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Scenă 1(3) (Casa din vale) 
 

În comuna lui de baștină Siretul intră într-un mod care i s-a părut, și în copilărie, dar îi pare și acum, 

împărătesc, maiestuos și, oarecum, intimidant. Făcând un cot larg, albia lui se lățește până la 

aproape o sută de metri iar această lățime ține pe zeci de kilometri, și în amonte și în aval. Fiind atât 

de lat, nu mai are nevoie de viteză, așa încât curge atât de încet încât, mai ales seara, când lumina 

scade transformându-se într-o ceață fină, ușor albăstruie, deasupra apei, pare mai degrabă un lac. 

Râul este însoțit, și pe o margine și pe alta, de un alai de sălcii, arțari și alte specii ocazionale, care 

se așază, loial și mândru, până aproape de luciul apei. La mijlocul albiei răsare o insulă minusculă, 

pe care a crescut o mică pădurice de sălcii pletoase din semințele aduse de vânt de pe marginile 

râului. Insula a devenit un excelent loc de lansare a atacurilor de vânătoare ale păsărilor devenite 

pescari, iar pe marginile râului pescarii umani se pot vedea și ei, din primăvară până toamna târziu, 

cu ochii ațintiți pe plutele jucăușe ale undițelor artizanale, ieftine. Un pod metalic, atât de îngust 

încât mașinile și, mai ales, camioanele, trebuie să încetinească cu grijă atunci când trec unele pe 

lângă altele taie râul, așezat pe piloni de beton, solizi și monumentali. Este un pod triplu funcțional, 

construit imediat după al doilea război mondial, se pare folosindu-se prizonierii nemți, pentru trafic 

rutier, pe banda de jos, pentru pietoni pe fiecare dintre marginile benzii de jos, și pentru trenuri pe 

banda de sus. Zgomotul făcut de trecerea trenurilor este sinistru, deoarece vibrațiile se transmit 

prin toată structura metalică a podului. În lunca largă a râului se întinde un sătuc format din case 

modeste, dar cu gospodari harnici, cu grădini mari și îngrijite. Casele sunt construite fără autorizații 

legale, situându-se în zona de risc de inundații, deoarece râul nu a fost, până de curând, amenajat 

din această perspectivă, ceea ce a dus la numeroase inundații care au sfărâmat multe case și au 

transformat în mocirlă multe grădini. Autoritățile au construit, în ultimii ani, pe aproape toată 

lungimea sătucului, diguri longitudinale solide, din beton armat, reducând din riscuri care, însă, 

rămân. De fiecare dată oamenii și-au reconstruit casele, mai mult din resurse proprii decât din 

ajutorul venit de la primărie (ajutor care, chiar atunci când venea, era neglijabil, mai consistente 

fiind invitațiile adresate sătenilor de a renunța să rămână în lunca râului, invitații declinate, desigur). 

Tocmai în acest sătuc, oarecum idilic din perspectivă modernă, trăind liniștit, în ritmul său, are o 

amintire neobișnuit de vie, deși incompletă, ca un film rupt din care nu s-a păstrat decât o secvență 

fără început și fără sfârșit. Amintirea, ca un flash reizbucnind periodic (nu trebuia neapărat să vină 

în zonă pentru asta, i se întâmpla să revadă scena respectivă și la București, unde locuia încă din 

adolescență) nu se diminuase cu timpul, era la fel de proaspătă de fiecare dată. Era vorba despre o 

fată care locuia în una dintre casele din sătuc, o fată simplă, semianalfabetă (din lipsă de bani și 

pentru că era nevoie de brațe de muncă în gospodărie și la grădină, părinții au renunțat s-o mai lase 

la școală după clasa a cincea) dar maturizată devreme, atât de grijile existenței de zi cu zi, pe care a 

început să le împărtășească din pruncie cu familia sa, cât și ca rezultat al unei atmosfere morale 

destul de liberale din sătucul în cauză. Pe scurt, la vârsta de cincisprezece ani, știa multe dintre cele 

ce, în mod obișnuit, sunt aflate abia peste cinci-șase ani. Era o fată plinuță, cu ochi căprui, foarte vioi 

și etalând un aer ștrengăresc care, de multe ori, era ironic sau chiar disprețuitor (cu ultima trăsătură 

a acestor ochi se va confrunta el însuși). Era un pic mai înaltă decât el. Avea un păr șaten, purtat 

legat într-o coadă scurtă, care îi încadra fruntea și obrajii ca într-o ramă de tablou. Avea un aer 

sănătos, de om care se mișcă mult în aer liber, iar mâinile nu aveau de loc finețea la care te-ai fi 

așteptat de la o fată de această vârstă, munca zilnică, de ani de zile, la treburile casei sau la muncile 

câmpului își puseseră amprenta. Fusese la film, seara, la căminul cultural al comunei, iar la 

terminarea filmului își luase inima în dinți să o întrebe dacă nu poate s-o însoțească acasă. Fata era 

cu un grup de încă două fete și doi băieți, cu care stătuse în sala de cinema (probabil vecini din sat) 
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și, după ce-l măsură neîncrezătoare câteva secunde lungi (acum a văzut prima dată acea licărire 

ironică, foarte aproape de a trece în dispreț, și pe care ar fi putut să o vadă, încă o dată, dar cu mult 

mai clară și mai directă, mai târziu, în aceeași seară, dar acest lucru nu s-a întâmplat) se uită la ceilalți 

din grup, cu o tentativă de râs înăbușită imediat, apoi se întoarse spre el și, cu o ridicare cochetă din 

umăr însoțită de un rictus al gurii care voia să exprime ceva de genul indiferenței (parcă ar fi spus, 

„mă rog, dacă ții neapărat, mi-e egal”), se apropie de el și-l luă de braț în modul cel mai natural cu 

putință, de parcă s-ar fi cunoscut de multă vreme și acum tocmai se văzuseră din nou. În acel 

moment, ceilalți din grupul în care se afla fata se îndepărtară, apucând-o pe drumul spre casă. Cele 

două fete se mai întoarseră de câteva ori, agățate de brațele băieților, și se uitară peste umăr la ei 

(lui i se păru că aude și niște chicoteli specific feminine), apoi grăbiră pasul lăsându-i în urmă. În 

mișcarea de a-l lua de braț fata se lipi o secundă de el, moment în care el simți o căldură copleșitoare 

invadându-i tot corpul. Mai stătuse lipit de fete, îndeosebi pe la nunțile din sat, furișat la marginile 

cortului întins de organizatori pentru eventualitatea ploii, unde făceau cu rândul, băieții, la stat lângă 

fete, pe care le țineau pe după gât, țanțoși ca niște cocoși, preocupați mai mult să constate cine îi 

vede în bărbăteasca postură decât să guste din senzația de a ține (aproape) în brațe o fată. 

Întotdeauna erau mai puține fete decât băieți, așa că se stabilise „regula de cinci minute”, adică 

fiecare băiat stătea câte cinci minute lângă fată, apoi lăsa pe altul, așteptând alături să-i mai vină 

rândul o dată. Faptul că atâtea perechi de ochi îl aținteau așteptând să treacă cele cinci minute ca 

să-i vină rândul altcuiva, făcea ca experiența să fie oarecum artificială, iar emoția se dizolva într-un 

consum pasiv al timpului, fără nici o încărcătură specială.  

De data aceasta, însă, era cu totul altceva. Nimeni nu mai era cu ochii pe el (prietenii fetei deja nu 

se mai vedeau), cei care ieșeau din sala de cinema nu-i cunoșteau și nu le acordau nici o atenție, 

treceau pe lângă ei vorbind, majoritatea despre diverse scene din film, sau râzând de cine știe ce 

glume spuse de cineva din grup. În ciuda bruscheței cu care l-a luat de braț (ceea ce i-a dat fetei, din 

start, un ascendent tactic, se gândi el imediat) și s-a lipit, pasager, de el, fata nu se grăbea, parcă 

aștepta ca grupul său de prieteni să ia distanță. S-a adaptat la viteza de mers impusă de ea. Nimeni 

nu spunea nimic. Se străduia să respire cât mai natural cu putință, dar efortul era imens. I se păru 

chiar că începe să transpire (simțea cum curg boabele de transpirație pe șira spinării, pe sub 

cămașă). Se gândi că e bine că fata l-a luat de braț și nu de mână, pentru că, în acest ultim caz, i-ar 

fi simțit palmele umede de transpirație. Mergeau spre casa din sătucul ei, încet, de parcă fiecare se 

gândea la ale lui, iar faptul că mergeau agățați unul de altul era cu totul întâmplător și 

nesemnificativ. Fiind un pic mai înaltă decât el, simțea vag o mică tensiune în braț dar cu nici un chip 

nu ar fi făcut vreun gest de a scăpa de asta. După un timp, fata își desprinse brațul și se opri căutând 

într-o poșetă mică, ieftină, de unde scoase o batistă cu care își suflă nasul, într-un mod destul de 

delicat, apoi puse batista la loc în poșetă și-l luă la loc de braț. De data asta vorbi: 

− Mă cheamă Cerasela, pe tine… 

Înghițind la repezeală nodul care i se proptise brusc în gât, își drese glasul pentru că avea impresia 
că n-o să reușească să rostească cuvintele altfel, și spuse gâtuit: 

− Mitică, adică Dumitru, dar mi se spune Mitică… 

− Vii des la film? 

− Vin în fiecare sâmbătă, dar tu? 

− Eu vin numai duminica, dar azi am venit cu niște prieteni. 

− I-am văzut, spuse el fără nici o noimă. 
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Se apropiau de podul care traversa Siretul. Podul se afla pe un drum european, așa că circulația 
mașinilor era destul de abundentă. Mergeau pe trotuar, iar la apropierea de pod aveau să coboare 
spre dreapta pentru a pătrunde pe ulița principală a satului. Mai erau cam cinci minute de mers 
până să ajungă acolo. 

− Ți-a plăcut filmul? De data aceasta, vocea fetei avea o mică inflexiune de interes direct (i se 
păru chiar că tremură puțin) nu mai era plată și benign ironică, așa cum se întâmplase mai 
înainte.  

− Mi-a plăcut, răspunse. 

− Ce anume ți-a plăcut? Vocea începea să capete o mică nuanță de căldură și se menținea acea 
inflexiune de interes direct, neconvențional, de mai înainte. 

− Nu știu, faptul că nu s-a terminat cu happy end. Se miră de prezența de spirit pe care o 
manifesta, cu o fracțiune de secundă înainte de a răspunde, habar nu avea ce va răspunde, 
răspunsul a venit de parcă altcineva l-ar fi selectat pentru el. 

− Cu ce? Fata nu se sfiise să-l întrebe ceva ce aproape toată lumea știa, de pe la televizor mai 
ales, ceea ce-i plăcu, deoarece era un semn nu doar de sinceritate, dar și de încredere în el 
și, mai ales, de lipsa temerii că s-ar face de râs dacă ar recunoaște că nu știe ce este aceea 
happy end. 

− Adică, aproape toate filmele se termină cu bine, el și ea se căsătoresc, sau el iese din pușcărie, 
sau dacă i-au furat banii îi primește înapoi, sau dacă sunt supărați se împacă… 

− Aha, zise fata, nici mie nu-mi place când se termină happy end (observă că-l sărise pe „cu”, 
dar se abținu s-o corecteze). Păi ce, aproape se zbârli ea, și simți cum îi apasă brusc brațul, 
în viață toate se termină happy end?  

Ajunseră la capătul podului. Lumea care la început mergea pe lângă ei se răzlețise, intrând fiecare 
pe la casele lor. Ulița principală care intra în sat se iți în dreapta lor. O luară într-acolo. Fata se 
desprinse de brațul său și câteva secunda merseră așa. Apoi, cu un elan inexplicabil, îl luă de mână 
(constată, ușurat, că discuția de adineauri avusese și efectul de a opri transpirația palmelor) și grăbi 
un pic pasul. Apoi spuse: 

− Eu stau imediat după casa asta cu etaj, pe o străduță care duce spre Siret, dar vreau să ne 
mai plimbăm un pic, hai să-ți arăt locul unde stau eu seara și mă uit cum apune soarele. 

Nu răspunse nimic, se lăsă dus de mână, tensiunea din mână sporise, era mai mare decât tensiunea 
pe care o simțise mai înainte în braț. După câteva străduțe care se formau lateral, în stânga și 
dreapta de ulița principală, se ivi albia largă a Siretului. Pe mal se vedea o adevărată pădurice de 
sălcii pletoase, mici și dese. Se apropiară de ea și fata o luă înainte, intrând în amestecul de crengi 
și frunze. Aproape îl trăgea de mână, iar cu mâna cealaltă își făcea drum, ferindu-și fața și ochii de 
crengile pe care le dădea la o parte. 

− Ai grijă, îi șopti, să nu te zgârâi. Spusese asta cu o voce nespus de catifelată, care îl surprinse 
plăcut. 

După două-trei minute erau deja în mijlocul minusculei păduri de sălcii pletoase. Era, de fapt, un mic 
luminiș. Fata se opri, se întoarse spre el și-i spuse: 

− Sărută-mă. 

Îl luase acum de ambele mâini. Stătea în fața lui, cu un aer serios, din care dispăruse ironia, iar ochii 
îi părură mai degrabă rugători. Întreaga ei ființă părea surescitată, dar era o surescitare calmă, o 
așteptare a ceva cunoscut, nu o teamă pentru ceva necunoscut. Cumva, se lăsase ușor pe spate, așa 
încât nu i se mai păru că e mai înaltă decât el, cum i se păruse pe drum. Buzele, care nu erau rujate, 
erau ușor întredeschise, și stăteau la doar câțiva centimetri de gura lui. Răspunse slab, abia auzit. 
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− Nu știu. 

− Ce nu știi? 

− Să sărut. 

Deși i se păru că trec minute bune, de fapt în secunda următoare ea râse, dar nu disprețuitor, cum 
se temea el, ci dojenitor, era mai mult un chicotit înțelegător. Și apoi, imediat, îi lăsă mâinile, îl apucă 
cu ambele palme de cap și-și lipi buzele de buzele lui. Cu limba îi deschise și lui buzele și apoi îi 
înlănțui limba cu limba ei. Coborî una dintre mâini spre mâna lui și i-o îndrumă ușor către talia ei. 
Când îi cuprinse mijlocul cu ambele mâini, ea își încolăci mâinile de gâtul lui. În tot acest timp, îi 
simțea limba cercetându-i interiorul gurii și, de la un moment dat, începu să-i imite mișcările. Apoi 
nu mai știu de timp, o strângea din ce în ce mai tare de mijloc, iar limbile lor comunicau deja de 
unele singure. După un timp, încet, fata se desprinse de gura lui și de gâtul înlănțuit cu brațele. 

− Vezi, acum știi, spuse scurt și simplu. 

Neștiind ce să spună, se uita la ea, aiurit. Probabil că avea o figură așa de tâmpă, încât îi auzi din nou 
chicotitul acela abia perceptibil. Îl luă de mână și-l trase jos, pe nisipul din luminiș. Ea se așeză cu 
fața în sus, iar el se lungi lângă ea, având grijă să n-o atingă. Fata era îmbrăcată cu o fustă scurtă, 
dintr-un material ieftin, peste care cădea un tricou ce se mula pe sânii dezvoltați. Fata se aplecă spre 
el, îi cuprinse mijlocul cu brațul și-i sugeră, prin mișcări anume, să se așeze peste ea. Se așeză peste 
ea, iar fata îi luă din nou capul în mâini și reluă sărutul de adineauri. Îi răspunse la fel și încercă să 
facă ce văzuse prin filme că se face în atare situații. Începu s-o pipăie peste tot, îi trase cu delicatețe 
și fusta în sus, simțind în palme chiloții din nailon, și începu ceea ce între băieți se cheamă mozoleală, 
adică o frământare asiduă a corpului fetei, cu mâinile, cu picioarele, cu pieptul. Încercă să-i ridice și 
tricoul, spre a ajunge la sâni, dar se dovedi că era așa de strâmt, încât nu reuși. În schimb, îi strivi cât 
putu sânii cu pieptul său, frecând-se de ei în stânga și în dreapta. Preocupat de toată această 
strategie nu observă că încetaseră sărutul, iar fata stătea pasivă, de parcă se supunea unui travaliu 
obligatoriu dar care nu-i mai făcea plăcere. La scurt timp, fata dădu de înțeles că dorește să se ridice. 
Se ridică de pe ea, apoi o ajută să se ridice. Fata își trase fusta la locul ei, își așeză tricoul siluit până 
la jumătate și se scutură de nisip. O ajută să se scuture bine de nisip, se scutură și el mai superficial 
și așteptă să vadă ce decide fata. Când ridică privirea de la pantalonii pe care îi scutura de nisip, o 
văzu privindu-l. De data aceasta avea o altă privire, una pe care n-o mai văzuse. Era o privire tristă, 
dar nu supărată, nici dezamăgită, o privire mai degrabă mirată dar, în același timp, înțelegătoare. 
Dar esența acelei priviri, așa cum a evaluat-o în atâtea episoade în care amintirea acelei întâmplări 
l-a tot vizitat în mulții ani care au urmat era tristețea. O tristețe care nu vrea explicații, o tristețe 
care nu vrea un sfârșit, o tristețe care nu vrea nimic. De multe ori i-a trecut prin cap, mult mai târziu, 
că era o tristețe de poet (deși fata nici măcar nu se putea exprima corect în limba în care se născuse). 

− Mergem? spuse fata, iar glasul îi era, acum, șoptit. 

− Sigur, răspunse el, repede, bucuros că nu are de înfruntat decât atât. 

N-a mai văzut-o niciodată de atunci. La film nu s-a mai dus. Nici nu s-a interesat de ea. Nici ea nu a 
dat vreun semn că ar dori să-l mai vadă. Întâmplarea a părut, după un timp, ireală, sau a fi fost 
închisă într-o capsulă a timpului care are interdicție de a fi deschisă. 

* 

*           * 

Opri mașina pe marginea drumului care intra în sat (ulița principală de odinioară). Acum acea uliță 
era asfaltată, iar stradelele laterale, odinioară de pământ, erau acum pietruite (piatră de râu presată 
cu utilajele de la drumuri). Casele erau mult mai arătoase acum (era, acesta, și un efect al refacerii 
lor după cine știe câte alte inundații pe care Siretul le administrase între timp), dar structura de 
străduțe era aceeași. Își aminti că strada fetei era una laterală, a treia spre stânga de strada 
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principală, de la intrare. Reperul pe care fata îl invocase atunci (o casă cu etaj) nu mai era, de fapt 
erau destul de multe case cu etaj acum, rezultat al muncii în străinătate a tinerilor care nu au mai 
găsit de lucru în țară, începând cu 1990. Mergea încet, de parcă țesea o vrajă și se temea ca o mișcare 
prea precipitată să n-o des-țese. Aproape că-și dorea să tot meargă, în așteptarea întâlnirii pentru 
care venise, să tot meargă și să nu ajungă niciodată la casa ei. Nu avea nici o fotografie de la ea, iar 
chipul pe care și-l amintea era, cu siguranță, deformat de timp și de evenimente (la fel cum se putea 
spune, desigur, și despre el).  

Puținii săteni cu care se încrucișa pe drum îl salutau (făcu comparație cu viața la oraș, unde nici 
măcar locuitorii aceluiași bloc de locuințe nu se salută între ei), deși nu-l cunoșteau. Le răspundea la 
salut, iar la întrebarea mută din ochii lor privind identitatea și scopul vizitei sale acolo, răspundea cu 
un zâmbet ușor, complice, și trecea mai departe. Ajunse, în cele din urmă, la cea de-a treia străduță 
la stânga. Coti pe ea. Își micșoră și mai mult ritmul de mers. Se gândi că, pentru el, ar fi fost cel mai 
bine dacă ea, Cerasela, ar fi ieșit din curte sau, măcar, dacă ar fi ieșit din casă în curte, ca să nu fie 
nevoit să strige la poartă (să strige, cum?). Văzând-o, ar fi avut avantajul de a decide dacă o 
interpelează sau nu, ea neavând acest avantaj, întrucât nu putea ști cine e el (cu siguranță 
schimbarea fizionomică, după atâția ani, funcționa ca o veritabilă mască). Din câte își amintea, casa 
Ceraselei era chiar ultima casă. Continuă să meargă și ajunse și la ultima casă, dar aceasta nu mai 
era, de fapt, decât o dărăpănătură sinistră. Acoperișul, odinioară din țiglă de pământ, arăta ca o 
strecurătoare la scară mare, pereții, din paiantă peste care se lipse un strat subțire, mai mult 
decorativ, de ciment, căzuseră în cea mai mare parte, așa încât acoperișul abia se mai sprijinea pe 
câte un colț de perete rămas întreg, adică până la acoperiș. Ferestrele dispăruseră, așa încât doar 
găvanele negre din pereți mai aminteau despre ferestrele de altădată, curtea era plină de bălării 
crescute în neorânduială (natura are memorie bună, re-capturează ceea ce, odată, i s-a furat). Era 
evident că acolo nu mai locuia nimeni, și încă de multă vreme. Se deplasă pe lângă gardul din șipcă 
de lemn care, și el, era mai mult la pământ decât în picioare, examinând cât mai mult din priveliștea 
dezolantă care i se înfățișa în fața ochilor. Închise ochii, pentru a rememora scena din luminișul de 
sălcii unde avusese acea întâmplare cu Cerasela. Încercă să și-o amintească, așa cum îl privea, parțial 
mirată, parțial înțelegătoare, atunci când au plecat de acolo, dar nu reuși. Deodată auzi o voce: 

− Pe cine căutați? 

Deschise ochii și se uită în direcția de unde venea întrebarea. Era o femeie în vârstă, îmbrăcată în 
haine de lucru, avea în mână o mătură de mlajă pentru frunze, cu care își făcea treaba în fața porții 
de la casa vecină.  

− Pe nimeni, răspunse. Apoi, se gândi că este cam nepoliticos și adăugă: Nu a stat aici doamna 
Cerasela? Folosirea timpului gramatical trecut i s-a părut naturală, având în vedere 
priveliștea întregii gospodării. Se gândi că, chiar dacă s-a măritat (ceea ce era foarte 
probabil), după numele mic oricine o cunoștea. 

− Ba da, demult. Cuvântul demult fu rostit cu o tonalitate care indica, parcă, vremuri 
ancestrale, aflate dincolo de controlul nostru. 

− Dar știți unde s-a mutat? Imediat ce puse întrebarea simți aproape fiziologic că ceva rău s-a 
întâmplat și că despre asta, despre răul care s-a întâmplat adică, avea să afle imediat.  

Femeia îl privi pieziș, brusc neîncrezătoare și un pic bănuitoare. Se apropie, târând neglijent în urma 
ei măturoiul de mlajă cu care ieșise la strâns frunzele toamnei, până la circa doi metri, privindu-l cu 
atenție, cu o privire de polițist. Îi susținu privirea, în speranța că îi va alunga eventualele bănuieli 
(bănuieli în legătură cu ce?). Apoi femeia păru că se destinde și spuse, aproape cu durere în glas, ca 
și cum ar fi purtat o parte din vină: 

− Nu s-a mutat, maică, a murit. 
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Rămase cu ochii mari, încetând pentru câteva clipe să respire. După cum arăta casa, și după vestea 
rea pe care intuise că o va primi, informația despre moartea Ceraselei nu era de natură să-l uluiască. 
Întrebă liniștit, având grijă să nu-i tremure prea mult vocea: 

− Demult a murit? 

− Apăi, să tot fie vreo zece ani, maică. 

Așadar, ciudata fată din copilăria sa, fata pe care a văzut-o o singură dată în viață, care l-a învățat să 
sărute dar n-a putut să-l învețe mai multe, din cauza lui, terminase cu viața asta. Dacă a murit acum 
zece ani, înseamnă că nu avea mai mult de 50 de ani. 50 de ani! Oare ar mai fi recunoscut-o? La țară 
femeile se trec repede, munca, necazurile, și chiar și capriciile vremii pot avea un efect devastator. 
Desigur, nici el nu rămăsese neschimbat, poate nici ea nu l-ar mai fi recunoscut. Poate ar fi stat așa, 
față în față, minute întregi, el stând impasibil și, poate, zâmbind ușor, cu căldură și încurajator, ea 
puțin încordată, cercetându-l cu aviditate și neîncredere, cum stă bine unei femei cuminți și, în cele 
din urmă, el punând capăt situației cu o ridicare din umeri și plecând după ce ar fi salutat-o cu lacrimi 
nevăzute în ochi, ceea ce înseamnă că ar fi trebui să se întoarcă repede pe călcâie și să nu mai 
întoarcă deloc capul după aceea. Sau, poate, după câteva secunde de cercetare amănunțită, ea ar fi 
izbucnit într-un râs sonor, puțin cam obraznic și incult, l-a fi luat din nou de braț, atingându-se 
ostentativ de trupul lui, ca atunci în copilărie, și l-ar fi întrebat dacă a făcut, între timp, progrese 
(bineînțeles, fără să specifice dacă se referă la sărut sau la altceva din domenii apropiate), după care 
ar fi râs din nou și, poate, l-ar fi invitat înăuntru și poate…. 

− Dar de ce întrebați, sunteți vreo rudă, ceva? Femeia îl examina, între timp, cu un interes mai 
prietenos și se și mai apropiase un pic de el. 

− A, nu, de fapt, sunt un vechi prieten, ne-am cunoscut de mult. E îngropată la cimitirul satului? 

− Nu, maică, a murit în Italia, unde era la muncă. Unii spun că ar fi fost omorâtă și că era, cică, 
din alea, știi dumneata, care s-au dus pentru altceva acolo. Cică ar fi omorât-o unul dintre 
clienții ei, într-o pădure, unde o dusese cu mașina, dar cine știe ce a fost? Nu a fost nimeni să 
plătească aducerea ei în țară, au îngropat-o acolo, cine știe unde… 

Se întoarse brusc, fără să salute, și plecă, pe sensul invers al străduței, pentru a ieși în strada 
principală a vechiului sătuc. O luă spre ieșire. Toamna își vedea de treabă, scuturând, cu ajutorul 
unui vânticel subțire, frunzele care cădeau ca niște aripi în căutarea păsării. Mașina îl aștepta, 
liniștită. Lângă ea, așteptându-l pe proprietar, era un copil de vreo șase ani, care îi ieși în 
întâmpinare, cu mâna întinsă, și cerând, cu o voce pițigăiată, voit îndurerată: 

− Domnu’, îmi dai și mie un leu să-mi iau pâine? 

Se opri, complet absent, căută în buzunar și scoase o hârtie de cinci lei. Copilul i-o smulse din mâini 
și, fără măcar să-i mulțumească, fugi spre un grup de copii care stăteau mai deoparte. Unul dintre 
ei, având ceva mai mulți ani decât ceilalți, îi ieși în întâmpinare și-i luă bancnota din mână, 
aruncându-i și lui o privire scurtă.  

Scoase din buzunar cheia mașinii, descuie portiera și intră în habitaclu, turând motorul pentru a-l 
încălzi puțin înainte de a pleca. Își puse centura de siguranță și viră scurt pentru a intra pe drumul 
european care intra pe pod, spre București. În coada ochiului îl văzu pe șeful grupului de cerșetori 
făcându-i prietenos cu mâna (probabil văzuse, între timp, bancnota de cinci lei). Îi răspunse ridicând 
și el mâna și murmurând ușor: 

− Să fie de sufletul ei! 
 


