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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



 

 

FERESTRE anul V, nr. 3 (14), nov. 2014 
 

 
 
 

CUPRINS 
 
 
Elisabeta Isanos: A plecat când era mai mare nevoie de ea – 70 de ani   

     de la moartea Magdei Isanos  ……………..……..…………......… 1 

Eusebiu Camilar: Cuvinte germane în graiul din nordul Moldovei  … 17 

FEREASTRA CU INVITAȚI 
Traian Vasilcău (Republica Moldova) 

Interviu cu Traian Vasilcău ………………………………………..… 33 

Bio-bibliografie …………………………………………………….... 36 

Selecţie de poeme (Sânge strigând; Sete de-amintiri; Crinul pe eşafod;  

   Însumi propovăduire; Fă-l să zboare; Potopul torenţial; Sfinţenie  

   sub lacăt; Străfulgerare; Ne rămâne un cer)   ………………......…. 40 

FEREASTRA CU CĂRȚI 
Ştefan Dimitriu: Pace ţie, cititorule ..................................................... 48 

Dorina Grăsoiu: Texte regăsite, texte regândite ……………………... 51 

FEREASTRA CU POVEȘTI 
Elisabeta Isanos: Reveriile unei plimbăreţe cu satelitul   ……….…… 53 



FERESTRE anul V, nr. 3 (14), nov. 2014 
 

  1  
 

 
 
 

A PLECAT  
CÂND ERA MAI MARE NEVOIE DE EA... 

 
― 70 DE ANI DE LA MOARTEA MAGDEI ISANOS ―  

 
 

 
„Căci eu ştiu că sunt mulţi dintre noi care se tem a-şi 

arăta fondul curat, idealist numai pentru a nu părea, în ochii 
celor mai mulţi, naivi, nepricepuţi în lupta vieţei. Dar această 
luptă a vieţei ce rost mai are, dacă asemenea animalelor nu 
ne-am gândi decât să ne hrănim, să ne păstrăm şi să ne 
continuăm fiziceşte?” 

 
(Magda Isanos, 1944, ciorna unui discurs scris 
pentru cumnatul ei, doctorul Eugen Munteanu) 
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Pentru cei mai mulţi dintre cititorii ei, Magda Isanos este 
numai poeta „Macilor”, a „Toporaşilor”, a crengilor înflorite de 
cais; puţini pot să şi-o închipuie în altă ipostază, aceea a 
luptătoarei care a fost, de fapt, toată viaţa, fie în apărarea unor 
nedreptăţiţi, fie pentru o cauză pe care o credea dreaptă. Dar pe 
lângă asta, ea a fost nevoită să lupte, în ultimii ani ai vieţii, cu 
greutăţile zilnice, provocate de lipsa unei surse suficiente de 
venit, neacceptând, din mândrie firească, ajutorul financiar, 
oferit din toată inima de părinţi. Imediat după încheierea 
războiului, în toamna anului 1944, Magda Isanos se afla la 
Bucureşti, abia întoarsă împreună cu ai ei, din refugiul într-un 
sat din Argeş. Maladia de inimă, provocată de un reumatism 
infecţios poliarticular, avansase foarte mult. Redăm mai jos, în 
acest sens, mărturiile surorilor ei, Silvia şi Veronica.  

  „Magda căuta să nu ne îngrijoreze şi spunea că stând 
în pat, căci i se recomandase odihnă multă şi lipsă de efort, 
ea tot poate face multă treabă şi se apucase să tricoteze 
ciorapi de lână pentru toţi bărbaţii familiei – şi lucra cu 
râvnă şi se bucura când mai înzestra încă pe un cumnat cu o 
pereche de ciorapi.” (Veronica Isanos-Luscalu, Memorii) 

„El (Zebi) nu era nicăieri angajat, şi umbla să caute, pe 
la Uniunea Scriitorilor, pe la Uniunea Ziariştilor, să-şi ofere 
serviciile, ca să zicem aşa, să caute o slujbă, să caute ceva 
/…/ Şi pentru el era greu, dar ea deja exagera, ajunsese 
pentru ea o preocupare prea exagerată, că doar nu era în 
drum, slavă Domnului, existenţa propriu-zisă era asigurată; 
dar faptul că, de când se căsătoriseră ei, situaţia lor materială 
a fost precară, şi faptul că erau obligaţi părinţilor, pe ea o 
afecta foarte mult. Şi degeaba mama, care era, ştii bine, aşa 
de înţeleaptă, aşa de blândă, şi ştia să spună, să-i explice, 
încerca să-i spună că acuma-i o perioadă tulbure, şi nu 
numai ei, că ea-i bolnavă şi că Zebi de-abia se eliberase 
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(fiindcă mai târziu s-a eliberat el definitiv), şi alţii au rămas 
fără serviciu, şi aşa sunt familiile, s-ajută, ea permanent era 
preocupată de chestia asta/.../Ea era, în privinţa asta, 
excepţional de sensibilă şi de susceptibilă, să nu fie o 
greutate, cum s-ajungă ea să aibă şi un copil şi să fie 
bolnavă, şi tot pe capul mamei, şi-atâta se frământa pe 
chestia asta, şi degeaba-i spunea mama 'Dragă, nu-ţi fă 
probleme, că noi ne descurcăm, suntem doctori, de doctori e 
nevoie întotdeauna, o să mai găsim, o să mai facem… o să 
vindem ceva'… Ea era într-o vecinică frământare, să-l vadă 
pe Zebi angajat, să facă ceva să scoată bani; ea singură 
n-avea ce să facă, efectiv, decât să trimită articole şi 
poezii…/.../Din 11 septembrie până în 17 noiembrie, deşi îi 
era rău, a scris foarte mult, a transcris şi a grupat poeziile, în 
vederea unui volum.” (Elisabeta Isanos-Botez, mărturie 
înregistrată pe bandă) 

Dacă puterile fizice-i lipseau, îi rămâneau în schimb alte 
resurse: citea gazetele, scria articole, crezând, cu naivitatea 
celui curat, că lumea era însetată de adevăr şi dreptate. Nu 
putea să-şi închipuie că, după coşmarul războiului, oamenii vor 
continua să fie ca înainte, că, în loc să înceapă o eră nouă, mai 
dreaptă, s-apropia cu paşi repezi un alt coşmar, ţesut din 
minciună. Sunt momente (poate că fiecare generaţie îl are pe al 
ei) ca o ieşire pe brânci din purgatoriu spre stelele eliberate. Şi 
prima reacţie a unui suflet cinstit nu poate fi decât făgăduinţa 
că lumea nu va mai greşi şi nu va mai lăsa nici pe alţii să 
risipească zestrea purităţii redobândite. Ca de obicei, după o 
mare încercare, exista senzaţia că timpul începea să se numere 
din nou, că puteai chiar să-i surprinzi trecerea clipelor curăţate 
de zgură, să-i cuprinzi dintr-o privire faptele, încă nescăpate 
din frâu, să pui ordine-n lume, făgăduind solemn că vei 
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veghea-o să nu mai fie zvârlită în haos. Pentru că răul poate să 
reînceapă, de la ceva în aparenţă mărunt: o eroare strecurată 
într-un ziar, un criminal rămas nepedepsit. Ea încerca să 
vegheze, atât cât îi stătea în puteri, ca lumea să meargă pe 
făgaşul cel bun, să nu se mai întâmple ce se întâmplase. 

Şi iată ce găsea în „Scânteia”, unul din primele numere, 
având portretul lui Lenin pe prima pagină:  

„Strigoii n’au ce căuta în Moldova! Când Armata Roşie 
eliberatoare s’a apropiat de Moldova şi apoi, trecând peste 
Prut, a atins Carpaţii, când hoardele naziste fugeau în 
debandadă jefuind şi incendiind totul în urma lor, slugile 
vânzătoare de ţară ale lui Hitler s’au refugiat din faţa mâniei 
poporului şi măsurilor militare. Şi toţi cei ce jecmăniseră pe 
muncitori şi ţărani, toţi cei ce înjosiseră numele de român în 
Moldova, toţi cei ce torturaseră şi uciseseră pe patrioţi şi 
comunişti au pornit-o în bejenie, vărsând lacrimi amare de 
despărţire şi jale.  
   Cum îi mai durea inima după averile agonisite din jaf. 
Cum li se sfâşia sufletul după bătrâni arşi de vii, după femeile 
siluite, după copiii aruncaţi pe stradă, după tinerii executaţi 
la stâlp!  

Dar au plecat – şi poporul a respirat uşurat ca un om 
care se trezeşte dintr’un coşmar îngrozitor. S’au adunat 
ţăranii, s’au întrunit orăşenii şi au ales în modul cel mai 
democratic primari, prefecţi, administratori etc., dintre 
cetăţenii patrioţi hotărâţi şi energici. Aceştia au funcţionat cu 
rezultate excelente, lucrând operativ, energic cu iniţiativă. 
Moldova începea să întinerească. Dar aceiaşi inşi cari 
încercaseră să oprească istoria în loc, aceleaşi figuri 
înţepenite în trecut, aceiaşi cari patronează agitaţia 
pronaziştilor camuflaţi,  încearcă să împiedice,  să se pună în  
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calea voinţei norodului.  
  Şi a fost dată poruncă să se întoarcă îndărăt cioclii 
răposatului regim antonescian, toţi legionarii şi naziştii 
acoperiţi.  
   E în zadar! Strigoii n’au ce căuta în Moldova. Poporul 
nu vă vrea, vă urăşte. De ce aţi fugit? Sunteţi vinovaţi!  
   Cei aleşi în adunările satelor şi’n întrunirile oraşelor 
sunt singuri reprezentanţi ai norodului. Doar Constituţia 
spune: Toate puterile Statului emană dela naţiune, care nu le 
poate exercita decât numai prin delegaţiune… (art. 33)  

În modul cel mai democratic şi constituţional, au fost 
aleşi şi sunt recunoscuţi de popor. Şi nimic, nici o dispoziţie 
nu-i va putea înlocui. Ei sunt acolo prin voinţa norodului şi 
vor rămâne acolo în interesul norodului.  

Iar strigoii cu mâinile pătate de sânge să fie isgoniţi şi 
pedepsiţi.” 

  Ce trebuie să fi simţit citindu-l e lesne de înţeles. Ea 
însăşi era dintre „strigoii” cărora autorul le interzicea, în 
numele unei pretinse dreptăţi, întoarcerea acasă. Ca să nu mai 
vorbim de toţi ai ei, părinţi surori, refugiaţi de asemenea din 
calea frontului. Dar ea se întreba: poate că autorul nu cunoştea 
realitatea? La urma urmei, nu era vina lui că nu era moldovean 
şi nu ştia cum a fost. Îi trebuia, deci, o replică, în care lucrurile 
să fie puse la punct. Şi s-a aşternut pe scris. 

„Cetim cu surprindere în Scânteia No. 18 an I din 8 X 
944, un articol întitulat: 'Strigoii n’au ce căuta în Moldova'. 
Din rândurile groase şi fără iscălitură reesă lucruri 
neadevărate, probabil autorul nu-i moldovean, nu cunoaşte 
cum s’a petrecut refugiul nefericiţilor locuitori ai provinciei 
greu încercată de războiu şi ceiace este mai trist, a scris 
înainte de-a se informa. Socotindu-l de bună credinţă vom 
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căuta să-l lămurim, întrucât suntem unul din cei care 
cunoaşte, întâmplător, lucrurile. N’au fugit din Moldova 
numai: „slugile vânzătoare de ţară ale lui Hitler care se 
refugiau din faţa mâniei poporului”. Aceste slugi, în care 
vrea să lovească autorul articolului, erau de fapt fugite mult 
înainte ca armata roşie să se fi apropiat de Prut; atât ei cât şi 
averile lor agonisite din jaf, în acel moment erau puse bine la 
adăpost tocmai lângă cealaltă graniţă a ţărei sau chiar în 
străinătate. Iar cei care fugeau în momentul apropierei 
iminente a frontului erau în marea lor majoritate oameni 
necăjiţi, funcţionari mici, cu’n salar de mizerie, muncitori şi 
ţărani îngroziţi nu de judecata poporului ci de războiul care 
urma să se dea peste capetele lor, în clipa imediat următoare 
când Moldova devenea teatru de războiu. 
  Au fugit de groaza morţii în trenuri descoperite, 
îngrămădiţi, era încă iarnă şi-au călătorit săptămâni de zile, 
deasupra lor ningea şi ploua; copiii îngheţau şi erau svârliţi 
ori îngropaţi pe marginea terasamentului. Femei gravide-au 
născut în vagoane de marfă, bătrâni au murit, neputând 
îndura oboseala. Am fost între ei, i-am văzut. Nu erau 
profitorii regimului, ci victimele lui, nu plângeau averi 
agonisite prin crimă, ci bunuri modeste, fructul unei vieţi de 
trudă. După ce-au ajuns la destinaţie, toţi aceştia şi încă un 
număr de nu ştiu câte mii de premilitari ridicaţi cu forţa au 
devenit cerşetori. Căci stăpânirea se interesa prea puţin de ei. 
Funcţionarilor li s’a plătit (la unele instituţii) leafa pe trei 
luni cu titlu de împrumut; însă liberii profesionişti, micii 
proprietari şi negustori, muncitorii – au rămas la voia 
întâmplărei. Nu putem şti câţi au murit în mizerie şi câţi se 
mai sbat încă nădăjduind că se vor întoarce într’o zi acasă. 

Aceasta fiind realitatea, ar fi fost bine ca autorul 
articolului „Strigoii” să pomenească şi de aceşti năpăstuiţi, 
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victime-ale măcelului dezlănţuit de nebunia nazistă. Alături 
de înfierarea funcţionarilor venali, a îmbogăţiţilor şi 
profitorilor de tot felul, înfierare pe care-am fi voit-o mai 
precisă, cu nume, căci sunt nume de toţi cunoscute, să se 
ridice un glas şi’n apărarea celor care, în pragul iernei, 
printre străini, fără bani şi fără haine se sbat să găsească 
mijloace de transport şi-un sprijin cât de mic pentru a reveni 
la gospodăriile lor. Scânteia, ziarul partidului comunist care 
luptă pentru dreptatea tuturor năpăstuiţilor, nu poate să nu 
aibă un cuvânt de spus şi în această tragică chestiune – a 
întoarcerei moldovenilor la vetrele lor. Căci îmi închipui că 
nimenia nu va avea îndrăzneala să susţie că noi toţi 
moldovenii fugiţi din faţa războiului pustiitor suntem fascişti, 
îmbogăţiţi de război sau mai ştiu eu ce criminali care 
ne’ngrozim de judecata poporului…” 

Cum era să-şi închipuie că pe autorul anonim din 
„Scânteia” nu adevărul îl interesa, ci propaganda, pentru care-l 
sacrifica bucuros? De altfel, toate aceste prime numere ale 
ziarului foşgăiau de îndemnuri la răzbunare, şi se practica 
înfierarea „în bloc”, iar numărul de miercuri 11 octombrie 1944 
anunţa profetic: „Se crapă zorile unei zile mari”. Ce mai conta, 
pe lângă asta, o mică minciună? Cui să-i mai pese că refugiaţii 
erau ofensaţi prin includerea lor în categoria profitorilor de 
război? 

Speranţa? Nu putea să fie decât una singură: aceea 
întrupată în tineri şi copii. Printre strigătele de ură, mai 
răzbătea uneori din ziare şi câte un asemenea glas. În numărul 
de duminică 8 octombrie 1944, din „Semnalul”, „cotidian 
independent al democraţiei româneşti”, director Sebastian 
Şerbescu; la rubrica „Vorbe de clacă”, Magda citea 
următoarele rânduri, „aduse de un palid şi frumos adolescent, 
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aproape copil”, „cu o stângăcie şi o puritate de atitudine de-a 
dreptul mişcătoare”, rânduri pe care redactorul le-a reprodus 
fără a schimba „nici o virgulă”.  

„Războiul e pe sfârşite. Câţi nu se’ntreabă astăzi: ce-a 
fost?!… Ce-a rămas? Câţi nu lipsesc dela apelul colectivităţii, 
loviţi de secera neîndurătoare a morţii? Atâţia ani de muncă 
deveniţi nefolositori prin flagelul războiului! Atâtea suflete 
omeneşti dispărute, atâtea bestialităţi şi distrugeri inutile. 
Ce-a ajutat munca grea a atâtor oameni pentru progresul 
civilizaţiei şi al ştiinţei când în patru ani de măcel, oamenii 
au scos la iveală instinctele lor animalice ascunse şi au 
răsturnat toată temelia umanităţii? 
   Generaţia de acuma, peste câţiva ani se va irosi şi 
generaţia care vine la frânele omenirii, suntem noi, copiii de 
astăzi. Cu toată vârsta fragedă, noi, copiii bătrânului 
continent, n’am fost lipsiţi de ororile războiului. Am suferit, 
am îndurat împreună cu „cei mari” toate cruzimile, am fost 
îngrădiţi în limite forţate, ne-am întrebat ca toţi ceilalţi: 
'Când va veni oare clipa libertăţii?' 
   Ne-am strecurat în mijlocul clocotului prin cărări 
întunecate şi spinoase, spre a ne cunoaşte pe noi înşine mai 
bine şi a ne cultiva. Ne-am mirat şi speriat de răutatea 
oamenilor şi am aflat uimiţi că scopul actelor sălbatice şi a 
întregului războiu feroce este fericirea generaţiei noastre. 
Pentru fericirea noastră au fost îngropaţi oameni de vii, au 
fost sfârtecate suflete nevinovate, au fost distruse opere de 
artă. Acei care au condus atrocităţile acestui războiu ce a 
frământat omenirea, au proclamat că tot rostul acestui 
sângeros flagel, este asigurarea unui trai mai fericit pentru 
noi. Pentru fericirea noastră trebuie să se sbată omenirea în 
sânge şi tot pentru aceasta, a fost umanitatea renegată. 
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   Noi ne întrebăm: fericirea noastră are nevoie de aşa 
crude sacrificii? Înălţarea generaţiei care vine, trebuie făcută 
pe piedestalul cruzimii, uitând toate principiile omeniei?  
   Ne vedem mâinile albe, nevinovate, de copii şi privim 
braţele pline cu sânge omenesc, ale celor cari vor să ne 
făurească fericirea! Privind urmele cruzimii bestialice, 
hotărârea noastră n’are nici o şovăială. Refuzăm asemenea 
fericire, ieşită din sânge. Refuzăm o asemenea viaţă 
„înălţătoare” înfăptuită prin cele mai crude atrocităţi. 
   Repet, peste câţiva ani generaţia noastră va fi angajată 
să participe la destinul omenirii şi… ce vom găsi? Şiruri 
omeneşti rărite de biciul morţii, urmele nimicirii rămase ca 
un deget întins spre acuzarea umanităţii!  
   Iată fericirea! Chiar noi am fost obişnuiţi de mici să ne 
visăm tanchişti sau mitraliori, aviatori sau marinari. De mici 
am fost crescuţi şi infiltraţi în ororile războiului, (am) fost 
învăţaţi în meseriile şi armele care hotărăsc în luptele 
oamenilor. În zadar se desfiinţează jocurile şi jucăriile 
războinice, dacă nu dispare pentru totdeauna din paginile 
istoriei şi din realitate acea pată de jale: războiul. Noi suntem 
siguri că generaţia care ne va urma, nu va „beneficia” din 
partea noastră de o astfel de fericire. Priveliştea fericirii ce 
ne-a fost pregătită nouă e acest peisagiu al morţii, al 
distrugerii. Din această fericire izvorăşte instinctul de 
criminal şi de-ace(e)a, noi generaţia care vine o refuzăm”. 
Semnat: Alexandru Dinescu. 

Răspunsul Magdei a venit imediat, plin de pasiunea cu 
care se angaja întotdeauna în apărarea unei idei: 

„Răspuns unui tânăr.  
Am citit în 'Semnalul' un articol al unui tânăr de 

paisprezece ani; de fapt nu era un articol ci mai de grabă un 
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strigăt se revoltă împotriva barbariei războiului în care 
fasciştii au aruncat omenirea. 'Ne-am mirat şi ne-am speriat 
de răutatea oamenilor, spune tânărul meu prieten, şi am aflat 
uimiţi că scopul actelor sălbatece şi-a întregului războiu este 
fericirea generaţiei noastre/…/' Iar după înşirarea tuturor 
ororilor de care ochii săi tineri au fost plini până la refuz, 
autorul închee: 'Noi refuzăm asemenea fericire ieşită din 
sânge'. Ce bine-ar fi dacă toţi tinerii ar simţi la fel cu acesta 
care semnează rânduri atât de admirabile! Dar sunt speranţe 
ca şi alţii să fi înţeles ceva din tragedia fără egal a războiului 
actual. La vârsta când ar trebui să se mai joace; maturizat – 
înainte de vreme – de atâtea sguduitoare realităţi, tânărul 
nostru scrie cuprins de oroare: 'Refuzăm fericirea bazată pe 
crimă'. Aş vrea să-i spun, eu care am de două ori anii lui, că 
întreaga omenire civilizată a 'refuzat' faimoasa fericire 
nazistă. 
   Din păcate nu s’a putut răspunde forţei decât prin 
forţă. Popoarele iubitoare de pace au trebuit să ia armele 
pentru a stârpi pentru totdeauna pe cei care şi-au făcut din 
imperialism şi militarism, din jaf şi crimă o doctrină politică, 
un ideal de viaţă.  
   Însă după ce sgomotul armelor va înceta, copiii de 
astăzi vor fi chemaţi mâine să judece trecutul şi să hotărască 
viitorul. Când va veni pacea, să nu uitaţi ceia ce, copii fiind 
încă, aţi văzut. Să nu faceţi ceiace supravieţuitorii şi urmaşii 
luptătorilor din celălalt război mondial au făcut. Să nu vă 
culcaţi pe laurii proaspeţi, să nu vă lăsaţi biruiţi de egoism, 
de oportunism şi de toate ispitele unei vieţi comode şi uşoare. 
Alţii vor dobândi pentru voi victoria şi pacea, dar vouă vă 
revine sarcina nespus de grea de-a păstra pacea. 
   Pentru aceasta să nu uitaţi niciodată grozăviile 
războiului. Decâteori aţi fi ispitiţi să trădaţi ideile 
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democratice şi pacifiste pentru vre-un folos personal sau pur 
şi simplu din lene; să vă amintiţi: schilozii, orfanii, morţii 
nenumăraţi, distrugerile vaste, cortegiul nesfârşit al 
suferinţelor omeneşti pe care copii fiind le-aţi văzut. Toate-au 
fost cu putinţă, numai datorită trădarei, corupţiei şi lenei 
generaţiilor dintre cele două războaie mondiale. 

Iar voi adolescenţii de azi şi făuritorii de mâine ai 
destinelor patriei să ştiţi că de veţi greşi la fel, foarte curând 
veţi vedea repetându-se măcelul care v'a îngrozit copilăria. 
   Dar, nădăjduim, să fiţi mai vrednici şi mai fericiţi şi vă 
dorim să puneţi temeliile păcei eterne. Totul este posibil şi 
geniul omenesc nu cunoaşte înfrângere şi oboseală când îşi 
propune un ţel de atins. 
   Înaintea voastră şiruri de tineri s’au lăsat atraşi de 
fascism. Profesori, conducători şi propagandişti criminali – 
au reuşit să impresioneze imaginaţia tineretului prin 
simboluri şi practici bizare. Ceiace era mai bun în tineri, 
dragostea de ţară, înclinarea firească spre sacrificiul eroic, 
totul a fost aservit unor scopuri nemărturisite, scopuri 
criminale. Astfel, tinerii, care erau chemaţi prin generozitatea 
inimilor lor neîntinate de viaţă să sprijine progresul, pacea, 
dragostea dintre oameni, au fost siliţi printr’o perversă operă 
de denaturare a adevărului, să slujească războiul şi moartea. 
Băgaţi de seamă, ca la rândul vostru să nu fiţi înşelaţi. 
   Dar, ce spun eu, ochii voştri au privit de timpuriu în 
faţă, orori care nu pot fi uitate. Aţi cunoscut fascismul, nu 
din cuvine, anume potrivite să sune frumos, ci din fapte. 
Adolescenţii şi chiar copiii cei mai fragezi au plătit tributul 
lor de sânge Molohului nesăţios care este războiul. Nu, voi 
nu veţi mai fi o pradă uşoară pentru cei fără inimă şi fără 
conştiinţă. Curaj, tinere prieten şi nu uita că pacea este’n 
mâinele tale. Magda Isanos”  
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   Cum se vede, Magda îi acuza pe eroii supravieţuitori din 
primul război mondial că ar fi provocat, prin delăsare, dezastrul 
care a dus la al doilea. E o acuzaţie gravă, generală, aruncată 
părinţilor şi profesorilor generaţiei ei, făuritorii cu pieptul greu 
de decoraţii ai României Mari. Când se întâmplase cotitura 
greşită, pasul pe-alături care i-a înnămolit, desfigurându-i, pe 
eroii de la Mărăşeşti şi Oituz? 
   În schimb, copiii pe care vedea şi-i auzea zilnic, când 
veneau şi când plecau de la şcoală, o înviorau cu glasurile lor. 
Şcoala primară, cu un zid lateral lipit de calcanul casei, era 
pentru ea o prezenţă benefică; poate că altcineva s-ar fi simţit 
deranjat de zgomotul zilnic, ei i se părea a fi semnul că viaţa 
continua, în ciuda şi pe deasupra nenorocirilor. 

„Stau lângă o şcoală primară. Şi’n fiecare zi, la 
amează, văd ieşind copiii. Strada se umple deodată ca albia 
unui pârău după o ploaie văratecă. Soarele devine mai 
luminos şi inima mi se umple de speranţe. E caşicând aş 
vedea venind spre mine viitorul. Acel viitor spre care privim 
mereu dar pe care prezentul cu scăderile lui îl covârşeşte în 
momente de oboseală. Copiii trec fără să mă vadă, hainele lor 
multicolore, fundele din părul fetiţelor, capetele tunse-ale 
băeţilor gata mereu de bătaie, totul mă’nveseleşte. Dacă ar şti 
ei cât bine îmi fac, reamintindu-mi cu prezenţa lor în fiecare 
zi, că lumea nu sfârşeşte cu noi, aceştia, care-am suferit 
poate prea mult ca să mai putem fi fericiţi vreodată. Ei, în 
schimb, vor avea tot ce ne-a lipsit. Ascult glasurile-argintii, 
nevinovate, fiecare e un îndemn şi-o mustrare. Trebuie să 
lucrăm pentru copii. Pentru ca cel puţin ei să nu cunoască 
umilinţa, foamea, războiul şi toate degradările trupului şi-ale 
sufletului. Această imagină a copiilor care se revarsă pe 
străzi la ora amiezei, ar trebui să stea pururi înaintea 
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fiecăruia dintre noi. Cărturarul când ridică de jos condeiul să 
scrie, să se gândească la ei. Şi cel care strânge puşca pe front 
să-i aibă în inima sa. Fiecare care munceşte în orice fel şi 
care-are-o răspundere mică sau mare – ar trebui să 
nu’nceteze de-a-i avea înaintea lui, căci de fapt generaţia 
noastră şi încă multe după noi vor trebui să muncească din 
răsputeri pentru o lume mai bună, o lume de lăsat moştenire 
copiilor care se joacă în faţa casei mele şi-a dumitale 
cetitorule. Dar asta-i, se’nţelege, mai greu. Să iubeşti viitorul 
şi să te simţi dator faţă de cei care vin. 
   Fascismul a’nvăţat pe tinerii-acestei ţări o lege mai 
simplă, mai uşor de urmat – aceia a bunului plac sprijinit de 
forţă. În locul iubirii de oameni au pus ura, care e vai, mai 
uşor de cultivat şi-al cărui „dinamism” am văzut unde-a dus 
omenirea. 
   Toţi cei care se simt cuprinşi de milă când se vorbeşte 
de epuraţie şi de pedepsirea fasciştilor vinovaţi de dezastrele 
la care-am asistat, să-şi îndrepte privirile lor miloase 
şi’nlăcrămate spre tinerii otrăviţi de doctrinele totalitare; 
tineri care-au devenit cu-atâta uşurinţă asasinii profesorului 
Iorga şi-ai altora mai puţin însemnaţi dar la fel de nevinovaţi, 
tineri care urăsc viaţa cu’nverşunarea cu care-ar fi firesc s’o 
iubească. Să-i privească, domnii miloşi şi să spună: acest 
spectacol nu-i umple, nu i-a umplut de groază? Iar dacă da, 
atunci cum pot cere milă pentru otrăvitorii tineretului 
român? 
   Şi-apoi să ne’ntoarcem la copiii, astăzi de şcoală 
primară; de aceştia nu-i este milă nimănui? Dacă fasciştii 
rămân liberi, ei vor face dintrânşii ceiace-au făcut şi din 
ceilalţi, apologeţi ai urei, ucigaşi fanatici, oameni care nu 
slujesc decât moartea. 



FERESTRE anul V, nr. 3 (14), nov. 2014 
 

  14  
 

   Suntem datori să pedepsim pe vinovaţi. E o datorie 
sfântă nu numai faţă de victimele nevinovate care din 
mormintele lor nu mai pot cere dreptate, ci mai ales faţă de 
copii, faţă de ţara de mâine care nu mai trebuie să cadă 
pradă duşmanilor de ieri şi de totdeuna. 
   Mila pentru fascişti se confundă cu ura pentru oamenii 
cinstiţi, muncitori şi’ncrezători în dreptatea care trebuie să 
vină odată. Evrei şi ruşi au fost ucişi pentru marea vină de-a 
se fi născut din părinţi evrei sau ruşi. Atunci puţine glasuri, 
şi-acelea cu sfială, au vorbit de milă. 
   Astăzi se cere pedepsirea fasciştilor, a hitleriştilor şi-a 
îmbogăţiţilor de război, toţi-aceştia au fost liberi să nu fie 
ce-au fost şi să nu săvârşească crimele pe care le-au săvârşit. 
Nu li se cerea pentru asta decât un dram de conştiinţă 
omenească. N’au avut-o. În folosul lor propriu sau al 
stăpânilor lor au trimis la moarte sau au ucis cu propria lor 
mână zeci şi sute de nevinovaţi. Prin propaganda lor, au 
dezlănţuit războiul din care-au tras foloase – şi l’au continuat 
ani de zile după ce devenise evident pentru oricine că-i un 
războiu pierdut. 
   Şi’n folosul acestora se invocă mila. Dar trebuie să 
spunem făţiş că o astfel de milă ar fi neruşinare şi-o greşeală 
de neiertat, pe care’n curând am plăti-o scump. Franţa – care 
e, mi se pare, o ţară mai profund democrată decât noi a păşit 
îndată la epuraţie. Citim, c’au fost executaţi cutare şi cutare 
criminali de războiu. În Anglia – deasemeni, glasuri severe se 
ridică de pretutindeni. Numai la noi în ţara lui hatâr-bacşiş, 
lumea se cutremură de milă. 
   De şase săptămâni nici-un vinovat n’a fost adus în faţa 
vreunui tribunal. Metodele naziste trebuesc, se’nţelege 
excluse. Totul să se petreacă la lumina zilei, arestarea şi 
judecarea vinovaţilor celor mai vinovaţi să nu excludă 
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dreptul de apărare. Să fie date publicităţei toate documentele 
acuzatoare. Fiecare să-şi poată da seama de întinderea şi 
grozăvia crimelor – precum şi de justeţea pedepsei. Până 
când nu se va face aceasta, nici un pas înainte nu-i cu 
putinţă. 
   Iar cât despre cei prea miloşi o să le spun ce mi-a spus 
mie-o ţărancă văduvă din războiul trecut şi mamă a doi fii 
morţi în războiul-acesta: 'Şi când mă gândesc, buna mea 
doamnă, că ăi de-au făcut războiul or să aibă şi ei o singură 
moarte ca mine şi ca dumneta!' Magda Isanos” 

   Dacă dreptatea întârzia, se făcea în schimb auzit tocmai 
glasul acelora care ar fi trebuit să tacă, sub povara ruşinii.   
   Nu ştiu dacă Magda Isanos şi-a trimis undeva articolele, 
replicile ei în acest dialog cu ziarele, cu lumea de zi cu zi. 
Poate că le-a expediat la „Tribuna Poporului” sau chiar la 
„Scânteia”; cert este că nici unul n-a apărut: articolele ei nu 
erau „pe linie”. În vremuri ieşite din matcă, nu adevărul, nu 
respectarea principiilor de drept contau, ci răcnetul absurd, 
fanatic, al patimei dezlănţuite. Care ar fi putut să fie situaţia 
Magdei în acest context este o întrebare gravă şi grea, al cărei 
răspuns exact nu-l ştie decât Dumnezeu. Noi nu putem să 
facem decât presupuneri. Totuşi, există indicii (cum e, de pildă, 
replica ei la articolul despre „strigoi”) că nu i-ar fi fost tocmai 
comod.  
   Apoi, mă gândesc la cuvântul penicilină, şi încerc să-mi 
închipui ce ar fi fost dacă... Două surori ale Magdei, Veronica 
şi Silvia, pomenesc despre leacul miraculos care ar fi putut-o 
salva. Una spune că, pe atunci, nu se auzise la noi de ea, ceea 
ce ar însemna că ei, toţi doctorii din familie, şi alţii, nu ştiau la 
momentul acela că ar fi putut exista o salvare. Cealaltă, 
dimpotrivă, spune că exista penicilina, dar nu la noi, iar altă 
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dată a afirmat clar că ei ştiau, şi că asta le făcea situaţia şi mai 
dureroasă. Să zicem că ambele afirmaţii sunt la fel de 
adevărate: penicilină era, dar nu în comerţ, iar marele public 
nici nu ştia, probabil, de existenţa ei. Ziarele şi revistele 
româneşti, chiar unele din cele pe care ea le citea, vorbeau însă 
despre doctoria miraculoasă (revista „Actualităţi medicale” 
publica, chiar în toamna lui 1944, referate şi dări de seamă în 
acest sens). Americanii, dar şi ruşii, cu sprijinul englezoaicei de 
origine australiană, Florey, se străduiau s-o producă în cantităţi 
suficiente, căci cererea era mare. Deci, se auzise la noi de 
penicilină, dar nu se găsea, şi nici n-avea cum să se găsească: 
era încă în fază experimentală, în cantităţi mici, şi costa enorm. 
Iar bani nu erau. 
   Imaginaţia nu poate fi oprită s-o ia pe cărări ireale, atunci 
când nu găseşte răspunsuri în altă parte. E momentul în care 
simt, mai mult ca oricând, nevoia să întreb, să caut răspunsuri,   
să-mi închipui ce-ar fi fost dacă. Şi nu ştiu cât ar fi putut 
supravieţui Magda Isanos, în anii care au urmat. Dar niciodată 
nu voi spune, aşa cum am mai auzit vorbindu-se despre alţii, că 
a plecat la timp, înainte ca visul ei despre o lume mai bună să 
se năruie definitiv. Dimpotrivă, cred că a plecat în momentul 
când era mai mare nevoie de ea. 
 

 ELISABETA ISANOS 
 
 

*** 
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EUSEBIU CAMILAR 
 
 

CUVINTE GERMANE ÎN GRAIUL  
DIN NORDUL MOLDOVEI 

 
 

Prima întrebare la care trebuie să răspundem, ar fi, dacă 
în graiul oamenilor din nordul Moldovei au pătruns multe 
cuvinte germane, în cursul celor aproape 150 de ani de 
ocupaţie habsburgică. A doua întrebare este dacă aceste cuvinte 
au pătruns în toate domeniile vieţii. Întrebările acestea şi multe 
altele, m-au determinat să culeg vestigii, şi m-am dus pe la cei 
din urmă oameni bătrâni. Mulţi dintre ei făcuseră cătănie la 
„ainunfirţig” şi la „ţfaiunfirţig”. I-am stârnit din liniştea 
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amurgului vieţii. Unii au oftat, şi cu vădită părere de rău şi-au 
întors ochii, de la amurg, înapoi către tinereţe, cel mai atrăgător 
dintre farmece şi cea mai trecătoare dintre iluzii. 

Cuvintele germane n-au pătruns de loc sau mai de loc, în 
agricultură. N-au pătruns deloc în viaţa religioasă. Au pătruns 
însă masiv, cum era şi firesc, prin intermediul administraţiei şi 
cătăniei. Oamenii din Nord, supuşii Austro-Ungariei, făceau o 
cătănie lungă, în depărtate provincii ale imperiului habsburgic. 
Comenzile erau în limba germană. Cum veneau acasă, din 
cătănie sau din războaie, semănau cuvintele gata asimilate, 
stângaci, dar cu o simţire poetică poate fără egal. 
 Trebuie să spun din bun început că nu mă pricep de fel la 
ştiinţa limbii. Mă pricep doar s-o grăesc, cu toată stângăcia 
unui ucenic. Pentru ştiinţa limbii trebuiesc studii îndelungi şi 
grele, şi cred că şi vocaţie. Lucrul meu a pornit dintr-un respect 
pentru cel mai frumos dintre toate fenomenele. Şi a mai pornit 
şi din părere de rău că aceste rămăşiţe n-au prea atras până 
acum oameni pricepuţi să le „culeagă” după toate criteriile 
ştiinţifice. 

1. Să nu te miri, dacă vei ieşi din casa cuiva, „abrihtuit”     
(abrichten = a instrui). Am să te abrihtuiesc să mă pomeneşti…   
Nu mă abrihtui aşa, că nu mă tem… Am să te spun tătâne-tău, 
să te abrihtuiască, să te porţi frumos. 

2. Die Aphotheke = farmacia, are circulaţie pe toată ţara, sub 
forma apotecă. Îl consemnez, numai pentru că acest cuvânt, a 
pătruns într-un cântec popular: 
„Apotecă fii sănătoasă, 
Multe fete faci frumoase! 
Apotecă, să trăeşti, 
Multe fete rumeneşti!” 
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Credem că acest cântecel cu totul dispărut, a fost ca un 
avertisment pentru fetele de la sat, amăgite de farmecele 
oraşului, să nu dea banii pe nimicuri, imitând feşteriţele şi 
vagmistrele. Cântecul a apărut poate în momentul când fetele 
au prins a se fărbui cu hârtie roşie… 

3. „Auf!” sus sau haide! se foloseşte până şi azi, sub forma auf! 
Aşa îndeamnă potcovarii caii să ridice piciorul la potcovit. Se 
spune: Auf, haramule! Auf, când îţi spun! 

4. Der Ausweis = dovada, legitimaţia, s-a folosit şi se mai 
foloseşte şi azi, sub forma aproape originală, „ausvais”. 
Oamenilor din Nordul Ţării, supuşi odinioară Austro-Ungariei, 
le trebuia ausvaisul la trecerea în Moldova, la rudele rămase 
dincolo. Dealtfel legăturile cu cei rămaşi în afara cordunului 
tras de austrieci la 1775 nu s-au rupt niciodată. 

5. Der Bauer = ţăranul, plugarul, dar şi bădăranul, a fost 
întrebuinţat numai în ultima formă, pejorativă. 

6. Der Besitz = proprietatea, stăpânirea a fost întrebuinţată 
„bizâţ” sau „bezâţ”, şi când se întâmplau certuri pentru pământ 
şi vite, oamenii se întrebau unii pe alţii dacă au bezâţ sau bizâţ, 
adică drept de stăpânire asupra bunurilor în cauză. Dar 
cuvântul se mai întrebuinţa şi aşa: 
― Ce domnule feşter, ai pus pe mine bezâţ, că mă chinuieşti 
pentru vre-o două vreascuri luate din pădure? 
Sau: Grăeşti răstit, parc-aş fi sub bezâţul tău! 
Sau: Nu, mă feciorule: adă întâi bezâţ că pământul e al tău, pe 
urmă îţi dau fata… 

7. Der Bezirk = districtul, plasa, s-a întrebuinţat ca „biţârc”. 
Când eram întrebaţi de unde suntem, răspundeam că din 
biţârcul Sucevii. Pe brifuri se arăta totdeauna: de ex. Gheorghe 
Ion Fasolă din comuna Moldoviţa, biţârcul Chimpolunga…  
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8. Das Blech = tabla, asimilată în „bleah”, a pătruns în grai 
poate odată cu tabla pentru acoperiş. Până azi se spune de către 
oamenii bătrâni, a blehui: Doamne-ajută, ce faci? Blehuesc 
casa, mulţumesc de întrebare! Tot în legătură cu acest cuvânt, 
se afla mai de mult o strigătură: 
Şade moşu-n deal şi urlă, 
Blehueşte o căciulă… 

9. Der Brieftreger = poştaşul, asimilat în „briftregher”, s-a 
întrebuinţat până nu demult: Oamenii noştri nu primeau 
scrisori, ci brifuri. Moşul Alexa, Briftregherul, era aşteptat cu 
nerăbdare, să aducă brifuri din cătănie, sau de la oamenii 
emigraţi la Canada… 

10. Oamenii noştri nu s-au prea omorât cu veneraţia faţă de 
ultimul şi bătrânul împărat habsburg, Franz-Iosef. Îndeobşte 
cuvântul der Kaiser = împăratul, s-a folosit în forma caizăr, iar 
lui Franz Iosef i se spunea Caizăr-Barbă, amintind podoaba 
venerabilelor lui favorite: 
― Trece fudul, parc-ar fi cel puţin feciorul lui Caizăr-Barbă… 
― De ce să mă tem, ce eşti Caizăr-Barbă? 
― Caizăr-Barbă de-ai fi, şi tot nu mă tem de tine! 

11. Die Kanone = tunul, a fost întrebuinţat în forma de 
„canoană”, amintind şi el cătănia de demult. Se spunea: 
― Aşa de grozav huiau canoanele, încât credeam că se 
sfârşeşte lumea…  
Sau:  Au trecut reghimentele cu canoane, trei zile şi trei nopţi. 
Dar depăşind sensul strict militar, cuvântul a fost întrebuinţat şi 
altfel: 
A venit ţugsfirerul beat-canoană… 
Sau: Cine trece? 
Feşterul beat canoană… 
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12. Der Kreuzer = creiţarul, a fost ban foarte căutat. Până şi azi 
oamenii spun când n-au bani că n-au „griţari”… Era de mult o 
urătură de Anul Nou: 
Să trăiţi gospodari, 
S-aveţi parte de mulţi griţari… 
Dar cuvântul a ajuns şi diminutiv, spunându-i-se şi griţăruş… 

13. Die Kronne = coroana, era şi ban de douăzeci, şi i se 
spunea coroană, spre deosebire de un ban mic, numit puişor… 
― Cât ai dat bade? 
― O coroană şi treizeci de puişori! 
― Şi cât ceri pe deasupra? 
― Cincizeci de griţăraşi… 

14. Das Dach = acoperişul, a fost folosit şi se mai foloseşte pe 
alocurea şi azi, drept „dah” 
― Ai întins fânul la uscat până şi pe dah… 
― Am nevoie de câţiva puişori, să tocmesc la loc dahul spart 
astă-iarnă de vânt… 

15. Die Deckung = adăpostul, a ajuns cu timpul „dicunc” sau 
„diconc”. Oamenii erau luaţi în timp de război nu numai la 
luptă ci şi la săpat dicuncuri sau diconcuri: 
― Unde ţi-i omul, lelică? 
― L-au luat şi pe el la săpat dicuncuri… 
― Oare ce fac oamenii aceia străini sus pe deal? 
― Iau măsura dicuncurilor, că iar li s-a făcut poftă de carne de 
om, împăraţilor… 

16. Nici arta tipografică n-a fost străină pentru oamenii din 
Nordul Ţării. Verbul drucken = a tipări, a fost primit în grai sub 
forma „a drucui”. Se spunea: 
― Nu te cred chiar dacă mi-ai arăta bizâţ drucuit! 
― Scrie frumos, parc-ar drucui… 
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17. Era ruşine mare când un pământean venea din târg cu 
„fiacărul”/der Fiaker = trăsura. La un chilipir ca acesta după 
morala locurilor, aveau drept doar cei ce câştigau banii stând 
pe scaun bunăoară avocaţii şi scriitorii, - nu scriitorii de cărţi 
bineînţeles ci scriitorii de la cănţălarii… Dacă un pământean 
făcea greşeala de a călca etica privind folosirea destinat celor 
ce câştigă neasudând, rămânea de pomină pentru multă vreme. 
Bunăoară unul a rămas cu porecla Toader al Fiacărului… 
― Ce eu am bani ca tine, să vin din târg cu fiacărul? 

18. Der Vorlandung=citaţia, a avut o circulaţie foarte largă: 
― Tu ai primit „forloduncul”? 
― Nu! 
― De ce? 
― S-a îmbătat Alexa-briftregherul, canoană, şi a pierdut taşca 
cu forloduncuri! 
― Şi acum ce are să fie? 
― O să-l melduim domnului rat, că a pierdut forloduncurile, şi 
are să dea de dracul… 

19. Die Flasche = sticla, a fost primit destul de frumos în graiul 
din Nord, sub forma de „fliuşcă”. 
― Dă-mi bre pe datorie, o fliuşcă de rachiu… 
― Mare fliuşcar mai eşti, bre…  
― Am băut patru fliuşte de rachiu şi tot nu m-am ameţit… 
Trei fliuşte am dat pe gât, 
Şi tot nu m-am ameţit, 
Vai şi-amar sufletul meu… 

20. Die Fahne = drapelul, a avut o circulaţie largă, sub formă 
de „fană”: 
― A pus Vlad fana tricoloră şi a fost prins… 
― Pune repede fana pe cănţălarie, că-i ziua împăratului… 
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21. Die Farbe=culoarea, a ajuns „farbă”, iar verbul Farben=a 
colora, a ajuns „a fărbui”: 
― Cu ce-ţi fărbuieşti pereţii de sărbători? 
― Am cumpărat din târg şapte feluri de farbă, şapte fărburi! 
― Atunci fărbuieşte-i sănătoasă! Dar pentru ouă ai farbă? 
― Am. Le fărburesc cu zeamă de coajă de arin… 
― Dar pentru lăicere? Ce fărburi ai? 
― Tot zeamă de coajă de arin, amestecată cu zeamă de laptele-
câinelui… Ai văzut ce rochie cu „farbarale” am? /de la die 
Farbwaren = vopselele. 
Şi ţi-oi face dumitale, 
Şi fustă cu farbarale, 
Pe la poale… 

22. Der Freiwilig = voluntarul, cel dus de bună-voie, s-a folosit 
mult, până la totala dispariţie, sub forma de „fraivilic”: 
― Unde ti-i feciorul, lele? 
― S-a dus la cătănie, fraivilic… 
― Cine s-a mai întors de la resbel? 
― Chiar şi Vasile Fraivilicul, cu toate că era o pieritură de 
om… 

23. Der Gefreite = fruntaşul, a rămas şi-ntr-un cântec, sub 
forma „fraităr”: 
Câţi feciori de gospodari, 
Toţi sunt fraitări şi căprari! 

24. Fehlen = a lipsi, a fost acceptata sub forma „a felui”: 
― Cine îţi felueşte? 
― Îţi felueşte multă minte… 
― Mi s-a feluit norocul… 

25. Das Grundbuch = Cartea Cadastrului, a fost odinioară atât 
de necesară pentru chestiunile de hotărnicie. 
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Şi azi încă, această carte se cheamă „grumbuf”: 
― Am să caut la grumbuf, şi dacă te dovedesc, o păţeşti… 
― Nu-ţi cumpăr ogorul, pân-nu văd dacă e întarlat pe numele 
tău, la grumbuf… 

26. Acum vom stărui mai mult, asupra cuvântului Exerzitium = 
instrucţie, acceptat de feciorii noştri care făceau cătănia, ca 
„ghiţârcă” sau „jiţârcă”. Cuvântul se mai întrebuinţează şi 
astăzi: 
― Nu mă ghiţârui, bade, că nu-s prost… 
― Lasă-mă-n pace, căci am făcut în zilele mele destulă 
jiţârcă… 
― A ajuns rău, căci n-a avut cine-l jiţârui la vreme… 

27. În ce priveşte justiţia de demult, oamenii din Nord nu 
mergeau la judecătorie sau la tribunal, ci la „ghiriht”, cuvânt 
asimilat din germanul das Ghericht, şi se întrebuinţa cam astfel: 
― Dacă nu te astâmperi, ai să ai de-a face cu gherihtul, căci 
nici eu nu mă las… 

28. Der Glanz, însemnând lustrul, a fost întrebuinţat aproape în 
forma originală: 
― Am dat glanţ pantofilor cu funingine de pe fundul 
ceaunului… 
Verbul glanzen, adică a străluci, a fost întrebuinţat tot în formă 
aproape originală, adică: 
― Uitaţi-vă cât de tare şi-a glănţuit ciubotele cu vacs… 

29. Contactul dintre orăşeni şi săteni n-a fost totdeauna de bun 
augur. Probă despre acesta stau câteva rămase până azi ca 
aducere aminte a unor relaţii nu tocmai fericite. Cuvântul Der 
Hauer, însemnând tăietor, săpător, a fost acceptata aproape ca-
n original, sub forma „haur”, însemnând golan, haimana, om de 
nimic. 
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30. Viaţa de ţară, însemnând muncă necontenită, udată cu 
sudoare şi de multe ori cu lacrimi, n-a acceptat sub nici o formă 
ceea ce s-ar numi pierdere de vreme, destrăbălare. Pentru 
muncitorul de pământ, timpul era cel mai scump capital, încât 
faţă de cei ce-l risipeau, s-au scornit şi pedepse exemplare. 
Bunăoară cuvântul Chorhaus alcătuit din der Chor şi das Haus, 
a fost acceptat numai în sensul peiorativ. „Horhausul”, casa 
unde seara se făceau exerciţii de cor, poate de către studenţii 
sau elevii în vacanţe, dar de bună seamă de către domnii 
satului, era socotită casă de destrăbălare, căci destrăbălare 
însemna pierderea nopţilor cântând, în loc să te odihneşti 
pentru munca teribilă de a doua zi… Horhausul era o 
contravenţie teribilă, la o etică veche de mii de ani, însemnând 
muncă, tăcere, linişte… 

31. „Hangranatul” sau „hangranata”, derivând din Die Hand şi 
Der Granat, şi însemnând grenada, se mai întrebuinţează până 
azi, în forma asimilării prime, şi aduce aminte de regimentele 
de bucovineni care au luptat sub steagul trufaş habsburgic; se 
spune: 
― Atunci la Piave, am svârlit una după alta, douăsprezece 
hangranate, şi tot degeaba! 
Sau: 
― Cum a pierit Costan al nostru? 
― I-au retezat capul, Talienii, cu o hangranată… 

32. Haptacht, însemnând „atenţie!” a circulat mult timp sub 
forma de „haptac”, şi într-un anumit sens: 
― Ce faci când te întâlneşti cu hauptmanul? 
― Fac haptac! 
― Ce-i bre crezi că am să mă las să faci cu mine multă vreme 
haptac? 
― Nu mă hăptăcui degeba, că nu-ţi merge… 
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33. Numele oraşului Lwow a pătruns în grai în mod firesc, căci 
la Lwov se afla, se pare, o instanţă superioară de justiţie. 
Oricum, numele nemţesc al oraşului, Lemberg, a fost 
transformat în „Lembric” , iar locuitorilor din Lwov care 
veneau cu căruţele cu mărfuri, li se spunea lembricari. 

34. Muştucul de la trâmbiţele şi buciume, derivă din germanul 
Das Mundstuck, are răspândire în tot teritoriul ţării, încât nu 
mai stăruim asupră-i. 

35. „Maşingheverurul”, derivând din Die Maschine maşină şi 
Gewehr, adică armă, şi însemnând mitralieră, are la fel o 
răspândire mai largă, în toată ţara. 

36. Vine la rând acum un cuvânt foarte interesant din punctul 
de vedere al asimilării şi largii lui întrebuinţări. E vorba de 
verbul melden = a raporta, a anunţa, şi asimilat în forma „a 
meldui”. Se spunea şi uneori se mai spune şi astăzi: 
― Oare cine l-a melduit că l-au prins? 
― Dacă nu te astâmperi, te melduiesc la jandari şi dai de 
dracul. 
Degeaba m-ai melduit, 
Că nimica n-am păţit… 
     se lăuda omul sfădit cu stăpânirea, şi melduit de către 
aproapele său…   
     Celor ce se îndeletniceau cu pâra, adică cu melduirea, li se 
spunea melduitori. Se afla prin sate casa melduitorului. 

37. Ober, însemnând superior, a fost acceptat în forma 
originală, de „obăr”, însă numai în mod pejorativ: obăr = golan, 
obăr = tâlhar, obăr = mahăr. 

38. Das Papier, adică hârtia, s-a întrebuinţat de către oamenii 
bătrâni, până mai ieri, numai în înţelesul de foiţă de ţigară. 
„Papirul” era un lucru foarte căutat, căci dacă lipsea, trebuia să 
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răsuceşti ţigara în pănuşă de porumb. Oamenii împrumutau 
unii de la alţii, papir, să-şi răsucească o ţigară… Altfel, când 
era vorba despre hârtie, se întrebuinţa cuvântul românesc. Cum 
vedem cuvântul german era asimilat cu sens strict, numai în 
lumea fumătorilor… 

39. Der Pack, însemnând pachet, a fost întrebuinţat în forma 
aproape originală, „pac”: un pac de tutun, un pac de bumbac, 
etc. În ce priveşte verbul packen, a împacheta, s-a întrebuinţat 
astfel; am păcuit lucrurile, păcueşte bine pânza, să n-o pierzi… 
Se mai spunea: să bagi de seamă să nu te păcălească 
păcuitorii… 

40. Die Patrone, adică cartuşul, s-a pronunţat „patroană”, până 
nu de mult, şi aminteşte participarea oamenilor din Nord la 
războaiele imperialismului austro-ungar. Am cărat lada cu 
patroane, până mi-au ieşit ochii…  

41. Die Patrontasche, însemnând cartuşieră, a avut o deosebit 
de largă răspândire în toată ţara, sub numele de „patruntaş”. 
Sus la codru duce-m-aş, 
Ca să scap de patruntaş… 

42. Astăzi pare de necrezut, un fapt cândva firesc în viaţa 
sătenilor din Nord. E vorba despre emigranţii la Canada, despre 
campania de desnaţionalizare dusă de stăpânirea austro-ungară. 
Emigrarea către continental American, devenise într-o vreme 
nebunie în proporţii de mase, pentru că nefericiţilor ţărani 
săraci li se făgăduia marea cu sarea, dar în realitate, cum 
ajungeau dincolo de ocean, erau supuşi vânturilor întâmplării. 
Acest adevăr ni l-a evocat cuvântul pas, de la germanul der 
Pass, însemnând paşaport. 

43. În gospodăria ţăranilor au pătruns puţine cuvinte, căci au 
pătruns şi prea puţine noutăţi. Cuvântul der Rohr, însemnând 
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ţeavă, conductă, a fost acceptat sub formă de „rolă”, „rulă” sau 
„roră”, şi indică micul cuptor de deasupra plitei. 

44. Nici în legătură cu justiţia, n-au prea rămas amintiri multe, 
după cum s-a mai amintit. Notăm cuvântul der Rat, însemnând 
consiliu, şi rămas în grai sub forma „să ştii că te trag la rat, 
dacă nu-mi dai banii”… 

45. Cuvântul der Schlafrock, însemnând halat, a fost acceptat 
sub forma de „şlafruc”, dar de bună-seamă că ţărăncile nu l-au 
purtat niciodată, ci doar l-au văzut la doamnele din sat, 
preotese, vagmistre sau feşterese… 

46. Saltarului de la masă, prin Nord i se mai spune şi azi 
„şufladă”, de la germanul der Schublade… 

47. Feciorii din Moldova de Nord, porneau la atac în 
„şfarmlinie”, adică în lanţuri de trăgători. Cuvântul german este 
die Schwarmlinie… 

48. Oamenii beau, până şi azi, „şnaps”, adică rachiu care vine 
de la der Schnaps. Se cere şi azi: 
― Bre, ia dă-mi un şnaps… 

49. Die Strafe, însemnând pedeapsă, amendă, a fost acceptata 
sub forma de „ştreaf”, iar verbul strafen, a pedepsi cu amendă, 
s-a transformat în „a ştrăfui”: 
― Am să te ştrăfuesc până ţi-i vinde şi vaca din grajd… 
― Ai să plăteşti ştreaf, dacă nu-ţi trimiţi copiii la şcoală! 
― Dacă te mai prind noaptea pe drum, după ora nouă, plăteşti 
ştreaf! 
― Să ştii bade Costane, că te-am ştrefuit să mă pomeneşti…  
― Cum a fost la gheriht? 
― M-am ales numai cu un ştreaf de zece coroane… 
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50. Cuvântul der Sparherd, însemnând plită se spune şi azi, aşa 
cum s-a asimilat cine ştie când, „şparhat”. 
― Vezi de curăţă bine şparhatul, să coacem pe el o turtă… 
La lelea fără bărbat, 
Doarme câinele sub pat, 
Mâţa doarme pe şparhat…   

51. Seringei i se spune şi azi „şpriţă”, de la die Spritze. Se mai 
spune şi a şpriţui, adică a stropi…  

52. Ca amintire din cătănia de demult, până azi unii oameni 
spun decoraţiilor „şterne”, de la germanul der Stern care 
înseamnă stea dar şi decoraţie: 
― Ce au să-mi cadă şternele de pe umăr dacă m-oi duce? 
― Du-te bre că n-au să-ţi cadă şternele… 
― A trecut pe drum un ofiţăr cu pieptul plin de şterne… 

53. Studieren = a studia, a fost asimilat sub forma „a ştudurui”. 
Se spunea „om ştuduruit”, adică om cu multă carte… 

54. Mărcii poştale şi timbrului i se spunea „ştempel” de la der 
Stempel = timbre. Pe brifuri se puneau ştempele sau se 
ştempeluiau. 

55. „Strohul”, de la das Stroh = paiul, se întrebuinţează şi azi 
cu înţelesul de fân sfărâmat, rămăşiţă de fân, de trifoi sau 
lucernă: 
― Dă nişte stroh la oi, să aibă ce roade la noapte… 
― Nu da vitelor, degeaba, stroh, căci numai îl împrăştie. 

56. „Strujacul”, de la der Strohsack = saltea de paie, a avut o 
circulaţie foarte largă şi o mai are şi acum: 
― Schimbă, femeie, paiele din strujac, că s-au făcut colb… 
― Sînt aşa de calici, că n-au nici strujac sub dânşii, şi dorm pe 
scândura goală… 
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57. „Sturmul” este un cuvânt cu circulaţie mai generală, venind 
de la der Sturm = atacul. 

58. Feciorii care făceau armata la cavalerie, veneau acasă cu 
„şporne” la ciubote, adică cu pinteni. E vorba de germanul der 
Sporn = pintenul… 

59. Astăzi pare destul de ciudat că oamenii simpli, trăind până-n 
gât în veacurile străvechi arhaice, cunoşteau „şif”, adică 
vaporul de la cuvântul german das Schiff. Cuvântul a pătruns 
în grai şi a devenit foarte popular, odată cu emigrările la 
America. Să nu se mire drumeţul, dacă şi azi aude de la oameni 
bătrâni, despre şife scufundate, furtuni pe oţean, debarcările în 
marele port al New-Yorkului, unde îi aşteptau câinii cu colaci 
în coadă… 

60. Unii oameni plecau la Canada, ca la cătănie, „sacumpac”, 
cuvânt potrivit bine după germanul mit Sack und Pack… De 
altfel cuvântul Der Sack = sacul, îl întâlnim şi-ntr-un cântec 
cătănesc: 
Drum bun, drum bun, toba bate, 
Drum bun bravi români, 
Cu sacul, cu sac pe spate1, 
Cu armele-n mâini… 

61. Unii oameni nu se ştiau „şpărui”, de aceea ajungeau rău. 
Alţii, mai înţelepţi, îi sfătuiau să se şpăruiască altă dată, să n-o 
mai păţească… Sparen = a economisi, a strânge. 

62. Mulţi feciori duşi la cătănie se fuduleau când veneau acasă, 
cu grad de „ţugsfir” - de la der Yugsfurer = commandant de 
grupă. 

63. Scatiului i se spunea într-o vreme „ţaizăr” de la der 
Zeisig… 

                                                 
1 Corect: „Cu sacul legat în spate.” 
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64. În echipamentul cătanelor pornite la jiţârcă sau război, intra 
şi „ţăltul”, adică cortul, de la das Zelt. 
― Cine trece? 
― Zugsfirul lui cutare, îmbrăcat în manta de ţălt… 

65. Până şi azi, când oamenii îndeamnă caii să dea înapoi, spun 
„ţuric haram!” de la zuruck! = înapoi! 

66. Cine nu-şi aduce aminte de datoriile de la bănci şi de 
iscălirea „vexelului”, pe care trebuiau puse stempele. 

67. Feciorii veneau din cătănie nu în permisie ci în „urlip”, 
cuvânt potrivit după germanul Uhrlaub: 
― Mă însor până nu mi se mântuie urlipul… 
― Cum vin în urlip, cum te cer de la părinţi… 

68. După cum se ştie, oraşul Wien, a devenit „Viana”: 
― Departe ţi-i omul dus? 
― Face cătănie la Viana, la curţile lui Caizăr-Barbă… 
― Încotro lelică? 
― Tocmai la Viana, să-mi caut dreptul la curţile împăratului… 

69. Din timpul primului război mondial a rămas şi pe la noi 
amintirea cântecului german „Wacht am Rhein”. Fără să vrea, 
asimilatorii noştri au dat acestui marş belicos o replică teribilă: 
Wacht am Rhein = Vaca-n rai… 

 
Cam acestea sunt principalele cuvinte rămase în graiul 

oamenilor din Nord. Acestea sunt puţinele dintre cuvintele 
adunate din gura oamenilor şi din amintiri. Le-au asimilat, 
trăindu-le din plin semnificaţia şi sensurile, bunicii şi părinţii 
noştri. Unele din aceste flori demult uscate, demult gata să se 
prefacă scrum la prima suflare a vântului, şi-au ridicat 
coroniţele acum, să mai lucească odată, înainte de a pătrunde 
definitiv, într-o noapte care nu se mai transformă în lumină. 

Aprilie 1962                                 
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*** 

Eusebiu Camilar a fost membru corespondent al Academiei 
Române, secţia de filologie şi literatură, începând din 1955. 
Şedinţele aveau loc o dată pe lună, fiind convocate de preşedinte. 
Preocupat mai mult de scrisul lui, se întâmpla să absenteze uneori, 
poate şi din cauză că nu se simţea în largul lui în acel mediu 
academic. Absenţele i-au fost reproşate, nu ştiu dacă prin viu grai 
sau în scris, iar el a răspuns printr-o justificare, menţionând titlurile 
şi chiar numărul de versuri scrise în decursul acelui an 
calendaristic, amintind şi faptul că lucra în satul natal, Udeşti-
Suceava, la distanţă mare de Bucureşti, deci nu putea ajunge 
întotdeauna la vreme când era convocat. Realitatea este că, muncitor 
obstinat al scrisului, considera aceasta trudă ca fiind adevărata lui 
menire şi obligaţie, ceea ce nu înseamnă că nu participa, atunci când 
avea ceva de spus, şi la aceste întruniri academice, dovadă stă textul 
prezentat aici, un studiu lingvistic întreprins în satul natal. Postura 
de membru „numai” corespondent i-a stârnit uneori accente de 
autoironie, însă a fost şi cauza unui episod dramatic, în ultimele luni 
de viaţă, când, suferind de cancer hepatic, avea nevoie de un 
calmant puternic, dolantin, iar aprobarea pentru a-l obţine i-a fost 
iniţial refuzată, deoarece numai „membrii plini” aveau acest drept, 
în societatea egalitară de atunci, când „unii erau mai egali decât 
alţii”. A fost nevoie de intervenţii şi rugăminţi, de argumentul că nu 
mai avea mult de trăit („atunci ce rost mai are să stricăm 
medicamentul?” a fost prima replică a persoanei oficiale) şi că era 
absolut necesar să i se uşureze suferinţa în ultimele momente de 
viaţă. Studiul de mai sus este încă o dovadă a iubirii lui faţă de satul 
şi ţinutul natal, cărora le-a închinat cele mai frumoase pagini din 
opera sa.   

*** 
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FEREASTRA CU INVITAŢI 
 

  
 

Arta adevărată este Cuvânt!  
Restul sunt numai cuvinte… 

(interviu) 
 
― De unde îşi trage obârşia omul Traian Vasilcău? 
― De pe malul stâng al Prutului, din Viişoara Edineţului, dintr-o 
familie cu alţi 4 fraţi şi surori, unde dealurile ne-au fost tuturor 
tată, pe care-l doream luat acasă, la sfârşitul fiecărei zile de 
joacă. 
― Înţeleg că prima Academie a Vieţii aţi absolvit-o acolo. Dar 
celelalte? 
― Am tot mers dintr-o copilărie în alta, tot pe urmele 
strămoşului Creangă, până la Universitatea omonimă din 
Chişinău, unde am crezut că fi-voi istoric de specialitate, sau 
învăţător, dar n-am ajuns decât un fir de nisip gânditor ce e 
bietul, poetul. Această inutilitate utilă a mileniului trei. 
― De unde şi până unde Traianus? 

TRAIAN VASILCĂU 

(REPUBLICA MOLDOVA) 
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― Am un aforism în cartea „Atentat la veşnicie”, în care explic 
acest lucru. El sună aşa: „Numele meu e un…prenume scurt, 
uşor de memorizat şi de…uitat. Cine mă uită repede nu m-a 
urât destul.” Deşi nu m-am dezis definitiv nici de numele 
întreg, majoritatea cărţilor apărute în România, dar şi cele 9 
volume de Opere Netăcute purtând (şi) acel nume de Vasilcău, 
unic, de fapt, în literatura română. 
— Când şi cum aţi descoperit poezia? Sau ea, totuşi, v-a 
descoperit? 
— De mic citeam tot ce găseam la îndemână. Dacă nu aveam 
ce să mai citesc – atunci reciteam cărţile. Ascultam emisiunile 
literar-muzicale de la Radio Iaşi, Radio România, Radio 
Moldova, priveam emisiunile culturale de la Televiziunea 
Română. Şi, într-o zi, după atâtea acumulări, zăgazurile din 
mine s-au prăbuşit şi poezia, precum o mare, a răbufnit la 
lumină. Nu-mi amintesc titlul primei poezii şi nici care a fost 
ea. Probabil din cauza că au fost mai multe… 
― Să înţeleg că numai prin lecturi bine asimilate aţi ajuns să 
fiţi un nume de rezonanţă astăzi În cultura naţională? 
— Evident că nu. Să ai talent şi să nu dispui de lecturi e 
insuficient pentru un om al Artei. Să ai talent, lecturi multe şi 
solide şi să nu fii disciplinat, adică să nu munceşti zi de zi – e 
din cale afară de puţin. Dacă nu ai şi caracter, geaba mai 
siluieşti condeiul şi hârtia, mai nou – computerul. Oare nu avea 
dreptate Eminescu atunci când spunea: „Talente multe – 
caractere puţine???” 
— Casa Dvs. părintească, lăsată drept moştenire, de ce n-aţi 
vândut-o? 
— În 1991, când mama a adormit Întru Domnul, vecinii îmi 
ofereau în schimbul casei bani cât pentru o garsonieră în 
Chişinău. Eu locuiam într-o cămăruţă-cutie de chibrituri, dată 
cu chirie de Primăria de Chişinău. Mergeam la casa părăsită 
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şi-mi închipuiam cum aş putea într-o zi să trec pe alături şi să 
nu pot intra pe poartă s-o văd. Dumnezeu m-a auzit şi a doua zi 
am primit o scrisoare de la fratele meu, Marin, din Transnistria. 
Acolo era război fratricid şi el urma să fie înrolat în armată ca 
să lupte contra moldovenilor de pe celălalt mal. I-am scris să 
fugă cât mai repede, fiindcă–i ofer în dar casa mamei. Într-o 
noapte fratele a evadat din puşcăria rusească în Viişoara, unde 
locuieşte şi azi cu familia sa. 
― Ştim că aţi scris versuri pentru mai mult de 500 de cântece, 
aţi realizat 20 de ediţii ale Festivalurilor Naţionale „Maluri de 
Prut”, in memoriam Ion şi Doina Aldea-Teodorovici şi „Steaua 
Chişinăului - Steaua Moldovei”. Dar despre Dvs. se mai spune, 
aşa cum se spunea adineaori despre Mihail Sadoveanu, că 
„scrieţi şi tipăriţi atâta cât nu putem citi noi”. Totuşi, câte 
volume aveţi la activ până azi? 
― Credeţi că ştiu?(râde). La 45 de ani cred că am numai…47 
de cărţi. Dar nu aduc anii ce aduc ceasurile, nu? Eu una ştiu: 
Dumnezeu dă, Dumnezeu ia, Dumnezeu, dacă vrea, dă iar şi 
iar, după imensă mila Lui. 
— La ce lucrează în aceste clipe scriitorul Traian Vasilcău, cel 
care nu cunoaşte odihnă-n creaţie? 
― Volumele 8 şi 9 din Operele Netăcute, cu unic titlu: 
„Inscripţii pe Etern”, sunt nesomnul meu liric acum. Vreau să 
le predau mai repede tipografiei, ca în 2015 să pot realiza un 
Dicţionar al scriitorilor români contemporani de pretutindeni şi 
o Antologie a poeziei româneşti din mileniul trei, la care lucrez 
de peste cinci ani. Şi tot în 2015 mă aşteaptă vreo 10 cărţi cu 
poezii traduse în numai…15 limbi. Dacă mă ajută Dumnezeu le 
vom avea şi pe ele-n Lumină! 
— Să înţelegem că trăiţi numai în Artă şi pentru Artă?  
― Arta adevărată e Viaţa ce izvorăşte din Divinitate. Arta 
adevărată este Cuvânt. Restul sunt numai cuvinte. Care atunci 
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când autorii lor nu mai sunt pe pământ, se-nveşmântă-n 
costume noi de Tăcere şi se-aruncă sub tren, ca şi Anna 
Karenina a lui Lev Nicolaevici Tolstoi. 
— Dacă ar fi să le daţi un sfat tinerilor artişti din zilele noastre, 
care ar fi el? 
— Nu vă pierdeţi timpul cu nimicuri alese, cu lucruri la modă, 
cu tot ce e pasiune lumească. Nu vă pierdeţi timpul, în genere. 
Câştigaţi-l! Şi atunci timpul vostru nu va mai fi ireversibil! 
— Şi-un poem nou, în loc de autograf, pentru mulţii împătimiţi 
de poezia Dvs., de pretutindeni? 
―O fi şi acesta. Cu toate mulţumirile de rigoare vi-l las 
autograf pentru vecii. 
 

Bucium în noapte 
Eu sunt puternic ca o mare-albastră, 
Eu sunt fragil ca fulgii: sunt şi nu-s, 
Şi când loviţi în România noastră 
Mă doare Eminescu de nespus. 
M-am vindecat de multe-n viaţa asta, 
Am plâns în orice zi din an şi veac, 
Dar când v-aud că ţara ni-i năpasta 
Sufăr de Eminescu şi n-am leac. 
Sunteţi atât de jalnici, fiecare, 
Cei de scuipaţi în limbă şi-n popor, 
Şi când vă văd în straie de pierzare, 
Bolnav de Eminescu, vreau să mor. 
Ca-n zori de zi, la căpătâi, aproape, 
Pe nimeni să n-aveţi să vă îngroape. 

  
― Să ne trăiţi că trebuiţi pentru cultura română! 
 

Un interviu de Veronica Hariton-Perju (Iaşi) cu  
Traian Vasilcău (Chişinău) - 25 oct. 2014 
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TRAIAN VASILCĂU 
 

DIN CICLUL “POEMELE NEMIREI” 
 

Slănic Moldova, 9-17 iulie 2014 
 
 

SÂNGE STRIGÂND 

Pentru Ioan 
 

Ţară cu-avortaţi fără de nume 
Şi fără de vină, Ţara mea!, 
Sângele din ei va să-i răzbune, 
Sângele din ei îi va striga! 
 
Şi în ziua care-i va renaşte 
Într-un Cer de taine străjuit, 
Ţara noastră cine-o va cunoaşte 
Pentru nenăscuţii ce-au murit? 

 
 
 

SETE DE-AMINTIRI 
 

Mi-i sufletul aici şi mi-i departe, 
Lumina mă-nveşmântă cu nesaţ, 
De Tine nimeni nu mă mai desparte, 
Trimite-mi Rana, să mă ia la braţ! 

 
Şi să mă ducă peste sfinte chinuri 
În Valea Cerului, l-al Tău izvor, 
Să-mi potolească setea de Aminuri 
Şi-mpodobit cu Har să nu mai mor. 
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*** 

Noapte în zi, destrămare 
Fără de capăt a mea. 
Încă suport ce mă doare, 
Încă am drept a cânta. 

 
Lumea m-a stins, biruinţa 
Cerului m-a înflorit. 

 
Încă suport suferinţa, 
Încă n-am fost răstignit. 

 
 
 

CRINUL PE EŞAFOD 
 

Robitul de cuvinte a fost dus 
De temniceri în piaţa din oraş. 
Vagabonda pe uliţi nerozia 
În căutarea primului ocnaş. 

 
Robitul de cuvinte şi stăpân 
Al slovelor, umilul voievod 
Era un crin ce-a săgetat Pustia 
Şi-acum, prea demn, urca pe eşafod. 

*** 

Schitul căutat e-n tine, 
Colo-l poţi afla. 
Fă-te, lume, rugăciune 
Şi trăieşte-aşa. 

 
Ardă candelele pline 
în privirea ta. 
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Fă-te, toată, rugăciune 
Şi rămâi aşa. 

 
Luminează lumi străine, 
Lume dragă-a mea 
Şi rămâi doar rugăciune, 
Şi nemori aşa. 

*** 

Doamne, Iisuse, în clipa cea grea 
Primesc sălaşul din inima Ta. 

 
Colo să cânt, de tăceri dirijat, 
Lieduri de fiu de etern împărat. 

 
Şi c-am fost iarbă nici să-mi amintesc 
Şi-n Tine să mă înduhovnicesc 

 
Şi să adorm în arpegii de nai, 
Blând învelit de Măicuţa din Rai. 

 
 
 

ÎNSUMI  PROPOVĂDUIRE 
 

Aş vrea să fiu un mac smerit 
La tronu-mpărăţiei Tale, 
Dezveşmântat de plâns şi jale, 
Să-mbrac nou strai, de infinit. 

 
Să fiu slujbaşul bucuros 
Că s-a născut în altă lume 
Din lacrimile lui Christos, 
Taină purtând în loc de nume. 
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Îngenuncheat, lângă altar, 
Eu, macul singular din zare, 
Să bat mătănii, să fiu jar 
Într-o strănouă exaltare. 

 
Şi-n propovăduiri să cresc, 
Pân-am s-ajung din nesfârşire 
Clinchet suav, cu nimb ceresc, 
Eu însumi propovăduire… 

 
 
 

FĂ-L SĂ ZBOARE… 
 

Rochie de mare ai, 
Nimb de pasăre cerească, 
Domnul să te învelească, 
Suflete, cu Rai. 

 
Tronul ţi-i din aşteptări, 
La pian îţi cântă luna, 
Te chem să m-alungi întruna 
Prin înnămeţite gări. 

 
De un veac, iubirea mea, 
Cântecul din mine-i stins, 

 
Sufletul nu stă din nins, 
Fă-l să zboare-altundeva, 

 
Unde-i mama Crinului, 
Tot El prinţ Divinului. 

*** 
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Plouă necunten în munţi, 
Stropii sunt grei, ca de fier. 
Păstrează-ţi sufletul teafăr, 
E nevoie de suflet şi-n cer. 

 
 
 

POTOPUL TORENŢIAL 
 
Nu-ngenunchează pădurea. 
Aşa fie şi sufletul tău, 
Munte ce frânge securea. 

*** 

Soarele se-ascunde-n zare, 
Vine noaptea cea mai grea, 

 
România-i de vânzare, 
Cu tot cu morminte-n ea. 

 
Lumea însă chefuieşte, 
Veselia-i viaţa sa 
Şi nici moare, nici trăieşte 
Să mai poată învia! 

 
 
 

SFINŢENIE SUB LACĂT 
 

Biserica-ncuiată de vânt 
Se tânguie-n mine. 
Acolo nici o umbră de Sfânt 
Demult nu mai vine. 
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Biserica-ncuiată de vânt 
C-o albastră cicoare 
E ctitorie doar de pământ, 
Unde cerul nu se întrezare. 

 
Biserica-ncuiată de vânt, 
„Deschide-mă!”, ar vrea să-mi spună, 
Dar are glasul din inimă frânt 
Şi clopotul ei, abia auzit, sună-n lună. 

*** 

E atâta frumuseţe nescrisă în jur, 
înmulţeşte-ţi talanţii cu taina ei sfântă, 
Prea zadarnică, lumea mai cântă 
Când din Rai viscoleşte afabilul pur. 

 
E atâta vecie nescrisă în jur… 

*** 

Văd şi nu mă încred în ce se-arată 
Privirii mele-floare înserată. 

 
Eu caut steaua care nu se vede, 
Să zbor în infinit pentru-a mă pierde. 

 
 

Şi tot n-o văd, dar de mă vede dânsa 
Ce-o crede despre floarea nopţii, plânsa? 

*** 

Toate tainele-s apuse, 
Suferi de nu ştii să taci. 
Dăruieşte-mă, Iisuse, 
Unui lan imens de maci. 
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Spovedirile-s excluse 
În al lumii adevăr. 
Hăruieşte-mă, Iisuse, 
Cu povara unui măr. 

 
Rănile mi-s păsări duse 
Înspre Tine, Dumnezeu. 
Hăuleşte-mă, Iisuse, 
Să te vadă ochiul meu. 

 
Mânurile-s ierbi supuse, 
Grijurile-au amuţit. 
Făureşte-mă, Iisuse, 
Din lemn nou de infinit. 

 
Şi-mi dă nume de gherghină 
Să-nfloresc numai Lumină. 

*** 

La ora când am simţit că durerea mă lasă 
Şi flautul inimii mele râu se făcu, 
Rochie îndoliată de mireasă 
Moartea avu. 

 
 
 

STRĂFULGERARE 

(Pridvor de Aminuri) 

Doamne, Dumnezeule, Sfinte Iisuse Christoase, 
Viaţa mea e ca un râu cu ape mâloase, 
Viaţa mea e-nvolburată şi înnegurită, 
Viaţa mea e de păcat tot mai înrâurită. 
Te rog, fă-o, Doamne, să fie boltă senină, 
Te rog, fă-o, Doamne, să fie curgere lină, 
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Te rog, fă-o, Doamne, să fie de dragoste plină, 
Te rog, fă-o, Doamne, să fie Viaţă deplină. 

 
Doamne, Dumnezeule, în clipa ce-i tot mai finită 
Viaţa mea e ca o doină de Rai părăsită, 
Viaţa mea e ca un tril de stea pustiită, 
Fă-o să fie de Tine doar îndrăgostită. 
Te rog, aşa cum ai preschimbat apa în vinuri 
Preschimbă şi viaţa mea într-un roi de Aminuri 
Şi-n inima ce mi-am zidit-o în rugi şi-n metanii 
Deschide, Iisuse,-un altar al preasfintei jelanii. 

 
Doamne, Dumnezeule, candela mea cea nestinsă, 
Răul mă arde, vicleanu-i cu sabia-ncinsă, 
Cel de-argăţeşte la diavoli are arma întinsă 
Spre iarba care-ar zbura înspre lumea-ţi ne-nvinsă. 
Numai acolo răul va fi preschimbat în supremul tău bine, 
Numai acolo zâmbet va fi tot ce a fost suspine, 
Numai acolo, crin, voi cânta într-o oaste de crinuri, 
De Fiul Divin dirijaţi, în pridvor de Aminuri! 

                   
 
 
   NE RĂMÂNE UN CER 
 

Îmbătat de Divin, sufletul tău luminează. 
„Te pup pe suflet” îţi spun şi tu surâzi cu fior. 
Dacă pleci este semn că orice clipă durează 
Cât n-am visat, şi-om preface-o în veşnicul dor. 

 
Potolindu-mi furtuna din inima mea, Amintire, 
Te-acuprind ca pe-un prunc, cel cu surâs aurifer 
Şi-ţi şoptesc: “Poţi să pleci, viaţa e o nesfârşire, 
Chiar de pierdem pământul ne rămâne de-a pururi un Cer”.    

*** 
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FEREASTRA CU CĂRŢI 

 
 

 
 
 
ŞTEFAN DIMITRIU 
„PACE ŢIE, CITITORULE”, Editura eLiteratura, 2014 

 
„Poate că, în loc să ţin acest jurnal, ar fi fost mai bine 

să încep lucrul la noul roman, la care mă gândesc chiar din 
ziua în care l-am terminat pe ultimul („Lasă zilei scârba ei” – 
primăvara anului 2009). Numai că, mai întâi, era vorba de o 
anumită distanţă, care să-mi permită, pe de o parte, să mă 
desprind de atmosfera cărţii precedente, iar pe de altă parte, 
să mă odihnesc, sufleteşte şi fiziceşte, după o muncă 
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neîntreruptă, de un an şi jumătate, cu ecranul calculatorului 
în faţă, cu tastele pe genunchi şi adeseori cu motăniţa Bastet 
(pentru că pisică nu pot să-i spun), care se obişnuise ca, din 
când în când, să-mi ofere câteva minute de relaxare, pe 
deasupra lor. Bastet mi-o evocă pe Ţuleta lui Petre Pandrea, 
care se urca pe biroul lui, în timp ce scria, şi se juca 
nebuneşte cu vârful condeiului. Cam aşa face şi Bastet, chiar 
şi acum, când înşir aceste rânduri. Numai că, tehnicile 
scrisului evoluând, ea atacă tastele de pe genunchii mei. Cum 
aude că m-am aşezat la birou, vine spre mine de oriunde s-ar 
afla. Speriat de micile pocinoguri electronice de până acum, 
am învăţat ce am de făcut în asemenea cazuri: o las să se 
lăfăie în braţele mele, ţinându-mi tastele cu o mână, peste 
trupul ei, şi împuşcând literele cu cealaltă. Uneori este atât de 
posesivă şi de languroasă, cu ochii ei mari aţintiţi în ochii 
mei şi cu labele de dinainte masându-mi uşor pieptul, încât 
las totul la o parte şi mă ocup câteva minute numai de ea. 
Înţelegând asta, lighioana se încolăceşte pe pulpele mele şi 
începe să toarcă – un ghem negru, pufos şi strălucitor, în 
lumina lămpii de pe birou pe care-o ţin şi ziua aprinsă.” 

 
 
Astfel, secondat şi păzit de „muzele” sale, căţeluşa Saşa 

şi „motăniţa” Bastet, scriitorul Ştefan Dimitriu, pe care revista 
noastră a avut bucuria să-l prezinte în numărul trecut, în 
ipostaza de inegalabil traducător (aşa cum doar un poet autentic 
poate fi) al poemelor lui Evghenii Evtuşenko, şi-a scris „în 
direct” povestea unui an din viaţă. Găsim aici aproape tot ce se 
poate cuprinde în traiul zilnic al autorului: evenimente din 
societatea românească, dar şi din alte părţi, întâmplări din 
familie, excursii, întâlniri cu confraţii, şi, poate, mai înainte de 
orice, însemnări de lectură, pentru că Ştefan Dimitriu este şi un 
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cititor pasionat şi îşi consemnează cu entuziasm descoperirile, 
atunci când întâlneşte o carte care să-i trezească şi să-i merite 
interesul. Jurnalul are şi multe episoade retrospective, amintiri 
din copilărie şi din tinereţe, dar nu trebuie uitate nici cele, de o 
extremă gingăşie, dedicate nepoţilor săi, în contrapunct cu 
propriul trecut şi în contrapondere cu pasajele-pamflet, cu 
numeroasele accente critice, adesea satirice, specifice prozei 
sale şi binecunoscute cititorului din ultimul său roman apărut, 
„Lasă zilei scârba ei”, editura Vremea, 2009. O carte 
interesantă, aşadar vă invităm la o lectură „pe nerăsuflate”. 
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DORINA GRĂSOIU 

„TEXTE REGĂSITE, TEXTE REGÂNDITE” 
Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2014 

 
 „Nu ştiu pe cine mai interesează astăzi gustul 

publicului românesc din secolul al XIX-lea, atâta timp cât 
nici cel contemporan nu stârneşte frisoane de curiozitate. Nu 
mă autoiluzionez că mulţi dintre cititori cunosc eforturile 
depuse de romanticii noştri pentru definirea şi impunerea 
conceptului de naţiune, într-o perioadă când ideea plutea 
încă în vag. Nu ştiu, de asemenea, pe câţi dintre receptori îi 
mai preocupă bătălia dintre generaţiile interbelice, dintre 
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tineri şi bătrâni, dintre ‚nou’ şi ‚vechi’. Poate doar în măsura 
în care azi mai dau altfel de firave bătălii al căror suport 
estetic rămâne adesea neconvingător. 

Ştiu însă că toate documentele oferite şi comentate în 
carte sunt rezultatul unei munci depuse ani de-a rândul în 
bibliotecă şi, ca atare, devin mărturii ale devoţiunii pentru 
cultură dovedite de un public ce-şi plătea abonamentul 
cărţilor împrumutate prin cabinetele de lectură, ale 
interesului unor cititori care chiar credeau în anchetele 
iniţiate de reviste pe teme literare. Ca atare, ar fi fost păcat de 
Dumnezeu ca ele să fi rămas ‚îngropate’ în foile nerăsfoite 
ale unor publicaţii acoperite inevitabil de colb sau, în cel mai 
fericit caz, microfilmate cândva. 

Studiile cuprinse în volum au fost tipărite iniţial în 
‚Revista de istorie şi teorie literară’ nr. 2/1974, nr. 4/1975, nr. 
1, 2/1992 şi în masivul tom Atitudini şi polemici în presa 
literară interbelică apărut în 1984 la Tipografia Universităţii 
Bucureşti (TUB) şi reluate în câteva numere din ‚Litere nr. 2, 
3, 4, 5, 6/2013 şi 3, 4, 5/2014. 

Sunt, aşadar, texte regăsite, regândite în condiţiile 
actuale la altă vârstă a autoarei şi a cercetării, vizând un 
virtual public studios.” 

Dorina Grăsoiu, CUVINTE PRO-DOMO  
 
 

În privinţa cărţilor care tratează subiecte de istorie 
literară, există o prejudecată: că nu ar fi pe gustul şi pe înţelesul 
marelui public. Cartea doamnei Dorina Grăsoiu contrazice 
această părere preconcepută, oferind o lectură interesantă 
pentru orice cititor, cât de cât preocupat de starea literaturii şi a 
culturii române. Mă refer în special la studiul „Cititorii altui 
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secol”, despre „cabinetele de lectură” din secolul al XIX-lea, 
ale cărui concluzii pot fi, în esenţă, aplicabile şi la cititorii de 
azi şi la relaţia actuală dintre carte şi cititor. Cine, ce citeşte? 
De ce? În ce măsură traducerile influenţează producţia literară 
autohtonă? Preferinţele publicului pentru unii autori, pentru 
anumite opere şi genuri literare sunt determinate întotdeauna de 
gradul său de cultură? Raportată la situaţia generală a 
populaţiei noastre în epoca analizată, preocuparea oamenilor cu 
privire la cărţi şi lectură pare să fi fost mult mai mare decât în 
vremea de-acum, când cititul tinde să devină un lux sau o 
ocupaţie rară, rezervată unor categorii tot mai restrânse sau 
determinate profesional.  
 

ELISABETA ISANOS 
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FEREASTRA CU POVEŞTI 
 
 
ELISABETA ISANOS 
 

 
REVERIILE UNEI PLIMBĂREŢE CU 

SATELITUL 
 
 
 

I. PRIMELE ZBORURI 
 

1. Amintiri 
  

„La temelia faptelor noastre stă sfânta frică”, zicea, 
odată, tatăl meu. Să ştii care ţi-e locul, e bine să ştii. Dar preţul 
e scump. Trebuie să-ţi vinzi zilele tefere, şi să ţi le cumperi 
prelucrate, trecute prin ciur şi dârmon, prin industrii care 
laminează, topesc, toarnă şi răstoarnă, desfac şi asamblează, 
dau rebuturi, reciclează zilele stricate, le prefac în ceva util. În 
ceva ambiguu, între împuţit şi dulce. Dacă ai avut vreodată zile 
libere, nu mai ştii când şi unde, nu-ţi mai aduci aminte de tine 
decât ca om cuminte, care face cum i se spune şi când i se dă 
voie. Odată atins în libertatea ta, înveţi ce-i cuminţenia, şi doar 
aşa simţi gustul ciudat al libertăţii: nu mai trebuie să decizi de 
capul tău, alţii şi-au luat grija asta. Alţii sau Altul, împăratul, 
regele, stăpânul. 
  În loc să le dăruiesc după pofta inimii, mi-am vândut 
zilele pe bani. Le-am dat cu toptanul şi le-am primit la bucată: 
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oră cu oră, minut cu minut. Am achitat en gros şi mi s-a livrat 
en détail. Am fost vânzătoare de zile proaspete, şi 
cumpărătoare de timp prelucrat, mărunţit, laminat, forjat, şi 
scump de te-apucă groaza. 
   Lumea spune că trebuie să trăieşti pentru ceva. Ca şi cum 
a trăi n-ar fi destul! Nu, pentru că viaţa costă. Aud mereu: viaţa 
e scumpă, viaţa e din ce în ce mai scumpă. Cine scumpeşte 
viaţa? De ce? N-am izbutit să aflu. Dar au dreptate. Ca să ai 
zile e nevoie de bani, trebuie să faci ceva pentru a câştiga. 
Lucrul cel mai de preţ sunt chiar zilele tale: le vinzi, ca să le 
poţi trăi. Problema mea a fost cum să dau mai puţin ca să-mi 
rămână mai mult.  
   Pe la şase ani, într-o toamnă, mi-am văzut pentru prima 
oară zilele înjumătăţite, şi dimineţile prefăcute în ore. Înspre 
Crăciun, în genunchi pe preşul de la pat, m-am rugat de bunica 
să nu mă mai trimită la şcoală. A fost prima mea revoltă. O 
revoltă în genunchi. Am scăpat, până în toamna următoare. 
Dimineţile s-au vindecat încet, orele li s-au închis, dar timpul 
de la opt la douăsprezece n-a mai fost niciodată la fel. 
   Într-o zi, am auzit: 

― Dacă mesteci mult o bucăţică de pâine, se face ca 
zahărul! 

Zahărul era mai rar şi mai scump decât pâinea. Dar 
puteam să trăiesc fără el. Mergeam pe străzi mestecând o 
fărâmă de pâine şi gustând nu dulcele ei, pe care nu l-am putut 
descoperi, ci dulcele libertăţii faţă de zahăr. Totuşi, cu timpul, 
am înţeles: nimeni nu are suficient timp încât să-şi păstreze o 
singură zi nevândută.   
   Nu, nu pot să spun, ca alţii, că sunt singură pe lume. Şi 
nici conspiraţii nu cred să existe. Acum se-ntâmplă altceva. Să-
ţi vinzi zilele nu mai e de-ajuns. Lumea e o piaţă imensă, totul 
se scoate la mezat. Ceea ce nu se cumpără, ceea ce nu se poate 



FERESTRE anul V, nr. 3 (14), nov. 2014 
 

  56  
 

vinde n-are nici o valoare. Ei bine, eu mai cred că există o 
valoare absolută, care nu depinde de variaţiile pieţei, nici de 
gustul cumpărătorilor. A afirma că o asemenea valoare în sine 
nu există e ca şi cum ai spune că nu este Dumnezeu. O 
buruiană care creşte pe lângă ziduri are aceleaşi virtuţi 
(benefice sau dăunătoare) indiferent ce cred despre ea cei care 
trec. E limpede ca bună-ziua. Nu contează ce crede despre ea 
trecătorul, ea este şi rămâne ceea ce este. Valoarea absolută 
este partea divină din fiecare lucru sau fiinţă. A susţine 
contrarul e o blasfemie.  
   O astfel de valoare în sine are fiecare om, iar eu am 
ignorat-o de multe ori. A ignora pe cineva e ca şi cum  l-ai 
ucide. Risc, aşadar ca, într-o zi, să mă-ntrebe, ca pe Cain, 
cineva: Ce ai făcut cu fratele tău? Ce mulţi sunt cei pe care i-am 
uitat şi cei pe care nu i-am băgat în seamă la vreme! 
   Am avut, ca tot omul, două bunici. Una a fost supusă a 
ţarului Nicolae al II-lea, cealaltă a Kaiserului. Două bunici ca 
două timbre rare şi vechi, cu cap de bour, din cele după care 
mor colecţionarii. Bunica ţaristă trăia refugiată la Bucureşti, ea 
m-a crescut după ce a murit mama, cealaltă locuia la ţară, 
undeva departe, în Bucovina. Cel puţin, aşa mi se părea, că era 
foarte departe. Am văzut-o doar de câteva ori. Acum, 
întâmplarea face că locuiesc într-un bloc, lângă Biserica Rusă, 
ctitorită chiar de ţarul bunicii basarabene, iar biserica are o 
curte. În fiecare zi, merg acolo împreună cu G., soţul meu, 
mă-nvârt de câteva ori în jurul lăcaşului, mă uit la flori, la 
copaci şi la buruieni.  
   Sunt un prăpădit de atom, abia îmi pot cuprinde odaia, 
cel mult casa unde stau, şi tot îmi rămân şi acolo colţuri 
neumblate, unghere pe care mi le-aduc aminte păianjenii 
crescuţi în pânzele lor. Mi-e milă să le rup opera, când îi 
descopăr îi las în pace, ar reveni oricum s-o ţeasă de la capăt. 
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Deşi nu ştiu nici ce se află sub podelele mele, nici pe 
acoperişul cutreierat de ploaie, aş vrea să cunosc pământul larg. 
De unde-mi vine dorinţa asta? Sunt multe locuri unde n-am 
şanse să mai ajung vreodată. Aş vrea să revăd oraşe, sate, 
munţi şi dealuri, câmpii... În situaţia mea actuală, nu-mi 
rămâne decât să zbor într-acolo cu satelitul. Şi să profit de 
pozele făcute de alţii. Însă, de sus, toate devin linii şi puncte. 
Nu pot să simt răcoarea apei, nici suflul vântului, nici cum 
miroase iarba. Pentru ca plimbarea să mă bucure, ar trebui să 
ştiu dinainte, din vremea când mă plimbam pe pământ, cum 
adie vântul, cum e răcoarea de la umbra unui copac. Dacă nu 
le-am simţit niciodată, nu voi reuşi să le aflu, orice aş face. Ar 
fi o lume fără arome, fără gust, fără frig şi căldură. O lume 
adormită, care există doar în capul meu, pentru că, odată, am 
străbătut-o cu picioarele.  

 
 

2. Ce nu se vede din satelit 
 

   În curtea Bisericii Ruse, între zece şi unsprezece 
dimineaţa. O călugăriţă sau o aspirantă a stropit florile şi tufele, 
acum sfârşeşte de măturat. Strânge primele frunze moarte, dar 
şi pietricelele, încât totul să fie neted. Cişmeaua e stricată, fără 
robinet. Vin unii de-afară după apă, şi se-ntorc din drum. În 
spatele bisericii iarbă, păpădii şi alte flori, degradate la starea 
de buruieni, înfloresc aici încă nesupărate de nimeni. Ieri, am 
văzut un fluture-albiniţă, azi mi-a sărit în faţă pe cărare un 
cosaş. Miroase a iarbă încinsă la soare, a pământ, a nisip cald. 
E un miros sălbatic, îmi aduce aminte de curtea din Popa Nan, 
vara, înainte de vacanţă, sau după ce mă întorceam şi mai 
prindeam câteva zile fierbinţi. O bătrână în baston, intră, se 
aşează pe banca de vizavi şi mă descoase cu ochii; pare 
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mulţumită de concluzii şi de starea ei, prin comparaţie. Din 
stradă, zgomot infernal şi miros de smoală topită: se lucrează la 
o gură de canal. Din curtea Ambasadei cehe, alt zgomot 
asurzitor, cineva curăţă dalele cu un aparat cu jet de apă sau de 
aer. Simt că nimic din ce e în jur nu se leagă de mine altfel 
decât prin văz, auz, miros. În spatele bisericii, câţiva duzi, vreo 
doi castani. Nu se întâmplă nimic. E o zi care trece repede, 
până să apuci să faci ceva. 

* 

   De la tufa gălbejită de busuioc din balcon, era întinsă o 
pânză de păianjen, fină, abia o vedeai, şi în mijloc păianjenul, 
cât un bob de orez. Probabil dormea, după ce muncise din greu 
la ţesut, trăgându-şi firul din chiar trupul lui. Ieri, când am 
răsădit tufele, nu era aici, deci făcuse pânza peste noapte. Era 
ca o punte subţire, s-o rupi c-o răsuflare. Am rupt-o şi am 
zvârlit-o deoparte, cu tot cu păianjen. Mă gândeam că poate el 
prăsise puricii care mănâncă tufele de hibiscus. Pe urmă, m-am 
simţit ca o ticăloasă. Mi-a părut rău. M-am întors să-l caut. 
Cred că s-a ascuns pe undeva şi o să-nceapă o pânză nouă.  
Mi-am găsit şi scuza: l-am îndepărtat pentru că o să stropesc 
tufele cu insecticid pentru purici. Ţin mult la tufele mele. Sunt 
Hibiscus syriacus, sau zămoşiţa de Siria, Rose of Sharon, 
familia Malvaceae, originar din Asia, floarea naţională a 
Coreei, simbolizează eternitatea. Zămoşiţa comună este la noi o 
buruiană şi creşte în culturile prăşitoare. 
   A doua zi, am văzut că păianjenuţul s-a întors la 
ghivecele cu tufe. A refăcut pânza. La amiază, când s-a făcut 
foarte cald, s-a ascuns sub o frunză. Spălând tufele de hibiscus 
cu apă şi săpun, l-am zgâlţâit o mulţime, dar pânza nu s-a rupt.  

* 
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  În curtea Bisericii Ruse era încă răcoare. Venind, am citit 
din mers o frază scrisă cu marker sau cu un pix gros, pe unul 
din stâlpii cinematografului de alături: Veritas odium parit. 
Curtea bisericii era deja măturată, călugăriţa fusese mai 
matinală. Ne-am aşezat pe bancă, aproape de cişmea. După 
câteva minute, s-a apropiat un bărbat, de mână cu un băiat de 
vreo zece ani. Ne-a spus că e din Târgovişte şi n-are bani să 
se-ntoarcă acasă. A mai adăugat ceva despre chirie şi a 
mărturisit că umblă pe la biserici. Băiatul părea obişnuit cu 
demersul. Arăta ca un copil obişnuit, frumuşel, cu părul lăsat 
mai lung peste urechi. G. i-a dat bărbatului câţiva lei, iar el a 
zis bodaproste. Ce altceva să fi făcut? Să-l refuzi? Băiatul lui ar 
fi înţeles din asta că oamenii sunt zgârciţi şi răi. Să-i fi ţinut o 
teorie despre muncă? Dacă nu-i puteam da ceva de lucru, la ce 
bun? Oricum, scena nu-i făcea bine unui copil. Biserica este, 
sau ar trebui să fie, spaţiul milei, locul unde nu-i judeci pe 
ceilalţi, totuşi am rămas cu un sentiment ambiguu, cu senzaţia 
că n-am făcut ce trebuia, pentru că nu ştiam ce trebuia făcut. 
N-am avut inimă să-i spunem adevărul, Veritas odium parit. 
   După aceea, au venit doi oameni să ia apă de la cişmea, 
între timp se reparase. Unul era poliţist, cu capul gol, probabil 
îşi lăsase şapca în maşină. 
   Veritas odium parit, obsequium amicos. Aflând că 
vorbele scrise pe stâlpul cinematografului sunt ale lui Publius 
Terentius Afer, scriitor de dinainte de Hristos, născut la 
Cartagina, sclav din copilărie şi până la eliberarea de către un 
senator roman, impresionat de talentele lui, am vrut să văd cum 
arată acum Carthago. Am văzut-o de sus: case albe, copaci cu 
forme ciudate, printre ruinele antice. Impresia e de oraş viu, în 
care zidurile vechi există liniştite alături de locuinţele de azi. 
Este pe malul limanului Tunis, în zare, departe, se văd munţi 
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albaştri. N-am avut senzaţia de ville morte, dimpotrivă. Dar, în 
timp ce zburam cu satelitul peste amfiteatrul roman, peste 
apeduct şi coloane retezate, n-am simţit cum adie aerul în 
Golful Tunis, nici aromele pământului. A ce poate să miroasă 
Cartagina? A fructe din care n-am mai gustat, a flori pe care nu 
le-am văzut niciodată? Carthago are, pentru mine, răcoarea de 
la umbra Bisericii Ruse azi-dimineaţă, miroase ca iarba şi 
pietrişul de-acolo. 
   Şi dacă tot am zburat cu satelitul pe deasupra bătrânei 
Carthago, mi-am zis: ce-ar fi să văd şi Biserica Rusă de sus? 
Dar, vai, cât pe ce să n-o recunosc! Dacă n-ar fi fost culoarea 
arămie a cupolelor, n-aş fi ştiut că e ea. De altfel, satelitul m-a 
dus mai întâi deasupra altei biserici cu hramul Sf. Nicolae, cea 
de pe o stradă apropiată, Blănari. 
   În fine, iată-mă plutind uşor peste turlele de aramă, 
bulbucate ca nişte capace de bronz. Zbor mai departe, spre 
piaţa statuilor, şi descopăr cu mirare că am călătorit nu numai 
în spaţiu ci şi în timp: strada Toma Caragiu e desfundată şi 
acoperită cu nisip, iar piaţa seamănă cu un deşert cu margini de 
asfalt, muşcat de buldozere. În piaţă sunt numai trei statui: de 
la dreapta la stânga, Mihai Viteazul, Gheorghe Lazăr, Spiru 
Haret apar ca nişte umbre mici, cu câte o sferă cât o gămălie în 
vârf. Heliade Rădulescu lipseşte. O fotografie îmi indică 
printr-o săgeată bruscă locul unde ar fi trebuit să fie. Dacă 
strada Caragiu n-ar fi fost desfundată, n-aş fi ştiut în ce 
moment mă aflam: înainte sau după mutarea statuilor? Heliade 
fusese ridicat primul, ceilalţi îşi aşteptau rândul, sau Zburătorul 
venea ultimul, după ce ceilalţi sosiseră la locurile lor? Dar era 
clar: mă întorsesem în timp, în anul 2010, toamna.  
   Şi eu care credeam că satelitul mă va purta peste locuri 
contemporane! Dar prezentul meu este trecutul pe care-l vor 
vedea alţii, peste câţiva ani. Ubicuitatea este interzisă celor de 



FERESTRE anul V, nr. 3 (14), nov. 2014 
 

  61  
 

rând, e privilegiul celor care-l slujesc pe zeul Marte. Nu oricine 
se poate survola pe el însuşi, fiind pe pământ şi văzându-se din 
cer... Eu am numai trecutul, ca orice muritor obişnuit. E tot ce 
am.  
   Sunt fericită, acum. De-o mie de ori fericită. Nu înainte 
trebuie să privesc, ci în urmă, să deschid ochiul din ceafă. În 
urmă am toată viaţa, adunată prin cuceriri, clipă de clipă, 
domeniul meu, împărăţia mea, regină din Arcadia! Mâine, ziua 
tristă de azi va fi fericitul ieri. Am să mi-o aduc aminte cu 
disperare, pentru că nu o mai pot recupera. Oricum ar fi, să-mi 
trăiesc ziua, ca şi cum ar fi o zi fericită. Să proiectez asupra ei 
fericirea pe care nu o are şi nu o va avea decât după ce nu va 
mai fi. Nimic să nu uit, să îmblânzesc amintirile. Ziua plouată 
de azi va fi mâine veselie, timpul scârbit de acum îl voi vedea 
plin de noroc, scânceala de azi va suna mâine ca murmur de 
mulţumire. O zi tristă? Trăieşte-o ca şi cum ar fi cea mai 
fericită, aruncă peste timpul posac lumina bucuriei pe care, 
altfel, n-o vei avea niciodată: n-o simţi decât dacă arunci o 
privire peste umăr. 
   De fapt, dacă mă gândesc bine, prezentul nici nu mai 
contează. La televizor văd imagini cu inundaţiile de acum 
câteva săptămâni, şi nimeni nu mă avertizează că sunt scene 
din trecut, însă eu le recunosc, le-am mai văzut: oameni care se 
chinuie să traverseze un râu învolburat, ţinându-se de un cablu 
sau de o frânghie. Au făcut asta acum trei săptămâni sau cu o 
lună în urmă, dar imaginile îmi sunt prezentate ca fiind de azi. 
Nu are importanţă decât imaginea în sine: un râu şi-a ieşit din 
matcă şi oamenii sunt ajutaţi de salvatori să ajungă la mal. 
Parcă nici locul nu mai contează, poate fi nu numai de oricând, 
ci şi de oriunde.  
   Am pornit apoi cu satelitul deasupra străzii Popa Nan, 
căutând locul casei de la numărul 49. Imaginile îmi arată de sus 
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curtea năpădită de frunzişuri, aşa cum trebuie să fie în mijlocul 
verii. Numai că nu e verdele din anul ăsta, ci din anii trecuţi, nu 
ştiu de când. O iau spre Ţepeş Vodă şi, brusc, se face toamnă 
sau iarnă, copacii din părculeţ şi dudul bătrân de la casa de 
vizavi sunt goi. O fi mai târziu sau mai devreme? Bineînţeles, 
nu poate fi decât mult mai devreme, în toamna trecută sau şi 
mai demult. O toamnă care a fost cândva. 

* 

  În fine, din nou pe pământ, în curtea Bisericii Ruse, 
acum. O babă şleampătă, mai mult în negru, se duce la cişmea  
să-şi umple sticlele din sacoşă. Când a trecut pe lângă noi, G. i-a 
dat ceva. Ieşind pe poartă, baba s-a închinat de câteva ori. Am 
ieşit şi noi şi am luat-o pe partea Ambasadei cehe, pe la umbră. 
Am zărit-o ceva mai încolo, aşezată pe o gură de aerisire, 
vizavi de fosta Bibliotecă Naţională, unde s-a deschis nu 
demult un bazar. Întâi am recunoscut gestul fumatului, apoi am 
văzut norişorul de fum: baba trăgea o ţigară. 
   Mai târziu, în curtea Bisericii, o măturătoare cu un covrig 
în pungă. S-a odihnit pe bancă, în timp ce noi dădeam ocol 
lăcaşului. Apoi, lume venită pentru un botez. Copilul, păzit de 
bunic, era în cărucior, în spatele bisericii, sub o salcie. După 
vreo oră, când veneam spre casă, pe trotuar am zărit, amuzată, 
un mulaj albastru, de proteză dentară. 
   Am identificat în curtea bisericii susaiul (Sonchus 
oleraceus), cu flori galbene, ca ale păpădiei. În tulpină are un 
suc lăptos. Îi mai spune castrăvar, lăptucă, susăiţă, tâlhărea, 
iarba-iepurelui, pălămidă grasă. Am mai recunoscut pufuliţa-
cu-flori-mici (Epilobium parviflorum), zisă şi limbricaş, 
răsgoage, zburătoare.  

Curtea măturată bine era udată cu stropitoarea de o 
călugăriţă. Vrăbii şi guguştiuci s-au apropiat de banca unde 
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stătusem, căutând în nisip firimituri. Am văzut dârele argintii 
ale limacşilor pe pietre, prin praf lasă o urmă umedă, subţire şi 
creaţă, din cauza contracţiilor ritmice ale corpului. 
   Acum înţeleg de ce le vine unora atât de uşor să 
bombardeze de la înălţime ori de la mare distanţă: nu ştiu şi n-au 
cum să vadă ce se află unde urmează să cadă bombele, e doar o 
suprafaţă cu linii şi puncte, cu vagi siluete de clădiri, şi totul e 
pustiu, oamenii nu se văd, poţi doar să ţi-i închipui, dacă există 
imaginaţie. Plimbându-te pe jos, ai putea spune: Ce oraş 
frumos! Ce oameni drăguţi! Dar de sus, oraşul nu mai are 
măreţie, iar oamenii dispar, sub dimensiunile unei furnici. 

* 

   Frunzele uşor violacee sunt crestate, floarea e albă, în 
formă de cerceluş, cu pistilul galben, mult scos în afară. Nu ştiu 
cum se cheamă. În schimb am văzut, tot în curtea bisericii, 
buruiana numită „cinci degete”, care ar trebui să aibă (sau a 
avut şi s-au trecut) flori galbene, ca floarea-paştelui. O oră şi 
ceva, cât ne-am plimbat pe acolo, am căutat pătrunjel sălbatic, 
Sanguisorba minor, sângerica sau sinceriţa. N-am găsit. 
Francezii o pun în salată. La ei se cheamă pimprenelle, cuvânt 
bine cunoscut, poate nu atât pentru plantă cât datorită unei 
păpuşi-marionetă, prezentă în emisiunile pentru copii „Bonne 
nuit, les petits”. Cu toate că emisiunile sunt vechi şi copiii    
de-atunci s-au făcut mari, de personajul Pimprenelle îşi aduce 
şi azi lumea aminte. Foarte iubită este şi melodia-generic, un 
cântec de Giovanni Battista Pergolesi, numit aşa de la oraşul 
natal, Pergola. Alţii sunt de părere că melodia îi aparţine lui 
Antoine Albanèse. Versurile sunt de Charles-Henri Riboutté, 
despre care n-am reuşit să aflu nimic, în afară de faptul că 
poemul său se intitulează „Les Tendres Souhaits” sau „Les 
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Souhaits”, „Dorinţele tandre”. Pare să fie din secolul XVII sau 
XVIII, pentru că în stihuri se vorbeşte despre o „ciobăniţă”. 
 

De ce nu-s eu feriga 
În care se-odihneşte ciobăniţa, 
La capătul unei zile frumoase, 
Sub paza iubirii? 
De ce nu-s eu zefirii 
Care-i răcoresc trupul, 
Aerul pe care gura ei îl respiră, 
Floarea care răsare sub paşii ei? 
De ce nu-s eu apa limpede 
Pe care-o primeşte în sân? 
De ce nu-s eu haina  
Care-i acoperă trupul după scaldă? 
De ce nu-s eu luciul 
Care-n oglinzi repetat 
Arată graţia zâmbindu-i frumuseţii? 
De ce nu-s eu visul care-i încântă inima? 
De ce nu pot să schimb  
În adevăr minciuna? 
Fiinţa mea o am de la zei, 
Dar m-am făcut prea mult doritor, 
De vreme ce-aş vrea să fiu 
Tot ce-i place ei. 

 
   Îmi pare rău că n-am putut să aflu nimic despre Riboutté. 
Nici despre buruiana cu cerceluşi albi. Filologii şi istoricii nu l-au 
considerat un poet demn de atenţie, în schimb lumea îi cântă 
versurile. Aşa şi cu buruiana mea: am trecut într-o dimineaţă şi 
am văzut-o, am vrut să ştiu cum o cheamă, ce aromă şi ce 
puteri are. Poate o să aflu şi despre ea şi despre Riboutté ceva... 
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   Într-adevăr, am găsit, dar nu despre poet, ci despre 
buruiană: se cheamă Solanus nigrum, familia Solanaceae, şi e 
rudă cu cartoful. Aşa am dat de ea, căutând „o buruiană cu flori 
ca ale cartofului”. În româneşte îi spune zârnă, bobiţă 
porcească, moartea porcilor, buruiană dulce, iarbă mare, 
turbarea câinelui, umbra nopţii. E toxică, dar şi bună de leac. 
Vrăjitoarele din Thesalonic o foloseau ca unguent, când se 
pregăteau să plece la sabat. În Evul Mediu se folosea ca 
anestezic înainte de operaţii; uscată şi pisată, amestecată cu 
mălai şi chişleag, e bună în tratamentul empiric al holerei. În 
franceză, îi spune morelle noire, tue-chien, raisin du loup, 
strugurele lupului, pentru că fructele ei sunt ca nişte boabe 
negre, amourette, tomate du diable, herbe aux magiciens, 
crève-chien, myrtille du jardin. Odată, a fost o plantă magică, 
în magia neagră. Cultivatorii de cartofi o folosesc pentru a 
apăra de gândaci ogoarele: doryphorele o preferă, dacă au de 
ales între ea şi cartof. Deci este folosită ca un fel de ţintă vie, 
sacrificată pe altarul cartofului. Săraca zârnă! 
   Uitam să spun că acum vreo două zile, la una din cele trei 
intrări laterale în biserică, erau un grup de tineri şi un bărbat în 
negru, cu guler alb, îngust, ca de preot catolic, iar pe umeri cu 
o pelerină neagră. Semăna cu un liliac în plină zi. Interesant e 
că stătea aproape de zârnă, fără să ştie, probabil, că e o 
buruiană vrăjitorească, folosită în magia neagră. Mâine am să 
întreb pe cineva unde dau cele trei uşi, mai ales aceea pe care a 
intrat bărbatul cu  pelerină neagră. 
   Of, Riboutté, cine eşti Riboutté? Ce poezii ai mai scris? 
Cât de neatentă e lumea când e vorba de poeţi! Nici măcar 
micul Larousse nu-l pomeneşte. 
   În fine, după multe căutări, reuşesc să aflu: Riboutté s-a 
născut în 1708, şi a murit în 1740; este un chansonnier  
francez. 
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* 

 N-am avut cum să întreb despre cele trei uşi din spatele 
bisericii: e Sfânta Maria, sărbătoare mare, lume multă. Pe la 
ora zece, au început să sosească şi cei cu copii. O femeie, după 
ce s-a îmbrobodit cu o eşarfă roşie, a  legat-o la cap şi pe fetiţa 
din braţele soţului, cu o băsmăluţă roşie cu buline albe: femeile 
trebuie să intre în biserică cu capul acoperit.  
   Nici a doua zi n-am putut să aflu taina celor trei uşi. O 
călugăriţă a trecut grăbită, alta aproape în pas alergător, ducând 
o sticlă de vin şi un veşmânt negru, preoţesc, dintr-un material 
mătăsos. Mi s-a părut că semăna cu pelerina neagră a celui 
văzut cu câteva zile înainte, în faţa uneia dintre cele trei uşi, pe 
care a şi dispărut.  
   Paznicul nu era la datorie, poarta era liberă. Un tânăr care 
nu părea în toate minţile a ieşit din biserică şi ne-a întrebat dacă 
n-avem o ţigară. Dezamăgit, s-a tolănit pe-o bancă. Apoi, a 
intrat un cerşetor, cu un rucsac şi o sacoşă. Cerea de la toţi cei 
care ieşeau din biserică, şi lumea îi dădea. Însă gardianul de la 
Ambasada Cehă a venit şi i-a spus să plece, că oricum va fi dat 
afară când va sosi paznicul. 

― Când vine? a întrebat cerşetorul. 
G. crede că sunt mână-n mână, mie nu-mi vine să cred: e 

plătit de ambasadă, cum să primească mită de la un cerşetor? 
   Am mai identificat două buruieni, una cred că e lobodă 
sălbatică. Uitam ce era mai important: am cules ieri de pe jos 
una din multele flori de albizia căzute din copac. Un parfum 
delicat, petale mai fine ca firele de păr, nici nu-i simţi atingerea 
în palmă. Albizia julibrissin, arborele de mătase, din familia 
mimozei, e originar din Asia. Numele îi vine de la nobilul 
italian Filippo del Albizi, care a adus în Italia primul exemplar, 
de la Constantinopol. Noaptea, frunzele albiziei se strâng, se 
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pliază, ca şi cum s-ar culca. De asta, în germană i se spune 
Schlafbaum, arborele care doarme. Francezii o numesc acacia 
de Constantinople. Una dintre doamnele familiei Albizi, 
Giovanna, a fost pictată de Botticelli. Am îngropat într-un 
ghiveci o floare uscată, crezând că seminţele sunt în ea, dar a 
doua zi am văzut în copac o mulţime de păstăi încă verzi, 
asemănătoare cu roşcovele. De fapt, mă gândisem că numai o 
floare uşoară ca puful putea să ajungă în partea opusă a 
bisericii şi să dea acolo doi lăstari, însă iată că şi o păstaie dusă 
de vânt a fost în stare să facă o asemenea călătorie. 

* 

În curtea bisericii era o peisagistă, în bluză şi pantaloni 
kaki, înarmată cu două foarfeci mari, unul chiar imens, 
probabil pentru ramurile groase. Ţac-ţac, ţac-ţac, am auzit 
mereu cât am stat acolo, şi mai cădea câte o tulpină, câte un 
ram de trandafir crescut în neştire. La un moment dat ţac-ţac-ul 
a retezat în lăstar de copac care făcuse imprudenţa să răsară 
într-un gărduţ verde, din acea tufă perenă, de un verde 
mohorât, specifică cimitirelor. Mi-a părut rău că nu l-am smuls 
mai înainte, să-l iau acasă. Tiranie extinsă asupra vegetaţiei, 
dictatură împotriva plantelor. Nu are voie tufa de liliac să 
crească prea înaltă, nici trandafirii mai mult decât e voie! Din 
partea lăstarului de dud răsărit în gardul viu a fost o mare 
insolenţă, o răzvrătire, ce-i drept fără grai, totuşi o încălcare a 
poruncilor. Ţac-ţac, şi capetele plantelor rebele cad sub tăiş.  
   Pe cărare, o albină, năclăită în praf. G şi cu mine, am fost 
amândoi de părere că trebuie s-o luăm şi s-o punem în iarbă, să 
n-o calce cineva. Apoi, G. a spus că trebuie să-i dăm apă, deci 
am făcut şi una şi alta: înainte de a o muta în iarbă, am picurat 
peste ea din sticlă. În Germania, unii plantează flori sălbatice 
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pe marginea drumurilor, pentru că albinele sunt pe cale să 
dispară, ceea ce ar fi un dezastru: am muri cu toţii de foame. 
   Multe dâre argintii de melci, mai ales în spatele bisericii; 
subsolul lăcaşului trebuie să fie foarte umed. Cine ştie la ce or 
fi buni şi ei, că nimic n-a fost făcut fără rost.  

* 

   Duminică, multă lume la biserică. Enoriaşi, se cunoaşte 
după felul cum stau grupaţi în faţa treptelor de la intrare, cum 
vorbesc şi cum se salută între ei. Încerc să prind şi eu câte-o 
privire, dar după ce mă văd, ochii se-ntorc în altă parte, către 
altcineva, către un copil care zburdă ori izbucneşte în plâns. 
Alţi copii, mai mari, de vreo 13-14 ani, s-au strâns, sporovăind, 
în spatele bisericii. 
   Într-una din zilele trecute, am văzut aici o tânără subţire 
şi graţioasă, cu aer de fată eternă. Palidă, blondă, cu părul lung, 
lăsat liber pe spate, frumuseţe fără cochetărie, avea ceva din 
femeile lui Botticelli, artist pe care mi l-am amintit astfel a 
doua oară în curtea Bisericii Ruse. Era totuşi mamă, ca şi 
Primavera maestrului, m-am dumirit când am observat că nu 
scăpa din ochi un băieţel blond, de vreo trei ani. Azi am 
revăzut-o, era cu alta mai tânără, care-i semăna, diferită doar 
prin culoarea mai închisă a părului despletit, păstrând încă 
onduleurile împletiturii de peste noapte. Oare sora ei mai mare 
să-şi fi deschis nuanţa părului? Totuşi, băieţelul era şi el blond 
ca un înger, cu părul buclat. Azi, la Biserica Rusă, mai lipsea 
Dante, dar nu sunt sigură că nu era şi el pe-acolo, privind-o din 
umbră. Sunt asemenea oameni care se nasc frumoşi. De câte ori 
întâlnesc vreunul, nu-mi mai pot lua ochii, dar mă şi tem. De 
când mă ştiu, frumuseţea m-a speriat. 
   N-am reuşit să aflu unde dau cele trei uşi dosnice. 
Călugăriţa a trecut repede şi n-am îndrăznit s-o opresc. 
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* 

   După-amiază, la Biserica Rusă, un botez şi o nuntă. Cred 
că mirele era din neam de preoţi, pentru că, la ieşirea din lăcaş, 
am numărat vreo şapte, în rase negre, mătăsoase, de vară. 
Mireasa era frumoasă, naturală, aproape fără farduri, coafată 
simplu. Tot felul de lume în jurul mirilor, el era cam bondoc şi 
pătrăţos, dar părea un tip cumsecade. La ieşirea nunţii din 
biserică, au intrat cei cu botezul; apoi, după ce nuntaşii s-au 
fotografiat cu mirii, pe rând, după gradul de rudenie sau de 
prietenie, curtea a rămas goală, şi un bărbat în vârstă, cu un 
buchet de flori în sacoşă, se uita nedumerit în urma lor: era sau 
nu alaiul de care trebuia să se lipească? În fine, s-a lămurit: el 
era cu celălalt, cu botezul, deci s-a aşezat la loc pe bancă, 
aşteptând. Când a trecut una din călugăriţe, cam năucă, am 
întrebat-o unde dau cele trei uşi din coasta bisericii. Mi-a 
răspuns: 

― Tot în biserică. 
― Nu la subsol? am insistat eu. 
― În diferite părţi ale bisericii, a zis, şi a plecat repede, 

cu tot cu secrete.  

* 

   Omul cu barbă şi faţa mohorâtă, care participase acum 
câţiva ani la tăierea sălciilor şi a castanilor, tundea în curtea 
bisericii iarba, cu o maşină specială. Mirosul dulce şi proaspăt 
de iarbă cosită se amestecase cu acela de motorină. Cu o viteză 
incredibilă a retezat, într-un zgomot asurzitor, tot ce depăşea o 
anumită înălţime. Iarba se culcase, să scape de tăiere, stătea 
lipită pământului, parcă trecuse peste ea un torent. Maşina de 
tuns a retezat şi un mic albizia, care ieşise printre tufele de 
lângă gardul Ambasadei Cehe. Mi-a părut tare rău, aş fi vrut 
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să-l scot şi să-l răsădesc acasă într-un ghiveci. Mai ochisem trei 
locuri cu mici lăstari de albizia; unul, ceva mai mare, răsărise 
de sub două plăci de beton, pe latura dinspre răsărit a bisericii, 
altul în partea din faţă, chiar lângă un tălpici de lemn al 
schelăriei care acoperă biserica, în fine alţi doi, mai mici, în 
partea dinspre apus. I-am stropit pe toţi, să se-nmoaie 
pământul, şi am decis să-i luăm pe cei mai mici, erau şi mai 
uşor de smuls. Stropitul şi smulsul le-am făcut profitând de o 
ceremonie care avea loc în biserică, n-am înţeles bine de ce fel, 
botez nu putea să fie, pentru că lipsea copilul, nici nuntă, 
pentru că nu erau miri. Poate o logodnă? Am mai stat puţin pe 
bancă, pe urmă am făcut ocolul bisericii şi am auzit dinăuntru 
cântându-se urarea „La mulţi ani cu sănătate!”. Peste puţin, a 
ieşit alaiul, iar noi am plecat acasă, cu puii de albizia. 
   Tristeţea mea a fost sporită de faptul că fusese retezat şi 
pâlcul de susai înflorit, împreună cu alte ierburi din spatele 
bisericii, unde nu e o grădină amenajată. Un fir de zârnă a fost 
ras şi el, poate şi altele, de care nu-mi aduc aminte. Exces de 
zel? Poate. Dar bănuiesc şi o doză de răutate ascunsă. Nu 
dăunau cu nimic peisajului, dimpotrivă, îl însufleţeau. Acasă, 
am amestecat pământul nisipos, luat odată cu puii de albizia, cu 
pământ de flori, şi i-am răsădit. Cel mai mic a rezistat cel mai 
bine, celălalt părea supărat şi cam ofilit. 
    A doua zi, am constatat că se prinseseră amândoi. Seara, 
i-am despărţit, în ghivece separate. 
   Pe la ora douăsprezece, în curtea Bisericii Ruse, mare 
adunare de credincioşi, mulţi cu copii, unii chiar foarte mici. O 
atmosferă caldă, de oameni care se cunosc. După puţin, am 
plecat spre fosta Bibliotecă Naţională. Cu pauze, am ajuns pe 
Lipscani, apoi la Stavropoleos. În curte, am admirat teiul 
monumental, şi totul ar fi fost perfect dacă o bătrână în negru 
nu ne-ar fi certat că am pus pe masa de piatră bastonul şi plasa 
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cu sticla de apă: „Nu se vede frumos!” Cred că avea dreptate, 
ochii celor care intrau să vadă curtea ar fi putut fi deranjaţi de 
sacoşa şi bastonul nostru. 
   La colţul fostei Poşte mari, hrănea porumbeii, aşezată pe 
caldarâm, o cerşetoare care nu cerea, ci ocăra trecătorii că-i 
sperie stolul. Mulţi străini, un grup de spanioli, cărora ghidul le 
prezenta Banca Naţională; uitându-mă şi eu, am observat că nu 
toate cupolele Băncii sunt arămii, cele dinspre strada Carada 
sunt negre sau gri-verzui închis. Locuri pe care nu le-am mai 
văzut de mult, de aproape un an, cu toate că sunt la doi paşi. 
   După amiază, au fost două nunţi la Biserica Rusă, una 
după alta. Am privit toaletele şi mirii. Una era într-o rochie 
albastră de voal, cu o foarte îngustă porţiune de corp acoperită 
de căptuşeala care-i lăsa picioarele vizibile până la limita de 
sus. Alta avea un fel de rochie ceva mai mare decât un costum 
de baie întreg, şi trăgea mereu de poale ca să-şi acopere cât de 
cât coapsele. Alta avea o rochie foarte scurtă în faţă, dintr-un 
fel de voal gălbui, înfoiat ca un tutu de balerină, şi cu o trenă 
lungă care se târa pe jos.  

* 

   Dimineaţa, în curtea Bisericii Ruse, l-am văzut pe 
părintele paroh: a ieşit cu pas alert din biserică, pe cap purta 
comănacul negru, avea în mână o servietă şi nişte hârtii într-o 
mapă subţire de plastic. S-a dus în dreapta curţii şi s-a uitat la 
copaci, mai ales la smochin, apoi a venit în stânga unde eram şi 
noi pe bancă, s-a uitat şi la copacii de-aici, şi i-a spus 
călugăriţei care mătura curtea: „Platanul a luat-o într-o parte!” 
Şi a adăugat: „O fi din cauza gardului?” După ce-a plecat, 
m-am uitat la platanul care nu reuşea să crească suficient de 
drept: un fel de erezie vegetală, chiar în curtea ortodoxiei. La 
noi, părintele abia dacă s-a uitat, cântărindu-ne rapid din ochi: 
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nu eram dintre enoriaşii cunoscuţi. Dar m-am bucurat să 
regăsesc printre tufe, nu departe de platan, lăstarul de albizia pe 
care-l crezusem pierdut la tunsoarea de vineri. Din cei doi pui 
de albizia salvaţi de noi, cel mai mic prosperă, cel mare s-a 
ofilit. O fi fost prea brutală smulgerea din pământ? 

* 

   Nu aş fi putut niciodată să cer, ca filozoful, să fiu închisă 
într-un castel, fără comunicare cu exteriorul şi fără unelte de 
scris. Fără condei şi hârtie, până şi reveria devine inutilă. Mai 
mult: am nevoie de lume, de cei de-afară, de oameni şi 
privelişti. E o hrană fără de care nici mintea, nici trupul nu-mi 
funcţionează cum trebuie. 
   Un istm lung şi subţire o leagă de pământul ferm, 
malurile sunt golaşe, presărate cu mici aşezări. Insula îndrăgită 
de Jean-Jacques e mai mult o peninsulă îngustă, o limbă de 
pământ, avansând pe întinderea lacului Leman. Un drum alb, 
drept, prăfuit ca la ţară, duce printre sălcii şi tufişuri spre capăt. 
Ce l-a fermecat? Faptul că era departe de lume, dar nu rupt cu 
totul, ci legat prin cordonul ombilical al istmului? Ori l-a vrăjit 
drumul alb care ducea spre „capătul lumii”? Văd şi castelul 
Nidau, acoperişurile roşii, probabil de ţiglă, zidul împrejmuitor, 
turnurile ţuguiate; totul pare cuminţit, plat ca asfaltul din jur. 
   Comparând fotografiile de-acum cu gravuri şi desene din 
vremuri de demult, nu ştiu: ori pământul s-a mai tocit, colinele, 
dealurile şi munţii nu mai sunt la fel de măreţe, ori oamenii de 
atunci le vedeau cu priviri de făpturi mărunte, cum şi suntem 
de fapt, exagerând măreţia piscurilor, adâncimea prăpăstiilor, 
abruptul stâncii? Până şi copacii erau mai înalţi, desenatorul le 
sporea prestanţa, urşii albi din Nord erau uriaşi, înfricoşători, 
văzuţi prin prisma spaimei, tigrii din junglă aveau colţi mai 
ascuţiţi şi mai lungi, pădurile erau mai adânci şi mai sălbatice. 
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Oare s-a schimbat atât de mult lumea? Pământul şi-a pierdut 
virginitatea, ochii şi aroganţa noastră l-au tocit, i-au teşit 
crestele, i-au pilit asprimile, i-au lustruit cărările şi i-au umilit 
sălbătăcia.    
   Cei care stau singuri multă vreme, ori se-nvârt de bună 
voie sau siliţi într-un spaţiu restrâns se uită mai atent la 
amănunte şi mai ales la plante, ca la nişte prieteni statornici. 
Jean-Jacques, în împrejurimile Parisului, unde se ducea ca să 
scape de lume, a întâlnit le mouron-des-champs, Stelaria 
media, sau scânteiuţa, cum îi spune la noi, le cerfeuil, 
Anthriscus cerefolium, în româneşte purtând un nume nostim, 
hasmaţuchi sau pătrunjel creţ. A mai cules la bourache, 
Borrago officinalis, limba mielului, şi le seneçon, Senecio 
vulgaris, cruciuliţă sau bătătarnică, numită în altă variantă 
Senecio sarracenicus, seneçon des sarrasins, ceea ce ar putea 
să se traducă prin cruciuliţa sarazinilor. Cred că mouron sau 
scânteiuţă am văzut în curtea bisericii Sântul Dumitru de 
Jurământ, dar nu sunt sigură; şi cruciuliţă e posibil să fi văzut 
pe undeva. Fabre d’Églantine, poet cu nume de floare, 
ghilotinat ca o floare pe eşafodul Revoluţiei franceze, după ce 
inventase calendarul republican, a numit două zile, şi anume a 
optsprezecea din luna Ventôse şi a nouăsprezecea din aceeaşi 
lună, le jour du mouron şi le jour du cerfeuil, adică ziua 
scânteiuţei şi ziua hasmaţuchiului. 
   Aud clopotele de la Biserica Rusă şi slujba. Pe balcon, un 
porumbel zgribulit, într-un picior, ca şi mine. În mod 
incredibil, verbina, după ce a stat uscată toată primăvara şi 
vara, a dat doi lăstari, de-o parte şi de alta a uscăturii. Nu ştiu 
dacă va mai ajunge să înflorească. Ce i-o fi venit, să învie 
tocmai acum? 
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* 
   Jean-Jacques, mizantropul, a refuzat să viziteze le Pays 
d’Astrée, Ţinutul Astreei, din romanul lui Honoré d’Urfé, 
pentru că auzise că erau multe fierării. Ce-ar fi să dau o raită 
pe-acolo? Văzut din satelit, ţinutul e o uriaşă întindere verde, 
străbătută de câteva drumuri. Pe o înălţime, o gospodărie de 
ţară, cu acoperişuri roşii de ţiglă. Parcă n-ar fi o regiune 
locuită, şi totuşi aşezările se pot bănui, undeva, pe întinderile 
verzi. Caut fotografii, şi văd parcul natural Livradois; pe şosea, 
câteva maşini. Mă aflu la Saint Gervais-sous-Meymont, în 
august 2012. Un pod acoperit, ca la noi în Ardeal, o biserică 
modestă, amintind de stilul celor protestante. În faţa ei, statuia 
unui soldat cu cască de o formă mai ciudată şi arma la picior. 
Caut şi aflu că este într-adevăr un ostaş, un poilu-sentinelle, din 
Primul Război Mondial, un monument comemorativ, pentru cei 
morts pour la France. Verdeaţă, păşuni şi păduri. Printre 
copaci disting câţiva oţetari. Văd şi case gen vilă, pierdute 
printre livezi şi pâlcuri de copaci. Aici, oamenii n-ar trebui să 
îmbătrânească niciodată! Nu înţeleg ce l-a speriat pe Jean-
Jacques. Îl înăbuşea fumul câtorva fierării? Sau ideea că acolo 
mai erau şi oameni, nu numai arbori şi flori? 
   La fel de sperios era şi în Elveţia, de pildă pe muntele 
Robaila, unde s-a pierdut într-un desiş sălbatic şi se simţea un 
Columb în pădurea virgină, ca să descopere curând că era la 
câţiva paşi de o aşezare omenească, ascunsă în spatele pădurii. 
A cules acolo la dentaire heptaphilla, sau cardamina, cu flori 
albe ori albăstrii spre mov, din care nu-mi amintesc să fi văzut 
pe la noi A mai găsit şi ciclamă, Cyclamen în latină; la noi, n-
am văzut-o crescând în sălbăticie, numai în ghivece, ca plantă 
decorativă, şi Neottia Nidus avis, căruia noi îi spunem „rodul 
pământului”, pentru că vesteşte rodnicia anului. Am cules şi eu 
Nidus avis, la marginea pădurii de la Pantelimon, pe atunci o 
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comună din preajma Bucureştiului. Mergeam la o colegă de 
clasă, al cărei tată era zugrav, şi după ce ne săturam cu cireşe, 
plecam să explorăm poalele pădurii. Rodul pământului mi s-a 
părut că seamănă cu o ciupercă, mai ales la tulpină, pe care 
avea mai multe rânduri de boabe, aşezate pe culori, de la alb-
gălbui la portocaliu intens; mi s-a spus că fiecare rând 
reprezintă viitorul rod, orz, grâu, porumb, cu cât e mai mare şi 
mai frumos colorat, cu atât mai bogată va fi recolta. Oare şi în 
Franţa există această credinţă? 
   Dicţionarul de la Trévoux, sub numele nid d’oiseau, îl 
descrie astfel: „plantă cu două sau trei tije, înalte de un picior şi 
jumătate, albe, acoperite de frunze scobite, lucioase”, „aproape 
de forma unei inimi”; florilor, aşezate în vârfurile tijelor şi 
compuse fiecare din şase frunzuliţe palide, le urmează fructele 
în formă de turnuleţe, cu seminţe asemănătoare cu rumeguşul 
de lemn; rădăcina e compusă din fibre groase, suculente, 
încâlcite, semănând oarecum cu un cuib de pasăre...” Nici un 
cuvânt despre recolte. Parcă ar fi vorba despre altă plantă. 
   Răsfoind Dicţionarul, am dat, la litera vecină, peste o 
plantă, numită moldavique sau mélisse de Canaries, în latină 
Moldavica, cu flori albastre sau albe, despicate ca nişte boturi 
deschise, cu gust şi parfum mai puţin plăcute decât ale mélisse-i 
obişnuite, dar cu efecte mai puternice. Frunzele seamănă cu ale 
plantei Betonica officinalis, în franceză la bétoine, numită în 
româneşte vindecea, vindecuţă sau iarba-tâlharului. 
   Aşadar, umblând după „cuibul de pasăre”, Nidus avis,   
într-un dicţionar de la 1771, un fel de Larousse al vremii, am 
găsit o plantă cu numele de moldavică! Evident, botezată aşa 
de străini, într-o vreme când prea puţini ştiau că există în 
Europa o provincie, Moldova. Se vede că planta le era foarte 
trebuincioasă. Moldavica este descrisă amănunţit: tija pătrată, 
roşcată, cu multe ramificaţii, frunzele cu margini dantelate, 
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dispuse câte trei pe o codiţă, seminţe lungi, negre, închise într-o 
capsulă. Iar ceva mai jos, apare şi cuvântul Moldavie, cu 
următoarea explicaţie: numele unei provincii care se mai 
cheamă şi Valahia Mare, Valahia orientală sau inferioară, 
Valachia Major, orientalis et inferior, o regiune a Turciei, 
aflată în Europa, iar dedesubt numele unui burg din acest ţinut, 
Moldawa sau Moldadania, după râul pe care se află, la patru 
leghe spre apus de Soczowa. Acest râu din Turcia, se mai spune 
în Dicţionar, izvorăşte din Transilvania, şi se varsă în Seret, la 
Targorod. Am izbutit să aflu că Targorodul este identificat de 
unii cu oraşul Roman din zilele noastre. Dar Soczowa? Fără 
îndoială, este Suceava, târgul în apropierea căruia se aşezaseră, 
în satul Udeşti, strămoşii bunicii mele paterne, Natalia Motrici, 
veniţi, ca şi râul, de dincolo de munţi, cu turmele, din 
Maramureş, de pe muntele Toroioaga, tocmai în vremea când 
apărea la Paris această ediţie, augmentată şi îmbunătăţită a 
Dicţionarului, coincidenţă plăcută şi rodnică pentru reveriile 
mele. Dar nu pot să nu mă-ntreb de ce credeau francezii că aici 
era pământ turcesc, de vreme ce Moldova, ca şi Ţara 
Românească, nu a aparţinut niciodată Turciei, ci făcea parte, 
după dreptul islamic, din aşa-numită Casă a Păcii sau a 
Pactului, nefiind cucerită cu sabia, nici islamizată, doar 
tributară, însă autonomă în mare măsură faţă de Înalta Poartă, 
fără a fi inclusă în Imperiul Otoman? 
   Până şi faimoasa Enciclopedie, zisă „a lui Diderot şi 
D’Alembert”, vorbeşte pe larg despre moldavică. Şi ce 
majestuos portret i se face: „...buza superioară este puţin 
curbată în boltă şi despicată în două gâturi cu franjuri. Caliciul 
este în formă de tub şi despărţit în două buze adesea inegale. Şi 
în fundul acestui caliciu se înalţă un pistil, prins ca un cui în 
partea posterioară a florii; acest pistil este însoţit de patru 
embrioni, care devin cu timpul tot atâtea seminţe prelungi, 
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închise în capsula care a fost odată caliciul florii.” Buza florii 
este „curbată în boltă”, caliciul „se înalţă”, ca o coloană antică! 
Varianta numită Moldavica americana, în engleză, spune 
aceeaşi Enciclopedie, se cheamă the balm of gilead, balsamul 
din Galaad sau Galahad, fie după ţinutul din Iordania de azi, de 
unde, după Biblie, ar fi fost adus cu caravana în Egipt, fie după 
localitatea canadiană cu acest nume.   
   Căutând în continuare, găsesc moldavica şi în Traité de 
botanique et de science médicale, de Antoine Gouan, profesor 
la Montpellier, carte imprimată în 1804. Aici apare şi sub 
numele de Dracocephalum, mélisse de moldavie, şi se spune că 
are miros de camfor şi puternice virtuţi balsamice, mai tare 
decât rozmarinul, pelinul şi decât o misterioasă buruiană, le 
marun, despre care nu am reuşit să aflu decât o posibilă origine 
libaneză a numelui. Şi Dictionnaire des Jardiniers et des 
Cultivateurs de Philippe Miller, tradus din engleză, ediţie 
apărută la Bruxelles în 1787, spune că Dracocephalum 
moldavica, originar din Moldova, are două subspecii siberiene 
şi una din Insulele Canare, care nu rezistă la ger. Aşadar, la noi, 
savanţii o consideră o specie invazivă, venită din Asia, dar 
pentru francezi îşi are originea în ţara lui Ştefan cel Mare.   
   Poate că francezii, şi nu numai ei, se tratau cu moldavică, 
încă din vremuri vechi? Până şi Charlemagne, Carol cel Mare, 
o recomanda supuşilor, ca s-o cultive în grădini. A devenit 
celebră în secolul al XVII-lea, când călugării Carmeliţi au făcut 
faimoasa eau de mélisse, care le făcea bine doamnelor de la 
curtea Regelui Soare, când aveau crize de nervi; se pare că şi 
cardinalul Richelieu ţinea la îndemână un flacon, pentru a-şi 
trata migrenele. Pe româneşte, planta se cheamă roiniţă sau 
busuiocul stupilor, pentru că atrage albinele, dar şi mătăciune 
moldovenească sau melisă românească; am văzut şi am cules 
de multe ori, de frumuseţe ori pentru parfumul acrişor-amărui, 
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fără să-i cunosc virtuţile. Ar fi interesant de ştiut, dar poate că 
nu voi afla niciodată, cine a făcut cunoscută în Franţa varianta 
moldavică, preferată pentru puterea ei, mai mare decât a 
melisei comune.          

* 

   Se poate bănui că moldavica s-a răspândit în Franţa prin 
Imperiul Romano-German, cu care şi Moldova, şi Regatul 
francez se învecinau. Dar nici în Moldova nu era nativă, ci 
adusă din Orient, pentru a fi cultivată în grădinile de leacuri. 
Aici, prin cine ştie ce forţe misterioase, a apărut o variantă 
nouă, mai puternică în esenţă, şi calitatea ei deosebită a făcut-o 
celebră pe vremea doamnelor nervoase de la Curtea regală 
franceză. 
   „Apa de melisă” nu era singura folosită pe atunci, mai 
existau şi alte ape de leac sau parfumuri: „apa de înger”, „apa 
de împuşcătură” (l’eau d’arquebusade), folosită mai întâi pe 
câmpurile de luptă, „apa echinocţiilor”, din roua căzută în 
aceste momente ale anului, „apa imperială”, „apa reginei 
maghiare” şi altele, cele mai multe fiind infuzii de plante. 
Apăreau, desigur, ca şi acum, contrafaceri; în Suplimentul din 
1752 la Dicţionarul de la Trévoux se spune răspicat: „Singura 
apă de melisă veritabilă este aceea vândută de Carmeliţii 
Desculţi”. 
  Un botanist, Joseph Pitton de Tournefort, care călătorise 
prin Levant, trimis de Ludovic al XIV-lea, identifica vreo zece 
variante de moldavică, distinse după forma frunzei, după 
mărimea şi culoarea florilor. Printre ele şi varianta cu nume 
curios: moldavica de America, cu parfum puternic, de fapt 
aceeaşi care se mai numea şi melisa de Canare. Dar mai erau şi 
moldavica din Creta, şi câteva moldavice orientale. 
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   O observare atât de amănunţită nu putea face savantul 
Pitton de Tournefort decât având planta la îndemână, în ierbare 
sau în grădini, dar şi privind-o cu o atenţie specială, ceea ce nu 
se poate spune şi despre cei care prezentau ţara de baştină a 
moldavicei, pământ rămas, chiar şi pentru savanţi, terra quasi 
incognita, cel puţin din punct de vedere geografic. Regiunea 
era plasată de unii în Turcia, un râu al ei, Alautus, Oltul 
probabil, izvora din munţii Krapacs şi se vărsa în Dunăre între 
Widdin şi Nicopolis, Ias sau Iassy, capitala Moldovei, era 
situat pe Pruth, râu care izvora tot din munţii Krapacs şi se 
vărsa în Dunăre aproape de Axiopolis, de fapt o cetate antică, 
de mult în ruină, fondată de regele trac Lisimach şi reconstruită 
de Constantin cel Mare. 
   Şi totuşi savanţii de la Trévoux, în cea mai mare parte 
călugări iezuiţi, ar fi putut să ştie mai mult despre această zonă 
a Europei. Trévoux aparţinea în secolul al XIV-lea familiei 
Bourbon, iar Ludovic al XIV-lea i l-a dat fiului său făcut cu 
doamna de Montespan, Louis Auguste de Bourbon, devenit în 
1681 prince de Dombes. Atunci a înflorit oraşul, iar Regele 
Soare, voind să combată spiritul jansenist susţinut de o revistă 
care avea deja privilegiul său, i-a transmis fiului său sarcina de 
a crea la Trévoux o publicaţie care va polemiza cu Boileau, cu 
Voltaire şi cu enciclopediştii. Oraşul de pe Saône, localitate de 
graniţă cu Sfântul Imperiu, capitală a unui principat 
independent, până în 1762 când devine simplă comună sediu de 
canton, era, aşadar, în secolele XVII şi XVIII un centru 
intelectual puternic, înfloritor. Barthélémy Bacheville, fost 
militar în serviciul lui Napoleon, aşternându-şi pe hârtie 
memoriile, îşi descrie astfel oraşul natal: „Pe malul stâng al 
Saônei, cu câteva leghe înainte de Lyon, se înalţă în amfiteatru, 
pe reversul unei coline acoperite de podgorii, un mic oraş, 
cocoţat cu stângăcie, modest construit aproape în întregime şi 
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pavat cu pietre ascuţite care rănesc picioarele, însă de unde te 
poţi bucura de cea mai frumoasă privelişte din Franţa./.../O 
mulţime de bărci, unele ducând în Sud grânele din Bourgogne 
şi lemnul din Bresse, altele aducând în Nord măslinele, 
săpunurile, rachiurile din Provence şi bumbacul din Levant, se 
încrucişează pe Saône, al cărei curs udă câmpii vaste, 
încoronate de coastele fertile din Beaujolais. Mont d’Or, 
Polémieux, Limoney, Tarare, Chessy-aux-Mines-de-Cuivre, 
munţii din Auvergne, care ating orizontul, închid într-o dublă 
centură tabloul imens, a cărui vedere nu e niciodată obositoare, 
pentru că ochii găsesc mereu ceva pe care să se odihnească.” 
   Nici astăzi, văzut din satelit, Trévoux nu arată altfel; 
poate să fi dispărut pietrele ascuţite care-i răneau picioarele lui 
Barthélémy Bacheville, însă Saôna nu mai pare atât de animată 
ca pe vremuri. Se simte că timpul de aur a trecut. Un lucru este 
însă sigur: e un loc minunat de unde să priveşti depărtarea. 

* 

   Dacă melisa, roiniţa din Moldova, creşte şi în Insulele 
Canare, de ce n-aş da o raită pe-acolo? Santa Cruz de la Palma, 
San Sebastian de la Gomera, Las Palmas de Gran Canaria... 
Localităţi pe cele şapte insule risipite în Atlantic, cam în 
dreptul coastei de nord-vest a Africii. Insule muntoase, coaste 
abrupte. Sigur că sunt tocite de turişti, bineînţeles că există 
mulţi, poate chiar foarte mulţi, care le-au văzut de-aproape, le-au 
străbătut cu maşinile, le-au bătut cu pasul, fără să ştie povestea 
moldavicei de Canare. 
   În Tenerife, văd o casă scobită în stâncă, cu un fronton 
îngust de olane, cu flori violete sau mov de-o parte şi de alta a 
intrării. Ziduri vechi, din cărămizi sau pietre puse simplu, unele 
peste altele, copaci seculari, un pin bătrân, în a cărui scorbură 
intră câţiva oameni. Câmpuri sălbatice, pajişti cu flori; 
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recunosc, printre bolovanii din stânga drumului simplu, de 
pământ, ciuinul roşu sau săpunariţa, Saponaria officinalis, care 
creşte şi pe la noi. Aflu că există şi păduri de dafini şi că unii 
cred că aici era Grădina Hesperidelor. 
   M-au ajutat mult fotografiile, pentru că din satelit, nu pot 
să deşir faţa pământului, până la frunză şi firul de iarbă, până la 
pietricică şi firul de nisip. E o pânză compactă şi tare, cu 
imagini care au fost odată, dar, văzute şi mai de sus, apar şi azi 
la fel: vederi esenţiale de munţi, dealuri, ape şi câmpii. Mai 
mult ideea de lume, decât lumea însăşi, aşa cum este aici şi 
acum. Dacă nici un cataclism n-o va zgudui, va fi la fel şi peste 
unul sau mai multe veacuri, poate şi peste o mie de ani, cu 
munţii din Tenerife, unde vulcanul va arunca şi atunci, la 
anumite ore, cea mai lungă umbră de pe pământ, cu dealurile 
din Basarabia, teşite în aşteptare, cu spinările verzi ale 
Obcinelor Bucovinei. O imagine, pentru noi eternă, însă fără 
viaţă. Practic, nu avem decât ţinuturile interioare, aşadar să 
privim, să auzim, să înghiţim ţinuturi, cu foamea celor cuceriţi 
de ele, atenţi la orice detaliu, la orice nouă descoperire, 
elemente din care va putea reface mai târziu lumea, dacă 
dispare între timp.             

* 

   Nu numai Insulele Canare, Insulele Fericiţilor, erau 
considerate capătul lumii, unde se refugiau, pentru odihnă 
desăvârşită, sufletele după moarte. Şi Moldova, în timpurile 
străvechi, era dincolo de limitele lumii cunoscute. Aici locuiau 
hiperboreii şi sufletele nemuritoare, într-un fel de Câmpii 
Elizee, pământ pustiu şi infinit. Pentru greci, „Okeanos” era 
regiunea Dunării de Jos, cu întregul bazin al Mării Negre, poate 
ca o amintire a imenselor întinderi marine care existau aici în 
vremurile vechi; în malurile râpelor din Udeştii Bucovinei, pot 
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fi văzute, le-am văzut şi eu, cochilii fragile de scoici. „Grecii 
din timpurile lui Homer, spune Nicolae Densuşianu, nu 
cunoşteau marea esternă, pe care noi o numim astăzi Ocean. 
Ei nu străbătuse în acele timpuri către apus nici chiar întreaga 
Mare Mediterană. Iar în ce priveşte părţile de nord ale 
Europei, noţiunile lor geografice nu se estinseseră în această 
epocă mai departe de Marea Neagră şi de Dunărea de Jos.” 
Iar Strabo, citat de Densuşianu, spune că în vremea 
Argonauţilor, Marea Neagră era considerată ca un alt Ocean, şi 
„cine naviga în Marea Neagră se considera că a călătorit tot 
aşa departe de lumea locuită, ca şi când   s-ar fi dus dincolo de 
Columnele lui Hercule...” 
   Şi totuşi, pe această Terra Incognita de la nord de Dunăre 
existau până nu demult semne care marcau drumuri prin 
singurătate. Pietrele mari, numite în latineşte „termini”, 
considerate sfinte, înşirate în linie dreaptă, însemnau o cale 
care traversa Basarabia, pe la sud de Chişinău, pe lângă Buc, 
trecea prin codrii Caprianei, mergea neîntrerupt prin păduri, 
peste bălţi şi prin râpi, până dincolo de Nistru. Pe vremea lui 
Dimitrie Cantemir încă puteau fi văzute aceste series 
maximorum lapidum, dar şi Costache Conachi le-a descris, mai 
târziu. Azi, nu mai există nici una. Ţăranii, cu timpul, le-au 
dezgropat şi le-au folosit în gospodăriile lor, cu toate că le 
considerau de origine fantastică: un baraj făcut de zmei, ca să 
zăgăzuiască râul Buc. Herodot le menţionează drept Căile 
Sacre de la nordul Mării Negre, iar un latin povesteşte că 
Alexandru cel Mare, în lupta cu sciţii de la râul Tanais, a trecut 
fugărindu-şi duşmanul, dincolo de Termini Liberi Patris, 
Stâlpii lui Liber Pater, un zeu străvechi al latinilor, asimilat mai 
târziu cu Bachus drept ocrotitor al viţei de vie, adorat de 
podgoreni, alături de soţia sa, Libera. Mai rămâne de văzut ce 
căuta Liber Pater în sudul Basarabiei, într-o epocă mult mai 
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veche, înainte să fi umblat pe-aici soldaţii romani, care l-au 
adus în Dacia. Ori, poate, oştenii legiunilor, descoperind 
megaliţii, i-au atribuit acestui zeu, atât de respectat şi de 
popular încât unii suverani, ca Marc-Antoniu, de pildă, sau ca 
împăratul Heliogabal, au vrut să fie onoraţi sub numele de 
Liber? Stâlpii lui Liber Pater trasau, poate, limita dintre Europa 
şi Asia. Încotro ducea această cale per deserta? Poate că le 
arăta negustorilor şi călătorilor drumul către şi dinspre 
profunzimile Orientului? 
   Plutesc peste ţinutul bunicii mele materne, basarabeanca. 
În loc de Stâlpii lui Liber Pater, văd stâlpii de lemn care 
delimitează podgoriile întinse pe clinurile dealurilor. Văd şi 
râul Bâc, între maluri cu lunci, undeva un pod plutitor, purtând 
o căruţă cu un cal, nu departe de podul obişnuit, de scânduri, pe 
care trec doi biciclişti. Pare un râuşor cuminte, potolit, n-ai 
spune că, demult, se putea naviga pe el patru zile în amonte, 
probabil graţie corăbiilor uşoare de-atunci. În unele locuri, apa 
e potopită de stufărişuri, se pare că şi de gunoaie, când ajunge 
în oraş. Am zărit în depărtarea dealurilor ceva, o undă din 
„singurătăţile sciţilor”. Faţă de dealurile dinspre apus, din 
Bucovina celeilalte bunici, cele de aici au un aer aparte, ca şi 
cum ar vorbi, prin tăcerea lor buruienoasă, despre fatalism, 
despre soarta care nu poate fi schimbată.  
   La urma urmei, de ce aveau nevoie călătorii de menhire 
pentru a găsi calea? Nu aveau stelele, soarele şi luna? Dar 
poate că nu erau de-ajuns. Am observat, săptămâni la rând, 
apusurile de soare, privind pe fereastra spitalului. Prin august, 
apunea mai spre nord, dincolo de cadrul ferestrei, iar pe la 
sfârşitul lui septembrie asfinţea chiar în faţa mea, în mijlocul 
cadrului aceleiaşi ferestre. Acum văd soarele cum apune între 
norii dintre doi plopi care tremură şi sclipesc; dacă aş fi mai 
aproape, aş putea să le aud foşnetul. Aşadar, asfinţitul a 
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alunecat spre sud, şi dacă aş fi mers doar după el, fără alte 
repere, aş fi ajuns cu totul în altă parte. Pământul s-a mişcat, 
soarele la fel. Avem nevoie de repere aici jos, ca să ne putem 
orienta într-o lume instabilă. Apusul nu e un punct pe linia 
orizontului, ci un arc de cerc pe care soarele se plimbă 
asfinţind. Răsăritul la fel: o zare lunecoasă între nord şi sud. 
Doar nordul rămâne fix. Însă pe-atunci, în Europa, nu era 
cunoscută busola, născocită de chinezi cu câteva secole înainte 
de Hristos, invenţie tardivă aici şi revendicată de principalele 
naţii europene, lăudându-se care mai de care că a ghicit cum 
poate fi folosită pentru orientare acea „piatră urâtă şi 
negricioasă, care se lipeşte bucuroasă de fier”, cum spunea un 
poet francez din secolul al XII-lea, Guiyot de Provins. Poate de 
asta aveau nevoie cei vechi, mai ales în anotimpurile înnourate, 
fără stele, de stâlpi de piatră prin locuri pustii, unde nu erau alte 
semne, nici drumuri bătătorite.  

* 

   M-am luat cu Densuşianu şi cu Dacia, şi am uitat să spun 
că mi-a intrat în casă un porumbel alb, vestea mea cea bună. De 
fapt, nu e cu totul alb, are pe ceafă o pată maronie, dar eu tot 
alb îl consider. A fâlfâit din aripi în dreptul uşii, ca şi cum ar fi 
vrut să intre. 
   Ieri, am descoperit omizile care-mi mănâncă grădina de 
pe balcon. Sunt de două feluri: unele mici, verzi, altele mari, 
negricioase. Le-am găsit lăfăite pe frunzele de verbină, 
mâncaseră câteva până la fibră. Îndată m-am apucat să smulg 
zorelele, pe care erau cele mai multe: odată cu răsărirea lor a 
început să apariţia omizilor, în plus sufocau verbina abia 
revenită la viaţă. Cu câteva zile în urmă, găsisem una, făcută 
covrig, lângă patul din dormitor, cred că o băgase pe fereastră 
vântul. În timp ce smulgeam zorelele, am mai descoperit omizi, 
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în total vreo zece, şi, insensibilă la frumuseţea viitorilor fluturi, 
le-am strivit cu piciorul. După ce am smuls zorelele şi le-am 
zvârlit într-un colţ al balconului, o omidă care scăpase se 
întorcea grăbită spre locul unde era ghiveciul. Cum se orienta, 
după ce, după miros? Avea o viteză de invidiat. 

* 

   Am străbătut cu troleibuzul 61 aproape o jumătate de 
oraş, până la capăt şi înapoi în centru, în piaţa statuilor. O 
lungă plimbare pe pământ. Părţi de oraş unde n-am mai fost 
niciodată. Buruieni pe marginea trotuarului, lume multă, era 
ora ieşirii de la lucru. Multe firme, magazine de tot felul, 
cabinete, agenţii de voiaj... Sub una din băncile pe care am stat 
era un câine alb, cu lanţ, al florarilor din prăvălia învecinată; o 
femeie a venit să-i dea un rest de prăjitură, şi l-a răsfăţat 
vorbindu-i duios, ca unui copil. Afişe electorale, un poster 
tocmai era ridicat în bătaia vântului care se asprise şi agita 
pânza, abia reuşeam să văd când o jumătate, când alta, din 
numele candidatului. Când vântul s-a potolit câteva secunde, 
am putut să citesc numele întreg. S-a întunecat repede, pe la 
cinci jumătate-şase. Mi-a părut bine când s-au aprins luminile, 
de unde până atunci îmi plăcuse în semiobscuritate. La capăt, 
fiind doar noi şi şoferul, îl urmăream cu ochii, ce face, unde se 
duce, şi trăgeam cu urechea când vorbea la telefon, întrebându-ne 
cât mai avea de gând să stea în staţie. 
   În dreptunghiurile de pământ uscat de pe marginea 
bulevardului, am văzut tufe de ambrozie, viguroase şi 
îndrăzneţe; nu demult am aflat că sunt invadatori, veniţi din 
America. S-a mai spus că un procent însemnat din populaţia 
României face alergie la polenul de ambrozie. Ori poate că, cel 
de pe stradă, era Xantum, tot o buruiană-problemă? În legătură 
cu invaziile plantelor, cred că puriştii fac prea mare caz şi pun 
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exagerat de multă pasiune. Felul cum privesc vegetalele sosite 
de prin alte părţi, uneori de la mari depărtări, seamănă a criză 
de xenofobie, reacţie la atacul străinilor asupra nativilor. E 
drept că unii imigranţi, veniţi mai demult, sunt priviţi ca 
naturalizaţi, dar pentru asta trebuie să fie atestaţi înainte de 
1500, dar cine, în afară de babe şi de vrăjitoare, se ocupa de 
buruieni, la noi, pe vremea aceea? Cei mai recent sosiţi sunt 
consideraţi o ameninţare la echilibrul naturii noastre, pe care, 
de altfel, o agresăm noi înşine, zi de zi, fără remuşcări. Dar 
sunt agresiunile noastre şi nu ale invadatorilor care ne 
persecută de atâtea veacuri! Şi vin din toate părţile, din Nord, 
din Sud, din Apus şi din Răsărit, şi pe toate căile, pe pământ, 
pe apă sau prin aer. Până şi cicoarea, se spune, cu toate că a 
intrat de mult în peisaj, ar fi o specie venită. Nu ştiu cu 
ambrozia ce va fi, poate vor trece secole până să-i descopere 
cineva rostul. Deocamdată, cuvântul de ordine este: stârpiţi-o. 
Se vorbeşte chiar despre „ameninţarea plantelor invazive”. 
   Viteza imigraţiei este lentă, dacă nu intervin mijloacele 
de transport: 50 de metri în 100 de ani, sau, prin seminţe, 6 
metri în 5 ani. S-au făcut conferinţe internaţionale, 
simpozioane, cercetări. Există baze de date, experţi, proiecte, 
organizaţii. Eu cred că fără „invadatori” am fi mult mai săraci. 
Mi se pare firesc să existe, pe lângă migraţia oamenilor, şi o 
mişcare a popoarelor vegetale. Fiinţe legate de pământ, ca 
iobagii, singurele făpturi care au rădăcini, hrănindu-se direct 
din sânul ţărânei, ai spune că nu pot umbla, cu atât mai puţin să 
călătorească, de pe un continent pe altul, traversând ţinuturi 
întinse şi trecând uneori mări şi oceane. Şi totuşi se mişcă! Fie 
însămânţându-se pas cu pas, fie purtate de aer sau de ape, ca şi 
noi, fie duse de alţii, cu voie sau fără voie. Albizia din curtea 
Bisericii Ruse şi-a trimis lăstarii până dincolo de clădire, poate 
şi mai departe, şi vor încolţi oriunde vor găsi o palmă de 
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pământ. Altele evadează din grădini şi se răspândesc pe dealuri 
şi câmpii, în libertate. 
   E nedrept să fie trataţi drept pericol. Până şi Morus alba, 
dudul alb, este pe lista nou-veniţilor, sosit din răsăritul Asiei, 
ca şi Veronica persica, ventrilica, asemănătoare la flori cu o 
mulţime de ochi albaştri, tot o străină picată din Orient. La fel 
Calendula officinalis, gălbeneaua, Salvia officinalis, 
Euphorbia, dar şi familiara albăstrea, Centaurea cyanus, de 
care sunt pline marginile lanurilor de grâu. Mai mult: 
albăstreaua, cicoarea, este trecută pe lista „speciilor-problemă”, 
alături de Amaranthus, oţetarul, care figurează şi pe o listă 
neagră, căci există şi o asemenea listă, a imigranţilor vegetali, 
unde sunt trecuţi şi salcâmul, Robinia pseudoacacia, sosit din 
America de Nord, şi dudul alb, şi Ambrosia artemisiifolia, şi 
Heracleum montegazzianum, majestoasa ombeliferă, adusă din 
Caucaz şi semănată prima oară într-o grădină din Elveţia, şi 
arţarul american, şi bunghişorul, o varietate de Erigeron, şi 
cornişorul (Xantium italicum), şi mulţi alţii. Totuşi, de unde 
ştim că unele din ele nu-s mai de mult aici, doar că nu s-a 
gândit nimeni să le semnaleze prezenţa? N-a existat un birou de 
înregistrare a imigranţilor, iar savanţi preocupaţi de problemă 
nu am avut pe atunci. Cazul moldavicei e mai fericit, din acest 
punct de vedere: graţie celebrităţii a intrat în atenţia botaniştilor 
francezi încă din secolul al XVIII-lea. 
   A fost o zi frumoasă şi liniştită, de toamnă. Aş fi vrut să 
dau o fugă cu satelitul pe la Obcinele Bucovinei. Dar cine ştie 
dacă nu m-ar fi dus acolo în plină iarnă? Privelişti din satelit: 
aşa cum se vede din cer lumea care a fost odată.  

 
*** 

 
 



FERESTRE anul V, nr. 3 (14), nov. 2014 
 

  88  
 

 
II. CĂLĂTORIA BUNICII LA VIENA PE JOS 

 
 

 

 

 
1. Bunica Nataliţa 

 

  Deşi tata spunea că mama lui n-a trecut niciodată dincolo 
de marginea satului, sunt sigură că mergea şi ea la târg, ca alte 
femei din sat. Nu părea să dorească să ştie cum e oraşul, cum 
se trăieşte acolo, nu dădea vreun semn că ar fi interesat-o. Era 
calmă şi împlinită în felul ei de-a fi, fără nelinişti şi fără 
curiozităţi, de parcă ar fi ştiut dinainte cum stăteau lucrurile, 
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sau simţea lumea din jur ca o repetare la infinit a satului în care 
se născuse. Universul fiecăruia e plin de pete albe, pe hărţile 
noastre interioare lipim clişee şi idei de-a gata, însă o doză de 
nelinişte faţă de necunoscut există în fiecare. De unde venea 
oare calmul bunicii, siguranţa în purtări, aerul care părea să 
spună că ştie mai bine ca oricine cum e lumea şi ce hram 
poartă? 
   Spuneam că nu o cunosc pe bunica asta de departe. Dar e 
destul să mă uit în oglindă şi văd ca o împunsătură sub 
pometele obrazului stâng, ca o mică cicatrice, care s-a 
accentuat odată cu vârsta. O împunsătură la fel avea şi bunica, 
exact în acelaşi loc, o gropiţă spre care se scurgeau ridurile de 
pe partea stângă a feţei. Copil, mă uitam şi mi se părea că 
avusese acolo o rană făcută cu vârful unui obiect ascuţit, poate 
un fus sau un dinte de furcă. Citind ce scrisese tata despre ea, 
am aflat că în timpul primului mare război se luptase cu un 
cazac din trupele ruseşti intrate în sat; cazacul voia să-i ia fânul 
din şură, ea s-a luptat să şi-l apere, şi nu-i exclus ca atunci să fi 
primit o lovitură de cuţit sau de baionetă. Dar iată că şi eu, 
ajungând la o anumită vârstă, am aceeaşi urmă pe obraz, cu 
toate că nu m-am luptat niciodată cu cazacii, nici cu altcineva. 
Gropiţa se vede mai ales când zâmbesc şi cred că se va adânci 
pe măsură ce mă fac mai bătrână. 
   Îmi aduc aminte că, odată, cineva, nu contează cine, 
punându-mi întâmplător palma pe ceafă, a scos o exclamaţie de 
încântare. Eram tânără pe-atunci. Nu-i puteam vedea faţa 
pentru că stăteam cu capul plecat. Preţ de câteva secunde, i-am 
simţit palma întârziind: un început de mângâiere, de la care s-a 
abţinut. A fost o dublă surpriză, el nu se aştepta, iar eu habar 
n-aveam în ce piele mă aflu. Pe urmă, mi-am pipăit şi eu ceafa, 
comparând-o cu alte regiuni, mai expuse la soare, la frig şi la 
vânt, şi am înţeles că pielea mea este de la natură catifelată. 
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Mă-ntreb: de unde am pielea asta, rămasă subţire pe mine, şi 
cum de am ieşit blondă, cu părul ca firul de mătase, într-un 
neam cu femei brunete şi asprite, generaţii întregi, de briza 
mării, rudele greceşti din partea bunicului, tatăl mamei, ea 
însăşi cu tenul măsliniu? Fineţea părului şi a pielii le am de la 
cealaltă bunică, de la ţăranca pe care n-am ştiut s-o descopăr la 
vreme, dar mi-o aduc aminte acum, când mă pieptăn sau când 
îmi ating pielea de pe gât. Eu şi bunica bucovineană. Oare ea 
îşi dădea seama că fetiţa încruntată îi semăna leit?  
 

 
 



FERESTRE anul V, nr. 3 (14), nov. 2014 
 

  91  
 

Aşadar, pe bunica cu care semăn cel mai mult am 
cunoscut-o cel mai puţin, mai am şi privirea ei pe sub sprâncene, 
şi cred că dacă i-aş găsi o poză din tinereţe, m-aş recunoaşte în 
ea, aşa cum eram la aceeaşi vârstă.   Vorbea puţin cu mine şi 
numai prin intermediul tatei, de parcă aveam nevoie de 
interpret. Am avut impresia că tata se jena cu mine în faţa ei, 
ori cu ea faţă de mine, oricum nu era în largul lui cu amândouă 
alături. Cu toate că era bătrână când am văzut-o prima oară, şi 
nu mai avea nici un dinte în gură, bunica îşi păstra spatele 
drept. Veneau la ea femei mai tinere să-i ceară sfatul sau pur şi 
simplu să o vadă şi să mai stea de vorbă. Întotdeauna mi s-a 
părut mândră, şi multă vreme n-am înţeles de ce era aşa de 
stăpână pe ea şi pe tăcerea ei, în casa mică, de lut, acoperită cu 
stuf. 
   Am înţeles mult mai târziu, descoperind câteva fraze 
despre ea, într-un interviu dat de tata reporterului unui ziar, 
imediat după al doilea mare război. Spunea că mama lui fusese 
în tinereţe, pe jos, cu mai multe femei, până la Viena şi-l 
văzuse la faţă pe împărat. 

* 

   Despre copilăria bunicii, ştiu doar ceva legat de şcoală. 
Sub austro-ungari, şcoala obligatorie era, în Bucovina, o 
invenţie nemţească, neagreată, poate şi din cauza „măgarului” 
de hârtie sau de carton, atârnat de gâtul celor care vorbeau 
româneşte când nu trebuia. O dată pe an, către toamnă sau în 
primăvară, venea cineva, învăţătorul probabil, să înscrie copiii 
de vârstă şcolară din fiecare gospodărie. Cu destul de rare 
excepţii, copiii nu merg cu plăcere la şcoală, mai ales prima 
oară. Eu n-am făcut parte dintre excepţii, primul contact cu 
şcoala n-a fost o bucurie, şi după câteva luni am cerut în 
genunchi să nu mă mai trimită. Nici bunica bucovineancă n-a 
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vrut, la vremea ei, să se ducă, dar din cu totul alte motive. Eu 
eram speriată de înstrăinarea timpului meu, până atunci cu 
desăvârşire liber, iar de citit, citeam destul de curgător încât să 
dau gata abecedarul în timp ce colegii mei silabiseau. Cu ea a 
fost altceva. Şcoala din sat, unde se învăţa mai ales în nemţeşte 
era, pentru părinţii ei, ca şi pentru alţii din sat, o unealtă a 
Necuratului, şi s-au opus cu îndârjire, ca şi cum ar fi fost o 
chestiune de viaţă şi de moarte. Şi, la urma urmei, de ce-i 
trebuia unei fete să ştie carte, şi încă în limba străină în care li 
se adresau autorităţile şi de la care nu aşteptau nimic bun?  
   Nu cred că se putea ca la ore să nu li se vorbească 
elevilor despre Proclamaţia lui Franţ Iosif către Bucovina, 
scurtă dar elocventă dovadă că împăratul cunoştea geografia şi 
istoria locului, mai mult din cărţi şi urmărindu-le pe hartă, cam 
aşa cum fac şi eu azi, încercând să descopăr, cu o privire de 
sus, ţinuturi unde n-am ajuns şi poate nu voi ajunge niciodată, 
ca să cobor apoi, cu şi mai multă voluptate, pe pământ şi în 
timp real, pe străzi, în curtea unei biserici sau într-o grădină 
liniştită. 
   Spunea împăratul în Proclamaţia sa, cu orgoliul celui care 
a dobândit ceva preţios, că acest ţinut făcea parte, demult, din 
Dacia, unde Traian îi împământenise apoi pe colonii şi 
veteranii romani, că ţara se numise în vechime Arboroasa, apoi 
Plonina, şi în fine Bucovina, de la pădurea imensă de fagi 
dintre Cernăuţi şi Vijniţ. Timp de o mie de ani, a fost bântuită 
de barbari, goţi, gepizi, huni, avari, unguri, tătari, „care au lăsat 
numai urme de groază şi de pustiire”. Poporul trebuia să se 
mulţumească, atunci, cu salvarea vieţii, a datinilor şi a limbii, 
refugiindu-se „în întunericul pădurilor.” Dragoş a unificat 
ţinutul într-un voievodat, iar „eroul Ştefan cel Mare” i-a dat 
„un măreţ renume prin biruinţele sale strălucite”. Lecţia de 
istorie se termina cu glorificarea momentului când Bucovina a 
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fost „împreunată cu coroana noastră” şi „începu să răsufle sub 
binecuvântările unei cârmuiri blânde”, pornind „pe calea 
propăşirii”. Au fost făcute drumuri, ceea ce a înlesnit comerţul, 
agricultura şi industria au înflorit, au fost înfiinţate şcoli „în 
toate părţile”, „şi aşa se puse temelia unui viitor mai bun, la 
care Bucovina priveşte cu încredere veselă”. „Credinciosul 
ducat” al Bucovinei a primit steag şi stemă proprie, stema, în 
două culori, albastru şi roşu, reprezenta un cap de bour având 
între coarne şi în părţi stele aurii. 
   De un secol, Bucovina era o provincie a Imperiului 
Austro-ungar, şi ori de câte ori se ivea vreo problemă sau o 
împotrivire din partea localnicilor, pe uliţe apăreau „cătanele” 
împărăteşti. Când recenzorul sau învăţătorul venea la ei ca s-o 
înscrie la şcoală, părinţii o ascundeau pe Nataliţa după uşa 
grea, de lemn, priponită cu un cârlig de perete. Nu ştiu dacă şi 
la poarta lor au apărut cătanele călări, în tunici albastre, cu 
tighel roşu, cu căşti purtând în frunte stema aurie, vulturul cu 
două capete, acvila bicefală simbolizând despărţirea în două a 
Imperiului Roman, existenţa a două capitale, Roma şi Bizanţ. 
Împăraţii Imperiului Romano-Germanic erau convinşi că sunt 
continuatorii Cezarilor, căştile aveau, ca şi coifurile romane, o 
creastă, îndoită ameninţător înainte, ceea ce sporea asemănarea 
cu profilul unei păsări de pradă, iar pe piepturile cailor luceau 
podoabe ca nişte platoşe de aramă. Imperiile ştiau să-şi afirme 
puterea şi prin astfel de semne, dragonii împăratului austriac 
aveau, pe părţile laterale ale căştilor, capete de lei, şi chiar lei 
întregi, în atitudini ameninţătoare, iar cuirasierii francezi, cam 
în aceeaşi perioadă, înfricoşau duşmanii cu capul Meduzei de 
pe crestele coifurilor. Aşadar, copila tremura de frică, ascunsă 
după uşă, iar părinţii, din neam de oieri maramureşeni, ostil 
faţă de stăpânirea imperială care-i făcuse să-şi părăsească 
munţii, şi apoi se întinsese şi peste ţinutul unde fugiseră, 
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spuneau că nu au la casa lor nici un copil de vârsta învăţăturii. 
„Domnii” în haine negre aduceau nenoroc, oamenii blestemau 
în urma lor şi-i numeau Anticrişti, iar cărţile, în afară de 
Psaltire, „erau scoase din teascurile diavolului”. „Mama nu ştia 
carte. N-a fost niciodată cu trenul. A fost pe jos, în tinereţe, cu 
alte femei, până la Viena. L-a văzut la faţă pe Franţ Iosif şi-i 
foarte mândră de treaba asta”, povestea, textual, tatăl meu. 
Apoi, adăuga câteva vorbe şi despre tatăl lui, bunicul meu, pe 
care nu-l ştiu, şi pot doar să-mi închipui cum arăta: „Tata a fost 
emigrant în America. După ce s-a întors, a zăcut şi a murit de 
nostalgia ţărilor părăsite. Nu se mai putea obişnui cu viaţa 
măruntă din sat.” Nu am cu el decât o ipotetică fotografie din 
vremea când era emigrant, între 1914 şi 1918, timp în care a 
fost şi miner, şi colportor de Biblii, şi simplu rătăcitor, însă 
n-am să ştiu niciodată dacă e el în poză sau altul. În mod 
ciudat, fiindcă nu ştiu cum arăta, când mă gândesc la el, nu-l 
simt ca fiind bunicul, tatăl tatălui meu, mi se pare mai curând 
un străin, de care nu cred că m-aş fi putut apropia vreodată. Ion 
al lui Vasile al lui Toma Camilar era născut în 1871, în ziua de 
Crăciun, şi a murit tot la sărbătoarea asta, în 1937. Era, aşadar, 
cu cinci ani mai mare ca bunica, Având în vedere că în 
Imperiul Habsburgic, bărbaţii erau recrutaţi la 20 de ani şi 
încorporaţi la 21, iar serviciul militar, redus cu timpul, dura opt 
ani, se poate presupune că această obligaţie le-a întârziat 
căsătoria.   

* 

   Casa de lut, acoperită cu „stuh”, unde a trăit bunica 
măritată, o ţin minte foarte bine. Era joasă, eu, copil de vreo 
zece-unsprezece ani, ajungeam cu mâna la streşina care         
mă-nţepa cu vârfurile tulpinilor tari, goale pe dinăuntru ca nişte 
fluiere. Într-o vară, când am stat mai mult în sat, am aflat cum 
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erau „lipite”, din timp în timp, casele de lut. „A lipi casa” 
însemna a o unge cu un anumit fel de argilă, untoasă şi mai 
deschisă la culoare; apoi, după uscare, pereţii erau văruiţi. În 
interior, cuptorul era uneori zugrăvit cu brâne colorate, în 
albastru şi verde închis. Nu-mi aduc aminte dacă şi cuptorul 
bunicii avea asemenea ornamente, însă ştiu că le-am văzut în 
căsuţa uneia din surorile mai mari ale tatei; întrebând-o cine l-a 
împodobit, mi-a spus că-l pictase chiar ea. Pe această mătuşă, 
numită ca şi mine Saveta, am văzut-o cum strângea de pe uliţă 
balega de cal, îndoindu-se din genunchi cu graţia unei 
reverenţe şi punând în şorţul prins în brâu ingredientul 
principal al lutului cu care urma să fie unsă casa. Atunci mi-am 
dat seama că balega de cal este plăcut mirositoare, ceea ce n-aş 
fi crezut în ruptul capului înainte de a pune mâna pe ea, pe una 
din uliţele pieptişe şi mai lăturalnice ale satului, în timp ce 
mergeam spre casa mătuşii, unde aveam să-nvăţ cum  să-mi 
ung şi eu casa pe care mi-o voi face după măritiş.  
   La ce vârstă se măritase bunica? Născută în 1876, nu  s-a 
căsătorit devreme, aşa cum se obişnuia pe atunci, de vreme ce 
primul copil, o fată, Rahila, l-a avut la 23 de ani, în ianuarie 
1899. Apoi, Magdalina, în 1901, Alexie, în 1903, Catrina, în 
1906, Elisaveta, în 1908, Eusebie, tatăl meu, în 1910, şi 
ultimul, Mandache, în 1913, mort foarte tânăr, toţi veniţi la 
intervale mici unul de altul. Aşadar, nu putea să plece la Viena 
decât înainte de naşterea primului copil. Şi mai era nevoie de o 
ocazie deosebită, care s-a ivit în 1898, când Imperiul sărbătorea 
Jubileul de cincizeci de ani de domnie ai Împăratului Franţ-
Iosif.   
 

* 
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De vreme ce împăratul este „regele regilor”, credeam că 
e suficient să ai acest titlu, dar se pare că nu era aşa. Deviza de 
pe stema lui Franţ-Iosif era „Viribus unitis”, „Puterile unite”, 
şi toate aceste puteri le ţinea în mâinile lui, ca frâiele unui 
atelaj cu o mulţime de cai. Limba oficială a fost, până aproape 
de vremurile moderne, latina; mulţi locuitori din regiunile foste 
ale imperiului îşi adresează şi azi salutul „servus”, echivalent 
cu „servitorul dumneavoastră”. La un moment dat, Sfântul 
Imperiu Roman s-a destrămat, apoi s-a refăcut, înglobând tot 
mai multe provincii, încât a fost nevoie de „numirea” 
împăratului în chip de „administrator” suprem, investit cu un 
anumit rang, în funcţie de mărimea teritoriului şi de tradiţiile 
locului. În cazul Bucovinei, se ştie cum a fost: nu cucerită cu 
sabia, ci cumpărată, pe un soi de bacşiş, prin intermediul 
rusului care n-avea nici un drept s-o vândă, însă profitase de 
înfrângerea turcilor în război. Titlul de Duce al Bucovinei, pe 
care avea să-l poarte împăratul, însemna o relativă 
independenţă a provinciei aflate la limita orientală a 
Imperiului, greu accesibilă, fără drumuri, păzită de întinderi 
uriaşe de codri încă nepătrunşi. 
   Imperiul Roman, imperiul universal, era un vis râvnit 
aproape de toţi, de germani, de ruşi, până şi de turci, care se 
considerau moştenitorii prin dreptul sabiei ai ultimului împărat 
bizantin, de vreme ce cuceriseră prin luptă Constantinopolul! 
Numai urmaşii direcţi ai romanilor, italienii, nu au tins să 
refacă imperiul strămoşilor lor, ci s-au limitat la colonii 
efemere, teritorii cucerite peste mări. Despre ţari, e greu de 
spus ce-i făcea să se creadă îndreptăţiţi să preia coroana 
Imperiului Roman de Răsărit. Se pare că totul pleacă de la Ivan 
al III-lea, care a fost căsătorit la un moment dat cu prinţesa 
Sofia Paleologu, nepoata ultimului împărat bizantin, Constantin 
al XI-lea. Demult, cnezatul Moscovei fusese proclamat ultimul 
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bastion al dreptei credinţe şi urmaş al Imperiului Roman, iar 
Moscova - „a treia Romă”. Ţarul Mihail Feodorovici 
Romanov, primul din dinastia Romanovilor, a adăugat stemei 
cele trei coroane, semnul cuceririi a trei regate, Kazan, 
Astrahan şi Siberia. Stema Federaţiei Ruse conţine şi azi 
vulturul bicefal, iar pe pieptul lui – Sfântul Gheorghe ucigând 
balaurul.  
   Pe medalia jubiliară a lui Franţ Iosif exista un etc. în care 
se cuprindeau ţinuturile care nu mai încăpuseră, pe lângă atâtea 
ţarate, voievodate, regate, principate şi ducate: sunt menţionate, 
prescurtat din lipsă de spaţiu, doar Austria, Boemia şi Ungaria. 
Însă titlurile sale erau numeroase: „Majestatea Sa Imperială şi 
Apostolică, Franţ Iosif I, prin Graţia lui Dumnezeu Împărat al 
Austriei, Rege al Ungariei şi al Boemiei, al Dalmaţiei, 
Croaţiei, Slavoniei, Galiţiei, Lodomeriei şi Iliriei, Rege al 
Ierusalimului, Arhiduce al Austriei, Mare Duce de Toscana şi 
de Cracovia, Duce de Lorena, de Salzburg, de Würzburg, de 
Franconia, de Styria şi de Carinthia, de Carmiola şi de 
Bucovina, Mare Prinţ al Transilvaniei, marchiz de Moravia, 
Duce de Silezia de Sus şi de Jos, de Modenia, de Parma, de 
Plaisance şi de Guastalla, de Auschwitz şi de Zator, de 
Teschen, de Friuli, de Ragusa şi de Zara, Conte princiar de 
Habsburg şi de Tirol, de Kyburg, de Gorizia şi de Gradisca, 
Prinţ de Trente şi de Brixen, de Berchtesgaden şi 
Mergentheim, Marchiz de Lusacia de Sus şi de Jos, Marchiz de 
Istria, Conte de Hohenems, de Feldkirsch, de Bregenz, de 
Sonneberg, Senior de Trieste, de Kotor şi al Marchizatului de 
Windisch, Mare Voievod al voievodatului Serbiei...” 
   Oare pentru toate era încoronat şi primea oncţiunea de 
uns al lui Dumnezeu, sau numai când devenea rege şi împărat? 
Mi-e greu să înţeleg de ce într-un ţinut era Mare Duce, în altul 
rege, în altul împărat, în altele doar conte sau marchiz... Dacă 
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era mai presus de toţi, se poate spune că domnea şi asupra lui 
însuşi, acolo unde avea rangul de conte, marchiz sau duce, 
aşadar era propriul său rege şi împărat, ceea ce este, într-
adevăr, suprema putere. Stranie suzeranitate întoarsă asupra ei 
însăşi, Marele Duce de Bucovina supus sieşi ca Împărat! Un 
scenariu comic l-ar putea închipui închinându-se, în postura de 
duce sau conte, în faţa tronului său imperial, sau jurându-şi  
credinţă, de vreme ce ducii şi conţii erau vasali şi ai regelui, şi 
ai împăratului. Totuşi, când se acumulează titluri cu zecile şi 
atât de diverse, acestea devin mai mult funcţii, posturi, slujbe. 
Cumulardul împărat nu era „pe viaţă” decât pe tronul sau 
tronurile de „uns al lui Dumnezeu”. Aşadar, într-un etc. gravat 
pe o medalie pot fi cuprinse ţinuturi întregi, splendida coastă 
dalmată, dar şi Banatul cu Băile lui Hercule şi viperele sacre, 
Ierusalimul cu pelerinajele din Ţara Sfântă, landuri germane 
muntoase, vechi cnezate medievale, ţinutul numit Plăcere, 
Plaisance, de la poalele Pirineilor, provincii şi comune din 
Italia nordică... Asta înseamnă să fii împărat: să poţi topi o 
lume, cu fanteziile ei vizuale şi sonore, într-un etc. gravat pe o 
medalie.  
   Oare copiii trebuiau să înveţe la şcoală titlurile lui şi toate 
provinciile Imperiului? Dacă era aşa, şi nu văd cum ar fi putut 
să scape fără să ştie pe de rost numele ţinuturilor împărăteşti, 
invenţiile fonetice ale copiilor trebuie să fi fost savuroase, la fel 
ca sonoritatea altor cuvinte nemţeşti, intrate de nevoie în graiul 
locului, în cântece şi porecle. Posesia unor lucruri asupra 
cărora erai proprietar se chema bizâţ, iar districtul biţârc, un 
anumit ban - creiţar, cu diminutivul griţăraş. Cântecul ostăşesc 
„Wacht am Rhein”, „Se trezeşte Rinul”, a devenit la 
bucovineni „Vaca-n rai”, adăpostului militar îi ziceau dicunc, 
cartuşierei – pătruntaş, voluntarului – fraivilic, exerciţiul 
militar se chema ghiţârcă, permisia – urlip... Dar primiseră 
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nume scornite după cele nemţeşti şi unele lucruri din 
gospodărie: sticla se chema fliuşcă, plita – şparhat, salteaua de 
paie – strujac. Oraşul Lvov se nume Lembric, iar locuitorii lui 
lembricari. Nici Kaiserul Franţ Iosif nu scăpase de poreclă 
românească, i se spunea Caizăr-Barbă, pentru că avea obrajii 
împodobiţi cu favoriţi.  

 
 

2. Călătoria 
 
   Orice călătorie, oricât de lungă, începe de la uşa casei. 
Aşa a început şi călătoria bunicii la Viena. Cum era casa de la 
pragul căreia a pornit, nu pot să ştiu; dacă bunica nu era încă 
măritată, locuia la părinţi, iar gospodăria lor n-am idee cum 
arăta şi în care parte a satului se găsea. Poate că bunica era, 
totuşi, căsătorită, deşi îmi vine greu să cred că o nevastă tânără 
ar fi fost lăsată să plece la un drum atât de primejdios şi de 
lung. Şi totuşi...  
   Cât dura călătoria? Am citit că, după mărturia lui Cloşca 
la ancheta de la Alba Iulia, în primăvara lui 1785, Horea şi cei 
care-l însoţeau făceau până la Viena patru săptămâni la dus şi 
patru la întors. Maramureşenii din care se trăgea bunica 
aduseseră cu ei cultul şi amintirea eroului care se dusese la 
împăratul Iosif al II-lea, „bunul împărat”, să-i ceară dreptate. 
Tata povestea că în biserica din Udeşti era, pe o strană veche, 
un „ştergar” de borangic brodat, pe care o femeie cususe, „cu 
acul gros cât cuiul” şi cu mătase roşie, amintirea unei întâlniri 
cu „crăişorul”: soţul ei se dusese la Viena, cu jalbă împotriva 
boierului Sturza, şi se-ntâlnise cu Horia la o fântână. 
   Delegaţia bucovineană venea însă din Răsăritul extrem al 
Imperiului, deci e posibil ca drumul să fi durat mai mult. De 
obicei, oamenii se duceau la Viena ca să se plângă ori ca să 
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ceară ceva. Ei pentru ce oare se duceau la Viena pe jos, ca într-un 
fel de pelerinaj, presupunând osteneală multă şi chiar suferinţă? 
Numai ca să vadă chipul împăratului? Îl mai văzuseră şi în 
portretele oficiale, obligatoriu afişate, la primărie, la şcoală, 
litografii care îl multiplicau în nenumărate exemplare, pentru   
a-l face cunoscut până-n cele mai îndepărtate provincii. Poate 
că în vreo dugheană sau în vreo casă mai erau şi poze vechi, ale 
altor împăraţi şi împărătese, cărora nici nu li se mai ştia 
numele: Francisc al II-lea, ultimul suveran al Sfântului Imperiu 
Roman, călare pe un cal alb în plin avânt, sau chiar împărăteasa 
francezilor, Josefina, soţia lui Napoleon, duşmanul, pe care o 
păstraseră pentru blândeţea şi frumuseţea chipului. Faptul că 
pozele vechi, litografiile, numite în partea locului „icoane”, nu 
erau aruncate venea şi din respect, dar şi dintr-un fel de frică: 
cineva „îţi ia chipul şi ţi-l pune pe perete sau pe hârtie”, încât 
„îţi vezi faţa ta cum se uită la tine”... Uneori, în vreun ungher 
de odaie sau de cârciumă, se putea vedea şi poza unui om 
mărunt de statură, purtând pe cap o coroană despărţită în şapte 
ramuri, iar cineva, la întrebările curioşilor, spunea că e Ştefan, 
Domnul Moldovei, cel mai vestit, care a stăpânit pe vremuri la 
Suceava şi s-a bătut cu turcii, polonezii şi tătarii. 
   Şi imagini ale lui Franţ Iosif tânăr poate că mai existau în 
unele case: un băiat subţirel, elegant în uniforma impecabilă, 
dar în care nu ai fi putut bănui nici forţa, nici prestanţa 
imperială. Poate că unii îl văzuseră în carne şi oase, la vârsta de 
23 de ani, când făcuse o vizită în Bucovina, în vara anului 
1853. Drumul nu fusese lipsit de peripeţii, nici de emoţii şi 
aşteptări sumbre, dovadă faptul că tânărul împărat avea în 
trăsură puşti cu două ţevi, pregătite. Era o călătorie 
primejdioasă, drumurile erau bântuite de tâlhari, dar şi de alţi 
posibili atacatori, se spunea că unii plănuiau să-l ia pe împărat  
ostatec, pentru a le fi îndeplinite revendicările politice. La 
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trecerea prin Ardeal, cineva i-a dăruit o poezie, într-o carte 
legată în catifea roşie, spunând: „Împărate, îndură-te şi 
primeşte omagiul şi devotamentul...”. Iar împăratul a răspuns în 
româneşte: „Vă mulţumesc.” Majestatea Sa era multilingv, 
avea şi un profesor de limba română, Eugeniu Hakman, căpitan 
al ducatului, însă purtând tradiţionalul işlic boieresc şi barbă 
până la brâu. 
   În Bucovina, ce daruri o fi primit împăratul? Poposise, 
probabil, la Cernăuţi, oraş în care se oprise, mai înainte de el, şi 
împăratul Francisc, prilej cu care acesta, cutremurat de 
grozăvia pedepsei, graţiase o mulţime de condamnaţi la 
spânzurătoare. Căci împăratul, oricare ar fi fost el, „avea un 
obicei”, „să bată împărăţia în lung şi-n lat”, umblând „printre 
răpănoşi” şi aducând, chiar şi pentru hoţi, iertarea. De-a lungul 
drumului erau adunaţi oameni din satele apropiate, la intrarea 
în oraş oaspetele trecea pe sub un arc de triumf, iar femeile 
aruncau flori de la ferestre. Se petreceau, uneori, momente 
dramatice, dacă vreunul dintre jălbari nu auzea, printre cei care 
dobândiseră iertarea, numele unuia de-ai lui, care zăcea în 
temniţă, legat în fier, pentru jafuri, cu osânda amânată până la 
plecarea împăratului: omul se zvârlea în drum, aţinându-i calea, 
gata să fie zdrobit sub copite, şi rugându-l să se îndure.  
   Dar împăratul inspira, în primul rând, teamă. Numai 
auzind că cineva era „trimis al împărăţiei”, sau „trimis al 
împăratului”, îngălbeneau. Trimişii aduceau, scrise pe hârtie 
groasă, împăturită în patru, porunci sau pedepse. Ori erau 
chemaţi bărbaţii la război, ori se strângeau birurile, care erau de 
mai multe feluri: pentru Stat, adică pentru imperiu, pentru ţară 
şi pentru comună. Într-o vreme, pentru imperiu se plătea doar 
un florin de familie, căci împăratul nu avea nici un interes să-i 
sărăcească pe locuitori, în schimb existau multe alte obligaţii, 
către mai-marii locului, clerici sau mireni. Puterea 
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împărătească era însă deasupra tuturor acestora, un fel de 
instanţă supremă. De asta, când aveau posibilitatea să-l vadă în 
carne şi oase, uimirea era mare: şi împăratul era, ca toţi 
oamenii, obosit sau trist, zâmbitor sau îngândurat, se mişca la 
fel ca toţi, într-un cuvânt, era viu. Dar nici în portrete nu 
încremenea la vârsta tinereţii, cu toate că acolo nu era om ci 
simbol, îmbătrânea şi în imaginile lui oficiale, sub uniforma 
generalilor de cavalerie sau de artilerie. Întâi blond, apoi 
cărunt, cu părul tot mai retras de la tâmple spre creştet, ca într-
un film rulat cu încetineala anilor, tânărul zvelt se împlinea la 
trup, nu-l mai vedeai în picioare, în poziţie militărească de 
drepţi, ci aşezat în jilţ, apoi tot mai adâncit în scaun şi în 
propria oboseală, cu mâinile odihnindu-i-se împreunate pe 
pulpe, şi privirea stinsă între pleoape, totuşi încă vie, de bătrân 
care nu mai aşteaptă nimic. Se pare că, din exces de zel, în 
unele portrete târzii, era înfăţişat cu mustăţi şi favoriţi albi, la 
faţă urmele vârstei fiind mai greu de ascuns, însă capul de 
bătrân era aşezat pe umerii trupului zvelt şi tânăr care-l purtase 
odinioară, îmbrăcat în eterna uniformă cu brandenburguri. 

* 

Aşadar, lumea se ducea la Viena destul de des, cu jalbe şi 
petiţii. Mi se pare însă ciudat că delegaţia din care a făcut parte 
bunica a parcurs acest drum pe jos, deşi nu se poate spune că n-ar 
fi avut şi altă posibilitate. Exista şi o cale ferată, cu staţia 
terminus la Iţcani, care lega Suceava de Cernăuţi, trecând prin 
Dărmăneşti şi Hatna, iar de la Cernăuţi, tot cu trenul, se putea 
ajunge mult mai uşor la Viena, decât străbătând cu piciorul o 
cale atât de lungă. Mai trebuie luate în calcul şi bagajele, cu 
merinde şi straie, aşadar aveau nevoie de cai care să ducă 
poverile. Cât de scump putea să fie pe-atunci biletul de tren? 
Dacă era o delegaţie oficială, costurile călătoriei ar fi trebuit 
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acoperite din banii comunei, însă se pare că le depăşea 
posibilităţile. Au preferat mersul apostolic numai din acest 
motiv, ori aveau de gând să o „taie” mai de-a dreptul, pe poteci 
de ei ştiute, scurtând astfel drumul şi scutind cheltuiala? 

 
  

 

La poalele cetăţii Suceava, gravură de Rudolf Bernt 
 

Nu demult mi-a povestit cineva despre tatăl său, locuitor 
al Ţării Zarandului, care dădea o fugă până la Cluj, pe jos, de-a 
dreptul peste munţi, pe un traseu ştiut de generaţii; la fel a făcut 
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şi într-un caz de urgenţă maximă, când fusese muşcat de un 
câine turbat: i s-a părut mai lesne şi mai rapid să scurteze calea 
mergând pe poteci. De ce n-ar fi avut şi udeştenii un astfel de 
drum ascuns? 
Poate că, mergând per pedes, au urmat totuşi şoselele 
împărăteşti, croite larg şi presărate cu nisip? Trei drumuri se 
încrucişau la poalele cetăţii, încă din evul mediu, căi 
negustoreşti: drumul Liovului sau al Cernăuţiului, drumul 
Sucevei sau al Bistriţei, şi drumul cel mare al Sucevei, care 
ducea spre Baia, şi se mai numea şi drumul Harabagiilor. Cu 
mult timp înainte, fusese croit drumul comercial, Suceava – 
Siret – Cernăuţi – Liov – Cracovia, iar de-acolo spre ţările din 
Apusul Europei. E posibil ca pe drumul ăsta să fi călătorit 
moldavica, melisa moldovenească, atât de dorită şi căutată la 
curtea Regelui Soare.  

Cât despre tren, li se părea unora o apariţie apocaliptică. 
Nu trecuse mult de când le ajunsese vestea că se apropie calea 
ferată, „un drum mare, larg, cât ar merge zece călăreţi alături”. 
Pe lângă „drumul împărătesc”, care lega Suceava de Cracovia, 
trecând prin Hatna şi Şipenitz, erau „întinse liniile diavolului”, 
pe care venea Fiara cu ochi roşii”, „care varsă fum şi foc pe 
nări”, „cu ochi de flacără şi gură de jar”, căreia „oameni 
cenuşii îi deschid drum tot mai adânc spre fundul lumii, săpând 
pe sub munţi, aruncând poduri peste ape, doborând codri...” 
Vestea i-a înspăimântat, mai ales pe bătrâni, care auzeau vaiere 
necunoscute şi animale de prin păduri urlând pe la uşi, semne 
înfricoşătoare că se schimbă lumea şi nu va mai fi niciodată ce 
a fost. 
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Trenul forestier, gravură de Rudolf Bernt 
 
  
     Au apărut pe râu bărci cu străini, care făceau semne cu 
toporul pe copaci, apoi au sosit militarii, cu cizme până mai sus 
de genunchi, spunând că sunt „trimişi de Împăratul cel mare”, 
ceea ce stârnea întotdeauna respect amestecat cu spaimă. Însă 
oamenii nu puteau fi niciodată siguri că trimişii aduceau 
întocmai vorba împăratului, şi prima lor reacţie a fost să trimită 
în secret pe cineva la Viena, ca să-i spună direct suveranului ce 
se întâmplă cu adevărat. Poate că străinii nu de el erau trimişi, 
ci de Necuratul.  
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Fiara săpa cu gheare de fier prin munţi, şi cu fiecare zi, 
cu fiecare noapte s-apropia, s-apropia, până aveau s-o vadă 
despicând pădurea şi năvălind peste ei. Cei de azi, obişnuiţi cu 
trenurile fără suflet, cu motor sau pe cabluri electrice, nu-şi pot 
închipui cum arătau cele vechi, animate de jăratec, răsuflând 
ritmic şi chiuind, cu modulaţii şi chiar cu intonaţii de glas 
omenesc, la intrarea şi la ieşirea din gări, ori pe traseele mai 
primejdioase, poduri sau viaducte. Negru de funingine, cu o 
căciulă neagră, în forma unui potcap călugăresc sau ca un işlic 
de boier, din care ieşea, mereu înnoit, panaşul de fum, trenul 
respira vărsând aburi fierbinţi, şi ţipa cu nostalgie ori îşi striga 
veselia la intrarea în gări. Nu-i de mirare că o asemenea 
apariţie speria. 

 

 

Pădurea, gravură de Matias Adolf Charlemont 



FERESTRE anul V, nr. 3 (14), nov. 2014 
 

  107  
 

Pădurile doborâte erau prefăcute în traverse, aliniate pe 
margine şi unse cu gudron, pregătite pentru linia care mergea 
mai departe. Până unde? Probabil până la capătul pământului, 
mai repede, tot mai repede, de parcă în urmă s-ar fi căscat o 
prăpastie. Astfel, ceva din rânduiala lumii lor, neschimbată de 
veacuri, începea să se surpe. Şi ce linişte nepământeană trebuie 
să fi fost, dacă bătrânii ascultau şoaptele apelor, iar în 
adâncurile bălţii crescuse „un chit”, un peşte gigantic, care 
luase culoarea verde a ierburilor de apă! În păduri, se împleteau 
printre arbori vrejuri groase cât braţul, în umbra umedă 
creşteau ciuperci mari ca pălăriile, încât păsările mai mici îşi 
făceau în ele cuib. Mistreţii şi urşii, toate sălbăticiunile trăiau la 
locul lor din codri, nu dădeau buzna în sate, pe la porţile 
caselor, iar oamenii îşi vedeau de viaţa lor, aşa cum o 
apucaseră de când se ştiau. 
   Trenul aducea străini din toate părţile, miros de păcură şi 
de zgură, iar pe pietrişul dintre şine nu creşteau decât spini. În 
schimb, în mai puţin de-o zi, străbăteai distanţe de zece zile de 
mers cu căruţa. Călătorii, văzuţi de cei de jos la ferestrele 
vagoanelor, stăteau picior peste picior în scaune, îşi fumau 
pipa, în timp ce prin faţa ochilor le fugeau în urmă munţii, 
apele, văile, oraşele şi satele. Coborau apoi în târguri cu multe 
lumini, cu palate şi biserici înalte, cu oameni şi obiceiuri 
necunoscute.   

* 

La vârsta de zece ani, nu eram încă intoxicată de 
literatură, habar n-aveam de poezia naturii, de peisaje idilice, 
cu personaje-oameni simpli, nestricaţi de păcatele civilizaţiei. 
Eram încă pură, în noaptea aceea de vară. Tata mă lăsase la 
bunica din Udeşti, şi plecase nu ştiu unde, cu treburi. Tocmai 
fusese secerat grâul, şi mătuşa Saveta şi uncheşul m-au luat cu 
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ei la arie, undeva mai jos de sat, către râu. Nu-mi aduc aminte 
cum a decurs ziua, doar că se muncea, în praf şi fulgi de 
pleavă, nu ştiu nici dacă am participat cumva la munca lor, 
probabil că nu, pentru că mă ştiau neobişnuită cu greul, copil 
de oraş, altfel crescut decât cei de la ţară. Brusc, s-a făcut 
noapte, şi din momentul acela, cu toate că eram pe jumătate 
adormită, totul mi s-a imprimat bine în minte, încât mi se pare 
că văd şi acum aria rotundă şi ţepoasă, mai deschisă la culoare 
decât cerul, simt cum uncheşul şi mătuşa mă urcă în carul plin 
ochi, iar eu mă întind peste grâu, aud susurul boabelor apăsate 
de greutatea mea şi văd, fără să le pot opri, cum se scurg în 
şuviţe subţiri pe la încheieturile de lemn. Însă nu-i păsa 
nimănui, nu se repezea nimeni să le strângă să le pună la loc: 
era momentul belşugului. M-am întors cu faţa-n sus şi am 
văzut cerul care gemea de stele, pe urmă m-am răsucit iar pe 
burtă. Uncheşul şi mătuşa încă mai umblau de   colo-colo pe 
arie, vorbind, nu ştiu de ce, în şoaptă. Poate se temeau să nu mă 
trezească, dar era inutil, pentru că îndată ce carul cu boi a 
pornit legănându-mă am căzut în somn, între cele două 
belşuguri, de grâu şi de stele, şi despre ce a fost mai departe nu 
mai ştiu nimic.  
   Era, probabil, luna iulie, către sfârşit, vremea când lumea 
satelor e prinsă cu muncile câmpului. În 1777, când locuitorii 
Bucovinei au fost chemaţi să jure credinţă împărăţiei austriece, 
data jurământului a fost fixată în septembrie, anume pentru ca 
toţi să poată veni. Ca să ajungă de ziua împăratului, pe 18 
august, delegaţia care avea să plece spre Viena nu putea porni, 
având în vedere durata călătoriei, decât pe la sfârşit de mai, 
început de iunie. Asta însemna ca membrii ei, oameni zdraveni, 
bărbaţi şi femei, să lipsească de la îndatoriri toată vara, având 
în plus şi privilegiul unei experienţe unice, pe care puţini aveau 
posibilitatea să o trăiască. Data încoronării împăratului, 2 
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decembrie, când serbările trebuiau să atingă apogeul, nu putea 
să intre în proiectul lor, mai ales pentru o călătorie pe jos; ar fi 
însemnat să plece la început de octombrie şi să parcurgă uriaşul 
drum mai mult pe vreme rea, prin munţi şi văi, prin păduri şi 
trecători. Oricât de căliţi ar fi fost de traiul lor aspru de fiecare 
zi, nu cred că s-ar fi încumetat. 
   Nu mi-e greu să-mi închipui câte discuţii, certuri, 
supărări şi duşmănii a stârnit în sat alegerea celor care urmau 
să plece la ziua împăratului. Una dintre trăsăturile nestinse ale 
satului este invidia, născută din dorinţa de a concura, cu 
vecinii, cu rudele, cu fraţii şi surorile, îndată ce vreunul dă 
semne că ar fi urcat mai presus într-o privinţă sau alta. De 
obicei, în astfel de situaţii, nu era luată în seamă şi cealaltă faţă 
a lucrurilor, slăbiciunea celui protejat, faptul că era lipsit de 
alte bucurii, care li se păreau celorlalţi ceva normal; era văzut 
numai privilegiul, nu şi ce anume îl provocase, iar cel care-l 
primise rămânea pentru totdeauna profitorul, şi celălalt – un 
urgisit.  
   Spunea odată cineva, mamă a doi băieţi: „le calc la 
amândoi cămăşile, dar a unuia iese întotdeauna mai bine, fără 
cute, a celuilalt arată a lucru de mântuială, cu toate că pentru 
amândoi mă străduiesc la fel.” Nu poţi să ştii niciodată, ori ştii 
şi nu vrei să-ţi mărturiseşti nici ţie, de ce pe unul din copii îl 
iubeşti mai mult; cauzele pot regresa în timp până la momentul 
zămislirii, în intimitatea adâncă, de nepătruns, a unei nopţi, sau 
se află în asemănarea copilului cu cineva iubit. 
   Nu ştiu nimic despre fraţii şi surorile bunicii. Povestea 
duşmăniei frăţeşti nu este numai dintr-un moment anume, nu e 
dintr-un secol sau dintr-un an precis: poate să se fi întâmplat 
atunci sau mai târziu. De fapt, eu am cunoscut povestea asta pe 
viu, în forma ei târzie, personajele fiind două dintre surorile 
mai mari ale tatei: „dezmierdata” şi „urgisita”. Şi-au trăit sub 
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ochii mei, de-a lungul întregii vieţi, concurenţa, devenită 
duşmănie fără saţ, o patimă stranie, care le făcea să nu mai 
poată una fără alta. Se urmăreau şi se pândeau reciproc, fiecare 
fiind umbra celeilalte, şi se plângeau mereu. Cum să le-mpaci 
şi de ce? Duşmănia dintre ele era tare şi pătimaşă ca iubirea, 
dacă le era luată, n-ar fi avut ce să-i pună în loc. Te-ntrebi: de 
ce nu s-au iubit pe cât de mult se urau. Poate că ura e un fel de 
iubire pe dos, şi de vreme ce-o aveau, alta nu le-a mai trebuit.   
   Spunea urgisita despre sora ei că „era dezmierdată şi 
mamei îi era tare dragă, căci semăna cu mama ei... Tot ce avea 
mai bun numai ei îi dădea, iar ea se făcea mereu bolnavă.” 
Odată, mama lor a întrebat-o ce să-i dea să mănânce, iar 
dezmierdata a zis că nu mănâncă nimic dacă nu i s-aduce o 
franzelă de la prăvălie. Dar când urgisita a venit cu franzela, 
dezmierdata a refuzat-o, şi tot urgisita a trebuit s-o ducă înapoi, 
pentru a recupera banii. Pe drum, curioasă să guste, a rupt o 
fărâmă, iar negustoreasa n-a mai vrut să primească franzela 
începută, în plus la întoarcerea acasă, fata a încasat pumni în 
spate, „de a umblat gheboasă o săptămână”. Adică, dacă ar fi 
mâncat-o dezmierdata, mamei nu i-ar fi părut rău de bani, dar 
dacă a luat şi urgisita o fărâmă, a fost pedepsită ca pentru o 
faptă rea. 
   Traiul fetei de la ţară nu era uşor. Trebuia să mâne vitele 
la cireadă dimineaţa şi să le aducă acasă seara, prin rouă şi prin 
spini, ori prin gloduri dacă ploua, şi picioarele i se umpleau de 
bătături, căci umbla desculţă, opincile fiind numai pentru iarnă 
şi ger. Şcoala sătească, „trivială” cum se numea pe-atunci, dura 
doar câteva luni pe an, ca în restul timpului copiii să poată 
munci la câmp sau în gospodărie. Dintre surori, cea mai 
voinică era şi cea mai muncită. Dezmierdata a fost dată la 
şcoala profesională, dar nu i-a plăcut; a fugit într-o noapte şi s-a 
întors acasă. În a doua noapte, s-au trezit cu o „cătană” la uşă: 
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dacă tatăl nu se prezenta a doua zi la şcoală cu fata fugită, avea 
să fie luat şi dus din post în post, ca ultimul răufăcător. Pentru 
urgisită nu s-a pus problema să meargă mai departe cu 
învăţătura. „Scoală că au cântat cocoşii a treia oară”, zicea 
mama. „Mai lasă-mă, că sunt obosită de ieri!” se ruga ea. „Nu, 
scoală-te şi du-te mai de noapte unde ai de mers, ca să vii mai 
degrabă să mergem la cules cânepă!” „Mergem mâine la 
cânepă!” „Nu, mâine mergem la secerat la Cutare...” Desagii 
erau grei, fata mergea singură prin întuneric, rănindu-şi în 
pietre picioarele desculţe.  
   Tatăl meu le iubea la fel de mult pe amândouă surorile, 
când le vedea supărate, le arăta degetele de la mână: aşa cum 
mă doare ăsta, la fel mă doare şi celălalt. Însă şi el încerca s-o 
protejeze pe cea mai slabă. Când venea în sat, la plecare punea 
nişte bani sub faţa de masă, şi îi spunea bunicii care din surori 
să ia banii „dinspre grădină”, şi care pe cei „dinspre drum”. 
Toate ar fi mers, ar fi putut fi mulţumite amândouă, însă cineva 
a îndemnat-o pe urgisită să se uite să vadă cât lăsase fratele 
pentru cealaltă, şi pentru că dezmierdata avea de două ori mai 
mult, ura a sporit. 
   Tandemul surorilor duşmane se poate deplasa uşor cu 
câteva decenii în urmă, în tinereţea bunicii. Poate că a avut şi 
ea o soră sau o altă rudă mai firavă şi, prin urmare, mai 
dezmierdată. Bunica Nataliţa nu era plăpândă, ci aprigă şi 
învăţată cu greul. Poate că, atunci când a început să se 
vorbească despre plecarea la Viena, nu avea bani destui, şi e 
lucru ştiut că nimeni n-are cum să pornească la drum, fie şi pe 
jos, fără „creiţari”. Dar, din mânatul vitelor la cireadă, din 
culesul cânepii, din secerat, din prăşit, ştia că-i va veni un 
câştig, şi într-o dimineaţă de iarnă, a oprit la poarta lor o sanie 
cu clopoţei: cei la care muncise în vară îi aduceau plata, un 
„suman frumos”, pe care l-a vândut la târg pe bani buni.  
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   Din momentul acela, concurenţa a luat o altă întorsătură, 
şi ar fi putut să se termine tragic. A apărut veşnica întrebare: 
„De ce ea şi nu eu?” Dezmierdata a vrut să arate că este şi ea în 
stare să câştige şi s-a tocmit „argată” la un boier din oraş. Însă 
după câteva săptămâni s-a îmbolnăvit şi a venit acasă slabă ca 
moartea; „purtată pe la doctori”, s-a făcut bine, dar nu a mai 
putut să convingă pe nimeni că era destul de puternică pentru a 
călători. Şi poate că au mai fost şi alte întâmplări, cu urmări 
triste. Cineva a făcut un împrumut la o bancă din Suceava, o 
sumă mare. Ca de obicei în astfel de situaţii, nu s-a dus singur, 
a luat cu el un nepot de frate, ca să fie doi, să se descurce mai 
uşor la bancă, două perechi de ochi văd mai bine decât una, şi 
pe urmă, la întoarcere, cu banii, să se poată apăra de hoţi pe 
drum. Ştiind că unchiul lui nu refuza niciodată un gât de 
băutură, nepotul i-a propus să se oprească la „dugheană”, să ia 
o „fliuşcă” de rachiu, ca să „stropească” în felul ăsta banii 
primiţi. Numai că în dugheană, lângă tejgheaua plină de 
droburi vinete de sare, n-a fost o singură „fliuşcă”, ci mai 
multe, şi unchiul s-a făcut criţă. Când   s-a dezmeticit, era într-un 
şanţ, şi când şi-a pipăit cureaua, era goală. Iar nepotul 
dispăruse.  
   De fapt, nici acum nu pot să-mi dau seama cum a reuşit 
bunica Nataliţa să plece la Viena, când părinţii ei o feriseră 
până şi de mersul la şcoală, ca să nu fie atinsă de lumea aceea 
străină, pe care o urau? Poate că şi frumuseţea ei a contat: în 
faţa împăratului trebuiau să se înfăţişeze femei tinere, 
prezentabile, bărbaţi falnici şi zdraveni, iar bunica era pe-atunci 
o fată înaltă, dreaptă, cu părul blond şi ochi albaştri.  
   „Societatea Doamnelor Bucovinene” să fi avut un cuvânt 
de spus în alegerea femeilor şi fetelor? Exista la Suceava o 
filială a acestei Societăţi, ocupată mai mult cu organizarea de 
spectacole şi serate muzicale, căci vechiul târg nu se voia cu 
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nimic mai prejos decât Cernăuţiul. Aşadar, Suceava îşi avea 
doamnele ei, aşa cum avea şi cavalerii ei, în Imperiul 
Habsburgic existând, ca şi în Imperiul Roman, acest rang 
nobiliar. De pildă, Abraham cavaler de Pruncul a pus la cale 
construirea tronsonului de cale ferată dintre Iţcani şi Suceava, 
inaugurat în 1896 de Franz cavaler des Loges, care a fost o 
vreme primar al oraşului. Acelaşi rang îl avea şi Leon cavaler 
de Goian, mare amator de muzică, el însuşi muzician, căruia 
Suceava îi datora în mare măsură înflorirea ei culturală. Şi cel 
al cărui nume, citit pe o plăcuţă de stradă bucureşteană, îl 
cunosc din copilărie, atunci aflând pentru prima oară că există 
cavaleri, şi că faima lor rezistă şi sub regimuri totalitare: Iancu 
cavaler de Flondor. Pot fi imaginate diverse moduri în care 
doamnele sucevene le-au văzut şi le-au cântărit din ochi pe 
eventualele participante la călătorie, poate invitate în vizită sau 
chiar cu prilejul unei serbări, se pot bănui şi emoţiile care au 
precedat „vizionarea”, pregătirile, începând cu baia în hârdăul 
cu apă fierbinte, apoi alegerea celei mai frumoase 
îmbrăcăminţi, şi, în final, sfioşenia lor, în casa mare, încărcată 
cu lucruri de preţ şi cu plante nemaivăzute, având frunze mari, 
despicate şi flori stranii, ţinute, la fel de straniu, nu afară ci în 
odăi. Sunt sigură că bunica, dacă a luat parte la o asemenea 
„vedere”, nu putea să facă decât impresie bună, cu statura şi cu 
privirea ei dreaptă, cu portul frumos în care era îmbrăcată. Se 
spune că broderiile de pe partea de sus a mânecilor, sunt 
numite după un cuvânt latin înrudit cu altus, înalt, şi astfel 
altiţa noastră se leagă de altezza şi de altesse, apelative 
rezervate capetelor princiare. Cineva ar fi putut să întrebe: 
„Cine este fata asta frumoasă de se ţine aşa de mândră?” Dar la 
fel de posibil este ca nimeni să nu fi întrebat nimic, însă mie 
îmi place să-mi închipui scena şi să mă bucur ca şi cum ar fi 
adevărată. 
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   Din pregătirile pentru plecare, nu putea să lipsească 
pâinea, făcută ca la ei, din făina cea mai albă, şi împletită ca o 
coroană. Îmi aduc aminte că în aluat se puneau, din loc în loc, 
mere, pâinea creştea înaltă, se rumenea frumos şi era dulce, 
încât mi se părea mai curând un fel de cozonac, făcut între 
sărbători; tata, când se-ntorcea din sat, asta aducea: o pâine-
coroană, însoţită de mere din grădină şi nuci. Toate fructele se 
coceau acolo, în nord, mai târziu, dacă te duceai în „ţara de 
sus”, puteai să ai parte nu numai de repetarea primăverii 
văzând a doua oară pomii înfloriţi, ci şi de încă o vară, 
prelungită în fragi, mure, zmeură, pere şi mere domneşti. Apoi, 
caşul de oaie, dat prin maşină şi frământat cu sare, era îndesat 
în ulcioare negre de lut, legate la gură cu o cârpă; bunica ţinea 
în tindă, la răcoare, un asemenea ulcior, din care scoteam cu 
degetul, pe furiş, boţuri întregi, care se topeau în gură. Sărat 
bine, caşul ţinea mult, deci cred că au luat şi câteva ulcioare din 
astea la drum, pe lângă slănina sărată şi afumată cu tot cu 
şorici, şi cârnaţii din bucăţi de carne tăiată cu cuţitul. Le mai 
trebuia, bineînţeles, mălai, pentru mămăligile de la popasuri. 
Bunica avea în bucătărie un fund de lemn, pe care răsturna 
mămăliga, şi o aţă cu care o tăia. Sarea o ţinea într-un căuş, tot 
de lemn, iar într-un colţ era masa joasă, rotundă, cu câteva 
scăunele la fel. Cum numai „casa mare”, odaia din stânga 
intrării, era podită cu scânduri, iar tinda şi bucătăria aveau lut 
pe jos, înăuntru mirosea a pământ, dar şi a lemn, de la tavane, 
la care se adăugau parfumul focului din vatră şi mirosul de 
iarbă dulce şi de fân.  

* 

   Marea problemă era ce să-i ducă în dar Împăratului, căci 
nu se puteau prezenta le el, de ziua lui, fără daruri, cu atât mai 
mult cu cât nu era doar împărat în general, ci şi Mare Duce al 
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Bucovinei. Ar fi fost firesc ca femeile bucovinene să-i ducă 
ceva lucrat de mâinile lor, un ştergar, o maramă, o cămaşă cu 
„puişori”, din pânză ţesută la război şi brodată în negru şi roşu, 
cu doar o scânteie de verde, ori două rânduri de haine, unul 
bărbătesc, altul de femeie, sau ulcele, talgere pictate, cu toate 
că nu ştiu ce efect ar fi avut acestea în oraşul plin de 
porţelanuri şi cristaluri. Ori un cojocel de miel brodat cu 
măiestrie de cel mai priceput cojocar? 
   Bineînţeles, la întoarcere, invidioşii, şi mai ales 
invidioasele, vor susţine că nu-i adevărat ce povestesc, că s-au 
vorbit toţi să spună că au văzut faţa împăratului, dar nu erau 
decât minciuni, ca să se împăuneze în ochii celor de-acasă. Şi 
nu e de mirare: am auzit eu însămi pe cineva, în vremea 
zborurilor selenare, declarând că nu crede în ruptul capului că 
astronauţii au pus piciorul pe Lună, ci era o înscenare făcută să 
păcălească lumea, din cine ştie ce raţiuni obscure. Căci cum ar 
putea cineva să calce cu tălpile pe un astru ceresc? Aşa că şi 
unii din sat vor spune: „Or fi fost, în cel mai bun caz, până la 
Cernăuţi! Tot oraş este. Parcă ştie ţăranul care-i Cernăuţiul şi 
care Viena?” Alţii vor cere amănunte, vor pune întrebări-
încuietoare, vor căuta confirmarea în ziare şi reviste, vor cere 
avizul unor oameni pricepuţi, şi mai ales de încredere, persoane 
de vază din Suceava, care să le certifice poveştile, de pildă 
preotul sau pelerinii care au făcut acest drum cu alte ocazii. 
Poate că mai erau şi din cei care-l văzuseră pe împărat în 1853, 
la vizita în Bucovina, când avea 23 de ani, şi păstraseră în 
minte ceva din imaginea de-atunci, a junelui subţirel. Şi, vrând-
nevrând, vor apărea diferenţe între ceea ce ştiau ori au văzut 
aceştia şi relatările celor abia întorşi de-acolo, căci nu există 
doi oameni care să vadă la fel un eveniment de asemenea 
amploare. A fost şi împărăteasa de faţă? N-a fost? Şi câte alte 
întrebări. Cum poţi să convingi pe cineva de rea-credinţă că 
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spui adevărul? Care putea fi dovada incontestabilă a faptului că 
fuseseră la Viena şi că-l văzuseră pe împărat? Greu de spus. 
Viena era o altă lume, ca şi Luna, dar de pe Lună cosmonauţii  
s-au întors cu mostre de pietre. La Viena, ce puteau găsi, un 
lucru care să nu fie decât acolo şi nicăieri în altă parte? Iar 
despre Împărat, ar fi trebuit să spună un amănunt care să nu fie 
vizibil în poze, şi acest detaliu să fie apoi confirmat de cei care-l 
văzuseră de-aproape. 
    Trebuiau să aducă dovezi că au fost acolo, lumea 
aşteaptă dovezi. Dar cum poate cineva dovedi că a fost într-
adevăr într-un loc inaccesibil celorlalţi? Ce puteau să aducă 
pentru a-i convinge? Fluiere în formă de cocoşei de tablă, 
muzicuţe, cutiuţe cu alifii miraculoase, „bune la toate bolile”, 
mărgele şi alte fleacuri se găseau şi în târg la Suceava şi chiar 
pe la negustorii ambulanţi, un fel de telali, care treceau prin sat, 
cumpărând haine vechi, iar la prăvălie, erau pe tarabe valuri de 
pânzeturi, oale şi ulcioare, şiraguri de pălării şi de cuşme, 
agăţate pe frânghii în faţa uşilor şi ferestrelor. Gazete, 
fotografii? O poză a împăratului? Şi astea se găseau peste tot. 
Nimic nu este concludent şi imposibil de respins. 
Necredincioşii nu vor crede, în ciuda dovezilor, iar cei dispuşi 
să creadă vor crede şi fără dovezi.  
   Împăratul însemna, în primul rând autoritate, folosită 
pentru menţinerea unei rânduieli. Cu ce costuri, traduse uneori 
în cruzimi şi torturi medievale, se cunoaşte şi o ştie şi 
Dumnezeu. Dar, în afară de asta, era un model, chiar dacă nu 
mai credea nimeni în divinitatea lui, ca în vechime, şi nu era 
coborât cu hârzobul din cer. Ordinea şi ierarhia există în 
fiecare, dacă nu altfel, măcar sub forma nostalgiei, şi poate că, 
pe atunci, oamenii obişnuiţi şi de bună-credinţă nici nu aveau 
alte modele, în afară de sfinţi, cu care nimeni nu poate visa să 
se compare. Nu exista încă filmul, cu starurile lui, iar teatrul şi 
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opera, cu idolii lor, nu erau de nasul celor mulţi. Împăratul, ca 
şi stelele de cinema de-acum, avea fanii şi duşmanii lui, şi 
trezea în unii, ca şi starurile de azi, dorinţa de a ucide. Era 
vremea atentatelor, şi neamul Habsburgilor n-a fost scutit. 
   Înainte de a porni, au avut drumul în gând, l-au închipuit, 
au văzut Viena cu ochii minţii. Fiecare şi-o imagina în felul şi 
după puterile lui. Unul vedea o poartă mare, pe patru stâlpi, 
împodobită cu pajuri împărăteşti, de-o parte şi de alta – stâlpi 
înalţi, ascuţiţi ca piramidele, în vârf având vulturi cu aripile 
întinse, gata să-şi ia zborul. Şi multe muzici cântând, toate 
laolaltă, dar fără să se certe, fanfare cu trâmbiţe, bande de 
lăutari cu cobze şi viori, ca la nuntă. Alţii se gândeau cum va 
ieşi împăratul în prag, în mare ţinută, ca a guvernatorului, în 
sunetele unui marş de sărbătoare; boierii mari, cei mijlocii şi 
cei mici, rânduiţi câte doi, se vor apropia ca să-i facă urările, 
căci vor veni mulţi, din toate părţile, în trăsuri sau călări, cu 
desagii pe şea. Ori poate că împăratul are şi el, acolo unde stă, 
o prispă înaltă, un cerdac, în care să se arate mulţimii de la 
înălţime. Vor fi şi preoţi în odăjdii aurite, şi militari în 
uniforme strălucitoare. Li se părea că aud muzicile cântând, 
văd cum steagurile se-nclină în faţa împăratului, aşezat pe 
tronul lui aurit. Unii credeau că, după ceremonie, se va împărţi 
poporului cu ce să se ospăteze, oi, păsări fripte, mii de franzele, 
şi vin, antale mari, cărora li se va da cep să ia toţi, fiecare cu ce 
poate, cu cofa, cu ulceaua sau cu pumnii. Alţii mai tineri se 
gândeau că vor fi şi comédii, spre distracţia tuturor, mai ales 
spre seară, când lumea va trece la joc şi voie bună, şi or să 
joace şi ei frumoasele lor dansuri vechi, de care n-a mai văzut 
Viena niciodată. Iar pe străzi vor fi lămpi aprinse şi făclii la 
uşile caselor împodobite cu coroane de stejar şi ghirlande de 
flori. Ce minunat e să ştii că mergi spre o Vienă-n sărbătoare!  
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   Nu spre Împărat au pornit, ci spre ideea de împărat, aflată 
într-o cetate ideală. Acel împărat minţit de nobilii cei răi, care 
le furau pământurile şi-i obijduiau în fel şi chip; împăratul nu 
ştia ce făceau aceştia, după vechea vorbă: „Până la Dumnezeu 
te mănâncă sfinţii”, de-asta atâţia bătuseră drumul Vienei, ca 
să-i spună adevărul. Iar ca s-ajungă să-l vadă, la ceas de 
sărbătoare, era nevoie de încrucişarea a două miracole. Unu: 
împăratul să se lase văzut, şi doi: ei să se afle acolo în ziua şi la 
ceasul când se arăta. Cei care fuseseră la Viena şi în alte oraşe 
mari ştiau cât e de greu să vezi o faţă oficială, fie şi un 
funcţionar oarecare, un judecător sau un nobil mai mărunt, 
dară-mi-te un împărat, stăpânul regilor şi el însuşi uns de-atâtea 
ori şi împărat, şi rege. Domni străini, „cu mâinile curate”, în 
haine scumpe cu fireturi, ori în ţinute sportive, cu pantaloni 
strânşi pe glezne şi cu pipele-n colţul gurii, mai văzuseră ei la 
Suceava şi la Cernăuţi, dar din întâmplare, nu şi când aveau 
nevoie de ei. Astfel, la întoarcere, mulţi vor fi convinşi că 
delegaţii minţeau. 
   Călătoria bunicii a fost un drum imaginar dublat de paşi 
pe pământ. O călătorie concretă, dar şi un vis. Poate că, 
întoarsă acasă, se întreba uneori dacă fusese cu adevărat acolo. 
Ea, ce adusese, oare, de la Viena? Ce dovezi că făcuse drumul 
în mod real, ca să-şi dovedească sieşi că n-a visat?  
   Spre deosebire de bunica, eu n-am ajuns pe jos la Ultima 
Thule din visurile mele, m-am oprit la timp, înţelegând că 
singura ei realitate e în gândul meu, şi degeaba aş căuta-o la 
lumina zilei. Şi tocmai asta e partea frumoasă a lucrurilor: dacă 
aş fi găsit-o, n-aş mai căuta-o. 

Ca şi mulţi dintre ai mei, simt şi eu nostalgia regresivă a 
locurilor şi a timpurilor. Într-un loc fiind, tânjesc după altul. 
Neam de exilaţi. După ce tânjim? Şi bunica era  dintr-un neam 
de exilaţi. Exodul lor din Maramureş a lăsat urme adânci. Ce să 
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mai vorbesc despre mătuşile materne (ce dulce sună asta: 
mătuşile materne!) care au tânjit toată viaţa după Cosânzenii 
pierduţi! Şi eu am nostalgiile mele, mereu mi-e dor de ceva. Se 
poate omul fixa într-un timp şi într-un loc? Cu siguranţă – nu. 
Aşa e datul, asta e noima Paradisului pierdut. 
   La Viena se ajunge azi cu avionul în mai puţin de o oră. 
Se zice: „iute ca vântul şi ca gândul”. Dar eu, dacă vreau s-o 
urmez pe bunica cu gândul, voi înainta cu încetineală de melc, 
pentru că trebuie să-mi închipui, pas cu pas ceea ce vedea ea cu 
ochii şi trăia realmente pe drum. Voi merge, aşadar, încet ca 
gândul, anticipând şi revenind iarăşi, după cum mă poartă, în 
primul rând, amintirile. Am fost şi eu prin locurile pe unde va 
merge ea, pasul Prislop şi Cârlibaba, cu aproape cincizeci de 
ani în urmă, şi am avut atunci impresia că am ajuns în alt timp, 
unde nimic nu se schimbase de cine ştie când. După câţiva 
kilometri de drum cu asfalt, am ajuns pe unul mai îngust, 
presărat cu pietriş, iar pe măsură ce înaintam, drumul a 
dispărut, a rămas o cărare prin pădure, strecurându-se printre 
zmeurişuri tot mai dese, iar prin mijlocul ei curgea un pârâiaş. 
Singurătatea era totală, pădurea înaltă, liniştea adâncă făcea să 
se audă fiecare foşnet. Prima senzaţie a fost aceea de frică. 
Când am ieşit din desişuri şi am dat de şosea, eram de-acum în 
luminoasa şi larga Bucovină.  
   Revăd plaiurile bucovinene, aşa cum le am în minte, şi 
cum nu mai sunt, probabil, acum. Apoi, zbor cu satelitul când 
peste Obcinele Bucovinei, când peste munţii Maramureşului, 
cu vârful Toroiaga, zăresc alţi munţi pe care depărtarea îi face 
albaştri, printre ei probabil şi Ineul înalt până la cer. Simt 
schimbările imperceptibile de nuanţe, de la munţii Bucovinei la 
verdele puternic de la Borşa. De sus din satelit, se vede clar: nu 
puteau avea alt drum decât prin Pasul Prislop, de-acolo, în 
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Maramureş, apoi coborând spre sud-sud-vest, ca să traverseze 
Ungaria, spre Viena. 

* 

   Spun cei vechi că la ieşirea din târg erau stâlpi indicatori, 
reprezentând o mână de lemn, cu arătătorul întins spre o 
localitate sau alta, ca să înţeleagă fiecare încotro s-o apuce; 
probabil că o astfel de mână le-a indicat şi lor cu arătătorul 
drumul care ducea spre Apus. Cât au fost încă în raza oraşului, 
îi ajungeau şi îi lăsau în urmă trăsuri mari, nemţeşti, adevărate 
hardughii; apoi Suceava, cu cazărmile ei mari şi albe, cu 
acoperişuri scânteietoare de tablă, a rămas în urmă, la fel şi 
gara, de unde s-au mai zărit o vreme ridicându-se fumurile 
trenurilor. Poate că au fost şi scurte certuri la-nceput, unii 
susţinând că trebuia să meargă cineva în frunte, cu steagul 
Bucovinei, cu stema bourului înstelat, pentru că aşa ar fi fost 
mai bine văzuţi şi întâmpinaţi pe drum, mai ales dacă aveau de 
gând să poposească pe la hanuri. Însă alţii, cei mai mulţi, au 
fost împotrivă: întrucât nu se ştia cu cine se puteau întâlni, era 
mai bine să ţină steagul împăturit în desagi, şi să-l desfăşoare 
doar la porţile Vienei.  
   Caii încărcaţi cu cojoace, cofe, ceaune, legate unele peste 
altele, înaintau înclinând des din cap în ritmul mersului, 
călcând mărunt, cu paşi mici, de parcă ar fi ştiut că-i aşteaptă 
drum lung. Şi cu toate că era început de vară, vremea se 
întunecase şi ploua încet, iar din haine şi broboade se ridica 
miros de lânuri umede. Plecaseră cu noaptea-n cap, şi abia 
după vreun ceas, când se lumină de tot şi norii sfâşiaţi se mai 
risipiră, au început să se vadă limpede unii pe alţii. Bineînţeles, 
se cunoşteau, dar feţele erau acum schimbate de alte gânduri 
decât cele de-acasă. „Oare cum o fi? Cum o fi arătând Viena? 
Cum o să le părem noi străinilor?” Poate că o fată şi-a zis cu 
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glas tare întrebarea, adunând parcă gândurile tuturor, iar alta i-a 
tăiat vorba, nemulţumită, spunând că mai bine urmau alt drum, 
mai lung, însă mai uşor, şi câteva glasuri s-au ridicat împotrivă: 
să fi rămas acasă, decât să se „mâţâie”, încă de la-nceput, că e 
greu. Poate că altcineva i-a aruncat îndemnul scurt „Întoarce-te!”, 
adăugând ceva despre căldura cuptorului şi despre mama care o 
dezmierdase prea tare. Şi pe faţa fetei se vedea că îşi spunea în 
gând: „Dacă m-aş furişa şi m-aş întoarce?” Dar cum să se 
întoarcă singură? Deşi nu plecaseră de mult, locurile îi erau, şi 
înainte, şi în urmă, necunoscute. 
   La Cornu Luncii, localitate de frontieră, era un oficiu 
vamal, cu care n-au avut însă de-a face, şi un pichet de 
grăniceri pe teritoriul românesc. Cu un an în urmă, în 1888, 
autorităţile imperiale trasaseră, în toată regula, Frontaria dintre 
România şi Bucovina, marcând-o cu stâlpi de piatră, având în 
vârf vulturi imperiali, şi între ei şiruri de movile. În dreptul 
satului Udeşti, înspre sud, era, în culmea unui deal, stâlpul cu 
numărul 45. Apoi, frontiera urca printr-o tăietură de pădure 
până la Dealul Cetăţuia, şi cobora, tot prin pădure tăiată, până 
la stâlpul 46. La izvorul zidit în piatră al pârâului Racova, era 
stâlpul cu numărul 47, apoi Frontaria urma cursul pârâului, 
trecea printr-o baltă, până la stâlpul 48; de fapt, acolo erau doi 
stâlpi, 48 B, de la Bucovina, şi 48 R, de la România. Linia 
Frontariei ajungea apoi la pichetul grănicerilor români de la 
Ştirbăţ, şi o lua spre nord-nord-vest, până la o altă pereche de 
stâlpi, 49 B şi 49 R. Astfel, de la stâlpul de piatră numărul 1, 
împlântat la Podul de Piatră, în Munţii Călimanului, şi purtând 
iniţialele unui triplex confinium, R, B, şi MO, ultimul 
semnificând Ungaria, nu rămăsese pe traseu deal, pădure sau 
colină să nu aibă înfipte, pe linia imaginară a graniţei, semnele 
stăpânirii, înstrăinând uneori unul de altul malurile unui biet 
pârâu. La vremea când delegaţia pornea la drum, lucrările de la 
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Frontarie, făcute cu soldaţi, dar poate şi cu oameni din 
localităţile apropiate, abia se terminaseră. Se poate închipui 
spaima, mai ales a copiilor, când, umblând prin pădure sau la 
pârâu, dădeau peste aceste construcţii stranii, păzite de acvile 
cu ciocul încârligat. În curând, avea să se petreacă la Bucureşti 
evenimentul oficial, despre care cei din sat vor afla, probabil, 
din gazete, căci în sat exista un „Cabinet de lectură” şi unii 
erau chiar abonaţi la ziare: semnarea procesului verbal între 
cele două părţi, de către Al. Lahovary şi trimisul extraordinar şi 
plenipotenţiar al Majestăţii Sale Imperiale şi Regale 
Apostolice, contele Agenor Goluchowski. Cum agitaţia creată 
de împlântarea stâlpilor adusese iar graniţa la ordinea zilei, se 
spunea că, la un moment dat, austriecii voiau să ridice un zid 
la hotarul din vecinătatea Sucevei, pe de-o parte pentru că 
pe-acolo fugeau dezertorii şi bandiţii osândiţi la spânzurătoare, 
pe de alta pentru că era locul cel mai prielnic unei invazii 
dinspre România, în caz de război. Ar fi fost un fel de „zid al 
Berlinului” în avanpremieră, însă, din fericire, nu s-a făcut. 
Moldovenii treceau fără probleme frontiera, cu stâlpul tricolor 
încadrat între cei doi în negru şi galben, ai vămii austriece, ca 
să bea bere nemţească sau ca să cumpere fleacuri, mai ales de 
sărbători. Iar acvile puteau fi văzute nu numai pe stâlpii 
Frontariei, ci şi pe la tutungii, la cârciumari sau pe gheretele 
paznicilor de pe şosele.  
   În fine, după câţiva kilometri, aşa cum se-ntâmplă de 
obicei la drum lung, cineva a grăbit pasul spunând „Aşa nu mai 
ajungem anul ăsta” şi adăugând o glumă mai deocheată, ceilalţi 
s-au luat după el, nişte fete au pufnit în râs, nici nu şi-au dat 
seama cum şi când s-a spart gheaţa; şi toţi, în afară de fata care 
se voia acasă, s-au simţit mai uşuraţi şi au uitat de grijile de 
la-nceput.  
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   Spre seară, pentru că vremea se îmbunase, au poposit sub 
cerul liber. Ca să facă focul, au pregătit iasca şi amnarul. Focul 
nu se face pur şi simplu, se construieşte, şi e nevoie să ştii cum. 
În primul rând, iasca sau câlţii trebuie să fie uscaţi, la fel şi 
lemnişoarele de la baza vetrei, care se aprind primele şi ard 
până când flăcările le cuprind şi pe celelalte. Despre ce s-a 
vorbit la primul popas? Nu cred că s-a vorbit prea mult, erau 
obosiţi de mers şi impresionaţi de noutăţi. Un băiat a retezat o 
creangă mare, verde, ca să-i facă unei fete un fel de cort pentru 
noapte. În urma lor, au rămas în zori moviliţe de scrum.  

(va urma) 
 
 

 

Cuşma şi sumanul bucovineanului 
 

*** 


