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Trebuie să tindem mereu spre realizarea ideii de 
bine, generozitate şi frumuseţe, nici o operă 
literară nu poate trăi fără ele. Puterea pe care 
Dumnezeu ne-a dat-o trebuie s-o întrebuinţăm 
bine, încât în urma noastră arta să devină mai 
bogată şi oamenii mai buni.  

MAGDA ISANOS
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ELISABETA ISANOS 
 

DE CE N-A LUAT MIHAI EMINESCU  
PREMIUL NOBEL? 

 
La 16 martie 1849 se năştea la Paris, într-o cuminte 

familie burgheză, Armand-René-François Prudhomme, care 
avea să devină celebru sub numele de Sully Prudhomme. Încă 
de pe vremea când era elev, l-au atras în egală măsură literele 
şi ştiinţele; rămas orfan de tată, nevoit să aleagă o ocupaţie 
practică, a urmat Şcoala Politehnică şi a lucrat o vreme ca 
inginer la uzinele Creuzot. Dar se considera, mai mult în taină, 
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„rimeur” şi îşi aduna versurile într-un caiet, iar lectura acestor 
prime poezii îl va face pe Leconte de Lisle să-i deschidă 
paginile revistei „Parnasului contemporan”. După debutul 
editorial din 1865, Sully Prudhomme devine repede celebru. 
Cititorii au fost fermecaţi de versurile izvorâte parcă din 
sufletele lor, ca un strigăt vibrând „la unison cu inima unei 
întregi generaţii îndrăgostite de ideal, dar obligată să poarte 
povara adevărului etern şi infinit”, cum avea să spună Camille 
Spiess în conferinţa academică dedicată lui la 13 mai 1907. În 
1870, în plină tragedie a Franţei ocupate, Sully Prudhomme îşi 
striga cu patos iubirea de ţară, dovedită şi prin fapte de arme, 
ca voluntar pe frontul franco-prusac, de unde a revenit în 1871 
cu Legiunea de Onoare, dar şi cu o invaliditate care-l va ţintui 
în scaun tot restul vieţii. Depăşindu-şi suferinţa, a desăvârşit în 
singurătate o operă  monumentală: volumele „Stanţe şi 
poeme”, „Grajdurile lui Augias”, „Crochiuri italiene”, 
„Singurătăţile”, „Impresii din război”, „Duioşiile zadarnice”, 
„Franţa”, „Revolta florilor”, „Poeme diverse”, „Destine”, 
„Zenitul”, vastele poeme „Dreptatea”, „Prisma” şi „Fericirea”, 
cărora li se adaugă traducerea primei cărţi din „De natura 
rerum” a lui Lucreţiu. A avut şansa să-şi vadă cărţile publicate 
şi apreciate de contemporani. La stingerea din viaţă, la 6 
septembrie 1907, în sihăstria lui de la Chatenay, avea în lucru 
încă un volum de poeme, „Epave”, şi un studiu de sociologie, 
„Legătura socială”. Opera sa filozofică este de asemenea 
impunătoare: „Creditul ştiinţei”, „Adevărata religie după 
Pascal”, „Problema cauzelor finale”, „Psihologia liberului 
arbitru”. În 1881 a fost ales membru al Academiei Franceze, iar 
în 1901 avea să fie primul scriitor din lume încununat cu laurii 
recent înfiinţatului premiu Nobel. A fost „vocea generaţiei 
sale”, însă pentru cei de mai târziu va fi îndeosebi autorul unui 
singur poem, „Le Vase brisé”, „Vasul spart”: 
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„Le vase où meurt cette verveine/D'un coup d'éventail 
fut fêlé;/Le coup dut l'effleurer à peine,/Aucun bruit ne 
l'a révélé.//Mais la légère meurtrissure,/Mordant le 
cristal chaque jour,/D'une marche invisible et sûre,/En 
a fait lentement le tour.//Son eau fraîche a fui goutte à 
goutte,/Le suc des fleurs s'est épuisé;/Personne encore 
ne s'en doute,/N'y touchez pas, il est brisé.//Souvent 
aussi la main qu'on aime,/Effleurant le coeur, le 
meurtrit;/Puis le coeur se fend de lui-même,/La fleur 
de son amour périt.//Toujours intact aux yeux du 
monde,/Il sent croître et pleurer tout bas/Sa blessure 
fine et profonde;/Il est brisé, n'y touchez pas.” 
(„Un vas unde verbina moare,/De-un evantai a fost 
lovit,/Atingere întâmplătoare/ Şi care nu s-a auzit.//Dar 
rana, cât ar fi de fină,/Tot muşcă zilnic din cristal,/O 
invizibilă ruină/Îi dă înconjurul total.//Şi apa fuge pic 
cu pic,/Şi seva piere ca un fum,/Nebănuindu-se 
nimic./Să nu-l atingi, e spart de-acum.//Tot astfel mâna 
cea iubită/Atinge inima din noi,/Şi nu mai trebuie 
lovită,/Se rupe singură apoi.//Când teafăr vasul pare 
încă,/Aflată-ntr-însul îl învinge/O rană fină şi 
adâncă./E spart de-acuma, nu-l atinge.”)1  

 
Cum vremea patriotismului înflăcărat şi explicit trecuse, iar 

obsesia lui Sully Prudhomme de a reuni până la confundare 
poezia şi ştiinţa dăduse uneori roade mai puţin gustate, unele 
dintre versurile sale nu au mai fost la fel de accesibile şi de 
apreciate de cititori în anii care vor urma. 

Cu aproximativ un an mai târziu, dacă data naşterii lui, deşi 
controversată, este totuşi exactă, se năştea la Ipoteşti, la 15 

                                                 
1 Versiunea românească de Elisabeta Isanos.   
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ianuarie 1850, într-o familie aparţinând de asemenea păturii 
mijlocii, dar cu tentă rurală, Mihai Eminescu. Biografia lui este 
prea bine cunoscută pentru a o mai relua aici. Atras ca şi poetul 
francez de filozofie, dar şi de ştiinţele exacte, implicat şi el, 
însă mult mai profund, până la patimă şi luptă politică, în 
„chestiunile arzătoare” ale ţării, traiectoria lui antumă a fost 
scurtă, periplul prin viaţă anevoios şi cu sfârşitul tragic pe care-
l ştim, la vârsta de numai 39 de ani. În timpul vieţii, lucru de 
asemeni arhicunoscut, i-a apărut un singur volum de poezii, 
îngrijit de mentorul său de la Junimea, Titu Maiorescu, poezii 
alese, aşa cum se poate constata, în funcţie de gustul care 
predomina la noi către sfârşitul secolului al XIX-lea, ceea ce a 
făcut ca Eminescu să fie receptat drept „un romantic întârziat”, 
deşi „Oda în metru antic”, „Scrisorile”, „Stelele-n cer”, 
tulburătorul „Rugămu-ne-ndurărilor...” („Rugăciune”) şi altele, 
pe atunci încă netipărite, ar fi trebuit să-l aşeze în rândul 
marilor săi contemporani din alte limbi. Altfel ar fi fost atunci 
perceput, şi poate ar fi apărut drept ceea ce şi este de fapt: 
sincron cu tendinţele literare ale epocii, în tot ce avea aceasta 
mai modern. Această primă selecţie ar putea fi una dintre 
cauzele situaţiei de ieri şi de azi a lui Eminescu în cultura 
universală. Se ştie de asemenea că poetul nostru nu s-a bucurat 
în timpul vieţii de premii sau de alte avantaje (pe care poate le-
ar fi refuzat), nici de liniştea dorită pentru a scrie, nici de o 
largă recunoaştere pe plan naţional. Iar faptul că la moartea lui 
s-au declanşat valuri de reacţii lacrimogene, cu caterinci care 
cântau pe străzi romanţa „Mai am un singur dor”, cu alai 
pompos de înmormântare şi discursuri demagogice, face parte 
din felul în care este tratată la noi trecerea la cele veşnice a 
unui om ieşit din comun, de a cărui soartă postumă nu-i pasă, la 
modul real, nimănui. 
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Propun următorul exerciţiu de imaginaţie: să presupunem 
că Eminescu n-ar fi murit încă tânăr în sanatoriul doctorului 
Şuţu, ci ar fi trăit cât Sully Prudhomme sau mai mult. Avea 
Eminescu vreo şansă de a primi premiul Nobel? Nici una. Au 
fost contemporani, chiar de acelaşi „leat”, se asemănau mult în 
privinţa temelor şi motivelor poetice, lucru evident pentru cine 
îi citeşte în paralel: iubire imposibilă sau minată de o „trădare”, 
iertată imediat graţie frumuseţii unor ochi albaştri, meditaţii 
poetice despre steaua care se vede abia după ce nu mai este, 
iubire înflăcărată pentru patria aflată la ceas greu, indignare la 
spectacolul dizgraţios pe care-l oferea societatea din vremea 
lor, nedemnă de gloria străbunilor... Dar poezia nu constă nici 
în teme, nici în motive, acestea fiind în număr finit şi aceleaşi, 
în fond, pentru toţi poeţii din toate timpurile. Poezia se degajă 
dintr-un anumit fel de a spune, este formă pură, şi în privinţa 
asta se poate afirma, fără exagerare, că Eminescu avea geniu, 
iar Sully Prudomme – un foarte onorabil talent. Spun asta cu 
tot respectul cuvenit unui poet onest, care şi-a trăit poezia, fiind 
gata să moară nu numai în vorbe ci şi în fapte pentru ţara lui, şi 
a ştiut să spună în versuri de neuitat gingăşia inimii rănite de 
iubire. E un adevăr uşor de constatat, dar pentru cine? O 
spunem noi, cei care-i ştim lui Eminescu versurile în limba lor 
natală. Plecând de la realitatea că limba română este puţin 
cunoscută şi destul de greu traductibilă, mai ales când e vorba 
de poezie, mulţi au afirmat că Eminescu ar fi aşa de puţin 
cunoscut pe mapamond din cauza limbii în care a scris. Fără a 
nega adevărurile de mai sus, cred că nu acesta este motivul 
slabei lui răspândiri în lumea largă. Aş aminti în treacăt că au 
fost traduşi şi uneori răsplătiţi cu mult râvnitul premiu suedez 
scriitori care s-au exprimat în japoneză, iar nu demult un autor 
chinez, Gao Xingjian, a luat Nobelul pentru literatură şi a fost 
transpus în principalele limbi europene. Nu e vorba, aşadar, de 
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„intraductibilitate”, explicaţia se află în altă parte şi cred că 
trebuie căutată în afara literaturii. 

Părerea mea este că de vină suntem noi: în România nu s-a 
făcut şi nu se face destul pentru a trezi în afara hotarelor 
interesul faţă de literatura română, nici pentru a spori prestigiul 
ţării. Răul renume de care „se bucură” ţara noastră, întreţinut în 
mare măsură de noi înşine, dar şi nepriceperea, egoismul, 
indiferenţa celor care ar trebui să se ocupe de schimbarea 
acestei situaţii au aruncat un văl de umbră nu numai asupra lui 
Eminescu, ci şi peste cultura noastră în general. Cei cu putere 
de a decide s-au mulţumit ori s-au resemnat cu ideea că 
România este percepută drept „ţara lui Dracula” (nici măcar 
acesta autentic). În privinţa aprecierii unui fapt cultural în afara 
ţării, contează foarte mult cine e autorul şi de unde vine. Iar 
felul în care suntem văzuţi în lume nu s-a schimbat prea mult 
din vremea lui Eminescu şi până la ora actuală. Pentru 
geografia regatului României, „Le Petit Larousse” din 1894 
făcea trimitere la harta Turciei, iar în privinţa istoriei şi a 
culturii nu menţiona nici un nume românesc. După o sută de 
ani, „Micul Larousse” din 1993 îi aminteşte pe „Michel le 
Brave”, pe Enesco şi Brancusi, pe Caragiale şi Sadoveanu, iar 
despre Eminescu spune textual: „écrivain roumain (Ipoteşti 
1850 – Bucarest 1889). Auteur de nouvelles et de contes 
populaires, il est par son génie romantique, le grand poète 
national de la Roumanie.” („Autor de nuvele şi povestiri 
populare, el este, prin geniul său romantic, marele poet naţional 
al românilor.”) Prezentarea, deşi succintă, trezeşte multe semne 
de întrebare: cum poate fi cineva „autor de nuvele şi povestiri 
populare”? Autor de creaţii  folclorice? Apoi, termenul „geniu” 
pare folosit aici în sensul antic, de „spirit care locuieşte în 
trup”, în cazul lui Eminescu – un geniu romantic, o 
predispoziţie spre romantism. În fine, cum poate deveni cineva 
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„marele poet al românilor” doar prin culegerea şi, eventual, 
prelucrarea unor creaţii din popor? Iată-ne, aşadar, tot la 
nivelul unei populaţii încă neevoluate, rămasă în stadiul 
cultural al poveştilor la gura sobei. Interesant şi demn de 
menţionat aici mi se pare faptul că în 1896, în volumul „Le 
Romancéro roumain”, o culegere de „balade de pe plaiuri 
dunărene”, Jules Brun publica „Făt-Frumos din lacrimă”, pe 
care-l tălmăcise şi-l tipărise drept o producţie populară, printre 
alte „balade”, cam stângaci transpuse în haina versului francez, 
aflate de la celebrul lăutar Petrea Creţul Solcan şi culese de G. 
Dem. Teodorescu. Coincidenţă: prefaţa ediţiei franceze e 
semnată de... Sully Prudhomme! Acesta spune, laudativ, despre 
lăutarul Petrea Creţul Solcan că „se bucura de o celebritate care 
depăşise marginile pământului său natal”... Ce-i drept, mai 
strecoară o discretă aluzie şi la regină-poetă Carmen Sylva. 
Sully Prudhomme o cunoştea şi pe Elena Văcărescu, căreia îi 
predase lecţii de poezie la Paris. Se ştie că urmaşa poeţilor 
Văcăreşti e autoarea poemelor cu aer folclorizant din 
„Rapsodul Dâmboviţei”, carte care s-a bucurat de un mare 
succes european. Poate că ea ar fi avut mai multe şanse decât 
Eminescu la premiul Nobel pentru literatură, dacă nu ar fi fost 
în postura de poetă „de graniţă”, între  două culturi, română şi 
franceză, neasimilată total de nici una, poziţie care nu mai este 
azi un impediment, ci dimpotrivă, cazul Herthei Müller şi al 
chinezului Gao Xingjian pomenit mai sus o demonstrează.  

Aş mai adăuga, în sprijinul ideii că situaţia nu s-a schimbat 
prea mult, faptul că la Paris a fost reeditată în 1982, la editura 
G.-P. Maisonneuve et Larose, sub titlul „Contes roumains” 
(„Poveşti româneşti”), o culegere a fraţilor Arthur şi Albert 
Schott, veche de mai bine de 150 de ani, în colecţia 
„Literaturile populare ale tuturor naţiunilor”, deci o carte de 
vizită a poporului român în ceea ce are el mai deosebit, mai 
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altfel decât alte popoare. Arthur Schott a locuit câţiva ani în 
Banat, la Oraviţa, şi a notat, prinse „după ureche” şi transpuse 
în germană, poveşti auzite de la o bătrână, Florica. Stilul 
specific al basmelor noastre nu poate fi nici măcar bănuit în 
aceste texte, iar numele proprii sunt transcrise deformant, 
Ileana Cosânzeana devine „Juliana Kosseschana”, Păcală –
„Bakala” ş.a.m.d. Cartea are o prefaţă în care autorul subliniază 
caracterul latin al limbii române, păstrat în pofida vremurilor 
într-o regiune mult potopită de valurile migratoare, ceea ce-l 
face să aştearnă următoarea reflecţie: „Acest nume sforăitor de 
roman, cu care oricărui valah îi place să se mândrească, 
trebuia, ca să spunem drept, să se schimbe repede într-un nume 
trist./.../Când popoarele orientale năvăliră, românii sau valahii 
au devenit, rând pe rând, servitorii popoarelor celor mai 
diverse: ceea ce poartă încă numele de valahi este un popor 
oprimat care, chiar în ţinuturile în care predomină, ca 
principatele dunărene, nu ajunge niciodată la o dezvoltare 
fericită. Pretutindeni unde valahii sunt menţionaţi, ne sunt 
arătaţi ca nişte oameni împovăraţi şi fugari./.../Orice ar fi, 
suntem siliţi ca, în ansamblu, să-i considerăm pe valahi drept 
un popor subjugat şi hăituit, care, după presupunerea lui 
Engel 1 , străbătea cu turmele şi corturile regiunile de 
munte/.../ca, de pildă, Transilvania, Alpii Macedoniei şi 
Thesalia...” De ce au retipărit editorii francezi lucrarea fraţilor 
Schott, fără să adauge măcar o „punere la zi”, când ar fi putut 
prelua din cartea lui Vasile Nicolescu, „Contes populaires 
roumains” („Poveşti populare româneşti”), basme gata traduse, 
în splendida versiune franceză a Micaelei Slăvescu, apărută la 

                                                 
1  Johann Christian von Engel (1770-1814), istoric austriac de etnie 
germană; a susţinut că poporul român s-ar fi format numai în regiuni din 
sudul Dunării şi ar fi emigrat spre nord în secolul al IX-lea.  
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editura Minerva în 1979? Cred că răspunsul e unul singur: 
această versiune nu a avut parte de o răspândire 
corespunzătoare în spaţiul francofon şi nu numai. Iată-ne, 
aşadar, încremeniţi în stadiul din epoca migraţiei popoarelor! 
Ce să mai vorbim de Eminescu? El rămâne un vis întrezărit 
doar de români, alteori batjocorit şi blamat de alţi români, care 
încearcă să facă o caricatură dintr-un spirit care n-a izbutit încă 
să se încorporeze şi pe plan universal în marmură veşnică. 

Şi mai dramatic este faptul că opera unui autor nereceptat 
la vremea cuvenită (nefiind respectat şi promovat suficient de 
propria lui ţară) suferă un decalaj greu de depăşit faţă de alte 
culturi. E ca şi cum ar fi supus unui chin dantesc: prizonier în 
trecut. Rămâne închis   într-o limbă a unei ţări care nu se 
respectă pe sine, nu-şi apreciază propriile valori, şi în 
consecinţă nu trezeşte încă în lume respect.   

Atâta timp cât nu vor exista instituţii culturale al căror unic 
scop (dincolo de cerinţele oricărui interes financiar) să fie 
promovarea marilor valori româneşti, începând cu „Mioriţa”, 
cât nu se vor implica şi individual toţi cei în stare s-o facă, atâta 
timp cât România nu va fi cu adevărat iubită şi servită de cei 
care-şi fac de lucru în politică şi în cultură, lăsând totul la voia 
întâmplării sau pe mâna unor profitori, nu văd cum ar putea fi 
depăşită această situaţie care ne împietreşte în epoci revolute, 
sau ne face să părem, din punct de vedere cultural, o invenţie 
de ultim moment, cu trecutul amputat. 

 
 

(Articol apărut în revista BAAADUL LITERAR, Anul IX, nr. 4 (35), 
noiembrie 2015, sub titlul „O paralelă cu sens de parabolă”) 
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-Întâmplări de pe Călmăţui, proză. Bucureşti, Editura 
de stat pentru literatură şi artă, 1952; 

-Istoria lui Ducipal, proză. Bucureşti, Editura de stat 
pentru literatură şi artă, 1954; 
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-Livezile tinere, proză. Bucureşti, E.S.P.L.A., 1954; 
-Pasărea de foc, povestiri. Bucureşti, Editura 

Consiliului Central al Sindicatelor, 1954; 
-Prin Ţara de Sus, proză. Bucureşti, Editura de stat 

pentru literatură şi artă, 1954; 
-Împărăţia soarelui, memorii de călătorie în China. 

Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1955; 
-Poarta furtunilor, povestiri. Bucureşti, Editura militară 

a Ministerului Forţelor Armate ale R. P.R., 1955. Alte ediţii: 
Bucureşti, Editura Militară a Ministerului Forţelor Armate ale 
R.P.R., 1957; Bucureşti, Editura Militară, 1972; 

-Stejarul din Borzeşti, povestire. Bucureşti, Editura 
Tineretului, 1955, Alte ediţii: ediţia a II-a, Bucureşti, Editura 
Tineretului, 1959; ediţia a III-a revăzută, Bucureşti, Editura 
Tineretului, 1961; ediţia a IV-a revăzută, Bucureşti, Editura 
Tineretului, 1964. 

-Inimi fierbinţi, povestiri. Bucureşti, Editura 
Tineretului, 1956; 

-Mitriţă, feciorul Dumitriţei, Bucureşti, Editura 
Tineretului, 1956; 

-Turmele, roman. Bucureşti, Editura de stat pentru 
literatură şi artă, 1956, Ediţia a III revăzută. 

-Cartea poreclelor, povestiri. Bucureşti, Editura de stat 
pentru literatură şi artă, 1957; 

-Cărţile săgetătorului, povestiri. Bucureşti, Editura de 
stat pentru literatură şi artă, 1957; 

-Cel din urmă apostol, povestiri. Bucureşti, Editura de 
stat pentru literatură şi artă, 1957; 

-Valea Albă, dramă în patru acte în versuri. Bucureşti, 
Editura de stat pentru literatură şi artă, 1957; 
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-Zâna cu ochi albaştri. File cu amintiri. Bucureşti, 
Frontul Democraţiei Populare, 1957; 

-Nopţi udeştene, povestiri. Bucureşti, Editura de stat 
pentru literatură şi artă, 1960; 

-Povestiri eroice. Bucureşti, Editura Tineretului, 1960; 
-Turmele, roman. Bucureşti, Editura de stat pentru 

literatură şi artă (Biblioteca ţăranului muncitor), 1960; 
-Pământul zimbrului. Schiţe şi povestiri. Bucureşti, 

Editura Militară, 1962; 
-Inimi fierbinţi, povestiri. Bucureşti, Editura pentru 

literatură, 1963;  
-Poezii. Bucureşti, Editura pentru literatură, 1964; 
-Vrancea, povestire. Bucureşti, Editura Tineretului, 

1964; alte ediţii: ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Tineretului, 
1965; ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Tineretului, 1967; ediţia 
a IV-a, Bucureşti, Editura Tineretului, 1969; 

-Farmecul depărtărilor, note de călătorie. Bucureşti, 
Editura Tineretului, 1966; 

-Viforul, povestiri. Bucureşti, Editura Militară, 1966; 
-Clopote în amurg, pvestiri. Bucureşti, Editura 

Tineretului, 1969; 
-Cordun, roman. Bucureşti Editura „Ion Creangă”, 

1970;  
-Avizuha, povestiri. Bucureşti, Editura Eminescu, 197l; 
-Satul uitat, roman. Bucureşti, Cartea românească, 

1974; 
-Călăreţul orb, poezii, Bucureşti, Editura Minerva, 

1975; 
-Cordun (Turmele, Cordun, Avizuha, Valea Hoţilor). 

Iaşi, Editura Junimea, 1988.  
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OPERE TRADUSE ÎN ALTE ŢĂRI 

 
-Mgla, vol. I. Moskva,  Izd. Inostrannoj literatury, 1949; 
-Fergeteg, vol I-II. Budapest, Szirka Kiadas, 1949 -

1950; 
-Mhla. Praga, Soboda, 1950; 
-Mgla. Sofia, N.S.O.F., 1950; 
-Mgla, tom I. Varszawa, Czytelni, 1951; 
-Mgla, tom II. Sofia, N.S.O.F., 1951; 
-Dans le brouillard. Paris, Editions de Pavillon, 1952; 
-Negura (în limba chineză). Pekin, Editura scriitorilor, 

1954; 
-Nebbia.  Roma, Editori Riuniti, 1956; 
-Pasărea de foc. Lao Dong, R. D. Vietnam, 1959. 
 

 

OPERA DE TRADUCĂTOR 
 
-Gogol, Nikolai V. – Însemnările unui nebun. Editura 

„Cartea rusă”, 1945 (Nasul, Nevski Prospect, Însemnările unui 
nebun, Mantaua); 

-Soloviev, Leonid – Minunata istorie a lui Nastratin 
Hogea, traducere de Magda Isanos şi Eusebiu Camilar. 
Bucureşti, „Cartea rusă”, 1945; 

-Puşkin, A.S. – Fata căpitanului. Bucureşti, „Cartea 
rusă”, 1949; 

-Nopţile Şeherezadei. Povestite de Eusebiu Camilar. 
Bucureşti, Editura de stat, 1947; 

-1001 de nopţi. Basme arabe povestite de Eusebiu 
Camilar vol I, Bucureşti, Editura tineretului, 1956; vol. II, 
1959; vol. III, 1961; 
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-Ali Baba şi cei patruzeci de hoţi. Basm arab povestit 
de Eusebiu Camilar. Bucureşti, Editura tineretului, 1965; 

-1001 de seri. Bucureşti, Editura tineretului, 1969, vol. I 
şi II; 

-Tolstoi, Alexei – Povestiri ruseşti. Bucureşti, „Cartea 
rusă”, 1947; 

-Gorki, Maxim – Foma Gordeev. Bucureşti, Editura de 
stat, 1949; Editura pentru literatură, 1963; 

-Gogol, N.V. – Povestiri din Petersburg. Bucureşti, 
„Cartea rusă”, 1952 (Nevschi Prospect, Nasul, Portretul, 
Mantaua, Caleaşca, Însemnările unui nebun); 

-Gogol, N.V. – Povestiri. Bucureşti, Editura 
A.R.L.U.S., editura „Cartea rusă” şi Editura de stat pentru 
literatură şi artă, 1953; (Nevschi Prospect, Mantaua, 
Caleaşca); 

-Puşkin, A.S. – Povestirile răposatului Ivan Petrovici 
Belkin. Editura „Cartea rusă” şi Editura de stat pentru literatură 
şi artă, 1954; 

-As-Ma, fata ecoului, cuvânt cu cuvânt tălmăcită din 
limba chineză de Ciu-Tsu-Di. Traducere liberă de Eusebiu 
Camilar. Bucureşti, Editura tineretului, 1955; 

-Aristofan, Teatru (Pacea, Păsările, Broaştele, Norii). 
Traducere de H. Mihăescu şi Eusebiu Camilar. Bucureşti, 
E.S.P.L.A., 1956; 

-„Din poezia chineză clasică”. Tălmăciri de Eusebiu 
Camilar. Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 
1956; 

-Poeme chineze clasice. Tălmăcite de Eusebiu Camilar. 
Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1957; 

-Gogol, N.V. - Opere (în şase volume), Vol. III, Nuvele. 
Bucureşti, „Cartea rusă”, 1956; 
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-Ovidiu – Tristele. Tălmăciri, cuvânt înainte şi note de 
Eusebiu Camilar. Bucureşti, Editura tineretului, 1957; 

-Eschil – Perşii, Cei şapte contra Tebei .Tragedii. 
Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1960; 

-Li-Tai-Pe – Poezii. În româneşte de Eusebiu Camilar. 
Bucureşti, Editura Tineretului, 1961, col. Cele mai frumoase 
poezii; 

-Gogol, N.V. – Mantaua. Povestiri din Petersburg. 
Bucureşti, Editura pentru literatură, 1962; 

-Puşkin, A.S. – Dama de pică. Proză. Bucureşti, Editura 
pentru literatură, 1963; (Arapul lui Petru cel Mare, Povestirile 
răposatului Ivan Petrovici Belchin, Istoria satului Goriuhino 
Dubrovski, Dama de pică, Kirdjali, Fata Căpitanului. 
Bucureşti, Univers, 1972; 

-Kalidasa – Sakuntala. Dramă sanscrită cu o invocaţie, 
trei prologuri, un antract şi şapte acte. Bucureşti, Editura 
pentru literatură universală, 1964; 

-Ovidiu – Epistole din exil. Bucureşti, Editura pentru 
literatură, 1966.    
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ELISABETA ISANOS 
 

 
 

CAPCANA 
 
 
 

Sunt momente (fiecare generaţie îl are pe-al ei) ca o 
ieşire pe brânci din Purgatoriu, spre stelele eliberate. În 1944, 
timpul începea să se numere din nou, mulţi aveau senzaţia că-i 
pot pipăi clipele curăţate de zgură, că se va face ordine în lume, 
să nu mai fie haos. După o lungă acumulare de materie imundă, 
lumea avea nevoie de o imensă purgaţie. Cuvântul de ordine 
era „purificare”. Desigur, curăţenia îi viza pe „ceilalţi”, nimeni 
nu s-ar fi vrut purificat el însuşi, nu de lustraţie era vorba, ci de 
a curăţi la propriu, fiecare fiind gata să-şi susţină inocenţa, 
storcând de la ceilalţi uriaşa descărcare.  

Al doilea cuvânt de ordine era: „pedepsele”, hugolianul 
„les châtiments”. Firesc, asta nu se întâmpla numai aici, ci în 
toate ţările bolnave de război: crima era să fi colaborat, în fapte 
sau idei, cu fascismul de diferite specii, iar gloria cerea să fi 
fost în opoziţie, eventual cu arma în mână, precum Louis 
Aragon, „partizanul din tufişuri”, maquisard-ul, şi alţii ca el, 
poeţi sau nu. A fi de partea păcii şi libertăţii însemna atunci să 
te afli în tabăra de stânga: Franţa îl glorifica pe Stalin, America 
şi Sovietele pactizau peste Ocean, lumea părea să-şi uite 
disensiunile, coalizată într-o izbucnire pedepsitoare, cu focul 
fixat pe învinşi. „Sânge pentru sânge!” striga „Scânteia” abia 
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apărută, în 12 septembrie 1944, iar cineva, tot în paginile ei, se 
întreba: „Ce au făcut scriitorii români în timpul războiului?” 

Pe 13 septembrie 1944, de la Balş, unde i se afla 
regimentul, Eusebiu Camilar îi trimitea lui Ion Pas o scrisoare1, 
autobiografie şi adeziune la vremurile care-şi vesteau venirea. 
Nimănui altuia n-ar fi putut să-i scrie astfel, fără să fie bănuit 
de oportunism: Ion Pas îl cunoştea de pe vremea revistei 
„Şantier”, cu foame şi frig, cu pâine puţină şi greu câştigată, 
prin muncă împletită cu umilinţe. Condiţia de „oropsit al 
vieţii”, în ochii prietenului care-l văzuse astfel, nu era o simplă 
poză de moment ci realitate vie, iar Ion Pas era dintre cei 
credibili, care-o puteau mărturisi. Îl văzuse lucrător la 
spălătoria de rufe, îl cunoscuse înfometat, apoi bolnav într-un 
sanatoriu TBC (Bârnova, ianuarie-aprilie 1936), prost 
îmbrăcat, suferind şi acolo de frig, păstrând, drept unică 
speranţă, cincisprezece poezii pe care spera să le tipărească la 
editura „Şantier”. După mai bine de un an, în iulie 1937, având 
iar nevoie de tratament, lucru de asemeni ştiut de Ion Pas, nu s-
a putut interna la sanatoriul TBC din Geoagiu-Hunedoara, din 
lipsă de bani, şi a trebuit să se întoarcă „în seceta permanentă a 
satului”, unde oamenii se complăceau într-o „veşnică apă a 
morţilor”, într-o foarte mare sărăcie”, a cărei explicaţie nu 
izbutea s-o afle.  

Scria „poeme şi iar poeme”, sperând, nebulos, într-un 
„mâine” îndoielnic, în gând cu veşnicul „fie ce-o fi”2. În tot ce 
scrisese sau avea să scrie, n-a vorbit decât despre sărăcia şi 
umilinţa mulţimii, ca un „ins oropsit şi de mii de ori nedreptăţit 

                                                 
1 Eusebiu Camilar, scrisoare către Ion Pas, în Horia Oprescu, „Scriitori în 
lumina documentelor”, Editura Tineretului, 1968.  
2 Scrisori către Ion Pas din 16 ianuarie 1936 şi 18 aprilie 1936, Bârnova; 
scrisoare din iulie 1937, de la Udeşti, loc. cit.  
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de oameni şi împrejurări”, neîndrăgind alte subiecte decât cele 
ce „se integrează marilor mulţimi săteşti”, al căror fiu era.  

„N-am cunoscut liniştea în toată viaţa de până acum”, 
scria el; culmea fusese atinsă în iarna lui 1940, când lui şi 
Magdei Isanos li s-au închis toate porţile, li s-au retezat toate 
mijloacele de subzistenţă, prin suprimarea ziarelor „Lumea” şi 
„Timpul”, la care lucra el atunci. Au ars „surcelele surcelelor, 
scaunele şi patul”, şi-au vândut hainele. În iarna aceea, spunea 
Eusebiu Camilar, s-a îmbolnăvit Magda, aflată acum, adică în 
clipa scrisorii, „aproape complet paralizată şi muritoare de 
foame, în patul unui ţăran din judeţul Argeş”. „Dacă azi ea se 
stinge pe patul boalei şi mizeriei, e numai din cauză că nu s-a 
integrat vremurilor şi a răbdat din pricina asta frig, foame şi 
umilinţă. „Copilului meu”, spunea el, „în nopţile de ger, i-am 
ţinut picioarele-n sân, ca să nu-i degere.”1   Există în scrisoare 
un pasaj de o duritate siderală, goală de orice iluzii: „Vremurile 
duse mi-au omorât soţia, nelăsându-ne să muncim ca să putem 
trăi.” Aşadar, pentru ea nu mai exista speranţă, şi el ştia. „V-am 
spus toate aceste lucruri”, scria în final, „pentru a vă arăta că 
îmi pun toate nădejdile în vremurile noi şi dacă Magdei Isanos 
nu i se mai poate pune la loc o inimă sănătoasă, în locul celei 
ucise de reumatism şi nici alţi plămâni, cel puţin mie mi se va 
da posibilitatea să-mi cresc copilul şi să-mi îngrijesc soţia[...], 
căci vindecare pentru boala ei nu se află. Vă rog să mă 
consideraţi integrat, cu tot sufletul, în noua viaţă literară, 
înscriindu-ne, pe mine şi pe Magda Isanos, făgăduindu-vă că, 
atât timp cât vom putea mânui condeiul, nu vom sluji decât 
interesele celor mai oropsiţi decât noi...”2 

                                                 
1 ibid.  
2 Scrisori către Ion Pas, vezi mai sus.  
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Se spune că există vreo şase variante ale atitudinii 
scriitorului în raport cu societatea1; trecându-le în revistă, îmi 
apare limpede că Eusebiu Camilar făcea parte dintre cei care 
împărtăşeau, cu bună credinţă, idealurile sociale (de altfel 
destul de confuze) ale momentului: pâine, pace, libertate.  

Nu erau singurii. Perioada imediat următoare războiului a 
fost, nu numai la noi, marcată de visul revenirii la matcă; în 
primul rând, pacea mult aşteptată, apoi întoarcerea la viaţa 
firească, alterată de un şir de ani grei, trăiţi sub dictaturi2. Se 
cerea acum reaşezarea valorilor, şi mulţi credeau că drumul ce 
li se deschidea era al revenirii la normal, adică la ceva cunoscut 
sau presimţit ca atare, stare realizabilă prin izgonirea celor care 
strâmbaseră cumpenele, şi prin întronarea Binelui, Adevărului 
şi Dreptăţii. În scrisoarea-adeziune, Eusebiu Camilar cerea: 
daţi-mi posibilitatea să muncesc pentru a trăi.  

Părea o vreme doldora de promisiuni, nu-şi arătase încă 
dinţii. La început, ţinta „vânătorii de vrăjitoare” era exclusiv 
„demascarea” (şi înlăturarea) celor care colaboraseră cu fosta 
dictatură3, iar alunecarea spre „stânga” se accentua nu numai la 
noi, ci pretutindeni, graţie prestigiului de care se bucura 
Rezistenţa antifascistă.  

Era greu să nu crezi în începutul unei „ere noi”, altfel 
lucrurile n-ar fi avut logică. Un bun-simţ elementar cere după 
noapte zi, după durere bucurie. De ce n-ar fi crezut şi el, cu atât 
mai mult cu cât şansele păreau a fi de partea lui? Sărac, se 
trăgea din ţărani săraci, avea talent şi nu cerea decât să fie pus 
la lucru. 

                                                 
1 Radu Bîlbîie, „Istoria unui experiment eşuat. Formarea instituţionalizată a 
tinerilor scriitori”. Bucureşti, Societatea scriitorilor militari, 2004. 
2 Radu Bîlbîie, loc. cit.  
3 Ana Selejean, „Trădarea intelectualilor”, Transpres, Sibiu, 1992. 
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Între anii 1944-1948, cenzura ideologică nu se instaurase 
încă, nu începuse epoca dogmatismului realist-socialist şi a 
proletcultismului. Romanul Turmele, apărut în 1946, este 
expresia artistică a adeziunii lui sincere la vremurile noi, pe 
baza unei concepţii idealist-romantice despre lume, crezând, în 
spiritul lui Rousseau, că oamenii se nasc liberi şi egali, aşa 
cum, în mod natural, trăiau strămoşii lui în obşti, ca pe vremea 
lui Iisus, stăpânind împreună pământul şi împărţind roadele, 
într-o egalitate ancestrală, paradisiacă, păstrată de 
maramureşeni graţie izolării în munţi. A crezut că adeziunea 
aceasta era suficientă pentru a-i dovedi sinceritatea, dar n-a fost 
nici pe departe aşa, pentru că, în scurt timp, au apărut clişeele 
ideologice, despre rolul conducător al proletariatului, îndrumat 
de partid în lupta de clasă, şi mai ales dogma învăţăturii 
marxist-leninist-stalinistă, a „marelui prieten de la Răsărit”. 

Tribunalul care avea să-l condamne ca „eretic” era critica 
literară. Până la instaurarea absolută a modelului sovietic, îi 
lăudase scrisul „unic în literatura lumii”, „limba halucinantă şi 
patetică a cărţilor”, unde „toate rândurile, toate literele nu sunt 
decât nişte inscripţii în care poţi descifra sensul senzaţiilor şi 
explicaţia magică a vieţii ţăranilor” 1 , iar acum trebuia 
determinat să se alăture „dreptei credinţe”, literaturii noi, să se 
rupă de „legenda oierilor maramureşeni” din „Turmele”, să-l 
uite pe Gheorghiţă Ursarul din „Valea Hoţilor”.  

Cu alte cuvinte, dacă autobiografia îi era „în regulă”, 
avea în schimb un dosar greu, al celeilalte familii, a scrierilor, 
de care trebuia să se lepede, iar convingerea lui că de vreme ce 
provenea, în mod natural, dintre oropsiţii vieţii, era suficient să 
scrie despre „dezmoşteniţi”, aşa cum îi dictau mintea şi inima, 

                                                 
1  Mihail Cosma, „Proza lui Eusebiu Camilar”, în „Tinereţea” nr.17/28 
octombrie 1945.  
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se dovedea a fi o jalnică iluzie. Lupta se dădea acum în el 
însuşi: „o încleştare pe viaţă şi moarte între miracolul de 
asfinţit vioriu al legendelor” şi „realitatea imediată...” 1 
Formularea însăşi grăieşte de la sine: „miracolul de asfinţit 
vioriu”, imagine ce valorează cât o declaraţie de credinţă, nu 
putea fi învins de o expresie seacă.  

„Scriu pentru cei mulţi din sânul cărora am pornit”, 
spunea. Şi, deoarece plecase din sânul mulţimii, era convins că, 
pentru el, nu se punea problema „integrării spiritului maselor”, 
îl avea deja, pornise la drum „împreună cu amintirea 
frământărilor şi suferinţelor ţărănimii”, având întipărite pe 
retină „icoanele stărilor strâmbe şi cenuşii de-acolo, cu urechile 
pline de zgomotul muncii lor şi al nefericirilor în care au trăit.” 
Aşa încât i se părea firesc să scrie despre aceste realităţi, iar 
„trecutul istoric ale cărui urme se întâlnesc pretutindeni în 
Moldova copilăriei” să-i stimuleze şi să-i stârnească 
imaginaţia.    

Din fericire pentru arta sa, oricât a încercat să se pună de 
acord cu „linia ideologică” a vremii, n-a izbutit să meargă 
împotriva lui însuşi, deşi era sincer în dorinţa de „a se 
îndrepta”. Ceea ce fusese lăudat înainte, trebuia criticat după 
instaurarea proletcultismului, şi autorul determinat să se alăture 
„dreptei credinţe”, a literaturii noi, să se rupă de „legenda 
oierilor maramureşeni” din Turmele, de Cordun, de Avizuha, 
de Prăpădul Solobodei, de poveştile vechi din Valea Hoţilor.  

Aşadar, se înşela amarnic. Nu atât originea, ci alta era 
măsura; la urma urmei nu toată lumea se trăgea din ţărani 
săraci, putea să fie sau nu un merit, în funcţie de o anumită 
vrednicie. Era, de fapt, un mod de a ţine oamenii între ciocan şi 
nicovală, nimeni să nu scape: ori cu origine bună dar 

                                                 
1 Eusebiu Camilar, interviu în „Flacăra” nr. 13/2 aprilie 1949.  
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insuficient lămurit, ori lămurit dar cu origine viciată, sau şi una 
şi alta, cumulând cele două rele, toţi erau (sau puteau fi) mai 
mult sau mai puţin vinovaţi. 

Criticii din preajma rugului încă neaprins dar pregătit la 
vedere, (preventiv, puteai fi obligat să asişti la arderea altora), 
demonstrau, cu răbdare sau cu sfântă mânie, că păcătuieşti mai 
ales fără să vrei: duşmanul smolit e în tine, în gândul tău, îţi 
leagă mâna scriitoare, şi apoi trage sforile, încât te trezeşti 
scrijelând pe hârtie, eventual cu sânge, chestii îngrozitoare, 
blasfemii, blesteme şi erezii. Diavolul din gând, nimeni nu-l 
poate înfrânge singur, era nevoie de ajutorul unor inşi cu 
experienţă şi bineînţeles ideologic mai puri, adică mai lămuriţi 
decât vinovatul bântuit.  

Era deci necesară poliţia gândului, echipa în sutane roşii, 
examinatorii de conştiinţe. Spre binele tău, trebuia să te laşi 
exorcizat, fie în paginile „Luptei de clasă”, fie la conducerea de 
partid a raionului în care îşi avea sediul Uniunea Scriitorilor, 
ceea ce îţi aducea încă un avantaj: să fii judecat în plenul 
format din oameni simpli, reprezentanţi ai maselor nescriitoare. 
Doar aşa aveai şansa să te eliberezi din posesia demonului 
care-ţi inspira viziuni decadente şi întrebări păcătoase.  

În timp ce poliţiştii gândului repetau textele sacre 
referitoare la păcatele tale, indicându-ţi căile de îndreptare, 
trebuia, canonind între dinţi citate, să te căieşti sincer, să faci 
mea culpa, să-ţi pui cenuşă-n cap, să vrei din tot sufletul tău 
mişelnic să te îndrepţi şi să nu mai greşeşti. Nu strica deloc să 
te învinovăţeşti singur mai rău decât te condamnau dânşii, să 
arăţi că te simţi vinovat până-n şira spinării, că abia te mai 
mişti de greul care-ţi apasă conştiinţa, că nu poţi dormi de 
mustrările nopţii, când eşti singur, faţă-n faţă cu propria 
stricăciune. Că nu eşti, totuşi, definitiv pierdut, că vrei într-
adevăr să te vindeci ori să mori. 
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Poliţia gândului instaurase ideea că nimeni nu-i 
nevinovat, deci oricine ar fi putut merita, într-o zi, o pedeapsă, 
nuanţele fiind infinit variabile, de la dojană, mustrare, ceartă, la 
schingiuire, anatemă, supliciu, moarte degradantă prin 
executare. Această urmărire generală trebuia să se petreacă 
într-o atmosferă, dacă nu veselă (nefiind nimeni pur, nu existau 
motive de veselie), cel puţin entuziastă, optimistă, deversând 
năvalnică nădejde în viitor. A-l pârî pe aproapele tău era 
obligatoriu, de vreme ce, dezvăluindu-i rătăcirile, îi făceai un 
bine, ajutându-l să scape de viciu. 

Bineînţeles, erau şi suflete atât de „perverse”, atât de 
îmbibate cu păcătoşenie, încât să abjure formal, iar în sinea lor 
să strige: „Eppur, si muove!” Cu alte cuvinte, erau şi din cei 
care una scriau, alta fumau. Aparent daţi pe brazdă, încropeau 
„Griviţe” pentru gazete, iar pentru sicriul sertarului migăleau 
„Andromace” şi „Hecube”. Până la urmă, erau dibuiţi, 
înghesuiţi, obligaţi să se lepede ori să fie excomunicaţi pe veci. 

Aşa stăteau lucrurile. Dacă nu alegeai (la timp) 
străinătatea, şi dacă nu te mânca puşcăria, trebuia să te zbaţi să 
supravieţuieşti aici, în „Geneva” experienţei comuniste1, unde 
poliţia gândului îşi vâna zi şi noapte clienţii pentru a le oferi 
căldura rugului. 

Odată cu înăsprirea tonului, noua orânduire a început să 
le ofere scriitorilor avantaje: legea pentru stimularea activităţii 
artistice şi literare, reglementarea favorabilă a drepturilor de 
autor şi a relaţiilor cu editurile, instituirea unor medalii şi 
premii, înfiinţarea de case de creaţie în staţiuni, şi alte 
recompense, intrate în responsabilitatea Fondului Literar şi a 
Uniunii Scriitorilor, urmaşa ajustată a S.S.R.  

                                                 
1 Aluzie la Geneva în timpul lui Jean Calvin.  
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Situaţia era relativ simplă: regimul îi subvenţiona pe 
scriitori şi artişti, deci aştepta un produs al muncii 
corespunzător. În esenţă, procedeul nu se deosebea de cele 
folosite anterior pentru aservirea artei. Asta era „fărâma de 
caşcaval” din capcană, cu atât mai eficientă cu cât schimba 
însuşi statutul social al scriitorului, altădată „paria”, acum 
personaj important şi oficial respectat. 

A fi scriitor profesionist în trecut implica să ştii să 
flămânzeşti. Când un autor celebru murea de foame la Buenos 
Aires, lumea se mira: „Cum? Se poate, domnule, să moară de 
foame scriitorii?”1 Iată că se putea, şi fără mare pagubă, căci 
scriitorul era „un ins ciudat, trăind undeva la marginea 
lucrurilor, un individ asupra căruia blestemul şi-a pus sigiliul - 
şi-i sortit să moară de foame sau la ospiciu.” „Un ins trăind din 
mila publică şi particulară.” Portretul lui: „un cetăţean 
nebărbierit pururea, netuns, cu unghiile netăiate, tăcut ca un 
mormânt de sinucigaş...” Înşelat de toată lumea, „în casa unde 
intră el trebue să se întâmple o nenorocire, amfitrionii îi râd pe 
urmă, sau se cutremură ca-n urma unui destin negru.” 
„Scriitorul nostru era socotit de o mulţime de lume ca un fel de 
măscăriciu care va scoate din ciudata cutie a capului, cine ştie 
ce socoteli încâlcite, spuse în versuri sau întinse pe lungimi de 
roman, bune să fie înghiţite odată cu cafeluţa de după masă.”2 
Marginalul, dezmoştenitul, golanul-măscărici era acum ridicat 
pe soclu, prefăcut de viu în statuie umblătoare, încununată cu 
lauri artificiali.  

În mai 1950, în plină glorie aparentă, Eusebiu Camilar a 
fost exclus din P.M.R., când nici nu apucaseră laurii să i se 
                                                 
1 Eusebiu Camilar, „Fapt divers”, în „Iaşul” nr. 33/7 mai 1938; e vorba 
despre Leopoldo Lugones, scriitor argentinian, mort în 1938.  
2 Eusebiu Camilar, „Libertatea scriitorului”, în „Scânteia” nr. 442 şi 443 din 
3 şi 4 februarie 1946.  
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usuce. Să fi avut vreo legătură cu eşecul ideologic al cărţii 
„Negura”? Căci i se reproşa „viziunea deficitară”, care „pune 
în evidenţă mai ales contradicţiile sociale din viaţa satului”, şi 
astfel romanul creează „o perspectivă falsă asupra raporturilor 
de clasă, ţărănimea apărând ca în concepţia narodnicistă, clasa 
cea mai importantă.” Şi asta deoarece: „...cu toată critica ce i s-
a făcut, romanul lui Camilar nu e axat puternic pe lupta dintre 
burghezie şi proletariat, adevăratele forţe antagoniste în 
societatea capitalistă.” Era greşit de asemenea modul cum 
prezenta partidul în roman, când de fapt ar fi trebuit să străbată 
„ca un fir roşu întreaga acţiune.”1  

Altfel spus, păcătosul era îndărătnic, critica nu mai spera 
decât o convertire deplină în al treilea posibil volum, unde ar fi 
avut ocazia să-şi îndrepte „lipsurile semnalate”, „lichidând 
influenţele mistice care-i mai înlănţuesc uneori pana”, 
„naturalismul” care face ca deznădejdea soldaţilor să apară ca 
„o simplă frică fiziologică de moarte” 2 . Să nu mai insiste 
asupra „lumpen proletariatului”, drojdia societăţii, cerşetori, 
beţivi, şi să se vadă mai mult „luminoasa realitate sovietică”, 
„influenţa oamenilor sovietici în transformarea vieţii poporului 
român”.3 

Pe 1 martie 1953, I.V.Stalin, doborât de o hemoragie 
cerebrală, se prăbuşea pe covorul din cabinetul său. La orizont 
se întrevedea o rază de lumină. „Cultul personalităţii” se 
terminase odată cu obiectul lui, „proletcultismul” era demascat 
cu aceeaşi furie ca şi, mai înainte, „putreziciunea” artei 
burgheze în descompunere. Furia nihilistă, abătută în sens 
invers, l-a făcut, la un moment dat, pe Ovidiu Crohmălniceanu 

                                                 
1 I. Aronescu, în „Iaşul Nou” nr. 3-4/mai 1950.  
2 Sergiu Fărcăşan, în „Flacăra nr. 24/17 iunie şi 25/24 iunie1950.  
3 S. Damian, în „Scânteia tineretului” nr. 13/14 aprilie 1950.  
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să ia apărarea realismului socialist, căruia i se aplica acum 
aceeaşi „metodă neonestă”, de „negare în bloc”. Aşa cum nu 
poţi să-i scoţi din literatură pe Rimbaud, Apollinaire, Kafka sau 
Edgar Poe, nu pot fi ignoraţi nici Maiakovski, Brecht, 
Barbusse, Hemmingway sau Garcia Lorca.1  

În condiţiile relaxării îndoielnice de după moartea 
„generalissimului”, prohodit la noi ca un mare drept-
credincios, Eusebiu Camilar a reluat lucrul la „Negura”, 
pregătind „ediţia revăzută”. De nici una din indicaţiile 
ideologice n-a ţinut seama, doar de cerinţele esteticului atât de 
incriminat. Era o metamorfoză, inversul celei „pline de 
durere”, pe care o încercase fără a izbuti să se schimbe. Nu 
„manifest” (J. Popper), nu „armă de luptă”, nu „act de acuzare” 
(N. Moraru), pe marginea căruia să „se organizeze dezbateri” 
(M. Novicov), ci roman.  

Ce a făcut? O comparaţie a celor două ediţii o arată: a 
remediat ce ţinea de partea artistică, eliminând lungimile de 
frază, redundanţele, balastul unor episoade fără rezonanţă în 
privinţa ansamblului. Arta a învins ideologia. În prefaţa la 
ediţia revăzută2, Mihai Gafiţa analizează rezultatul travaliului, 
romanul şlefuit „cu migală şi grijă”, „rând cu rând şi episod cu 
episod”.  Curăţită de zgură, cartea câştigase în forţă artistică, 
mai ales în privinţa atmosferei, partea forte a autorului. 

Aparent în plină glorie, se simţea „debitor” propriilor 
imbolduri.3 „Am avut parte, spunea, de multe critici care mi-au 
negat totul, începând cu cunoaşterea limbii, care mi-au negat 
orice fel de meşteşug artistic.” În acelaşi timp, fusese copleşit 
cu laude strâmbe, şi era decis să se ferească de ele pe viitor: 
                                                 
1  „Spiritul revoluţionar al realismului socialist”, în „Viaţa Românească 
nr.3/martie 1957. 
2 „Negura”, Biblioteca pentru toţi”, ESPLA, 1961.  
3 În „Gazeta literară” nr. 49/6 decembrie 1956.  
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„Fug de tămâiere - cum se spune - ca dracul de tămâie. 
Consider pe omul care, cu sau fără voia lui, vine să mă 
tămâieze, un duşman.” Tot aşa de pornit era şi împotriva 
„negativiştilor”, care, „sub cuvânt că veştejesc tămâierea”, 
caută „prilej ca să terfelească în noroaie”.1 

Ce-i rămânea? Să se întoarcă la lumea pe care o cunoştea 
cel mai bine. „Eu unul, mă chem că fac parte dintre scriitorii 
satului. Dar satul însuşi nu mai este cel de odinioară”2, spunea, 
cu amărăciune. Există însă o esenţă eternă, un anumit spirit fără 
moarte, în cântece, în istorie, spre asta s-a îndreptat ca însetatul 
spre gura de apă. Cu toate că declarase, cu ani în urmă, că n-are 
să mai scrie versuri, deşi „îi stăteau pe limbă” şi se trezea 
„noaptea cu ele pe buze”3, a scris mii de alexandrini, sub forma 
unor tragedii („Muntele suspinelor”, „Călăreţul orb”, 
„Furtuna”, „Căderea zeilor”, „Asediul Ecbatanei”, „Valea 
Albă”), un poem filozofic, „Cântăreţul nemuritor”, câteva 
comedii („Noaptea din Temisetta”, „Confraţii Mus”, „Cele 
şapte turnuri”). Fără a şti că vor rămâne, cu excepţia uneia, în 
manuscris, şi nici una nu va fi pe scenă, contopea astfel mai 
vechea chemare spre teatru cu imboldul poeziei care-i ieşea 
prin pori, în timpul somnului. 

 
 
(după fragmente din romanul biografic „Cosânzenii”, editura 
TipoMoldova, 2013) 

 

                                                 
1 ibid.  
2 În „Gazeta literară” nr. 49/6 decembrie 1956.  
3 „Revista literară” nr. 33/28 septembrie 1947. 
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EUSEBIU CAMILAR – Prolog la piesa în 
versuri „Cântăreţul nemuritor” (inedită) 
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EUSEBIU CAMILAR – Poeme incluse în „1001 

de nopţi” (facsimiluri) 
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CONSTANTIN CĂLIN 
 

 
„CORDUN” (PERSPECTIVE CRITICE) 

 
 

Raportat direct la biografia scriitorului (esenţa operei lui 
Eusebiu Camilar nu poate fi pătrunsă fără asemenea raportări!), 
Cordun este „un strigăt al unui ins oropsit şi de mii de ori ne-
dreptăţit de oameni şi împrejurări“. E „romanul" eliberării de 
obsesia unei copilării şi a unei adolescenţe ultragiate. Nu există 
nimic idilic, convenţional, dulceag, sentimental — cum s-a mai 
observat — în „amintirile“ lui Eusebiu Camilar. Doar la primul 
ei pas mărturisirea trece prin ceaţa unei lacrimi. Afirmaţia 
autorului că ar fi scris Cordun „dintr-un mare regret pentru 
copilărie” nu schimbă constatarea mea de mai sus, dar 
sugerează dimensiunea tragică a existenţei sale la data la care o 
face. În 1938, Eusebiu Camilar avea biografia „excepţională" a 
inşilor hotărîţi să înfrunte şi să biruie asprimile vieţii, categorie 
din care, în alte timpuri şi pe alte meridiane, se ridicaseră un 
Jack London, un Maxim Gorki, un Nexö, iar la noi un Panait 
Istrati. Dezabuzat de oraş, trăind totodată presentimentul unor 
evenimente sumbre, Eusebiu Camilar se întorcea la 
„întîmplările copilăriei“ dintr-o nevoie sufletească acută, ele 
constituind „legenda” sa, istorisită, „în nişte nopţi uimitoare ale 
boemei ieşene de demult”,  doar Magdei Isanos. 

Numai literaturile intrate pe drumul maturităţii îşi 
îngăduie să abordeze vîrsta copilăriei. Tema capătă amploare 
abia în romantism. În cadrul literaturii naţionale, pînă la ivirea 
Amintirilor... lui Ion Creangă, retrospecţiile scriitorilor noştri în 
universul infantil sînt foarte rare. Cîteva impresii din copilărie 
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înregistrase Ion Codru-Drăguşanu în Peregrinul transilvan. 
Însă prima confesiune ce are ca obiect această vîrstă o 
realizează A. Russo, în Amintiri. În „scrisorile” dintre ei, I. 
Ghica şi V. Alecsandri n-au ocolit referirile la copilărie. După 
1900 memorialistica de această factură devine însă frecventă. 
Prin ineditul său, Cordun se opunea evident tradiţiei, 
substituind unei vederi de obicei festive şi melancolice despre 
copilărie, una lucidă, nemulţumită şi necruţătoare. Dacă 
Amintirile... lui Ion Creangă revelă sentimentul celei mai vii 
jubilaţii — de unde şi tonul luminos al celor mai dureroase 
observaţii — Cordun exprimă teroarea unei copilării trăite 
printre oameni înrăiţi de dificultăţile luptei pentru existenţă, în 
timpuri de confluenţă, grăbite de război, într-un loc în care 
aspectele negative ale civilizaţiei se impun înaintea 
binefacerilor ei. Nimeni în literatura română, înainte de 
Eusebiu Camilar, „nu a descifrat în imaculata conştiinţă 
infantilă o reprezentare atît de sumbră a realităţii rurale" (D. 
Micu). 

Cordun e alcătuit din succesiunea unor secvenţe din 
copilăria şi adolescenţa autorului, într-o ordine care nu e cea 
strict cronologică, ci aceea a asociaţiilor afective, a zigzagurilor 
emoţiei. Tulburătoare sînt, de la început, aerul de experienţă 
nemijlocit trăită, agerimea şi prospeţimea senzaţiilor. Cu toate 
că rememorarea întîmplărilor se face după aproximativ 
douăzeci de ani de la producerea lor, amintirile au consistenţa 
lucrului palpabil: „Dacă aş întinde mîna, aş putea pipăi 
întîmplările de atunci". De aceea, descripţiile se fac din 
interiorul faptelor, „cu ochii închişi". Grăiesc pe rînd toate 
simţurile, flagelate în epoca lor de dorinţă şi afirmare. Odată 
declanşat resortul aducerilor aminte, memoria reînvie 
anotimpuri, zile, conturează siluete omeneşti, recompune 
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gesturile acestora. Toate capătă freamătul, viaţa şi culoarea 
ceasurilor în care s-au petrecut. 

Cordun oferă priveliştea unei „umanităţi rudimentare", 
tragice (însă revelaţia tragismului ei n-o are decît cel detaşat de 
ea), pietrificate în vechi obiceiuri, ritualuri (deloc pitoreşti, 
dure chiar) şi spaime, trăind într-un orizont fizic şi spiritual 
fără zare, o umanitate altădată eroică (vezi Prăpădul Solobodei, 
Turmele), acum „posomorîtă de sărăcie“, lovită de urmările 
războiului, o umanitate cu închipuiri ceţos balcanice, gata să 
alunece în fantastic, să rătăcească pe căi mistice ori, în  
disperare, să se întoarcă spre eresurile păgîne. Autorul reconsti-
tuie „un peisaj social aspru“, „o atmosferă morală": peisajul 
satului bucovinean de graniţă din al doilea şi al treilea deceniu 
al secolului nostru, starea morală a locuitorilor săi. În 
conturarea lor, rolul ficţiunii e minim. Materia povestirii o dă 
specificul local, fondul de viaţă locală (determinant în cadrul 
operei lui Eusebiu Camilar), asimilat biografic, înrădăcinat 
sufleteşte. Din punctul de vedere al autenticităţii întîmplărilor, 
Cordun este, în afara unor puţine elemente, o cronică socială 
fidelă a acelor timpuri şi locuri şi o autobiografie exactă. 

Structural, satul bucovinean dinaintea Unirii din 1918 
prezenta asemănări cu satul ardelenesc cîntat de Octavian 
Goga. Cercetînd „neamul românesc din Bucovina”, în 1905, 
Nicolae Iorga observa cu îngrijorare, precaritatea care atinsese 
moralul acestor bucovineni în urma politicii de 
deznaţionalizare impusă de habsburgi, aici, timp de aproape un 
secol şi jumătate. Lipseau „apostolii“ vestitori de zile mai 
bune, care să menţină şi chiar să înnobileze, în acest colţ de 
ţară glorios altădată, idealurile patriotice, simţul demnităţii 
naţionale şi sociale. Absorbind pe cărturari în rîndurile ei — 
prin acordarea unor titluri răsunătoare —, administraţia 
imperială crease o prăpastie între popor şi intelectualitate. Cel 
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ajuns pe scara cărturăriei resimţea — mai devreme ori mai 
tîrziu — înstrăinarea la care era inexorabil sortit: înaintarea sa 
în ierarhia administrativă se realiza prin renunţarea la limba 
naţională şi adoptarea unei limbi străine, prin îndepărtarea de 
portul şi modul de viaţă al neamului său, iar — consecinţă —, 
deşi respectuoasă cu omul îmbrăcat „nemţeşte", ţărănimea 
nutrea totuşi faţă de acesta o profundă neîncredere ori antipatie. 
Simptomatic: toată lirica bucovineană dintre 1909 şi 1918  (G. 
Rotică: Poezii, 1909; Ion Cocîrlă-Leandru: Jalea satelor, 1911; 
V. Huţan: În ţara fagilor, 1915, ş. a.) va evoca, pe urmele 
cîntăreţului „pătimirii“ ardelene — epigonic — „jalea satelor" 
din Ţara fagilor, dezrădăcinarea, înstrăinarea, va prevesti 
adunări sub steagurile de luptă şi ivirea „pruncului“ răzbunător: 
,,Şi-azi toată frunza din dumbravă/Durerea către voi şi-o-
ndreaptă;/Şi de la pruncii voştri, mame,/Un neam eroii şi-i 
aşteaptă“ (G. Rotică „Vă cheamă mamele străbune"). Aparent, 
starea economică a ţărănimii bucovinene trecea ca bună, 
comparativ cu cea a ţărănimii moldovene. Satele păreau să aibă 
un aspect mai mîndru, însă receptivitatea oamenilor, dincolo de 
lucrurile practice, era redusă. Lui Nicolae Iorga nu-i scăpase 
acest fapt! În proza bucovineană, chestiunea condiţiei materiale 
şi morale a ţăranului local era reflectată mai mult jurnalistic, cu 
subiectivismul cunoscut. Eusebiu Camilar este primul care, 
depăşind punctul de vedere semănătorist, înfăţişează, într-o 
proză poematică, cu sacadări dramatice, într-un stil energic, cu 
detaşare — pînă la proporţiile unei „schiţe de roman" — viaţa 
reală a satului bucovinean. Exactitudinea Cordun-ului reiese 
din surprinderea, în primul rînd, a atmosferei morale specifice 
satului bucovinean din anii Primului Război Mondial şi de 
după Unire. 
...Prin satul locuit doar de bătrîni, femei şi copii se scurg ulti-
mele rămăşiţe ale frontului. Soldaţii, după trecerea prin 
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cumpene, par liniştiţi. Nu la fel sînt şi oamenii satului. Pentru 
ei un zvon despre peirea lumii, în ceas de amiază, prin „păsări 
cu clonţuri de fier", pare firesc. Se lamentează, umplu de frică 
pădurile, apoi, în asfinţit, se întorc, din nou, la linişte: „Prin 
ogradă umblau gîştele albe şi noi în cămăşuici albe, printre ele. 
Soldaţii cîntau pe prispă". 

Cete de dezertori, oameni flămînzi, străini ori din partea 
locului, s-au prefăcut în bande de tîlhari. Din pricina lor, 
mamele dorm noaptea cu toporul sub pernă, copiii au vise 
tulburi, halucinaţii auditive: „— De s-ar sfirşi nopţile astea 
odată!“. O faimă teribilă printre „oamenii care încercau uşile“ 
avea unul zis Furtună. Adesea îl urmăreau pîndarii, însă el 
totdeauna scăpa. Prinderea haiducului Furtună e relatată într-un 
episod memorabil, baladesc. 

Povestitorul, fraţii şi surorile nu-şi cunosc bine tatăl. 
Acesta plecase în emigraţie, cu alţii, mulţi, spre pămînturile 
făgăduinţei. Suferinţele printre străini l-au înăsprit. E unul 
dintre dezamăgiţii de viaţă. La întoarcere (scenă de asemenea 
memorabilă!), abia după ce întreabă de sănătatea vitelor, îşi 
sărută copiii. Totuşi, la răstimpuri, sufletul său vitreg cunoaşte 
blîndeţea, manifestă — cum zicea G, Călineseu — „o 
umanitate stîngace“, ,,şi cu atît mai mişcătoare”. 

Atmosfera celor mai multe din paginile Cordun-ului e — 
într-un fel  — asemănătoare cu cea din poeziile lui Goga. 
Natura păstrează, ca şi în poemele bardului de la Răşinari, 
atributele sale veşnice: frumuseţe, bogăţie, ,,E tare frumoasă 
viaţa în lumea satului nostru", exclamă, odată, naratorul. 
Oamenii nu se pot însă bucura statornic. „Jalea“ năvăleşte, 
intempestiv, în case. Cuvîntul „pămînt" are puteri fetişizante. 
La pomenirea lui, ca şi ţăranilor lui Coşbuc ori Rebreanu, 
cordunenilor „Li se aprind ochii, strîng în pumni ceva 
nevăzut“. Lumea ţernei îi învinge. Grunzurii acesteia 
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anihilează gingăşia inimii. Tensiunea luptei pentru pămînt 
întunecă sentimentele fraterne şi pe cele filiale. Copiii îşi 
asaltează tatăl muribund, pentru pămînt. Şi nu de puţine ori se 
întîmplă ca pentru pămînt să se sfădească şi să se taie cu sapele 
sate învecinate. 

Din pricina atîtor necazuri, oamenii sînt aspri, colţuroşi. 
Vorbesc puţin, abrupt, iar zîmbetele le sînt strîmbe, amare. 
Chiar şi cele mai delicate sentimente le exprimă scurt. Cînd 
unui flăcău îi cade dragă o fată, o previne răstit : — „Fa, am să 
vin la noapte la tine...” Cererea în căsătorie, atunci cînd e 
făcută direct de mire, se reduce, iarăşi, la cîteva vorbe: „— 
Mătuşă, mi-i dragă fata domniei tale...“ Însă pasiunile sînt 
nedomolite, ca şi elementele firii. Calistru, flăcăul trecut de 
vremea însurătorii, aflat în căutarea unei iubiri rare, ideale, are 
în portretul său ceva romantic; el „e Des Grieux al tribului". S-
a mai spus apoi (M. Gafiţa) că pare un „venit din basme“: 
„Umbla pe la hanuri, pînă departe sub Munţii Neamţului. Se 
ducea la horă peste toate satele. Căuta pe cineva parcă... Se în-
torcea întotdeauna în sat la dînsul nemulţumit”. 

Vîrstele toate au durerile şi bucuriile lor. Copiii caută 
cuiburi de păsări şi se joacă cu puii din ele. Egoismul fiinţei 
pubere e la fel de monstruos ca şi cel al adultului. Cei mari, 
cum e Alecu, fratele povestitorului, îşi cîntă dorurile din trişcă. 
Atît bucuria, cît şi suferinţa pricinuiesc stări extatice. 
„Copilăria e şi ea sălbatică, cu jocuri aspre, puţine, cu bucurii 
elementare, gustînd de timpuriu din truda muncii“ — nota 
Pompiliu Constantinescu. În Cordun — zicea G. Călinescu — 
„şi copii sînt crunţi“. Înfometaţi, ei transformă un praznic într-o 
bătălie calicească şi, drept urmare, într-un prilej de sfadă şi 
păruială între mamele lor. Suferinţa nu-i înţeleasă, este trăită şi 
privită cu sălbăticie. Mandache, fratele mic al naratorului, e 
bolnav, închircit. O haină cu bumbi avînd chipul împăratului de 
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la Viena, cumpărată pentru el, pare acestuia şi celorlalţi copii 
un premiu al suferinţei: „Încaltea tu nu stupeşti sînge. Dacă ai 
stupi sînge, ţi-ar cumpăra şi ţie mama, una...“. 

Pentru că trăiesc într-o vreme cînd „sentimentul prizonier 
al necesităţii practice brute" (K. Marx) era deosebit de puternic, 
limitarea sub aspect uman a prezenţelor din Cordun este deplin 
explicabilă. Spiritual, ei — mai ales femeile — depăşesc cu 
puţin nivelul de conştiinţă al fiinţelor antropomorfe. De aceea, 
cînd judecă chestiunea existenţei, cordunenii folosesc, 
asemenea tuturor comunităţilor ce abia au depăşit 
primitivitatea, reprezentări mărginite, izvorîte din ignoranţă. În 
neputinţa de a intui viitorul, suflete slăbite, ei se întorc înspre 
lumile dispărute (mama povestitorului invocă sufletul lui 
Mandache; însă tatăl, avînd experienţa lumii, rîde sarcastic de 
părerea fiului — „prostit“ de tîrg, de şcoală — despre 
reîncarnările succesive ale spiritului), închipuie eresuri, care, 
deşi sînt respinse de dogme, întăresc influenţa acestora. 
Atmosfera părţii a doua a Cordun-ului — „Moartea tatălui 
meu” — o apoteoză a stoicismului — (prima parte poartă un 
titlu obişnuit memorialelor: „Oameni, locuri, întîmplări”) — e 
tipic hagiografică. Umbrele copleşesc raţiunea celui care 
trăieşte „un vis apăsător al minţii cu prinos de vlagă“. Spaimele 
conştiinţelor, coşmarul apocaliptic sub obsesia lecturilor din 
Noul Testament, misterul naturii devin (aici intervine larg 
poetul Eusebiu Camilar!) elemente ale unei mitologii stranii, 
neguroase, apăsătoare, ca în baladele nordicilor. În literatura 
autohtonă, precursorii sînt, în această direcţie, un Iancu 
Văcărescu („Pează bună”, „Pează rea”, „Ielele”), un D. 
Bolintineanu („Basme”, din ciclul cărora se desprinde o 
capodoperă: „Mihnea şi baba”), M. Eminescu („Strigoii”), I. L. 
Caragiale (povestirile de inspiraţie orientală). „Mitologia“ 
Cordun-ului pleacă de la legenda unor toponimice. Anumite 
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locuri din ţarină, sălbăticite prin nelucrare — ploştine, bălţi — 
au devenit „personaje“ ale unor istorii terifiante în care anevoie 
poate fi desprins faptul real de cel imaginat. Pentru naturile 
impresionabile, astfel de ficţiuni au un efect paralizant: trupul 
îşi pierde vlaga, raţiunea e captivată de legendă, omul are nă-
luciri. Efectul artistic este extraordinar, el se bazează pe contu-
rarea unei atmosfere misterioase, pe ritmul sufocant al 
rememorării legendei („Se spune că...", „Se spune despre... , 
,,Numai că...”, „Unii spun...", „Adevărul este că...“, „Pentru că 
în întunecate vremuri...", „Aşa mă gîndeam...“). Lucid, 
scriitorul le adaugă, în paranteze, reflecţiile ulterioare.  

În temeiul impresiei de „mişcare elementară, primitivă, a 
societăţii umane“ pe care „întîmplările“ narate în Cordun pot s-
o impună şi, probabil, al faptului că autorul reconstituie viaţa 
colectivităţii rurale prin prisma, voit îngustată, a unei singure 
familii, G. Călinescu a definit scrierea - în modul său, sugestiv 
— drept un „poem tribal". Formula a fost adesea reluată — 
cum am amintit — însă fără dovada unei meditări suficiente 
asupra ei. Urmarea este că naraţiunea lui Eusebiu Camilar a 
fost privită mai departe ca o „ficţiune“ şi nu ca o scriere „curat 
autobiografică“. Astăzi, cînd chestiunea raporturilor istorico-
literare ale operei lui Eusebiu Camilar, mai ales a celor cu 
opera lui M. Sadoveanu, e tratată într-un chip — după părerea 
mea — părtinitor, a demonstra autenticitatea, baza biografică a 
debutului lui Eusebiu Camilar devine o obligaţie pentru 
cercetătorul creaţiei sale. Sadoveanu narează liniştit, cu o dicţie 
şi o gesticulaţie de iniţiat în tainele omeneşti. Camilar exprimă, 
cu precipitare, crispat, o experienţă tragică, preponderent 
autobiografică. Primul priveşte viaţa de pe piscuri senine, 
celălalt de pe o Golgota. Diapazoanele lor sufleteşti sînt 
sensibil diferite. Iată, de exemplu, începutul capitolului al XlX-
lea, un veritabil poem în proză: „Moldova are drumuri 
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zgrunţuroase, care îţi sîngeră tălpile picioarelor, după cîteva 
ceasuri de mers. Ţarinile Moldovei sînt vinete, fîntînile 
împotmolite, drumeţii întunecaţi”. O asemenea imagine a 
Moldovei nu se putea ivi decît sub condeiul celui pentru care 
suferinţa acelor drumuri era foarte vie. Cel puţin pentru etapa 
Cordun-ului, a Prăpădului Solobodei, a Turmelor, deschiderea 
unei relaţii între scrierile lui Eusebiu Camilar şi opera lui M. 
Sadoveanu trebuie evitată. 

Doar modul ritual al vieţii din Cordun poate să ducă spre 
considerarea povestirii ca fiind un ,,poem tribal”, economic 
(economicul este factorul hotărîtor al „luptelor" din Cordun) 
viaţa comunităţii se află în faza de schimbare rapidă de la 
feudalism la capitalism. Secolul în care se petrec faptele 
relatate în povestire nu are încă, în lumea satului, suportul său 
material. Singur Venţel, negustorul, vine să prefigureze lumea 
burgheziei şi a oraşului, văzut ca o cetate a celor îmbrăcaţi 
„nemţeşte”, străină. Pentru cei din Cordun, această lume e 
respingătoare, şi un tablou ca acela al uciderii mieilor exprimă 
parabolic sentimentul sacrificiului la care „tîrgul“ va obliga 
comunitatea rurală. Mai mult, ceea ce îi îndîrjeşte pe oameni în 
atitudinea de inacceptare a relaţiilor noi este faptul că agenţii 
„tîrgului" despoaie necruţător natura, iar pe săteni de speranţă 
şi de apărare: „Pe la noi au fost de mult codrii întunecaţi de fag. 
Acum nu mai sînt. Tîrgul i-a fulgerat cu ferăstrăul. Au rămas 
dealurile pleşuve. Bălţile cu trestii au secat. Ţarina satului 
nostru e din ce în ce mai săracă.” 

Critica mai recentă a formulat — cum arăta şi N. 
Ciobanu în cel mai comprehensiv studiu publicat despre autor 
— faţă de seria primelor scrieri ale lui Eusebiu Camilar, „nişte 
rezerve de o gravitate extremă". Calitatea artei prozatorului — 
originalitatea de concepţie şi stil —  era transformată în defect. 
„Nu se poate spune deloc că dominant în aceste cărţi 
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(observaţia priveşte Cordun-ul, Prăpădul Solobodei, Avizuha 
— n. n.) ar fi realismul“, afirma un comentator într-o vreme 
cind noţiunea de „realism" devenise un fel de „pat al lui 
Procust“, cînd problema sincerităţii autorului faţă de universul 
exprimat nu putea constitui un argument cu greutate. Altcineva, 
— referindu-se la spiritualitatea comunităţii înfăţişate în 
Cordun — alături de unele observaţii ce relevă receptivitate şi 
acuitate analitică, entuziaste — strecoară rezerva că autorul 
este pîndit, încă de la debut, „de primejdia alunecării în 
decorativul pur, de tipul celui cultivat de «iconarii» bucovineni, 
şi într-un misticism tenebros...“ Ciudat rămîne în acest context 
al rezervelor faptul de a nu fi reţinut, ceea ce caracterizările 
anterioare (P. Constantinescu, G. Călinescu) evidenţiau, anume 
că viziunea lui Eusebiu Camilar este de „un realism acut", că 
autorul are un ochi „mai critic" (decît, de pildă, I. Creangă) şi 
că realizează o „observaţie lucidă şi directă a mediului 
ţărănesc“. Inexplicabilă este, de asemenea, opacitatea faţă de 
tendinţa expresă a cărţii (care e, repet : „un strigăt al unui ins 
oropsit..."), faţă de efortul lumii din Cordun de a se elibera. 
Cordun este în esenţa cea mai intimă un protest în numele 
drepturilor omului şi ale naturii. Ideea inegalităţii sociale este 
insistent accentuată în cuprinsul naraţiunii. Oamenii Cordun-
ului încearcă să se răscoale, „pun foc", însă de fiecare dată 
gospodăria chiaburului din sat se reface miraculos. Antinomia 
socială e transpusă pe coordonate de basm: puterea celui drept 
nu poate învinge încă răul. 

În „paginile admirabile“ ale Cordun-ului, autorului îi 
scapă, uneori, e drept, cîte o „notă prea sumbră“, însă, în nici 
un caz, Eusebiu Camilar n-a construit „un sat văzut naturalistic, 
în modul Zola“, deşi G. Călinescu tocmai aceasta îi reproşa în 
finalul cronicii sale. Cu certitudine: autorul n-a dorit ca totul în 
Cordun „să rămînă pur, epopeic“, şi aceasta nu numai din 
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motivul că scrierea avea finalitatea de a fi o „evocare 
monografică“ (indicaţia locală din titlu e revelatoare în sensul 
intenţiei autorului!). Criticii i-a scăpat teza particulară a 
operelor lui Eusebiu Camilar: de a explica „legenda“ sa 
proprie, cea a trecerii prin suferinţe. El oscilează permanent 
între a exprima proza acestei suferinţe şi lirismul tăinuirii, 
reprimării ei. În măsura în care cineva cunoaşte mai în substrat 
trecutul satului bucovinean, acela va admite ideea discreţiei 
autorului.  
 

(Fragment) 
„Ateneu”, 4, nr. 7, iulie 1967, text revăzut august 2013 

 
 
 

*** 



FERESTRE anul VII, nr. 1 (16), ianuarie 2016 
 

  55  
 

 
EUSEBIU CAMILAR 
 
 
 
 

CORDUN 
 
 
În amintirea  Magdei Isanos 
 
 
                                                                                                                 

Partea întîi: OAMENI, LOCURI, ÎNTÎMPLĂRI 
 
 
                                                                          

I 
 
        În sat la noi s-au petrecut atîtea! Acele întîmplări s-au dus 
de mult. Închid ochii. Dacă aş întinde mîna, aş putea pipăi 
întîmplările de-atunci. 
        Văd pe prispa casei noastre cu streşini joase soldaţi bînd 
ceai şi vudcă. S-au perindat aşa de mulţi soldaţi pe prispa casei 
noastre... Veneau, poposeau şi plecau iar, cine ştie unde... 
        Văd între prunii grădinii şi în jurul mărului celui mare cai 
şi tunuri. Şi atîtea chipuri mi s-au şters din amintiri... Ce s-or fi 
făcut, oare, acele chipuri? 
        Eu am crescut mare. Prunii i-a scos din rădăcini tata, după 
ce s-a întors din America. Mărul cel mare a îmbătrînit. Cîinii i-am 
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înmormîntat pe rînd, în luncuţa din fundul grădinii, peste care 
apele primăverii au trecut de douăzeci de ori de atunci. 
        Pe mine m-au sărutat mîngîindu-mă oameni străini cu 
mustăţi aspre, îmbrăcaţi în straie cenuşii. Poate eu le aminteam 
de vreun copil de-al lor, lăsat undeva peste hotare, la miezul 
nopţii... 
        Pe atunci păşteam gîştele. Şi-mi era drag acest păstorit al 
copilăriei. Bobocii plutind prin pîrîu îi văd în amintire ca pe 
nişte corăbioare de lumină. 
        Uneori venea pîrîul mare. 
        Uite, şi acum, dacă s-ar putea, mi-aş lepăda straiele 
tîrgului, aş dărui cuiva sfertul meu de veac şi m-aş întoarce 
înapoi la pîrîul satului. 
  
 

II 
 
        Odată s-a zvonit în sat la noi despre sfîrşitul lumii. 
        Păsări cu clonţuri de fier vor trece peste lume, întunecînd 
soarele cînd va ajunge la amiază. Oamenii să se pregătească de 
ducă. În codri. Sau încotro i-or duce ochii. 
        Femeile vorbeau la garduri. Unele plîngeau. Altele îşi 
sărutau copiii, pomenind despre bărbaţii lor, care nu mai dau 
semne de nicăieri. De la miazănoapte veneau vuiete lungi. 
Băteau tunurile. 
        În ziua sorocită pierderii mama ne-a adunat pe toţi şapte: 
        — Dragii mamei, dragi... 
        Soldaţii stăteau nepăsători pe prispă, bînd ceai şi vudcă. 
Soarele a trecut de creasta amiezii. Cei fugiţi în păduri s-au 
întors. 
        (Nu ştiu de ce, cînd eşti chinuit de-o aşteptare, îţi petreci 
ziua pe afară. Numai pe afară.) Tot satul şi-a petrecut ziua 
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aceea în ogrăzi şi pe la răscruci. După-amiază am intrat în casă. 
Şi parcă pentru întîia oară aş fi văzut încăperea casei noastre. 
(Aşteptarea înstrăinează. Te duce undeva tare departe, pe 
tărîmul de unde aştepţi să vie carele întîmplării.) 
        Lumea s-a liniştit. Unii băteau mătănii. 
        — Mulţumim ţie, Doamne, că te mai înduri să ne laşi sub 
soare... 
        Mama a plîns. Şi noi toţi şapte am plîns cu dînsa. Soarele 
coborîse dincolo de streşini. Încă un sfert de cale, şi săruta 
marginile pămîntului. Prin ogradă umblau gîştele albe, şi noi în 
cămăşuici albe, printre ele. Soldaţii cîntau pe prispă. 
        Patru păsări negre au apărut deasupra satului, zbîrnîind. 
Soldaţii s-au ridicat în picioare sub ocrotirea streşinilor. 
        Erau aeroplane duşmane. 
        Lumea nu s-a sfîrşit în ziua aceea. Păsările negre s-au rotit 
de cîteva ori peste satul nostru, pornind înapoi pe căile 
văzduhului, spre răsărit. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        Isac şi Iacov sînt pentru mine cei din urmă ruşi care s-au 
dus de la noi din sat. Isac era bătrîn. Purta barbă. Era mic şi 
pururi tăcea. Acum îl văd parcă mai bine decît atunci. Era 
bătrîn ca moşul Tuhai, pe care din cauza bătrîneţii nu-1 luaseră 
la război. Lîngă el, eu, cel mai liniştit copil al casei, mă 
simţeam bine. 
        Iacov era tînăr, înalt, cu faţa albă. Ca şi Isac, vorbea puţin. 
Merindea lor ostăşească era totdeauna săracă. Mama îmi făcea 
semn să nu iau de la dînşii pîine. Mamei îi era milă de dînşii. 
        Nu ştiu cum li s-au încrucişat drumurile, întîlnindu-i pe 
amîndoi cu nume din sfînta scriptură. Poate erau tată şi fecior; 
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poate s-au întîlnit săpînd tranşee, şi nu s-au mai despărţit 
văzînd în întîlnirea numelor lor un semn ceresc. 
        Isac mă lua adesea pe genunchi şi-mi vorbea în limba lui. 
Îmi vorbea ceasuri întregi, arătîndu-mi ceva peste case, peste 
dealuri, peste depărtări... Şi i se umezeau ochii. 
        Mai este încă undeva pe acasă bidonul de sticlă verde pe 
care mi l-a dat într-o zi bătrînul Isac. L-am umplut cu apă, l-am 
legat cu aţă şi mi l-am pus la şold. Nu ştiu cum, din clipa aceea 
am simţit în mine urcînd un val de măreţie. (Nici unul dintre 
paznicii corăbioarelor din lunca de atunci n-avea la şold bidon 
de sticlă verde.) 
        ...La fel cu Isac şi Iacov pot fi şi eu, mîine, cîndva. Luat 
de la prispa mea, voi fi dus peste întinderi şi ape. Pe genunchi 
cu vreun copil al necunoscutului voi vorbi despre patria mea... 
        Isac şi Iacov s-au dus de la noi din sat acum douăzeci de 
ani. 
        Eu i-am iubit pe amîndoi. Eram învăţat să-i văd pe prispă 
tăcînd. 
        Au ieşit pe portiţă, s-au uitat în urmă la toţi ai noştri 
rămaşi dinaintea uşii. Mama a spus: 
        — Cine ştie unde se duc... 
        Eu am plîns mult. Mama şi-a amintit de sticla verde. A 
luat-o repede din cuiul de lîngă fereastră: 
        — Du-le-o! Trebuie să dea seamă de ea împăratului. Fugi 
şi ajunge-i... 
        Am luat bidonul de sticlă şi am ieşit în drum. Isac şi Iacov 
nu se mai vedeau. Trecuseră după răscrucea de la podul şcolii, 
acolo unde văd acum în vacanţă luna răsărind după plopi. 
        În poarta ţarinii, Isac şi Iacov se opriseră să privească 
zările. Isac ţinea mîna întinsă spre zări. Acolo! Da. Într-acolo... 
        Ispiteau depărtările răsăritului, după care era ţara 
căminului lor. 
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        Acolo... 
        Mi-au simţit paşii. Alergam cu capul gol, în cămăşuica 
albă, descins, desculţ. S-au întors spre mine. 
        — Na... le-am spus, întinzîndu-le bidonul de sticlă verde. 
        Au zîmbit amîndoi. Poate cu multă durere. Nu înţelegeam 
multe pe atunci. Au făcut semn că nu le trebuie. Că mi-1 lasă 
mie. 
        M-au sărutat şi s-au dus. Au coborît pe drumul vînăt spre 
lunca rîului nostru, printre holde, spre răsărit. 
        Din ziua aceea, ograda mi s-a părut pustie. Bobocii au 
crescut mari. Le-a căzut pe nesimţite lumina din puf... 
 
 

III 
 
        În timpul războiului, la noi în casă ardea lampa toată 
noaptea. Noi, copiii, ne culcam devreme, pe cuptor. Mama 
torcea pînă tîrziu. Cînd cîntau cocoşii de miezul nopţii, punea 
furca sub grindă. În vatră punea lampa aprinsă. Sub căpătîi îşi 
punea, de-a gata, toporul. Apoi se culca şopotind numele 
Tatălui şi al Fiului... 
        Se topeau omăturile. Noaptea cădeau ploi mari. Prin sat 
umblau nişte oameni care încercau uşile. 
        Cu o noapte mai înainte, oamenii aceia umblaseră la uşa 
unui vecin. Au mîrîit cîinii şi mama l-a trezit pe Alecu: 
        — Stai treaz! Dacă vin şi la noi, toporu-i aici... 
        Ne-am trezit pe rînd. Mama a scos lampa din vatră. 
Dîrdîiam de spaimă, cu genunchii la gură. În casă era frig. 
Focul se stinsese de mult. Mama şedea pe marginea patului.                 
        Deodată a spus: 
        — Parcă se uită cineva pe fereastră... 
        S-au auzit venind din grădină paşi prin glod. 
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        — Sînt mai mulţi, a spus mama. Staţi acolo... 
        Unul dintre noi a ţipat. Paşii treceau spre poartă, ca atunci 
cînd umblă vitele ieşite din grajd, noaptea. 
        — Poate s-au dezlegat vitele, a spus mama. Mă duc să 
văd... 
        Noi am ţipat: 
        — Nu ieşi afară! 
        Alecu i-a spus: 
        — N-ai grijă! Le-am legat eu bine... 
        Pînă ce s-a făcut ziuă albă, mama a stat pe marginea 
patului, şi noi cu genunchii la gură am dîrdîit pe cuptor.  
        În ogradă la noi se vedeau a doua zi urme de ciubote. 
                                                                                                                                                                                                                            

* 
 
        Mama a pus furca sub grindă şi s-a culcat după ce a suflat 
în lampă. Trecuseră cîteva nopţi. O vecină a sfătuit-o: 
        — Stinge, noaptea, lampa! Să nu se vadă de afară. 
        Mama, trudită, a adormit repede. (Peste zi tăiase butuci în 
pădure.) M-a cuprins frigul auzindu-i răsuflarea. Toţi dormeau. 
        Am adormit şi eu, ghemuit lîngă Alecu. Răcnetul mamei 
ne-a zvîrlit pe toţi în picioare, şi ne-am pălit cu frunţile de 
grindă. În casă se auzeau paşi şi şopote. Cineva s-a lovit de 
dulap, răsturnînd o oală. S-a aprins un chibrit. Şi am zărit-o pe 
mama cu toporul ridicat. 
        După aceea am auzit şopote, paşi mulţi în tindă. Uşile au 
rămas deschise larg. De afară a intrat frigul. 
        — Aprinde lampa! a ţipat unul şi ne-am dat toţi pe plîns în 
gura mare. 
        La gard a strigat cineva. Moşul Potop ne auzise plîngînd: 
        — Ce-i acolo, Nataliţă? a întrebat moşul Potop, peste 
gard. 
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        Mama a aprins lampa şi a ieşit afară. 
        — Uite, se văd urmele... spunea ea la colţul casei. 
        Cînd s-a întors în casă ne-a spus: 
        — De s-ar sfîrşi nopţile astea odată... 
        A doua zi a intrat în sat oştire multă. Ducîndu-mă cu 
copiii în cîmp, am văzut pe malul pîrîului trei oameni 
spînzuraţi de răchiţi. Am dat fuga acasă. Pe şosea veneau 
mereu oştiri. 
        Sora cea mai mare vorbea cu mama: 
        — Au fost prinşi cei care umblau pe la uşi. I-au spînzurat. 
        — I-am văzut acum, cu limbile scoase! am strigat eu, cu 
mîndrie. Unul are barbă... 
        — Săracii oameni! a oftat mama. Cine ştie de unde erau... 
 
 

IV 
 
        Într-o seară de iarnă, cu strigăte sub fereşti, la noi în casă a 
intrat un om. Avea la mustăţi ciucuri de gheaţă. Pe cap, un 
comanac verde. S-a oprit în prag şi ne-a privit. Mirosea a 
rachiu. 
        — Ioane... Bine c-ai venit... a ţipat mama. 
        Omul necunoscut a întrebat: 
        — Ce mai faci, Nataliţă? 
        — Uite copiii, Ioane... 
        — Ce mai fac vitele, Nataliţă?... 
        Tata ne-a sărutat. Mama ne arăta pe rînd: 
        — Uite, asta-i Catrina... ista-i Alecu... asta-i Saveta... 
Două săptămîni tata ne-a îngăduit copilăria. După aceea a pus 
sub vatră o nuia. Pe mine m-a bătut cel dintîi. 
        Tata n-a adus bani din America. Unii spuneau că tata bea 
prea mult. 
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        Mama îl sfădea cîteodată: 
        — Ai pierdut opt ani de pomană. Cu ce-o să ne mărităm 
fetele? 
        Tata a avut multe pe inimă. Nu rîdea niciodată. Şi se 
întorcea totdeauna beat de la tîrg. Acum ştiu de ce bea tata aşa 
de des. Îi părea rău că-şi părăduise tinereţea în America. 
        De la cea dintîi bătaie mi-a fost ciudă pe dînsul. La ce a 
venit omul acesta în casa noastră? 
        Pe noi ne-a crescut mama. Şi o iubeam pe mama. Ea ne 
ocrotea. 
        — Îi înveţi cu nărav, spunea tata; treaba ta...                                                                 
        Într-o noapte a venit beat de la crîşmă. Afară ploua. Îi 
curgea apa de pe pălăria pleoştită. Se cumpănea, ne privea cu 
ochii rătăciţi. Ne-a suduit de Dumnezeu. 
        Mama l-a întrebat despre banii băuţi. 
        — Care bani? s-a răstit tata. 
        — Aceia pe care i-ai băut... 
        Tata a ieşit în tindă şi s-a întors cu toporul. 
        Mama a răcnit. Noi ne-am strîns în jurul ei. 
        — Ce vrei de la mama? Las-o!... 
        — Scîrnăvii... 
        Atîta ne-a spus tata, şi a ieşit. Am auzit zgomotul surd al 
toporului aruncat pe pămîntul din tindă. Apoi uşa de afară. 
Ochii holbaţi s-au împăienjenit. Am plîns şi am adormit unul 
lîngă altul, pe pat. Nimeni n-a mîncat în seara aceea. 
        Tîrziu, m-am trezit. La lumina slabă a lămpii mama 
sfătuia cu sora cea mai mare: 
        — E ud pînă la piele, spunea mama. L-am aduce în casă. 
Nu se poate ţine pe picioare... 
        În noaptea aceea mama n-a dormit în casă. A stat pe 
prispă lîngă tata. 
        Dimineaţa avea ochii înroşiţi de plîns. 
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* 

 
        Nu pricepeam bine. Auzisem numai că tata s-a îmbolnăvit        
de-o boală care umple şi pe alţii. Tifos. Trebuia să-l ia 
jandarmii. Mama l-a ascuns în podul şurii, în fîn. 
        — Nu-i acasă, spunea mama. E dus la coasă, pe lîngă apa 
Jijiei, în Moldova... 
        Boala a ţinut mult. Toată vara. 
        Într-o zi culegeam mere. M-am suit în podul şurii, cu sînul 
plin, s-ascund merele în fîn. Am dat peste bîrlogul tatii. M-a 
cuprins spaima. Am coborît repede scara. 
        Apoi a venit o toamnă cu ploi mărunte. Cu asfinţituri 
roşii... 
                                                    
                                                                                

V 
 
        M-am întîlnit cu tata în poartă. Se sprijinea în cîrjă. Era 
slab. Tare slab era tata atunci. Veneam de pe drumuri. 
        — Da’ tu de unde vii? m-a întrebat. 
        M-am strecurat printre el şi stîlpul porţii, pîndindu-i braţul 
cu cîrjă. 
        — Vin de pe drumuri, i-am răspuns, după ce m-am văzut 
în largul ogrăzii. 
        Peste păduri treceau neguri. Se tîrau peste vîrfuri. 
        — Mă, ia secera! Du-te şi taie porumb la Podu Rusului. 
Numai de cel mai copt. Eu vin în urmă cu carul... 
        Dinspre dealul tîrgului veneau neguri, atîrnînd din cer 
pînă în pămînt. S-auzeau vuiete de pietre de moară: veneau 
apele mari. 
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        Am tăiat cîteva braţuri de porumb. Copt şi verde la un loc. 
Ascultam cum vuiesc malurile, prăbuşindu-se în apele rîului, 
aproape, după ogoare. 
        Roţile carului m-au trezit. Venea tata. I-am ieşit înainte cu 
secera în mînă. Dinspre dealul tîrgului veneau negurile, 
atîrnînd din cer pînă în pămînt. 
        — Tată, am tăiat porumb. Vine ploaie mare. O să ne 
apuce aici... 
        Tata mi-a spus: 
        — Ţine vitele de funie! Eu pun porumbul în car. Mergem 
acasă. Vine noaptea... 
        Şi a intrat în ogor. 
        După aceea am ştiut. Primul pumn între coaste mi-a adus 
aminte: trebuia tăiat numai porumb copt. 
        Tata avea în car o leucă găsită pe drum. Cînd a apucat-o, 
eu am început să fug. Tata suduia: 
        — Golanule... Te prind eu... 
        Aproape, după ogoare, clocoteau apele mari. Pe lîngă 
pîrîu eu alergam spre ape. 
        — Mă duc să mă înec! am strigat. 
        Şi alergam spre ape. 
        Tata răcnea după mine:  
        — Măăă... 
        Nu ştiu cum s-a întîmplat. Cînd m-am dezmeticit, tata îmi 
săruta obrajii şi eu plîngeam în hohote. 
        — Răul tatei, rău... Să nu spui mîne-ta. E şi aşa destul de 
necăjită... 
        Negurile s-au năruit pe pămînt. În ploaia măruntă, ne-a 
prins noaptea pe drum. Şi tata cînta în car, îndemnînd vitele, o 
doină din tinereţile lui. 
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        Acasă, la lumina focului şi a icoanelor, tata zîmbea 
storcînd apa din pălărie. În seara aceea m-am împrietenit cu 
tata. 
 
 

VI 
 
        Este în ţarină la noi o ploştină neagră între două dealuri. 
Se spun multe în sat la noi despre ploştina asta. 
        Dincolo de drumul care duce la tîrg e moşia popilor. Cîţi 
ani vor fi fiind de la întîmplarea asta nu poate şti nimeni. Poate 
pe vremea cînd satul era încă pe malul rîului, poate mai demult. 
        Un fecior de popă era într-o zi pe moşie. Era frumos şi 
tînăr feciorul popii. Abia îi răsărea mustaţa. Ducea plugul de 
coarne, îndemnînd caii. Cine ştie din ce pricină s-au speriat 
dobitoacele, că au luat-o razna, nechezînd, spre sărătura 
neagră? 
        Feciorul popii, din fugă, a încălecat pe cel mai nărăvaş, 
să-i oprească. 
        Şi se zice că ploştina neagră l-a înghiţit pe feciorul popii, 
cu tot cu cai şi cu plug. 
        De multe ori, în clocotul negru ies deasupra ciolane de 
vită. Noi, copiii, cu sufletul la gură, împlîntam beţe, acolo în 
ochiul întunecat, să-i ispitim adîncimea. 
        Se spune că acolo e scufundat un sat întreg, cu oameni cu 
tot; că uneori s-aud în adînc clopotele satului scufundat, 
strigăte spăimîntate de cocoşi şi plînsete. 
        Cică cine se opreşte să asculte cade mort pe loc. 
        De aceea, poate, trecătorii din partea locului întîrziaţi în 
ţarină sau venind noaptea de la tîrg, cînd ajung în dreptul 
sărăturii, grăbesc paşii, făcîndu-şi cruce cu limba pe cerul gurii. 
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        Pe vremea cînd treceau turcii şi tătarii pe la noi, s-ar fi 
scufundat aici o întreagă oştire urmărită de voievodul de la 
Suceava. 
        Numai cîţiva ar fi rămas, rătăcind prin codri. 
        Pe la noi au fost de mult codri întunecaţi de fag. Acum nu 
mai sînt. Tîrgul i-a fulgerat cu ferăstrăul. Au rămas dealurile 
pleşuve. Bălţile cu trestii au secat. Ţarina satului nostru e din 
an în an mai săracă... 
        Prin codrii de altădată, cei cîţiva păgîni au rătăcit o bucată 
de vreme. Pînă s-au oprit sub o streaşină şi au prins rădăcini. 
        În patria lor din răsărit mînau cămilele. Tot cu cămilele au 
venit şi pe la noi, aduşi de semilună. Băştinaşii le-au zis 
„cămilari“. S-au înrudit cu oamenii şi cu pămîntul. Acei păgîni 
au fost străbunii mei, dinspre tata. Mama e sămînţă de ciobani 
coborîţi de la Maramureş! 
        Pe vremea copilăriei, am găsit pe marginea ploştinei un 
arc. Alţi copii au găsit vîrfuri de săgeată. 
        Ştiu că am pus arcul acasă între parii gardului, sub 
trandafiri. 
        Alecu l-a dus la fierar şi a făcut dintr-însul o cange pentru 
scos ciuturile căzute în fundul fîntînilor. 
        Am avut mulţi ani cangea aceea. Apoi a împrumutat-o 
mama unui vecin şi i s-a pierdut urma. 
 
 

VII 
 
        Tata era mînios. A înjugat vitele şi a ieşit pe poartă cu 
carul. Mi-a spus: 
        — Închide poarta şi haidem în pădure! 
        Eram băiat mare acum. Citeam, pe prispă, o carte. Zile de 
vacanţă mare. 
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        Am închis poarta şi am luat-o în urma carului. În dreptul 
crîşmei tata s-a oprit. 
        — Ţine vitele! Am treabă. 
        Cînd a ieşit din crîşmă, mirosea a rachiu. 
        — Haidem! 
        Tot la deal, printre dealuri. Am încărcat lemnele. Era 
căldură înăbuşitoare în codru. Bîzîiau muşte rele. Vitele se 
zbăteau în funie. 
        — Li-i sete cîinilor, a spus tata. Du-le, devale, la apă! 
        Cînd le-am luat de funie, gîza neagră le-a împuns. Şi s-au 
pierdut în stufişuri, cu cozile ridicate. 
        — Fugi după ele, ce stai? s-a răstit tata. 
        Le-am ajuns în întunecimea de bolţi, la izvor. Mă priveau 
ca şi cum mi-ar fi spus: „Lasă-ne la răcoare...“ 
        Peste măguri a răsunat chemarea tatii. Eu am chiuit din 
vale. 
        Tata a coborît printre goruni. Avea în mînă o nuia groasă. 
        — Mînca-v-ar cîinii... 
        Şi legînd vitele de un copac, a început să le bată. Eu 
şedeam cu picioarele pînă la genunchi în izvor. M-a cuprins 
mila. 
        — Tată, nu le bate... 
        — Să taci din gură! s-a răstit iar tata. 
        Vitele frămîntau din picioare, sub bolţile întunecate,          
uitîndu-se ponciş. 
        Apoi, tot la vale printre dealuri, ne-am întors acasă. În 
răcoarea grajdului m-am apropiat de vite. Le-am mîngîiat,         
mi-au lins mîinile. 
        — Da’ tu ce stai aici? m-a întrebat tata, din pragul 
grajdului. Hai să descărcăm lemnele... 
        — Tată, de ce baţi vitele? Nu ţi-i milă? 
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        Şi i-am mărturisit credinţa în cele şapte vieţi. Poate în 
vitele noastre trăieşte sufletul cuiva, al vreunui om. Uite, ce 
ochi buni au vitele noastre. Parcă s-ar ruga de iertare. Parc-ar 
vrea să spună ceva în grai omenesc... Tata s-a uitat la mine 
chiorîş: 
        — Te-a prostit tîrgul. Hai să descărcăm lemnele!  
M-a spus mamei, fraţilor, surorilor. M-au rîs pe rînd,          
spălîndu-şi mîinile. 
        Ne aştepta în tindă cina cu aburi acri. 
 
 

VIII 
 
        Fratele meu cel mai mic era slab şi închircit. Avea ochii 
albaştri, spălăciţi. Tuşea cu sînge. Copiii din vecini îl ocoleau. 
Pentru că nu putea alerga ca dînşii. Nu putea sări peste pîrîu. 
        Uneori privea din portiţă la deal şi la vale, ca la o lume pe 
care o vedea întîia oară. Copiii de pe poduri azvîrleau în el cu 
pietre, strigîndu-i: 
        — Închircitule... 
        Şi scoteau limba. 
        Mandache nu le spunea nimic. Tuşea. Stupea sînge şi 
mama îl mîngîia: 
        — Dragul mamei! Nu-i nimic. Aşa-s copiii dracului... 
        În ziua aceea de vară, sub prunii din grădină, mama şi 
surorile meliţau cînepa. Eu şi Mandache făceam semne cu 
degetele pe o albie de pîrîu proaspăt secată — în luncuţă. Eram 
plini de mîl pînă la coate. Ta-ca... ta-ca... se auzeau meliţele 
sub pruni. O soră cînta. 
        Mandache m-a apucat de mînă: 
        — Bădiţă, uite... 
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        Pe albie luneca spre noi un şarpe negru. L-am prins pe 
Mandache de mînecă şi prin porumbi — la fugă. 
        — Şarpele... Vine şarpele... striga Mandache. 
        S-a împiedicat şi-a căzut sub nuc. 
        (Mama, cînd a aşezat acolo meliţoiul, a trebuit să taie 
cîţiva prunişori groşi ca degetul. Au rămas aşchii.) Cînd l-a 
ridicat mama, din pieptul lui Mandache curgea sînge. Căzuse 
cu pieptul în aşchii. 
        În jurul lui, surorile cu fuioarele în mîini. 
        La popa locuia un doftor rus. Chemat în grabă, a venit la 
noi. Mandache zăcea pe prispă. Una din surori îi pusese pe rană 
ţărînă săpată în grabă cu degetele, de sub gard. 
        Mandache a zăcut mult. Se făcea din zi în zi mai închircit. 
Bolea pe prispă. Copiii din vecini se uitau prin gard. Unii 
spuneau: 
        — Are să moară închircitul... 
        Cînd a prins să umble, mama i-a adus din tîrg o hăinuţă 
nemţească. Mandache s-a bucurat şi a îmbrăcat-o. O soră a 
spus în prag: 
        — Seamănă cu feciorii popii... 
        Mandache a ieşit în poartă, cu mîinile în buzunăraşe. L-
am auzit ţipînd. Apoi a venit fuga, cu obrajii plini de sînge. La 
prag a căzut. 
        — Mi-a tras cu piatra... a spus el încet. 
        — Copiii dracului... a ţipat mama, smulgîndu-şi părul. 
        Mandache, de frică să nu-i ia unul dintre noi hăinuţa, 
umbla ziua îmbrăcat cu ea, şi noaptea şi-o punea sub pernă. 
Cum se trezea dimineaţa, întîi pipăia căpătîiul. 
        Eu i-am spus într-o zi: 
        — Mandache, dă-mi-o numai o dată... 
        — Încaltea tu n-ai... mi-a spus el, încheindu-şi bumbii cu 
chipul împăratului de la Viana. Şi se lăuda: Încaltea tu nu 
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stupeşti sînge. Dac-ai stupi sînge, ţi-ar cumpăra şi ţie mama 
una... 
        Mama săpa lut galben în fundul grădinii. Se pregătea să 
ungă prispa. Ceilalţi arau în ţarină. 
        Eu m-am repezit la Mandache, l-am trîntit la pămînt şi l-
am dezbrăcat de hăinuţă. Ca să nu ţipe, i-am tras cu pumnul 
peste gură. Am ieşit în drum, îmbrăcîndu-mă din fugă. Fugeam 
spre podul şcolii. Cînd m-am oprit şi m-am uitat în urmă, 
Mandache alerga după mine. Dar el nu putea ţine mult la fugă. 
Făcea cîţiva paşi şi se oprea să tuşească. 
        — Dă-mi măntăluţa... striga el printre tuse. 
        A ieşit mama în drum, şi eu de frica ei am început să fug 
din toate puterile. Înaintea mea, o femeie cu secere. 
        — Prinde-1, Melixino! a strigat mama. 
        Femeia m-a burduşit în şanţ pînă ce a venit mama. 
        M-a dezbrăcat de hăinuţă şi i-a dat-o lui Mandache, care 
venea în urmă cu sînge la gură. 
        — L-ai bătut, blestematule... I-ai tras cu pumnul peste 
gură şi i-ai crăpat buzele, blestematule... îmi spunea mama. 
        Pe cînd mă trăgea de păr, au apărut jandarii. 
        — De ce-ţi baţi copilul, lele?... 
        — Ce-ţi pasă? E al meu. Eu l-am făcut... 
        — Bine, au spus jandarii, vei intra la puşcărie. N-ai voie 
să-ţi baţi copiii. 
        Îmi era frică de uniforma lor neagră, cu pajuri împărăteşti. 
De cîte ori îi vedeam, săream peste gard în ogradă. Pînă 
treceau. După aceea mă urcam iar pe gard şi mă uitam, lung, 
după dînşii. 
        Au întrebat-o pe mama cum o cheamă şi s-au dus. 
        — Cinstea voastră, golani... a suduit mama, în urma lor. 
Ce vă pasă? Eu i-am făcut, eu mi-i bat... 
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IX 

 
        Pe uliţa noastră s-a stîrnit război între copii. 
        Mamele se sfădeau la garduri. Se trăgeau de păr la fîntîni, 
la apă. 
        — Puiţă, să-i dai pace copilului... 
        — Tîrfă, te-ai culcat cu hătălăii... 
        Murise în vecini un copil. A treia zi măicuţa lui a făcut 
praznic. De la noi ne-am dus eu cu Mandache. 
        În jurul măsuţei cu alivenci şi sarmale eram strînşi toţi 
copiii de pe uliţa noastră. Ne-am ghiontit, s-au spart străchini. 
        Femeia cu broboada neagră ne-a trimis pe rînd pe la casele 
noastre. 
        Cînd am ieşit eu şi Mandache, prinşi de mînă, în drum ne 
aştepta o ceată de copii cu beţe rupte din garduri. Ne-au lovit 
peste cap, peste ochi, peste mîini. Apoi au fugit de frica 
ţipetelor noastre. 
        Nu mult după aceea au intrat în ogradă la noi copiii unei 
vecine. Erau trei. Îi trimisese mama lor să ceară nu ştiu ce. 
        La noi acasă, numai eu cu Mandache. Cînd i-am văzut în 
mijlocul ogrăzii, am dat drumul cîinelui din lanţ. Cîinele s-a 
repezit şi i-a muşcat de picioare, le-a rupt cămăşuicile. 
        La ţipetele lor, au sărit vecinii peste garduri. Seara a venit 
mama copiilor la noi: 
        — Nataliţă, să-ţi baţi copiii... 
        După ce a plecat vecina, mama ne-a spus: 
        — Bine-aţi făcut! Stropşi-i-ar Maica Domnului... 
 

* 
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        Săracul Mandache! La şcoală l-au bătut învăţătorii cu 
varga şi cu pumnul. 
        O doamnă cu ochelari şi cu colţi îl trăgea de urechi. 
Doamna asta avea un băieţel de seama lui Mandache. Odată, 
trecînd pe la noi pe la poartă, cu copilul ei de mînă, s-a uitat 
peste gard. Mandache şedea pe prispă, ascultînd puii de lăstun 
din cuiburile de sub streşini. Doamna a zis tare: 
        — Radule, aici şade închircitul... 
        A auzit-o mama şi i-a răspuns: 
        — Tîrfă, îţi rup gîtul... Căţea de la tîrg... Scroafă. Să-ţi 
ardă casa peste plodul tău... 
        Şi a ieşit în drum cu sapa. 
        Numai că doamna cu ochelari a intrat repede într-o 
ogradă... 
        Mandache nu s-a mai dus la şcoală. A bolit mult. A 
horcăit şi într-o noapte de toamnă a murit. 
        În urma năsăliei, prin dreptul şcolii, mama blestema 
bocind: 
        — Mînca-v-ar scîndurile patului, ciocoi! Mi-aţi omorît 
copilul... 
        Doamna cu ochelari şi cu colţi, care ieşise la poartă, a 
intrat repede în ogradă. 
        Pe deal, la biserică, băteau clopotele. Mama îşi smulgea 
părul: 
        — Stropşi-v-ar para focului, să vă stropşească... 
 
 

X 
 
        Oamenii de pe la noi se duc în fiecare vară la coasă. Pe 
lîngă apa Siretului, pe lîngă Jijia. Cîte trei, cînd cîntă cocoşii de 
ziuă, pornesc spre răsărit. 
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        Rîul îl trec prin vad, suflecîndu-şi iţarii. Stîrnesc sitarii 
bălţilor. Foarte rar se ridică speriat cîte un bîtlan. Unul dintre 
cosaşi spune: 
        — Uite o pasăre albastră... 
        Ajung la apa Siretului odată cu soarele. 
        În vara aceea tata era dus la coasă. După ce a secerat şi a 
cosit în ţarina lui, s-a dus cu trei tovarăşi, stîrnind în zori de zi 
sitarii. 
        După cîteva zile a venit rîul mare, cuprinzînd lunca pînă la 
ogoare. Vorbeau bătrînii că rîul nostru n-a mai venit niciodată 
aşa de mare. 
        Mama mi-a spus îngrijorată: 
        — Cum va trece tat’tu apele, dacă se întoarce astăzi? 
        Eram acasă numai eu cu mama. Surorile mari se mări-
taseră, cea mai mică era argată la tîrg. Mandache murise cu o 
toamnă înainte. Alecu era cioban peste apă. Seara, de la 
marginea satului, mă uitam la focul stînii lui. 
        Urcîndu-mă în mărul cel mare, am văzut peste sat, peste 
ţarini, apele mari. „O să mă duc să văd apele.“ Aşa m-am 
gîndit, şi am ieşit pe poartă. 
        Plouase în munţi. Noaptea, pe zarea neagră, se mai vedeau 
scăpărări. Ploua departe, la miezul nopţii. 
        În drumul spre luncă am întîlnit un vecin. 
        — Unde mergi, mă? 
        — Mă duc să văd apele. 
        — N-ai de lucru! mi-a răspuns vecinul. 
        În luncă l-am găsit pe Niculai. Stîrnea cu un băţ puii de 
iepuri scoşi din culcuşuri de venirea apelor. Încolo, nimeni. 
        Niculai şedea pe o insuliţă, între nuiele de plop, suflecat 
pînă la genunchi, cu băţul în mînă. La picioarele lui se zbăteau 
cîţiva puişori pe care îi ologise. 
        — Niculai, am venit să văd apele. Hai cu mine la maluri! 
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        Treceam prin bălţi, printre tufele aplecate de şuvoaie. Am 
ajuns la maluri. Apele cuprinseseră şesul din partea cealaltă, cu 
porumbişti şi grîu. 
        Mai la vale, pe malul înalt, stîna fratelui meu. 
        — Niculai, am să trec la Alecu, la stînă. 
        — Eşti nebun. Te îneci. Eu mă duc acasă. 
        M-am dezbrăcat şi am intrat în valuri, lăsînd pe mine 
numai cămaşa de cit. Şuvoaiele repezi mă duceau spre matca 
apelor. Niculai a fugit spre ogoare, răcnind: 
        — Eu nu răspund... 
        Peste întinderea tulbure sclipea soarele în asfinţit. „Cum 
mă voi întoarce înapoi“ mi-a scăpărat în minte. Şi înotam spre 
o răchită cu crengile pe ape. Creanga s-a rupt şi apele mă 
purtau spre malul cel înalt care se prăbuşea bubuind. 
        Am văzut undeva, în mine, urcînd o flacără galbenă. 
Picioarele au simţit pămînt. Slavă Domnului! Trecusem chiar 
pe sub malul care se prăbuşea... 
        Mai la vale, un pescar. Îl văd lăsînd poclăul pe ape şi 
fugind spre mal. S-a speriat de mine. 
        Apele tulburi m-au zvîrlit. Trupul îmi era albastru de frig. 
Stam întins pe mal şi îmi dîrdîiau dinţii. 
        Pînă la stînă, cîţiva paşi. Cînd am ajuns la tîrlă, strungarul 
mîna oile la strungă. Alecu se pregătea de mulsoare. 
        — Mă, tu eşti nebun... Cum ai trecut apele? A murit 
mama? 
        M-a învelit într-un cojoc şi mi-a arătat culcuşul lui de 
paie. 
        — Stai aici! Trebuie să mulg... 
        În spatele stînii, o vale. Alecu mulgea oile. Soarele 
asfinţea. Veneau nouri de la miezul nopţii. M-am gîndit: 
„Niculai s-a dus în sat. Va spune mamei cine ştie ce... Şi 
vecinul care m-a întîlnit la cîmp...“ 



FERESTRE anul VII, nr. 1 (16), ianuarie 2016 
 

  75  
 

        Am lăsat cojocul şi am fugit prin vale, apoi tot pe mal, 
departe, în susul apelor, să trec înapoi. 
        Înaintea mea, pe volburi, plutea un acoperiş. Cînd l-am 
ajuns, s-a desfăcut trosnind din încheieturi. 
        Răchiţile pe malul nostru întindeau crengile ca nişte mîini 
de ajutor... 
        Pogorîse noaptea. Eu alergam prin porumbişti. Prin sat, o 
femeie s-a uitat la mine: 
        — Cum, tu eşti? Nu te-ai înecat? 
        Acasă, la noi, lumină în amîndouă încăperile. Am deschis 
portiţa, încet, să nu s-audă. Uşile, deschise larg. Nimeni. Oare 
unde-i mama? Am ieşit în prag şi am strigat. 
        În grădină foşnea porumbul verde. Cineva deschidea 
cărare prin porumb. Era mama. Chemase în lunca noastră din 
fundul grădinii sufletul fratelui meu mort, după un obicei 
vechi. Crezuse mama că şi eu m-am dus la dînsul, după spusa 
lui Niculai. 
        — Mamă, bate-mă, mamă... 
        Şi rupînd un vreasc din gard i l-am întins, rugînd-o: 
        — Bate-mă, mamă... 
        Şi mi-am plecat spinarea. 
        — Credeam că te-au dus apele... mi-a spus mama, luîndu-
mă de mînă. 
        Pe masă, cina se răcise. 
 
 

XI 
 
        La marginea dinspre asfinţit a satului nostru, pînă la 
garduri, cobora de pe dealuri pădurea. Părţii aceleia de sat i se 
spunea: în Poiană. 
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        Pe vremea războiului se cuibăriseră acolo bande de hoţi 
din Moldova şi din sat de la noi. 
        Dacă treci pădurile, cobori în Mereşti. Spre răsărit, cale de 
jumătate de ceas pe cărare, ajungi în Racova. Cărarea de pe 
măguri se mai vede şi astăzi. (Mereştenii şi racovenii au pe faţă 
ceva din întunecimea pădurilor.) 
        Tîlharii ziua stăteau ascunşi în vulpării şi în desimi. Furau 
vite şi noaptea aprindeau focuri mari lîngă o baltă din inima 
pădurii. Frigeau berbeci. Aduceau rachiu. 
        Vădanele de la marginea satului se furişau în puterea 
nopţii spre focuri. Petreceau cu tîlharii pînă s-auzea strigăt de 
huhurez la margine. Atunci se furişau care încotro, în 
întunecimi. 
        De frica rechiziţiilor, oamenii ascundeau vitele în păduri, 
în văgăuni. Legate în stufişuri, rodeau la frunzare. 
        Tîlharii ştiau ascunzişurile şi dezlegau vitele pe cînd 
dormeau păzitorii. 
        Le jungheau cu baionetele sau le trăgeau cu parii între 
coarne. Şi începea la focuri petrecerea cu carne friptă şi cu 
vădane. 
        O fată s-a ţinut de urma tîlharilor. A ajuns la focuri tocmai 
cînd vaca ei gemea doborîtă. Unul îi croia pielea cu baioneta. 
Vaca sufla încă. 
        Fata a strigat la marginea luminii: 
        — N-o omorîţi... 
 
 

XII 
 
        Ploile şi vînturile au mutat petrecerea tîlharilor de la 
focuri la bordeiele vădanelor, în Poiană. Cu rîndul: o noapte la 
una. Altă noapte la alta. Erau scripci, cobze şi chiuituri. 
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        Tupilaţi sub garduri, tîlharii pîndeau cu rîndul: o noapte 
unii. Altă noapte alţii. Erau soldaţi puţini în sat la noi atunci. 
        Tîrziu, într-o noapte, Alecu cu alţi băietani de seama lui se 
întorceau din pădure. Tăiau lemne adînc în inima tăcerilor. 
Plecau cînd se făcea ziuă. Cel care se trezea mai întîi striga la 
porţile tovarăşilor: 
        — Haidem, mă... Se face ziuă... 
        Cu ferăstraiele făcute cerc pe umăr, cu topoarele la 
subsuoară, cu traistele cu merinde, urcau o dată cu ziua în 
inima singurătăţilor. 
        Tăiau goruni în cîntecul ferăstraielor. Cînd se prăbuşeau 
gorunii, zgomotul cobora peste păduri, pînă devale în sat. În 
ziua aceea a coborît devreme pîcla. S-a înnoptat repede, pe 
nesimţite. 
        — Haidem acasă... au spus îngrijoraţi tăietorii de lemne; o 
să rătăcim drumul. 
        Au orbecăit, lovindu-se unul de altul, şi de copaci. 
        — Ptiu... Ucigă-te toaca, negură... blestema unul. 
        Parcă le-ar fi legat cineva ochii. O dată s-au împiedicat 
de-un butuc. Înaintea lor licărea jar. 
        — Lupul... a sîsîit unul. 
        — Foc... a răspuns altul. Focul nostru. Am ajuns iar de 
unde am pornit... 
        Şi au pornit iar la vale. Undeva cînta un cocoş. 
        — Auziţi... într-acolo... Cîntă cocoşul la bordei la Ilinca 
Ursului, la margine. Coborîm prin Poiană... 
        În negură, devale, cîntau cocoşii. Ca într-un adînc... De 
sub răchiţi i-a întrebat un glas: 
        — Cine-i?... 
        — Noi, oameni de treabă. Venim din pădure. 
        — Păziţi-vă drumul, ţîncilor! 
        — Parc-ar fi fost glasul fratelui meu, dezertorul... a şoptit 
un flăcău la urechea lui Alecu. 
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        — Şi mie mi se pare, i-a răspuns Alecu. 
         

* 
 
        ...Uite, aici petrec tîlharii. 
        În bordei la Rozolina se auzeau scripci, cobze şi chiuituri. 
Geamurile erau astupate. Parc-ar petrece pe întuneric. Se 
auzeau dupăituri de ciubote. 
        Uşa bordeiului da înspre drum. Feciorii ascultau la pîrleaz 
petrecerea tîlharilor. Glasuri de femei chiuiau în bordeiul 
Rozolinei. 
        Deodată, uşa s-a deschis larg. O clipă s-a văzut încăperea 
bordeiului: bărbaţi cu cuşme negre, femei săltînd în zumzetul 
cobzei. 
        Uşa s-a închis trîntită. 
        Băietanii au pornit iar la vale prin rîpi. 
 

* 
        În sat la noi, primăvara, de ziua Alexiilor, se greablă 
grădinile şi se aprind focuri din movilele de frunzare. 
        În ziua Alexiilor, în toată copilăria mea a fost cerul senin. 
        În primăvara aceea patrulele iscodeau urmele tîlharilor. 
        Se vorbea mai cu seamă despre unul Furtună. 
        Cu vreo două săptămîni înainte de Alexii, nişte călăreţi, 
venind din Reuseni, s-au oprit la o baltă în pădure, să-şi adape 
caii. Ba i-au lăsat slobozi cît ai bea o ţigară. 
        A doua zi, soldaţii au fost găsiţi ucişi pe marginea bălţii, 
dezbrăcaţi pînă la piele, fără arme. 
        Un cal înşeuat s-a întors vijelie în Reuseni, oprindu-se 
nechezînd în poarta casei unde i-a fost încartiruit stăpînul. 
 

* 
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        În bordeiul din pădure, la Ilinca Ursului, într-o noapte au 
intrat cinci oameni îmbrăcaţi soldăţeşte. Îi cunoştea, erau din 
sat de la noi. 
        Furtună a spus Ilincăi Ursului să coboare în sat a doua zi, 
să ducă nevestei lui o veste. Să vie o dată cu seara la bordei, că 
are să-i dea ceva. Că el se duce în lumea lui... 
        I-a mai spus Ilincăi Ursului, sfredelind-o cu ochii: 
        — Dacă mă dai prins, te omor... Şi i-a arătat un cuţit lung, 
sclipitor: Taie ca briciul, mătuşă... 
        Ilinca Ursului a coborît a doua zi în sat la muierea lui 
Furtună. I-a spus taina şi s-a întors în pădure, la bordeiul ei.          
        Străjerii satului au bănuit lucru necurat în coborîrea ei din 
codru la casa hoţului; s-au ţinut de urma muierii lui, care o dată 
cu seara a pornit spre păduri. 
        Muierea tîlharului era tînără şi frumoasă. Pentru ea s-au 
ucis la horă feciori. 
        Aştepta pe prispa bordeiului, cu broboada pe ochi. A pîrîit 
un vreasc, aproape. Furtună s-a arătat dintre copaci: 
        — Eu sînt! Na-ţi legătura asta cu bani de aur, cercei şi 
inele. Că eu mă duc... Poate nu te mai văd... Cine ştie... Mă 
împuşcă azi-mîine... Du-te acasă... 
        Muierea s-a făcut nevăzută între umbre. Furtună a făcut 
cale întoarsă. 
        La colţul bordeiului a strigat potera: 
        — Predă-te, Furtună... 
        Furtună a rupt-o de fugă. În urma lui au pocnit puştile. 
 

* 
 
        Eu rupeam nuiele în luncuţa din fundul grădinii. Desişul 
de mladă a început să se frămînte. Pînă să fug, s-a arătat 
Furtună. Îi crescuse barbă. Mi-a şoptit: 
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        — Du-te, cheam-o pe maică-ta... 
        Mama spăla cămăşi sub nuc. M-am dus la dînsa şi i-am 
spus: 
        — Mamă, te cheamă Furtună în fundul grădinii...  
Mama a lăsat cămaşa din mînă, s-a uitat spre casele din vecini, 
cu mare băgare de seamă. S-a dus în luncuţă. Eu m-am ţinut 
după dînsa. Mă gîndeam: „Dac-o omoară?“... Furtună se vedea 
din mladă numai pe jumătate. 
        — Cumătră, spune nevestei mele să vie pe la vulpării, în 
Livezi. Să fie cu băgare de seamă! Adă-mi ceva de mîncare. 
Stau aici pînă se înnoptează... 
        Mama i-a dus într-o strachină borş cu fasole. Eu mă 
gîndeam aşa: „Dacă aş spune jandarilor?“ 
        Mama parcă mi-a citit în gînduri: 
        — Dacă spui cuiva, Furtună vine la noapte şi ne gîtuie. 
Sau ne dă foc la casă... 
        A doua zi, dimineaţă, eu ieşisem în prag şi mă uitam la 
soare. Mama venea din grădină cu strachina goală sub şorţ. 
 

* 
 
        — L-au prins pe Furtună... 
        Aşa vorbeau vecinele la garduri în ziua Alexiilor. Muierea 
lui s-a dus la vulpării, în Livezi. A ocolit mult, să nu i se 
priceapă rostul umblatului. Pîndarii i-au urmărit urmele. 
        Furtună a scos capul din vizuina vulpilor, la ivirea ei: 
        — Tu eşti? Bine c-ai venit... 
        Muierea a scos din sîn pachetele de tutun. 
        — Nu ţi-am adus mîncare. Vino la noapte acasă! Te aştept 
în fundul grădinii.... 
        — Am să vin! i-a răspuns Furtună. 
        Muierea s-a întors prin singurătăţile codrului. 
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        Cînd a ajuns potera la vulpării, din vizuină ieşea un fir 
albastru de fum. 
        — Furtună, ieşi afară! au strigat poteraşii. 
        Din vizuină n-a răspuns nimeni. Un jandar s-a aplecat să 
se uite în ochiul negru al vizuinei. Din pămînt a bufnit un foc 
de puşcă. Jandarul a căzut pe spate, cu capul crăpat.  
        Poteraşii puşcau în găurile vulpăriei. Furtună răspundea 
din pămînt. 
        Deodată, focurile din vizuină au încetat. Tîrîndu-se pe 
brînci, a apărut Furtună. 
        — Nu mai am gloanţe... a spus el. 
        Întîi l-au bătut poteraşii, în pădure, legat la un copac. 
        Femeile aşteptau la porţi. Trebuia să treacă Furtună. 
        Îl văd şi-acum: legat cu mîinile la spate, cu capul gol. 
Soldaţii îl băteau cu săbiile peste cap, peste spate, peste 
picioare. 
        Femeile fugeau de la garduri, izbucnind în plîns: 
        — Săracul Furtună... 
        Peste drum de gospodăria noastră locuieşte popa. 
Preoteasa a ieşit la poartă şi a oprit convoiul: 
        — Să-l văd şi eu... 
        Un soldat a smuls un par dintr-un gard. 
        — Dă-i... i-a spus preoteasa. 
        Soldatul a izbit cu parul drept în umărul lui Furtună. 
        — Vai... Nu mai pot... atîta a rostit Furtună, prăbuşindu-se. 
        L-au ridicat şi l-au dus. 
 

* 
 
        Noaptea a venit femeia lui la noi. Din prag, i-a spus 
mamei: 
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        — Dacă nu-mi aduceai tu ştirea de la dînsul, nu mă 
duceam la vulpării şi nu-1 prindeau... Să deie Dumnezeu şi 
Maica Domnului s-ajungă şi bărbatul tău ca el... 
        — Am vrut să-ţi fac un bine... i-a răspuns mama. 
        — Binele acesta să cadă asupra copiilor tăi... a blestemat 
femeia lui Furtună, trîntind uşa... 
  
 

XIII 
 
        Peste sat a coborît foametea. În podul casei, coşurile de 
făină erau goale de mult. Vaca a stîrpit în mijlocul iernii. 
Mugea în grajd. Podul şurii era gol. Nici un pai, nici un fir de 
lucernă... 
        Mama a scos din strucajul de pe pat şi le-a turnat în iesle, 
dinaintea vacii. 
        Ileana era o vecină chiabură. Bărbatul ei plecase în 
America, o dată cu tata. 
        Mama se ducea în fiecare seară la Ileana chiaburului. Noi 
o aşteptam pînă tîrziu. Ne aducea cîte doi-trei cartofi mari, 
lunguieţi. Le curăţa coaja, tăia feliuţe într-o strachină mare, de 
lut, apoi, presărate cu sare, le punea la fript pe plită. 
        — Mîncaţi voi, că eu am mîncat... ne spunea mama. 
        Sora noastră, căreia îi spuneam „gureşa“, cînd miroseau 
feliuţele a fript, se da jos de pe cuptor şi stupea pe ele. 
        — Na... acuma-s a mele... Am stupit pe dînsele... 
        — Flămînda dracului... strigam noi. Mănîncă-le, pînă ţi-or 
sări ochii... 
        Gureşa înghiţea în linişte, în fundul cuptorului. Mama, 
care în vremea asta era mai întotdeauna pe afară, ba să vadă 
dacă-s închise găinile, ba să dea drumul cîinelui, cînd intra în 
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casă ne liniştea scoţînd de sub căpătîi cîte un cartof, doi puşi 
deoparte pentru ceasuri mai negre. 
        — Na-vă... 
        Dar pentru ca să nu mai stupească gureşa pe feliuţe, 
şedeam toţi în jurul plitei, cu cuţitele de-a gata. 
        — Cum pui mîna, cum îţi tăiem degetele... 
Într-o seară, mama torcea. Venise cu torsul o vecină care 
primise o scrisoare de la bărbat-su din război. Şi fiindcă Alecu 
citea bine, venise să i-o citească Alecu. 
        După citirea scrisorii, în casă era tăcere mare. Prin ogradă 
se auzea viscolul. Mama a tresărit: 
        — Mi se pare că a mugit vaca... 
        Alecu şi-a tras nişte ciubote în picioare şi s-a dus în grajd. 
Cînd s-a întors cu fînarul stins, mama l-a întrebat: 
        — Doarme? 
        — Doarme... a răspuns Alecu, lepădîndu-şi ciubotele. 
Dimineaţa s-a dus să rînească grajdul. A venit pînă la fereastră,  
fuga: 
        — Mămuţă, vină repede! Nu se mai scoală vaca...  
        Dalac. De atunci ştiu vorba asta. Vaca noastră a zăcut 
mult. Un vecin a spus: 
        — Lele, taie-o! Să nu se chinuiască degeaba... 
        — Cum să-mi ucid vita? a zis mama. 
        — Las’ că ţi-o omor eu... a răspuns vecinul. 
        Mama a încercat încă o dată s-o ridice. A scos-o pînă în 
uşa grajdului, în trei picioare. 
        Am văzut-o din fereastră. Am spus, arătînd-o cu mîna: 
        — Uitaţi-vă! Vaca noastră s-a sculat... 
        Apoi a căzut pe pragul grajdului, cu capul sub ea. 
        Mama s-a dezbrăcat de cojoc şi-a învelit-o bocind: 
        „Şi i-am dat trifoi şi lucernă. Am împrumutat sfeclă şi 
tărîţe...“ 
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        Noi plîngeam, îngrămădiţi la fereastră. Mama a intrat în 
casă şi ne-a mîngîiat: 
        — Ţie o să-ţi fac din pielea ei ciubote, ţie papuci, ţie 
opinci... Nu vă mai uitaţi atîta pe fereastră... 
        Se înnoptase, şi ca vita să moară mai repede, vecinul a 
luat un par de lîngă şură. Mama a sărit la dînsul: 
        — Dac-o omori, îţi crăp capul... Îţi dau maţele afară cu 
furca de fier... 
        Vecinul a zvîrlit parul şi a ieşit supărat pe poartă. 
        Vaca noastră a murit. 
        Alecu a scos sania cea mare, cu oplenele groase. Se 
sfătuise cu mama s-o ducă în grădină. 
        Au strigat nişte oameni de pe drum: 
        — Hai, de ne ajutaţi... 
        Oamenii şi-au stupit în palme, spunînd „Doamne 
fereşte...“ şi au ridicat vita moartă pe sanie. Apoi s-au dus, 
spunînd: 
        — Strigă-ţi copiii, Nataliţă! Că ai destui. Să tragă ei 
sania... 
        Noi n-avem încălţări, n-avem îmbrăcăminte. Am ieşit 
afară goi, desculţi. 
        Mama trăgea de proţap şi noi împingeam sania, plîngînd. 
        — Trebuia săpată o groapă. Trebuia dusă în grajd pînă 
mîine, a zis Alecu. Ce să facem acum? 
        A auzit de undeva Venţel, negustorul, şi a venit la noi. 
        — Lele, vinde-mi pielea vitei! Îţi dau făină şi bani... 
        — E păcat mare... i-a răspuns mama. 
        — Eşti proastă, lele! N-ai făină în pod. Mai bine s-o pui la 
îngrăşat cîinii şi pămîntul? 
        Apoi Venţel cu cîţiva oameni au jupuit vaca noastră la 
lumina felinarelor, pe sanie. 
        În noaptea aceea mama a tot ieşit afară, să alunge cîinii. 



FERESTRE anul VII, nr. 1 (16), ianuarie 2016 
 

  85  
 

        Dimineaţa, cîinele nostru m-a întîmpinat în prag, cu botul 
plin de sînge. 
        A dat ninsoare albă, liniştită. Pe groapa din fundul grădinii 
lătrau noaptea cîinii satului, scormonind omătul. 
        Foametea oamenilor. Foametea dobitoacelor. 
 
 

XIV 
 
        Fetele dorm vara în fîn, în podul şurii. De cu zi au vorbă 
cu flăcăii. 
        — Fa, am să viu la noapte la tine... 
        S-a întîmplat o dată în sat la noi ca fetele unui gospodar să 
se culce în carul încărcat cu fîn, adus de cu seară şi lăsat în 
ogradă. Flăcăii au deschis poarta şi au tras carul afară din sat, 
în noaptea aceea cu lună. 
        Fetele s-au trezit dimineaţa cu roua în păr şi pe obraji. 
        — Unde sîntem, Casandră? 
        Au alergat acasă şi au adus vitele. 
        Gospodarii abia sculaţi, scărpinîndu-şi purecii somnului, 
ziceau către fetele lor: 
        — Halal fete are Costan! Uite, se şi întorc cu carul cu fîn! 
Halal fete! Nu ca voi, puturoaselor... 
        Şura noastră e chiar lîngă drum. Are un oblon mare. 
Pentru ca să descarci fînul din pod, opreşti carul în drum, lîngă 
perete, şi arunci fînul cu furca. Unul îl ia şi-l înfundă pe sub 
streşini. 
        Ca să te sui la noi în podul şurii, pui piciorul pe gardul de 
nuiele, făcut chiar lîngă perete. După aceea nu-i mare lucru ca 
să te vezi în pod. 
                                                                                                                                                                

* 
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        În sat la noi, la horă, au venit o dată bosăncenii, cei mai 
bătăuşi oameni din partea locului, şi au omorît cu cuţitele o fată 
şi doi feciori. 
        Altă dată au venit poienarii, mereştenii şi racovenii şi au 
jucat flăcăii şi fetele noastre numai după hatîrul lor. 
        Le zicem „corlopeţi“ şi „corjani“. Ei ne spun nouă 
„corduneni“. 
        Se obişnuieşte ca la venirea lăturenilor, banda cu trîmbiţă 
şi viori să le zică, în semn de bun venit şi prietenie, un marş. 
        Pe vremea aceea banda cînta „Deşteaptă-te române. “ 
        Între regăţeni era vestit unul Calistru. Spărgător de hore, 
bătăuş temut, într-o duminică a venit fără tovarăşi la horă la 
noi. 
        Jocul s-a oprit, fără să-l oprească nimeni. A trecut un 
murmur: 
        — Calistru... 
        Mic, îndesat, cu mintean nou, cu chimir înflorit. Şi-a tras 
cuşma pe ochi: 
        — Hai noroc, flăcăi... 
        Ai noştri sînt mai fricoşi. Se bat doar între ei. 
        Andrei-trîmbiţaşul s-a ridicat cu trîmbiţa la gură şi a 
început marşul. (Îl cunoştea bine pe Calistru. Cînta, cîteodată, 
cu banda lui prin Moldova.) 
        Calistru s-a dus de-a dreptul la bandă tăind cale printre 
flăcăii strînşi grămadă. A făcut semn bandei să nu mai cînte. 
        — Bădiţă Andrei, zi-mi o jale... 
        Andrei, în picioare, cu trupca la cer, cînta cîntecul miresei 
care s-a înecat la Nămoloasa, în Siret. Calistrat a strigat o dată: 
„Zi, măi...“ şi a început şi el: 
                           În Siret la Nămoloasa, 
                           Unde s-a-necat mireasa... 
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        Calfele horei, cu grămada flăcăilor în spate, s-au dus la 
bădiţa Andrei: 
        — Opreşte... Cine-i mare aici?... 
        Calistru cînta cu ochii în pămînt. Avea ochii mici, albaştri. 
        Andrei a întrerupt cîntecul. Calistru s-a întors spre flăcăi: 
avea în ochi lacrimi. 
        — Mă feciori, am vrut şi eu o jale... 
        Femeile vorbeau cu mîinile la gură: 
        — Oare de ce plînge Calistru? 
        — E trecut de beat, spunea una. 
        — Are ceva pe suflet, spuneau altele. 
        Calistru a spus flăcăilor: 
        — Măi băieţi, am venit şi eu o dată la voi... 
        Apoi: 
        — Dacă nu-mi sînteţi prieteni, îmi sînteţi vrăjmaşi... 
        Şi a scos de sub brîu, de la spate, un pistol: 
        — Zi-i, bădiţă Andrei... 
        Din grămada de fete a pus ochii pe una, pe soră-mea. 
        — Frumoaso, vină-ncoa’... 
        A prins-o de mijloc cu dreapta, iar în stînga ţinea pistolul. 
        — Zi-i, bădiţă Andrei... 
        Bădiţa Andrei a început un joc „în doi“, pe care l-a jucat 
pe tăpşan numai Calistru cu soră-mea. 
        Cînd s-a oprit banda, Calistru a strigat către flăcăii strînşi 
grămadă: 
        — Muierilor... Vi-i frică de un om? Hai... Cine are 
curajul? Mama voastră, nagîţi... 
        Şi-a deschis chimirul şi l-a scuturat ţinîndu-1 ridicat într-o 
mînă. Din chimir au curs zornăind bani de aur. I-a cules în 
pumn şi i-a turnat în trîmbiţa lui bădiţa Andrei. 
        — Na, bădiţă, şi mulţumesc de cîntec... 
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        Şi şi-a încins chimirul. Şi-a tras cuşma pe ochi şi a zis: 
        — Cu bine, muierilor... 
        S-a dus întins la soră-mea şi a bătut-o pe umăr: 
        — Bună fată! Am să te mai văd... 
        După ce a ieşit pe poartă, feciorii noştri s-au luat după el. 
        — Lasă-l dracului! a spus unul. 
        Calistru a urcat poteca Oadeciului, printre mesteceni, spre 
codru. 
        Pe soră-mea n-au mai jucat-o flăcăii nici în duminica 
aceea, nici în alte duminici. Spuneau: 
        — S-o joace Calistru... Să vie Calistru s-o joace... 
        Calistru n-a mai venit în sat la noi ziua. 
        În sat la dînsul era un om aşezat. I se dădea cinstea 
cuvenită celui mai stătut dintre flăcăi. 
        Mai avea fraţi, dar nici unul nu semăna cu dînsul la chip şi 
la iuţeala sîngelui. 
        Babele îi spuneau: 
        — Însoară-te, mă! Te ajung copiii din urmă... 
        Umbla pe la hramuri, pînă departe sub munţii Neamţului. 
Se ducea la hore peste şapte sate. Căuta pe cineva parcă... 
        Se întorcea totdeauna în sat la dînsul, nemulţumit. 
        Îl luase vremea pe dinainte. Flăcăii de seama lui erau 
acum gospodari aşezaţi, cu plozi şi cu greutăţi. 
 

* 
 
        În podul şurii la noi, prin uşa mare a oblonului dinspre 
drum, după vreo cinci duminici, într-o noapte a urcat un bărbat. 
        Era lună. Cîinii lătrau a senin şi singurătate. 
        Foşnetul fînului m-a trezit. Umbla un om... 
        Mama dormea pe prispă. 
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        Soră-mea, pe care a chitit-o într-o duminică vestitul de 
peste hotar, a şoptit: 
        — Calistru... 
        Omul din umbră a răspuns: 
        — Frumoaso, am venit la tine... 
        Soră-mea s-a sculat în cămaşa albă. 
        — Dă-te jos, bădiţă! Te aud surorile... 
        — Am venit cale de jumătate de noapte pentru tine. 
Proastă! Vină-ncoa’... 
        Mama a intrat în şură, a urcat scara. Auzise vorbă. 
        — Hei, cine-i acolo? 
        Soră-mea a răspuns: 
        — A venit un om pe care nu l-am ştiut niciodată... 
        — Să te dai jos, omule! i-a spus mama. Că de nu, strig să 
vie vecinii... 
        — Proastelor... a spus omul din umbră şi s-a coborît pe 
uşa oblonului. 
        Cînd a pus piciorul pe gard, au pîrîit vreascuri şi au lătrat 
cîinii a om străin. Calistru a sărit de pe gard drept în picioare şi 
a apucat-o la deal, pe drumul care duce în Mereşti. 
        În Poiană s-a auzit cineva răcnind, apoi pîrîituri de 
garduri. După cîtăva vreme, după ce s-au liniştit cîinii de 
departe şi din vecini, la noi la portiţă zgrepţăna o mînă. 
        Calistru se tîra pe brînci, pînă la noi la portiţă. 
        În pîrîu, acolo în uliţa întunecată, i-au ieşit înainte flăcăii 
satului şi l-au înjunghiat în spate şi în coaste. 
        Mama a sculat surorile. L-au adus pe Calistru în casă şi l-
au culcat în lăicere, pe zestre. 
        — Dacă nu te astîmperi... îl dojenea mama; dacă nu te 
astîmperi... 
        Calistru spunea: 
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        — Mătuşă, se face ziuă... Trebuie să mă duc! Mă prinde 
ziua aici... 
        Şi cînd încerca să se ridice, recădea pe pernă. 
        — Stai pînă mîine! îi spunea mama. Numai pînă mîine. 
Duşman de-ai fi şi tăieturile tot ţi le-oi lega... 
        Noi n-aveam nici cal, nici căruţă. Carul nostru era vechi şi 
hodorogit. Îl făcuse tata tocmai pe vremea însurătoarei lui.        
Aveam numai o vacă, şi cînd începea căratul cîmpului 
împrumutam încă una de la un vecin. Oamenii cu o singură vită 
se întovărăşesc pe vremea plugului şi a căratului. 
        Abia se luminau depărtările cînd mama a strigat o vecină. 
        — Marioară, hăi! Dă-mi vaca s-aduc nişte lemne din 
pădure... 
        L-au culcat pe Calistru în car şi au pus deasupra lui fîn 
proaspăt, atîta cît ar roade vitele la proţap, pînă ar încărca 
lemnele. 
        Au înjugat apoi vitele şi s-au dus cu carul scîrţîind. Mama 
şi soră-mea, plăcuta lui Calistru. 
        Cînd era soarele sus, se întorceau cu carul cu lemne. Pe 
Calistru l-au dus pînă dincolo de pădure, în Mereşti, unde avea 
un văr cu căruţă cu cai. 
 

* 
 
        După vreo două săptămîni, Calistru cu cei patru fraţi ai lui 
au descălecat la noi la poartă. 
        Eram în ogradă, mă jucam cu mîţa. O azvîrleam în sus, ea 
cădea drept în picioare. 
        — Mă ţucule, e acasă maică-ta? 
        Am lăsat mîţa şi am alergat în grădină: 
        — A venit Calistru! Mamă, a venit Calistru... 
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* 
 
        — Mătuşă, mi-i dragă fata domniei tale... 
        — Şi mie mi-i dragă şi dumneata o duci departe. I-ar 
trebui un flăcău de pe la noi... 
        — Mătuşă, mi-i dragă fata domniei tale. Am avere şi 
neamuri bune. Dacă nu mi-o dai, ţi-o fur într-o noapte. Am 
holteit destul... 
        — Încă nu ştie ţese, omule! Încă nu ştie mînui vătalele. 
        — Eu nu ţi-o iau pentru mînuitul vătalelor. Mie mi-i dragă 
şi am s-o ţin ca pe o duducă, vara la umbră şi iarna la căldură. 
 

* 
 
        După alte două săptămîni, soră-mea aştepta venirea 
mirelui, îmbrăcată în şlaiere albe. 
        De la noi din fundul grădinii se văd dealurile pînă sub 
păduri. 
        Alecu a venit de la stînă, şi în locul cămăşii ciobăneşti 
spălată în zăr şi în unt a îmbrăcat iţari şi cămaşă albă de in. 
Pîndeam cu Alecu, în fundul grădinii, dealurile care se pierd în 
păduri. 
        La margine s-au ivit călăreţi. În urmă a ieşit şir lung de 
căruţe. Coborau coastele spre sat. 
        Pe cai mărunţi, înveliţi în lăicere, nuntaşii s-au oprit în 
poarta deschisă larg. 
        Calistru, cu cuşmă neagră pe-o ureche, cu mintean nou, cu 
chimir înflorit, îşi ogoia calul mărunt. 
        — Stai, mînzule, că nu dau lupii în tine... 
        Bădiţa Andrei cînta pe prispă cu trîmbiţa la cer jalea 
miresei înecată în Siret la Nămoloasa, cu toată nunta după ea... 
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XV 

 
        De cum se lua roua şi pînă se întorceau vitele seara de la 
luncă umblam cu Anton pe malul pîrîului, băgînd prin scorburi 
mîinile pînă la umăr. 
        Anton venea la noi prin fundul grădinii. Avea în ochi ceva 
care mă înfricoşa: 
        — Mă, hai la vrăbii... 
        Noi îi spuneam în batjocură: 
        — Pîr-poc... 
        Şi fiindcă eram vrăbier, tata m-a luat strungar la stîna lui 
din luncă. Strigam oilor: 
        — Ales... ales, ales... 
        Aşa le alegeam: cele sterpe rămîneau afară. Cele cu lapte 
intrau în ocol. 
        Strungăria mea a durat vreo două săptămîni. Într-o zi, pe 
vremea mulsului de seară, tata s-a întors beat de la tîrg. 
Vînduse brînza. 
        Ploua şi venea noaptea. Cu un ţol în cap, mînam oile la 
strungă: 
        — Bîrrr... haram! 
        Nu ştiu de ce s-o fi mîniat tata pe mine. M-a întrebat: 
        — Mă, cîte oi mai sînt în ocol? 
        Eu le-am numărat tare: una, două, trei, patru, cinci, şase, 
şapte... 
        — Şapte mai sînt, tată. 
        — Cîte? 
        — Şapte... 
        — Pui de golan... Îţi dau eu ţie şapte... Piei din ocol... 
        Alecu mi-a făcut semn să nu fug. 
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        Cînd e vremea ploioasă, oile nu stau la muls. Bat din 
picioare şi strănută... 
        — Cîte oi mai sînt, mă? m-a întrebat iar tata. 
        Am numărat tare, arătîndu-le cu băţul: una, două, trei, 
patru, cinci... 
        — Cinci mai sînt, tată... 
        — Cîte? 
        — Cinci... 
        — Golanule, îţi dau eu ţie cinci... 
        S-a sculat de pe scăunaşul de muls, a aruncat găleata cu 
lapte şi a apucat o bîtă. 
        — Icoana şi precista... 
        Bîta a zvîrlit-o pe lîngă capul meu. Am sărit din ocol şi 
am luat-o la fugă, devale, printre arini, spre sat. 
 

* 
 
        Tata cumpărase o iapă, despre care oamenii spuneau 
rîzînd cînd trecea el cu căruţa: 
        — Are spinarea ca ferăstrăul... 
        Am alergat pînă la dîmb, acolo unde drumul coboară în 
luncă. Înnoptase. Tata s-a suit călare, să mă ajungă. Printre 
arini, s-a agăţat de crengi şi a căzut suduind. Nălucă sură, în 
galop spre sat, a trecut pe lîngă mine iapa. 
        Acasă am spus mamei: 
        — Nu mă mai duc la stînă! Oile? Mînca-le-ar lupul... 
 

* 
 
        Tata a luat strungar un băiat de peste apă. Era mic de 
statură şi i se spunea printre ciobani: 
        — Uite Michiduţă! Mă Michiduţă, bun e caşul?  
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Strungarul Michiduţă avea vreo şaisprezece ani. Cîteodată, 
ciobanii îl prindeau şi-i trăgeau bernevecii în jos: 
        — Mă Michiduţă, ţi-au crescut tuleiele? 
        De aceea, poate, Michiduţă îşi păştea totdeauna turma în 
plopărie, pe malul apei. 
 
 

XVI 
 
        Popa avea şaisprezece vite. Uneia îi lipsea un corn, de 
aceea îi ziceam Cioanca. Strechiind într-o vară, a căzut într-o 
rîpă şi şi-a rupt un corn. 
        Alteia îi ziceam Căpieta, pentru că lua copiii în coarne. Pe 
Ilinca o cumpărase popa de la o femeie pe care o chema Ilinca. 
Vaca asta rodea straiele şi traistele cu merinde. 
        Alecu era argat la popa. Şi pentru că nu putea păzi singur 
şaisprezece vite, mama mă trimitea şi pe mine: 
        — Du-te că-ţi dă preoteasa colac... 
        Păscătoarea e lîngă drumul cel mare care duce la tîrg. E 
largă păscătoarea şi e spre asfinţit mărginită de o coastă pe care 
vitele popii, pîntecoase, nu se urcau niciodată să pască. De 
aceea iarba creştea mare şi se usca. 
         În iarba asta am găsit într-o zi un cuib cu trei puişori în 
puf. Pasărea zbura pe deasupra mea: fio-tîc, fio-tîc... 
        — Bădiţă Alecu, am găsit un cuib... 
        Alecu cînta din trişcă. Vitele păşteau liniştite. Era spre 
seară şi musca rea se rătăcise undeva peste porumbiştile verzi. 
        — Cîte ouă are? m-a întrebat Alecu, întrerupîndu-şi 
cîntecul. 
        — N-are ouă. Are pui, am răspuns. 
        — Dacă-s mici, lasă-i acolo... 
        Pasărea zbura pe deasupra mea: fio-tîc... fio-tîc... fio-tîc... 
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        Copiii se fălesc: 
        — Mă, am un cuib... 
        Unii sparg ouăle cu acul sau cu paiul, apoi le aruncă. Alţii 
iau puii golaşi şi-i duc acasă la mîţă. 
        Eu mă duceam în fiecare zi la cuib de trei, patru ori, să 
văd ce-mi fac puişorii. Pasărea, cu vierme în pliscul albastru, 
zbura pe deasupra mea... fio-tîc... fio-tîc... 
        Acasă îi spuneam lui Mandache: 
        — Am un cuib cu trei pui golăşei. Ce-mi dai să-ţi aduc ţie 
unul? 
        Mandache era bolnav, nu ieşise niciodată în cîmp. 
         — Îţi dau pălăria şi păpucaşii, dacă-mi aduci un pui... 
        Mama îi cumpărase păpucaşi şi pălărie, ştiind că într-o 
bună zi are să moară... 
        Cei trei puişori au crescut mari. În locul pufului au înflorit 
cotorii şi apoi penele. Spuneam lui Mandache: 
        — Mîine îţi aduc un pui... 
        Cînd mă duceam dimineaţa în cîmp, el îmi da de grijă: 
        — Auzi? Să-mi aduci un pui... 
        Mama îmi spunea în poartă: 
        — Adă-i, mă, un pui... 
                                                                                                                         

* 
 
        Au dat ploi mari care au ţinut cîteva zile. Popa şi-a 
desfundat stogurile cu fîn. (Pe ploile mari vitele popii rodeau la 
iesle.) 
        Apoi, într-un tîrziu, popa a strigat la poartă: 
        — Lele, unde-s flăcăii? Am semne că mîine-i vreme bună. 
Dimineaţa scoatem vitele la păscut... 
        Bucuria mea: ce-or fi făcînd puişorii? 
        Alecu m-a învăţat: 
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        — Du-te încet, să nu te simtă pasărea! Pune pălăria pe 
cuib... 
        Mă văd şi acum prin iarbă, tîrîndu-mă în coate şi-n 
genunchi, cu gîtul întins, cu răsuflarea tăiată... 
        Deasupra mea a apărut pasărea... fio-tîc, fio-tîc, fio-tîc... 
        Pe marginea cuibului, trei căpuşoare cu ciocuri galbene. 
Am pus pălăria. 
        — Na... V-am prins... 
        Alecu cînta din trişcă. (Era răcoare şi musca rea nu 
apăruse încă de după porumbiştile verzi.) Alecu şi-a întrerupt 
cîntecul: 
        — Cîţi ai prins? 
        — Pe toţi. Îi am sub pălărie... 
        Pasărea se zbătea deasupra mea: fio-tîc, fio-tîc, fio-tîc, fio-
tîc... 
        Cînd am băgat mîna sub pălărie, doi puişori au fugit. 
Fugeau cu aripioarele desfăcute, clătinînd firele de iarbă, la 
deal; au intrat într-un lan de secară. 
        Din ciocul puiului strîns în mînă a ieşit un ţipăt mărunt: 
crrrţ... 
        I l-am arătat lui Alecu. El învăţa din trişcă o doină nouă. 
        — Du-te dracului! Pui îmi trebuie mie?... 
        Pasărea m-a urmărit, zburîndu-mi pe deasupra capului:                
fio-tîc, fio-tîc, fio-tîc... 
        „Îi voi face puiului o cuşcă în pămînt, m-am gîndit. Dacă-
1 pun în sîn, îmi fuge pe mînecă...“ 
        Am scormonit cu degetele lîngă un muşuroi. Am smuls 
iarbă moale şi am aşternut-o în cuib. Beţişoarele le-am 
împlîntat unul lîngă altul. Deasupra am pus iarbă moale. 
Făcusem o colivie rotundă. 
        După ce am pus puiul în închisoarea mică, l-am bătut pe 
Alecu pe umăr : 
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        — Încaltea tu nu ştii unde-i puiul... 
        — Mai bine i l-ai duce lui Mandache, că el nu poate căuta 
pui... mi-a răspuns Alecu, punîndu-şi trişca la gură. 
        Spre seară, la părăsirea cîmpului, m-am gîndit aşa: „Dacă 
duc puiul acasă, trebuie să i-1 dau lui Mandache. Mai bine-1 
las aici pînă mîine. Dacă i-aş fi prins pe toţi...“ 
        În urma vitelor, pe drumul mare, Alecu cînta din trişcă,        
pălindu-se cu degetele picioarelor de pietre. 
        Pe păscătoarea părăsită se auzea pasărea: fio-tîc... fio-tîc... 
fio-tîc... 
 

* 
 
        — Mandache, nu ţi-am adus pui. Au zburat toţi. Să-mi 
sară ochii c-au zburat. Să ardă casa pe mine... 
        Mandache s-a întors cu faţa la perete şi a început a plînge. 
        Mama m-a suduit: 
        — Obrazul lui moş-tu... De ce nu-i aduci pui?... 
 

* 
 
        A doua zi, în cuibul cu iarbă moale am găsit pene şi 
ciolănaşe albe. 
        Alecu mi-a spus: 
        — L-au mîncat astă-noapte furnicile... Gîţul dracului... De 
ce nu i l-ai adus lui Mandache? L-au mîncat de viu furnicile. 
Cum l-or fi chinuit, Doamne!... 
        Îmi lăsasem pălăria la cuib. Ilinca rodea ceva, cu botul în 
sus. 
        — Fugi repede, că-ţi mănîncă pălăria... 
        Seara m-am întors acasă cu capul gol. Pe drum, în urma 
vitelor, Alecu mergea cu trişca sub brîu. 
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        La marginea satului mi-a hotărît: 
        — Să nu mai vii cu mine... Auzi?... 
 
 

XVII 
 
        Copiii zgîrciţilor n-au prieteni. Taţii lor chiaburi le dau de 
grijă: 
        — Nu vă faceţi de lucru cu nimeni... 
        Ei au în trăistuţe numai mămăligă rece şi ceapă. 
        Copiii săracilor îşi amestecă vitele şi le păzesc îmreună. Ei 
au în trăistuţe ouă fierte şi caş. 
        Copiii zgîrciţilor îşi mînă vitele pe lîngă cîrduri, în fundul 
luncii, acolo unde creşte iarbă grasă, în umbra tufelor. 
        — Mă! le spun părinţii. Să veniţi deseară cu vitele sătule... 
        Copiii zgîrciţilor stau singuri pe malul apei. Se ascund în 
tufe cînd flămînzesc şi-şi molfăiesc mămăliga şi ceapa. Să nu-i 
vadă nimeni. Să nu le ceară nimeni. 
        E tare frumoasă viaţa în lumea satului nostru... Duminica          
s-aud din sat chiuituri de nunţi. Copiii îşi spun: 
        — Hai de-a nunta... 
        Copilele se gătesc cu flori, lîngă vaduri. 
        Într-o duminică s-au pregătit de cununie două mirese, 
două nunţi. 
        — Mirii să fie de peste apă... şi-au propus copiii. 
        Vitele rumegau la amiază, în apa pînă la pîntece, la 
staniştea de sub mal. 
        Cînd au ajuns nunţile la mijlocul apei, acolo unde începe 
şuvoiul, băieţii au fugit înapoi. 
        În şuvoi se vede umbra unui butuc negru. Acolo-i adînc 
mare şi în toate verile se îneacă cîte un copil. 
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        Celor două mirese prinse de mînă le-au tăiat şuvoiul 
picioarele. (La nunţile noastre, copiii zgîrciţilor se uită chiorîş, 
din tufe, cu limbile scoase.) 
        Copilele prinse de mînă au ţipat. Pe cea mai slabă a prins-
o de cămăşuică vîrtecuşul. Şi şi-a tras după ea şi prietena. 
        Copiii au fugărit vitele din stanişte în tufării. 
        În apă, cap la cap, au rămas rumegînd numai vacile celor 
două copile... 
 

* 
 
        Cîteodată vin la apele rîului oameni să se roage pentru 
ploaie, poposind la toate fîntînile din cîmp. 
        La rîu, acolo unde-i adîncul mai mare, se aruncă icoana. 
Popa se întoarce pe jos, în sat. Gospodarii rămîn la rîu. Beau 
tutun şi sfătuiesc: 
        — De-ar da Dumnezeu ploaie... 
        Şi privesc departe cerul. 
        În duminica aceea au aruncat icoana în vîrtecuşul cu butuc 
negru. Popa, oprindu-se din rugăciune, a arătat cu mîna: 
        — Oameni buni, parcă se vede ceva... 
        Unul s-a scufundat şi a scos-o de sub butuc pe Ifghenia. 
        Copiii îşi fugăriseră cîrdul în fundacuri. N-au întîmpinat 
procesiunea ca-n alte duminici. Popa întrebase la marginea 
luncii: 
        — Oare unde-s copiii? 
        Din tufe au ieşit copiii zgîrciţilor: 
        — S-au jucat de-a nunta. S-a mai înecat una... 
        Oamenii s-au împrăştiat prin tufe, să-şi caute vitele şi 
copiii. Pe mal a rămas numai popa, lîngă Ifghenia, care mai 
avea în păr cîteva flori de nuntă. 
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* 
 
        Pe cealaltă copilă, măicuţa ei a strigat-o pe nume toată 
noaptea, alergînd pe maluri. Flăcăi cu căngi au căutat coturile 
pînă s-a făcut întuneric. Şi pentru că nu era nici unul neam cu 
înecata, s-au dus pe rînd spre sat, spunînd: 
        — Mîine trebuie să ne sculăm de noapte! Avem de lucru... 
        Apele au aruncat-o pe mal a doua zi spre seară, departe, la 
vale. Măicuţa ei a dus-o acasă cu carul. 
        – Are să ploaie, spuneau oamenii rezemaţi în sape, pe 
ogoare. Are să ploaie. Apele lui Dumnezeu şi-au luat vama... 
 

* 
                                                                                                                                                                                                                                        
        Cîteodată trec în luncă la noi caii moldovenilor, chemaţi 
de nechezul iepelor noastre. Copiii îi prind cu arcanul şi-i 
încalecă, înconjurînd lunca în galop. 
        Vin vărăticenii, oameni iuţi şi răi, şi noi descălecăm şi ne 
ascundem în tufe. 
        La amiază, la stanişte, vin pe malul celălalt copii de-ai 
vărăticenilor. Zvîrlim cu pietre şi ne suduim: 
        — Corlopeţi... Corlopeţi... 
        O fată de la noi a trecut odată apa. Era mare, cea mai mare 
dintre noi. Cosea altiţe pe pînză de in, pe sub tufe, păzindu-şi 
vaca. 
        În ziua aceea Floreana ei umbla după taur şi a trecut la 
cîrdul vărăticenilor. 
        — Fa, vină şi-ţi ia haramul! a strigat-o de pe malul 
vărăticenilor un flăcăiandru. 
        La vadul acela apa era adîncă pînă la pîntece. Fata a trecut 
apa. Cînd s-a întors, avea obrazul muşcat. 
        — Ce ai la obraz, fa? am întrebat-o noi. 
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        Nu ne-a răspuns. S-a tot dus în tufe. 
        Pe malul celălalt, flăcăiandrul a cîntat din trişcă pînă 
seara. 
 

* 
 
        Este sub malul vărăticenilor un ochi de apă. Se spune că în 
fundul lui doarme un peşte mare cît l-ai duce într-un coş de car. 
        Adesea vin pescari cu poclăiele şi le slobod în adîncul 
verde. Le scot totdeauna goale. 
        Într-o zi, unul a stupit suduind şi a zis: 
        — Ia să văd ce-i în fundul ochiului... 
        Pescarul acela avea pe trup păr negru. A intrat în apă pînă 
la piept, pînă la gît. Apoi s-a scufundat peste cap. Cei de pe mal 
îl vedeau zbătîndu-se în verdele adîncului. 
        Deasupra ieşeau bulbuci mari şi se desluşea o bolborosire. 
        — Se îneacă... au spus pescarii ceilalţi şi au sărit de l-au 
scos pe mal. 
        După ce s-a dezmeticit, a spus, stupind: 
        — Să ştiţi că nu-i lucru curat. Parcă m-a apucat cineva de 
picioare şi m-a tras la fund... 
        În ceasuri de linişte mare, în împrejurimi, apele ochiului 
încep să se frămînte. Unul s-a tîrît pînă la mal în ceasul acela. 
Ce a văzut, n-a vrut să spună nimănui. Spunea numai,         
făcîndu-şi cruce: 
        — De-aţi şti voi ce am văzut... 
        Într-o vară, venind apele mari, au cuprins ochiul... La 
retragerea apelor, ochiul a rămas sec. Văcarii suflecaţi pînă la 
genunchi au scos din mîl un cap de mort. 
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XVIII 
 
        Mi-a fost totdeauna ciudă pe negustorii de miei. Spuneam 
tatălui meu: 
        — De ce vinzi mieii? 
        El mă suduia: 
        – Golane, îţi trebuie opinci. Cu ce să ţi le cumpăr? Venţel, 
negustorul cu pîntece mare, bătea la noi în poartă: 
        — Bade Ioane... 
        Dacă se întîmpla ca tata să doarmă, eu mă duceam să-i 
spun: 
        — Nu-i acasă tata... 
        Negustorul pleca la vale, să bată la alte porţi. 
        — Spune-i tatii că vin mîine... 
        În ocol zbierau mieii. Mamele lor erau date la stînă. 
        Tata se trezea şi mă întreba: 
        — N-a fost la noi negustorul? 
        — Nu. N-a fost... 
        A doua zi, tata nu se ducea în ţarină. Spunea: 
        — Trebuie să stau acasă. Poate vine negustorul. 
        Şi-şi găsea de lucru pe lîngă casă. Cioplea butuci. Da 
grăunţe găinilor şi vorbea cu cocoşul care-i ciugulea din palmă: 
        — Golanul tatii, golan... 
        Mieilor le arunca în ocol otavă proaspătă. Îi prindea şi-i 
cîntărea în mîini: 
        — Lupuşorilor... Sînteţi grei! De-ar veni capătul vostru... 
        Capătul mieilor era Venţel negustorul. 
        În ziua aceea, speriam uliul în fundul grădinii. Strigam: 
„Haaa-ihaaa...“ 
        Uliul coborîse, glonţ, într-o ogradă. Femeile strigau prin 
grădini: „Haaa-ihaaa...“ 
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        Cînd m-am întors, negustorul venise. Lîngă ocol se tîrguia 
cu tata: 
        — Bade, ceri prea mult... 
        — Mult, pe dracu... Mi-s golanii desculţi... 
        Şi s-a întors spre mine: 
        — Ai spus că n-a fost negustorul... 
        Cu degetul în nas, aşteptam să mă bată. Mi-a spus: 
        — Intră în ocol şi prinde mieii... 
        Negustorul mi-a pus mîna fierbinte pe gît: 
        — Frumos băiat ai, bade Ioane... 
        — Sărăcie! a spus tata. Apoi, încruntîndu-se, mi-a spus 
iar: Treci şi prinde mieii... 
        Nu se speriau de mine mieii. Zburdaserăm împreună pe 
tăpşanuri. Întîi i l-am dat tatii peste gard pe cel ţintat cu alb. 
        Aveam în primăvara aceea trei miei. 
        Negustorul avea în sat la noi, devale, cărnărie. Cumpăra 
numai carnea. Pielea o lăsa gospodarului. Aşa se şi făceau 
tocmelile. 
        S-au înţeles. Tata a pus banii în pungă. Mielul cel negru şi 
cel ţintat se zbăteau la picioarele negustorului, legaţi de 
picioare. 
        — Pe ist brumăriu nu-1 vînd. ÎI ţin de sămînţă, a spus tata. 
E berbecuţ... 
        Am înţeles că are să-i jupuiască în grădină la noi şi am 
vrut să fug de acasă. Eram la poartă, cînd m-a strigat tata: 
        — Adă cuţitul cel mare... 
        Am văzut întîi cum negustorul apăsa genunchiul pe 
pieptul mielului. Am ţipat şi am vrut să fug. Tata m-a strigat 
iar: 
        —Te ucid... Stai acasă... 
        Sub genunchiul tatii se zbatea mielul celălalt. Brumăriul 
zbiera în ocol. Ceilalţi doi au răspuns zbierînd. Numai de cîteva 
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ori, pentru că pe urmă a ţîşnit sîngele. Tata a suduit, zvîrlind 
cuţitul: 
        — M-a împroşcat în obraz... Mi-am pătat cămaşa cu 
sînge... 
        L-au agăţat cu picioarele de dinainte în pruni. Negustorul 
s-a spălat pe mîini. Eu i-am turnat apă cu ulcica de lut, lîngă 
prispă. 
        S-a dus apoi şi s-a întors cu brişca. 
        Închizînd portiţa, a spus: 
        — Noroc, bade Ioane. Dă, Doamne, şi la anul... 
        În brişcă, pe un sac, sticleau ochii bulbucaţi ai mieilor. 
Tata a pus pielea cea neagră şi cea ţintată cu alb pe o prăjină, 
după ce le-a presărat cu sare. 
        — Păzeşte-le, mi-a spus; să nu le tragă vreun cîine. 
        Şi a ieşit pe poartă cu coasa. Pînă în seară mai era vreme. 
        În ocol zbiera brumăriul. 
 
 

XIX 
 
        Moldova are drumuri zgrunţuroase, care îţi sîngeră tălpile 
picioarelor după cîteva ceasuri de mers. 
        Ţarinele Moldovei sînt vinete, fîntînile împotmolite, 
drumeţii întunecaţi. 
        În zori de ziuă, pe deal la conac, boi şi oameni se 
pregăteau de arat. 
        O căţea cu ţîţe mari a coborît înaintea mea lătrînd, pînă la 
jumătatea dealului. A strigat-o unul care îşi înjugase boii: 
        — Na, puiţă, na... 
        Pe deal, m-a întrebat omul care înjugase: 
        — Ce cauţi pe-aici, mă ţîcule? Te cunoşti că eşti din 
Cordun. 
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        — Vreau să mă tocmesc la pluguri! Ştiu mîna vitele. 
        Boierul cu părul zbîrlit privea din pragul conacului 
orînduirea plugurilor. 
        — Ce-i cu băiatul? 
        — Vreau să mă tocmesc la pluguri, coane! Sînt din 
Cordun. 
        Cu cuşma în mînă, am spus boierului că m-a fugărit tata 
de acasă. Şi n-am unde mă duce. 
        — Bine! Du-te cu plugurile! a spus boierul. 
        Mă usturau picioarele. Strîmbam gura la fiecare pas. 
        — Ce-i, mă ţîcă? mă întreba plugarul, pe lîngă boi. 
        — Mă dor tălpile, moşule! Mă ustură al dracului... 
        Moşul ţinea plugul de coarne. Eu îndemnam cu ha-
rapnicul: 
        — Hăis... hăis la brazdă... 
        Cînd ne întorceam cu brazda a doua, a apărut pe deal la 
conac soarele roşu. 
        — Uite soarele... mi l-a arătat plugarul, adăugind: îndată 
vine mîncarea... 
        Cordunul meu împădurit s-a văzut din negură. Moşul îmi 
urmărea privirea: 
        — Eşti dintr-acolo... 
        Soarele s-a ridicat de două prăjini, şi carul cu mîncare a 
venit scîrţîind. Plugarul meu a dezjugat boii. 
        — Mînă-i mai încolo, pe bahnă, s-apuce puţin...  
Înfulecînd din pîinea neagră, cleioasă ca glodul, mi-a venit în 
gînd fuga. 
        Apa din bahnă am trecut-o cufundat pînă la gură. Pe 
mirişti zburau înainte-mi păsări fumurii speriate. 
        Spre seară îmi spălam picioarele la noi la rîu. Lut 
amestecat cu sînge. 
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        Moldova are drumuri zgrunţuroase care îţi sîngeră tălpile 
picioarelor. 
        Noaptea am strigat la poartă, cu glas de femeie străină. În 
prag, glasul mamei: 
        — Care-i acolo?... 
Cîinele mîrîia. 
        — Hei, care-i acolo? a întrebat iar mama. 
        Prin gard am văzut-o, umbră înaltă, spre poartă. Am spus 
încet, să nu m-audă cîinele: 
        — Mamă... 
        Cu ea de mînă, am păşit pragul. Tata plecase cu trei 
tovarăşi la coasă. 
        — Vine de-abia după patru săptămîni, îmi spunea mama, 
umplîndu-mi pentru a treia oară strachina. 
 
 

XX 
 
        Oamenilor noştri, cînd vorbesc despre pămînt, li se aprind 
ochii, strîng în pumni ceva nevăzut. 
        — Pămînt... Dac-aş avea mai mult pămînt... 
        Altul spune: 
        — Am dat copiilor pămînt, şi nu-s mulţumiţi... 
        Celălalt îi răspunde: 
        — Trimite-i în ţintirim, că acolo este pămînt pentru toţi... 
        Deseori, pentru pămînt se sfădesc şi se bat satele 
învecinate. Odată au venit de peste apă oamenii din Hancea. 
Au fugărit în porumbişti vitele noastre în cîrd şi au cuprins 
lunca, mînînd dincoace cîrdul lor. 
        În luncă la noi creşte printre arini iarbă moale şi bună. 
        Ai noştri au venit jumătate de sat şi s-a început bătălia cu 
sapele. 
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        — E-al nostru pămîntul! strigau cei din Hancea. 
        — Na-vă pămînt! răcneau ai noştri, tăindu-i. 
        Apa îşi schimbase cursul, lunca Hăncenilor rămînînd de 
partea noastră. 
        Femeile ţipau, chemîndu-şi bărbaţii: 
        — Costane, au să te ucidă... 
        — Vasile, asta îţi trebuie ţie? 
        Alta striga, îndemnîndu-şi bărbatul: 
        — Taie-i bine pe corduneni... Mînca-i-ar spînzurătorile... 
        La urmă, hăncenii au lăsat sapele şi s-au zvîrlit în rîu. 
        Vitele de la noi sînt florene şi bune de lapte. Ale 
regăţenilor sînt vinete, cu coarnele mari, şi li se văd coastele. 
        Vitele noastre scoase din porumbişti au năvălit boncăluind 
în cîrd asupra vitelor de dincolo. 
        Acelea sînt slăbănoage. Oamenii le ţin vara în soare, 
toamna în ploi şi iarna în viscole, legate în pari dinaintea uşii. 
Ale noastre au grajduri, pe la noi sînt fîneţe mănoase, lucernă şi 
trifoi. 
        Cîrdul hăncenilor a trecut apa în fugă. Oamenii noştri, 
suduind, le trînteau cu ciomegele. O juncă de-a noastră a luat în 
coarne un viţeluş de-al lor care mugea căutîndu-şi mama. Junca 
i-a împlîntat un corn sub pîntece. Viţeluşul a gemut şi a rămas 
trîntit pe malul apei, la noi. 
        Era spre seară şi ai noştri şi-au pornit cîrdul spre sat. 
Cîrdul de dincolo urcase de mult dealul. 
 

* 
 
        Dacă mergi pe cărare prin porumbişti, auzi deodată un 
foşnet. Te opreşti şi asculţi. Cineva roade ştiuleţii. Zăreşti 
printre tulpinele galbene o namilă. Strîngi bîta în mînă: un 
bursuc. Cînd strigi, îşi face cărare foşnitoare de-a latul 
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ogoarelor. Dacă intri în porumbişti, găseşti ştiuleţii cu pănuşile 
desfăcute. 
        Oamenii săraci îşi au ogoarele ba în locuri nisipoase, pe 
care le răscolesc degeaba, ba sub păduri, unde vin bursucii în 
cîrduri. Cei cu ogoarele în nisipuri nu şi le mai ară. Cei cu 
ogoarele sub păduri se scoală de lîngă muieri în puterea nopţii, 
îşi pun furca cea de fier sub suman şi urcă spre păduri. Unii se 
plimbă pe haturi cu furca în mînă pînă la ziuă. Alţii, care au 
ogoare învecinate, se întovărăşesc cîte trei-patru şi aprind 
focuri mari. Din cînd în cînd strigă: „huooo...“ spre păduri. 
        Din sat se văd focurile. Copiii, noaptea, ies afară. Cînd 
intră în casă spun: 
        — Mamă, ard focuri pe deal... 
        — Nu-i nimic, li se răspunde. Sînt focurile bursucului. 
        Ferească Dumnezeu să te prindă omul care pîndeşte 
noaptea pe haturi că-i rupi din ogor o buruiană, o frunză... 
        Îţi împlîntă furca în inimă, şi, după ce te-a omorît, te 
stupeşte pe obraji. Se duce apoi, de bunăvoie, la judecată. 
        Unul a urmărit bursucul prin rîpi, pe dealuri, pînă la 
vizuină. Cînd să intre în adînc, i-a înfipt furca în şale, 
ţintuindu-1 de pămînt. După ce i-a pierit suflarea, l-a luat în 
spate şi s-a coborît pînă acasă. 
 

* 
 
        Se întîmplă ca tatăl să tragă de moarte, şi-i vin feciorii în 
puterea nopţii: 
        — Dă-ne pămînt! 
        Omul îşi lasă pămîntul femeii, ca să aibă cu ce trăi pînă la 
moarte. 
        Se canoneşte să-şi dea sufletul, şi feciorii îl apucă de 
piept: 
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        — Ne dai pămînt? 
        Mama lor geme îngenuncheată la picioarele patului. Omul 
moare cu lacrimi la colţul ochilor. Feciorii scrîşnesc: 
        — Am rămas păgubaşi... 
        Mama cearcă să-i domolească: 
        — Lăsaţi, pentru Dumnezeu, pînă ce-1 scoatem din casă... 
        Omul doarme între lumînări, şi feciorii strigă către mama 
lor: 
        — Să ne dai nouă pămîntul! Auzi?... 
        În urma sicriului mama boceşte amarnic. Feciorii păşesc 
încruntaţi, alături. 
        La coborîrea din deal de la ţintirim, acasă, începe  
deznodămîntul. Fiecare pune mîna pe ce apucă: straie, plug, 
coasă, greblă, vite — şi ies cu ele pe poartă suduind: 
        — Măcar cu atîta să ne alegem... 
        Mama rămîne în prag, bocind. 
 

* 
 
        În pădure, odată, tatăl tăia lemne cu cei doi feciori. La 
amiază fumase o pipă şi se odihnea cu faţa în sus. 
        Feciorii, însuraţi, erau nemulţumiţi de pămîntul căpătat. 
        Unul s-a oprit din lucru şi a şoptit la urechea celuilalt: 
        — Uite cum doarme tata! Parc-ar fi murit... 
        Tăiau cu ferăstrăul un gorun. Tatăl, cînd s-a întins la 
odihnă, le-a spus: 
        — Să nu cadă gorunul pe mine! Să mă treziţi cînd va fi 
aproape... 
        Feciorii, cu ochii în pămînt, trăgeau la ferăstrău: zîng, 
zîng, zîng, zîng... 
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        La vîrf, crengile gorunului au început să se clatine, 
presimţind prăbuşirea. Feciorii, cu ochii în pămînt, trăgeau 
înainte la ferăstrău: zîng, zîng, zîng, zîng... 
        După prăbuşire au chiuit. Pădurarul le-a răspuns prelung 
din bucium. 
        Cînd acesta a apărut printre copaci, feciorii au strigat: 
        — Vino repede! A căzut gorunul peste tata... 
 

* 
 
        Trăieşte în sat la noi un chiabur care niciodată n-a spus o 
vorbă bună cuiva. Îl întrebi: 
        — Ce mai faci? 
El îţi răspunde răstit: 
        — Treaba mea! Vezi-ţi de drum... 
        Sau: 
        — N-ai văzut o juncă fugind încolo? 
        El ţi-o taie scurt: 
        — Mănînce-o cîinii! De ce nu ţi-o păzeşti? 
        În anii de sărăcie oamenii se usucă. Chiaburul are în podul 
casei coşuri cu făină, cît ar da la jumătate de sat. Femeile strigă 
la poartă: 
        — Bădică, împrumută-mi! Îţi vin la lucru. Îţi dau îndoit... 
        El răspunde: 
        — Am, dar nu dau... 
        Vitele lui sînt cele mai lăptoase. Are în ogradă fîntînă cu 
apă rece. Seacă pe arşiţă fîntînile de pe coaste, şi oamenii cu 
carele cu butoaie coboară să ia apă de la fîntînile din vale. 
Chiaburul leagă poarta cu lanţuri. Pune obloane pe fîntînă. 
        Oamenii spun: 
        — Îl are pe dracul! L-a clocit la subsuoară... 
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        Într-o vară demult, pe la miezul nopţii, au bătut peste sat 
clopotele. 
        — Arde... 
        La focuri, satul întreg sare din aşternut, ia căldările şi 
aleargă strigînd: „Foc... foc...“ 
        Sînt pline drumurile de oameni descinşi, în cămăşi albe, 
cu capul gol. 
        — Unde arde? se întreabă la garduri vecinele speriate. 
        Atunci ardea gospodăria chiaburului. Satul întreg s-a 
strîns la poarta lui. Nimeni n-a spus: „Doamne fereşte...“ 
Nimeni n-a sărit să stingă para focului. 
        Chiaburul, cu mîinile cruciş, se uita cum îi arde avutul. 
        În vara următoare, în noaptea aceleiaşi zile, i s-a mistuit şi 
noua gospodărie. Şi de atunci, în toate verile, o mînă nevăzută 
îi pune foc în puterea nopţii. 
        Chiaburul are, totuşi, vitele cele mai lăptoase, coşurile 
pline cu făină. 
        Vorba lui e tot răstită. 
        — Ce mai faci, bade? 
        — Ce-ţi pasă? Păzeşte-ţi drumul... 
        Îşi închide noaptea uşile cu drugi de fier pe dinăuntru. 
 
 

XXI 
 
        Se spune că dacă treci în puterea întunericului pe la balta 
Morarului, îţi iese înainte calul negru. Ţi se aşază de-a latul 
drumului, sforăind. 
        Aici, cîndva, a fost omorît un morar, în chimirul căruia 
ucigaşul a găsit numai cinci fifirigi. 
        Lîngă drum, malurile bălţii sînt umbrite de sălcii. 
Noaptea, între crengile lor pînă pe apă, e întuneric mare. La 
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răsăritul lunii întîrziaţii văd în întunecimea aceea cum se aprind 
focuri. 
        Se spune despre un haiduc de departe că ar fi călătorit 
demult pe aici, pe o noapte cu negură. Mîini rele l-au smucit de 
pe cal, l-au jefuit de aurării şi l-au înecat în baltă. Calul lui 
negru a nechezat prin ţarini şi i s-a pierdut urma. 
        Numai că şi astăzi, dacă treci pe acolo în puterea 
întunericului, calul negru despică apele şi îţi iese înainte. 
        Unii spun că se iveşte la drum cînd trec întîrziaţii, 
aşteptînd ca odată şi odată să treacă pe-acolo mîinile rele care 
i-au prăpădit stăpînul. Le-ar înfige dinţii în pîntece şi i-ar zvîrli 
în baltă peste ciolanele haiducului... 
        Oamenilor buni calul negru nu le face nimica. Dacă te ştii 
cu sufletul curat, poţi trece pe lîngă dînsul încotro ţi-i drumul. 
        E frig mare în fundul apelor, dar calul negru nu se poate 
bucura de căldura soarelui. Nu se poate ivi ziua sub maluri         
să-şi încălzească spinarea. Cei care iau apă din izvorul de sub 
mal, ziua la secerat, spun că aud în baltă nechezatul calului 
negru. 
        L-ar putea mîntui de viaţa fără sfîrşit o fată mare care ar 
intra goală, despletită, în val, cînd se aprind în adînc focurile 
lunii. 
        Dar cîte dintre fetele satului au curajul să meargă noaptea 
să mîngîie calul haiducului?... 
        Mamele îşi sperie plozii: 
        — Te zvîrl calului negru, dacă nu-ţi ţii botul... 
        Adevărul este că nici unui copil calul negru nu-i face rău. 
Pentru că în întunecate vremuri a crescut împreună cu un copil 
care mai tîrziu, încălecîndu-1, a luat drumul haiduciei. 
        ...Eu am omorît cîini. Am gîtuit pui de vrabie. Am zdrobit 
sub picioare convoiuri de furnici care îşi cărau sacii albi de-a 
latul drumurilor. Am prins cu mîinile pui de şarpe şi m-am 
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înveselit de şuierul lor mărunt cînd îi pişcau furnicile, cînd îi 
puneam pe jeratic. Eu am tras cu pumnul peste gură viţeluşilor, 
am împlîntat cuţitul în pîntecele vacilor grele care nu grăbeau 
dealul. 
        Cum să nu-mi iasă mie înainte calul negru? 
        Aşa mă gîndeam, grăbindu-mă spre stîna din luncă. Între 
sălcii se aprindeau focurile. Era ceasul cînd calul negru despică 
apele. 
        La stînga se aflau cele trei fîntîni părăsite, în fundul cărora 
latră căţeii pămîntului. La dreapta, stufăria cu apă adîncă, peste 
cap. Satul, în urmă, departe... 
        „Am să fug. Pînă la stînă e puţin...“ 
        În dreptul bălţii mi-a pierit răsufletul. Mi s-au înmuiat 
picioarele, mîinile. 
        Calul negru, de-a latul drumului. Scormonea ţerna cu 
copita. 
        ...Alergam pe malul bălţii, cu părul măciucă. M-am uitat 
în urmă: sălciile se vedeau parc-ar fi fost de pîclă. În stuhărie, 
din mal în mal, un drum cît ai merge cu barca. (Tăiaseră calicii 
stuf.) 
        „Tot atîta...“ m-am gîndit. Apa era întîi pînă la genunchi, 
apoi pînă la brîu, pînă la gură. M-am scufundat peste cap, şi 
mi-a rămas pălăria deasupra. 
        Spre stînă, foşnea în urmă porumbiştea. Calul negru alerga 
după mine. 
        La tîrlă tata răscolea jarul. Îmi curgea apa din cămaşă. 
        — Ce-i, mă?... 
        — Tată, mi-a ieşit înainte calul negru... 
        — Eşti mare şi prost! mi-a răspuns tata, stupind în foc. 
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XXII 
 
        Tata îmi spunea: 
        — Tu nu eşti bun de nimic! Strici degeaba mîncarea şi 
încălţările. 
        Peste zi păşteam oile, şi noaptea veneau lupii la stînă. 
Peste zi păşteam vitele, şi noaptea se îmbolnăveau. 
        Dacă seceram, îmi tăiam degetele cu secera. Dacă tăiam 
lemne la trunchi, îmi săreau aşchii în frunte. 
        Ai mei s-au sfătuit: 
        — Să-l dăm de-acasă, şi aşa nu-i bun de nimic... 
        Tata s-a gîndit: 
        — La argăţie... 
        Mama a sărit: 
        — Eu l-am crescut... 
        — Atunci, la fierărie, a spus tata, strigîndu-mă de pe afară. 
Mă, îţi place fierăria? Ai să potcoveşti cai... 
        Eu am răspuns, ca totdeauna: 
        — Nu. Mie nu-mi place nimic... 
        — Atunci să-mi piei din ograda mea. Fă-te tîlhar! Hoţ de 
cai. 
        Era în ajunul Sînzienelor, şi mama era dusă la tîrg de cu 
seară. 
        În tîrg la noi, de ziua Sînzienelor se scoate racla sfîntului 
Ion. Vin oamenii de departe, cale de două săptămîni cu 
căruţele. Vin alţii tocmai din ţara sfîntului, de dincolo de Marea 
Neagră. 
        Femeile pornesc de cu seară şi ajung la mănăstire cînd 
bate clopotul cel mare la miezul nopţii. 
        Rămăsesem acasă numai eu cu tata. M-a strigat de pe 
afară: 
        — Mîine te duci la potcovar... 
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        — Nu. Eu nu mă duc la potcovar... 
        — Nu? Atunci piei din ochii mei... 
        Şi s-a aşezat singur la masă. 
        Ziua te poţi ascunde în ţarină, poţi dormi pe haturi. Dar 
noaptea încotro să te duci? 
        M-am furişat pe sub garduri, pînă la miezul nopţii. Cînd a 
bătut cocoşul nostru din aripi, am sărit gardul în ogradă. 
        Îl auzisem pe tata cum încuie portiţa. 
        Cîinii crescuţi de mine lătrau la străini şi la tata. Cei 
crescuţi de tata lătrau la străini şi la mine. Nu-mi erau dragi, 
pentru că-i crescuse tata. Îi băteam în legătoare cînd rămîneam 
singur acasă. Pe cei crescuţi de mine îi bătea tata, fugărindu-i 
peste garduri. 
        Cîinele s-a smucit în lanţ, mîrîind a străin. 
        M-am apropiat cu mîinile întinse: 
        — Taci... Nu mă cunoşti? Eu sînt... 
        Cîinele lătra smucindu-se. Mi-am băgat în sîn mîna 
sfîşiată de colţii lui. 
        Tata a ieşit în prag: 
         — Piei... Cine-i acolo? 
        Cîinele lătra, smucindu-se spre gard. 
                                                                                                                                                                                                                                                                

* 
 
        A venit întins la mine. 
        — Tu eşti? Îţi place potcovăria? 
        I-am răspuns ca totdeauna: 
        — Nu. Mie nu-mi place nimic... 
        — Atunci piei din ograda mea... 
        A descuiat portiţa şi a încuiat-o în urmă-mi. 
        Întîi m-am gîndit să dau foc la casă. (În grădină mai 
licărea jar: făcuse mama leşie peste zi.) 
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        Mi-am adus aminte de mama: ar rămîne pe drumuri... 
        M-am pălit de-o piatră, în mijlocul uliţei. Trîntit în colb, 
cu piciorul la gură, îmi sugeam sîngele. Mă ustura degetul. 
        Sculîndu-mă, am ridicat piatra şi am zvîrlit-o la noi în 
fereastra dinspre drum. 
        În noaptea aceea am apucat drumul tîrgului. 
 
 
 

Partea a doua: MOARTEA TATĂLUI MEU 
 
 

I 
 
         
        După ani şi ani, m-am întors iar în sat la noi. Mi-am 
coborît sumanul din podul casei şi opincile din podul coteţului. 
Mi-am şters sapa de rugină şi am pornit cu tata la cîmp. În ziua 
aceea peste ţarini alerga vîntul rece. Veneau grăbite negurile lui 
octombrie. 
        Ploua cu omăt, şi tata rezemat în sapă gemea: 
        — Ne apucă iarna... 
        Îşi sufla în mîini, încreţindu-şi obrazul, îşi smulgea 
picioarele din hleiul ogorului şi săpa mai departe cuiburile de 
cartofi. 
        Eu şedeam pe vine şi strîngeam în coşarcă, în urma lui, 
cartofii reci. Îmi încălzeam din cînd în cînd degetele în gură 
sau la subsuori. 
        Sub car, învelită în ştergarul de cîlţi, mama ne lăsase 
pîinea de orz cu usturoi. 
        Au cuprins-o pe biata mama durerile de şale, şi cu pumnii 
la spate, sub brîu, s-a dus în grabă mare spre sat, cu capul în 
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pămînt. În ţarina goală, în drum spre casă, mama părea o 
vietate de basm. 
        Frigul ud ne trecea prin bulendre. Dinspre sat venea 
dangăt de clopot, rupt de vînt. Ziua aceea tulbure se scurgea ca 
o leşie peste cîmpul pustiu. 
        Vacile noastre rodeau haturile pe aproape. Din cînd în 
cînd întorceau boturile spre noi şi mugeau. 
        Tata îmi da de grijă: 
        — Vezi, mă, să n-apuce vreun cartof... 
        După ce umpleam coşarca îl chemam: 
        — Vină, că-i coşarca plină... 
        Tata lăsa sapa înfiptă în hlei, şi amîndoi răsturnam cartofii 
în coşul carului. 
        Cunoştea tata multe semne de-ale văzduhului. Prin 
negură, ochiul lui ciobănesc a bănuit amiaza. M-a chemat: 
        — Haidem, mă, să mîncăm... 
        A desfăcut în dosul carului ştergarul, a rupt în patru pîinea 
de orz, a dezlegat sarea şi şi-a făcut cruce spre neguri. Apoi a 
început să molfăie pîinea cu usturoi, în genunchi, cu sumanul 
în cap. După ce a sfîrşit pîinea, a adunat de pe ştergar 
firimiturile şi cu palma căuş şi le-a aruncat în gură. S-a ridicat, 
şi-a făcut iarăşi cruce, şoptind în mustaţă: 
        — Mulţumim, Doamne... 
        Eu nu-mi făceam cruce. Tata se mînia pentru asta şi mă 
ghiontea: 
        — Căpcînule... Mai rău ca vitele... 
        Îmi dîrdîiau dinţii de frig. Îmi venea să-mi duc picioarele 
la gură, sau să mi le bag în sîn. 
        Tata se uita peste păduri. Nouri mari se îngrămădeau peste 
măguri. 
        O vacă, cu botul la cer, rodea un cartof găsit pe ogor. 
        Tata şi-a aruncat sumanul şi a fugit la dînsa. 
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        — Se-neacă, haramul... Vină repede-ncoace... 
        A pus funia în coarnele vacii şi a legat-o de car. Şi-a 
suflecat mîna pînă la umăr şi i-a băgat-o în gură. Vaca se 
smucea gemînd. 
        — Ţine-o de coarne! răcnea tata. S-a înecat... 
        Cartoful, prea mare, i se oprise în gît. După multe gemete 
şi smucituri, vaca noastră a căzut cu ochii înroşiţi, cu bale lungi 
la gură. Tata îşi izbea cu pumnii în frunte, şi-a zvîrlit cuşma 
sub car şi suduia de cer şi Preacurată. Apoi a răcnit: 
        — Ce mă fac, Dumnezeule? 
        A luat un resteu de la jug şi l-a băgat în gura vitei, să-i 
împingă cartoful pe gît. Cealaltă vacă se apropiase de car şi se 
uita la noi cu urechile speriate. 
        — Gata! S-a sfîrşit, a gemut tata. 
        S-a chinuit pînă s-au arătat semnele întunericului. 
        După aceea mi-a spus: 
        — Deşartă carul... 
        Vaca prăvălită pe o parte, cu un corn înfipt în pămînt, cu 
un ochi mare, înroşit, la cer, zbătea din picioare, rar, şi-i 
tremura trupul din ce în ce mai încet. 
        Am deşertat carul. Tata sta îngenuncheat lîngă vacă. Apoi 
şi-a scos mîna plină de bale din gura ei şi a strigat: 
        — Dă-mi cuţitul... 
        Cuţitul meu era scurt şi tăia ca briciul. Tata l-a apucat 
între degete, şi-a cercetat cumpăna mîinii şi a izbit drept în 
pieptul vacii. A ţîşnit o şuviţă de sînge drept în obrazul tatii... 
        Apoi m-a trimis acasă, să dau ştire. Alergam peste mirişti 
şi înaintea mea alergau umbre vinete: venea noaptea din toate 
hotarele lumii... 
        Mama gemea în aşternut, pe prispă. La vestea mea, a sărit 
în picioare. Îşi smulgea părul, fugind spre poartă şi blestema: 
        — Vai de omul sărac... 
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        A fugit peste ogoarele întunecate, pînă la ogorul nostru. 
Tata plîngea cu fruntea rezemată de pîntecele mare al vitei 
moarte. Mamei îi curgea sînge din tălpile picioarelor. Pe mine 
m-au trimis iar în sat, să chem în ajutor oamenii şi să împrumut 
o vacă de la vecini. 
        Oamenii au scuturat din umeri: 
        — Plouă şi-i noapte. Cum să merg în cîmp pe vremea 
asta? 
        Şi nimeni n-a vrut să-mi împrumute o vită. 
        — Căci, spuneau vecinii, cum să-ţi dau vita? E noapte şi 
poate călca în vreo groapă. Să facă tat-tu ce ştie... 
        Apoi iarăşi pe drumul cîmpului fugeam ca o sălbăticiune 
speriată de întuneric. 
 

* 
 
        Rîul venea mare, vîntul zbuciuma arinii din luncă. Tata m-
a trimis să strig la rîu, să mă audă Alecu de la stîna de pe malul 
celălalt. Acolo se vedeau la sclipetul jarului umbre de cîini şi 
picioarele unui om plimbîndu-se în jurul focului. 
        Cu mîna la gură am strigat: 
        — Măăă, Alecu, măăă... 
        Strigătul meu a fost sfîşiat de larmele vîntului. Într-un 
tîrziu, pe malul celălalt un cîine a urlat prelung. Apoi glasul lui 
Alecu s-a auzit rupt de vînt: 
        – Cine mă cheamă? 
        Şi iarăşi alergau numai vînturile. La stînă zarea de foc s-a 
stins. La spatele meu alergau tufăriile negre. Pe malul celălalt a 
zbucnit foc de puşcă într-o pată verde. 
        — Cine mă strigă acolo? a întrebat iar glasul lui Alecu. 
        Buciumul unei stîni a început să auie prelung. 
        — Alecule, treci de partea astalaltă... am strigat eu. 
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        Mi-a cunoscut glasul, şi a trecut rîul. M-a suduit întîi şi m-
a întrebat: 
        — De ce m-ai strigat? 
        I-am istorisit nenorocirea de pe ogorul nostru şi m-a 
apucat de mînă: 
        — Haidem repede acolo... 
        Păşeam în urma lui şi-i prindeam din vînt frînturile 
glasului: 
        — Credeam că mă strigă necuratul. Cînd e vînt mare... 
Totdeauna... Ducă-se pe pustii... 
        Mergînd aşa, Alecu s-a prăpădit printre tufe... Totuşi 
vedeam înaintea mea o umbră. 
        Deodată a izbucnit în întunecimi o limbă de foc. Am luat-
o  într-acolo. Ai noştri tăceau, îngenuncheaţi, cu mîinile întinse 
spre para focului. Vaca moartă părea o dihanie vînătă. Mama 
sta chircită pe proţapul carului. 
        Cînd m-am arătat la limbile focului, tata a stupit spre 
mine, sculîndu-se: 
        — Ptiu... Ucigă-te crucea... Credeam că-i necuratul... 
        M-am culcat în lut, la picioarele mamei. Mîinile ei îmi 
căutau obrazul. 
        Spre răsărit de ziuă, Alecu s-a întors la stînă, şi a venit cu 
ciobanii vărăticeni. Au urcat cu parii vaca moartă în car, cu 
picioarele în sus. 
        Cu toţii am împins pînă acasă. Tata şi-a pus gîtul în jug şi 
a tras carul alături de vita stingheră. 
        Cartofii au rămas pe cîmp. Un om din alt sat, trecînd în 
amurgit tulbure pe acolo, i-a încărcat în căruţa lui şi i-a dus 
acasă la dînsul. 
        Ogorul a rămas nesăpat. 
        Viforniţa a venit la noi peste cîteva zile şi în casă era 
umed şi frig. 
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        Tata gemea pe cuptor, cu genunchiul stîng săgetat. Auzea 
în ciolanul piciorului ca o ţiuitură. 
        S-a zvîrcolit cu gura strînsă, a dărîmat cărămizile sobei. 
        Mama şi-a pus broboada neagră în dimineaţa aceea de 
iarnă, şi a trîntit uşa, pierzîndu-se în viscole: 
        — Nu mai pot sta... Mă duc încotro m-or duce ochii... 
        Pe la aprinsul lămpilor s-a întors albă ca varul, cu 
picioarele degerate în papucii rupţi. 
        Tata blestema pe cuptor: 
        — De m-ar lua odată dracul... 
        Apoi tăcea şi clătina din cap, vreme de cîteva ceasuri, pe 
marginea cuptorului. 
        Simţea cum vine moartea în ungherele casei, între 
bulendre şi coji de cartofi mucegăite. Vorbea singur: 
        — Dacă m-aş duce pe zece, pe douăzeci de ani. Chiar pe o 
sută... Să ştiu că vin înapoi! Aşa... toarnă peste tine trei care de 
pămînt... 
 
 

II 
 
        Alecu dormea într-un colţ, pe laiţă. Sfîrşise oieritul de 
aproape o lună. Mama torcea lînă lîngă sobă. Tata clătina din 
cap pe marginea cuptorului. De cîteva zile nu vorbise deloc. 
        Mama îl ruga în răstimpuri: 
        — Ioane, scoate măcar o vorbă... 
        Tata clătina din cap şi se uita la dînsa cu ochii tulburi, în 
lumina cît sîmburele a lămpii. Afară alergau răcnind zăpezile. 
        Aproape de miezul nopţii, tata a încercat să se dea jos de 
pe cuptor. A recăzut şi i-a spus mamei, care a înlemnit cu fusul 
în mînă: 
        — Noaptea asta... îndată... Vine Mandache din ţintirim... 
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        În horn ţiuia viscolul. Alecu a sărit de pe laiţă. Lampa s-a 
stins şi cineva clămpănea la uşa de afară. 
        — Vine Mandache... a gemut tata, căzînd de pe marginea 
cuptorului. 
        Mama a încercat să aprindă lampa. Tata şoptea din 
ungherul unde zăcea: 
        — Nu aprinde... 
        Pe întuneric, mama cu Alecu l-au ridicat înapoi pe cuptor 
şi s-au culcat pe întuneric. 
 

* 
 
        A doua zi, mama a adus din pod făină de grîu şi a făcut 
colaci. A chemat copiii săraci de pe uliţa noastră şi le-a dat 
pomană de sufletul lui Mandache. 
        Tata, de pe marginea cuptorului, rîdea la dînşii, dînd din 
cap: 
        — Mîncaţi, mă, că pe-al meu îl mănîncă rădăcinile... 
        Pe la amiază a cerut opincile. A coborît de pe cuptor, 
sprijinit de umărul mamei. A cerut cîrja. S-a aşezat pe laiţă. L-a 
strigat pe Alecu de afară: 
        — Să-mi aduci un lemn de stejar de doi metri! Ferăstrăul 
şi barda... 
        Pînă în seară a cioplit lemnul, strîmbînd faţa la fiecare 
lovitură de bardă; l-a tăiat cu ferăstrăul, ajutat de Alecu, şi a 
făcut o cruce mare, groasă. 
        A săpat pe cruce numele lui Mandache cu o sîrmă înroşită 
în foc; iar mai jos numele lui. 
        După ce a sfîrşit lucrul, a hotărît: 
        — Mîine o ducem la ţintirim... 
        — Cum s-o ducem? s-a mirat mama. Pe drum sînt 
lunecuşuri şi ţintirimu-i tocmai pe deal... 
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        Tata s-a cuibărit pe cuptor şi a răspuns: 
        — De aceea visez că vine Mandache acasă. I-aţi făcut 
cruce numai dintr-o ţandără şi a smuls-o vîntul... 
 
 

III 
 
        Spun oamenii de pe la noi că dacă citeşti Psaltirea cu glas 
tare, de la o scoarţă la alta, flămînd, ţi se vindecă boalele şi-ţi 
fuge necazul din casă. 
        Tata a trimis-o pe mama să împrumute de la popa 
Psaltirea, şi cum s-a întunecat, a pus lampa într-un cui, 
deasupra capului. A făcut spre noi semn cu degetul: 
        — Pssst... 
        Şi a început să citească cu glas plîngător, tărăgănat. Alecu 
zîmbea spre mama, la primele rînduri ale cîntecelor 
împărăteşti. 
        Apoi a coborît în casa noastră o tăcere de biserică, mama a 
aprins într-un hîrb tămîie şi a înlemnit pe laiţă, cu ochii la tata. 
        Alecu adormise cu faţa luminată, cu mîna sub cap, cu un 
picior pe pămînt, cu celălalt pe laiţă. Pe la miezul nopţii, glasul 
tatii a scăzut. Şi-a făcut cruce de cîteva ori şi a reînceput 
tînguirile şi laudele împăratului. 
        Cîntau cocoşii de ziuă. Mama, adormită pe laiţă, a sărit în 
picioare. Glasul tatii încetase de mult. Lampa fumega, iar el 
dormea cu faţa pe cartea cu psalmi. Mama s-a uitat pe cuptor la 
Psaltire. 
        A văzut scoarţa din urmă, cu arhanghelul roşu. A stins 
lampa, şi-a trecut uşor mîna peste capul tatii şi a aprins focul. 
        Mama nu ştia carte. Pe vremea învăţăturii ei, părinţii o 
ascundeau după uşă. Blestemau oamenii îmbrăcaţi ca la tîrg şi 
spuneau în urma lor : 
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        — Anticrişti... Aceştia-s Anticrişti... 
        Haina neagră a domnilor aducea nenoroc. După cum se 
spunea, cărţile erau scoase din teascurile necuratului. Numai 
Psaltirea era purtătoare de bine şi ceaslovul, pe care bunicul îl 
purta în desagă. 
        Tata a sărit speriat, îngîna vorbe fără şir. L-a strigat pe 
Alecu: 
        — Trezeşte-te... S-apropie mîntuirea... 
        A recăzut cu faţa pe Psaltire şi umerii i se zguduiau de 
plîns. Abia i se auzeau vorbele înecate în gît: 
        — Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila ta... 
        Afară încetaseră vînturile. în ogradă se înălţau cetăţi de 
omăt. 
        Pe poartă cînta cocoşul. 
 
                                                                                                                                        

IV 
 
        — Am visat că a venit la mine îngerul. Mi-a spus: „Tu vei 
rezidi Sionul, Ioane! Iată, îţi tămăduiesc piciorul! Pune-1 în 
pămînt. Vino după mine...“ Şi-mi arăta o cîmpie mare, de grîu: 
„Uite, toate sînt ale tale... Lasă-ţi muierea şi casa! Ce-ţi trebuie 
ţie necazurile pămîntului?“ Eu m-am dus pe urma îngerului, şi 
am început a pipăi spicele grîului. „Ale mele sînt?“ „Ale tale“... 
mi-a răspuns îngerul. Tu n-ai avut niciodată grîu de ajuns...“ 
        Aşa ne povestea tata visul lui, şi-i curgeau de pe faţă 
picături de sudoare. 
        — Da. Am visat că mi s-a tămăduit piciorul... 
        Noi i-am spus: 
        — Încearcă, tată! Coboară-te... 
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        Tata şi-a slobozit piciorul bolnav. Cînd a atins pămîntul cu 
degetul cel mare, a gemut ca şi cum ar fi încercat o apă prea 
fierbinte. 
        — Nu pot! Vai... Cum mă săgetează... 
        S-a cuibărit la loc, a luat Psaltirea şi i-a întins-o mamei: 
        — Du-i-o popii înapoi... 
        Mama s-a întors de la popa cu altă carte. 
        — Uite, Ioane, îţi trimite popa cartea asta... 
        Tata i-a făcut semn că nu-i trebuie, şi s-a întors cu faţa la 
perete. 
 

* 
 
        A dormit, horcăind, cîteva ceasuri. Striga prin somn. Apoi 
s-a întors cu faţa spre noi. 
        — M-am întîlnit cu Mandache. La un răscruci şedea cu 
mîna întinsă şi mi-a cerut pomană. 
        Mama i-a arătat cartea popii: 
        — Ioane, asta-i sfînta scriptură! De ce nu citeşti într-însa? 
        Tata a gemut. 
        — Cît am să stau priponit de piciorul meu? Cît?... 
Coborîţi-mă jos... 
        A lovit cu piciorul cel sănătos în sobă. O cărămidă a căzut 
în horn, despicată, şi casa s-a umplut de fum. 
        — Toate se strică. Toate... a spus tata. 
        Apoi: 
        — Deschideţi uşile larg, să iasă fumul... 
        De afară a năvălit frigul, cu mii de cuţite. Tata s-a acoperit 
cu ţolul. 
 
 
 



FERESTRE anul VII, nr. 1 (16), ianuarie 2016 
 

  126  
 

V 
 
        Şi-a încălţat opincile, a îmbrăcat cojocul şi a ieşit în 
ogradă sprijinit în cîrjă. Alecu rînea gunoiul: 
        — Lasă furca şi vino încoace! a strigat tata. De ce nu dai 
mîncare la vacă? 
        Alecu s-a oprit dinaintea lui, cu furca în mînă: 
        — Am hrănit-o, tată! 
        — Golanule, de ce rage vaca? 
        Vrînd să-l lovească, a ridicat cîrja în care se sprijinea şi a 
căzut pe o coastă în balta din mijlocul ogrăzii. Alecu a vrut să-l 
ridice. Tata a scrîşnit din toate măselele: 
        — Lasă-mă! N-am înţepenit încă... 
        S-a ridicat singur, tîrîndu-se cu mîinile prin glod. Nişte 
oameni se uitau peste poartă, rîzînd. 
        — Păziţi-vă drumul, tîlharilor! i-a suduit tata, potrivindu-
şi cîrja în pămînt. 
        Era ud, şi mama l-a strigat în casă. El s-a prefăcut că n-a 
auzit-o şi a intrat în şură. M-a găsit acolo, pe sanie, citind 
biblia. Citeam parabola fiului risipitor. Tata s-a oprit dinaintea 
mea, cu cuşma pe ochi: 
        — Dihanie... Ce pierzi vremea aici? 
        — Citesc evanghelia, tată... 
        Tata a suduit şi s-a lovit repede cu pumnul peste gură: 
        — Doamne, iartă-mă... 
        Apoi, către mine: 
        — Fugi de-aici, păcătosule... 
        În ogradă, Alecu şedea rezemat în furca de fier. Mi-a făcut 
semn să intrăm amîndoi în grajd. După ce s-a uitat în toate 
părţile mi-a spus: 
        — Să ştii că tata se preface. Nu-i bolnav... 
        M-am uitat pieziş în ochii lui Alecu: 
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        — Nu. Nu-i bolnav, i-am răspuns. Se preface...  
Alecu a aruncat furca şi a ieşit pe poartă. Tata l-a strgat din 
şură: 
        — Încotro, bre?  
        — Treaba mea... i-a răspuns Alecu. 
 

* 
 
        Mama i-a întins strachina cu mîncare, pe cuptor. Tata a        
mirosit-o şi căuta sfadă: 
        — Nu-i bună mîncarea! Strici degeaba apa şi focul... 
        A oftat, spart, şi a prins a blestema: 
        — Mînca-v-ar, pe toţi, viermii... 
        Şi vorbea singur, clătinînd din cap: 
        — Eu am să vă las repede... Scăpaţi de mine... Singuri, o 
să fiţi de rîs... 
        Apoi, după o pauză: 
        — Femeie, iartă-mă şi tu... Nu te potrivi! Mi-i frică de 
moarte! Adă-mi repede mîncarea... 
        Mama plîngea, sunînd blidele în vatră. În tindă s-au auzit 
paşii lui Alecu. Era aproape miezul nopţii. 
        Pînă la ziuă tata a gemut. Eu dormeam pe laiţă, lîngă 
Alecu. De cîte ori se văieta, Alecu mă ghiontea, şoptindu-mi în 
ureche: 
        — Auzi... auzi... 
        O singură dată i-am răspuns: 
        — Aud! Prefăcutul... 
        Tata a auzit şi a spus în întunerec: 
        — Aşa să ai tu noroc, cum mă prefac eu... 
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VI 
 
        În dimineaţa albă de Crăciun, îmbrăcat în cămaşă de in, a 
cerut biblia, şi mai apoi grăia singur: 
        — Într-o zi ca asta m-a făcut pe mine mama... 
        A început să citească despre steaua magilor. 
        — Şi iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea 
înaintea lor, pînă ce a venit şi s-a oprit deasupra staulului, 
gîngăvea glasul lui, şi Alecu mi-a făcut semn cu ochiul. 
        După-amiază, tata s-a îmbrăcat şi a ieşit în ogradă, cu 
piciorul îndoit, sprijinit în cîrjă. Apoi a ieşit în drum. Noi ne 
uitam pe fereastră în urma lui. 
        În casă parcă s-a făcut mai multă lumină, ograda ni s-a 
părut mai frumoasă după ce-a dispărut tata, şchiopătînd, după 
colţul şurii. 
        Oamenii de pe drum se opreau şi se uitau lung în urma lui: 
        — Cît e de slab Ion al Tomei... 
 

* 
 
        Se necăja aşa, şi ne încurca la treabă. Noi îl suduiam în 
gînd: 
        „De l-am pune pe jeratic, să vezi cum ar fugi... Ar lăsa 
cîrja dracului“... 
        Mama ne-a auzit o dată şi ne-a spus, cuprinsă de grijă: 
        — Daţi-vă seama... Cade pe voi păcatul... 
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VII 
 
        Şedea noaptea pînă în geana zilei, cu coatele pe fereastră. 
Pe întuneric, îi bănuiam capul zborşit, cu bărbia pusă pe mîini. 
Sta de vorbă cu cineva din întunericul de afară. 
        Cîteodată venea lîngă laiţă şi cu mîna fierbinte ne căuta 
obrajii. Odată m-a apucat de păr şi mi-a şoptit încet: 
        — Scoală-te! Tu-mi eşti mai drag. Vină să-ţi arăt... 
        Îmi strîngea mîna în mîna lui asudată de călduri. 
        Am sărit din aşternut şi am vrut să ţip. Tata mi-a apăsat 
mîna pe gură: 
        — Păcătosule... Taci! Vino să vezi cum merg pomii... 
        Cu ochii zgîiţi la fereastră, mă uitam la cele două rînduri 
de pruni. Umbrele lor ca ghearele, negre, se clătinau pe omătul 
din grădină. Luna ardea, undeva, peste case. 
        — Uite-i cum vin spre fereastră... De nu s-ar îngrămădi 
toţi deodată... Tu nu-i auzi? Păcătosule! Nu toţi păcătoşii pot 
vedea asta... 
        Plînsul meu a răsunat în întunericul casei. 
        — Tată... Dă-mi pace... 
        Frigul de sub laiţă mă pişca de picioare. M-am smucit şi în 
aşternut l-am cuprins pe Alecu cu amîndouă mîinile. 
        Mama s-a dat jos din pat şi a aprins lampa. Tata, cu capul 
zborşit, se uita în grădină. S-a întors şi a făcut semn cu mîna: 
        — Stinge lampa! Se sperie... 
        Şi iar se uita afară, cu mîna la gură. Apoi: 
        — S-au oprit... Păcătoşilor... Voi nu pricepeţi semnele... 
        Mama îşi ştergea ochii de plîns: 
        — Ioane... Ioane... 
        — Plîngi, strănepoată a Sarei, îi spunea tata, ţinîndu-se de 
scaune şi de horn, în mersul lui spre pat. 
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        Şi o privea din mers, cu ochii stufoşi de sub cuşma 
ţuguiată pe care n-o scotea niciodată din cap. 
        Alte nopţi citea cu glas tare apocalipsul. Umbrele fiarelor 
din vedenia sfîntului Ioan se desprindeau din cuvinte şi apăreau 
pe pereţi. Eu îmi acopeream capul cu ţolul. Strîngeam 
pleoapele şi vedeniile apocalipsului apăreau undeva în mine. 
Mi-era frică şi mă strîngeam lîngă Alecu, care sforăia liniştit în 
somnul al doilea dinspre ziuă. 
        Tata întrerupea din cînd în cînd cititul, îşi sprijinea cotul 
pe carte şi rostea tare: 
        — Ce va fi atunci... 
 
 

VIII 
 
        Mama a ascuns biblia, ca să nu mai ardă lampa toată 
noaptea. Şi în afară de asta, avea pe la ochi dungi albăstrii de 
nesomn. 
        Tata, în cele dintîi nopţi, a dormit liniştit. Nu mai vorbea 
prin somn, nu se mai văita apucîndu-şi genunchiul săgetat de 
moarte. Odată, pe cînd trecuse de mult miezul nopţii, a trezit-o 
pe mama, ghiontind-o cu piciorul cel sănătos. 
        — Femeie, aş bea o ţigară... 
        — Omul lui Dumnezeu, i-a răspuns mama, de unde să-ţi 
aduc tutun în ceasul acesta de noapte? 
        — Du-te, împrumută de undeva... De nu... Vai! Va fi rău 
de voi... 
        Şi a rîs fioros. Noi ascultam holbaţi în întuneric. 
        Mama s-a sculat şi a ieşit afară. I-am auzit glasul la gard: 
        — Bade Tuhai... 
        A sculat vecinul şi i-a adus tatii tutun. El a sucit o ţigară, 
în hîrtia groasă, şi a fumat-o pînă la buze. Din noaptea aceea s-
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a dat iar pe fumat. Se lăsase o dată, datorită mamei, care i-a pus 
în tutun păr de capră. 
        În altă noapte a cerut rachiu. Mama a luat dintr-o 
legăturică bani şi s-a dus prin troiene să scoale crîşmarul. 
        Acum tata bea şi fuma mai mult ca înainte de boală. 
Mama îi spunea cîteodată: 
        — Ioane, astea-s lucrurile dracului! Eşti bătrîn şi bolnav... 
        — Femeie, răspundea el, am citit Psaltirea şi nu mi-a 
ajutat nimic... 
        Eu, aproape fără să vreau, am spus: 
        — Citeşte parabola bobului de muştar! Pomul umbros 
care umbreşte pămîntul şi odihneşte păsările. Credinţa care 
mişcă munţii... 
        Alecu mi-a luat din gură cuvîntul: 
        — Crede şi te vei mîntui... Statornicie... Isus umblînd pe 
valuri... Învierea lui Lazăr... Cum să te mîntui, dacă nu crezi? 
Numai cititul n-ajută... 
        — Rătăciţilor... Căpcînilor... a scrîşnit tata, zvîrlind în noi 
urciorul cu apă fierbinte de pe sobă. De unde ştiţi voi? Cum îl 
învăţaţi voi, ticăloşilor, pe un bătrîn ca mine, care a colindat 
lumea asta întreagă? Unde-aţi fost voi, mai departe decît pînă 
la tîrg? Vă faceţi mai cuminţi decît popa... 
        — Popa... a rîs Alecu, ştergîndu-şi apa de pe cap, ne spune 
să postim trei sferturi de an. De ce nu ne pune să citim biblia, 
cum spune acolo: „Cercetaţi scripturile...“? 
        — Du-te, fugi şi rîneşte bălegarul grajdului, ereticule! a 
răcnit tata, cerînd mamei un lemn de lîngă vatră, să-l lovească. 
Piei din ochii mei, Satană... 
        Ieşind, Alecu mi-a făcut semn să-l urmez. În grajd, a scos 
din sîn o biblie mică, învelită într-o batistă de in cusută cu flori. 
        — Tu n-ai fost niciodată acolo... Peste cîteva zile vine 
Prorocul, să ţină predica. Să nu spui nimănui. Am să te iau 
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acolo. Ne rugăm cu lacrimi. Nu ca la biserica lor... De trei 
săptămîni merg acolo... 
        — Unde? l-am întrebat eu, înlemnit cu biblia în mînă. 
        — În pădure. În mijlocul pădurii. În bordeiul de lut. Acolo 
se adună fraţii Domnului... Adevăraţii creştini... 
        (Băgasem de seamă că de cîtva timp Alecu zîmbeşte mai 
des şi vorbeşte mai blînd. Nu mai suduia de cruce şi 
Dumnezeu, şi gura lui, cînd horăia noaptea, nu mai mirosea a 
tutun.) 
        Mi-a spus apoi punîndu-şi biblia în sîn: 
        — Îmi pare rău că l-am mîniat pe tata... I-aş cere iertare... 
El nu înţelege. E cu inima înăsprită... 
        Mai apoi, în casă, a căzut în genunchi, lîngă sobă, şi i-a 
cuprins picioarele. Tata a răcnit, plecîndu-se să-l lovească: 
        — Vaaai... Mă ucizi... 
        Alecu şoptea: 
        — Iartă-mă... Te-am mîniat... Iartă-mă... 
        Apoi a fugit afară. 
        — A înnebunit... A înnebunit... se văita tata, cercetîndu-şi 
picioarele. 
        Mama înlemnise cu o strachină în mînă. 
        Pe mine mă cutremura plînsul... 
 
                                                                                                                          

IX 
 
        Noaptea următoare mi s-a ivit în vis diavolul de pe icoana 
din biserică. S-a desprins din flăcările roşii, cu ochii albi, cu 
aripile negre, repezind spre pieptul meu furca. 
        Îmi arăta convoiurile condamnaţilor la muncă veşnică, în 
drum spre cuptoarele iadului. 
        — Uite, colo... Vezi... 
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        Între un negustor cu balanţa legată de gît şi un călugăr cu 
sticla de rachiu în buzunar mergea tata, ţinîndu-se în cîrjă. Din 
cînd în cînd îşi ridica ochii spre înalturi, acolo unde se desparte 
drumul iadului de cel al raiului. Se ruga: 
        — Doamne... Am pătimit prea mult. În minele Americii şi 
la coarnele plugului. Cu ce te-am supărat, Doamne, 
Dumnezeule?... 
        Diavolul care-1 mîna din urmă cu biciul de foc l-a lovit 
peste spate şi l-a repezit. Tata a căzut în genunchi. Şi 
convoiurile veneau mereu, călcîndu-1 în picioare. Au trecut 
peste dînsul condamnaţii vreme de o zi, şi în cele din urmă a 
rămas singur pe drumul de zgură. 
        Diavolul care mă ţinea de mînă a sărit înapoi pe icoană, 
alergînd spre porţile iadului. 
        Din înălţimi cobora spre tata un înger care semăna cu 
mama, aşa cum am văzut-o cîndva pe o poză din tinereţe. 
        ... Mă zgîlţîia cineva şi am deschis ochii. Mama, în 
cămaşă albă, mă întreba încet: 
        — De ce plîngi prin somn?... 
 
 

X 
 
        Într-o duminică mă porneam la biserică. Alecu, din prag, 
m-a apucat de mînă: 
        — N-o să te mai duci de multe ori la biserica lor... 
        Din papucii rupţi mi se vedeau obielele de lînă roşie. 
Sumanul, care-1 purtase tata şi Alecu, era cîrpit pe la poale şi 
cu găuri în coate. 
        Se tămîiau frunţile plecate cînd am intrat pe uşă. O femeie 
a şoptit în urma mea, de ajuns de tare: 
        — Uite cît e de rupt... 
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        Iar alta: 
        — Îi ies obielele din papuci... 
        Mi s-a urcat sîngele în obraji şi m-am întors din mijlocul 
bisericii. Din prag m-am uitat o dată la icoana Maicii 
Domnului şi la izgonirea din rai. 
        — Afurisit... Să fiu afurisit dacă oi mai veni! Să mi se 
usuce mîinile şi picioarele... 
 

* 
 
        Am intrat în casă, plîngînd, şi l-am apucat pe Alecu de 
mînă: 
        — Du-mă cu tine acolo... 
        Pe drum zîmbea îndurerat de povestirea mea. La urmă mi-
a spus: 
        — Aşa sînt ei toţi... Se duc să-şi arate veşmintele. 
Farisei... 
 

* 
 
        Cărarea trecea printre două dealuri. În faţa noastră 
pădurea părea o cetate neagră, cu acoperişuri de argint. 
        Alecu îmi arăta urmele: 
         — Uite cît de mulţi s-au dus acolo... 
        Printre urmele de papuci şi opinci se vedeau în omăt 
urmele unor picioare desculţe. 
         — Prorocul... Urmele Prorocului... mi le arăta Alecu,          
oprindu-se şi privindu-le; uite degetele picioarelor... uite 
călcîiul...   Lăudat fie Domnul... 
        În inima pădurii, între văgăuni, am alunecat pe 
povîrnişuri, pînă la bordei. Urmele se sfîrşeau la uşa închisă. 
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Alecu a bătut de trei ori şi ne-a deschis un om în mintean alb ca 
varul. 
        — Lăudat fie Domnul... a salutat Alecu. 
        — În vecii vecilor... a răspuns omul în mintean alb, 
închizînd uşa cu zăvorul. 
        Lampa ardea atîrnată în mijlocul încăperii. O masă 
aşternută cu alb. O biblie deschisă. 
        Credincioşii căzuţi cu feţele la pămînt. Cîte un glas mai 
tare striga: „Doamne, eu păcătosul...“ şi se stingea iar în şopot. 
Din ochii lor, pe obrajii lor, curgeau lacrimi şi sudoare pe 
pămîntul bordeiului. Mirosea a busuioc uscat şi a piele de oaie 
dubită. Pe pereţii vineţi lunecau picuri de apă. 
        Alecu a îngenuncheat la uşă, şoptind: 
        — Doamne, Dumnezeule... 
        Şopotul lui s-a amestecat cu celelalte şoapte, care parcă 
spuneau pămîntului ceva grav şi grabnic. 
        Cel dintîi s-a ridicat Prorocul, flăcăul acela fugit de la casa 
de nebuni. L-am cunoscut după pletele lungi şi după faţa care 
semăna cu a lui Isus. Ceilalţi s-au ridicat pe rînd, mai şoptind 
resturi de rugăciuni. 
        Îşi ştergeau cu mînecile sumanelor obrajii şi ochii. 
Prorocul a vorbit despre chinurile celor dintîi martiri şi 
asemăna adunarea din pădure cu adunările celor dintîi creştini. 
        În ochii lui ardea o flacără ciudată, care mi-a prins 
privirea ca într-un farmec. 
        — Pe noi ne fugăresc, spunea el, pentru că noi spunem 
adevărul, Isus a fost stupit pe obrajii amîndoi. De ce să ne 
temem de hula altora? De ce să ne furişăm ca şerpii, ca 
fiarele?... 
        Am urcat iar povîrnişurile. Pe cărarea dintre dealuri, 
Prorocul mergea desculţ prin omăt, înaintea tuturora. Erau vreo                  
zece-doisprezece bărbaţi. 
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        În urmă, pădurea părea o cetate neagră, cu turnuri de 
argint. 
        Cărarea trecea printre muşuroaie ieşite de sub omăt ca 
nişte cuşme negre. Prorocul a ridicat braţul: 
        — Vă binecuvîntez, vietăţi în întuneric... 
        Oamenii opriţi în cărare au început un cîntec. Cerul 
albastru părea o boltă a unei biserici fără hotare. 
        Prorocul a luat un bulgăre de omăt şi l-a dus la buze: 
        — Domnul Dumnezeu ne-a aşternut calea cu argint. Nici 
cel mai meşter dintre argintari n-a văzut argint mai curat... 
 

* 
 
        Cei care ne-au văzut coborînd dealurile ne aşteptau la 
marginea satului. Bărbaţi cu cojoace miţoase, femei 
îmbrobodite pînă la ochi. Prorocul îi binecuvînta. Cîţiva au rîs. 
Alţii şi-au ridicat cuşmele în faţa omului care mergea desculţ 
prin omăt. În urma mea unul a spus încet: 
        — S-o fi uns pe tălpi cu untură de drac... 
        De pe la toate casele ieşea mulţimea de oameni. Vestea se 
răspîndise repede: 
        — Vine Prorocul... 
        Răscrucile şi podurile erau pline de lume. 
        Prorocul s-a oprit. S-a uitat pe rînd la credincioşii lui, ca şi 
cum ar fi căutat pe cineva. Şi-a oprit ochii pe Alecu: 
        — Frate, unde stai tu? Merg la tine... 
        Alecu s-a alăturat de el. Încerca să-i spună că nu s-ar 
putea... Îi vorbea despre tata că e bolnav. Prorocul a zîmbit 
între plete: 
        — Ferice de tine că te-am ales... 
        Femeile şopteau: 
        — Se duce la Ion al Tomii... 
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        Ograda noastră s-a umplut de lume. Copiii se suiseră pe 
poartă şi pe garduri. Prorocul, pe prispă, a ridicat mîna... 
        ...În clipa aceea a ieşit afară tata, ţinîndu-se în cîrjă. Cu 
gura strîmbă a răcnit: 
        — Cine eşti? Ieşi afară din ograda mea... 
        Şi a stupit pe picioarele desculţe ale Prorocului. Ţinîndu-
se de blana uşii, l-a lovit cu cîrja peste mînă. Omul desculţ a 
întins şi mîna cealaltă: 
        — Loveşte-mă şi peste asta, frate... 
        Copiii au sărit de pe garduri, la suduirile tatii. Oamenii au 
ieşit pe rînd din ogradă, murmurînd cu ochii în pămînt. În urma 
tuturor a ieşit Prorocul, rostind: 
        —  Te iert, frate! 
        Tata, cu cîrja ridicată, răcnea la dînsul din prag: 
        — Proroc mincinos! Ieşi... Du-te dracului... 
        S-a tîrît pînă la şură, unde Alecu plîngea cu capul în mîini, 
gemînd: 
        — Doamne... Doamne... Doamne... 
        Tata l-a lovit cu cîrja peste cap şi l-a fugărit pe poartă: 
        — Ticălosule! Ţi-ai părăsit credinţa... Ieşi din ograda 
mea... 
        Prorocul a fost prins şi dus între baionete înapoi la casa de 
nebuni. Figura lui s-a şters din amintiri şi nimănui nu i-a părut 
rău. Cum nu ne pare rău după o pată de soare de pe perete... 
        Alecu s-a dus de-acasă, şi veştile despre el spuneau că îşi 
bea tot cîştigul braţelor într-un tîrg depărtat. 
 
 

XI 
 
        Tata slăbise tare. Mama îl ridica în braţe şi-l punea în 
coşul carului. Înjuga vitele şi se duceau amîndoi la cîmp. 
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        De la noi, cînd e linişte multă, se aud clopotele cele mari 
de la mănăstirea sfîntului din Suceava. 
        Odată, în asfinţit, tata şedea singur la car şi asculta 
clopotele depărtate. Mama a venit cu braţul de porumb şi l-a 
găsit plîngînd cu capul pe genunchi: 
        — Vai mie... Vai mie... 
        Se uita la mama, cu ochii înroşiţi. 
        — Du-mă la sfîntul... 
        Mama a hotărît: 
        — Mîine dimineaţă! 
        În seara aceea a vorbit cu un căruţaş care mergea a doua zi 
la tîrg. 
        Ardea cerul la răsărit cînd a strigat la poartă căruţaşul: 
        — Bade Ioane... Se face ziuă... 
        Mama l-a dus în braţe pînă în căruţă. Căruţaşul a plesnit 
calul, şi căruţa a pornit duruind. 
        De la marginea satului se văd depărtările. Tata a ghiontit 
căruţaşul, arătîndu-i cu mîna spre răsărit: 
        — Gavrile, uită-te, parcă arde cerul... 
        Omul a rîs cu toată gura, şi-şi îndemna calul: 
        — Ghi... Lupule... 
        — Ce pricepi... Ce pricepi dumneata... a răspuns tata, apoi 
a adormit în fînul din fundul căruţei. 
        L-a trezit căruţaşul la poarta mănăstirii. Omul acesta cu 
rîsul rău, care nu l-a ajutat să coboare din căruţă. Tata s-a tîrît 
cum a putut şi s-a sprijinit cu spatele de zidul clopotniţei, să-şi 
tragă sufletul. Picioarele nu-1 puteau ţine şi a alunecat încet, 
lîngă zid, văietîndu-se. 
        O doamnă cu văl negru i-a aruncat la picioare un ban. Tata 
l-a luat între degete şi i l-a zvîrlit în urmă. Doamna a intrat în 
mănăstire. Asupra banului s-au aruncat trei copii desculţi. Tata 
se blestema, izbindu-şi capul de zid. 
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        În faţa lui, un cerşetor bătrîn, rezemat de un castan, cerea 
cu mîna întinsă: 
        — Miluiţi-mă, creştini! 
        Au trecut alte doamne şi au aruncat cîte un ban la 
picioarele tatii. Cerşetorul şi-a lăsat mîna în jos şi a venit la 
dînsul: 
        — Om bun, mie nu-mi dă nimeni... 
        — Ia-ţi banii, omule! i-a răspuns tata. Eu am venit la 
sfîntul. N-are cine mă ridica... 
        Cerşetorul a adunat banii din colb şi tata s-a apucat de 
braţul lui: 
        — Ajută-mă... 
        A intrat în ograda mănăstirii, sprijinit de braţul cer-
şetorului. O alee de tei duce pînă la uşă. Aici tata s-a uitat la 
barba albă a cerşetorului şi i-a spus: 
        — Sameni cu sfîntul Niculai... 
        Şi a intrat în biserică. 
 

* 
 
        Călugărul de o sută de ani i-a citit la căpătîiul sfîntului de         
ducă-se-pe-pustii. De slăbiciunea trupului şi a sufletului. L-a 
lovit cu crucea de argint peste genunchiul bolnav, şi a răsunat 
biserica din şapte bolţi cînd s-a văietat tata. Apoi tata a sărutat 
pe rînd chipurile săpate în argint de pe racla mucenicului. I-a 
curs sudoarea în boabe de pe frunte la picioarele călugărului. Şi 
într-un tîrziu hîrşîitul picioarelor lui şi ţăcănitul rar al cîrjei lui 
au ieşit afară din biserică. 
        ...L-a cuprins o mare deznădejde. Aştepta de două ceasuri 
la poarta mănăstirii şi căruţa nu mai venea să-l ia acasă. 
Căruţaşul iubea rachiul şi de bună seamă dormea cu capul pe 
masă în vreo crîşmă. 
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        Băteau clopotele de vecernie şi căruţa nu mai venea. Tata 
a pornit în cîrjă, spre poarta tîrgului. Îndoit de şale, cu cuşma 
ţuguiată, trecea printre grupuri de oameni care se dădeau la o 
parte, privindu-l cu zîmbete strîmbe: 
        — Săracul om... 
        S-a oprit pe dealul tîrgului, să se uite la îngrămădirea 
acoperişurilor peste care soarele în amurg îşi aprinsese focurile. 
La stînga, între brazi, un glas de fată cînta pe ruinele cetăţii. 
        Tata s-a aşezat sub stîlpul pe care o mînă de lemn, cu 
arătătorul întins, arăta calea satului nostru: „La Nuci, 16 km“. 
S-a uitat multă vreme la inscripţie. Şi-a proptit capul în pumni 
şi se tînguia: 
        — 16 kilometri... Ce mă fac, Doamne... 
        Apoi a izbit cu pumnul osos peste genunchiul bolnav: 
        — Cît ai să mă ţii priponit? Cît?... 
        Şi şi-a încordat toate ciolanele. S-a apucat de stîlp şi s-a 
ridicat în picioare. Prin ciolanul bolnav a simţit ca o răsuflare 
caldă. Parcă o mînă i-ar fi ţinut cuprinse încheieturile 
genunchiului. 
        Şi aşa a pornit la drum, uitînd cîrja sub stîlp. Arătătorul 
mîinii de lemn i-a arătat calea, cînd s-a uitat în urmă, şoptind: 
        — Slavă... Slavă ţie, Ioan-cel-Nou de la Suceava... 
        De bucurie, vorbea cu pomii de pe marginea drumului: 
        — Mergeţi la tîrg, pletoşilor? Drum bun... 
        Înnoptase de-a binelea cînd l-a ajuns în mare fugă căruţa 
cu care venise. Omul, beat, cînta, îndemnîndu-şi calul. A oprit 
lîngă tata: 
        — Dumneata, bade Ioane?... 
        — Mînă înainte! i-a spus tata. Eu vin pe jos. Cît mi-i de 
dor să umblu... De cînd n-am mai umblat... 
        Omul şi-a reînceput cîntecul, după ce şi-a bătut calul cu 
scîndura pe care şedea. Căruţa se îndepărta cu roţile scăpărînd. 
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        Căruţaşul a strigat la noi la poartă: 
        — Cumătră, badea Ion vine în urmă, sănătos... 
        Şi a dat bici calului. 
        Mama a intrat în grajd şi a plîns, cuprinzînd gîtul vacii. Cu 
broboada pînă la ochi, cu furca cea de fier sub suman, a ieşit pe 
poartă şi a apucat drumul spre tîrg. 
        Aproape de miezul nopţii, a ajuns la podul de la jumătatea 
drumului. Tata se odihnea rezemat de apărătoarea podului. 
Îngîna poate un cîntec, poate o rugăciune. 
        În mijlocul drumului s-au îmbrăţişat sărutîndu-se. Spre 
ziuă au ajuns acasă. 
        ...Şi a durat bucuria tămăduirii cît durează odihna ciorii în 
par. 
        Culcat pe pat, îşi mîngîia genunchiul. Şi a auzit iar 
ţiuitura. 
        Şi au reînceput vaietele... 
 
 

XII 
 
        S-a sculat şi a cerut mamei un fuior de cînepă. A împletit 
funia lungă de doi metri. I-a încercat tăria. A ochit cuiul din 
grindă. Apoi a ascuns funia sub căpătîi. 
        A luat biblia, a deschis-o, a gîngăvit cîteva clipe. A închis-
o şi a rămas cu ea pe genunchi. 
        A intrat mama şi l-a întrebat unde-i funia. 
        — Am zvîrlit-o în foc! i-a răspuns. N-am răbdare la 
împletit. 
        Dar mama i-a bănuit gîndul şi i-a spus: 
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        — Ioane, ai muncit şaizeci şi cinci de ani. Şi-ţi vinzi 
sufletul dracului tocmai acum... 
        Tata a stupit într-o parte: 
        — Eu mi-am trăit veacul! Mi-am lăsat sănătatea şi floarea 
anilor în minele Americii! Am mai mers o dată pe picioare...  
Mi-i de-ajuns. De ce nu mă seceră mai repede? 
        Mama a plîns în broboadă: 
        — Ioane, dă-mi funia... Nici n-or să te ducă pe la biserică 
dacă faci una ca asta. Să te îngroape ca pe un cîine... Nu... 
Ioane... 
        — Sufletul mi-i singurul lucru pe care-s stăpîn eu. Fac ce 
vreau! Chinuri mai mari nu pot fi nici dincolo. Fleacuri... Trei 
care de pămînt deasupra... 
        Mama a găsit funia. Tata i-a smucit-o, şi amîndoi au tras 
de dînsa, pînă ce mama a aruncat-o în flăcări. Funia, arzînd, se 
încolăcea ca un şarpe vînăt. 
 
 

XIII 
 
        Vorbea cu mama, dîndu-i de grijă: 
        — Să mă căutaţi bine! Să nu mă îngropaţi viu! Se întîmplă 
la unii. Nu mai bate inima. Se trezesc în groapă şi se zvîrcolesc 
în sicriu... Pe unul l-au dezgropat după şapte ani. L-au găsit 
întors cu faţa în jos. Pricepi tu? Racla să fie de stejar. Să bată 
bine capacul. În pămînt sînt broaşte rîioase. Şerpi. Să nu intre... 
        Era tîrziu noaptea şi, întins pe pat, privea undeva departe. 
Mama cerca să-l liniştească: 
        — N-ai grijă... N-ai grijă! 
        — Cum să n-am grijă? 
        — Ioane, cum vorbeşti tu aşa? Tocmai acum... Am trăit 
împreună patruzeci de ani... 
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        — Aşa-i... iartă-mă! a spus tata şi şi-a tras ţolul peste cap. 
        În vecini cînta un cocoş. 
 
 

XIV 
 
        Horcăitul lui însemna apropierea sfîrşitului. Arăta spre gît 
că se înăbuşă. Ochii i se scufundau în fundul capului şi-i ieşeau 
umerii obrajilor. Ne făcea semne să ne apropiem şi ne spunea 
şoptit la ureche: 
        — Mi-i frică... Văd întunericul... Oare sînt chinuri mai 
mari? 
        Neamurile, venite după moştenire, portăreii, veniţi după 
datorii, şedeau pe laiţă şi fumau. Fumul de tutun îl îneca şi el 
făcea semne cu mîna. Mama s-a întors spre oameni: 
        — Stingeţi ţigările... 
        Unul, trăgînd un fum, i-a răspuns: 
        — Aşa moare mai repede... 
        Apoi a povestit celorlalţi cum s-a chinuit tatăl lui, şi 
numai fumul de ţigară l-a ajutat să moară. 
        Spre ziuă au plecat pe la casele lor, uitîndu-se din uşă spre 
patul tatii: 
        — E tare moşneagul! Nu mai moare... 
        Simţeam că-i aude, şi m-am repezit la topor. Mama m-a 
liniştit: 
        — Las’ că-i aude Dumnezeu... 
        Tata şi-a întrerupt horcăitul şi se uita spre uşă. 
        Se făcea din ce în ce mai mic. Ţolul pe genunchii lui 
îndoiţi făcea pe pat un cort vînăt. Vream să-i cer iertare. 
         Îi spuneam: 
        — Tătuţă... Iartă-mă... Tătuţă... 
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        El a încercat de cîteva ori să-mi răspundă. Nodul din gît îi 
întrerupea glasul. Se vede că şi-a chemat în piept ultimele 
puteri, şi a horcăit, tare: 
        — Dumnezeu... să te ierte... Vezi să nu te mănînce străinii 
şi pe tine ! 
        Lacrimile tulburi îi scăldau obrazul, i se scurgeau în gaura 
adîncă de sub gîtlej. 
        Umbra unui nour mare întuneca ograda şi ferestrele. 
Picioarele tatii s-au lungit spre sobă. A căzut cortul vînăt. 
Mama i-a pus în mînă lumînarea aprinsă. Eu plîngeam, cu 
fruntea rezemată de blana uşii. 
        Neamurile şi portăreii au intrat boncănind din picioare. 
Tata a deschis ochii spre dînşii. Din gura lui am desprins o 
singură vorbă, ca aburul: 
        — A... fa... ră... 
        Lumînarea aprinsă a căzut pe pat, lîngă dînsul. Braţele lui 
au cuprins gîtul mamei. Afară lumina soarele. Un portărel tuşea 
în spatele celorlalţi, care şedeau în mijlocul casei cu căciulile în 
mîini. 
        Mama s-a întors spre dînşii: 
        — Fugiţi la clopote... 
 
 
 

laşi, iunie-august 1938 
 

 


