu eu... abia-abia şopti fata încurcată. Vedea în 
jurul ei numai zăpadă. Maluri, dealuri, munţi de zăpadă 
şi nimic din cele ce spunea pădurarul, nici umbră şi nici 
urmă de culoare, de ramă, de perete... numai albul iernii 
şi al nopţii, albul albului de veşnicie. Ea nu vedea, însă el 
vedea... Şi n-avea încotro să cârnească vorba, trebuia 
să meargă după el, după spusele lui. 
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- Chiar să nu ştii ce-i asta? Chiar să nu ştii?... îl zădărî 
fata cu zâmbet şi cu multă căldură în glas. 

Pădurarul clătină capul într-o parte, în alta. Privi lung 
şi tăcut. Cu ochii închişi, cu fruntea răscolită de gând 
privi, de parcă sub încreţiturile de pe frunte avea alţi ochi, 
ochi tainici şi, oftând, îngână: 

- Pesemne o fi ... Sfânta Sete. 
- Sete?... 
- Setea mea şi a altora... Setea noastră, a oamenilor. 
- ... a oamenilor?! 
- Da... că aşa-i firea omului. O viaţă întreagă arde 

lângă izvor, lângă fântână, lângă mare... şi la urmă se 
stinge de sete. 

Sete de viaţă ... ori sete de moarte. 
- Cum ?! Şi de asta?... 
- Da, mamă... abia-abia şopti pădurarul, gata-gata să 

apună. 
Lina cătă spre el cu inima zdrobită. înţelegea că omul 

din faţa ei, omul drag, ajunsese la ultimul lui drum, la 
ultima lui înălţare, când încearcă să adune într-un strop 
de viaţă tot dorul lui. înţelegea cu mintea ei de fiinţă a 
pădurii, înţelegea prea bine şi-i era frică să se apropie de 
dânsul, ca nu cumva suflarea ei să-l înece. 

De prea mare încordare râse. 
- Râzi, că-ţi zic pe nume scump?... glasul omului 

pâlpâi iarăşi. Ştiu... şi înţeleg. Cum îmi spune inima. 
Vorbesc cu chipul tău, mamă?... Mă recunoşti? Cu chipul 
tău plăsmuit de mintea mea, acum plăsmuit... acum, pe 
pragul dintre viaţă şi moarte, când par şi eu o arătare a 
unei vorbe cu trecut, când nici eu nu mă mai recunosc... 
Nici eu şi nici sătenii... Nici eu şi nici chiar Dumnezeu. 
Acum, în ultima clipă, când totuşi încerc să uit de mine şi 
vreau să caut adevărul în sufletul meu dincolo de amintire 
şi de patimă... Am spus sete de moarte... şi poate nu 
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sete, dar... un d o r , o împăcare cu moartea, că tare am 
vrut să te văd şi să te aud, mamă... Mamă... dreptate... 
mamă!... Te-ai dus dintre noi în aceeaşi zi când m-ai 
născut. Ai apucat doar să-mi dai zile şi nume, şi te-ai 
dus... în strai de primăvară, în zi de duminică, în apus de 
soare... în urmă mi-ai lăsat iarba tânără şi toate cărările 
înnodate - să te caut. O viaţă să te caut, mamă! Mamă... 
dreptate... mamă... Să te caut cu lacrima fierbinte a tatei -
floare galbenă de lumânare, de luminare peste lună şi 
soare - lumină şi credinţă că am să te găsesc printre 
oameni şi legi, printre lucruri ştiute şi neştiute, printre tot 
ce-a mai rămas viu şi sfânt pe bucata asta a noastră de 
aer şi pământ... Dar toate cele întâlnite, toate cele sfinte 
şi lumeşti, chiar şi ele se zgâiau la mine ca la o zi cu prea 
multă arşiţă. Floarea şi spinul se făceau una cu amintirea 
fără culoare... Cărarea şi legea se pierdeau în lumina 
unde Dumnezeu ori a murit demult ori n-a ajuns încă... 
Vorbele şi privirile oamenilor lăcrimau până la insultă şi 
se încrucişau scară spre o umbră de adevăr... Lucrurile 
şi întâmplările deschideau porţi prin trupul lor - să treacă 
inima mea până dincolo de măduva şi înţelesul lor, până 
acolo unde toate din jur se contopesc într-o singură rază 
de lumină şi eşti în stare să-ţi anini de ea sufletul, precum 
înşiri cămăşile pe-o funie afară în ogradă, să-l bată vântul 
de rărituri şi de amărăciune, să-l bată până a trece altul 
pe drum, altul mai gol decât golul goliciunii, şi l-ar lua pe 
el, sufletul, drept cămaşă sau lege pentru neamul lui... 

La chip era tot el. Pădurarul. Dar la vorbă - parcă nu. 
Parcă cu altcineva necunoscut semăna, cu altul nou. 
Sufletul lui, stăpânit de prospeţime şi de înţelesuri, se 
rupea cu greu din piept, în cuvinte, şi părea piatră în 
mişcare. Piatră peste piatră, piatră de simţuri. Curios, 
dar într-adevăr de simţuri şi de nervuri. De jur împrejurul 
ei, a Linei, şi a lui. Piatră în creştere... Din sămânţă de 
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credinţă, din ultima suflare, din ultima clipă... Clipa 
copacului înflorit în miez de iarnă. Clipă albă - piatră albă. 
Piatră peste piatră... până la ziduri albe. Albe şi înalte 
până la icoană, până la biserică. Biserică. în toată legea 
cuvântul auzit şi văzut. Lăcaş sfânt, dar fără uşi şi fără 
ferestre. în loc de uşi şi de ferestre domneau icoanele. 
La fel de neobişnuite ca şi celelalte de pe pereţi. Icoane 
cu alte chipuri de sfinţi în rame. Sfinţii erau frunzele, 
crengile şi iarba pădurii care cu toată roua şi floarea, cu 
toată cuminţenia şi culoarea anotimpurilor calde, cu cărări 
borţoase de apă plouată, cu ochi de ciută şi cu ochi de 
şarpe, cu toată inima verdelui, trăitor şi muritor de 
dragoste, - o luminau pe Lina să vadă toate acestea, să 
vadă şi să creadă, să creadă şi să steie locului, să steie 
şi să-l asculte pe om mai departe. Ca o mamă să-l 
asculte. 

Omul se împiedică de un gând al lui şi tăcu un timp 
cu un scaiete de surâs pe gură. Apoi, muşcând parcă 
din inima lui, urmă: 

- Eu mă uitam la toate... mă uitam şi ascultam până 
la capăt, însă nu credeam. Nici oamenilor, nici lucrurilor. 
Oamenii, prin spusele lor, fug de adevăr. Şi pornesc 
alaiurile de sărbătoare. Uneori satanice şi păgâne, alteori 
atât de dumnezeieşti, că împâclesc ochii, inimile, şi 
aproape nimeni nu vede şi nu simte în care ungher al 
zilei a rămas şi aşteaptă adevărul şi dreptatea. Aşa-s 
oamenii. în felul ista al lor de a fi mai uită de durere şi-şi 
petrec viaţa... Aşa-s... Şi judecaţi să fie pentru asta, nu 
pot fi. Nimeni n-are dreptul să-l judece. Nici chiar cel de 
sus. Că-i prea sus şi nu le vede pe toate. Şi iarăşi... de 
nu crezi, cauţi. Te întrebi. Ce mai poate fi după astă lume 
trecătoare?... Oare într-adevăr e totul?... Şi dacă da, 
atunci ce avem de ales?... Ce avem de adăugat?... Iarăşi 
muncă, iarăşi dor, iarăşi noroc?... Şi dacă-i adevărată şi 
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sănătoasă repetarea asta până la nesfârşit, atunci de ce 
unii dintre noi pot croi din stofa vieţii steaguri, iar alţii -
săculeţe pentru bani?... Sau poate că nesfârşitul de a 
căuta este un joc care nu te lasă nici să mori, nici să 
trăieşti?... Sau poate că am greşit drumul în această 
lume?... Lume de toate zilele şi de toate nopţile, lume 
care ne pare demult începută şi cunoscută, lume mai mult 
de pasăre decât de trăit, pasăre în zbor, veşnic în zbor, 
de la lacrima uscată până la cea proaspătă... Poate că 
anume acolo, aici sau dincolo de noi, lucrurile sânt cu 
totul altfel cântărite şi măsurate?... Nu după stropul de 
sudoare sau de lacrimă, nu după formulele binelui şi ale 
răului, nu după sfânta icoană a patimii sau după sfânta 
lege a împărăţiei din ţara cugetului... Poate că tot ce 
facem noi e numai o perdea, o scoarţă după care e taina 
cea mare a omului. Cu toate porţi le lui deschise şi 
nedeschise. Şi poate de asta e şi om pe pământ, că altfel, 
dacă totul şi toate ar fi un drum drept, repede l-am trece... 
şi ne-am trece. Poate?! De alde poate sânt multe. Dar 
cum o fi adevărul adevărat, deocamdată una e clar. 
Aproape clar e că omul are mai mulţi dumnezei şi mereu 
îi schimbă. Singur îi zămisleşte şi singur îi schimbă. După 
cum i-i setea de viată. Dar... Ce ne facem cu durerea? 

> 

Ea rămâne. Ca o râie, ca o apă crudă. Mereu crudă şi 
ieşită din maluri. Şi acum iarăşi mă întreb. Ce-i de făcut?... 
Să fii pădurar vrednic la pădurea vietăţilor noastre, la tot 
ce-i bun şi rău în noi, de-a le împăca în bună creştere, în 
măsura cuvenită de-a prelungi neamul nostru de oameni, 
că binele fără rău sau răul fără bine e o stare fără ochi, 
fără pas înainte, e aceeaşi moarte?... Dar... măcar caută 
în stele şi în fundul pământului, măcar apucă luna cu dinţii, 
că... nu-i omul. Nu-i. Deocamdată nu-i, că ne încurcă 
altele - multele de a-l vedea, de a-l alege. Ne încurcă 
pofta şi străduinţa mare de-a umple golul cât mai repede, 
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că... mereu simţim un gol în sufletele noastre... şi îl umple 
cine şi cu ce poate. Unul cu pâine, altul cu iarbă şi buruieni. 
Unul cu bani, altul cu dor şi jale. Cel mai mare şi mai 
voinic cu slavă, cu îngâmfare şi cu plăcerea de a-l 
schingiui pe altul. Cel mic, mic de nevoile lui multe şi 
mari, rabdă... rabdă... Rabdă cel mic şi-şi paşte gândurile, 
ca pe nişte oiţe. Le paşte pe valuri de durere... şi-şi 
întâlneşte sfârşitul fără nici o teamă. Fără să aplece 
capul. Mândru şi tot îngândurat. Ca un semn al pământului 
şi al neamului. îngândurat şi împăcat că măcar prin asta 
e mai aproape de Dumnezeu şi poate lăsa celor mai mari 
şi mai voinici colind de învăţătură - să fie mai buni şi mai 
fraţi... 

- Foaie verde de trei flori, 
Ciobănaş de la miori, 
Şi de ce moarte-ai murit? 
- De trăznet, când a trăznit. 
- De jelit cin" te-a jelit? 
- Păsările-au ciripit, 
Pe mine că m-au jelit... 

Mai era în glasul lui şi ceva ca o bună vestire, ceva 
de ţărână tihnită de vlagă şi linsă de viermi, cu taina unui 
sfârşit şi a unui început, ceva de viaţă tămăduitoare şi 
de şoaptă... prima şoaptă a ierbii, a copacului, a seminţei 
când încolţeşte şi deschide ochii verzi de iarnă. Şi poate 
anume şoapta asta înviase încetul cu încetul pădurea 
din ramele icoanelor. Acum culoarea era însufleţită. 
Crengile, ierburile, florile - legănându-se şi crescând -
muşcau aerul dincolo de ramă, deschizând treceri prin 
pereţi de piatră, de simţuri. Albinele, fluturii, furnicarii 
colindau de ici-colo parcă de-o veşnicie. Ochiul şarpelui 
cuprindea cerul senin şi, dormitând, părea clopot fără 
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limbă. Căpriorul, de multă pace înjur , umbla cu inima în 
coarne. Şi adierile de vânt prindeau din când în când 
păsările de aripi şi le legau pe-o vreme de cuibare cu 
gângureli de puişori alături de toate aceste frământări 
obişnuite şi neînsemnate răsună - poate din lumea 
drepţilor trezit, poate tot din aceeaşi lume tămăduitoare 
- acel suflet dorit, dorit de pădurar ca aerul proaspăt, ca 
apa, ca pâinea: 

- Setea de moarte, fiule, alungă credinţa, alungă 
gândul din om... 

Era Romana, mama lui... mama pădurarului. Nici chip 
şi nici făptură, numai glas. Glas moale şi blajin de parcă 
nu s-a stins femeia de tânără, dar a ajuns să încunune 
acum bătrâneţea. Ea, Lina, fiinţa pădurii, aşa îl ştie... Şi-l 
poartă alături cu celelalte dureri. în piept. Ca inimă, ca 
suflet. 

Odată cu glasul mamei, o pală de vânt se zbătu peste 
faţa pădurarului. Să-i deschidă ochii. Dar nu putu, că omul 
îi închise şi mai strâns de i se auzi iarăşi sufletul din piept, 
vibrând de cuvinte: 

- ...Rumegăm aceleaşi gânduri dintr-o parte în alta a 
drumului, a vechiului drum de acasă şi până-n câmp şi 
de la câmp până acasă. Şi spre sfârşit rămânem iarăşi 
cu credinţa. Credem numai în bine. Cu lacrimi în ochi 
credem. Şi murind credem... Dar credinţa singură, astăzi, 
nu mai are puteri să ne vindece. Omul de astăzi e năucit 
până şi de umbra lui. Se află-n cumpănă şi mereu cu 
sufletul în zbor, fără odihnă şi fără cuibar în calea lui. Şi 
poate astăzi, ca niciodată, e nevoie de un izvor, de un fir 
de iarbă, de un fir de leac care ne-ar împăca pe noi cu 
sufletele noastre. E nevoie de-o poveste, de-o baladă 
nouă, mereu nouă... Da, e acelaşi cântec de la începutul 
lumii... Da, în el se ascunde taina zilei de mâine, în el e 
tot ce-am pierdut până acum, în el e întregul spre care 
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ne zbatem, întregul şi plinul nostru. Poate-i amarnic de 
tragic, poate-i prea naiv, poate-i uitat de mulţi, dar e 
limpede şi tămăduitor acest cântec. Pentru toate inimile. 
Până şi după ultima clipă... 

Foaie verde de trei flori, 
Ciobănaş de la miori, 
De îngropat cin'te-a îngropat? 
Trei brazi mari s-au răsturnat, 
Pe mine că m-a îngropat. 
- Fluieraşul un' l-ai pus? 
- în craca bradului sus... 

Lina asculta omul cu toată inima ei dezgolită. în jur 
domneau aceleaşi simţuri de aer senin şi de frunză verde, 
aceleaşi frământări obişnuite şi neînsemnate parcă, 
aceeaşi viaţă de pădure cu mersul ei drept şi bătaia 
demnă până la infinit. 

Dar iată că două umbre concrete, două umbre aurii, 
doi oameni de sat cu viforniţa după ei intrară în acea 
icoană de pădure... Şi, ca într-o fulgerare, topiră în albul 
nopţii de iarnă toate culorile, toate vietăţile... Şi vorba, şi 
cântecul, şi piatra - topiră. 

Unul, cel mai zdravăn dintre ei, trecu chiar pe lângă 
pădurar fără să-l observe. Celălalt, care venea din urmă, 
trecu şi el... Dar peste câţiva paşi, parcă atins de-o mână 
nevăzută, tresări şi se opri. 

- Stai, Miroane! ... Am călcat pe ceva, zise el 
întorcându-se către pădurar. 

- Lasă... n-avem când! - îi şopti poruncitor Miron, 
văzându-şi de drum. 

- Stai, că-i om! 
- Om?... Poate că ţi se năzare?... 
- Nu, bre. îi chiar Vasile Pasăre!... 
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- Iar s-a întrecut cu paharul, cumpăni locului Miron. 
- Şi paharul, şi altele... 
-Altele.. . îngână Lina, împingându-l pe Miron cu o pală 

de vânt spre pădurar. 
Omul nu se dădu urnit din loc. Oftă: 
- Da-a-a... Grijania ei de vreme. Dacă nu-i una, îi 

alta... Şi de capăt nu dai! 
- Are noroc de noi! Că altfel până-n ziuă... îl lua 

aghiuţă. 
- Norocul o să-l aibă pe urmă. Când ne întoarcem. 

Acum hai, llie, să ajungem unde ne-am pornit, cît mai 
ţine viforniţa şi ne astupă urmele. 

- Stai!... Până ne întoarcem, a îngheţa, s-a prăpădi... 
Vezi cum naiba suflă şi acoperă. 

- Văd, llie ... Dar o să întârziem dincolo. 
- Şi ce-i de făcut? 
- Eu zic să ne silim încolo... cât îs toţi afumaţi şi dorm. 

Şi stăpânii, şi câinii. Ţi-am spus doar că Mărioara mea a 
avut grijă şi de câini. Ori ce, nu ţi-am spus? ... 

- De spus mi-ai spus... Dar mi-i oarecum... 
- Adică, dai înapoi ? 
- Nu-i vorba de asta, la alta cumpănesc. 
- La care alta?... 
- La alta care-i tot asta. 
- La care, bre, alta, care-i tot asta? 
- La tot aceea, care-i asta. 
- ... Ptiu!... Mi s-a încâlcit limba în gură... Tâmpenie 

curată! 
- Da, tâmpenie... zâmbi blajin llie. Blajin, dar şi pierdut 

cu firea. Zâmbetul îl ameţi, îl întărâtă pe Miron: 
- Măi llie, nu mă prosti! Că nu ne-am pornit la fete... 

Spune-mi, care asta? 
- Asta, tot a noastră. 
- Care, bre, a noastră? 
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- A noastră, ce nu înţelegi? 
- Da tu înţelegi? 
- D a tu? 
- Nu. 
- Nici eu... 
- Atunci ce vrei? 
- Nu vreau nimic. Mă gândesc. 
- La ce?... Iarăşi la seminţia ta de Ghermăneni, de 

germani?... se răsti Miron către llie. Apoi îşi ţinti ochii 
spre cer, frăsuindu-se: Ei, unde?... Ei, unde m-am pornit 
eu c-un nebun?!... 

„ Au să se certe... Au să uite şi de pădurar, şi de 
toate!..." gândul o amărî pe Lina şi, ca să-i aducă la o 
cumpăneală, începu a se roti, a frământa şi a fâlfâi 
zăpezile ba spre Miron, ba spre llie. Le cunoştea hatârul 
de mari prieteni, încă de pe când satul avea pădure. 
Veneau cu treburi pe acolo. După lemne, după ciuperci... 
La cosit, la strânsul fânului... şi de fiecare dată cum 
rămâneau în doi se aprindeau la vorbă şi la ceartă, că 
uitau la ce bun au venit. Ziua întreaga o pierdeau te miri 
pe ce vorbe de nimic. Odată, la vânătoare, vulpea pe 
care o urmăreau de vreo trei ani să o împuşte, văzându-i 
iarăşi sustraşi de la blana ei, le-a furat de sub nas traista 
cu merinde şi cu alice. 

- Greşeşti, Miroane, greşeşti... se oţărî şi llie. Tu habar 
n-ai cine a fost străbunelul meu, habar... 

- Pesemne ca tine. Mai departe de dânsul nu te-ai 
dus . . . Că voi , bre, aţ i fost i zgon i ţ i de acolo din 
Ghermania... Ca nişte oameni lipsiţi de multe... Că dacă 
eraţi cu atâtica, cu o unghie, c-un deget mai deştepţi, vă 
opreau acolo, zise răspicat Miron, înlănţuind cu hohot 
vârtejul de vânt al Linei. 

Fata, după atâtea zvârcoliri peste puterile ei, pe care 
le-a îndurat până acum, pricepu că n - o să fie în stare 
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să-i potolească şi se feri spre pădurar. El, numai el... O 
ştie, o cunoaşte... Ceilalţi îs surzi, îs orbi. N-o aud, n-o 
văd, n-o cunosc. De parcă n-au avut şi ei parte de pădure, 
de parcă necuratul le-a măcinat nisip în suflet. 

- De dus, nu m-am dus... Dar de rămas, am rămas 
departe... Că străbunelul meu a fost om întrebat, mare 
meşter de biserici, de poduri şi de fântâni... Nu ca mine, 
nu ca tine, măi Miroane... Nu ca neamul tău de turci sau 
de tătari... vorbi llie, săpând parcă o cărăruie spre inima 
şi sufletul prietenului. 

- Eu îs turc?... Eu îs tătar? ... De ce?!... smuci Miron 
vreo câţiva paşi înainte spre llie, gata-gata să plesnească 
de furie. 

- Botezul nu s-a prins de tine, zâmbi l impede şi 
nevinovat llie. 

Miron se stăpâni. Trecu dintr-o mână în alta bidonul 
şi, privindu-l pe llie din tălpi până-n creştet, vorbi răspicat, 
parcă pe silabe: 

- Turcii, deşteptule... 
- Da tătarii?... 
- Turcii, ca şi tătarii, deşteptule... 
- Cum nu i-aş huli eu... 
- Cum şi cât nu i-ai huli tu, au fost . . . 
- Un imperiu... 
- Un imperiu cu cultură aleasă, cu pături de oameni 

deştepţi... 
- Un imperiu putred au fost!... Ca şi toate imperiile. 
- Că au str icat b iser ic i le şi podur i le făcute de 

străbunelul tău?... 
- Nu. 
- De ce nu?... Că aşa-i!... 
- Adică, da. Tot biserici şi poduri au stricat... Şi pe 

acelea zidite de străbunelul meu, dar şi pe celelalte mai 
sfinte... Cele din sufletul oamenilor, cele ce vin din 
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vechime... de la geţi, de la daci... Că pe atunci era 
începutul nostru curat şi nevătămat... întregul era.... 
Marele înt reg de bărbăţ ie şi curaj , de credinţă în 
nemoarte... de frăţie între oameni!... 

- Dacă te cobori la adânc, la marele întreg, apoi... şi 
Miron, lăsând bidonul jos, lângă pădurar, se opri pe 
gânduri. 

- Apoi ce? ... zise moale llie, ridicând de jos bidonul 
şi parcă făcându-i semn lui Miron să-l ridice pe pădurar. 

însă acela nu pricepu. Luându-şi bidonul înapoi, pluti 
cu vorba mai departe: 

- Nu da vina numai pe turci şi pe tătari... Te rog, dă-o şi 
pe romani, că întâi cu dânşii ne-am amestecat, apoi cu 
ceilalţi care îs tare mulţi şi de tot felul... 

- Tu, măi turcule, te-ai amestecat cu romanii?... pufni 
de râs llie. 

Dar Miron auzi numai râsul şi se miră: 
- Ei, de ce râzi? 
- De aceea. Ha-ha-ha... 
- De aceea ce ţi-am spus?... De adevăr râzi?... 
- Şi de asta, şi de alta... Ha-ha-ha... 
- De care alta, llie? 
- De alta, care-i tot aceea. Ha-ha-ha... 
- Care aceea? 
- Ha-ha-ha... Aceea de la început... Care-i şi a ta. 

Ha-ha-ha... 
- Care-i a mea?... 
- Care... ha-ha-ha...Care-i şi a mea, şi a ta... Ha-ha-

ha... 
- Măi llie, măi nebunule!... Nu-mi freca minţile iarăşi, 

că zău... Vezi bidonul ista cu gaz? ... Nu ajung cu el la 
curte. îl deşert pe mutra ta de neamţ şi de dac... Şi-ţi dau 
foc!... îţi dau... Chiar acum, îţi dau!... Şi de cum destupă 
bidonul, llie se potoli. îşi şterse lacrimile, apoi vorbi blând, 
de la inimă: 
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- Da, ne-am tot amestecat... Pe drumul de la străbuni 
şi până acum.. . Dar am rămas tot noi, tot suf lete 
necăjite... Şi ne cunoaştem, şi sântem oameni... Şi eu, 
şi tu... şi Vasile... Bun, nebun... Dar de-l lăsăm, greşim. 
Intrăm în păcat. Zău intrăm!... 

- Măi llie, tu de asta mi-ai tocat creierii până acum? 
- De asta, Miroane. 
- N-ai putut spune deodată să-l luăm? ... Şi-I luam! 
- Zău, să mă crezi... Nu ştiam nici eu cum e mai bine. 
- Eh, Doamne-Doamne!... Tare-i grea şi încâlcită 

lumea, se căină Miron din nou, cu ochii spre cer. Până 
te lămureşti cu unul de-alde llie, turbi... Ei, unde m-am 
pornit eu? ... Ei, unde?!... 

- Miroane, mă ierţi... dar Vasile mi-i cumătru, se topea 
de blândeţe llie. Şi cu tine-i tot neam. 

- Taci, neamule!... Taci, că nu mai am suflet să te 
ascult... se zborşi Miron spre llie şi, după ce se linişti 
până la un gând oarecum curat, îi întinse bidonul cu gaz. 
Na, ţine. Apoi se aplecă şi-l apucă cu amândouă mâinile 
pe pădurar de gulerul hainei. îl zgâlţâi, vorbindu-i: 

- Măi Vasile, scoală!... Tu mă auzi, ori nu?!... Ruşine, 
bre! Ruşine n-ai! Poate te aşteaptă acasă... 

Vasile Pasăre deschise cu greu ochii. îi privi pe 
amândoi precum apa limpede a lacurilor priveşte cerul 
de vară cu alt cer, adică tot cu acelaşi cer care se 
oglindeşte în ea, cu aceleaşi turme de nouri, cu aceleaşi 
adâncimi senine, neîncheiate şi fără fund - lumini tainice 
şi crude, fierberi veşnice şi fără cuvânt. îi privi o clipă, 
două, până pleoapele lui umflate, grele şi vinete ca ţărâna 
lunecară înapoi peste lumina ochilor. 

- Da... se îngroaşă treaba. O s-o păţim cu el. Zău, o 
s-o păţim. Dar.. . fie!... Poate el îi şi norocul nostru, oftă 
în cele din urmă Miron şi, luându-l pe pădurar în braţe ca 
pe un copil, porni la drum mai departe. 
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llie, păşind alături, oftă şi el. 
- Da tu ce oftezi, bre?... Iar de aceea care-i asta?... 

zâmbi Miron. 
- Nu, de alta. 
- De alta, care-i tot aceea? hohoti Miron, mai-mai 

să-l scape pe pădurar din braţe. 
- Nu. Mă gândesc... Poate îl lăsăm la plăcinte, la vreo 

vădană din sat? 
- Ei, ba! Vrei să ne ştie şi alţii c-am umblat prin sat 

acum noaptea?... Lasă că poate nu i-a fi urât cu noi. 
- Tu încolo îl duci, eu - înapoi. 
- î napo i nici Dumnezeu nu ştie cum or fi ele plăcintele, 

calde sau reci?! 
- Poate s-a trezi?... 
- Poate. 
Şi apoi tăcură . Pe tot drumul . Până la cur tea 

stăpânului. în paza lor şi a Linei tăcură. A Linei care, 
după atâtea şi atâtea îndurate, se lipise toată-toată de ei, 
de cei trei oameni, de trupurile lor, de sufletele lor, cum 
se lipesc şi se înfăşoară aburii pământului de crengile 
copaci lor , abur i i de pr imăvară t impur ie . Abur i i se 
înfăşoară şi ating coardele tainice de înmugurire, iar ea, 
Lina, atingea coardele unei speranţe. Şi sunete stranii, 
luingi, tremurătoare şi fără melodie parcă se suprapuneau 
unul peste altul, ba murmurând de ceva trecut care n-are 
nici o salvare, ba piuind de departe până aici aproape, 
ba ţipând înăbuşit, de parcă erau glasuri de păsări şi de 
animale închise prin grajduri şi coşcovite de para unui 
foc sau a unui cutremur de pământ care se apropia. 



CIREAŞA LUI LAVRENTE 

- Şi totuşi, ce-i omul?... 
- Un boţ de spaimă. 
- Şi totuşi, ce-i omul?... 
- Un ghem de păcate. 
- Şi totuşi, ce-i omul?... 
- O glumă, o dragoste, o piatră. 
- Şi totuşi, ce-i omul?... 
- O apă, o frunză, o iarbă. 
- Şi totuşi, ce-i omul?... 
- O pasăre, o vită, o fiară. 
- Şi totuşi, ce-i omul?... 
- Un rob al pământului. 
- Şi totuşi, ce-i omul?... 
- O mulţime de legi încurcate. 
- Şi totuşi, ce-i omul?... 
- O clipă de cer cu soare... Un târg unde prea multe 

se vând şi puţine se cumpără... Un prisos al naturii. 
- Şi totuşi, ce-i omul?... 
- Icoane care mereu cad... şi în locul lor altele se 

ridică. 
- Şi totuşi, ce-i omul?... 
- Un bob de pământ, gură de vânt. 
- Şi totuşi, ce-i omul?... 
- O milă, o mână a pământului... O uşă neaflată. 
- Şi totuşi, ce-i omul?... 
- Câte-o fărâmă din toate. Din toate ce vede, ce 

simte. 
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- Cum?!... Şi fărâmă de om? 
- Da, şi fărâmă de om din alt om. Tu, Lavrente, crezi 

că l-ai ucis pe Vasile, dar... 
- Ce, dar?... 
- Greşeşti. 
- Cum să greşesc?... Când am simţit cu mâinile 

mele... Am văzut cu ochii mei!... Era gata, era bun de 
sicriu! 

- Ai simţit, ai văzut... Dar el mai trăieşte. 
- Unde, mă rog, trăieşte? Nu cumva în mine? Ha-ha-

ha... Că nu văd pe nimeni în jur, decât pe sărmanul de 
mine... ha-ha-ha... 

- Da, în tine. Tu, iată, râzi!... Te miri!... întrebi, dar el 
îţi răspunde... 

- Nu!... Nu trăieşte... Aista-s eu... Eu, Lavrente... Eu 
întreb şi tot eu îmi răspund! E o deprindere a mea încă 
de când păşteam vaci le, de când eram mic... E o 
deprindere prostească poate, dar e a mea. Şi eu cu ea 
îmi răcoresc sufletul... Acuşica îmi trece, acuşica... Şi 
jur!... Dacă îmi trece, am să tac pe mulţi ani înainte... 
Acuşica-mi revin... Acuşica-s în apele mele... Un pic, un 
pic m-am pierdut cu firea, dar până ajung acasă mă 
repar... Mă mai întreb, şi-mi răspund... Până-mi găsesc 
pacea! Da, da... Eu îs! Eu, Lavrente... Eu întreb şi tot eu 
îmi răspund... 

- Nu, îţi răspunde fărâma ceea de om, de omul Vasile, 
care- i şi-n t ine, şi-n alţ i i . Fărâma ceea de om, de 
pământ... Da, şi de pământ. Că omul e şi pasăre, e şi 
frunză, e câte oleacă din toate... Dar toate la un loc îs 
pământul. Şi cu fărâma ceea de pământ omul cearcă să 
zboare... cântă, munceşte... se îndoaie, se dezdoaie... 
sfătuieşte, râde şi plânge. Fărâma ceea de pământ uitată 
de tine, Lavrente! Uitată încă de pe când nu mai paşti 
vacile! Că pe atunci erai băiat bun la inimă, înţelept, dar 
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mai apoi te-ai luat cu altele... Te-ai vândut pe-o coajă de 
pâine, şi ai uitat... Ai luat puterea în mâini, dar n-ai ştiut 
ce să aperi... Ai dat cu ea şi ai tot dat... în dreapta şi în 
stânga, după cum ţi-a spus mai-marele tău! Parcă în alţii 
ai dat, dar până la urmă ai nimerit în tine... Şi fărâma 
ceea de pământ a săr i t de pe os ia ei! Acum se 
rostogoleşte prin sângele tău şi-ţi răspunde cu ultima 
suflare a ei şi a lui Vasile... Fărâma ceea de pământ!... 

- Prostii... Poveşti... 
- Nu-s prostii şi nici poveşti. Sânt suflări le unui 

pământ. Pământ pur. De lumină şi de ţărână virgină. Cu 
ape neîncepute şi senine - lacrimă de bucurie. Cu soare 
- zâmbet de cop i l . Un pămân t - ca r t e ca re , de -o 
îndrăgeşti, îţi dă voinţă şi tărie de-a fi om între oameni. 
Un pământ rotund şi mic, mic de tot, se cutremură, se 
rostogoleşte... Poate spre ardere. Poate spre o altă osie. 
Poate spre îngheţuri veşnice... Sau o să se risipească 
precum făina orbului. Iar cu el şi lumea din jur. Auzi?! 
Simţi?! 

- C e ? 
- Cum se rostogoleşte, cum huruie, cum sar aşchii 

din el! Parcă se destramă munţi i, parcă-i marea în 
furtună! 

- Nu, nu mă tem!... Nu aud, nu simt... şi nu mă tem! 
Pur şi simplu, nu vreau să... Nu vreau să aud şi să simt... 
de munţi!... de mare! Noi, basarabenii, n-avem munţi şi 
nici mare, noi sântem de la câmpie, de la codru... Şi de 
asta nu vreau să aud şi să simt!... De asta şi de alta. De 
alta, că-s sătul de poveşti. Cu munţi, cu mare! Cu flori, 
cu soare! Cu viersuri şi cântecele... De dor şi de jale!... 
De frunză verde şi de mamă. . . Până-n gât m-am 
săturat!... Şi mi-i greaţă de-atâta patimă şi lacrimă, de-
atâta seriozitate, de-atâta umflătură în pene. Oi fi eu orb 
la inimă, dar la minte - nu. Şi te înţeleg, fărâmă de pământ 
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sau din ce eşti. Te înţeleg unde mă împingi cu vorba. Ai 
vrea să-l plâng pe Vasile... Să mă căiesc deasupra lui... 
Să-i aprind lumânare, să-i fac lumină, că omul e o lumină 
fără sfârşit... Să-i pun ştergar la cap, să i se odihnească 
sufletul... Şi pieptene să-i duc, să se pieptene... Şi covrigi 
să-i duc... Şi un pahar cu vin... Astea le vrei, astea să le 
fac? 

- Poate astea, poate altele... Dar cumva trebuie să te 
ogoieşti, să-ţi ispăşeşti greşeala... Altminteri cum ai să 
trăieşti mai departe?... 

- Nu, n-am să fac. Nimic n-am să fac!... Ţi-am spus 
că m-am săturat... De toate! Şi de obiceiuri m-am săturat. 
Că-s leacuri vechi, şi nu ajută. Astăzi avem nevoie de 
altele noi. Chiar şi cu înmormântarea. De ce să-l bocim 
pe Vasile, iar să bocim?... Nu, mai bine am cânta!... Am 
cânta, am juca în jurul lui, am spune glume... L-am veseli, 
că a scăpat de chinuri şi dureri şi se duce în grădinile 
raiului, în câmpiile de vânătoare, unde iepurii singuri vin 
la f r igare, unde curg râuri de miere cu malur i de 
marmeladă şi unde-s multe muieri cu şoldurile goale... 

- Şi astea-s vechi... 
- De ce? 
- Au fost între oameni şi s-au trecut. Lumea de cându-i 

ea s-a tocmit cu visuri de aiestea. Strămoşii noştri, dacii, 
cu câmpiile de vânătoare se tocmeau. Turcii - cu râuri 
de miere şi cu femei. S-a tocmit lumea şi se tocmeşte, 
Lavrente. Cine şi cu ce poate, cine şi cu ce crede că-i 
mai bine... Dar azi sânt oameni care stau la îndoială... 
Sânt oameni care înţeleg că toate acestea-s vis şi numai 
mângâieri, şi că toate bunurile îs aici pe pământ, între 
ei... între ei, oamenii, şi între zilele lor. 

- Cum?... 
- Nu-i altă viaţă, Lavrente, decât asta de pe pământ. 
- Cum, cum?!... 
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- Nu-i altă viaţă, zic, dincolo de moarte. Aici pe pământ 
omul trebuie să trăiască. 

- Ha-ha-ha... 
- De ce râzi?... Că aşa-i! 
- Râd... De ce să nu râd?... Cât pe ce nu m-ai împins 

tu, fărâmă, cu vorba la ale tale, dar tot eu am fost mai 
hâtru. Te-am adus la ale mele, te-am adus... Ha-ha-ha... 
Zici că nu-i altă lume... Nu-i altă viaţă, decât asta?... 

- Da. Aici, între oameni, omul trebuie să trăiască. 
- Şi în altă parte n-are unde?... 
- N-are unde şi n-are chip. 
- Aici să fie om?... 
- Aici să fie bun. 
- Asta-i!... Ha-ha-ha... Să fie bun, asta-i!... Ha-ha-

ha... Să fie bun şi să se mulţumească cu ce l-a pocni 
soarta! Să se mulţumească, mă auzi?! Şi să asculte 
de mai-marele său, că mai-marele nu-i departe, în 
ceruri, dar e aici pe pământ şi are grijă de toţi şi de toate. 
Să asculte! Să rabde! Să-şi înăbuşe poftele! Să-şi 
strângă cureaua! Să-şi muşte limba şi să aştepte în 
umbră, dacă-i în umbră! Să aştepte până a cădea lu-
mina şi pe el! Să aştepte la locul lui! Mă auzi, tu -
fărâmă! Fărâmă de pământ sau din ce eşti tu acolo! Mă 
auzi?! lată că mi-am revenit şi-s în apele mele. îs eu... 
Eu, Lavrente!... Eu vorbesc şi tot eu îmi răspund!... Dar 
unde eşti tu, fărâmă?... De ce taci?... Nu cumva mi-ai 
căzut pe limbă şi, vrând-nevrând, te-am scuipat jos?... 
Dacă-i aşa, cum spun, nu te întrista... Ha-ha-ha... Am 
scăpat unul de altul, am scăpat... Acum am să mă ud 
pe tine frumuşel... să ai apă, să creşti învăţătură mare 
şi pentru alţii... Ha-ha-ha... dacă nu-i îngheţa şi dacă te-
or lua alţii în seamă... Aşa... Gata! Fie voia ta, fie 
împărăţia ta, fie!... - şi, scuturându-şi ca un dulău piciorul 
în lături, îşi potrivi la locul cuvenit boaşele, încheie ce 
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avea de încheiat şi porni spre casă. Mândru, cu capul 
gol, cu paşi largi, puţin atins de osteneală, dar încă voinic, 
ca un viteaz din poveste care acum a învins un balaur cu 
douăsprezece capete... Voinic şi stăpân. Peste lume şi 
peste vreme... Şi părea că nu-i putere pe pământ să-l 
frângă. Zăpezile, înalte şi reci, se desfăceau nu ştiu cum 
şi nu ştiu de ce - în calea lui. Crivăţul se tupilă, se făcu 
mai mic şi ca un copil de şatră juca tananica pe de lături, 
fără să-l atingă. Până şi luna - ochiul găinii şi scârba 
poetului, cum o numea el, Lavrente - i se arătă acum de 
bună cumătră. Din când în când scotea de după nouri 
mâna plină cu onoruri şi-i anina la piept medalii, ordine, 
buchete de flori, flori rare - toate de lumină şi de noroc. 

Dar orice triumf e pentru o clipă, lată vine, iată se duce. 
Şi prins nu se dă. Ca şi cumătră lună de pe cer. Ba-i 
după nori, ba iarăşi îi după nori. 

- Stai, de undeva, din urmă, auzi glas de om. Parcă 
de undeva, din vale, de pe malul gropii auzi... Parcă de 
undeva, de aici, de pe aproape, de la vreo câţiva paşi... 

Lavrente, fleşcăindu-se, se opri. 
A văzut... a urmărit careva! 
Teama îl fleşcăi şi mai mult. încet, încet întoarse capul 

şi se uită. Lung se uită. Ba la un vârtej de vânt, ba la 
altul. Se uită până le potoli cu privirea lui de fiară rănită. 
Apoi, încredinţându-se că n-are de cine să se teamă, 
porni mai departe. 

- Stai! se burzului acelaşi glas de om. 
E glas cunoscut parcă. Cine să fie?!... 
Rămase pe o bucată de vreme numai ochi şi urechi 

la toate din jur. 
Dar, nici ţipenie! I s-a năzărit. 
Cum i s-a năzărit?... Se aud şi paşi!... 
Scârţ... scârţ... scârţ... scârţâia zăpada sub picioare, 

scârţâiau şi creierii în cap de prea mare încordare. Şi 
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poate că nu atât zăpada, cât creierii. Creierii din capul 
lui se turteau, se sfărâmau, de parcă cel ce se apropia 
nicidecum nu părea că vine din urmă şi calcă pe pământul 
înzăpezit, dar umblă pe undeva pe sus, prin capul lui 
umblă, ca pr in t r -o oda ie cu geamur i l e spar te şi 
împrăştiate pe podele, şi calcă parcă pe creierii lui, 
făcându-i chiseliţă. 

- Cine-i? scoase cu mare greu din piept o gură de 
suflet. 

Dar măcar să crapi, inimă, şi voi, ochi!... că tot albul 
ţi-e tâlharul şi împăratul. Aceleaşi vârtejuri de vânt. în 
dreapta, în stânga, în preajma lui - numai vârtejuri. 
Ţopăie şi chicotesc ca nişte muieruşte f lămânde şi 
pofticioase de dragoste şi giugiuleli. Numai vârtejuri, şi 
aripa ceea de acoperiş, pe care încă de cu zi o adusese 
vântul de pe deal, smulsă de pe fosta casă a pădurarului, 
şi o lăsase pe cumpăna fântânii de aici, de alături. 

- Ptiu, nenorocito! scuipă Lavrente, mai tremurând 
cu ochii la făptura neagră a aripii, la oasele ei de lemn şi 
maldurile de paie, la zbuciumul ei parcă încărcat de taine 
şi de stafii. 

M-ai băgat în boale cu tânguirea ta. Dar stai, puiculiţă, 
că eu ţi-s naşul... Foc?... Nu, nu foc! De ce foc? ... Foc, 
a zis stăpânul tău, Pasăre... Că-i plăcea să se uite-n foc 
şi să ne colinde. Eu, Lavrente, îs altul... Şi zic, lumânare!... 
Lumânare să arzi!... Lumină să fii!... Că omul e o lumină 
fără sfârşit, ha-ha-ha... 

Şi, bucurându-se de ideea care l-a fript, se porni într-
acolo, bâjbâind chibriturile prin buzunare. 

- Sta-i-ai!... şopti vântul pe sub aripă. Şi odată cu 
şoapta ceea coborî o lumină pe colacul fântânii. Şi-n ochii 
lui Lavrente. O fărâmă de lumină întinată. La început o 
fărâmă mică de tot, apoi crescu şi se rotunji grăunte de 
pământ... Apoi bulgăre... Apoi chip de om. 
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Lavrente ar fi strigat, dar cum? Râsul îi înţepeni căluş 
de piatră în gură. Ar fi închis ochii!... Să nu vadă ce vede. 
0 singură dată apucă să-i închidă, dar văzu şi cu ochii 
închişi ceea ce vede cu ei deschişi. Aceeaşi faţă smolită. 
Vasile!... Aceleaşi raze de lumină întinată cresc şi tot 
cresc fără semn de oprire. Cresc spre el, Lavrente. Cresc 
crengi golaşe şi ghimpoase. Străpung trupul, inima, 
sufletul... 

- Ma-a-a-mî-î... auzi cum un muget de bouţ ieşi pe 
gâtul lui, şi asta îl urni din loc. 

Avea două picioare, dar simţea că are patru. Şi fugea 
ca atins de streche. C-un ochi căuta casa. Cu altul trăgea 
în urmă. Să nu-l ajungă lumina. Să nu-l străpungă şi să-
1 desfacă în bucăţele. 

Nu, n-o să-l ajungă. El, Lavrente, îi iute de picior. De 
mic s-a deprins. Vacile dădeau numai prin păpuşoaie şi 
el alerga, să le întoarcă. 

Ajunse în ograda lui. închise poarta. O zăvorî. Şi parcă 
se mai linişti. Gata, a scăpat. Gata!... Acum să-l pupe-
n... unde nu i-i faţa! Şi, hohotind, se întoarse spre uşa 
casei. Ridică ochii şi încremeni locului... 

Acelaşi chip, acelaşi Vasile! îl aştepta acum pe pragul 
casei. Cu ţigara aprinsă în colţul gurii. Cu zâmbet şi cu 
faţa - bulgăre de ţărână proaspăt săpată. 

Sudori reci-reci, mai reci decât crivăţul şi decât 
spaima, îi năclăiră fruntea, trupul. Dar chiar ele îl 
îmbărbătară. 

- A-a-a... de aiştea-mi eşti? Nepoftit dai busna la 
oameni în ogradă, rosti el spre acel Vasile de pe pragul 
casei şi începu să caute cu ochii prin preajmă vreun băţ 
ori vreo furcă, vreo lopată ori te miri ce altceva, cu care 
ar fi putut să lovească, să nimicească, să alunge de pe 
prag ceea ce vedea. 

Nu găsea nimic. Toate din ogradă tăceau ascunse 
sub zăpadă. 
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în cele din urmă smulse un leaţ din şoproneaţa 
cuptoraşului. îl smulse dintr-o suflare şi, hohotind iară, 
păşi spre pragul casei. 

însă chipul nu mai licărea acolo. Dispăruse. 
- Ha-ha-ha... Ai fugit? ... Te temi?... Asta e!... Să te 

temi, că de mine se teme şi maică-mea din mormânt. 
Asta e! ... Să te temi!... Să-ţi ştii locul şi umbra... Că eu-s 
Lavrente . . . Lavren te Pascaru ! . . . Şi nu păsăr i că , 
păsărea!... scrâşni el, spărgând cu privirea, ici-colo, golul 
alb al ogrăzii. 

Fără să se întoarcă spre uşă, bâjbâi cu mâna şi găsi 
mânerul. Apăsă cu degetul pe clampă şi deschise. Intră 
cu tot cu laţ. Repede intră şi închise uşa strâns, trăgând 
cele două zăvoare mari şi trainice. 

Mai ieri avea de gând să scoată un zăvor, acum, nu! 
N-o să facă o treabă ca asta. Din contra, o să mai puie 
unul. Trei să aibă. Unul sus, unul jos şi unul la mijloc. Ca 
la poarta împăratului. El, Lavrente, în felul lui, e tot un 
împărat. Fiecare om la casa lui e împărat şi o avere... 
Chiar dacă n-are nici un capăt de aţă, nici o lingură de 
sare. Ce n-are - n-are, dar ce are - are. Are nevastă, 
gânduri, planuri... Şi-i împărat peste ale lui. Când şi cum 
vrea. 

Păruind gândul până la pleş de împărat, trecu pragul 
şi se limpezi abia când făcu lumina lămpii mai mare. Privi 
spre patul lui şi al nevestei. Pat lat, din lemn, cu speteze 
înalte, cu doi îngeri înfloraţi pe speteaza din faţă. Pat 
vechi, boieresc. Patul pe care stăpânul i l-a dăruit Raisei. 
Pentru un sărut i l-a dăruit, sau poate pentru două... 
Aşa-i stăpânul cel bătrân. Când se îmbată, parcă dă 
strechea în el... El şi aşa-i oleacă tulbure de carte, de 
prea multă filozofie, dar când se mai dă cu paharul, 
n-are margini. Chefuieşte de se strâmbă oglinzile din 
casă. Cu servitoarele, cu bucătăresele. Le dansează, le 
sărută, le gâdilă... Le ia cu şaga, cu paharul, până 
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trezeşte toţi dracii din sângele lor. Că-s tinere. Şi atunci, 
în clipa când şi ţara şi ruşinea nu costă nici un sfanţ, 
când lumina vieţ i i e o dulce nebunie, face cu ele 
zarzaveluri de lume nouă. într-o noapte, la un atare chef, 
când stăpânul cel tânăr, Nică, era iarăşi plecat peste 
hotarele ţării, la soţie şi la copii, bătrânul ajunsese cu 
dânsele la pădure, despuiate şi pline de voie bună. Şi 
acolo, întâi şi întâi, le-a citit din Biblie. Pe de rost. Ce 
ţinea minte. Apoi le-a pus să se roage şi să se închine 
ierburilor, frunzelor.şi lunii. Spunea că-n toate acestea e 
Dumnezeu. Apoi ele singure, fără să fie îndemnate de 
cuvântul lui, au gustat, râzând, din ierburi... Din frunze... 
Şi din lună au vrut să muşte, dar... Unde-i gura şi unde-i 
luna? Şi nici aripă, şi nici scară până la ea. Noroc de 
Raisa, nevasta lui, care acum doarme cuminte în pat şi 
care după şumeneala ceea din pădure i-a dezghiocat tot 
amănuntul. Aşa cum a fost. Aşa cum e de crezut, l-a 
spus că în trebuşoara asta a luat parte şi Dumnezeu. El 
i-a dezgheţat minţile, să vadă luna aici, pe pământ. Aici, 
lângă fete. Pe mâinile bătrânului, pe piept, pe frunte, pe 
buzele lui. lată, luna! lată, luna! a strigat ea şi a început 
să-i sărute bătrânului mâinile... Din urma ei au sărit şi 
celelalte fete, dar Raisa a început, şi a doua zi s-a ales 
cu patul. Fără nici un ban. I l-a dăruit bătrânul pentru un 
sărut. Sau pentru altceva i l-a dăruit, pentru acel ceva pe 
care el, Lavrente, îl presupune şi îl frământă numai în 
gând, dar nu îndrăzneşte să întrebe de Raisa. l-i ruşine 
ori i-i teamă, că chiar aşa a fost cum presupune. Dar ori 
de câte ori vede patul, de atâtea ori are poftă s-o întrebe, 
în alte seri întâlnea ochii Raisei, ochi dragi, ochi limpezi, 
cu sfântă lumină, dar n-o întreba. Se temea să nu-i tulbure 
ochii. Asta în alte seri, dar acum are s-o trezească şi, 
până ea va deschide ochii, are s-o întrebe. Şi lumina lămpii 
o va face mai mică. Să fie cât mai întuneric. Să nu-i vadă 
ochii, când a fi să-i deschidă. Are să o întrebe şi ea lasă 
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să-i spuie orice i-ar spune, că el, Lavrente, n-o să se 
supere. El o întreabă acum nu pentru că vrea să afle 
adevărul curat, dar pentru că vrea să uite de Vasile 
Pasăre, de moartea lui, de umbra care l-a urmărit până 
acasă. Ea poate să-l mintă, să-l scuipe în obraz, să-i 
spună că patul ista costă ceva mai mult decât un sărut, 
costă şi plăcere, şi trădare de trup şi de suflet, costă o 
noapte de dragoste, însă el n-are să se supere. De ce să 
se supere? ... A adus plată pentru păcat - patul. Pat bun... 
Dă doamne şi la alţii! Te întinzi pe el şi parcă te-ai lăţit 
peste tot satul, peste toate sufletele lui, care te ţin în braţe, 
te ocrotesc şi te leagănă. Da, da... are s-o întrebe. Numai 
să-şi lepede cojocul. îl lepădă pe laiţă. Acum o să se 
apropie încet-încet şi, fără să-i mai spuie ceva, are s-o 
întrebe. Şi ea o să se trezească şi o să-i mărturisească 
păcatul. Atunci, după ce are s-o asculte până la capăt şi 
are să se încredinţeze, că ea într-adevăr a păcătuit, dar 
a păcătu i t pent ru b ine le lor, a tunc i şi el o să- i 
destăinuiască păcatul său, omorul... Şi ea, Raisa, o să-l 
înţeleagă şi o să-l liniştească. „ Tot ce se întâmplă în viaţa 
omului e spre binele lui" aşa are să-i zică. l-a mai spus şi 
altădată, când ea l-a povăţuit să se bage la putere, să se 
facă pândarul satului. Şi i-a mai zis atunci să se ţie cu 
dinţii şi cu sufletul de slujbă, că peste tot, pe la toate 
posturile, mici sau mari, e nevoie de oameni de-ai noştri, 
de sat. Decât la un străin să-i pupi mâna şi să-i faci pe 
plac, mai bine să înduri omul tău, care cunoaşte viaţa şi 
pe toţi din jur, care vede şi simte de unde fiecare bea 
apă şi pe ce drum merge sau vrea să meargă, care ştie 
cum, când şi pe cine să miluiască , chiar dacă miluirea 
asta e-n stare să măture de pe faţa pământului şi o 
pădure, şi o viaţă de om. Drumul spre cheagul puterii 
mari e un joc afurisit şi greu de tot, un joc de nervi şi de 
hâtrenie, un joc fără cinste. Pe cel slab de înger nu-l 
dezmiardă şi nu-l cruţă, iar pe cel tare îl face slab. Dar 
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odată ce te-ai agăţat cu unghia de scaunul puterii, ţine-
te! Nu da înapoi, că gura lumii e fără fund şi de cazi - n-ai 
scară şi nici lumină să te ridici. Aşa că... ţine-te şi sporeşte 
înainte. Cu vrute şi nevrute înrăieşte oamenii! Să ştie şi 
să simtă că răul vine de la cei de sus, de la cei cărora tu 
le slujeşti. Fiecare suflet să-ţi poarte vorba - cuţit până-n 
prăsele. Şi atunci când gloata-i gata înfierbântată geme 
şi-i pe cale să roadă şi fierul, şi osul, şi carnea de om, 
ieşi cu o faptă bună în fruntea ei şi fă răsturnare de stat, 
şi aşază-te pe scaun de domnitor. Bucură-te inimă că nu 
mai eşti cine ai fost! Altfel rămâi numai cu dorul şi-i ţii 
urma lui Vasile Pasăre...E-he-he!... Are cap de ministru 
Raisa lui. Şi nişte ochi ca toţi oamenii parcă, dar când 
cuvântează se topeşte soarele şi luna în albăstrimea lor. 
Dacă nu era ea, ce-ar fi fost el astăzi? Ce?... Clar că o 
mămăligă cu boţuri. Clar că de vaci nu scăpa până la 
mormânt. Alerga din urma lor şi azi, cum a mai alergat 
de dimineaţă şi pânăn noapte zile şi ani în şir... Dar pentru 
ce? ... Pentru ungheraşul din grajd, unde-şi odihnea 
ciolanele peste noapte?... Pentru o bucată de mălai şi 
un gât de lapte ?... Pentru asta, da?... Nu!.. Dacă Raisa 
nu punea ochii pe ceafa lui şi nu-l lua de bărbat, rămânea 
fără pereche şi toată viaţa nu mai ştia ce-i aceea pulpă 
de femeie... Ei şi ce dacă s-a ştiut cu alţii până la el?... 
Da, s-a ştiut, că-i tânără, iute şi cu toane, ca prima lună 
de primăvară. S-a ştiut şi poate se mai ştie şi azi, dar... E 
a lui! Ţine de casă, de familie. în fiecare seară îl aşteaptă 
cu mâncărica gata. îl hrăneşte, îl spală, îl mângâie ... Şi 
de temut, nu-l teme. Ba din contra, poftim! Ca bărbat are 
frâu liber să se petreacă cu cine vrea şi pe unde poate. 
Atunci noaptea, când stăpânul s-a dus cu dânsa şi cu 
fetele la pădure, ea n-a uitat de el că rămâne singur, 
că-l lasă pe-o noapte. înainte de-a ieşi cu stăpânul din 
casă l-a sărutat pe obraji şi l-a rugat să aibă grijă de 
Mărioara lui Miron că se îmbătase leucă şi dacă se 

372 



îmbătase şi adormise goală, goală şi împărăginită cu 
capul pe-o evanghelie, nu puteau să o ieie cu dum-nealor 
în pădure, şi nici să-i deie drumul spre casă în aşa hal... 
i-a făcut semn, i-a şoptit numai: „Măcar ară-o... Dar din 
odaia stăpânului să nu iasă"... Şi el a înţeles care-i 
misiunea lui... A arat. A arat cum a vrut, că demult îl 
ameţea pofta s-o are, s-o semene... Dumnezeu şi maică-
sa a miluit-o cu şolduri albe, late şi moi, ca pernele 
împăratului. Şi mijloc subţire i-a dat de zestre, subţire şi 
fierbinte, de urli ca lupul când îl atingi. Până-n ziuă a 
urlat şi a arat... Şi de atunci până azi tot o ară. Când vrea 
el. Că se teme femeia să n-o spuie lui Miron şi se 
învoieşte. Drept că într-o seară prin întuneric, mama ei 
de curvuliţă, era cât pe ce să-i taie gâtiţa cu briciul, dar a 
liniştit-o cu o palmă şi nu mai arată mofturi. Şi copil are 
de la dânsul. O fetiţă. Miron o creşte şi nici nu bănuieşte 
că-i din sângele altuia. Ei, ce să-i faci? Aşa-i soarta omului! 
Aşa-i lumea tocmită. îi cu Dumnezeu, dar şi de drac nu se 
leapădă. Dumnezeu te opreşte, dracul te împinge şi-ţi 
şopteşte că o singură viaţă ţi-i dat să trăieşti, că aici pe 
pământ îi bunul, iar dincolo, cum s-o nimeri... 

- Rai-i... Raie! Două picături de suflet îi unse gâtul şi 
nările cu miros de tămâie şi fum, de parcă cineva îi 
aprinse o lumânare în stomac. Ridică ochii să vadă de i 
s-a trezit nevasta. Nu se trezi. Şi mai văzu ceea ce nu 
vroia şi se temea să vadă. Pe Vasile. Iară el! Acum, aici! 
în pat, sub ogheal. Cu Raisa, măceş - floare de dragoste! 

închizând ochii, flutură capul - să se scuture de tot 
ce vedea, dar chipul lui Vasile nu dispăru. Lumina spre 
el. Cu aceleaşi raze întinate - crengi golaşe şi ghimpoase. 
Şi-i destrăma trupul, inima, sufletul. 

Cătă cu ochii în jur. Pe masă, pe sub ştergar luci uşor 
limba cuţitului. îl culese şi porni spre pat. O să-i taie. Pe 
amândoi. Mai întâi pe el. Apoi pe ea, că şi ea-i vinovată. 
De ce l-a primit alături?... 
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Uitase în clipa aceea că tot ce vede e o nălucire din 
frica lui, e un joc al minţii şi al sufletului. Uitase şi era în 
stare să facă orice numai să se mântuie de tremurul care-i 
stăpânea sângele. Ridică mâna să lovească... Dar chipul 
nu mai era lângă Raisa. Se mutase după masă. Şi râdea. 
Cu aceeaşi lumină întinată. 

- A-a-a-a... răcnind ca de moarte, trecu cu lama 
cuţitului prin pătura de aer, prin Vasile!... Dar acela nici 
nu sângeră, nici nu se clinti din loc. Era întreg ca şi mai 
înainte şi lumina, şi râdea... Cu aceleaşi raze... 

- Ce-i cu tine? auzi glasul Raisei de la spate. 
Tremurând, lăut de sudoare, cu ochii ieşiţi din orbite, 

cătă o clipă spre nevastă ca la un lucru şters din amintire, 
apoi se întoarse iarăşi spre chipul lui Vasile... smulse 
cuţitul din lemnul mesei şi mai lovi de câteva ori, până 
când înţelese că loveşte în van, că pe Vasile nici cuţitul 
nu-l prinde, nu-l doboară. Şi atunci începu să râdă ca un 
copil care vede şi descoperă lângă el o jucărie nouă. 
începu să râdă şi să se joace cu cuţitul pe faţa lui Vasile. 
Ciopârţ i obraj i i , urechi le, nasul, barba.. . Dar ochii 
rămâneau şi luminau... şi râdeau. Vioriu râdeau, albastru 
până la galben, şi galben până la roşu. El îi scotea câte 
pe unul. Pe vârful cuţitului. Deschidea gura şi-i mânca 
ca pe nişte cireşe de pădure. Cu tot cu sâmburi, simţea 
că aveau şi sâmburi, sâmburi de lumină... îl înghiţea pe 
unul, dar până-l scotea pe al doilea, în găoacea primului 
creştea şi se împlinea altul. Şi jocul ista care părea fără 
sfârşit îl întărâta şi mai mult. 

- Te-ai întrecut azi cu paharul, puişor? îl întrebă Raisa, 
ridicându-se din pat. îl întrebă de parcă l-ar fi ispitit de-o 
iubeşte sau nu. 

- T e iubesc... Ca nimeni altul te iubesc, Raie... Răişor! 
se tângui el după o pauză, fără să se lepede de joacă. 

- Ce-i cu tine? îşi trase femeia şalul pe umerii goi. 
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- Cu mine? ... Da ce să fie cu mine?... zâmbi Lavrente 
şi, scociorând văzduhul chiar asupra lămpii de gaz, 
scoase ceva pe vârful cuţitului, ceva care numai el vedea 
şi simţea şi, încet-încet, ca să nu cadă de pe cuţit acel 
ceva, îl puse în gură şi începu să-l mestece. 

Raisa îl privi năucă: 
- Ce faci?!? 
- Da ce nu se vede ce fac ? întrebă Lavrente cu voie 

bună în glas şi porni să scobească iarăşi văzduhul. 
- Parcă-i nebunie!? 
- Şi de ce nu?... Fiecare joc e o nebunie... Şi fiecare 

nebunie e şi un joc. 
- Te joci?... Ori ai înnebunit? 
- Mă joc până unde se mai poate juca. 
- De-a ce? 
- De-a cireaşa. Am născocit un joc nou. Tot mă rugai 

să-ţi născocesc ceva, să nu-ţi fie urât cu mine... lată am 
născocit. Cireaşa... Cireaşa lui Lavrente! Aşa-i spune 
jocului. 

- Iar prostiile ţi-au umplut capul. 
- Nu. Nu-s prostii!... îs cireşe, cireşe coapte. Eu le 

scot şi le mănânc, dar ele cresc la loc. Pe asta ţi-o dau 
ţie. Gustă şi tu măcar una... Gustă că-i din pădure... vorbi 
blând Lavrente şi dădu lama cuţitului aproape de buzele 
Raisei. îi de-a pădurarului. Hai deschide gura, că o să 
cadă... 

- încetează! zise Raisa, ferindu-se. Ştii doar... Nu-mi 
plac glumele tale. 

- Nu-ţi plac? ... Şi ţie nu-ţi plac? tremură glasul lui 
Lavrente, tremură lama cuţitului în mâna lui, parcă gata 
să se împlânte în ceva. 

- A z i nu-mi plac... găsi suflet Raisa şi-i răspunse fără 
să-şi ieie privirea de la lama cuţitului. Azi, că eşti altul. 
Nu cel de dimineaţă. 
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- Dar cum îs? 
- Nu cel bun şi blând... Unde ai fost?... De unde vii?... 
- Unde am fost, ştii... Dar de venit, vin cu veste, oftă 

Lavrente. 
- A murit stăpânul?... 
- Nu. 
- Te-au dat afară de la lucru? 
- Nu... mai rău. 
- Ce poate fi mai rău decât asta? întrebă Raisa cu 

tremur şi cu lacrimă în glas şi, luând ştergarul de pe masă, 
începu să-i şteargă sudoarea de pe faţă. 

- îţi spun, dar şi tu... să-mi spui adevărul, vorbi fără 
culoare Lavrente şi, ridicând mâna, o împinse pe Raisa 
de lângă el. 

- Care adevăr nu-l ştie inima ta? fremătă glasul, trupul 
şi privirea nevestei, ca o salcie muşcată de vânt. 

- Adevărul curat. 
- Mă crezi că aş fi în stare să ascund de tine ceva? 
- De crezut, nu... Dar poate ai uitat, cum uit şi eu 

uneori... 
- Puişor, tu îmi eşti aerul, apa şi pâinica mea... şi pot 

eu oare să uit, să ascund de tine ceva?... 
- De apă şi pâinică ştiu... Mi-ai mai spus. Şi nu o 

singură dată. Dar de alta nu ştiu, că nu ai spus. Adică 
mi-ai spus, dar nu până la capăt. 

- Ce?!... Parcă pe toate ţi le-am spus! se miră Raisa 
şi încercă să prindă privirea bărbatului. 

Lavrente feri ochii spre pat, spre patul care a fost patul 
stăpânului. 

- Şi de pat?... 
- Şi de el. 
- Ce mi-ai spus?... Mai spune o dată, că eu am uitat. 

E un an şi ceva de atunci şi am uitat. 
- Ţi-am spus că după noaptea ceea din pădure... 
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- ... te-a chemat stăpânul şi?... 
- De chemat m-a chemat llie Gherman. A fost la 

stăpân cu o treabă şi, când a ieşit de acolo, a trecut pe la 
bucătărie şi mi-a spus să mă duc... 

- Unde să te duci? 
- Unde era stăpânul. 
- Şi unde era stăpânul? 
- Unde era şi patul. 
- Şi unde era patul. 
- Unde era stăpânul. 
- Vasăzică, în dormitor? 
- Cam pe acolo... unde era patul. 
- Nu cam, dar chiar acolo. 
- Da, acolo... unde era stăpânul şi patul. 
- Şi te-ai dus? 
- Dacă mi-a poruncit, ce puteam face?... 
- Da, porunca-i poruncă. Şi ai bătut în uşă? 
- Am bătut... dacă vrei. 
- Eu vreau adevărul. 
- Adevărul e dincolo de uşă. 
- C l a r . Şi?... 
- Am bătut în uşă şi am intrat. 
-Ş i ? . . . 
- Ce şi?... 
- Ai intrat, şi?... 
- Am intrat şi stăpânul mi-a zis să-mi iau patul, că el 

nu poate dormi pe patul ista... în fiecare noapte vine soţia 
lui, răposata, şi doarme cu el până-n ziuă. la-l, mi-a zis, 
ia-IL. că eu nu pot să dorm cu o moartă. 

- Nu poate să doarmă cu o moartă?!... 
- Da, cu o moartă. Lui i se pare că dumneaei vine... 

O viaţă au dormit pe patul ista şi acum, de când fârnâita 
ceea s-a călătorit şi el a îmbătrânit, i se pare că nu-l poate 
uita, şi vine... Puişor, ce parcă tu nu-l ştii pe stăpân cât îi 
de trăsnit?!... 
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- Nu poate să doarmă cu o moartă, da?... 
- D a . 
- Şi vrea una vie? 
- Ar vrea el multe. Ar vrea, dar nu poate. Şi i se pare 

că vine fârnâita. 
- Dar de ce nu poate, că doar nu degeaba ţi-a dat 

patul?... Şi două rochii... 
- Ruşine n-ai, Lavrente... ruşine! 
- Cu ruşinea şi cu frica în sân mori de sete şi de 

foame...îs cuvintele taie?... 
- Ale mele... Da, mi-a dat ... Şi rochii, şi pantaloni 

pentru tine, şi cămaşă de urşunic... Şi cruciuliţa de la 
gâtul tău, cruciuliţă de aur şi argint. 

- Ha-ha-ha...Mi-a dat mie tot...ha-ha-ha... îl umflă râsul 
pe Lavrente. Mi-a dat mie pantaloni, ha-ha-ha... La ce-i 
trebuiesc lui pantaloni, când are în faţă o doamnă vie?... 
ha-ha-ha... 

- Doamnă vie şi lună pe pământ, adăugă Raisa şi se 
porni şi ea pe râs. Ca întotdeauna se porni, ca întotdeauna 
când hohotea Lavrente. Un „nu ştiu ce" are el în gât, un 
drăcuşor de voie bună, şi când râde întinde parcă nişte 
degete nevăzute şi-i gâdilă sânul, guşa, inima, şi o 
molipseşte şi pe ea de râs. Pentru acest „nu ştiu ce", 
drăcuşor sau sfânt, l-a îndrăgit pe Lavrente şi l-a luat de 
bărbat. Şi râd amândoi, când îl apucă râsul pe Lavrente. 
Fără să vreie fac întrecere. Când ea aleargă cu hohotul 
după bărbat , când bărbatu l după ea. A leargă, se 
frământă, sar în sus ca grăunţii de porumb într-un ceaun 
fierbinte, sar până nu mai pot de inimă, până li se întorc 
ochii pe dos, până turbă şi cad de dragoste. Suflete ocolite 
de orişice lege şi milă... 

- Lună pe pământ şi frunză, ha-ha-ha... tremura lu-
mina şi întunericul în jurul lor. 

- Frunză şi iarbă, hi-hi-ha-ha... se clătinau pereţii... 
378 



- Iarbă şi scară la cer, ha-ha-hî-hî... se înfoia podul 
casei. 

- Şi aripă, hi-hi-ha-ha... se rostogolea cuţitul pe 
podea. 

- Şi pân-la urmă muşte-n palmă, ha-ha-ha... se 
ghionteau unul pe altul sfinţii din ramele icoanelor. 

- Muşte-n palme şi furnicari pe creieri, ha-a... ha-a-
a... se încrucişau ochii . 

- Furnicari pe creieri şi cai verzi pe pereţi, hî-hî-hî-hî-
hî... hî-hî-î... se încălecau glasurile şi sprâncenele. 

- Cai verzi pe pereţi şi fântâna călare pe unul din ei, 
hi-hi-i-i... se tulburau minţile. 

- Călare pe unul roşu ca focul, ha-ha.... hî-hî-î-î... 
crăpau inima şi buricul. 

- Ca focul... fo-o-o-o... cu-u-u... u-u-u... 
- U-u-u-u... U-u-u-uL. vuia viforniţa în jurul casei, prin 

ogradă, peste sat. Descântec fără cuvinte sau de cuvinte 
noi. între cer şi pământ vuia, între inimă şi creieri... Vuia 
cu viteză dublă, căutând culoare şi pricepere, căutând fir 
de iarbă sau de lumină, buruiană sau viţă de sânge, cu 
care ar putea să ajungă dincolo de bătaia gândului 
omenesc, dincolo de toate cele sfinte şi lumeşti. Dar nu 
era în stare. E şi ea o parte a vieţii de pe pământ şi ca 
orişice suflet al pământului rabdă şi îndură, luptă şi fierbe 
spre cer, de parcă cerul cu mulţimea de stele e meleagul 
şi cuibul din care a căzut pe pământ. Şi de-a căzut, a 
căzut cu lumina, cu gândul, cu pământul. Pe-o coadă de 
foc o fi căzut. Dintr-o înţelepciune sau dintr-o prostie a 
cuiva... Cei de pe pământ nu şt iu ta ina şi rămân 
deocamdată cu gândurile la viaţa lor de-o viaţă, la un 
cântec de durere, la un crez că-s oameni, la un vis de-o 
clipă... 

- U-u-u-u... vuia viforniţa afară. 
- U-u-u-uuu... ca nişte lupi flămânzi urlau gândurile 
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lui Lavrente, care acum pentru prima dată în viaţă privea 
în ochii Raisei, privea cu ochii nebunului sfânt, ochi mari, 
limpezi şi adânci ca cerul cu stele, unde zăcea veşnicia 
cu prea mult loc pentru mişcare de trup şi suflet. Şi 
lăcrima... Parcă vorbea, ca şi cum cânta... O durere 
îngâna... 

Hai, teiule, hai, 
Cum o să te tai, 
C-un topor tăios, 
C-un voinic frumos, 
C-o bardă tăioasă, 
C-o fată frumoasă, 
Hai, teiule, ha... 
Cum o să te tai... 
O să te cioplesc, 
Să te geluiese... 
Să te fac icoană, 
Să mă-nchin la tine 
Ca la mănăstire... 
Hai, teiule, hai... 

Raisa oftă. Cântase şi ea împreună cu el. Apoi se 
aplecă spre podea. Ridică cuţitul. îl zvârli în cotruţă şi-i 
zise: 

- Aiureşti... Aiureşti, puişor... la treci şi roagă-te 
Domnului să-ţi liniştească sufletul, că nu înţeleg nimic ce 
te doare. Cât n-ai să te linişteşti, n-am să te ascult. Hai, 
puişor... împreună, hai.... să ne rugăm, că şi eu îs vinovată. 
Am uitat să mă închin înainte de culcare. Se auzeau pe 
aproape de casă baistrucii cu clopotul şi, ca să nu-mi deie 
năvală în ogradă, am potolit lumina şi am uitat... 

A făcut cum îi spuse Raisa. îngenunche în faţa 
icoanelor. O vreme bolborosi cuvintele rugăciunii, de vreo 
câteva ori îşi lovi fruntea de podeaua rece şi, răcorin-du-
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se, încetă. Rămase aşa în genunchi cu ochii la Raisa, 
care continua să se închine. Mângâie cu privirea pielea 
rumenă a gâtului, urechiuşa, obrazul, umeri i goi şi 
plăpânzi, corpul ei, simţindu-l şi văzându-l prin pânza 
cămăşii, tânăr, mlădios şi fierbinte ca şi inima lui. 

- Şi chiar te-ai culcat cu el, atunci?... o întrebă el pe 
neaşteptate, fără să o scape din priviri. 

- Şi da, şi nu... îi răspunse Raisa, oprindu-se din 
rugăciune. 

- Cum vine asta? 
- De culcat, m-am culcat... Dar de răsturnat, m-a 

răsturnat pe pat. 
- Şi-ai păcătuit? 
- Acela parcă păcat se cheamă? 
- Dar ce?... 
- Moronceală.... râse Raisa şi trupul ei tânăr se zbătu 

ca o zvârlugă sub pânza cămăşii. 
- Moronceală de trup? 
- De trup şi de suflet... M-a achipuit cît m-a achipuit şi 

a adormit. 
- Goală? 
- Cum goală?... 
- Goală erai, când te-a achipuit? 
- D-apoi cum, dacă mi-a rupt coftiţa. Ce parcă tu, 

puişor, nu-l ştii pe stăpân?! 
- Cum ţi-a rupt-o? 
- M-a apucat şi mi-a rupt-o...Nebunul! 

- Ceva ţi-a rupt, ceva ţi-ai scos singură... 
- Păi cum dar?!... Nu-s proastă să-l las să-mi rupă 

tot. Ştii că-i câine rău. Cum te vede, te încolţeşte. Azi pe 
Mărioara a muşcat-o de-un şold, când făcea curăţenie în 
odaia lui. A rămas după lucru să-şi cârpească fusta. 

- Şi pe tine te-a muşcat? 
- Da, de sânul drept. Eu mă zbăteam, dar el - jap! 

Cu dinţii de sân. Tii minte ? Mă durea. ' i 
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- Şi te-ai lăsat, nu te-ai împotrivit? 
- Dar ce era să fac? Să-mi rupă sânul? Putea să mi-l 

rupă, nebunul! 
- Şi mai apoi?... 
- Mai apoi... s-a bâţâit cât s-a bâţâit şi pe urmă a ajuns 

ministru! 
- Cum? 
- Aşa zice el despre faptul că prea devreme îl cuprinde 

somnul. 
- Ori că vrea să adoarmă? 
- Da, ori că vrea... 
- Hai, fă Raie, Mărioară, Aglae!... Hai, că vreau să 

mă fac ministru! Cam aşa zice?... 
- Cam aşa. Dacă sărmanul, îi sărman. La bătrâneţe 

se chinuie. Fără suflet lângă el, nu poate să... 
- Să ajungă ministru?!... 
- Da ajungă măcar şi împărat, că tot moronceală se 

cheamă... 
- Şi-n toată ziua îi merge lui...? 
- Cum şi când îşi aminteşte. Eu una fug. Dar sânt 

altele care de voie sau de nevoie se lasă prinse şi 
pătimesc ca Mărioara astăzi. Locul ei e la bucătărie, dar 
s-a cerut să facă curăţenie, de parcă n-avea cine să facă. 
S-a schimbat cu Aglaia lui Gherman, şi ce a căutat aceea 
a găsit. 

- Da... oftă Lavrente. 
- De ce oftezi? 
- Acel ce mi-a spus, mi-a spus drept. 
- Cine şi ce ţi-a spus? 
- Mi-i oarecum să-ţ i spun. 
- Spu-u-ne, pui- i -şor. . .scânci Raisa ca un copil 

al intat, l ipindu-şi obrazul de umărul lui Lavrente şi 
privindu-l atât de aproape, drept de inima inimii ochiului 
şi a sufletului, vrăjmaş de galeş şi vrăjmaş de ispititor — 
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parcă omenită privire de şarpe, parcă luce floare de 
nebunie... 

- Nu, nu... flutură din cap Lavrente. 
- De ce? întrebă cu blândeţe Raisa şi începu să-i 

mângâie faţa cu pălmuţele ei, cu buricele degetelor, cu 
privirea. 

- Că ţi-a fost drag... Şi nu ştiu, poate chiar şi acum ţi-i 
drag, îngână bărbatul cu ochii închişi, parcă prin somn. 

- Nu mi-i drag nimeni, nimeni altul... Decât numai tu... 
Numai măria ta... măria ta! şopti Raisa şi, întâlnind coşuri 
negre pe obrajii lui, porni să le sape, să le strângă câte 
unul între unghii şi să scoată viermi gălbui de puroi 
închegat. 

- Măria ta... Inima mea..., sufleţelul meu... 
- Da Vasile Pasăre? scăpă Lavrente fără să vreie 

gândul în cuvinte, şi privirea lui plină de lacrimă tremură 
spre Raisa. 

- El ţi-a spus ? încremeni femeia cu mâinile pe obrajii 
bărbatului. 

- Da. 
- Şi ce ţi-a spus?... 
- Că eşti o... Că-s un prost şi jumătate. 
- De ce? 
- Că m-am luat cu tine. 
- Şi tu?... 
- Eu... l-am... începu să plângă Lavrente. 
- C e l-ai?... 
- Eu l-am apucat de gât. 
- Ş i ? 
- Şi gata. 
- L-ai omorât? 
- Z ă u , zău, n-am vrut... 
- N-ai vrut? 
- N-am... Adică am vrut să-l învăţ minte, precum ştiu 

383 



eu, precum am învăţat cînd am fost trimis de tine şi de 
stăpân pe două săptămâni la Odesa, pe mâna lui 
gospodin Chiştoc, şi acela m-a învăţat şi asta, dar... 
pesemne m-am întrecut... L-am strâns prea tare, prea 
cu inimă. 

- Ş i ? . . . 
- Şi nimic... A rămas pe malul gropii. 
- Ş i ? . . . 
- Ce şi? 
- Nu te-a văzut nimeni? 
- Parcă nu. 
- Ş i ? . . . 
- Ce şi? 
- De ce plângi? 
- M-am speriat. Am încurcat drumul. Am căzut în 

groapă. Am pierdut sabia şi cuşma. 
- Ş i ? . . . 
- Ce şi? 
- De asta îţi curg ochii? 
- Nu... Când am ieşit din groapă, am dat peste-o 

ceată de urători... peste nişte copii... 
- Ş i ? . . . 
- Ce şi ? 
- Şi pe ei?.. 
- Nu... Dar şi cu ei puteam să mă întrec... dacă nu-mi 

aminteam de strigoaică... că umblă prin sat şi vrea moarte 
de om. 

- Ş i ? . . . 
- Ce şi? 
- Mai departe ...capătul? 
- A s t a e, că mai departe nu-i capătul... M-am despărţit 

de copii şi veneam spre casă, cu inima parcă împăcată. 
Când să ajung la poartă, aud paşi din urma mea. Mă 
întorc, mă uit... Vasile-i din urmă, Vasile Pasăre! Fug... 
El nu mă lasă, aleargă după mine. Am închis poarta, să 

384 



u poată intra. Gândesc că am scăpat. Păşesc spre 
asă, dar el mă aşteaptă pe prag. Iau un leaţ din şopronul 
uptoraşului, el dispare. Nu-i. Dar când intru în casă, îl 
ăd. Doarme lângă tine, sub ogheal. Apuc cuţitul. Vreau 
ă-l zătresc, el de-acum îi lângă masă. Mă repăd spre 
iasă, dau în el... Aici te-ai trezit. Şi până am'vorbit, el 
-a ridicat şi s-a cuibărit în icoană. Uită-te la el... Şi-a luat 
hip de sfânt. Şi luminează spre noi cu raze care cresc, 
e simţi?... Intră în noi... îmi străpung trupul, inima, 
ufletul... Au să ne destrame, au să... 

Raisa, copleşită parcă de sinceritatea şi taina celor 
uzite, se răsuci cu faţa spre icoane. Ştia că acolo, în 
ioane nu-i nici un Vasile, nici o lumină întinată de pământ, 
i numai ceruri albastre, ele - cerurile şi ei - sfinţii pe 
îţa cerurilor, chipuri ostenite ici-colo de mucegai, de 
rosoape pe la margini, de mireasmă de busuioc şi de 
alapăr. Privi curioasă ba la o icoană, ba la alta... Parcă 
entru prima oară privi. Şi nu atât o interesau ramele, 
eruri le, odăjd i i le , cît ochi i s f inţ i lor . . .O ademenea 
lajinătatea, adâncimile lor nelămurite care se vălurau 
este fruntea ei într-o culoare nici curată verde, nici curată 
Ibastră. Şi printr-o fulgerare de amintire observă: „îs 
intr-o căciulă cu ai fârtatului Vasile Pasăre!..." Gândul 
-o înspăimântă, dar o tocmi să privească şi mai cu 
vlavie. Privi până ce culorile începură să vibreze, să 
emure, să învie... Nu atât în ungherul de sus al casei, 
nde erau icoanele, cât în trupul ei, în sufletul ei; să 
emure şi să joace în scânteieri aprinse ca într-un râs 
onor, îmbărbătat de bucuria primăverii... Ca frunza şi 
irba pădurii la prima ploaie, după secetă. 

Şi se simţi că-i frunză... Frunză a unui copac, a unui 
eam paşnic, cu imnuri de bună-credinţă. 

Şi se simţi că-i fir de iarbă... Cu măduva veşniciei în 
pic, punte de trecere de la o durere la alta. 
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Şi furnică se simţi... Pe geana unui lup, care fuge de 
bătaia puştii. 

Şi pasăre... dar departe, departe de casă. 
Vai, şi şarpe... 
Vai, şi vulpe... 
Fugi de şarpe... Fugi de vulpe... Şi rămase vânt. Apoi 

nori. Nori de linişte... Adâncă linişte peste alte linişti mai 
vechi , care pe neaşteptate, f i ind tu lburate de cea 
proaspătă, scăpărară cu tot amarul gândului, a gândului 
care mai ieri domnea parcă floare şi adia a fi începutul 
multora, a unei noi vieţi, dar care astăzi a lunecat din 
umbra lumini i tainice şi, stâlc indu-şi fruntea de-un 
neadevăr însufleţit, de muchia unei pietre de aer şi de 
culoare - ţipă!... Să se apere. 

- De asta-mi plângi?... Iar pentru că nu eşti fire de 
bărbat?! şi se pomeni în picioare, şi simţi cureaua în 
mână, cureaua cu care se încingea Lavrente peste cojoc, 
curea haiducească, lată, de piele, îndatinată cu ţărţămuri 
şi butonaşe de fier încrustate ici-colo. O simţi, o stăpâni, 
începu să o scuture de trupul bărbatului. Lovea cu toată 
puterea ei de femeie, cu toată ciuda ei de împărăteasă, 
căci de fiecare dată când o cuprindea văpaia şi aroma 
mâniei s imţea că suf letul ei este înălţat sub bolta 
împărătească. Ţinea buzele încleştate una de alta, limba 
proptită piatră de dinţi şi vorbea... Cu gândul, cu ochii, 
cu inima.... de parcă toate lămpile creierului ar fi luminat 
drumul cuvintelor prin curea. 

- Nu eşti, dar am să fac! O să-mi scuip sufletul... dar, 
zău, am să fac! Eu, sărmana de mine, am nevoie de 
bărbat... De bărbat viteaz... 

Să mă apere!... Şi pământul de sub noi să mi-l apere. 
Pământul cu care abia-abia ne-am căpătuit... Pământul, 
norocul şi pe noi.... Să nu ne călărească stăpânul... 
Stăpânul şi tot neamul lui de neamuri şi de prieteni. Că 
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dacă şi ne călăresc ei, stăpânii, e vina voastră, numai a 
voastră, a bărbaţilor. Sânteţi fricoşi, amarnic de fricoşi! 
Vă temeţi de stele şi de buruieni!... O palmă... o palmă 
n-am luat de la t ine!. . . Nici palmă, dar nici vorbă 
cumsecade... De frică şi de prostie îţi cade arma din mână 
şi vorba din gură... Curaj n-ai nici pentru o faptă bună şi 
nici pentru una rea. Dar nu-i pe lume bărbat adevărat, 
chiar rege sau împărat, să nu facă pe lângă câteva fapte 
bune şi una sau două rele. Nu-i, şi nici n-a fost. Dacă nu 
mă crezi, întreabă-l pe stăpân... El, Pavel lordanu, mi-a 
spus, mi-a citit din cărţi... Toţi acei care au fost şi au 
rămas să fie pomeniţi până astăzi la putere, toţi acei, 
care au rămas să fie pomeniţi până azi, au fost bărbaţi 
de os tare, de minte limpede, nu ca tine cel de azi. Celui 
căruia i-am dăruit inima şi viaţa mea... Ai făcut ce-ai făcut 
şi iată!... Tremuri!... Zici că aleargă din urma ta umbra 
lui Vasile Pasăre!... Ei, cum să alerge mortul, dacă-i 
mort?... Ei, cum?... şi cureaua, muşcând cu catarama 
urechea stângă a bărbatului, până la sânge, se retrase 
şi se oploşi pe umărul femeii, cuminte ca o pagină de 
carte. 

Lavrente zăcea ca o zdreanţă pe podea, cu mintea 
în t r -o revărsare crescândă de lumină. Răbdă toate 
loviturile ca pe-o scăldătoare fierbinte, scăldătoare nu atât 
de trup, cât mai mult de suflet. Răbdă şi era în stare să 
mai rabde, numai să uite de ziua de azi, de tot ce s-a 
întâmplat, şi să se întoarcă în ziua de ieri sau de alaltăieri, 
unde au rămas şi plâng pacea, voia bună şi puterea de 
altădată. Parcă peste o apă au rămas, pe celălalt mal de 
apă, de groapă. Ţinea capul ascuns între umeri, ţinea 
mâinile clădite deasupra capului, ţinea ochii închişi şi 
aştepta să-i deschidă numai după ce va trece apa şi 
groapa şi va ajunge la celălalt mal. Acum, numai acum, 
ca niciodată de limpede, îi înţelegea pe oameni, pe 
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oamenii satului, pe măhălenii lui, pe supuşii lui, de ce-s 
atât de răbdători la multele nevoi şi dureri ale lor; de ce 
îndură ei, până la sfânta prostie, şi legile, şi fărădelegile 
care au îndosit dreptatea într-atâta că nu o mai simte şi 
nu o mai vede nimeni - unde-i azi? - mereu azi! Oamenii, 
de când s-au recunoscut de oameni, sânt înrudiţi cu 
binele, cu acel bine care vine de la sine, de la voia bună 
a tuturora; de la fiecare om, dacă e om, şi ştiu, şi poartă 
în sânge, dintr-o generaţie în alta, o religie, o sfântă 
naivitate, că binele agonisit şi stăpânit cu forţa e un mare 
păcat de care n-au să poată să se spele pe mulţi ani 
înainte, nici ei şi nici neamul lor de mai departe, - şi 
aşteaptă buna înţe legere. . . Acum, numai acum, şi 
nicicând altă dată (poate că în viitor - da, poate!?... dară-n 
trecut - nu, nicidecum) priceperea că au şi ei, sătenii 
lui, supuşii lui, au ca şi el acum, au mereu în calea lor de 
trecut o apă, o groapă, unde pe celălalt mal îi aşteaptă 
bucuria... Mama ei de bucurie!... de multă bucurie, dar şi 
de multă cale până la ea!... Acum, tocmai acum, după ce 
luase bătaie şi mai avea de luat poate, după ce găsi 
drumul adevărat al oamenilor, drumul existenţei lor, după 
cum i se părea lui că-l găsise, se simţea bucată de suflet 
din sufletul lor, al sătenilor, al foştilor supuşi ai lui, pe 
care acum nu-i considera de foşti supuşi, dar de părtaşi, 
de prieteni, de fiinţe necăjite ale pământului şi ale cerului, 
fiinţe de ochi, mai mult ochi decât trup, care au nevoie 
de cântece, de poveşti, care au nevoie să viseze ceea 
ce nu au, ceea ce numai cu sufletul şi cu cuvântul se 
măsoară şi se cântăreşte, dacă ceva se poate măsura şi 
cântări; ceea ce rămâne mereu vis, dar totuşi şi putere, 
e şi îndemn la viaţă. Fără vise omul e o rumegătură, e un 
cuib părăsit de păsări, e un ochi de pământ unde nici 
iarba şi nici piatra nu creşte... Acum, numai acum, treaz 
cum era, vedea un vis. Simplu ca o vorbă bună. Simplu 
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şi scump. Un drum lung - prin apă, prin groapă - până 
hăt în zare. Şi pe drum umbre - oameni păşind înaintea 
lui, oameni sfătuind, glumind şi trudind după soare. După 
soare-răsare, după soare-asfinte. îi vedea pe oameni şi 
se vedea şi pe el, tot umbră, silindu-se să-i ajungă din 
urmă. 

De undeva, de departe, dintre pereţii casei lui auzise 
glasul Raisei, dar nu era în stare să se oprească şi să-i 
răspundă. Nu era în stare şi nici nu voia. Se temea că o 
să rămână de oameni. Se temea el şi, după umbrele 
oamenilor care fremătau spre făptura lui, înţelegea că 
se temeau şi ei. Şi apoi de ce e nevoie să-i răspundă 
Raisei la întrebare, când acum şi întrebarea, şi răspunsul 
ei, şi chiar ea - femeia lui, sunt un trecut; când ai şi înţeles 
cine eşti pe pământ. Nu, nu eşti un ales, şi nici un grăunte 
de soare, şi nici corn de lună sau de stea, dar o simplă 
umbră. Ca şi mulţimea din jurul tău. De la leagăn până la 
cruce - umbră, dor... Şi ca să nu-i răspundă Raisei, ca 
să se îndepărteze şi mai mult de glasul ei, de trecutul 
care era prea prezent sau de prezentul care era prea 
trecut şi-i tulbura visul, şi-i destrăma drumul lui spre 
oameni, - t rebuia să se gândească la a l tceva, să 
născocească vreo is tor ie , vreo g lumă, sau să-ş i 
amintească de-o întâmplare, de-o vorbă, de ceva care 
i-ar stârni râsul. Numai prin râs simţea salvarea, simţea 
că o să-i ajungă pe oameni. Să născocească ceva, nu 
avea vreme, vreme şi limpezire. Dar de amintit, îşi aminti 
o aiureală. Cuvânt cu cuvânt îşi aminti cum sfătuise într-o 
zi cu pădurarul despre simţul omului, într-o zi mai anţărţ, 
pe când satul şi chiar el aveau pădurea şi pe când numai 
unul, Lavrente, ştia că va fi nimicită. Ştia şi-l iscodea pe 
pădurar cu gând ascuns să afle de presimte dumnealui 
nenorocirea, iar dacă o presimte, cum are în plan să se 
poarte?... Era miezul unei duminici de vară. Stăteau 
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amândoi lungiţi în iarbă. Cu mâinile în loc de pernă sub 
cap şi cu voia bună între ei. 

„Simţul e o piatră, prin care omul fuge de durere şi se 
apropie de bucurie". 

„O poartă şi o cuşmă în care mintea se adună". 
„Şi o cute de care gândul se ascute". 
„Şi o lumânare - stâlp la sărbătoare". 
„Carte fără desene şi buchii". 
„Şi cuţit şi taină..." 
„Ba chiar e casa în care nu poţi adormi". 
„E şi o minciună". 
„Două minciuni". 
„Trei!..." 
„Patru!..." 
„Multe minciuni şi o pădure". 
- „O pădure-biserică." 
„O biserică cu mulţi-mulţi iepuri". 
"Iepuri care pasc lupi... 
„Lupii care pasc oi şi iele..." 
„lele care călăresc căpriori..." 
„Căpriori care scutură frunza..." 
„Frunzele care dezgolesc păsările..." 

„Păsările care ciugulesc ochii...." 
„Ochii de şarpe şi de iarbă grasă". 
„Iarba fiarelor şi iarba vânătorului" 
„Vânător orb care se dă de-a şuiul pe litere". 
„Bine, A!" 
„B". 
„C". 
„O!". 
„O e o gaură". 
„De ce gaură şi nu adăpost?" 
„Bate soarele. înăuntru, ca şi pe afară". 
„înseamnă că-i vorbă". 
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„Vorbă rotundă sau ou!" 
„Ou... Bou..." 
„Boul înjugat la car..." 
„Iar oul e-n coşul carului..." 
„Iar carul e într-o casă, şi boul nu poate scoate carul 

pe uşă, că-i strâmtă. Nu-i încap coarnele". 
„ - Iar oul?" 
„ - Oul mână boul". 
,,- Şi?..." 
„ - Mână boul şi râde, că-n gălbenuşul lui stă un tont 

ca şi tine, care nu poate alege răul de bine". 
îşi aminti... şi parcă o stea-i răsări pe cerul gurii. O 

stea de voie bună - să râdă acum precum a râs atunci, 
în duminica ceea, de se tăvălea prin iarbă, de nu putea 
mai apoi să se oprească şi începuse să rupă cu gura 
spicul ierbii, să pască... Poate de pădurar a râs?!... Că 
se socotea dumnealui cântăreţ şi filozof, dar habar nu 
avea de ziua de mâine. Poate de el însuşi se bucura?!... 
Că-i mai treaz decât un filozof. Sau de ei amândoi?!... 
Că unul din ei era ou, iar altul - bou. Dumnezeu şi dracul 
ştiu de ce-a râs!... Dar a râs. Şi era să râdă şi acum, 
dacă nu răsărea lângă el Raisa. 

- Ei, cum? ... o auzi, şi odată cu glasul ei simţi cum o 
mână nevăzută, de aer parcă şi de sunete, o mână 
fierbinte şi plină de bale, ca o limbă de vacă sau de bou, 
o mână voinică, îndrăzneaţă îl apucă de la spate de 
gulerul hainei, şi nu atât de gulerul hainei, cît de pielea 
trupului, cît de pleata sufletului (da, da, de pleată, că 
sufletul omului - după cum spusese el, Lavrente, la o 
beţie în crâşma lui Nae Şopot, a doua sau a treia zi după 
noaptea ceea când s-a îndulcit cu Mărioara lui Miron - e 
un fel de ibovnică cu părul mereu despletit şi lăsat în 
vânt, după plăceri) şi uşurel şi fără nici o însemnătate, 
tot aşa precum smulgi o buruiană din grădină şi o zvârli 
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peste gard, îl smulse pe el din gânduri şi-l despărţi de 
Vasile, de oameni, de apă şi groapă, de celălalt mal unde 
parcă ajunsese cu ochiul, cu nările, cu vârfurile degetelor, 
unde se zăreau lacuri albastre, câmpii pentru frunza 
verde, leagăne aninate de crengile copacilor, de umerii 
stelelor; mese pline cu mâncăruri, muzicanţi - aripile şi 
cuiburile păsărilor, turme de oi şi de vite, lună şi soare, 
voia bună trăitoare cu oamenii, voia bună şi nemurirea 
cu miresmele ierburilor sălbatice şi ale fructelor udate 
de ploaie, şi ale dimineţilor, şi ale anotimpurilor năruite 
de lumini paşnice şi de durerile bucurii lor, că toate 
bunurile din jur sunt lipsite de preţuire, că omul între ele 
e un nimeni, ca şi ele, şi că-i nicăieri... îl smulse de la 
toate acestea şi-l zvârli în casa lui, în trupul lui, care acum 
nu voia să-l recunoască. 

- Asta e! răsună glasul lui undeva alături de el, glas 
parcă străin, de ieri sau de alaltăieri. 

Pentru o clipă îşi ciuli urechile... Şi privirea îşi aţinti. 
Undeva departe, dincolo de pleoapele închise. în largul 
unor câmpuri înzăpezite, într-acolo, de pe unde se topea 
sunetul. Apoi, încreţindu-şi fruntea şi pribluind că ceea 
ce auzise adineaori era glasul lui, suflarea lui de acum 
şi nu cea de ieri sau de alaltăieri, se miră până la lacrimi. 
De el însuşi se miră. Cum de-a fost în stare să-i răspundă 
Raisei?!... De unde s-a luat în făptura lui putere, cuget şi 
inimă?!... Doar după ce mâna cea nevăzută îl smulse 
din vis, din gânduri, capu-i rămase boştur, fără creieri 
parcă, fără ziua de ieri şi fără cea de acum! Capul... şi 
trupul sau leşul, la fel, un întreg, un sac gol, un balon de 
gumă, cu picioare şi mâini, cu ochi şi urechi, cu nas, cu 
buric... dar totul şi toate-s din gumă, din gumă umflată 
cu aer, ca odorul Uţă - păpuşa care a fost adusă din 
străinătate, de la Paris, de către stăpânul cel tânăr, de 
Nică lordanu, pentru fiicele, pentru Aurelia şi Victoria, care 
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mai apoi în toată ziua se jucau cu dânsa, cu păpuşa Uţa 
- o scăldau, o îmbrăcau, o legănau să adoarmă 
adormeala ei de gumă şi de aer... Vai!... Sau poate n-a 
fost glasul lui?... Nu, nu e al lui. De unde să fie al lui, 
când el e ... ei, iată!... e din gumă şi aer, e Uţă... sau ca şi 
Uţă tace şi o să tacă... Păpuşa Uţa a tăcut... precum tace 
el, acum... a tăcut până când a călcat-o roata de căruţă, 
a călcat-o şi numai atunci a dat glas, a ţipat... că a fost 
vie şi că a murit!... Uite aşa, are să tacă şi el până când... 
până ce... Are să tacă, uite aşa!... Numai aşa-a!... Aşa-a. 
îngăimă Lavrente, fără soţ cu limpezimea. 

- Cum aşa? îl întrebă cu blândeţe parcă Raisa, şi un 
fior cald şerpui prin toate mădularele şi încheieturi le 
corpului, prin toate găoacele creierului, pe fundurile de 
ocean ale evenimentelor produse, ca un mare şarpe de 
apă, ca un ihtiozaur, ca o uriaşă omidă trezită abia din 
somn. Ridică capul. Deschise ochii. Privi în palmele 
lui, ca într-o oglindă, apoi ştergându-şi urechea de 
sânge, încet, fără să se grăbească, urechea şi obrazul, 
obrazul şi buzele, buzele şi f runtea, ochii şi iarăşi 
urechea, glăsui: 

- Asta e! 
Ca un domnitor glăsui. 
- Ce e? oftă Raisa, aşezându-se pe laiţă. 
- E... am să... 
- Să... ce? 
- Să... să, să... 
- De ce?... să, să... 
- De... şi începu să-şi frece palmele una de alta, 

curăţindu-le de stratul de sânge închegat. îşi şterse 
urechea şi obrazul, obrazul şi buzele, buzele şi fruntea, 
ochii şi iarăşi urechea. De... Asta e!... 

- De aceea că sufletele mai trăiesc după ce oamenii 
mor?... De asta, da?... 
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- N u . 
- Cum nu? 
- Adică, da... 
- De asta aleargă chipul lui Vasile Pasăre din urma 

ta... că sufletele mai trăiesc? 
-Tră iesc, zău, trăiesc. Şi începură să tremure mâinile 

lui Lavrente şi el, ca să le stăpânească, porni iarăşi să le 
curăţe de sângele închegat, să-şi frece palmele una de 
alta, să-şi şteargă urechea şi obrazul, obrazul şi buzele, 
buzele şi fruntea ochii, şi iarăşi urechea, încet, fără grabă. 
Trăiesc... îi plin pământul de ele... Dealurile şi câmpiile 
toate... Crângurile, văile, fântânile... Icoanele!... şi chiar 
trupurile noastre singuresc suflete... Vii, dar nebunite de 
suferinţă... Şi-s pale de vânt, şi-s lumânări aprinse prin 
toate bobiţele de sânge şi cuget... Şi drum cu umbre îs... 
Ori apă şi groapă... Ori omidă sau şarpe... De toate-s, 
ca şi omul ajuns la grea cumpănă. 

- De aiştea-mi eşti?! De sufletele altora te îngrijorezi 
şi nicidecum de ale noastre?!! zbieră pe neaşteptate 
Raisa, ieşindu-şi din fire, şi începu să plângă, să strige, 
să sară, să se cutremure de parcă o mână nevăzută îi 
luase cureaua de pe umăr şi o bătea pe dinafară şi pe 
dinăuntru. Eu, una, să mă desfac în două!... în patru!... 
în şaptezeci şi nouă... să mă desfac şi pentru mine şi 
pent ru t ine , dar tu sâmbete cauţ i şi le s f in ţeş t i , 
netrebnicule! Eu, una, adică, n-am inimă, dar tu o ai?! 
Şi-ţi curg ochii... Aproape în fiecare seară, de parcă nu 
eu sunt muiere la casa asta, dar tu!... Când te-ai îmbăiat 
cu Mărioara, ai venit şi te-ai plâns... Când a vrut ea să-ţi 
reteze gâtiţa cu briciul - la fel... Când se tăia pădurea, 
parcă o tăiau din tine!... Când nu se uită bine stăpânul, 
pierzi pofta de mâncare şi plângi... Mereu plângi!... Numai 
când am să mor n-ai să ai cui! Sau şi din mormânt ai să 
mă ridici?... 
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Lavrente zâmbi, cu volbură de milă în ochi, de după 
braţul ridicat, de apărare. 

- Râzi?... îţi vine a râde când auzi de moartea mea? 
Gândeşti că o viaţă am să te tot rabd, am să-ţi tot ascult 
sclifoselile? ... Măi Lavrente, cât ai să mai trăieşti tu cu 
mintea mea de muiere? Cât?... Cât voi, bărbaţii, o să 
mai trăiţi pe seama noastră, a muierilor?!... Că am ajuns 
de râsul străinilor, măi!... să ne aibă cum li-i pofta!... 

- Tu la ce?... la ce mă pui? ridică speriat ochii 
Lavrente. 

- La nimic nu te pun. Numai la una. Să-mi fii bărbat, 
îndrăzneţ, vânjos... Să am umbră sub fapta ta!... Să am 
inimă de care să mă sprijin! Stimă să-ţi port, şi frică... 
că, vezi, îs muiere, îs muiere fără noroc... că dacă aveam 
noroc, cu mintea aş fi putut ajunge şi doamnă de curte, 
cu mintea mea şi cu mintea unui bărbat adevărat. Nu-mi 
trebuie bani, nu-mi trebuie avere!... Minte, minte de bărbat 
îmi trebuie... Ageră, care ar putea să aprindă sufletul 
dintr-o privire, dintr-un cuvânt... Sufletul şi frunza, şi apa... 
Minte să ai, că banul şi averea vin din urmă. Ei, ce eram 
noi, când ne-am luat, ce? Eu o nimica şi tu o nimica, 
două nimicuri înnodate... Fără casă, fără masă, fără 
cinste... Dar vezi că ne-am ridicat!... Sau poate nu-ţi place 
casa, masa şi toate câte le-am căpătuit?... Nu-ţi mai plac 
eu?... A prins porcul la slănină, da? 

- Raie!... mă jur... să chiorăsc!... eu fără tine... 
- Taci! Nu scânci... Mi-i ruşine că-mi duc viaţa c-un 

molău ca tine... O palmă n-am luat măcar... O palmă să 
văd putere în tine, să văd şi să simt cu cine trăiesc... şi 
unde am să ajung... 

- De ajuns, o să ajungem unde ajung toţi până la 
urmă. 

- Dacă aşa ţi-i gândul, de ce te-ai mai luat cu mine?... 
De ce mai trăieşti, de ce?... Un bărbat alege una din două. 
Ori lupta, ori ştreangul. 
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- Raie!!! Tu la ce mă pui?... că, zău, am s-o fac şi pe 
asta... 

- C h i a r ? 
- Chiar acum. în faţa ta... De coarda casei leg 

frânghia! 
- Leagă!... dar n-ai s-o faci... 
- Am s-o fac... o fac şi pe asta! scrâşni Lavrente şi, 

după ce privi la faţa mistuită de scârbă şi duşmănie a 
muierii, se ridică şi ieşi în tindă. Nu zăbovi mult acolo, se 
întoarse cu o bucată de funie. Trase scaunul în mijlocul 
odăii. Se ridică pe el. Făcu laţul, apoi trecu capetele laţului 
pe după coarda de lemn a podului. Le înnodă, şi văzu 
noapte... 



NICI APOSTOL, NICI PAVEL 

Da, noapte era. Dar lumina v ieţ i i mai t ră ia în 
ascunzişuri nebănuite, în acele seminţe ale firii care dau 
omului toate însuşirile de-a fi om, în acea tainiţă a ei pe 
care nici ea nu o cunoaşte şi, ca un fluid lent, candid, cu 
adieri de pelin mustea domol prin toate ramuri le şi 
încheieturile corpului, prin toate cotloanele amintirilor -
lumina zilelor trăite, a cerurilor, a apelor, a câmpurilor; 
jăraticul limbii vorbite, limbile de foc ale ochilor, ale 
sufletelor, ale chipurilor de oameni întâlniţi pe pieptişul 
vieţi i; aurul fructelor coapte, verdele mlaşt ini lor cu 
adâncuri lăcrimate de taină şi de orăcăiala broaştelor, 
vineţelele vânturilor, ale ploilor, ale arşiţelor; meandrele 
prăfuite ale drumurilor şi cărărilor, mereu însetate de roua, 
bruma şi promoroaca înţelepciuni; candelele şi sfeşnicele 
poienelor din pădure cu lucoare arămie până-n ceruri; 
fosforescenţa argintie a stelelor legănată de frunzişul 
grădinilor şi al parcurilor din preajma conacelor vechi şi 
noi; pâlpâiala portocal ie a lumânări lor aprinse şi a 
glasurilor ce răzbat cu bubuituri de hohote prin ferestrele 
închise; spuma multicoloră a balurilor măiestri te pe 
ascuţişul făţărniciei cu muchia banului tare; văpaiţa 
plăpândă a primei dragoste, când luna şi soarele se 
topesc de atâta clocot tânăr; lumina nunţii, a costumelor 
de mire şi mireasă, a privirilor şi a şoaptelor, a sărutărilor 
şi a coapselor vlăguite de durerea îngăduitoare şi sfântă 
a germenelui; neaua caldă şi molcomă a scutecelor; firul 

397 



roşu al ţipătului de copil, al primului ţipăt, al primului oftat 
de munte, când din vârful lui se desprinde pe neaşteptate 
o piatră, sau o aripă de pasăre; mugurele învierii, un 
mugure de vişin care dintr-o clipire naşte o floare albă cu 
o albină ce roteşte în jurul ei, frământând cu aripile 
mireasma suavă a ineditului, atrăgând după ea un roi 
întreg de albine, întregul unei moşteniri, al unei generaţii, 
locul unor legi vechi cât această lume, locul trudei şi al 
liniştii; lumina oraşelor şi a satelor văzute şi nevăzute, 
aşezări de multe amintiri, armuri ale luptelor de gânduri, 
de gusturi, de ambiţii şi de viaţă paşnică; lumina pietrelor 
şi a ţărânei care poartă peceţile unor sărbători, unor 
dureri, unor vechi obiceiuri mistuite de suflarea crudă a 
păgânului, a unor omoruri şi plânsete care în primăvară 
aburesc din pământ şi încălzesc mieluşeii cruzi, mieluşeii 
şi pruncii, moleşiţi de legănatul cântecului vechi ce se 
naşte a câta oară în lume; lumina bobului de sudoare şi 
a buchie i dogorâ tă de bur icele degete lor , lumina 
inscripţiilor de pe mormintele vechi, strivite de călcâiul 
indiferenţei şi de ierbile migratoare ale ploii, ale neştiinţei, 
penumbra şi discreta înflăcărare a rafturilor de cărţi-pânze 
de priviri mirate, înspăimântate, împăciuitoare, înţelepte, 
ochi împovăraţ i de cearcăne, frunţi arcuite până la 
raţionament apagogic, ochii şi frunţile bătrânilor copii, 
care stau aplecate cu demnitate de granit înainte peste 
vremuri, peste soarta omului, în faţa întrebărilor care 
chinuiesc şi frământă mintea omenească de când a 
început ea peste tot să se pătrundă de misterul etern al 
lumii; suprema văpaie a istoriei rămasă în legende, în 
balade şi doine; seninul scânteietor al cerului şi sub el 
corul de voci rare de forme nestânjenite, vrăjmaş de 
frumoase, ale pietrelor, ale bucăţilor de marmoră din 
zidurile vechi ale templelor, ale bisericilor şi ale palatelor 
care-şi au temeliile crescute în acelaşi senin scânteietor 
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şi adânc al cerului oglindit în lacrima liniştită a lacurilor şi 
a seninului sufletesc; inimile de vestale albe, virginale şi 
cristaline, ale columnelor şi ale sculpturilor; vibraţiile 
limpezi, luminoase, umede calde, de vrajă îndrumătoare 
şi de-o dulce respiraţie cosmică ale picturilor - suave 
imagini ale eternului omenesc cu mărturia unor apogeuri 
de cultură universală; piese de muzeu, muzeul regatului 
sufletesc, unde forma şi culoarea, îmbinate printr-o bine 
gândită ştiinţă, îl împacă pe om cu el însuşi şi cu lumea 
din jur, îl împacă şi-l înalţă spre un suflu sfânt, dincolo de 
spaţiu şi de timp, spre dragoste, spre bucurie - lumi 
astrale, dar şi simple miracole ale pământului, dar şi inimă 
carnală, şi suflet împovărat de-o voluptuoasă melancolie, 
şi suflet prea senin şi olimpic, şi o spaimă dominantă că 
eşti pe lângă toate acestea o gâză, un firicel de praf, da, 
de praf! dar al conştiinţei, al universului, adică totuşi o 
continuitate a firii, a firii omeneşti, a tuturora care au 
străbătut ciclul vieţii până la tine, a legilor naturii, a 
faptelor şi a rotirii pământului prin cele patru anotimpuri, 
prin tumultul anilor, om-ani, sub paza stelelor, lunii şi a 
soarelui, adică lumină eşti şi nimic mai mult, că celelalte 
sunt trecătoare, numai lumina lor persistă, inconştient 
persistă, legând povara unei generaţii de alta. 

- Lumină, lumină... şopti Pavel lordanu-Pel in -
bătrânul filozof, sau, precum se consideră el, filozoful şi 
apostolul, apostolul şi istoricul, istoricul şi stăpânul acestei 
case, acestei clipe, acestui sat pierdut în iarnă şi al 
acestor câmpuri reci din jurul satului şi din jurul clipei pe 
care o trăia el, ca niciodată de acum încolo: limpede şi 
miraculoasă; şopti, privind undeva dincolo de sat, dincolo 
de câmpuri, de viforniţă şi de vrajă, undeva în amintire, 
undeva înăuntrul lui; şopti şi simţi iarăşi lumina vieţii 
mustind imagini în jurul unui gând neîmplinit, dar care 
mai ieri putea fi încă împlinit, acum însă era târziu, era 
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iarnă, era noapte, era ultima vârstă, când omul se bucură 
şi de acele clipe, gânduri şi imagini ce trebuiau trăite, 
înţelese sau cel puţin întrezărite. 

Dar mai era ceva, ceva la originea acestei lumini, 
acestor imagini, ceva neclar ce se desprinsese de undeva 
din sufletul şi cugetul lui, un tânăr, şi tânărul acela începu 
să păşească prin amintire, prin câmpuri, prin păduri şi 
munţi, prin sate şi oraşe, în căutarea unui izvor de 
înţelepciune, a unei acalmii, a unor adevăruri şi păcate, 
în căutarea acestui corp bătrân, care acum stătea la 
fereastră, pe scaun, ghemuit de nesomn şi păzit de cotoiul 
alb, pufos şi mare, ce stătea pe genunchii stăpânului şi 
se uita şi el la Pavel cel mic din palma lui Pavel cel mare, 
se uita şi din când în când îl silea cu laba să-şi continue 
calea, să ridice dealuri, munţi, să străbată ape, pustiuri, 
păduri, oraşe şi sate, adunate aici în palma bătrânului 
scrijelită de drumuri şi poteci niciodată străbătute; îl silea 
ca pe un şoarece mic, ca pe-o furnică, ca pe-o plăcere 
veche, ca pe-o interminabilă joacă; îl silea pe acest tânăr 
să pornească iarăşi de acasă, de la casa ţărănească din 
marginea satului şi din marginea pădurii, să pornească 
iarăşi de lângă mama care, văzându-l ieşind pe poartă, 
alerga de lângă plita cuptoraşului, cu o ceapă într-o mână 
şi cu cuţitul în alta, alerga a câta oară să-l petreacă, să-l 
sărute, să-l oprească. 

- Poate mai stai? auzi glasul ei, acum ca şi atunci, 
frânt, neajutorat, auzi şi întrezări dincolo de picioarele ei 
desculţe acea scânteie de ogor, împrejmuit cu piatră, 
printre mărăcinii şi bolovanii căruia semăna ea atâţia ani 
la rând veşnicia. 

- Nu ... răspunse el, Pavel cel mic şi Pavel cel mare, 
şi căută cu ochii spre faţa ei. Faţa era o umbră, o ima-
gine ştearsă din amintire. Nu mai ţinea minte cum arăta 
pe vremuri, şi se căina, şi-l durea palma, inima, ochii, de 
parcă cineva i-ar fi scobit cu acul. 
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- Poate mănânci? lăcrimă ceapa, lăcrimă cuţitul, 
lăcrimă lutul mâinilor ei. 

- N u . 
- Poate... 
- N u . 
De ce spusese el atunci nu? De ce? Acum ar rămâne. 

Dar nu-i nici casa, nici mama, este numai amintirea. Să 
rămâi pe veci în acea amintire de-o clipă, să rămâi cu 
toată fiinţa ta de astăzi? E o religie încă necunoscută, 
sau poate uitată... 

- De ce pleci? Avem de prăşit, de secerat şi de cosit... 
de strâns roada în hambare... Şi eu una n-am să fiu în 
stare să le isprăvesc. Poate rămâi? 

- Trenul nu aşteaptă, mamă... 
- Te grăbeşti... Şi ai să pleci ca şi taică-tău...Şi n-ai 

să te mai întorci la dealurile iestea, la pădurea noastră, 
la poartă, la casă... 

- Şi am să plec, mamă... Cu tot ce mi-ai dat... Cu 
inimă din inima ta... Cu suflet din sufletul tău... Cu 
poveştile şi doiniri le tale... Cu pământuri le din jurul 
satului... Cu chipurile oamenilor de aici, cu vorbele şi 
deprinderile lor... Cu oful şi dorul... Cu jarul asfinţitului 
de soare, cu aurul zorilor, cu semnul amiezilor... Sunt 
c remene de pământ de a ic i , c remene din osul 
strămoşilor... 

- Nu te am decât pe tine. Şi simt că nu te mai am. 
- Mă întorc, mamă... Că nu mă duc chiar la capătul 

lumii... Până după deal... 
- Pentru străini te-am crescut, pentru lumea de după 

dealurile iestea, care-i gata-gata să te înghită. Simt... Văd 
semne. Te-ai născut în zodia bătrânilor... şi nu ai decât 
nouăsprezece anişori... Şi mi-i teamă. 

- De lumea asta mare? 
- De tine mi-i teamă. Precum mi-a fost teamă şi de 

taică-tău, când l-am lăsat să se ducă pe pustii... 
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- Tata era lacom de petreceri, pe când eu vreau să 
deschid bine cartea... 

- Drumul cărţii, ca şi drumul petrecerilor, coboară tot 
într-o vale. Vale fără fund şi fără cărare înapoi. 

- Pentru unii poate... 
- Nu cred în nici o carte. Ba da! Cred. Cred în una: 

cartea pământului. A pământului pe care îl ari, îl semeni, 
îl culegi... Din primăvară şi până-n toamnă, în fiecare an. 
De la naştere şi până la moarte... Cea mai dreaptă, cea 
mai sfântă carte. Cu buchii scrise nu pe pagini albe de 
hârtie, nu cu cerneală, nu la flacăra opaiţului sau a 
lumânării, dar cu suflarea şi gândul. La lumina ploilor şi 
a viscolelor. în fiecare bob de ţărână, de inimă... Şi poate 
nici aici, dar în pătura de aer dintre sufletul nostru şi 
sufletul pământului. Acolo sunt toate cântecele, toate 
poveştile. Acolo... Toate bucuriile şi durerile. Acolo... şi 
aici. 

- Ai uitat cerul... de care pomeneşti zilnic în faţa 
icoanelor. 

- Şi el e aici... El, crezul... mângâierea... Curajul 
nostru... neclintirea în faţa morţii. 

- Dar dincolo mai sunt atâtea punţi de trecut... Atâtea 
lumi de aflat... 

- Pe care le poţi afla tot aici... De la frunza şi iarba 
codrului, de la pasărea lui... de la soare-răsare... 

- Dar toate tac. Tac de un trecut, de un viitor. 
- Tac, dar neamul şi-l păstrează în lumină. Nu ca noi, 

oamenii... De avem noapte, căutăm zi... De avem zi, 
căutăm noapte... Şi ne risipim, şi ne amestecăm... şi nu 
mai ştim care ne este floarea şi care rădăcina. 

- Ai vorbit de-o durere? 
- Am vorbit ce simte o mamă... o inimă de mamă. 

Mamă-frunză, mamă-pasăre, mama-ţărână... 
- Ai vorbit iarăşi de noroc... că-i aici, între dealurile 

iestea... 
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- Nu de noroc, dar de-o lege veche... a frunzei, a 
păsării... şi a oamenilor. Legea de-a fi, de-a mai fi... 

- Da... Nici un bob... Nici un bob de adevăr! mormăi 
bătrânul şi, alungând motanul de pe genunchi, se ridică 
din jilţ şi începu să păşească prin odaie, legănându-se şi 
tremurând din toate mădularele... Am uitat cum au fost 
toate... Până şi icoana mamei... Am uitat-o!... Şi auzindu-
şi cuvintele şi glasul sunând undeva dincolo de lumina 
fumurie din odaie, dar şi aici, în acest suflet al lui pe care 
îl simţea tânăr - of, of, of!... atât de tânăr, îngropat în 
trupul lui bătrân, la care acum, în miez de noapte, se uita 
dintr-o parte în oglindă, sau oglinda cu tot trupul lui se 
uita la el, trup istovit, căruia îi sunau oasele şi pe care 
voia să-l dezbrace ca pe o haină, să-l scuture ca pe o 
frunză, să-l răstoarne ca pe o piatră, zări cu ochii şi cu 
mintea o câmpie imensă cu tăinuită şi lungă suflare, 
neclintită parcă de vânturi şi de gânduri, o câmpie pură 
şi cu mulţi sori de rouă ce preced amurgul, o câmpie 
pentru a păşi în amintiri sau a pătrunde în miezul lor, o 
câmpie zămislită clipă de clipă sub disciplina semnului 
unui ordin suprem, câmpie care începea chiar de aici, de 
lângă trupul şi sufletul lui, şi se întindea dincolo de trup 
şi suflet, ca un pustiu, ca o apă, ca un aer, ca o vrere ce 
nădăjduia să dezgroape morţi. 

Dar veni un val... Dintr-o vizuină a câmpiei... Sări o 
scânteie... De pe un mac înflorit... Din care se născu un 
fluture... un roi... un nor... nori de fluturi... o mantie... o 
mantie imperială!... Şi câmpia întreagă se clătină sub 
munţi de ape, sub apusuri sângerii scăpătate din soare-
răsare. 

- Mamă! strigă fără să deschidă gura... Şi pormi iarăşi 
să o caute. 

O găsi. La capătul puterilor. în drum, lângă poartă. O 
poartă roşie. Cuprinsă şi ea de văpaia mantiei. Mama... 
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în b roboadă de borang ic roşu. . . Cu lacr imi roşi i 
p re l ingându-se pe faţa ei, săpând brazde adânci, 
picurând peste rochia ei de ţărancă cu umeri înalţi, 
domneşti... 

- Mamă! strigă iarăşi, dar ea nu-l vedea, nu-l auzea... 
Nici tânăr, nici bătrân... 

- De ce? se întrebă, încercând să deschidă poarta 
după ea. Şi ar fi fost de ajuns un singur cuvânt, un singur 
gest ca ea să-l audă şi el să-i alunge de pe faţă acele 
lacrimi roşii, acea mantie roşie care-i despărţea... Dar 
nu le făcu. 

... Şi iată că primul mort dădu semn de viaţă. Era un 
corn de zimbru, un cornuleţ, atât..., care cu voie şi fără 
voie se mişca. Nu atât spre el, spre Pavel lordanu-Pelin, 
cât spre colţul stâng al camerei şi al câmpiei, spre colţul 
poate cel mai întunecat, care la lumina colilie a cornului 
de zimbru începu să se limpezească şi să scoată în 
evidenţă scările unui palat, ale unei domnii. întâi scările, 
apoi coridoarele, săli le... Şi chiar scaunul Puterii... 
Scaunul, visul lui... Pe care îl tăinuia sub capacul scrinului 
şi din când în când îl scotea şi-i mângâia cu privirea 
brăţara... Dar de astă dată ieşi fără să-l fi chemat... Ieşi 
şi se înnemuri chiar sub icoană, sub stebla cea de busuioc 
uscat, pe care Raisa lui Lavrente o agăţase acolo mai 
alaltăieri. De ce Raisa? şi alungă cu mâna gândul ca pe 
o muscă sâcâitoare. Scaunul Măriei sale!... Liber şi fără 
strajă alături. Bun numai să te aşezi... Şi cornul urca 
scări le spre acel scaun, şi creştea.. . creştea.. . O, 
Doamne!.. Urca şi creştea un zimbru cu un singur corn. 
Un zimbru rănit, dar cu atât mai înverşunat... Pohtind să 
ajungă până sus. Să-l răstoarne şi să pască totul din jurul 
său. Să pască toată câmpia, toată iarba, toată culoarea 
asta, care părea că se instaurase pentru totdeauna, 
irevocabil. Să pască chiar şi vrerea celui ce visează să 
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dezgroape şi să învie morţii. Adică vrerea lui, a filozofului, 
a istoricului, a apostolului... Da, a lui Pavel lordanu-
Pelin!... nume rămas de la moşi-strămoşi. Hărăzit de 
Dumnezeu. Pavel, pentru ca să împărtăşească soarta 
marelui apostol, care mai întâi a fost duşmanul lui 
Dumnezeu, apoi alesul lui... lordanu, pentru ca să 
dumerească şi să îndrumeze un întreg popor prin apele 
sfinte spre pământul făgăduinţei... Pelin?.. Amărăciunea 
pelinului i-a fost dintotdeauna răsplata pentru toate câte 
le-a săvârşit... Da, da... Pavel lordanu-Pelin, omul care e 
nevoit acum să stea de vorbă cu viaţa lui, cu maică-sa şi 
cu tot ce încă n -a uitat... 

Ar fi ieşit înaintea zimbrului, dacă i s-ar fi supus 
mădularele. A pus chiar şi mâna pe armă, să tragă... A 
tras un foc de armă!... Şi totuşi n-a tras. Pusese mâna 
pe armă. O simţise. Şi o mai simte lipită cu patul de umăr, 
de obraz... Dar numai atât!... Că dacă ar fi tras un foc de 
armă, s-ar fi trezit toţi ai casei - feciorul,-nora, oaspeţii... 
S-ar fi trezit şi ar fi alergat să-l lege... Iarăşi cu vinele 
acestea de cauciuc. Iarăşi de pat sau de jilţ. Iarăşi!... Că 
dumnealor îşi închipuie că el, Pavel lordanu-Pelin, nu-i în 
toate minţile!... Ba nu! N-are nici un fluture... în schimb 
are imaginaţie!... Şi aflându-se de unul singur în camera 
asta, în pustiul ăsta, în câmpia asta fără urmă de drum şi 
fără umbră de om, vede ce-l bucură, ce-l doare. Vede 
metafore, imagini... romane scrise şi nescrise!... poezii 
şi cântece necântate!... Vede ceea ce n-a reuşit să 
trăiască, să trăiască şi să înţeleagă... Că a avut altele... 
Care l-au tras la fund. Nu femeile!... Şi nici banii, nici 
petrecerile, cum zic unii... Dimpotrivă. Femeile i-au fost 
şi-i sunt alinarea. Banii veneau spre el fără să-i cheme, 
fără să-i caute. Erau mulţi şi ţipau prin buzunare să-i ducă 
la petreceri. Aşa că... Au mai fost şi altele... Bătrânul îşi 
aprinse o ţigară. Scăpărarea chibritului îl dogori cu lumina 
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ei până în creier. Şi peste toate - scaunul puterii... Că 
nu-i sfetnic în ţară, care să nu râvnească la înălţimea 
lui... Da, da... Atunci şi-a dat în petec. Şi s-a dus de-a 
berbeleacul la vale. Atunci, când se întorsese de la 
Moscul, de la învăţătură, şi a acceptat postul de sfetnic... 
Atunci, când a devenit funcţionar, om al hârţoagelor şi al 
fărădelegilor. Atunci, când voia să îndrepte lumea şi 
uitase să înceapă cu sine. Atunci a pătruns în societatea 
înaltă, mai aproape de fruntea ei, şi lucra... lucra... Ca 
un ocnaş. De dimineaţă până noaptea târziu. Mereu fără 
somn şi mereu pentru alţii... Mereu devotat, atent şi silitor 
în tot ce i se cerea să facă... Numai să urce scara... Şi 
printre steaguri şi hârtii nu mai vedea cu timpul cum se 
lichidează obiceiuri, tradiţii, hotare... Cădeau litere, cărţi, 
spectacole şi cântece. Se dezrădăcinau păduri şi credinţe. 
Se demolau ziduri de cetăţi şi temple. Se uscau ape şi 
graiul celor drepţi. Da, da... Şi în tot, dar absolut în tot se 
vedea şi el implicat... El, acel tânăr care pornise cândva 
în lume să caute şi să aducă adevărul în ţară!... Şi tocmai 
în clipa când credea că se ridicase până aproape de cerul 
ace la a lbas t ru d in memor ia s fân tă a mamei , se 
prăbuşiseră peste el şi peste toate ruinele acelui imperiu 
pe care îl ştia atât de real şi veşnic. Ehe-he! Unde-s 
acum anişorii aceea?... Unde-s, că s-ar dezice de toate 
şi s-ar potoli. Lângă cartea vieţii, lângă pământ. între 
oameni, între cei ce trudesc din zori şi până-n noapte... 
între cei care-s ţara şi cântecul ei. Ehe-he!.. Ehe-he!.. 
Drept a spus cine-a spus, că înţelepciunea merge 
întotdeauna înapoia noastră şi de aceea ea ne vede 
mereu, şi noi n-o vedem niciodată. Ehe!.. Ehe-he!... între 
faptele noastre sunt şi unele pe care n-o să ni le 
tăgăduiască nimeni: cele rele! Cele care n-au timp pentru 
a se reface. Timpul lor e apa râului, apa care a trecut. 
Da, da... Apa care a trecut şi în locul ei a rămas câmpia... 
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o câmpie acum galbenă, fără margini... A rămas!... A 
câta oară?.. Rămâne şi nu se trece ca apa, ca timpul. 
E neclintită şi caută cu prezenţa ei calmă, cu aura ei 
cucernică şi de lungă suflare, să învie şi să dezgroape 
din creierul lui, din sufletul lui, morţi, oameni pe care i-a 
întâlnit pe pieptişul vieţii, necăjiţii şi supuşii soarelui, să 
dezgroape ochii şi inimile lor pline de prăpăstii, de munţi 
care au înseninat gânduri şi miresme de vise căzute, şi 
nu atât ochi sau inimi, cât firicele de iarbă îmbrăcate în 
cămăşi de ochi, de inimi şi de guri care-i sfredelesc 
creierul... Şi printre ele - broboada galbenă dintotdeauna 
a mamei , p recum o f loare a soa re lu i r o t i ndu -se 
singuratică după soare. Ehe-he... Ehe-he... oftează 
lordanu-Pelin şi prinde să se clatine... Nu atât el, cât 
trupul lui căruia îi scârţâie oasele. Nu atât trupul, cât 
scaunul puterii zămislit în el şi care acum e acolo, sub 
icoană, sub firul acel de busuioc pe care l-a agăţat Raisa 
lui Lavrente... Scaunul măriei sale şi z imbrul acela 
obijduit, care se căzneşte să dărâme scaunul... lată, i-a 
frânt braţul!... lată, i-a rupt piciorul!... lată, îi rumegă 
aurul!... 

- Păcă tu ieş t i , z imbru le ! vo rb i cu pace spre 
sălbăticiunea aceea cu un singur corn, de parcă şi-ar fi 
luat cuşma din cap şi s-ar fi aşezat la un ta i fas, 
respectând toate regulile etichetei... 

- Crezi? îşi ţugui buzele zimbrul spre el, dar glasu-i 
răsună de undeva de jos, din colţul stâng, chiar de pe 
pernă, de pe scrinul unde din când în când îşi odihneşte 
el, Pavel lordanu-Pelin, oasele şi creierii. 

- Nu te temi de înălţime? E scaunul puterii... Şi sub 
toate vremile tot scaunul domniei rămâne... Iar zimbrii 
au fost întotdeauna vânaţi... De toti domnitorii... 

« * 

- Şi au rămas sub toate vremile... Au rămas în stema 
ţării... în istoria, prezentul şi viitorul ei. Şi apoi... Ruina 
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asta nu-i scaun de domnie, dar o părere de-a ta, mormăi 
zimbrul, rumegând cu poftă brăţara tronului. 

- O părere de-a mea eşti şi tu. 
- Sunt. Dar o părere ce ţine de-o realitate, o tristă 

realitate de care trebuie să răspundă fiecare din noi... Şi 
să plătească pentru ea... 

Bătrânul simţi iarăşi o amăreală de pelin pe buze... 
Şi-şi aminti de ţigara stinsă. Aprinse un alt chibrit şi trase 
adânc în piept un fum... încă unul... Şi peste câmpia 
imensă şi galbenă coborî cerul... Un cer imens, albastru... 
şi în sufletul lui se aşternu pacea, seninul... 

- S-au schimbat şi se schimbă toate, dar setea de 
putere rămâne.. . Sapă şi macină.. . Macină o lume 
întreagă... O cumplită boală... Setea de putere... Şi am 
să iau lumea de la început... precum a făcut-o şi Apostolul 
Pavel. Care a păcătuit de neiertat... Dar tocmai pe el l-a 
ales Dumnezeu pentru misiunea lui apostolică... Şi dacă 
nu lumea, cel puţin viaţa să mi-o încep, viaţa mea... 

- Dar n-ai trăit o viaţă? 
- Cui îi place oare ce-a trăit?! Viaţa, cea din urma 

mea, lovea mereu în urechile mele ca o bătaie de clopot... 
Şi de câte ori am tras şi eu clopotele, să moară alţii 
înaintea mea... Şi mereu am purtat haină de ducă şi 
perdea de bolişti pe chip, ca să mă compătimească cei 
din jur şi să-mi facă loc să trec înaintea lor, spre scaunul 
Domniei... Şi parcă ajunsesem chiar alături... Odată s-a 
întâmplat să mângâi cu toată palma brăţara. într-o zi, după 
ce plecase Măria sa Vodă la vânătoare undeva în nordul 
ţării... într-o după-amiază... 

- Confunzi, bătrâne... Tulburi şi vremuri, şi domnii... 
- Trecutul trăieşte în noi, ca şi viitorul... Fără ziua de 

ieri nu vine nici cea de mâine... Fără dorinţa de mărire 
nu atingi nici culmile... 

- Şi eşt i conv ins că le-ai a t ins?. . Că nu te-ai 
prăbuşit?... 
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- Da... Desigur... Poate... în orice caz m-am aşezat 
pe tronul acela... Pe-o clipă... Şi aşteptam să cadă cât 
de grea povara coroanei şi pe creştetul meu... 

-Ş i ? . . . 
- Şi am văzut întuneric... Şi mă simţeam ca şarpele... 

Atunci când îl calci... Lunecos şi inutil. Şi totuşi... am 
crezut pe-o clipă că m-am ridicat deasupra tuturor... şi 
că mi se iartă şi mie totul... Dar nu mi s-a iertat nimic... 
Domnitorul acela de demult... Care te vâna şi pe tine 
odinioară... Mă urmărea... Şi mă vânează până astăzi... 
Ca un blestem... 

- Te ei la trântă cu trecutul?... Aşa ai să ajungi să dai 
cu barda şi-n Dumnezeu... Dacă n-ai şi făcut-o până 
acum!... 

- Dumnezeu îi unge pe Domnitorii ţării... într-un fel... 
credeam... că m-a uns şi pe mine. Dar s-a întors stăpânul, 
îşi uitase jucăria. O cutie plină cu clopoţei de aramă pe 
care măria sa îi înşira pe-o strună şi lovea în ei... Făcea 
muzică. Stăpânul, ca şi cei de azi, era un mare amator 
de muzică. Fără clinchetul acela de aramă îşi pierdea 
răbdarea. Nu putea nici milui şi nici osândi. Mâinile îi 
înţepeneau ca lemnul, ochii - ca sticla, iar gura i se 
umplea cu ace. 

- Şi te-a prins şezând pe tronul lui?... 
- Da... Sunând din clopoţeii lui... Şi tot sunând din 

clopoţeii aceia, m-am rostogolit înapoi, pe treptele scării 
pe care am urcat, peste credinţe şi prieteni... şi de atunci 
sunt aici, în sat. Cum s-ar spune, la odihnă, la aer curat 
şi la iarbă verde... Copilul lui Dumnezeu, Apostolul 
Pavel... 

- Unsul Domnului?... 
- Aşa credeam şi eu... în schimb feciorul şi noră-

mea... Se tânguie că nu-s... Nici apostol, nici Pavel!... 
Doar o părere de om... un strigoi... Un strigoi roşu... Le 
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fac familia de râs!... Sperii copiii!... Şi insistă să mă ducă 
la o casă de nebuni! Şi stau ziulica întreagă singur, de 
vorbă cu scaunul, cu pereţii... Ca acum... cu tine... 

- Mai anul trecut venea nevastă-ta, răposata... Şi-ţi 
ţinea de urât, şi te chema la ea... 

- Strigoaica?... De unde ştii? 
- De la feciorul tău... 
- Ai stat de vorbă cu el?! 
- Am stat... 
- Aşa-i. Venea. Dar acum nu mai vine. Am alungat-

o. Am invitat şi preot, am sfinţit casa... Dar fără folos. 
Faţa sfântă şi agheasma au îndârjit-o şi mai mult. Venea 
în fiecare seară. Se strecura sub plapumă, lângă mine, 
şi se văicăra că i-i frig de una singură, că tare ar fi bine 
să merg încolo, la cimitir, s-o încălzesc... Măcar pe-o 
seară... 

- Şi i-ai venit totuşi de hac? 
- A astâmpărat-o Raisa lui Lavrente. A dormit cu mine 

vreo câteva nopţi şi când a poftit strigoaica şi m-a văzut 
că dorm cu nasul între sânii Raisei, s-a supărat şi n-a 
mai venit. Pe urmă patul i l-am dăruit Raisei. Aşa ne-a 
fost învoiala. Dar noră-mea nu-mi iartă nici asta. Mă 
blestemă... Zice că dacă rămânea patul la locul lui, ar fi 
scăpat mai degrabă de mine. Că mă lua răposata. 
Numaidecât mă lua în cârcă şi mă ducea acolo, sub 
pământ. Cică să mă cuminţească... Ha! Să stau domneşte 
în sicriu şi să mă bucur că-mi umblă viermii strămoşilor 
prin trup!.. Nebunie, nu alta! Ei cum să nu înnebuneşti cu 
aşa noră?... Cum?... Şi dacă-s nebun, cum zice ea, atunci 
ce fel de nebun sunt eu, dacă înţeleg că-s nebun?!, lată, 
uite! scoase din buzunarul hainei câteva bucăţele de 
pâine uscată. Port cârmoji cu mine şi-i ospătez numai 
pe cei care-s flămânzi. Intr-o zi, vara trecută, pe când se 
tăia pădurea şi noră-mea se întorsese dintr-o vizită făcută 
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tăietorilor, o văzusem, o simţisem flămândă, şi i-am întins 
şi ei o cârmoajă. Ea mi-a zâmbit, a luat-o, dar pe loc a 
coborât din brişcă şi, mângâindu-mă cu palma pe creştet, 
a poruncit slugilor să mă lege... Iarăşi cu vinele astea de 
cauciuc! Vara trecută a vizitat Parisul şi când s-a întors 
nu mi-a adus nimic din ce-am rugat-o. Nici tu haină, nici 
tu pălărie, nici tu pantofi, doar vine de cauciuc şi prafuri 
de linişte mi-a pus pe masă. Prafuri vinete şi mai amare 
decât pelinul. După ce le iau, adorm şi nu mă trezesc 
câte trei-patru zile... Iar când mă trezesc, îmi vine să fug 
pe urlaţi din casa asta. Mi-i ruşine când aud din gura 
slugilor c-am dormit atâta... Parcă eu sunt de dormit 
acum?... Eu, cel care am săvârş i t . . . şi care n-am 
săvârşit multe în viaţa asta... Am avut talent pentru şapte 
inşi... Şi mai am... Mai am materie cenuşie, mai am 
gânduri... Am o durere... O mare durere!... Şi aş vrea s-o 
strig lumii... Să scriu, să strig că tot ce am scris e sub 
nivel... că multe le-am minţit, le-am înflorit... în cele 
treizeci de cărţi... Multe sunt contra adevărului istoric, 
contra neamului... Mi-am pierdut prin coclauri şi talentul, 
şi prietenii... Şi acum aş vrea să recunosc, să le revăd 
pe toate din talpă... Dar cum s-o fac, cum?... Mâna îmi 
tremură şi nu pot să scriu... Şi nici secretară nu-mi dau. 
Le-am spus, i-am rugat... Bine, bine, m-a liniştit feciorul 
meu. îţi aduc. De cinci ani tot îmi aduce!... Dar noră-
mea râde: Poate una de la Moscul, de la Paris? şi 
porunceşte iarăşi slugilor să mă lege, să mă închidă. 
De mila mea plâng şi păsările, şi frunzele, şi tot ce are 
nimă. Iar eu rabd. Dar cât pot să mai rabd?... Cât?... 
Parcă eu nu-s tot om, nu-s tot suf let?.. . Am şi eu 
mândrie, am şi eu cinste. Şi tare aş vrea... Să mă urc 
pe scaun de domnitor, măcar pe-o clipă, aşa ca domnul 
acela de demult... 

- De ce ţii numaidecât să urci?... 
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- Nu ştiu, dar e ceva ca o boală în mine: vreau să 
fiu!... 

- Tu nu eşti... Nu mai eşti... N-ai nici viitor, iar trecutul 
ţi l-ai distrus până la necunoaştere. 

- Am avut un tron pe care l-am pierdut şi pe care 
încerc să-l recuceresc de fiecare dată... Şi să urc... Să 
mă răzbun vreau... Să mă răfuiesc cu noră-mea, cu 
feciorul-meu... Să-i bat, să-i schingiuiesc... Să-i omor 
vreau... Să-i omor şi să mă bucur!., că am scăpat de ei, 
c-am scăpat satul de fărădelegile lor... că le-am dat moşia 
să trăiască, să se împace cu oamenii satului, cu oamenii 
şi cu mine!... Iar ei sunt moartea... Iar moartea, precum 
spunea apostolul Pavel, este ultimul duşman ce trebuie 
distrus. 

- Moşia cui? 
Pentru o clipa privirea bătrânului urmări în câmpia 

aceea imensă a gândului o pasăre albă ce plutea ca o 
filă albă în albastrul cerului peste amurguri şi amiezi 
însorite, legănându-se pe-o aripă şi căzând ca fulgerată 
de un glonte. 

- Moşia zimbrului nostru... acela de demult... Dată 
de domnitorul ţării... Şi am făcut toate actele pe numele 
lor, i-am povăţuit să nu cheltuiască banii şi avutul cu 
petrecerile, cu fel de fel de boarfe de peste hotare în 
care cad mulţi pătimaşi neştiutori... l-am povăţuit să nu 
repete greşelile mele, că-s amare... Mai amare decât 
prafurile pe care le înghit!... Să aibă frică de Dumnezeu. 
Dumnezeu care nu vine niciodată, dar care poate veni 
chiar mâine!... Au depus jurământ în faţa icoanei şi parcă 
dintru început se ţineau de cuvânt. Dar pe urmă spuma 
vieţii i-a prăpăstuit spre bulboană. Şi s-a pornit... Cu mese 
mari şi oaspeţi din toată lumea... Zaiafeturi... Şi călătorii... 
în Franţa... Anglia... Italia, India, Republica Başcan... 
După ispita satanei... care muşcă ca o boală frumoasă. 
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Lin fel de şoricioaică, muscarină, un fel de râie pe pielea 
nimii! aşa le-am spus... Şi chiar m-am răstit la ei!... 
Prostia omenească însă are urechi, dar ascultă cu dinţii, 
ar jurnalul ei intim e alb de neputinţe şi de prea mare 
tirajare. Aşa că... am scăpat hăţurile din mâini! Cum se 
desprimăvărează, le ţâţâie inima de ducă la amândoi. 
Când noră-mea îşi face geamantanele, când - feciorul 
meu. Casa asta parcă-i o gară. Vin în ea pe apucate. 
Strigă, scuipă, taie, pleacă!.. . Parcă aşa se ţine o 
gospodărie?... Risipesc totul. Anul trecut s-au lipsit de 
pădure, de ultima floare, de ultima umbră. La vară vor 
i/inde şi casa. îmi spun că locurile astea are să le ia statul, 
să construiască un aerodrom militar... că din primăvară 
au să înceapă lucrările de nivelare a terenului... că au să 
Fie aduse încoace maşini, matahale cu scări înalte şi 
motoare mari de fier, care au să brăzdeze pământul, au 
să urle, au să ţipe... şi vuietul lor, infernal, plin de 
/ântoaice, desişuri şi strâmtori, are să mă destrame, are 
să mă doboare!... Mă terorizează ca să nu mă opun la 
i/ânzarea casei... Să mă pregătesc de ducă. 

- Şi pe moşia lui lordanu-Pelin se va construi cel mai 
mare aerodrom din lume... Aşa scriu ziarele... 

- Nu cred. 
- De ce?... 
- Eşti o imagine plăsmuită de mine, n-ai de unde şti... 

Fără ochii şi creierii mei nu puteai să citeşti nicăieri. 
- O fi precum zici. Sunt o imagine plăsmuită de 

dumneata, dar nu de azi... Ci de ieri, alaltăieri... De pe 
atunci când ai semnat cartea de sonete "Solomonii din 
sâmpia cu zimbri", o carte plină de simboluri... Şi de 
zimbri... fără ochi, fără coarne, fără picioare... Dar toţi 
sau în cârjă, sau cu aripi. 

- Da... Aşa-i, am devenit uituc. 
- Nu te amărî, se întâmplă... lată şi eu am uitat despre 
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ce vorbeam! parcă zâmbi zimbrul pe urma cuvintelor care 
răsunară de undeva de jos, iarăşi din colţ, de pe scrin. 

Bătrânul observă acest fenomen straniu. îl fixă în 
minte şi încercă să rămână un timp închis în sinea lui, cu 
bietele unelte chinuitoare şi paşnice, cu ţigara care iarăşi 
se stinsese, cu vinele de cauciuc, cu prafurile amare... 
cu scaunul domniei care acum crescuse şi nu încăpea 
sub capacul scrinului... cu iarba coaptă a acelei câmpii 
imense, cu pasărea albă care cădea zilnic în adâncul 
sufletului şi el căuta să o acopere cu ţărână, sau cu 
gânduri, numai să uite de existenţa ei... şi iată... simţi 
acum... Undeva mai în adânc, dincolo de aripa aceea 
albă... Simţi inima unui gând... Viu, ca şi apa sub nuiaua 
celui ce dă izvorul în vileag. Şi continuă dialogul: 

- Vorbeam de aerodrom. . . Da, da... Din mâna 
păcătoşilor... De la ei... De la fecioru-meu şi de la noră-
mea voi primi izbăvirea... Aerodrom?... Poate că aşa 
trebuie să fie... Că tot ce se face pe lume, se face spre 
bine... Şi mă gândesc acum... Că e posibilă o împăcare 
a omului cu maşina... O maşină zburătoare... care azi 
poate înlocui pasărea, dar mâine omul... Ce bine ar fi 
dacă s-ar inventa una care ar putea să mă înlocuiască 
pe mine?!... Să nu mai sufăr nici eu... Să nu mă doară 
amintirile... Da, da... O maşină viguroasă, tare de vir-
tute... care mă va smulge din mâinile lor, mă va trece 
peste durere şi nelinişte... Spre o viaţă nouă... Lumea 
trebuie pornită din nou... Să se şteargă totul... Să mă 
elibereze de cătuşele cele grele, care au început să 
ruginească pe mâinile mele... Să mă pot înălţa iarăşi... 
Râzi, zimbrule... E nebunie ce spun?... Da, da... Orişice 
imaginaţie, orişice gând viu deviază de la normalitate... 
Şi numai ea, nebunia, îndrăzneala ei ne mişcă înainte... 
Aprinde focul bucuriei... care acum mi-a cuprins toată 
fiinţa... Şi pot să strig... Nu mai vreau să trăiesc pe 
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pământul cel vechi!... Vreau să trăiesc pe pământul cel 
îou!... Pământ care e şi cel de aici, dar şi cel al stelelor... 
;i al florilor... 

- Dar în pământul acela al stelelor şi în potirul florilor 
iu mai vezi lumina celor ce s-au stins pe urma ta în 
îefiinţă? auzi bătrânul, simţind aproape-aproape bătăile 
nimii şi respiraţia zimbrului. 

- Da, s-au stins ... Dar totul a fost un joc... Un joc de 
îoroc... Cu urmări imprevizibile... Doar nişte scrisori 
îesemnate... vinuri şi laude... Aproape fără nici un efort... 
:um paşte mielul iarba... Şi ce te uiţi aşa la mine?.. Da, 
-am păscut. Cu pâinea şi cuţitul altuia... că aşa a fost şi 
;ste... Noi, basarabenii, am trăit şi mai trăim într-un 
îăvod. Şi oricât am fi de isteţi şi sprinteni, până la urmă 
oţi... toţi ajungem pe tigaie. Mai ales acum, când gheaţa 
bieţii e groasă şi pentru o gură de aer ne îmbulzim spre 
)chiul de apă caldă care izvorăşte din malul străbun. 

- Dumneata ai ajuns? 
- Am ajuns, tocmai când era cât pe ce să fiu curăţat 

>i pus pe frigare, am sărit... Am sărit la vreme. Şi iată, de 
)ine de rău, o mai duc... Sper o zi mai bună. Cu toate 
năruntaiele din mine sper... Din ungherul de jos, de pe 
>crin, de sub icoană şi de sub scaunul domnitorului, de 
acolo de unde răsunau şi cuvintele zimbrului, izbucni un 
lohot care îl tulbură, îl stânjeni... ca până la urmă să uite 
ie sine şi de tot ce-l trezise la viaţă. 

- Cine-i? dădu el să întrebe... Dar nu izbuti. Căci în 
aceeaşi clipă, parcă îndemnată de hohotul care tot 
:reştea şi se rostogolea în valuri, se ridică de pe scrin şi 
:rescu până în pod o umbră, o stafie plămădită din 
îohote, lacrimi şi ţărână... O stafie de om. Neagră, 
leagră... Şi fruntea, şi barba, şi haina... Numai un alb îi 
nflorea gulerul şi pieptul cămăşii... şi ochii! Un alb care 
Palpita ici-colo ca nişte inflorescenţe de clocotiş din 
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marginea pădurii. Palpita, precum privirea celui pe care 
l-a avut de prieten şi de rival... După atâta prăpăd de ani?... 
El?... şopti bătrânul fără voie... Stai... Uşurel, uşurel... 
De acolo, din Siberia, de la minele de uraniu nu se întoarce 
nimeni... Dar mai ştii?!... Dumnezeu e mare... O fi... S-o 
fi întors cumva... 

S-a întors să-mi ceară socoteală... Dar pe unde a 
intrat?... Uşa e încuiată!... Fereastra are gratii... Sau 
poate-i chiar ea?... ŞoimanaL. în chip de bărbat... A venit 
în seara de revelion să mă colinde cu coasa... 

- Prea târziu ai venit, dragă, prea târziu... zise el, 
Pavel lordanu-Pelin, după un răstimp de tăcere, zise 
potolit, fără amărăciune. Eu nu mai am... Ca şi tine... Nu 
mai am pacea de apoi, moarte. Am făcut multe, care nu 
mă lasă să mor... Sunt norocosul care moare mereu 
într-o lume aflată în agonie... Zic, mor mereu pentru că 
nu am izbutit să schimb acest verb pe cel de-a trăi... în 
viaţa mea am schimbat numai ceea ce-mi convenea, 
pentru a muri cât mai repede... Schimbam tristeţea pe 
veselie, apoi veselia pe tristeţe... Şi ceea ce intuiam pe 
ceea ce încă nici nu eram în stare să intuiesc... Şi murind, 
trăiam!... Paradoxal, dar aşa e! Fără să mi se impună, 
fără să fiu rugat, îmi turnam zilele dintr-o lume în alta. 
Aşa că... chiar dacă ai venit să mă iei, moarte, ia-mă!... 
Nu mă tem... şi mai ştiu că n-ai să reuşeşti... Ciclul meu 
de rotire nu s-a împlinit... Şi chiar de mă trec, am să 
renasc... Am să renasc şi iarăşi am să rămân pe acest 
pământ... Eu nu cred în nemurirea de apoi, în rai sau în 
iad... Cred în nemurirea de aici, de pe pământ... Sufletul 
meu şi mintea mea vor părăsi aceste oase şi imediat vor 
trece într-un alt corp... 

- într-un zimbru? desluşi el vocea în umbra omului 
care făcu câţiva paşi spre fereastră. Parcă era aceeaşi 
voce cunoscută, parcă nu. Sau într-un şarpe?... 
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- După zod iacu l ind ian şa rpe le î n s e a m n ă 
nţelepciune... Precum şi Apostolul Pavel... Mai întâi a 
ost şarpe, apoi a devenit unsul lui Dumnezeu... 

- Omul cu cît e mai păcătos, cu atât mai sus se 
fişează... se răsuci moale spre el acea umbră de om. Se 
ăsuci într-un călcâi, ca şi zimbrul pe care l-a ştiut de 
>rieten şi de rival... 

- Dar cine eşti tu, ca să mă condamni pe mine?... 
îătrânul îl privea cu un ochi rău şi bănuitor... Da, da... E 
;hiar el... Dar nu mă tem... Acum n-am de ce să mă tem... 
\ trecut vreme... Şi dacă a venit să-mi ceară socoteală, 
i-are decât... 

- Sunt înţelept, Zimbrule, sunt... Dar vinovat... încă 
le atunci de când te-am denunţat că ai gânduri negre 
lespre lume!... Umblai cu capul în nori şi voiai să schimbi 
;ocietatea... îţi mai aduci aminte? 

- Nu... Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat cu tata. 
- Eşti fiul lui Nicolae Zimbru? 
- A l lui. 
- Nicolae nu s-a mai întors?! 
- Nu. 
- Şi acum ai venit să te răzbuni?... întrebă mai mult 

;u buzele Pavel lordanu-Pelin, lăsându-se moale în jilţ. 
- Am venit să văd cum arată cel care l-a răpus pe 

ata... 
- Cine ţi-a spus? 
- Mama. 
- Mai trăieşte?... Parcă a fost şi ea deportată, sau 

:onfund ceva?... 
- Nu, nu... Nu confunzi nimic. Mama a fost într-adevăr 

ii ea condamnată, dar s-au găsit oameni şi au elibe-
at-o. Era însărcinată. Mă purta lângă inimă. 

- Cum?... N-au existat astfel de legi... 
- Da. S-au găsit oameni... Excepţia confirmă regula! 

417 



- Şi cum ai dat de mine?... Cum ai intrat? 
- Să nu-ţi fie frică de mine. Duşmanul tău e în tine... 

Am înţeles acum, cât am stat pe scrinul acesta şi am 
aşteptat să te trezeşti. 

- Am dormit mult? 
- Vreo douăsprezece ore. 
- în locul tău eu n-aş fi răbdat atâta. Ţi-aş fi făcut felul... 

zise sec, arătând cu degetul la gâtul lui slăbănog, vânăt 
şi plin de zbârcituri, apoi întrebă: 

- Nu cumva ţi-a fost milă de mine?... 
- Voiam să-ţi aud vocea... Voiam să te surprind într-o 

clipă de luciditate... 
- Şi să mă întrebi dacă îl mai ţin minte pe tatăl tău?... 
- Da, vreau să ştiu mai multe despre el. 
- Era un om înalt, cu părul negru şi ochi albaştri... 
- Figura i-o cunosc din fotografii. 
- Ce fel de fotografii?... 
- Multe ... împreună cu tine... încă de pe când studiaţi 

filosofia la Moscul... Am şi una numai cu tine în cadru. 
Stai îndoit la fereastra deschisă, cu desăvârşire gol, 
focalizezi cu oglinda soarele... să-ţi vindece trânjii... 

- Pe atunci eram prieteni buni... iubeam aceeaşi fată... 
- Pe maică-mea. 
- Da, Elena... Da, da... Elena lui Stan Albu, cel cu 

moşie undeva dincolo de Valul lui Traian. 
- Da, cel de la care maica dumitale a împrumutat o 

sută de mii ca să-ţi poţi continua studiile... 
- Să fi împrumutat maică-mea?... Eu m-am pornit în 

lume fără bani... Eu n-am luat nimic de-acasă... 
- Istoria cu maică-ta am auzit-o mai adineauri... De 

la tine... Vorbeai de unul singur... 
- M-ai spionat?... Şi cine te-a invitat aici?... 
- Fiul tău. M-a rugat... 
- Şi în loc să petreci cu toţii acolo, la masă, lângă 

pomul de crăciun, ai hotărât să-mi ţii de urât? 
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- Altă ocazie n-aş fi avut. 
- Da mâine, poimâine?... 
- Mâine începe un an nou... Iar eu am venit să-l 

încheiem pe cel vechi... 
- Da, da... Acum, noaptea, e mai bine... E seara de 

^evelion şi multe se iartă în această seară... Sau poate 
nu eşti în stare să mă ierţi?... Să mă ierţi tu în locul lor... 
al părinţilor... Eu, precum vezi, te-am iertat... 

- M-ai iertat?... Pentru ce? 
- Că ai intrat fără voia mea în cameră şi m-ai 

spionat... 
- Când am intrat în cameră, te-am găsit urlând... Ei 

te legau cu vinele astea de cauciuc. 
- Ş i cum de ţi-au dat voie să rămâi aici?... Doar feciorul 

meu ştie că sunt gură spartă... Vorbesc cu cei vii şi cu 
:ei morţi... 

- Eu sunt doctor şi am venit să te examinez... Să te 
ajut... Să-i ajut... să te aibă sănătos. 

-Vorbeşt i sincer?... Maică-ta ţi-a spus cine-am fost... 
- Mama creşte păsări... La Dunăre, la ghiol... Şi râde 

Drintre lacrimi... Că ai fost şi eşti... mai tânăr decât dânsa. 
- Da, cu două luni şi o pasăre... Albă!... Aşa glumeam 

loi, tinerii... Dar acum încurc multe... Nici pe maică-mea 
n-o mai ţin minte!... l-am uitat ochii, i-am uitat vocea... 
foate le-am uitat... 

- De taică-meu ţi-ai amintit. 
- După vocea ta. Seamănă cu a lui. 
- Vasăzică cele rele nu se uită? 
- Nu. Pe el nu pot să-l uit. Mi-a furat-o pe Elena. 
- împotriva dorinţei ei?... 
- A ameţit-o cu fel de fel de şoşele şi momele. 
- Şi eşti convins că ea te-ar fi ales pe tine, dacă ar fi 

fost să aleagă? 
- M-ar fi ales. N-ar fi avut încotro. Femeile sunt ca 

găinile. Până la urmă se deprind cu orice cocoş. 
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- Cum ai fi putut trăi cu o femeie care nu te iubeşte? 
- Precum am trăit cu cea care a murit. Aş fi trăit bine. 
- Şi totuşi, de ce l-ai denunţat pe taică-meu? 
- Ţi-am spus, o iubeam pe maică-ta. Chit că nu era 

nici prea frumoasă şi nici prea bogată... Dar parcă îmi 
pierdusem minţile... 

- Acum vorbeşti urât de maică-mea... 
- Nu vorbesc urât, constat numai... 
- Dacă o îndrăgea i cu adevărat , nu puteai să 

păcătuieşti... 
- Am iubit-o... Jur pe Dumnezeul din cer... 
- Jurământul tău n-are nici un Dumnezeu... Le-ai jurat 

şi părinţilor mei, dar nu te-ai ţinut de cuvânt. 
- Nu m-am ţinut de cuvânt, fiindcă o iubeam. Când 

s-au căsătorit, m-am îmbolnăvit de inimă rea... Şi m-am 
răzbunat . Aşa-mi str iga dragostea, aşa-mi şoptea 
sufletul... 

- Să-i bagi pe amândoi la puşcărie... Şi să le iei 
pământul... 

- Care pământ? 
- A c e s t pământ, acest sat... Pădurea, văile şi dealurile 

din jur. 
- Te întreci, te întreci cu gluma, băieţică! 
- Nu glumesc. Ştiu prea bine ce spun. 
- Taică-tău a semnat un articol... în presa de pe 

timpuri Despre misiunea Sfântului Apostol Pavel"... Şi 
eu... 

- Ai trecut de partea duşmanilor noştri, care urmăresc 
pieirea românilor ca popor... Şi ai folosit mai târziu ocazia, 
ca să-l denunţi... 

- Zău... Voiam să împac lumea, aici, în Basarabia... 
Că, vezi, lumea fierbe, se zbate până şi azi... Ba spre 
răsărit, ba spre apus... S-a tulburat cu totul... Şi voiam, 
ca toată lumea, pace, prosperitate... Pace pe pământ şi 
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intre oameni bună învoire... Şi pentru asta, credeam eu, 
;oţi duşmanii trebuie să piară. Iar el se împotrivea la tot 
;e era nou... 

- Şi ai hotărât să-i căsăpeşti... Cu dovezi... Cu gura 
j i cu pana altora. L-ai pârât că acţionează împotriva 
mperiului... 

- Da, da... Aşa a fost. Erau pentru unirea cu ţara. 
- Dar pământul lui ţ i -a rămas. 
- Cum? 
- El ţi-a semnat o hârtie... Ţi-a semnat-o în alb. în 

ziua când l-ai vizitat la închisoare. Ca tu să înaintezi o 
•eclamaţie către guvernator. Dar ai făcut în scris o 
declaraţie că el îţi e dator nişte bani, şi deoarece nu-i 
gre, îţi dă pământul în loc... 

- Cât am dormit, ai răscolit în scrinul cu acte?! 
- Da, am găsit şi hârtia. 
- N-ai să dovedeşti nimic. A trecut vreme multă de 

atunci. Şi apoi eu sunt bolnav... Şi deci iresponsabil... Şi 
iici o judecată nu poate să decidă după spusa şi cugetul 
neu, chiar dacă declar că am comis o crimă. 

- Eu am să te vindec... 
- In loc să mă pedepseşti?... 
- Asta îţi va fi pedeapsa. Să rămâi în viaţă cu toată 

povara morţilor... 
- Da?!...' 
Ochii bătrânului se dilatară, gata parcă să soarbă, să 

nghită toată făptura doctorului. Făptura, vocea... Câmpia 
aceea imensă... cu vatra de jăratic a asfinţitului, cu floarea 
soarelui, cu ceruri înalte şi azurii... Dar nimic nu se urni 
Jin loc... Numai scaunul domniei lui... Fără brăţară, fără 
picior... Parcă se clinti să vină spre el, dar până la urmă 
Poborî şi se ascunse sub capacul scrinului... Şi din urma 
ui porni mânată de vânt o hârtie... Ca o pasăre... Acea 
Pasăre albă, căzută adineauri în mijlocul câmpiei, porni... 

421 



şi ajungând până la el, se propti cu aripile de pieptul lui şi 
începu să-i ciugulească ochii şi gândurile despre lume şi 
despre viaţa lui care, ca un fluid lent, candid, cu adieri de 
pelin, mustea domol prin toate ramurile şi încheieturile 
corpului, prin toate cotloanele amintirilor... Mustea din ce 
în ce mai domol.. . Parcă spre stingere, parcă spre 
înviere... 

- Ţ i -e rău? se alarmă Zimbru, aplecându-se spre faţa 
bătrânului. 

- Da-a... bolborosi Pavel lordanu-Pelin, şi mâinile lui 
se ridicară fulgerător spre gâtul tânărului. Te sugrum... 
Cu mâna mea te sugrum! 

De afară se auzeau paşi... Venea Anul Nou... Iarăşi 
cu un sfârşit şi cu un început de lume... 





Din acea noapte de Anul Nou, când pentru prima oară 
în alaiurile de sărbătoare vocile noastre răsunaseră pe 
ia ferestrele caselor, încă de pe atunci ni s-a dus faima 
prin toate mahalalele satului. Astfel, încă de pe băncile 
şcolii am trecut cu surioara mea sprânceana dealului, 
care ne ascundea de lumea mare, lume la care nici nu 
ne gândisem vreodată . 

Ecoul acelor colinde albe mai fulguia încă în inimi şi 
ai casei se lăsară furaţi de vorbele satului. Şi poate nu 
atât noi, copii i , cât mai ales mama, marea noastră 
meşteriţă de vise... Nu era zi să nu-şi arunce privirea 
duioasă spre frunţile noastre, să viseze cu ochii deschişi. 
Visa iarna, torcând lângă sobă, până fusul se desprindea 
din mâna ei şi, rostogolindu-se pe podea, încerca să 
treacă pragul. Visa vara pe deal la prăşit, plivind pălămida 
şi spinii de pe rândurile ei, dar şi de pe rândurile noastre, 
pentru că aşa mici cum eram, vrednici numai de joacă, 
mai eram slăviţi şi de câte-o sapă, şi de câte-un rând de 
prăşitură prin acele lanuri de păpuşoi, de sfeclă, de 
răsărită... Visa cu nădejdea în suflet să ne vadă desprinşi 
din greul pământului, din arşiţele zilelor de vară şi porniţi 
undeva dincolo de sprânceana dealului, colindând prin 
oraşele lumii, acolo, unde nimeni din cei de-o seamă cu 
noi nu se învrednicise să ajungă şi bucurând-o cu o viaţă, 
prea poate mai grea, dar nespus de frumoasă. 

- Puişorii mamei, ofta ea cu atâta suflet, că ni se 
rupeau inimile de jalea noastră. 
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O vreme fluiera şi tata a bucurie. Pălăria şi-o sălta cu 
fală spre creştet, aplecată tinereşte pe-o ureche, ca omul 
care ştia bine cine-a sădit sămânţa colindelor în satul lui. 
Dar când auzi şi pricepu încotro deschide poarta oftatul 
mamei şi la ce depărtare ne îndeamnă să ieşim din 
ogradă, bucuria lui se mistui fără urmă. Se încruntă 
deodată, se întunecă la faţă, şi aşa cum şedea pe prispă 
şi grijea sapele în dimineaţa aceea, se răsuci mânios 
spre mama, de-i sări pălăria cât colo: 

- Ce oftezi şi pe cine căinezi mata, femeie?! Dar cine 
să îngrijească ogorul care ni l-a lăsat Dumnezeu? Cine, 
dacă nu eu, şi copilul meu, şi nepotul meu?... Că-nţarcă 
lumea plugarilor!... Toţi fug la învăţătură şi prea puţini 
revin. Apoi întorcându-se către noi doi: 

- Şi voi ce-aveţi de spus?... 
Noi stăteam nehotărâţi şi nu ştiam ce să-i răspundem. 

Neputincioşi de-a împăca dintr-o vorbă cerul şi pământul, 
cât pe ce să izbucnim în plâns. Noroc de mama, care 
găsi la timp un cuvânt de pace pentru noi toţi. 

- Nu striga, omule, că-s mici şi-i sperii. Lasă-i să 
crească în tihnă cu un cântec, cu o glumă... Pe urmă s-or 
aşeza ele toate la locul lor. Te-ai aprins degeaba, de parcă 
n-ai şti că aşa-i de când lumea. Unii ară, seamănă, iar 
alţii cântă, joacă... Pe tine taică-tu nu te-a trimis la oraş 
să înveţi muzică? 

- De trimis m-a trimis... dar nu m-a înstrăinat de 
pământ... 

- Dar nici nu te-a chemat înapoi, ai fugit tu de capul 
tău, râse mama cu poftă şi ne făcu din ochi, punându-ne 
inima la loc. 

Păţania tatei o ştia tot satul. O cunoşteam şi noi din 
auzite. Bunelul îşi scuturase cureaua pe spinarea lui, să-l 
întoarcă la carte, însă tata s-a înfipt cu mâinile şi cu inima 
în brazdă şi a răbdat, până bunelul a căzut de puteri. 
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Pământul l-a ajutat să rabde şi cu vremea i-a răcorit toate 
arsurile. Doar uneori, când cineva pomenea ziua şi 
ceasul acela, se pierdea cu firea şi se ruşina, nu atât de 
bătaie, cât pentru că-şi iubea atât de mult pământul. 

- Dacă spui mata, femeie... zise tata cu jumătate de 
glas, apoi să-i lăsăm să crească... Şi, ridicându-şi pălăria 
de jos, oftă la rândul lui, şi o trase pe ochi. 

Anii au trecut ca sărbătorile. Pe neprins de veste. Tata 
şi mama munceau toată vara pe deal. Toamna fără ei nu 
trecea nici o nuntă, nici o cumetrie. Că aşa zice lumea: 
dacă-l pofteşt i pe lacob Ciubară, nu-ţi mai trebuie 
muzicanţi. Avea tata harul de-a porni şi de-a duce lumea 
cu cântecul şi cu gluma până departe, peste mări şi ţări, 
într-o poveste, la care visam acum şi noi. Apoi le îngropa 
în el până la altă toamnă, când semăna prin sat alte 
cântece şi alte glume, la alte nunţi şi cumetrii. 

Cu toamnele tatei am crescut şi noi, cei doi copii ai 
lui. El culegea sămânţa, o măcina, şi făina albă îi îneca 
părul. Noi strângeam florile primăverilor, făceam coroniţe, 
şi tot jucându-ne de-a împăratul şi împărăteasa, într-o zi 
ne-am pomenit mari domnitori peste ograda noastră, 
peste văile şi dealurile din jurul satului, peste mări şi ţări... 
Furam cântecele şi glumele tatei şi le scoteam din casă. 
Sora mea - cântecele, eu - glumele. Nu apuca tata să ni 
le cânte, să ni le spună până la capăt, că noi le şi ticluiam 
în voia noastră, le îmbrăcam cu glas tânăr şi, ieşind pe 
toloacă, ne luam cu alţi copii din sat, căci şi ei veneau cu 
avutul părinţilor lor. Şi aşa, din întrecerile noastre de pe 
toloacă, într-o zi satul se pomeni că are un cor şi cântăreţi 
cum n-a mai văzut ţinutul, ba chiar şi un teatru cu două 
piese înscenate. Una a lui Vasile Alecsandri Piatra din 
casă, şi alta - o comedie scrisă de învăţătorul nostru de 
geografie Ion Sebastian despre ziua de azi a satului, unde 
jucam eu rolul principal cu toate glumele aduse de acasă. 
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Atât i-a trebuit lui tata! S-a închis în sinea lui şi n-a 
nai vorbit trei zile la rând după serbarea de întâi Mai. A 
riocnit aşa, până s-a aprins de la un muc de ţigară ascuns 
je mine în raniţă. S-a aprins de la un muc de ţigară stins 
ncă de-o lună de zile, dar ardea cu atâta pară, de nu-l 
jutea ogoi nici mama, nici sora, nici eu, Costăchel, 
jortretul lui la faţă şi la sânge. Pe mama a poftit-o să 
asă pe prispă, dar pe mine şi pe surioara mea, Tamara, 
ie-a rugat să mai şedem pe laiţă şi să-i ţinem de urât. 
3um a pus zăvorul din urma mamei, a început să ne 
ntrebe, cu cureaua în mână, ai cui suntem şi ce căutăm 
n casa lui. 

- Păi... ai matale sântem... şi ai mamei... gângăvi 
ramara printre lacrimi. 

- Da de unde! Eu n-am asemenea copii. 
- Ne-a spus mama... Pe mine m-aţi găsit în Valea 

\dâncă. Chiar lângă izvor. Şi pe Costăchel tot pe acolo l-aţi 
jăsit... 

Deşi Tamara e mai mare decât mine cu doi ani, dar 
)e atunci mai credea că lumea se înmulţeşte şi creşte 
Jin sămânţa ierbii şi a curechiului. Era frumoasă povestea, 
Jar, ascultând-o pe soră-mea, am încercat s-o fac mai 
deocheată, să creadă şi tata. 

- Pe mine m-aţi prins în coada iazului, cu fatca... aşa-i, 
ată? 

Tata îmi aruncă o privire grea, de mă lipi cu spatele 
ie perete. 

- De unde ai mai scos-o şi pe asta, mintiosule? 
- De unde le scoţi şi matale. Din pământ, din iarbă 

'erde... De sub lună, de sub stele... 
- Vrei să spui că-s mincinos?... 
- Asta n-am spus-o eu... 
- Bun!... juca tata teatru, ca să mă lase mai la adânc, 

>ă vadă, câţi drăcuşori mai am în mine, adicătelea, o să 
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mă pot eu desprinde de cureaua lui, ori o să mă înec în 
lacrimi. Atunci cine? 

- Cine?... Mama! Când m-a adus din Valea Adâncă. 
Mă ţinea strâns în braţe şi-mi tot îngâna la ureche: "Ai să 
creşti mare, fecioraşule, şi ai să-i scoţi lui tată-tu nebuniile 
din cap... Să se astâmpere, să se cuminţească... Că 
au să-l deoache vădănile satului... Versul şi glumele lui 
n-au să ne aducă la bine. Cine râde astăzi, mâine îi vine 
rândul să plângă". 

Tata mai tuşi o dată în pumn. 
- Oare? A spus ea aşa? 
- Poate nu chiar atunci... bâiguiam eu fără noimă, 

cu ochii închişi şi cu îndrăzneala unui condamnat. Şi 
mai spunea că ai să fii de treabă şi ai să te ţii de nevastă 
şi de copii. Ştia că oriunde te-arf i dus cântecul şi gluma, 
tot la casa noastră ai să tragi. Dar glumele au şi spini... 
Spinii pe care i-ai căpătat, pe când strângeai cu mama 
fânul în Valea Adâncă... înainte de cununia voastră... 
Când te-a cro i t cu un mănunch i de sp in i , să te 
astâmperi... Că în vara ceea crescuseră spini în loc de 
iarbă... 

- Crescuse şi iarbă, tuşi tata în pumn, plecându-şi 
privirea. 

- Şi mi-a mai spus că mi-ai lăsat şi mie nişte spini 
în inimă. Şi-acum nimeni nu-i poate scoate. Nici doctorul, 
nici cureaua matale. 

Tata tăcea. Am crăpat un ochi la cele două ferestre 
din spatele lui. Erau pline de feţe, de ochi, de guri. Mama 
adusese în ogradă mahalaua şi toate neamurile din sat. 
Alergase, pesemne, într-un suflet pe la toţi şi le zisese 
cu ofuri şi lacrimi, cum ne căina ea întotdeauna, cu şi 
fără de pricină: 

- Haideţi, măi, cu toţii... Că a dat strechea în omul 
meu. O să-mi omoare copiii! 
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Curat ca la teatru. Mahalaua şi neamurile în sală, iar 
noi cu tata pe scenă. Se uitau curioşi şi aşteptau 
desfăşurarea comediei. 

Tata tăcea, dar fără mânia de adineaori. Urmărea cu 
srivirea fotografiile din tinereţe, prinse pe covorul de pe 
Derete. Cuvintele mele îl aduseseră cu gândul înapoi 
Deşte ani. în câmpul verde, plin cu flori, al covorului, ţesut 
je mama, alerga călare pe un cal alb un tânăr aidoma 
ui, cel de odinioară, alerga pe-o margine de ştergar, sărea 
jeste iernile albe şi reci...El îşi tot plimba din când în 
;ând privirea de la o poză la alta, nădăjduind să se 
ntâlnească cu tinereţea lui. Privirile lui strigau în dreapta 
ji în stânga peretelui, dar nu auzea nici un răspuns. 

Bunica Anica, mama tatei, văzând că s-a făcut linişte 
n casă, s-a pus să împrăştie lumea din ogradă. 

- Lăsaţi, duceţi-vă. De-acu încolo ne descurcăm noi 
;umva... 

Auzind şuşoteala de afară, tata descălecă de pe cal 
ji se întoarse spre fereastră. 

- Deschide, măi lacobaş, îi făcu semn bunica. 
Deschide, ce te-ai zăvorât de lume?... 

- Mai aşteaptă oleacă, că mai am de isprăvit o vorbă 
;u nepotul tău... 

- Să aştept?... Ca în tinda preşedintelui? izbucni 
mânioasă bunica. 

- î n casa mea eu mi-s preşedinte... 
- Deschide, copile, că altfel ne sfădim... Ţine măcar 

a cuvântul meu de mamă. 
- Ţin, şi am să-ţi deschid, dar vezi că nu-mi dă voie 

Dostăchel. Are multe de spus. Haide, zi-i, măi, că n-am 
/reme! 

- Ce să zic? 
- Zi-i, cine te-a învăţat să mă faci de ocară în ochii 

oamenilor? Scoţi ghimpii şi vrei să împungi? Poate şi tu, 
rămăruică? 
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Tamara îşi feri ochii plini de lacrimi spre mine, cerându-
mi ajutorul. 

Năucit de frică, am îndrăznit: 
- Că şi matale spui destule pe la nunţi, pe la cumetrii. 
- Eu stârnesc o nuntă, iar tu tot satul. Eu petrec cu 

oamenii, iar tu faci meşteşug... De asta te-am crescut, 
te-am învăţat ca s-o faci pe măscăriciul, ai? Spune! răcni 
tata atât de tare, de se poticni calul alb de pe covor şi 
zăngăniră geamurile. Stai tu, că scot eu dracul din tine. 
Şi repezi cureaua de umărul meu. 

N-am apucat să ţip de durere, a ţipat soră-mea în locul 
meu. Lumea de la poartă zori înapoi spre casă. Uşa icni 
şi sări din ţâţâni... 

Mai întâi peste prag năvăliră neamurile. Bunica mă 
ascunse la spatele ei. Mama o acoperi pe Tamara. Fraţii 
lui tata - nea Grigore, nea Zaharia şi nea Costache - se 
repeziră spre el şi-l aşezară pe laiţă, smulgându-i cureaua 
din mâini. 

- Ruşine! glasul bunicii stăpâni forfota din casă. 
Ruşine! Ruşine şi păcat să ucizi aşa scumpete de băiat! 

- Cureaua învaţă, nu ucide, îngăimă cu scuze în glas 
tata, zvârlind cu ochii suliţi de mânie spre mama. 

Mama, mititică şi supusă în toate tatei, de astă dată 
se ridică sub privirea lui, îşi dezdoi spatele, se făcu parcă 
mai înaltă, mai tânără şi-i zise de-a dreptul: 

- Ţi-i ciudă, pentru că-ţi seamănă. Şi la cântece şi la 
pătărănii... Crezi că nu pricep chiar nimic?... Vezi că mai 
vorbeşti şi prin somn. Scrâşneşti de ciudă că nu te-ai 
ţinut de carte la vremea ta ... Că ai îmbătrânit, că s-a 
dus să nu se mai întoarcă tinereţea ta, iar inima tot îţi 
mai dă ghes să umbli pe urlaţi! Şi încă te mai superi pe 
copii că se trag la carte... vorbi mama cu suflet şi cu 
glasul înecat în lacrimi. 

O umbră de amărăciune căzu pe faţa şi pe inima tatei. 
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Punându-şi pălăria pe cap, el se ridică, păşi spre uşă, 
dar când să iasă, nu putu să treacă pragul. Poate de 
spinii atâtor ochi, poate pentru că uitase să lase un cuvânt 
bun în casa noastră. Se întoarse şi vru să spună ceva, 
dar în clipa aceea nu găsi cuvântul de care avea nevoie 
ca să întoarcă totul în glumă. Cu ochi înrouraţi privi spre 
neamuri şi un gând proaspăt îl însenină. Căută spre 
căldare, să bea apă. O văzu deşartă, cu fundul uscat şi 
se întunecă iarăşi la faţă. Cu glas scăzut zise, cu un fel 
de căinţă sau rugându-se cu glas tare: 

- O căldare de apă n-are cine aduce în casa asta... 
De săpat grădina, aşijderi... Cartofi să pună în pământ 
nici atâta... Că s-au dat toţi cu artiştii... 

- Lasă, bade, te ajutăm noi. Că de ce am alergat 
încoace? Să punem umărul, îl potoli nea Zaharia cu o 
^orbă domoală şi, luând căldările, ieşi după apă. 

E destul să pornească unul lucrul, că pe loc îşi suflecă 
mânecile tot neamul. Nu apucă nea Zaharia să păşească 
pragul, că mămuca o şi întrebă pe mama de cartofii de 
sămânţă, şi până le scoase tata din beci afară pe iarbă 
un ţuhal plin, să-i aleagă, măhălenii făcură rost prin 
ogrăzile lor de hârleţe şi se alăturară celor care săpau. 
Şi până să coboare soarele din amiezi pe pământ, să 
ajute şi el, ne văzurăm cu apă în casă, cu grădina îngrijită, 
cu cartofii în cuiburi. Ba se mai găsiră şi altele de făcut. 
Nea Costache îndreptă gardul, pe care îl prăvălisem noi, 
copiii, într-o joacă mai de demult, apoi prinse la portiţă 
un clopoţel. Să audă tata, când ne va abate să fugim de 
acasă. Nea Grigore mătură ograda. Nelu, verişorul meu 
mai mare, se împiedică în şopron de gura unui sac cu 
nişte rămăşiţe de ciment şi feţui pragul. Să-i fie lui tata 
îndemână să şadă noaptea şi să ne păzească. Trebuiau 
sau nu trebuiau unse prispele cu lut, dar mătuşa Olga 
3ăsi pricină să le împrospăteze... 
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Dacă mama nu poftea lumea la masă, cine ştie unde 
se ajungea cu hazul şi sârguinţa. Că aşa-i claca în satul 
nostru. Mai cu seamă atunci când se ridică un neam întreg 
să salveze de la o bătaie soră cu moartea pe nişte nepoţi, 
cărora nu li s-a adunat încă mintea pe curpen, dar care, 
mări doamne, mâine-poimâine o să ajungă prea poate 
să-i ducă numele prin toată ţara. 

Da, claca întrecuse aşteptările tatei. Când ispitise 
oamenii să creadă în durerea lui făţarnică, spera să stingă 
dintr-o suflare două focuri, pe care le aprinsese tot el din 
buna lui voie. Şi pe mama s-o îmblânzească, s-o facă să 
înţeleagă că el a fost şi rămâne gospodarul şi capul a 
toate în familie, că lui i s-a dat din născare să poarte 
cuşmă şi n ic idecum dumneaei , şi deopotr ivă să-şi 
potolească neamurile ce se înfocaseră peste fire împotriva 
lui. Dar nu reuşise. Focurile se stinseseră dintr-o parte şi 
se aprinseseră din alta. Mama încetase să plângă, dar 
ardea de mânie. Nu i-a fost destul că a strâns tot satul în 
ogradă, dar a mai silit oamenii să-i facă curat în bătătură, 
ca unor neisprăviţi. 

Cu neamurile o încurcase şi mai rău. La început totul 
părea să meargă bine, de la o vreme însă, după ce 
isprăviră câte un capăt de treabă, pe neprins de veste 
începură să-l mai ia şi peste picior. Şaga-i şagă, dar 
trebuie să fie o măsură în toate... Stătea acum la masă 
şi tăcea. Fuma ţigară după ţigară şi bea câte un gât de 
vin, de parcă cinstea ult imul pahar... Părea că se 
împăcase cu situaţia, de fapt însă aştepta să se împrăştie 
lumea şi să rămână singur cu gândurile lui, să mai 
aştepte o vreme... 

Cum să aştepte, când mâine-poimâine băieţii termină 
şcoala şi atunci îi mai dai la brazdă?! Până n-au dat floare 
în altă parte, puieţii poţi să-i răsădeşti şi să-i grijeşti aici, 
în ograda ta, în casa ta. De la prag, de la plită, de la 
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marginea oghealului, de acolo unde poţi închega sfat cu 
nevasta. Ea-i cloşca şi ea-i cheamă unde vrea. însă care-i 
Dful şi gluma s-o îmblânzeşti? Că-i îndărătnică... 

Sărbători le de f lorar când vin, parcă nu se mai 
sprăvesc. Tot lucrul câmpului se încheiase şi tata avea 
jestulă vreme să se gândească. Trăise în surghiunul lui 
Datru zile şi patru nopţi. Fără bucate, fără apă, fără capăt 
je vorbă. Slăbise ca niciodată. Umerii obraji lor i se 
3scuţiseră, mai-mai să spargă pielea ga lbenă ca 
umânarea. Dintre cearcăne abia-abia luminau ochii. Şi 
;u toate că era primăvară şi nu toamnă târzie, peste părul 
ui mai căzuse brumă. Stătea lungit pe laiţă, cu mâinile 
ncleştate pe piept şi parcă fără suflare de viaţă... Când 
I văzu prin crăpătura de la uşă, mama uită de sfadă şi 
)rinse să-l roage să deschidă, să iasă, să mănânce 
;eva... Auzindu-i glasul, el îşi descreţi fruntea, oftă uşurel, 
)regătindu-se parcă să se ridice, dar se stăpâni şi rămase 
jrizonierul gândurilor sale. 

N-a deschis nici într-a cincea zi şi nu părea dispus să 
Jeschidă nici într-a şasea. Pe mama o podidiră lacrimile, 
siioi un capăt de treabă nu se prindea de mâinile şi inima 
;i. Se rotea în jurul casei, tot plângându-se cerului că 
iin pricina acelei şcoli de actori, care ne buimăcise 
ninţile, o să-şi piardă bărbatul. Se căina, de parcă nu 
'isase şi ea împreună cu noi să ajungem dincolo, în plină 
umină... Se căina, de parcă nu ea şi tata, cu urâturile 
>i colindele lui, treziseră în sufletele noastre nălucile 
'isului, de parcă se înstrăinaseră de poveştile cu care 
le-au crescut şi care duceau toate spre aceeaşi culme 
ie deal... 

Pesemne aşa-s părinţii. Până îşi văd copiii mari, îşi 
>ierd aproape toate poveşti le. Rămâne numai una, 
>ovestea cea dintâi, de dragoste, care i-a legat cu fir 
'erde unul de altul. Căci numai aşa, mână în mână, nu 
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luneci nici atunci când treci greul, nici atunci când petreci 
binele. 

- Decât să încercaţi marea cu degetul, mai bine să 
vă cereţi la altă şcoală. Mai nasc şi agronomi, şi doctori 
în plaiul nostru... Că tot în sat o să vă întoarceţi, tot pe 
lângă noi, pe lângă pământ... Şi apoi şaga şi cântecul îi 
prieşte şi agronomului şi doctorului, dacă le ştiu ei vremea 
şi locul... Nu-l vedeţi? Fărâmă de pâine şi strop de apă 
nu pune în gură. Vrea să coboare în pământ şi să lase 
păcatul pe seama mea şi a voastră... 

în glasul mamei era atâta necaz şi pelin negru, că 
Tamara nu mai putu să îndure. Se desprinse de lângă 
mine şi păşi spre uşa casei. Mie însă îmi spunea inima 
că tata numai asta şi aşteaptă, să ne prosternăm cu toţii 
în faţa lui, că aşa-şi făcuse el planurile, de cum intrase în 
casa mare şi ţinea zile de post. Dar până la urmă glasul 
mamei, care vuia şi el în inima mea, mă urni din loc. 
Noroc că înainte de-a pune Tamara mâna pe clanţă, uşa 
se deschise şi în prag apăru tata. 

- Greşeşt i , mata femeie, greşeşt i . . . vorbi el cu 
blândeţe şi trecu printre noi, de parcă nici nu eram de 
faţă. Se apropie de mama, o cuprinse, vorbind ca 
niciodată împăciuitor. Crezi tu că aş putea să-mi adun 
mâinile pe piept şi să plec din casa asta cu ruşinea că 
te-am lăsat singurică pe voia lor? Să-şi bată ei joc de 
tine? Să te înstrăineze? Bre, Odochie, bre... Doar am 
petrecut împreună o viaţă şi în ciuda lor am de gând să 
mai petrec vreo câteva... Lasă-i cu zburda lor. Nu-ţi 
mânca inima, că se cuminţesc ei. De astăzi îi punem la 
contract. Cheltuiala rămâne aşa cum a fost până acum, 
pe spinarea noastră, însă dumnealor, muzicanţii, au să 
cânte în struna noastră. Iar de nu, stricăm tocmeala şi... 
voia lor! Să se vânture pe unde poftesc, dar pe socoteala 
lor... 
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Tata, dacă ţi-i tată, până la urmă tot el îţi închide şi-ţi 
ichide poarta după placul lui. Viaţa de plugar l-a 
ăţat cum să-şi poarte cuşma pe cap şi ce vânturi 
r încerca să i-o doboare, n-ar izbuti nici s-o clintească 
car. 
Din ziua aceea rămăsesem singur-singurel cu dorul 
u. Mai singur decât tata după clacă. Până şi cocoşul 
umbac, care mai ieri sărea peste gard, trâmbiţând în 
ocul drumului de parcă mă îndemna să sar şi să-l 
lez unde l-or duce ochii, acum nu mai cânta. Mama, 
aluită de căldura vorbelor tatei, nu mai stătu mult pe 
iduri, îl prinse şi făcu o zeamă, că până seara îşi văzu 
batul iarăşi în puteri şi bun la toate. 
Şi tot din acea zi porniră ploile. Semănăturile noastre 
şteau pe zi ce trecea, tot mai mândre, tot mai înalte, 
unzând de ochii mei drumul ce ducea din sat, din 
ada noastră, spre sprânceana dealului, spre lumea 
-e. Temându-mă să nu-l pierd, să nu-l mai pot găsi la 
năvară, m-am învoit să închei contractul cu tata. Să 
sapa şi rândurile mele de prăşitură, ca peste un an 
am cu ce plăti, să mă ducă unde poftesc. 
Dar fiecare drum îşi are hopul lui. Odată cu semă-
urile, năboise şi fânul în Valea Adâncă. Ca nicicând în 
• veri. Atât de înmiresmat şi fără spini, de-o împinse 
Tamara păcatul şi norocul să iasă cu fetele şi flăcăii 
j lui la adunat şi să-şi găsească acolo prima dragoste, 
până în primăvară să-i şi aducă tatei un nepoţel cu 
iele de Sava, tot din Valea Adâncă, tot din coada acelui 

Măritişul ei şi botezul lui Sava, pe lângă faptul că 
ise şi banii pe care-i ţineam de drum, mai trezise în 
i gândul şi pofta să mă priponească, să mă însoare şi 
mine, să mai aibă un nepoţel şi de la fecior, şi atunci 
nă trimită la agronomie, fără nici o teamă c-am să uit 
mul spre casă, spre pământ. Eu nu m-am pus de 
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pricină, dar de atunci mă tot ascundeam pe după cărţile 
mele şi după nădejdea lui, ca după nişte tufari, pândind 
momentul când, sătul de atâta aşteptare, să-mi zică în 
cele din urmă: 

"Du-te în plata domnului, du-te..." 
Tata era şi el cu ochii pe mine, dar nu-şi dădea arama 

pe faţă. Uneori ne întâlneam ochi în ochi, dar pe loc îi 
feream unii de alţii, să nu ne citim până la capăt gândurile, 
să nu ne înfruntăm înainte de vreme. 

Mama, sărmana, ostenise cu drumurile şi cărările 
peţitoriei. îmi tot poftea în ogradă mireasă după mireasă, 
însă eu le găseam la toate câte-o meteahnă. Despre 
unele vedea şi mama că-s prea deocheate, de dau cu 
vorba prin gropi, sau sunt prea leneşe, de le ţipa toată 
săptămâna rujul pe buze. 

Totuşi, într-o zi peţitoria ei ajunse la un capăt. îmi 
aduse o bomboană de fată cu nişte ochi negri, de-ţi venea 
să faci lumină în ei, c-un păr împletit într-o coadă lungă 
până-n călcâie, înaltă, subţirică la mijloc, şi avea atâta 
graţie în mişcări, că părea o căprioară. 

- Asta-i, măi Costăchel... oftă bucuroasă mama. De 
astă dată să ştii că din ogradă nu-i dau drumul înapoi... 

Din casă ieşi tata. Tuşi în pumn, uitând de bineţe. 
"Acu ce mai zici?!" părea să spună privirea lui şireată. 
Ce era să zic? Fata, într-adevăr, semăna cu o zână 

din poveste. Inimă să nu fi avut şi tot te îndrăgosteai. 
"Gata, măi Costăchel, ai căzut în fatcă, îmi spunea glasul 
din piept, liniştindu-mă parcă. Asta ţi-a fost scris în cartea 
norocului şi cu asta trebuie să te împaci şi să uiţi de 
actorie. Hai, ce mai aştepţi? Apuc-o de mână şi cere 
blagoslovirea părinţilor". Fără să-mi dau seama, am păşit 
spre fată. Ea însă ridică nişte ochi care mă ţintuiră locului, 
apoi, măsurându-mă cu privirea din cap până-n picioare, 
zâmbi sfioasă, dându-mi de înţeles că mama greşise şi 
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de data aceasta. Fata era cu mult mai răsărită decât mine. 
Mama ei, când a plămădit-o, a rupt din stele şi lună, din 
floare de zi şi floare de noapte, a clătit-o în toate apele 
pământului şi cerului, a smuls din coama pădurii şi i-a 
împletit părul. Nu era zămislită ca mine în fânul de pe 
Valea Adâncă. Ce puteam să iau din fânul acela?!... 
Numai uscăciune, numai spini şi pelin, numai durere în 
inimă că nu-s şi eu rupt din soare. 

- Bine, mamă... Când facem nunta? am îndrăznit eu 
mai în glumă, mai în serios, încercând să mă descurc 
dintr-o situaţie cu totul şi cu totul neverosimilă. 

- Duminica viitoare, îmi răspunse mama. Dacă om 
face vorbele, oftă ea în continuare şi se întoarse spre 
fată. Mata treci în casă şi te odihneşte, că-i fi obosită de 
atâta drum. 

- Care nuntă?! întrebă fata mirată, ridicându-şi de jos 
valiza. 

- Nunta noastră, i-am lămurit eu. Păi, bine, mamă, să 
nu-i spui tu fetei cu ce gânduri ai adus-o în ograda asta?... 
Cum aşa? 

- Aşa, mi-a reproşat mama. Că m-am grăbit să ţi-o 
arăt. 

- Vă rog să mă scuzaţi, dar eu nu caut mire, ci gazdă. 
Am venit aici în sat la practică şi vreau să închiriez o 
cameră, dacă aveţi cumva una liberă, vorbi fata răspicat, 
ca să fie bine înţeleasă. Apoi adăugă întrebător: Parcă 
aşa ne-a fost vorba?... 

- Avem, cum să nu. Şi nu numai una... De mult stau 
şi aşteaptă, se grăbi s-o bucure mama şi, luându-i valiza 
din mână, porni cu ea să treacă pragul. După nuntă vă 
lăsăm casa cu tot cu grădină. Noi, moşnegii, n-o să vă 
strâmtorăm, ne mutăm la fiică... 

- Uite-aşa, domniţă! Nici nu ştii de unde-ţ i pică 
norocul... 
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Fata se fâstâci. Privi spre mine, spre tata, încercând 
să priceapă tâlcul încurcatelor glume de la noi din sat. 
Ne văzu foarte serioşi şi se fâstâci şi mai mult. Căută 
spre poartă, dar îşi aduse aminte de valiză. Căută spre 
mama, dar mama nu mai era în ogradă, intrase cu tot cu 
valiză în casă. Vru să spună ceva, poate iarăşi nişte 
scuze, dar rămase cu ele pe buze. Cine să-i ştie... Ţara 
Moldovei se situează mică şi modestă pe harta Europei, 
însă fiece sat, fiece ogradă îşi întâlneşte oaspeţii într-un 
deosebit şi unic fel...Câte bordeie, atâtea obiceie... 

- Da, da... am continuat eu, aşternând o punte de 
zâmbet spre ochii şi inima ei şi înşirându-i dintr-o suflare 
toată zestrea mea de mire. Casă şi grădină, o vacă, zece 
oi, şapte ţuhali cu făină de grâu, şapte cu făină de 
păpuşoi, patru covoare, cinci perne, un ogheal, două feţe 
de masă, o sută de farfurii, douăzeci de linguri poleite cu 
aur şi tot atâtea furculiţe de argint, televizor, aparat de 
radio, doi câini, gâşte, raţe, găini şi un mire pe deasupra 
la toate. Un Făt-Frumos cu nas mare, surd de-o ureche, 
văduv de un ochi şi fără măsele... Poftim, copiliţă mireasă, 
la mine în casă. Poftim, nu te ruşina!... 

Sfiala şi nedumerirea fetei se topiră într-un râs plin de 
clopoţei argintii şi limpezi, care o ispiti să intre în joc cu 
mine. Mai în glumă, mai înadins, îmi dădu mâna s-o 
conduc în casă. Mâna ei... Mlădioasă şi albă ca o aripă 
de lebădă... Aripă fierbinte... Aripă de dragoste. Şi parcă 
nu păşeam, dar zburam alături de ea. Zburam deasupra 
unei grădini de cireşi înfloriţi, zburam deasupra dealurilor, 
văilor, apelor... Mirosea a cimbru, a busuioc şi a frunză 
verde, cântau privighetorile trezite în creanga pădurii şi 
a cerului. Era soare pe cer, dar răsărise şi luna, şi stelele 
ardeau făclii. De undeva dintre stele vedeam în bătătura 
noastră lume şi voie bună. Sub cireşul înflorit din faţa 
casei lăutarii se opinteau să rupă strunele viorilor cu o 
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sârbă. Oamenii nu mai puteau de joc. Ameţiseră şi ei, 
ameţisem şi eu, ameţise şi cerul... Noroc de tata, care 
m-a sprijinit să aterizez cu bine în casa mare, ca mai 
apoi să se aşeze pe laiţă şi să mă privească cu ironia lui 
dintotdeauna. Să se mire, chiar cu un fel de necaz, de ce 
nu bat fierul, cât e roşu şi fierbinte?! De-ar fi în locul meu, 
ce-ar mai juca-o el, să nu mai poată sări pragul înapoi. 
Norocul te cearcă rareori şi dacă nu-l opreşti la vreme, 
nu-l mai ajungi din urmă... 

Mama, trasă la faţă, dar cu obrajii aburiţi de fericire, 
nu-şi lua nici ea ochii de la mine şi de la fată. Trăia bucuria 
clipei şi, dusă în lumea visurilor ei dintotdeauna, nu se 
mai gândea la nimic altceva. Visa mama... 

Stând rezemat de uşor, încercam şi eu farmecul 
acestei fete, apărută ca din senin în casa noastră, mai 
frumoasă decât multe actriţe ce umbresc azi ecranul 
televizorului şi al cinematografului... Şi m-am prins fără 
veste cu un gând alături de ea, în ogradă la noi, lângă 
cuptoraş... Eu tăiam gospodăreşte mămăliguţa cu aţa, 
pe care ea o răsturnase aurie, în mijlocul mesei, în timp 
ce mama îşi chema fericită nepoţii ce se luptau vitejeşte 
cu cireşele, să nu putrezească în copaci... 

Visam... Cu mama, cu tata. Fiecare la ale lui. Până 
ne răcoriră stropii reci ai vorbelor domniţei, rătăcită în 
ograda noastră... 

- O fi el bun de mire feciorul dumneavoastră, dar... 
ne trezi la realitate fata. Vedeţi, eu sunt măritată. 

Mama se făcu mică, mică. Amărâtă până la lacrimi, 
coborî privirile în palme la inelul ei, uitat încă de la nuntă 
pe deget, şi începu să-l necăjească, sucindu-l cu obidă 
într-o parte şi alta, de parcă el era vinovatul că n-o 
dumerise să privească mâna fetei, înainte de a o pofti la 
noi acasă. 

Tata oftă, de parcă ridicase în fugă trei dealuri la rând 
şi mai avea să ridice încă şapte. 
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Eu mă uitam prin fereastră. La cireşul înflorit din faţa 
casei, ce clătina a dojană din creştet, stârnit de un vârtej 
jucăuş... 

Fata nu mai zăbovi. îşi ridică valiza de lângă mama 
şi, luându-şi rămas-bun, ieşi. Nici unul din noi trei nu se 
clinti din loc, nu se pricepu să se ridice şi s-o petreacă, 
în tăcere, sfredeleam cu ochii podeaua şi nu îndrăzneam 
să ne uităm unul la altul. Amarnic le plăcuse părinţilor 
fata. Cât despre mine, îmi ardeau obrajii că în fulgerarea 
unei clipe uitasem de toate sub privirea şăgalnică a unei 
necunoscute, poate a unei zâne, dar dintr-o cu totul altă 
poveste... Că zânele vin pe aripi albe şi fierbinţi, vin fără 
să le chemi, şi te farmecă, şi-ţi încurcă potecile şi 
drumurile, de nu le mai descurci apoi o viaţă întreagă... 

Inima îmi veni la loc. O adiere de pace îmi cuprinse 
f i in ţa . Şi por ţ i le ogrăz i i noast re scâr ţâ i ră iarăşi , 
deschizându-se larg, să-mi facă loc să ies. 

Tata mă sfredeli cu privirea şi, citindu-mi gândurile, 
grăi supărat: 

- Ţi-ai pus carul în pietre, măi băiete? Pe lleana-
Cosânzeana o vrei de mireasă? 

- Dar parcă mata, tată, cu douăzeci de ani în urmă 
n-ai înfruntat un sat întreg, n-ai îndurat atâtea, ca s-o aduci 
pe mama în casa ta?... Ai mâncat şi bătaie de la fraţii ei 
şi de la flăcăii care o peţeau, dar nu te-ai lăsat, până n-ai 
tras-o sub aripă. Nu matale ai ieşit cu puşca în mână şi 
ai furat-o, când o duceau în alt sat, s-o dea după altul? O 
lună de zile te-ai ascuns cu ea prin Valea Adâncă. Ţii 
minte?... Mi-a veni şi mie timpul şi-oi alege şi eu pe cine 
mi-a cădea mai cu tronc la inimă... 

- Tu vezi, Odochie? Mămăliga a prins coajă! sări tata 
fript de pe laiţă. S-a învârtoşat şi macină ca o roată de 
moară. Tot el îşi alege meseria şi tot el nevastă... Până 
ne-a suna nouă scândura o să tot aleagă! răcni pe 

440 



neaşteptate tata şi, scuturând din privire focuri vinete de 
mânie, îmi vorbi printre dinţi, parcă stăpânindu-se să nu 
mă lovească: Frate-frăţioare... Mocneşti tu în tine, dar eu 
te văd ca în palmă... Cum om fi noi, dar nu călcăm în 
icoane şi nu ieşim din legea moşilor şi strămoşilor noştri, 
măi băiete. Tu însă - ca lupul: îşi schimbă părul, dar 
năravul ba!... Tare mă tem să nu-mi crape răbdarea şi 
atunci... Domnul ştie ce sânt în stare să fac... 

De-o vreme încoace tata uitase de glume... Iar omul 
care nu mai ştie de glumă, se înrăieşte şi poate călca în 
icoană, poate ieşi din orice lege... 

Cu frica în suflet, de astă dată mama nu mai găsea 
cuvinte să aştearnă pace în casă. Stătea în cumpănă... 

- Costăchele, zise ea după o pauză, privindu-mă aţintit 
şi neguros, în felul cum mă privea şi tata. Eu într-o 
săptămână îţi vin de hac. Fac ce fac, da la încheiatul 
săptămânii am să te ung mire. 

- Peştele dacă a scăpat din cârlig, a doua oară nu se 
mai prinde, zâmbi tata acru, ştergându-i mamei cu palma 
abureala de pe frunte. Poţi să-l ademeneşti cu de toate, 
că tot lunecă pe lângă nadă. O să-şi strângă el singur 
funia la par. Şi o să vrea nuntă, dar n-o să-i facem. O să 
ne roage, o să cadă în genunchi, dar cel care scuipă în 
Fântână şi spurcă apa, îndurare n-are... 

După întâmplarea asta vreo câteva săptămâni în şir 
îmi ardea fruntea de gânduri. Scotoceam prin toate 
ungherele întunecoase din spatele ult imelor cuvinte 
rostite de tata. 

Dincolo de vorbe le şi pr iv i r i le lui nev inova te , 
desluşeam, bănuiam, ghiceam că mocnea în el un alt 
plan de luptă cu mine, un alt prag, de care trebuia să mă 
păzesc. 

La mijlocul lunii iunie cerul şi pământul se învăluiseră 
în neguri. Ploua mărunt şi rece. De parcă venise toamna. 
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Lucrul în câmp se oprise. Stăteam mai mult în casă, în 
ogradă... Tata tăcea. Tăcea şi-şi ferea ochii prin ziare. 
Citea şi le reci tea. Ziua şi noaptea. Până şi foile 
îngălbeni te de pe borcanele şi ulcelele mamei din 
căsoaie, din beci. Nu i-au ajuns publicaţiile la care eram 
abonaţi. A mai împrumutat şi altele de pe la vecini. 

într-o zi, tocmai când ploaia se înteţise, îmi porunci 
să-l conduc până la sediul kolhozului . Drumul era 
desfundat, plin cu băltoace şi cu broaşte. Mai mult broaşte 
decât băltoace. Broaşte verzi, verzi... Ca ochii tatei. 
Săreau din apă în iarbă... Din iarbă în prag, din prag în 
coridorul cârmuirii... într-un cuvânt: zodia broaştelor. 

- Tu stai aici... Dacă va fi nevoie, te chem, îmi zise 
tata şi intră cu sulul de ziare subţioară. 

Strânşi în jurul a două panouri, membrii cârmuirii se 
aflau în şedinţă şi discutau aprins. 

- Doamne ajută! vorbi tata, adunându-le asupra lui 
privirile. Dacă nu mă înşală ochii, iarăşi vă bălăciţi în 
problema iezăturilor. Cum dau ploile, umpleţi coşul cu 
hârtii, cu planuri, cu ordine... şi nimeni nu se întreabă... 
Cum stăm cu şeptelul, cu rezervele... Vreţi să desfiinţaţi 
kolhozurile... Compromiteţi colectivizarea... Nu vedeţi?... 
S-a pornit un vehement exod al tineretului la oraş! ... 

- Nu înţeleg nimic... Ce strigi la mine?... îşi îngroşă 
vocea badea Fănel, preşedintele. Pun-te jos şi spune 
omeneşte ce ai de spus... 

Tata se aşeză pe scaun şi, sprijinindu-şi cotul de colţul 
mesei, îşi frecă tâmpla: 

- Păi, nu-ţi spun eu, aşa, omeneşte: ce facem cu 
tineretul?... 

- Mata vrei să spui că stăm aici şi nu facem nimic?... 
- Păi, uite chiar cu al meu... întâi şi-ntâi cu el ar trebui 

să faceţi ceva... 
- Cu al matale?... Păi cum?... Am auzit. Are draci 

băiatul!... 
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- Chiar prea mulţi... mormăi pe sub nas tata. 
- Ce să facem, mă întrebi?... îl trimitem la învăţătură... 

3ă înveţe ţâncu, dacă-i chiar până la atâta!... Ne-om mai 
opinti noi şi la deal, şi la vale... Şi om strânge... De-o 
jursă... Ce ziceţi, oameni buni?... 

- Cum să nu!... îl susţinură şi cei din jur. 
- Da' pogonici nu vă mai trebuie în sat? zbieră tata, 

îăucit de neaşteptata întorsătură a discuţiei şi măturând 
;u palma lui zdravănă o broască ce se hlizea de pe 
jervazul ferestrei cu nişte ochi bulbucaţ i la cinst i ta 
adunare. 

- Care pogonic i?. . . Nu cumva ţi-a spălat ploaia 
ninţile?... 

- Uite-te, nepoate, pe fereastră afară... Uite-bine... 
3ână rezolvi tu problema tineretului, afară nu mai rămân 
iecât babele şi moşnegii, care nu se mai dezlipesc de 
)rispa casei... 

- Bravo, bravo!... bătu sec din palme preşedintele, 
fare mi-i că am să te trimit şi pe dumneata... tovarăşe 
^iubară... 

- încotro?... făcu bănuitor tata. 
- Unde şi-a înţărcat dracul copi i i . . . Ce dumnezeu?... 

3arcă erai om întreg la minte până mai dăunăzi. 
- Doamne, ce-mi creşte bucuroasă inima când văd 

:ă se întoarce omul la credinţă, zâmbi tata cu ghimpi şi 
)ăşi îndesat spre uşă, urmărit de orăcăitul supărat al 
nembrilor cârmuirii. 

Dintr-o săritură, am fost afară, în drum... Cu ploaia, 
:u broaştele... Un tractor frământa noroiul, zvâcnind din 
jroapă în groapă, ca o uriaşă broască roşie. Acum ştiam 
ie ce mă luase tata cu el şi înţelegeam bine că mă 
'Şteaptă încă multe hopuri şi broaşte până trec dealul... 

Lucrurile se precipitau. 
A doua zi dimineaţa mama îl petrecu la Chişinău, chip 
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să-i găsească maşină de spălat. Spre seară se întoarse. 
Ce-i drept, fără cumpărătură, dar cu doi ţâncuşori de 
bucurie în ochi. Intră prieteneşte în vorbă cu mine, de 
parcă uitase de tocmeala dintre noi. Mă întrebă cum am 
dat ultimul examen şi când auzi că şi istoria am rotunjit-o 
pe o notă bună, cinsti la masă cu mine un pahar de vin, 
apoi îmi înşiră vreo câteva pătărănii proaspăt aduse de 
la oraş şi, ca niciodată împăcat la suflet, se sui pe cuptor 
să se culce. 

Până după miezul nopţii şuşoti cu mama pe marginea 
oghealului. El îi murmura la ureche ceva despre o afacere 
pe care o pusese la cale la Chişinău, ea se revolta şi-l 
ocăra că mai bine cumpăra, totuşi, o maşină de spălat, 
decât să plătească arvună într-o afacere mai mult decât 
îndoielnică. 

- Lasă, Odochie, că spre binele nostru am plătit, o 
liniştea tata. 

Şuşoteala lor pătrunse adânc în inima mea şi frica îmi 
râura prin tot corpul. De când e lumea omul se zbuciumă 
între pământ şi cer. Fiecare cu crezul şi dragostea lui. Tata 
cu pământul, eu cu lumina, iar lumea - cu amândouă. Să 
fie şi lumină şi pământ. Să ne vadă împăcaţi. 

Oricum, sâmbăta viitoare aşteptam să vină teatrul din 
Bălţi şi, mort-copt, eu unul trebuia să fiu de faţă la 
spectacol. Apoi... 

Chiar aceluiaşi Volontir am să-mi spun păsul, am să-l 
rog să-mi ia apărarea. Pe dumnealui tata o să-l asculte, 
că îl aşteaptă de fiecare dată să-l vadă, să râdă şi să 
plângă împreună cu el. Zice că-i băiat de la ţărână, de la 
coarnele plugului, dar are vână şi cuvânt de rege în 
sufletul lui... Şi chiar de nu-l convinge el pe tata, o fi având 
badea Mihai cunoscuţi printre cei mari... Scrie câteva 
rânduri şi pe loc îi strică tatei socotelile. Numai de-ar veni 
şi dumnealui, numai de-ar veni... 
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Ziua mă găsi treaz. Sună clopoţelul de la poartă. Am 
ărit să văd pe cine l-a adus. 

- Aici locuieşte lacob Ciubară? mă întrebă din drum 
n bărbat, măsurându-mă din tălpi până-n creştet cu o 
rivire blândă şi totodată iscoditoare. 

- Aici, aici... sări tata din casă, dar zărindu-mă alături, 
ii trase pălăria pe ochi. 

Străinul stătea cam stingherit şi nu ştia cum să 
îceapă vorba. Fruntea i se îmbrobonase de sudoare, 
arcă venise la furat şi căzuse în prinsoare. 

- Bună ziua, rosti tata, căutând să-l scoată din 
icurcătură. 

- Da, da... Bună ziua, şi vă cer iertare pentru deranj... 
âigui el, apoi îşi drese glasul şi vorbi din guşă, întinzând 
iţei un carneţel roşu: 

- Oboroc Grigore Andreevici, artist dramatic... Vestea 
ă ai un băiat bun de scenă a ajuns până-n capitală, până 
i urechile regizorului prim al teatrului nostru. Şi pe loc 
i-a şi împuternicit să vin încoace şi să-ţi examinez 
îciorul chiar la dumneata acasă. Desigur, cu voia 
mândurora. Dar poate vorbim înăuntru?... 

- Da, da... Poftim, om bun, păcatele mele... 
Glasul omului stârni în capul meu nişte vârtejuri 

meţitoare. Nu mai auzeam ce spune. Ardea pădurea 
in mine, o pădure de vise şi de gânduri. Ţipau gândurile 
a păsările. Se înălţau prin fum negru şi acru să găsească 
erul albastru, şi ţipau. Ţipau că tata mi-a scos în cale 
n duh necurat, să mă facă de râs în toată mahalaua, în 
>t satul. Ruşinea să mă priponească în ogradă şi nimeni 
ă nu mă mai poată ajuta... Nici chiar badea Mihai. 

Tata nu-şi ridică privirile, până Oboroc nu-şi isprăvi 
lonologul, apoi, dându-mi şi mie documentul, să mă 
icredinţez la rândul meu că omul e într-adevăr artist şi 
u a venit să fluiere în biserică, îmi zise mânios, fără 
>să să mă privească: 
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- Te-a ajuns capul să scrii încolo, da?... lată de ce de 
la o vreme păşteai bobocii tot pe lângă mine?... Lasă, 
vorbim noi pe urmă. 

- Cum ţi-a fi voia... Numai află că eu unul n-am scris 
nicăieri. La urma urmei poate ne spune dumnealui cine l-a 
pus să bată atâta cale până la noi în sat?... 

Oboroc întoarse capul spre poartă şi căută cu ochii la 
drumul pe unde a venit. 

- Ştii că are stofă mânzul dumitale, tovarăşe Ciubară, 
se pricepu Oboroc să-şi ducă rolul mai departe. Nu vă 
supăraţi, dar... continuă el mai prinzând la inimă. Până şi 
cuminţenia asta a noastră, a moldovenilor, are o limită. 
Să ne ţinem numai de sapă şi plug. Trăim, oameni buni, 
în veacul douăzeci şi-i păcat să îngropăm talentele în 
ţărână. Aurul ţării trebuie scos la lumină, să-i ştie toată 
lumea preţul... 

îndoielile şi speranţa se luaseră cu mine la trântă. 
Parcă nu zăbovea nimeni pe la gard, prin ogrăzile 

vecinilor, însă vestea că a venit marele actor Oboroc să 
taie opritorile tatei şi să mă ia cu el la Chişinău, a trecut 
cu gură aprinsă din casă în casă, a sărit văile, a deschis 
porţile pe la toate neamurile şi a grăbit drumurile şi 
cărările. N-a trecut nici o jumătate de ceas, şi toată ograda 
gemea de lume. Fiecare îşi găsise o treabă să intre, să 
vadă, să-i strângă mâna lui Oboroc. Să mă laude. Să se 
laude că mi-s neamuri, şi dacă nu erau braţele lor, nu 
mai ajungeam la aşa cinste. 

învăluit de privirile calde şi binevoitoare ale oamenilor 
şi încălzit de un pahar cu vin cu care-l cinsti din capul 
locului gazda, Oboroc păşi mai adânc în apa rolului şi 
hotărî să mă examineze faţă de toţi. Cine ştie, poate 
băiatul într-adevăr s-a născut cu stea în frunte?! Să te 
faci că n-o vezi e uşor, dar dacă o stingi c-un cuvânt, 
blestemul neamului te va urmări o viaţă întreagă. Iar până 
la urmă nici pământul nu te primeşte la sânul lui. 
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Tata se bucura pe ascuns. Acu-i acu. O să-mi închidă 
ura şi mie, şi neamurilor o să le vină de hac. O să se 
ăfuiască pentru glumele de la clacă. Din pricina lor un 
n şi ceva n-a avut zi de tihnă în casă. Dacă îl lăsau 
tunci să-şi ducă înţelepciunea curelei până la capăt, 
zi purta floare la ureche, şi femeia avea maşină de 
pălat. 

Scoase din casă scaunele şi-i aşeză pe cei mai în 
ârstă, pe fraţi, pe soră, pe mămuca. Adicătelea, uita-
-vă! Uitaţi-vă bine la odorul vostru care îmi mănâncă 
ilele! Uitaţi-vă, să vă piară pentru totdeauna pofta să vă 
gâiţi la el! 

Şi parcă îndoit sub povara unei obide nemeritate, 
trăbătu toată adunarea şi se lăsă pe un pietroi, lângă 
opron. Alături de plugul şi boroana pe care le păstra 
îcă de pe când avea trei hectare de pământ. O vreme, 
ît a avut nevoie kolhozul de ele, le ţinea şi le îngrijea cu 
)ţi oamenii la brigadă, în câmp. Acum, de când ară cu 
actoarele, a cerut plugul şi boroana acasă şi caută de 
le să nu ruginească. Unii, luându-se cu vremea nouă 
e piept, se leapădă repede de cele vechi, dar tot ea, 
remea, îi întoarce la ele. Şi atunci mai ia-le de unde nu-s. 
ata însă nu poate păşi în ziua de mâine fără copilăria şi 
nereţea lui. Fie oricât de amare şi grele. Lângă plug şi 
oroană cântase şi adunase cântece, auzise şi ticluise 
oveşti, glumise, visase şi storsese multă vlagă din trupul 
i inima lui, ca să ajungă la ziua de astăzi. 

- Poftim, Constantin lacovjpvici, urcă pe scenă, mă 
ezi Oboroc din amorţeală, arătându-mi cu mâna pragul 
i prispa casei. Să te auzim! Lumea aşteaptă. 

M-am ridicat pe prispă, dar la auzul acelui ceremonios 
-onstantin lacovlevici îmi păru că nu mai eram eu, ci un 
Itul, un străin venit de undeva de foarte departe... Din 
oaptea memoriei mele am desprins ce mi-a venit mai 

447 



întâi în minte şi am început să strig ca la pojar, poticnindu-
mă ruşinos în pragul poemului "Luceafărul": 

- A fost odată ca-n poveşti, 
A fost ca niciodată, 
Din rude mari, împărăteşti, 
O prea făloasă fată... 

Glasul meu umplu ograda piţ igăiat, searbăd şi 
monoton. Mi se uscase gâtul şi nu vedeam în faţă decât 
paharul cu vin din mâna lui Oboroc. Un diavol parcă mă 
împingea din urmă. Zburam la vale într-o căruţă cu roţile 
neunse, care hodorogea din toate încheieturile ei de lemn 
şi fier. Săream peste rânduri, înghiţeam strofe întregi, 
ciupeam toate virgulele, toate punctele. Aşteptam din 
clipă în clipă să mă îngroape sătenii în hohote de râs. 

- Des tu l ! . . . mă opr i pe neaş tep ta te Oboroc, 
încreţindu-se la faţă şi oarecum stingherit. 

Neamurile şi vecinii tăceau, privindu-mă pe furiş. Se 
ruşinau să dea ochii cu mine. Nu se aşteptaseră la un 
asemenea spectacol. Mă ştiau băiat dezgheţat, dar acum 
o făcusem de oaie. 

Privii spre mama. Oftând, ea ridicase un pai de la 
picioarele tatei şi, cu ochii f ixaţi pe el, începu să-l 
împăturească în două, apoi în patru. 

- Auzi tu, cică lacovlevici! Se credea mai breaz decât 
alţii, chicoti în pumn cineva din ultimele rânduri şi se 
strecură afară în drum, fluierând de bucurie. Vechea 
bucurie pentru durerea şi* necazul altora. Nici prispa ca-
sei nu i-a ajutat, l-a trântit jos! ... continuă el şi hohote 
izbucniră din stânga, din dreapta, din spate, din faţă. 

Era Sârghi Fostu. Fost toboşar, fost preşedinte de 
kolhoz, fost profesor de muzică, fost student la Institutul 
de arte, fost cioban, fost văcar... Dar mai mult toboşar... 
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loldova în persoana lui pierduse un mare artist. Bătaia 
ii de tobă se asemuia cu a marelui baterist Valentin Goga 
e la formaţ ia "Noroc". Lovea toba, lovea ulcele, 
astroane, alămuri, bucăţi de fier, tremura, se zbătea 
easupra lor, ca un fluture deasupra florilor, ca o ciocârlie 
us, în ceruri albastre, de li se oprea răsuflarea şi 
îuzicanţilor şi spectatorilor. 

Trezise până şi admiraţia neprecupeţită a unui şef 
enit din Chişinău la adunarea cu prilejul bilanţului de 
fârşit de an. 

- Vreţi preşedinte pe unul din sat?...Poftim!... zise 
eful, arătând spre Sârghi. Băiat tânăr, talentat... Ce mai 
icolo-încoace? Punem la vot. 

Şi au pus şi au votat... De atunci i se trag toate lui 
ârghi. Preşedinte a fost cu chiu cu vai vreo câţiva ani, 
ână a murit şeful cel fermecat de toba lui. Fostu s-a 
itors la tobă, dar mâinile nu-l mai ascultau. A încercat şi 
Iţele, poftit şi nepoftit, dar numai paharul i s-a lipit de 
uflet. Şi poate şi nădejdea la nişte vremuri mai bune 
entru el. Numără voturile de pe acuma, ca la toamnă să 
e înscăuneze iarăşi în postul de şef al satului. Măcar pe 
n an. Să se ridice, să se răfuiască cu noi, Ciubărenii, şi 
e urmă, la sfârşitul anului, scrie el singur cerere, nu mai 
şteaptă să fie rugat. 

- Steaua mea încă n-a apus... S-a ascuns după un 
or şi vă pândeşte. Pe toţi vă pândeşte, strigă el uneori, 
ând se aghezmuieşte, strigă şi fluieră tot drumul de la 
ufet până acasă. 

Clopoţelul de la poartă prinse să sune de rămas-bun. 
urnea începu să se împrăştie, Prin ogrăzi, prin câmp 
pau treburile neîmplinite. Nu mai avea la ce sta şi privi, 
linunea nu se săvârşise. Rămâneam acasă. Aveau 
estulă vreme să mă vadă şi să mă asculte, nu degeaba 
e ridicase club în sat. 
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Pînă şi neamuri le se cam răriseră. Rămăseseră 
numai cele mai apropiate, cele cărora nu le stătea bine 
să plece fără o vorbă de mângâiere, fără o glumă. Tata 
şedea pe locul vechi şi netezea cu palma lama plugului 
de lângă el, fără a-şi da bucuria pe faţă. Crengile nucului 
se aplecaseră deasupra lui şi în adierea vântului îi băteau 
uşurel din palme. în liniştea deasă, plină de năduf, din 
când în când ofta mama. Ofta din greu, parcă a necaz, 
ofta uşurel, parcă a bucurie. Odată cu ea ofta şi satul din 
jur, ba ridicând dealul, care îl ascundea de lume, ba 
coborându-l jos, jos de tot, mai jos de acoperişul caselor, 
de umeri i mamei. Oboroc părea să-şi fi uitat rolul. 
Spectacolul se isprăvise, dar el nu simţea satisfacţia 
biruitorului. Aştepta încordat un deznodământ ce întârzia. 
Secundele treceau lungi, ca într-un bocet. 

Eu mă mistuiam de ciudă şi ruşine. Inima mi se zbătea 
în piept ca pasărea în pumn. Am fulgerat cu privirea 
gardul, gata s-o iau la sănătoasa, dar ochii tatei mă 
stăpâniră locului. El se ridică şi se apropie de Oboroc. îi 
dădu paharul cu vin mai aproape, îmbiindu-l: 

- Mata gustă din pelinul nostru şi mai pune-l o dată 
la încercare... Poate o fi totuşi ceva de capul lui... Poate 
mai are ceva de spus. Hai, cutează, băiete! Odată ce 
ţi-a mers buhul tocmai până la Chişinău... 

Şi întorcându-se iarăşi către Oboroc: 
- Şi apoi, n-ai venit să-l faci de râsul găinilor... 
- Am venit că... 
- A i venit să-l ajuţi...ştiu... Şi te rog... Mai dă-i o şansă 

şi n-ai să greşeşti... Iar de nu, s-o spui răspicat, fără 
urmă de îndoială... continuă tata pe un ton care mă făcu 
pe loc să bănuiesc mai mult, decât să înţeleg, că jocul 
ascuns continuă nemilos şi până la capăt. Pricepuse că 
voiam să dau bir cu fugiţii şi m-a oprit. M-a oprit ca să mă 
vadă bătut. Bătut bine. O dată pentru totdeauna. Bătut 
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adânc în brazda lui. Aşa-i el. Fire de gospodar. Când se 
apucă de-o treabă, o face cu toată inima... 

Oboroc pesemne era deprins cu alt joc de teatru, 
jecât acel pe care i-l propunea tata. După câteva pahare 
închinate, care îi dezlegaseră limba, Oboroc intrase cu 
ot dinadinsul în rol şi nu mai putea fi oprit. Se rezemă 
rainic de spătarul scaunului, puse picior peste picior şi 
ncepu să mă dăscălească: 

- Nu-ţi face sânge rău, băiete. Că nici pâinea actorului 
lu-i unsă cu miere. Un agronom o duce mult mai bine, 
ascultă-mă pe mine. Are de toate. Şi pătlăgele, şi harbuji, 
pi miere de albine, şi părăluţe la chimir cu care poate 
>ă-i şteargă nasul până şi unui ministru. Petrece vremea 
a aer curat şi nu se prea omoară cu gândul la ziua de 
mâine. Iar dacă mai şi aleargă, apoi numai călare, sau 
;u brişcă, sau cu maşina. Da ia să punem pe acelaşi 
;ântar un actor. Unul ca mine. Să ştii, măi Costăchel, 
:ă nu trage atâta. Măcar pune-i aplauze în buzunar şi 
nsigna de onoare pe piept. Da, da... nici aer berechet, 
tici poiană verde şi nici maşină. O lună întreagă de 
spectacole, repetiţii, deplasări, şi la urmă câştigăm doar 
;ămaşa de pe noi. Şi apoi agronomul e cu căciulă 
/ăzută şi întrebată aici la voi, pe când actorii prin teatre 
;e îndeasă fes lângă fes. Şi-i atâta sfadă şi mâncărime 
ntre ei, că-ţi vine să-ţi iei lumea în cap. Să te vezi iarăşi 
:opil. Lângă mama şi tata. Şi să nu le mai ieşi niciodată 
Jin cuvânt. Aici Oboroc făcu o pauză, oftând sincer şi 
;u multă durere, apoi, fără să ridice ochii spre mine, îşi 
continuă gândul cu un glas mai blând, mai bărbătesc. 
Hei, de câte ori mi-am făcut geamantanul şi eram gata 
Je ducă... Dar încotro?... Şi apoi, parcă poţi fugi de 
ine?!... Am prins rădăcini în asfalt, în buchiile traiului 
Je orăşan şi, vrei nu vrei, vorba veche, vorba nouă, bea 
Srigore vodcă. Taci şi înghite-ţi băutura până la ultima 
Picătură, şi atunci toată lumea e a ta... 
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Mulţumit de sine, actorul întinse mâna, dar burluiul se 
dovedi a fi gol... 

- Ce te-ai aşezat, măi Costăchel, măi? mă şfichiui 
pe neaşteptate glasul mamei, la dă fuguţa în beci. Umple 
ulciorul cu vin şi mulţumeşte omului pentru că te-a pus 
la cale. 

Gata, s-a strâns funia la par. Până şi mama, care mă 
jelea atâta, mă ia acum la rost. Ce să-i faci? Aşa-i de 
când lumea. Din pomul căzut toţi oamenii taie lemne. 

Dar ce-mi văd ochii?... Tata lăcrimează. Ceva se 
frânsese şi în inima lui. Inimă de părinte... Şi apoi mândria 
de neam încă n-a mâncat-o lupul. Mai curge prin sânge. 

- Nu mă aşteptam, băiete, să te dai bătut atât de 
lesne. Te ştiam mai vârtos, mai ager... De azi satul o să 
râdă nu atât de tine, cât de mine. Că am crescut un alt 
Sârghi Toboşaru pe lângă casă. 

Abia în clipa aceea am înţeles că semeţia voinicului, 
călare pe calul lui alb, nu se putea împăca, vezi bine, cu 
înfrângerea feciorului, pe care până nu demult o dorise atâta! 

- Şi voi ce aţi luat apă în gură, se năpusti el şi asupra 
neamurilor. Săriţi-i în ajutor! Săriţi, puneţi umărul, să ridice 
dealul!...Parcă am răsărit cu toţii de pe aceeaşi vatră de 
cuptor! Parcă ne-am bucurat de aceeaşi strachină, de 
aceleaşi cântece şi obiceiuri!...Parcă aceeaşi palmă de 
pământ ne-a crescut! Dar tot străini rămânem. Zău, ai 
naibii suntem. Pe omul nostru nu-l suferim să ne dea 
povaţă, să ne deschidă ochii, să ne dea la brazdă... 
Numai străinului îi dăm ascultare şi-i batem din palme! 
Dar dacă la o adică dumnealui greşeşte? Greşeşte, 
precum au mai greşit şi alţii până la el. Parcă puţini au 
trecut prin satul nostru şi ne-au făcut de lucru pe mulţi 
ani înainte? Drept că ne-au făcut şi zile de sărbătoare, 
dar şi de gândit ne-au dat... 

Tata şi la lucru şi la vorbă ară în adânc. Şi chiar dacă 
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greşeşte câteodată, greşeşte cu suflet. De-ar fi împărat 
peste el să-l audă, pe loc s-ar alege ori cu capul tăiat, ori 
în fotoliu de ministru. 

Şi chiar în acea clipă, printre puţinele neamuri rămase 
în ogradă, am simţit doi luceferi aţintiţi asupra mea, ochii 
acelei domniţe, mireasa mea de-o clipă, care acum 
stătea stingherită pe un scaun, trimiţându-mi priviri de 
îndemn şi îmbărbătare, unica fiinţă ce-mi mai putea 
întoarce încrederea de odinioară. 

Şi versurile, scâlciate în mod barbar de mine cu puţin 
înainte, izbucniră de astă dată descătuşate şi uşoare ca 
o bătaie de aripă ce se înălţa spre culmea dealului, după 
care se tupila de veacuri satul nostru... 

- Porni Luceafărul. Creşteau 
în cer a lui aripe, 

Şi căi de mii de ani treceau 
în tot atâtea clipe. 

Un cer de stele dedesubt, 
Deasupra-i cer de stele... 

Le rosteam ca pe un crez, ca pe o rugăc iune, 
îndreptându-mă spre acea domniţă din poveste, dar când 
am deschis în sfârşit ochii, m-am trezit luminat de alţi 
doi luceferi, de ochii mamei, împovăraţi de bucurie şi 
dragoste... Domniţa pierise fără urmă, sau poate fusese 
doar o nălucire făcătoare de minuni... 

Abia mi se stinse glasul, că tata sări în picioare: 
- Ei, acu ce zici? păru să spună triumfător ochii lui. 

El se apropie de Oboroc, care cu paharul gol dinainte îşi 
pierduse toată verva de mai adineauri şi se uita buimăcit 
la mine. îl cuprinse cu mâna pe după umeri şi îl conduse 
spre uşa beciului. Amândoi coborâră scările ca spre un 
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alt tărâm, spre răcoarea butoaielor, acolo unde tata îşi 
spăla pelinul de pe inimă şi-şi tocmea cu oamenii toate 
problemele gospodăreşti. 

Rămaşi în ogradă, neamurile şi vecinii făcură roată 
în jurul meu. Care zâmbea, care-şi ştergea lacrimile. 

Clopoţelul porţii sună vesel, adunând iarăşi satul. 
Primul îmi vorbi acelaşi Sârghi Toboşaru: 

- De astă dată ai scăpat cu obraz curat, dar cine ştie 
cum s-or întoarce lucrurile... 

- S-or întoarce cum nu se poate mai bine! C-a dat 
gospodarul cep la butoiul plin, îl înfruntă vărul meu, Nelu. 

Din gârliciul beciului se desprinse o adiere domoală 
de cântec...Cântecul bunelului. Tata îl moştenise şi-l 
îngâna de fiecare dată când nimerea într-o cumpănă. îl 
îngânase cu mulţi ani în urmă, pe când eram copil, după 
ce moşul său, Costache Pântea, primul preşedinte de 
kolhoz, îi arase pământul, îi distrusese haturile şi-l pusese 
să scrie cerere de intrare în kolhoz. Atunci s-a despărţit 
de pământ, de trecut... Acum se despărţea de mine, de 
viitor... Şi cânta: 

- Lume, lume, soră lume... 
Aşa-i lumea, trecătoare, 
Unul naşte, altul moare, 

Lume, soră lume!... 

Ascultam cântecul cel mai trist de pe lume, ascultam 
cu sete melodia, care suna acum pentru mine ca o 
simfonie celestă, dătătoare de viaţă... 

- Unul naşte, pătimeşte, 
Altul moare, putrezeşte, 

Lume, soră lume... 
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De unde până atunci din gâriiciui beciului venea numai 
vocea tatei, la un moment dat răsună şi basul lui Oboroc, 
vestind astfel că tocmeala se şi încheiase în favoarea 
mea. 

După evenimentul acesta de pomină, o săptămână 
încheiată am trăit o stare de vis. O aripă a inimii şi a 
sufletului îşi lua zborul spre lumea mare, alta mă ţinea 
legat de pământul unde crescusem. Şi toate îmi erau 
acum dragi, ca niciodată... Drumurile, cărările... Brusturii 
de sub garduri... Pădurea, viile, livezile... Stâna cu oi... 
Cireşul de pe deal şi salcia despletită din vale, de care 
mă lipeam acum ca de-o fiinţă dragă de cine ştie când... 

Mă vedea şi tata în fiecare dimineaţă căzut pe gânduri, 
dar nu-mi zicea nimic. Tuşea în pumn şi se ducea la lucru. 
Tăceam şi eu. Mă zăvorâsem până într-atâta, că-mi pierise 
pofta de mâncare. Nici un fel de bucate de-ale mamei nu 
se lipeau de sufletul meu. Toată ziua o petreceam pe malul 
iazului. Seara mă întorceam târziu acasă. 

...într-o noapte, în drum spre casă, m-am oprit pe 
creasta dealului. Lângă cireşul unde era pe vremuri 
pământul nostru, al Ciubărenilor, şi de sub care, într-o 
noapte, tot de vară, la un an după întoarcerea din Sibe-
ria, sufletul bunelului se ridicase la cer... 

Multe luminau în mintea mea, multe din cele de ieri şi 
de azi. De parcă nu cerul, dar toată fiinţa mea era plină 
cu stele. 

Apoi o aripă neagră le stingea fără veste şi demonii 
îmi aminteau de versurile pe care le declamasem fără 
nici un Dumnezeu!.. Trâmbiţau la ureche că nu eu am 
deschis poarta spre lumea largă, ci tata cu gâriiciui beciu-
lui...Iarăşi tata!... 

- Şi tata, şi tu... îmi şopti o altă stea răsărită în vârful 
cireşului, parcă cu glasul bunelului. Dumnezeu a sădit în 
tine sămânţa, care trebuie să dea roadă bună ...Sămânţă 
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de-a noastră...Sămânţa dragostei... De oameni, de plai, 
de neam... 

- De Feţi Frumoşi ca mine e plină ţara... Şi apoi... 
- Aşa este...Dar dragostea nu-i doar o şagă. E dată 

de Dumnezeu... Şi dacă se înfiripă în sufletul tău, trebuie 
să o păzeşti ca pe un dar ceresc. Ca pe un leac, ca pe o 
flacără, care să lumineze şi altora...E mântuirea noastră, 
a tuturor... 

- Pe mata de ce nu te-a salvat?... 
- Cu toţi anii mei grei, mulţumesc lui Dumnezeu că 

ea m-a izbăvit de toate şi m-a întors în sat, la copiii şi 
nepoţii mei... Asta am vrut, asta s-a împlinit... Celelalte 
le-ţi face voi... Când cu gluma, când iar cu gluma... Şi 
cu voia Celui de Sus... Dumnezeu să te aibă în pază şi 
să te lumineze... Ai de îndurat încă multe... 

Frumos şi cu tâlc mi-a vorbit bunelul din lumina lui 
cerească. Mă întorceam ca pe aripi, petrecut până-n 
pragul casei de-o lună nălucitoare, pe care parcă n-o mai 
văzusem până atunci şi de care nu mai voiam să mă 
despart, dar până la începutul examenelor rămăseseră 
zile numărate. Mâine şi poimâine. 

Tata şi mama dormeau c-un ochi închis, urmărind cu 
celălalt cum am intrat ca un lunatic, cum am aprins lampa 
şi, fără s-o mai sting, m-am trântit îmbrăcat pe pat, privind 
buimac în pod. 

- Măi Costăchel, dădu glas tata. 
Am închis ochii, prefăcându-mă că dorm. 
- Măi Costăchel, m-auzi tu? întrebă tata cu glasul 

blând, de parcă ar fi vrut să-mi spună noutatea, pe care 
o ştiam prea bine şi pe care o aşteptam cu sufletul la 
gură. 

- Ce-i!? am întrebat eu cu glas stins. 
- Văd că nu te-ai dezbrăcat încă. Fă bine şi adu o 

că ldare cu apă, că maică- ta a p lămădi t şi mâine 
dimineaţă coace pâine. 
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- Nu mă duc, m-am răstit eu, necăjit că mi-a risipit 
visurile ca pe un stol de fluturi şi m-am întors cu faţa la 
perete. 

- Şi de ce, mă rog? 
- Că nu vreau... Mi-i somn... Ş-apoi fără mine în casa 

asta nu mai este nimeni să aducă? Parcă avem fântână 
lângă poartă!... Şi nu în Valea Adâncă!... 

- Ne gândeam că poate o sfinţeşti tu... 
- De sfinţit poţi s-o sfinţeşti numai mata. Eu nu-s 

popă... Mata spuneai că eşti şi popă şi stăpân în casă... 
- Aşa?...Ascultă, nu-ţi pare că ţi-ai cam luat nasul la 

purtare? 
- Nu-mi pare. Noapte bună. 
- Melesteul văii în care te-am găsit!... scrâşni tata, 

aruncând oghealul de pe el. Stai că-ţi fac eu noapte bună! 
îţi arăt ce fel de popă sânt! Te tai!... 

Am umflat cu umărul uşa, de parcă nici n-aş fi fost în 
casă. Fulgerul să fi alergat din urma mea, că nu era să 
mă ajungă. 

Tata n-a mai apucat să se îmbrace. S-a repezit după 
mine numai în cămaşă şi izmene, aşa cum sărise de pe 
cuptor. Lângă şopron era cât pe ce să mă apuce de guler, 
dar s-a împiedicat de coarnele plugului şi, icnind de durere, 
s-a rostogolit la pământ. 

M-am oprit să-l aştept. Poate se rănise şi avea nevoie 
de ajutorul meu. 

Durerea însă îl înfierbântase şi mai mult. 
- Până-n ziuă tot pun eu mâna pe tine şi-ţi dau 

blagoslovirea mea părintească, mormăi el şi, proptindu-
se de toporul care i se nimerise alături, sări pe neaşteptate 
în picioare şi se repezi la mine. 

Nici nu mai ţin minte cum am sărit şi eu din loc şi am 
luat-o la sănătoasa, spre club, spre mijlocul satului. Poate 
ne aude careva, poate dăm peste cineva şi-i scoate 

457 



toporul din mână. Dar, ca înadins, nimeni. Nici fereastră 
aprinsă, nici lătrat de câine, nici zare de om. Numai lună 
şi nori pe cer, numai gropi şi garduri înaintea mea, numai 
maluri de întuneric şi ţârâit de greieri în jur. 

Văzând că nu mă poate ajunge, după o bucată de 
vreme tata se opri iarăşi. 

- Numai să trag o gură de aer... 
Şi cu toate vrerile şi puterile se avântă să prăvale 

malul de întuneric care ne despărţea. Noroc de lună că 
răsărise la vreme de după nori şi mi-a luminat cărarea, 
altfel ai casei îmi atârnau ştergar la streaşina casei. 

Tata nici nu bănuia spre ce mal de prăpastie aleargă. 
Din lumină în întuneric, oftând mereu, m-a fugărit de vreo 
câteva ori în jurul clubului, apoi în jurul sovietului sătesc, 
apoi cu o sudalmă îndesată mă mână spre iaz, silindu-mă 
să trec podul peste apă şi să ridic dealul spre şcoală, 
spre biserică. Nădăjduia să mă ajungă acolo, între zidurile 
sfinte. 

Lângă zidul bisericii mi s-a năzărit în mâna tatei 
strălucind în lumina lunii ascuţişul toporului, şi am simţit 
năvălind peste inima mea un suflu rece, rece...Apoi altul 
cald, cald...După care nu mai ţin minte cum am sărit zidul 
înalt din jurul bisericii, pe care altă dată nici ziua n-aş fi 
îndrăznit să-l sar. Aici m-am pitit în umbra unui nuc... Mai 
departe se căsca prăpăstioasă râpa din marginea satului. 

La rândul lui şi tata, găsind o spărtură în zid, intră 
greoi în ogradă. 

- Unde te-ai tupilat, nepricopsitule? răbufni el din 
bojoci. 

Şi ca un răspuns la răcnetul lui, o lostopană de pământ 
se desprinse din buza malului şi destrămă liniştea nopţii, 
prăvălindu-se undeva în adâncuri... 

- Aici mi-erai? bubui tata şi se năpusti val-vârtej către 
gura neagră a râpei. Venea ca un zimbru rănit, fără să 
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caute pe unde calcă, cutremurând pământul ce-l ducea 
la pierzanie. Nemaiputând îndura şi biruindu-mi spaima 
ce mă sugruma, am ieşit din ascunzişul meu, căutând 
să-l opresc din fugă. 

- Loveşte, tată!.. De-acu mi-i tot atâta... 
Tata se opri locului ca ţintuit. Sfredeli întunericul. Mă 

găsi în sfârşit, spăsit, chiar în faţa lui şi mă privi fără 
mânia de adineauri... 

Abătut şi învins, tata avea aşternută pe faţă o 
mărturisire de nesfârşită durere. Stătea cu ochii larg 
deschişi şi nu ştia ce să facă, ce să-mi spună ca să-şi 
ridice de pe inimă povara, pe care şi-o luase el însuşi, cu 
propria lui mână. Să ispăşească un păcat fără vină şi 
să-i aducă mamei pace bună-n casă. Şi deodată simţi în 
mână toporul, îl privi înspăimântat şi cu un suspin adânc 
îl lăsă să-i cadă printre degete... Se lăsă în genunchi. 
Ridică privirea spre vârful bisericii, la căpriorii dezgoliţi 
şi, făcându-şi cruce până la lacrimi, îngăimă, întinzând 
către ceruri mâinile goale: 

- lată, vede şi cel de sus, că-s cu gând curat... 
Dar oricât de curat şi sfânt se lămurea gândul lui, 

noaptea însă rămânea noapte. Cele bune se împleteau 
cu cele rele. Chiar şi luna n-avea astâmpăr. Ba mijea de 
după nori, ba iarăşi se ascundea. 

Freamătu l unei păsăr i de noapte mă t rez i din 
amorţeală. Inima îmi zvâcnea să sară din piept... Eram 
gata să mă reped, să-i sărut tatei mâna. 

învălmăşit pe neaşteptate de limbi de lumină şi 
întuneric, tata se opri locului, rupt parcă-n două de 
osteneală şi scârbă. întoarse capul spre casa noastră 
din vale, unde ne aştepta în fereastră lampa aprinsă. 
Şovăi câteva clipe, dibuind-o cu privirea oarbă, apoi încet, 
legănându-se greoi de pe un picior pe altul, porni într-
acolo. Porni, de parcă îşi lua rămas-bun de la mine. 
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Durerea îl scoate pe om din casă şi tot ea îl împinge 
înapoi. Chiar dacă s-a făcut mai mare, de nu mai încape 
pe poartă, pe uşă. 

M-am luat după el. Deasupra noastră cerul se 
limpezise şi luna slobozise o pulbere albă şi grea pe 
umerii lui, povârnindu-i grumazul, de parcă voia să-l 
cufunde în ţărână... 

Pas cu pas, tot îndemnându-l cu inima şi cu privirea 
de departe, din umbră, de după tufe de liliac şi coame de 
garduri, l-am însoţit până-n ogradă. 

Mama aştepta în poartă, dar el trecu pe alături şi păşi 
greoi în casă, fără să o vadă. Ea îl urmă, suspinând. Şi 
multă vreme umbra ei se tot zbuciumă în fereastra 
aprinsă, ca un fluture în preajma unei flăcări mistuitoare. 
Un fluture de lumină şi dragoste. 

Cu ochii duşi la zbuciumul mamei de acolo, din stogul 
de fân în care mă îngropasem pentru întreaga noapte, 
simţii că mă cuprinde o moleşeală atotbiruitoare. Mă fură 
somnul, răsturnându-mă departe-departe, peste o mare 
de pelin amărui, într-un început de vis şi poveste. 

Şi m-am visat arând cu plugul de acasă, într-un potop 
de ninsoare, pe-o scenă inundată de lumină, din culisele 
căreia mă urmărea tatăl meu, pocnind din harapnic, în 
timp ce din sala cufundată în întuneric răsunau aplauze, 
hăituri şi vers de colindă. 

... Până astăzi ar. Cu inima, cu slova, cu sufletul. în 
fiecare dimineaţă, în fiecare seară. De e frig sau cald, 
de e ploaie sau ninsoare, lumea vine la teatru. Pulsează 
luminile rampei, lumina ochilor, să risipească neliniştea 
veacului cuibărită în noi, să desferece în sufletul omului 
o fereastră spre lumină. Apoi izbucnesc aplauzele sau 
tăcerile. Uneori fierbinţi, cu bulbuci de ploi văratice, uneori 
reci şi lungi, ca ploile de toamnă. 

Aici, în. casa mea de la etaj, între pereţi de beton, se 
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ing una după alta luminile, aplauzele, tăcerile... Rămân 
jmai miresmele pământului reavăn şi ochii tatei, care 
n la mine, poftiţi şi nepoftiţi, de pe brazda lui dintre 
jarcăne. Intră pe uşă, pe fereastră. Pătrund prin pereţii 
3 beton şi se uită la mine, uneori căinându-mă, uneori 
izând. Şi până spre ziuă împart cu ei toate bucuriile, 
ate focurile şi îngheţurile de aici din oraş. Pe cele amare 
tac, să nu-i stric inima. De cele bune nu prea am să 

ă laud. Şi născocesc câte şi mai câte. însă ochii lui îmi 
tesc sufletul ca-n carte. 

" Maică-ta, când a fost să te vadă, spunea că ţi-a văzut 
xtretul pe-o clădire", îi aud vocea. 

Mama... Ca toate mamele ... Numai ea ştie câte a 
jferit şi câte a plătit cu inima şi cu buzunarul să mă 
idă în lumină. De câte ori mi-a vârât pe ascuns în haină 
ani de cheltuială şi pe câţi i-a mulţumit tot pe ascuns, 
â-mi poarte de grijă. De-ar şti el că, umblând prin litere, 
gi şi poveţe, mă întorc la spusele lui, că omul o viaţă 
sbuie să păşească pe aceeaşi brazdă, să semene în 
3 acelaşi crez, de nu vrea să piardă pământul de sub 
cioare. De-ar şti... Şi deodată am simţit gustul amărui 
unui cântec, demult rătăcit pe buze: "Pelin beau, pelin 

ănânc, pe pelin seara mă culc..." 
Ochii tatei se uită lung la mine şi-l aud mirându-se cu 

ândrie neascunsă în glas: 
- Măi, măi... Tare mi-i că tot ţăran ai rămas! 



NE VOR AJUTA TALENTUL, ŞTIINŢA, 
CURAJUL, TINEREŢEA 

Scriitoarea Eugenia David în dialog cu scriitorul 
şi cineastul Iacob Burghiu, consilier prezidenţial 

în probleme de cultură şi culte 

Eugenia David: Domnule Burghiu, cum te simţi după 
un an de zile în calitate de consilier al Preşedintelui 
Republicii Moldova în problemele culturii şi cultelor?... Unii 
cred că e o mare sinecură, mie însă mi se pare că-i o mare 
răspundere şi ai mult de lucru, nu-i aşa? 

Iacob Burghiu: Drept să-ţi spun, nu am timp liber să simt 
cum mă simt. Ziua de lucru începe la ora opt şi se termină 
deseori seara târziu. Programul include: vizionări de specta-
cole, de filme, de expoziţii... şedinţe, deplasări, simpozioane... 
întâlniri cu oameni de cultură, cu preoţi şi enoriaşi de prin satele 
şi oraşele republicii... cu oameni de afaceri, cu preşedinţi ai 
comitetelor executive... cu parlamentari, cu primari, cu ataşaţi 
culturali ai ambasadelor... la o cafea, la un ceai... proiecte de 
decrete, de legi, concepţii, programe, propuneri de soluţionare 
a problemelor... solicitanţi, scrisori, sărbători, jubilee, luări de 
cuvânt, mesaje, telegrame, telefoane... O avalanşă. O namilă 
care se năpusteşte asupra ta. Mai pe scurt: Ursu-i mare\ Vorba 
moşului meu, Costache Burghiu, care a făcut doisprezece ani 
de Siberie. 

E. D.: Şi te trânteşti cu el? 
I. B.: Mă trântesc... Când el deasupra, când eu de desubt. 

Dar n-am pierdut curajul de-a lupta. 
E. D.: Chiar de-a reuşit ursul să te implice şi într-un 

accident rutier? 
I. B.: în cazul dat, nu-i vinovat ursul, ci omul nostru, pornit 

pe afaceri, ajuns peste noapte să aibă maşină şi, fiind grăbit la 
volan, a dat peste mine... 

E. D.: Mare noroc ai avut. Să ştii că foarte mulţi am fost 
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u dumneata în zilele acelea grele... Ne-am rugat lui 
umnezeu să-ţi dea sănătate. Te cunoaştem şi te apreciem 
a pe un om de bine, poate prea modest şi blând, dar anume 
e asemenea oameni ducem lipsă cu toţii... Probabil că 
cel ce-a provocat accidentul l-a comis mai mult 
iconştient. Nu cred să-ţi fi purtat pică pentru ceva. Păgân 
ă fii, şi n-ai merge la asta. 

I. B.: Ştiu eu?... Poate că aşa-i, poate că nu... Dar vorba 
umitale mi-a amintit de un foarte bun cunoscut de-al nostru. 
e Vasilică S-a rugat şi el lui Dumnezeu pentru sănătatea 
iea?... 

E.D.: Vasile Caras, bancherul?... Copilul de casă al 
criitorilor? Nu-i, s-a ascuns... îl caută poliţia economică. 

I. B.: Nu. Vasile Stati din Parlament. "Loco" producător de 
Dgoaşe. Ai citit scrisorile lui adresate mie? Publicate în ziarul 
laşul Moldovei? 

E. D.: Am citit câte ceva. Te ia în răspăr, te numeşte 
aman... îţi dă în obraz că l-ai momit cu puterea vrăjilor pe 
omnui Preşedinte şi a semnat decretul privind decorarea 
omnului Eugeniu Coşeriu. 

I. B.: îmi dă în obraz cu o insolenţă crasă... Şi încearcă să 
vească nu atât în mine, cât în persoana Preşedintelui nostru, 
Dmnul Petru Lucinschi... Că iată ce naţionalist sadea şi-a luat 
i post de consilier!... 

E. D.: Oare nu e clar pentru toată lumea că termenul 
mba română s-a încetăţenit pentru totdeauna în minţile 
oastre şi nu ni-l mai scoate nici un politicastru din cap? 

I. B.: E clar şi pentru Vasile Stati... Că-i om versat în toate, 
-a studiat pe Marx... A călătorit prin Italia... La întoarcere a 
smnat o carte despre arta italiană, folosind truda altora, fără 
a le indice numele... Furtişag, pentru care fapt a şi fost exclus 
n Uniunea Scriitorilor. Şi de atunci, sărmanul, face politică 
irâtoare... Caută gâlceavă. Să-i dea lumea importanţă. Au 
3nit alegerile parlamentare şi el, rătăcit pe undeva prin 
Dclaurile fostei ideologii sovietice, îşi hrăneşte cu jăraticul de 
ri mârţoaga care l-a adus în actualul parlament... Mai ştii, 
sate reuşeşte şi de data asta?! 
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E. D.: Da ce crezi... 
I. B.: Atât că mârţoaga-i bătrână. Au tot mânat-o mulţi. Ani 

la rând, fără odihnă. Şi losif Stalin. Şi primii-secretari ai 
comitetului central al RSSM... Până mai ieri şi Academia de 
Ştiinţe de la noi... Dar iată că lumea s-a deşteptat şi nu mai 
vrea să joace hora în jurul minciunii... Nici noi, băştinaşii, nici 
concetăţenii noştri de alt neam. Astăzi, în văzul lumii întregi, 
aleea memoriei noastre este completată, după lungi pauze 
istorice, cu o mulţime de nume ilustre care au sporit şi au păzit 
adevărul despre noi... Mihail Kogălniceanu, George Coşbuc, 
Mircea Eliade, Tudor Arghezi, Constantin Stere, Lucian Blaga, 
acelaşi Eugeniu Coşeriu... în cinstirea acestor nume mai vechi 
şi mai noi, oamenii care gândesc şi fac o politică de perspectivă 
văd o revenire normală a ţării noastre nu numai la izvoarele 
fireşti ale propriei culturi. Aceste personalităţi mai sunt şi 
expresia reaşezării conştiinţei noastre în albia culturii europene. 
Nu putem înainta spre centrul valoric al Europei fără a cinsti, 
de exemplu, numele şi opera pământeanului nostru de acolo 
Eugeniu Coşeriu. Spun asta pentru unele minţi înfierbântate 
de la noi, care din nou încep să caute nod în papura istoriei. 
Ajunge câte greşeli am făcut. E timpul să ne spălăm de ele 
prin fapte noi şi cinstite. 

E. D.: Pentru susţinerea candidaturii actualului 
Preşedinte al Republicii Moldova am luat-o amândoi la cap, 
fiind categorisiţi printre mancurţi, rătăciţi etc. Azi mi se 
pare că opoziţia de dreapta şi de stânga s-a mai ogoit. Sau 
pur şi simplu eu nu citesc presa de toate culorile? 

I. B.: Unii s-au ogoit, alţii s-au înrăit. S-au ogoit şi din 
dreapta, şi din stânga acei care s-au remarcat şi ieri, şi alaltăieri 
printr-un coeficient de inteligenţă ridicat, printr-o forţă de muncă 
creatoare şi au înţeles, în cele din urmă, că valenţele spirituale 
şi bunurile materiale ale acestui pământ trebuie să sporească 
prin pace, prietenie şi dialog cu toţi vecinii noştri, şi prin sporirea 
bunurilor materiale şi spirituale, poporul nostru are toate 
posibilităţile să se afirme printre comunităţile umane de pe glob. 
Mulţi dintre ei - oameni de ştiinţă, de artă, primari, preşedinţi 
ai comitetelor executive, oameni de afaceri, bancheri, directori 
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! întreprinderi, proprietari, profesori, studenţi, membri ai 
Feritelor partide, fireşte, şi ale celor de opoziţie vin la 
eşedinte, la domnul Petru Lucinschi, cu propuneri concrete 
i ameliorare şi soluţionare a situaţiei economice de azi în 
ate ramurile gospodăriei, culturii, ştiinţei... E interesant de 
marcat că majoritatea dintre ei sunt tineri şi cu pregătire bună. 
iptul acesta bucură, pentru că viitorul ţării e al tinerilor 
ofesionişti, al copiilor şi nepoţilor noştri. Cât priveşte presa, 
jrele partidelor de opoziţie? El#»6-au politizat într-atâta, încât 
t impresia că nu le fac oamenii pe care îi cunosc ca buni 
nditori şi patrioţi, străluciţi jurnalişti, dar nişte reprezentanţi 
i stirpea fostului regim totalitar sau din cea a olmecilor din 
rierica Centrală a mileniului III î. e. n., care sufereau de 
urnite boli cromozomiale ce în final i-au dus la un proces 
generativ generalizat şi la dispariţia aproape totală a 
porului... Până acum n-am întâlnit în paginile ziarelor de 
oziţie nici un material de analiză profundă formulat la rece 
cu buna cunoştinţă a situaţiei politice şi economice în care 
fi punctate cât de cât unele propuneri de soluţionare a 

Dblemelor de azi. Tot ce a înfăptuit până acum actualul guvern 
Preşedinţia este negat sau trecut cu vederea. Tii, Doamne, 
te se scriu şi se spun la adresa lor. Injurii grosolane, fabule 
rânjete diabolice, denaturarea intenţionată a adevărului, 

ate la un loc având misiunea de a distruge şi gând, şi faptă, 
fir de iarbă, tot-tot ce se opune lozincilor ipocrite ale partidelor 

opoziţie. Agnosticismul intrinsec şi irevocabil al politicii 
rtidelor de opoziţie, care începe totdeauna cu... "nu căuta 
-i bun, critică, roade, sugrumă" sfârşeşte implacabil orice 
aterial al ziarelor cu "...Domnul pe care îl propunem e foarte 
n, e serios şi cumsecade...", nu ne va duce niciodată la o 
evârată mişcare înainte, va stopa gândirea şi ne va arunca 

mulţ i-mulţ i ani în urmă. Cel mai trist e că această 
bădăioasă şi funebră molimă s-a cuibărit în actualul 
rlament şi joacă pe degete minţile deputaţilor după cum 
reşte diavolul şi nu poporul. Coaliţia care s-a format din 
oziţia de stânga şi cea de dreapta în ultima vreme în organul 
stru legislativ citeşte şi schimbă legile după pohtele şi 
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interesele ei, blochează pe cele noi numai pentru a induce în 
eroare încă o dată poporul la noile alegeri... Pe cine vom alege 
acum? Iarăşi pe Snegur, iarăşi pe Sangheli, care au făcut sau 
le-au permis altora să facă destule aranjamente cu efect 
distructiv asupra vieţii de astăzi a societăţii?... 

E. D.: Sunt, sunt oameni de treabă... Vorbeai de tineri... 
Mai adăugăm o parte din alte generaţii, din alte partide... 
Şi rotunjim suta. 

I. B.: Andrei Strâmbeanu, Mihai Cimpoi, Nicolae Esinencu... 
E. D.: Desigur. Sunt creştini. S-au rugat şi ei pentru 

sănătatea dumitale. 
I. B.: Creştinii aceştia nu ştiu Tatăl nostru până la capăt, 

de unde să ştie şi alte rugăciuni? Şi apoi aveau de dus sacul 
lui moş Ion Snegur, plugarul. I l-au dus? 

E. D.: Cum să-l ducă, dacă s-au alăturat şi alţii... Şi le-
au furat sacul. 

I. B.: Da, ursu-i mare. Şi imprevizibil. De la Sfintele Paşti 
umblă cu uratul prin raioane. Joacă măşti în faţa lumii. îi poartă 
lurie Roşea de funie. Sulac cântă din bici... Strâmbeanu trage 
coada buhaiului. 

E. D.: Nu e urs. Sunt partide. Partidele Convenţiei 
Democratice din Moldova. 

I. B.: Dacă-s partide care se respectă, de ce au umblat cu 
pluguşorul, cu colindele alegerilor parlamentare înainte de 
timpul aprobat de lege? Abia acum a venit aratul şi semănatul 
lor. 

E. D.: Acelea nu au fost colinde, vizite de lucru se 
chemau. Democraţie, dragă Iacob, democraţiei... 

I. B.: Of, Doamne şi iar Doamne!... 
E. D.: De ce oftezi? 
I. B.: Prea multe treburi încurcate au rămas de la vechea 

conducere şi, în persoana domnului Petru Lucinschi, Dumnezeu 
ne-a dat un preşedinte de ţară prea bun la inimă, cu o gândire 
intelectuală remarcabilă, care vrea creştineşte să stârpească 
răul cu binele, să spulbere întunericul şi animalitatea din 
oamenii hapsâni şi dornici de trai uşor pe seama poporului... 

E. D.: Doreşti vărsări de sânge? Sau să faci din toată 
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i/loldova o închisoare? Astăzi tare-s mulţi cu pufuşor pe 
>otişor.... 

I. B.: Doresc ca legile să fie respectate, iar cei care le 
ncalcă să fie pedepsiţi... Chiar şi cu... 

E. D.: Vai de mine, te cunosc de om cumpătat şi 
:onstructiv în acţiuni... Mereu săritor la nevoie, mereu 
)ucurându-te de ceea ce faci... 

I. B.: Mă bucur şi acum. Uneori. Când pot să-l ajut pe 
:ineva... Sau când propunerile mele contribuie la rezolvarea 
inor probleme ce vizează cultura şi cultele. Alteori sunt 
:onstrâns de propriile mele gânduri şi imagini, care mă 
:opleşesc în clipele de răgaz, când rămân singur faţă în faţă 
:u mulţimea de scrisori, de plângeri, de solicitări şi nevoi care 
nai continuă să ruineze şi astăzi instituţiile de cultură, sufletele 
jamenilor de artă, puterea lor creativă, demnitatea, credinţa 
;i, desigur, talentul - aurul viu al ţării... N-ai să mă crezi, dar 
inul Dumnezeu ştie... La fiecare respiraţie, cu fiecare porţiune 
le aer pe care o trag în plămâni, simt cum aşchii de nelinişte, 
le revoltă, de disperare şi neputinţă mi se împlântă în inimă, 
n creier... Şi parcă mă aflu înaintea unui cutremur care 
nocneşte, geme undeva în adâncul pământului, dar care iată-
ată va răbufni la suprafaţă... E o stare psihologică aidoma 
:elei pe care am simţit-o la Sarmizegetusa, cu câţiva ani în 
jrmă, pe când păşeam pentru prima oară printre ruinele celor 
louă cetăţi ale strămoşilor noştri... Fireşte, ai fost acolo... Le-
ii văzut? 

E. D.: N-am avut nici posibilitate, nici sănătate. Dar le 
;unosc din cărţile lui Vasile Pârvan. 

I. B.: Cărţile istoricului şi arheologului nostru cu renume 
nondial rămân o valoare prosperă a sufletului omenesc, pe 
:ând Sarmizegetusa în realitate e pe cale de dispariţie. Au mai 
ămas câteva pietre, stâlpii calendarului şi cele două izvoare 
:are abia-abia clipocesc dintre dărâmăturile împărăginite... 
Jnul, în vârful muntelui, la Sarmizegetusa Regia, cetatea de 
;caun a lui Decebal, şi altul pe vale, la Sarmizegetusa Traiana. 
Dar pentru cei cu bun-simţ şi bună-credinţă, se mai păstrează 
ci-colo fire transparente, viţe de lumină şi energie, de 
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sentimente şi imagini, care ne dau posibilitate nouă, celor de 
azi, să contactăm peste veacuri înapoi cu strămoşii - dacii şi 
romanii. 

E. D.: La serata jubiliară a compozitorului Gheorghe 
Neaga ai vorbit despre acest contact, despre o continuitate 
a istoriei care persistă viabil şi în muzica contemporană. 

I. B.: Da, da... A fost un concert de pomină. Muzica 
maestrului are o sursă de meditaţie foarte bogată, sonorităţi 
apropiate celor din natură, reflecţii ritmice şi aritmice ce vădesc 
sensibilitate şi rafinament pentru a ne deplasa în timp şi spaţiu, 
pentru a regăsi în creierul nostru imaginile, glasurile strămoşilor 
noştri de care n-am avut până mai ieri ştiinţă. Muzica lui 
Gheorghe Neaga mi-a amintit de Sarmizegetusa, de luptele care 
s-au dat acolo... Ea a devenit un component însemnat al filmului 
pe care l-am trăit atunci seara, pe tot parcursul concertului, şi 
pe care îl trăiesc şi în prezent... Căci aşa e: inima îşi are ordinea 
ei, pe care raţiunea nu o cunoaşte... Fireşte, raportul dintre 
contemporanietate şi trecutul îndepărtat mi-e foarte clar. Şi într-
un caz, şi în altul persistă imagini de luptă... Aceeaşi luptă... 
Pentru existenţă, pentru libertate... pentru un viitor bun al ţării! 
lată ce înţeleg eu prin luptă. 

E. D.: Nu cumva eşti dispus să laşi lucrul de la 
Preşedinţie şi să te angajezi la turnarea filmului de care 
vorbeşti? 

I. B.: Tentaţia e mare, dar până la ora asta n-am găsit nici 
un sponsor... Nici în Moldova, nici în România, nici în alte ţări... 
Aştept să coboare din cer un extraterestu bogat. 

E.D.: De-aş fi eu prim-ministru?! 
I. B.: în situaţia economică de ultima oră n-ai realiza nici 

dumneata nimic. Fosta conducere a republicii la plecare a lăsat 
trezoreria goală. Multe, multe datorii şi o mare dezordine 
financiară. Acum, de un an de zile, odată cu venirea domnului 
Petru Lucinschi în postul de Preşedinte al Republicii Moldova, 
s-au depus eforturi pentru ca ţara să iasă din impas. A fost 
realizat Bugetul de Stat la capitolul venituri, încasându-se cu 
peste 400 milioane lei mai mult decât în anul trecut. S-au plătit 
pensiile, salariile, bursele pentru anii 1995-1997. Au apărut 
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premise pentru a nu admite scăderea volumului Produsului Intern 
Brut. în unele ramuri au apărut tendinţe de creştere a producţiei... 
S-au stabilit relaţii bune cu ţările lumii: SUA, Italia, Franţa, 
Germania, Ungaria, Polonia, România, Rusia, Ucraina şi altele. 
Oamenii de afaceri din ţările acestea şi de la noi au început să 
investească bani în industria şi agricultura noastră... S-au 
deschis noi întreprinderi, au început să funcţioneze unele din 
cele vechi. Dar mai sunt multe de făcut şi se mai cere timp 
pentru a deveni o ţară bogată. Timp, răbdare, muncă şi luptă. 

E. D.: Ai spus ceva mai sus că inima îşi are ordinea ei, 
dar spiritul artistic?... în ce situaţie se află el la ora actuală? 
Se simte vreo schimbare în bine?... Şi ce ar trebui să se 
facă pentru a ieşi din criză? 

I. B.: Da, inima îşi are ordinea ei, iar spiritul artistic 
răbufneşte adesea din această ordine, vrea să se manifeste... 
Şi conform acestei afirmaţii vechi mă simt... mă văd onorat să 
lupt şi eu... de partea celor obidiţi. Acolo, la Sarmizegetusa, 
hegemonizat de imaginaţie, lupt cu arcul, cu lancea, cu sabia... 
Aici, în ziua de astăzi, dependent de realitatea dură, lupt cu 
bunul cuvânt, cu marea răbdare şi cu buna-cuviinţă de-a apăra, 
pe câte posibil, adevărul, dreptatea şi omul de omul de astăzi... 
Deoarece, astăzi, sufletul omului e plin de dărâmături... Istoria 
memoriei a adunat una peste alta multe ruine de cetăţi... Iar 
peste toate s-a prăbuşit şi cetatea ciclopică a Babilonului 
sovietic, care n-a fost construită atât de durabil ca vechile cetăţi 
ciclopice ce există şi azi în Anzii Cordi l ier i , în nordul 
Transvaalului, în Noua Caledonie, zidite din cuburi mari de 
granit, a câte zice-douâzeci tone fiecare, aşezate în ziduri fără 
mortar, dar îmbinate perfect şi care, după cum spun legendele, 
au fost ridicate de nişte oameni albi, înalţi, ce ştiau să zboare. 
Cetatea Babilonului sovietic a fost ridicată din piatră de om... 
de om viu, care a dorit şi doreşte mişcare, gândire, libertate, 
independenţă... şi poate anume din această cauză s-a 
prăbuşit... 

E. D.: Specia umană a ieşit învingătoare, dar cu multe, 
multe răni pe suflet, care cer îngrijire. 

I. B.: Salvarea noastră, zic unii idealişti, poate veni iarăşi 
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de la atlanţii extratereştri... E prea puţin posibil. Ei, în fond, şi-
au făcut misiunea... Cândva, la începuturile omenirii... Acum 
rămâne ca noi înşine să ne deşteptăm şi să ridicăm treptele 
pe urma lor... Fiecare om, fiecare popor să vină spre această 
înălţare cu tot ce are mai bun... Fireşte, gândirea mea ţi-a trezit, 
doamnă, un surâs de neîncredere, de nedumerire... De parcă 
s-ar afla în faţa dumitale un om rupt de realitate... O fi aşa, 
mai ştii?... Dar trebuie să recunoşti că acest surâs este 
provocat şi de-o prea mare şi invariabilă înrădăcinare a gândirii 
în solul realităţii pe care o trăim zi de zi... Să ne dăm bine 
seama că uneori e necesar să privim lucrurile şi procesele care 
au loc în societatea umană puţin mai la rece, de la alte înălţimi 
ale istoriei şi atunci mintea noastră se eliberează de mărunţişuri, 
se potolesc durerile, poftele, devenim mult mai limpezi în 
selectarea acelor treburi ce le avem de înfăptuit astăzi întru 
prosperarea omenescului, dreptăţii şi adevărului... Că ne-am 
sălbăticit... Am devenit agresivi... Nu ştim a ne preţui puterile... 
Nu suntem constructivi, ruinăm orişice gândire sau pornire bună 
numai pentru a parveni... Ne grăbim să facem bine, să facem 
legi noi, şi cât mai multe, pentru a ascunde după ele interesul 
propriu... Dar cultura a fost lipsită de o concepţie filosofică, 
am fost închişi în cetatea ciclopică a Babilonului totalitar... 
Omenirea din jurul nostru a căutat-o prin cele patru personalităţi 
de însemnătate crucială, prin marele gândiri şi trăiri ale lui 
Socrate, Buddha, Confucius, Isus... Dar învăţămintele lor cine 
astăzi le cunoaşte?... în societatea pe care am trăit-o până 
mai ieri ele au fost înlocuite cu manualele ce proslăveau 
monştrii sacri ai totalitarismului de care şi azi mă cutremur când 
le pronunţ numele... Am fost înşelaţi că vom trăi în raiul 
comunist, în grădini înfloritoare, dar până la urmă am devenit 
unii bonsai, plante de apartament, alţii nişte fiinţe hibride, care 
şi-au uitat originea, limba, cântecele, obiceiurile, pretinzând 
că ar aparţine unei noi specii umane... Şi iată că lătrăm la 
lună, la stele, ca şoricarul Enrique, eroul romanului semnat de 
Aureliu Busuioc... Şoricarul ne reprezintă de minune... E şi el 
fără o mare concepţie de viaţă, trăieşte aşa cum trăim şi noi, 
are drama lui de câine, care e aidoma celor omeneşti, dar are 
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o bună ţinută de demnitate, simţul umorului şi cunoaşte limba 
română mai bine decât mulţi dintre noi... 

E. D.: Ei, bine... Suntem cine suntem... Dar un pic de 
înţelepciune am moştenit? 

I. B.: Aşa, în vorbă, da! Dar în fapte?... Să luăm istoria din 
ziua când am devenit republică, ţară suverană, independentă... 
Fără a selecta şi a păstra tot ce a fost de valoare, ne-am repezit 
spre economia de piaţă. E adevărat, în cei 7 ani de domnie a 
lui Mircea Snegur Moldova a înaintat pe această cale... Dar 
cum?... Prin sal tur i for ţate, temperamenta le , fără 
cumsecădenie şi fără ştiinţă, dar cu obsesia maniacală a unora 
de a se folosi de bunul obştesc... Ţăranii şi muncitorii au furat 
cu traista, cu sacul, brigadierii şi inginerii - cu maşinile... 
Preşedinţii şi directorii - cu vagoanele, demnitarii de stat - cu 
plicurile... Şi nu nişte pricăjiţi de lei moldoveneşti, dar dolari... 
Aceste acţiuni şi altele de ordin politic ne-au dus la război, la 
sărăcie, la tăcere şi lacrimă... Şi dacă de un an de zile parcă 
s-au pornit lucrurile, noi însă am rămas acei care am fost ieri... 
Este foarte important să ne schimbăm noi înşine, să ne 
debarasăm de gândirea conservatoare, de stereotipuri... 
Economia de piaţă impune uniunilor de creaţie, conducătorilor 
instituţiilor culturale căutarea unor noi pârghii, a unor noi 
concepţii de activitate... în anul care s-a scurs editurile au 
produs şi au lansat de 2 ori mai multe cărţi decât în 1996... 
Numărul turneelor colectivelor artistice profesionale şi populare 
a întrecut cifra de 70... S-au încheiat acorduri culturale cu mai 
multe state ale lumii... Teatrele noastre au prezentat peste 30 
de premiere... Pictorii şi-au expus lucrările în România, Italia, 
Germania, în Franţa şi SUA... Au fost restaurate, unele zidite 
din nou, peste 70 de biserici, mănăstiri, schituri şi case de 
rugăciuni... La Moscova s-a deschis Centrul de Cultură al 
Republicii Moldova cu o arie de activitate pe tot teritoriul 
Federaţiei Ruse... Opera Naţională a prezentat spectacole în 
Marea Britanie, Orchestra Simfonică a Filarmonicii a susţinut 
concerte în Italia şi România... Prima noastră cântăreaţă Maria 
Bieşu a evoluat la Ateneul Român, apoi la Moscova, Costroma, 
Tver, Tuia... în China s-au sărbătorit zilele culturii Republicii 

471 



Moldova, iar la noi zilele culturii bielaruse, ungare, poloneze... 
în sprijinul unui proces cultural de ţinută, raliat la standardele 
europene, s-au organizat manifestări de elită ce dau o notă 
aparte vieţii noastre culturale.... Festivalul Muzical Internaţional 
Mărţişor, ediţia a XXXI-a... Festivalul Internaţional al vedetelor 
de operă şi balet Vă invită Maria Bieşu, ediţia a VII l-a... 
Festivalul Internaţional Zilele Muzicii Noi, ediţia a VIl-a... 
Festivalul Internaţional Bienala Teatrului Eugene lonesco, ediţia 
a l l-a... Primul Concurs Internaţional de Interpretare 
Instrumentală... Campionatul Mondial la Dans Sportiv... De o 
atenţie deosebită din partea Ministerului şi a Preşedinţiei s-au 
bucurat şi creatorii de artă populară. O pot confirma participanţii 
la manifestările ce au avut loc în teritoriu, manifestări importante 
prin insistenţa cu care este promovată arta populară autentică, 
buna organizare şi amploare a participării... în scopul susţinerii 
artei populare şi creării de condiţii pentru pregătirea şi 
participarea, în anul 2000, a formaţiilor artistice şi creatorilor 
populari din republică la ediţia a doua a Folcloriadei Mondiale 
din Japonia, Preşedintele Republicii Moldova a emis un 
decret... Pentru a umple golul imens de carte în limba română 
creat în bibliotecile noastre odată cu revenirea la grafia latină, 
la iniţiativa Excelenţei Sale Petru Lucinschi, Parlamentul a 
acceptat amendamentul la proiectul Legii bugetului pe anul 
1998 privind scutirea de TVA a mijloacelor de informare în masă 
şi a editurilor care produc carte... Ministerul Culturii a activat 
din plin, profesionist, cu multă chibzuinţă şi elan tineresc... A 
elaborat programul de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei 
din Republica Moldova pentru anii 1997-1998, la fel şi alte 
documente ce fac să funcţioneze cât mai eficace legile privind 
activitatea culturală... în subvenţionarea colectivelor artistice 
va predomina valoarea artistică şi necesitatea ei pentru 
educaţia estetică şi morală a spectatorilor. Până la aprobarea 
noului program de dezvoltare a culturii şi artei a lipsit cu 
desăvârşire noţiunea de concurenţă, de echilibru între cerere 
şi ofertă şi, ceea ce este cel mai important, nu fiecare instituţie 
a avut condiţii să creeze opere de artă ce pot rezista concurenţei 
dincolo de hotarele ţării... Avem într-adevăr valori ce prezintă 
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nteres pentru toată lumea, dar nu ştim să le preţuim spre a fi 
emuneraţi după cotele stabilite pe piaţa mondială. Conducătorii 
:olectivelor artistice trebuie să înţeleagă că valoarea artistică 
iu este o proprietate personală, ea e un patrimoniu de stat şi 
lumai având în contul întreprinderilor intrările valutare se poate 
isigura achiziţionarea oricăror instrumente şi materiale din 
irice parte a lumii, se poate asigura şi o viaţă mai bună a 
irtiştilor, a pensionarilor, construcţia caselor de locuit, atât de 
lecesare pentru familiile ce locuiesc în cămine. Cultura este 
insamblul formelor care se dovedesc de câte ori a fi mai 
luternice decât moartea. Arta este fericita soluţie de a schimba 
eea ce utopiile n-au reuşit să facă, de a salva condiţia 
Iramatică a omului... Asta l-a ajutat şi l-a îndemnat pe om să 
eflecteze, să înţeleagă şi să se angajeze... Angajament - iată 
in cuvânt care, pe cât este de străin limbajului curent al unui 
im de creaţie, pe atât de propriu este modul său de a fi... Ştiu 
ă orişice îndemn patetic nu e altceva decât un mod de a 
irganiza eternitatea, încercând să o dai uitării... Poate anume 
le atâta spun ceea ce simt şi numai când sunt convins: Talentul, 
Ştiinţa, Curajul, Tinereţea ne vor ajuta în toate pe câte le-au 
iornit oamenii de bună-credinţă. 

E. D. Dragă Iacob, răspunsurile dumitale dovedesc 
:ompetenţa şi dragostea pentru cultura poporului nostru 
nzestrat. Cred că tocmai de asemenea simpatic 
naţionalist" avea nevoie domnul Preşedinte. îţi doresc 
nultă sănătate, energie, elan creator. Mulţumesc. 
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Eroii lui Burghiu sunt oameni de la ţară, care trăiesc intens 
viaţa, pătimesc, se frământă, năzuiesc, luptă pentru fericire şi 
adevăr, oameni, care nu sunt scutiţi de rătăciri, dar care 
întotdeauna, trăind şi muncind alături de semenii lor şi pentru 
semeni, găsesc în această slujire propria lor fericire şi tărie 
sufletească adevăratul rost al vieţii. Căci nu poţi fi fericit în 
afară de oameni, numai cu "steaua ta", cu "bobul tău de soare", 
"cu hrinca ta de lună". 

Mihai DOLGAN 

Simbolizând: poezie, candoare, durere, omenie, adevăr-
lumina este căutată şi adunată bulgăraş cu bulgăraş, ca argintul 
viu, în diferite zone ale vieţii: acolo unde ea umple toată lumea 
cu apă fără început şi sfârşit... ("Fântâna adună apă", "Lebăda 
roşie"), dar şi în oameni cu sufletul trecut prin mari şi tragice 
eclipse ("Soare în cârjă", "Pluguşorul", "Sună clopoţeii"). Cele 
mai de preţ sunt luminiţele descoperite, dezgropate cu multă 
trudă din adânc de suflete strivite de întuneric, dar trăind, 
zbătându-se, luptând pentru dreptul de a trăi. Viaţa înseamnă 
ardere, şi arderea autentică e acea din adâncuri. 

VI adimir BEŞLEAGĂ 

Puţinul nostru cultural a fost mai mult sclipuit decât făcut, 
cules anevoie fir cu fir... E simbolică această lână mioritică şi 
cei care au contribuit la creşterea culturii s-au pornit în căutarea 
ei ca argonauţii cu lanson spre Colhida în căutarea lânii de 
aur... Printre aceştia a fost şi lacob Burghiu cu minuscula sa 
carte de proze "Soare în cârjă". Această carte a fost o revelaţie 
pentru mijlocul deceniului al şaptelea. Mănunchiul de nuvele, 
în ciuda genericului lor de "povestiri", erau mici poeme în proză; 
adică erau tot poezie şi se alătura majorităţii cărţilor de poezie 
care apăreau atunci scrise de generaţia "copiilor anilor treizeci". 

Victor TELEUCĂ 
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Exploatarea valorilor plastice ale cuvintelor şi în special a 
;telor sonore ale lor, construirea frazei cu o grijă deosebită 
tru ritm şi gradaţie expresivă, pentru corespondenţa 
etrică a mişcărilor (de unde prestigiul verbului) - iată 
ionul lui Iacob Burghiu. 

Mihai CIMPOI 

Recenta carte a lui Iacob Burghiu, ca şi cele apărute ante-
scriitorul s-a afirmat ca poet, ca scenarist şi regizor de 

e, este aidoma unei fântâni cu apă limpede, care te îmbie 
sorbi răcoarea ce întremează şi trupul, şi sfuletul. Căci cu 
e grijile, nevoile, zbuciumul, fiecare om are parte în viaţă 
in soare, să-i lumineze sufletul, şi de o fântână cu un cer în 
ia ei, care adună apă. Fântâni deschise pentru oameni. 

Gheorghe GHEORGHIU 
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