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Despre romanul unei duble cusături 

-un discret cuvânt înainte- 

 

Tărâmul ferecat nu este despre căutarea 

unui tărâm fermecat, cel al ascunsului calibrat, 

țintuit magic, nu este nici despre vreun reverențios 

parcurs inițiatic, cel al misterelor subtile, cvasi-

tangibile, de fulgurante scăpărări metafizice, ocul-

te. Tărâmul ferecat este chiar despre Tărâmul Ce-

lălalt. Sau poate, mai întâi și mai potrivit spus, este 

despre mirabilul tainei Celuilalt, despre un Tu re-

găsit ca Tărâm, deplin al rostirii, al cuprinderii, al 

odihnirii. Este despre chipul închinării credinței pe 

față, la arătare, este despre înscrierea credinței în 

inima trupului blând al faptei, dăruitoare. Este și 
despre acel miracol al unui univers viu, cuvântător, 

imortalizat pe textura unei trăistuțe ce poartă în 

sine, de umăr legănat, surâsul nepierit, veșnic în-

florat. Dar și despre acea mâna copilă ce n-a uitat 

să frământe întreaga lume de cuvinte în pâine, în-

cununând-o în pecete cu trup de prescură. 
În fond, Tărâmul ferecat este despre un loc 

și un parcurs întretăiat al întâlnirii, este despre a fi 

și a te mișca pe Cale, este despre așezarea în cheia 

aflării unui răspuns la un oftat, la un dor, la o che-

mare, la o înveșnicită, încununată asumare. Tărâ-

mul, nu oricare, ci acesta de care vorbim, pentru 

cei încredințați unicei vieți-sărbătoare, este unul 
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înflăcărat nemistuit, înveșnicit, de permanentă, 
necontenită, întruchipată lucrare-iconare. Tărâmul 

înfățișat aici este cu adevărat înferecată icoană cu 

aureola pusă hotar-poartă de nevăzută intrare. În 

fapt, este un între-deschis hotar de intrare-ieșire, 

unul permeabil străvederii credinței în transfigura-

tă dezlegare, o regăsire în rânduială, așezare în 

tinda deschisă de binecuvântare. Este un hotar ex-

tins ce îngrădește ocrotitor, nemuritor, pe cei ce 

poartă la piept chipul credinței străbătută de lumi-

na veacului viitor. Ferecătura nu este una calpă, 
opacă, aspru legată, ci este una prețios-protectoare 

ce se lasă atinsă, petrecută, și de aproape, dar și 
dinspre întinderi, din depărtare, de infabile unde 

ale inimilor rugătoare. 

Altfel, Tărâmul ferecat este o scriitură de 

dublă cusătură, cuminte, îngrijită, pricepută. Este 

acea cusătură dublă despre care se spune că durea-

ză o veșnicie, nu doar până la o vreme, nu doar de 

la clipă la clipă, nu numai o clipită. O cusătură 
dublă de fire, lucrată cu ac anume de dublă cusătu-

ră, ce săvârșește curat, iscusit, măiestrită înfloritu-

ră de cuvinte, pe aceeași ie afierosită a fi alipită de 

trupul unirii-cuminecătură, de îmbrățișare tainică 
între om, Dumnezeu și natură. Nu este o cusătură 
invizibil ascunsă, nu este nici pichir, nici stafir, ci 

este autentică, fățișă lucrătură de mână, adeverită 
discret de intarsii de jocuri-poeme în culori de pă-
mânt și melodioase cromeme. Este o cusătură vizi-
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bilă în cruci de răscruce, o cusătură încrucișată, o 

cusătură în scară, una dublă ce urcă pogorând într-

un cânt al întrupării schimbării la față. Este o po-

dobie într-o îndoită măsură, de altar și de strană, 
un imn al binecuvântatei sfințenii, mărturie și urmă 
a Proniei, ce învelește înainte pașii în marama veș-
nic necuprinsă, neatinsă, a purtării de grijă. 

 

Ieromonah Neofit 
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TĂRÂMUL FERECAT 

                                                                   

        

 

Sus pe Piscul Măgurii, lumea e mai aproa-

pe. O poți atinge cu privirea. Ești pe un petec rupt 

din acoperișul lumii. 

Voicu își așeză mâna strașină la ochi și că-
lătorii cu privirea, la deal, la vale, urmărind apa 

Oltului, o trecu cu ușurință, fără să se ude. Privirea 

nu se udă când trece Oltul. Doar lacrimile o pot 

uda, când trec șiroaie, curățind întristarea, ce se 

agață șireată de marginile cugetului. Se simțea atât 

de puternic, pe petecul lui așezat undeva pe acope-

rișul lumii. Avea o întreagă lume, așezată la pi-

cioare. Ridică brațele să o cuprindă. Îi era dragă 
lumea și căută să cuprindă cât mai mult, dar cerul 

îl opri, că așezase chiar atunci stăvilar, să nu curgă 
norii dincolo de hotar. Dar era atâta pace in văz-

duh, de se ridica făptura din cuibul ei, așa, să-și 
scrie dorința pe cât cuprinde, să fie acolo, să se 

știe, pentru un strop de veșnicie. 

Ar fi stat așa, mult și bine, până pleca soare-

le să viziteze luna, dar dincolo de Olt, fără să co-

boare privirea, la aceeași înălțime cu Piscul      

Măgurii, i se arătă, așa, lămurit, un hotar împrej-

muit cu flăcări, ce-și jucau auriul spre mijloc, apă-
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rând un chip, ca apoi să coboare în altă culoare, ca 

o ferecătură, ce semăna a zid de cetate. 

Catinca se apropie tiptil, să nu atingă per-

deaua norilor, stricând imaginea. Își cercetă fecio-

rul și înflori bucuria în cugetul ei. Parcă era Spirea. 

O clipă, crezu că e Spirea. Nu era Spirea, era doar 

lăstarul lui. 

- Voicule, mamă! Stai și te uiți în zări și eu 

îmi frâng mâinile, până-mi trosnesc încheieturile. 

Ce facem noi pe această lume! Hai spune! Ce fa-

cem cu Moara lui Greere! 

- Mamă, acolo dincolo de Olt, în dreptul 

nostru, pe tărâmul celălalt, vezi ceva înconjurat de 

flăcări, așa ca o ferecătură, cum am văzut eu icoa-

na Măicuței Domnului, în biserica de la noi? 

- Nu văd nimic! Ce să văd! E doar curcube-

ul. N-ai mai văzut așa ceva? A plouat dincolo de 

Olt și la noi e soare. Astea sunt socoteli cerești, nu 

le pricepem noi. Asupra noastră sunt apăsări grele. 

Știi cât de grele? Îți spun eu. Cât pietrele de moa-

ră! 
- Chiar nu vezi! Acolo unde se sprijină cur-

cubeul, e o împletitură, din care pornesc flăcări 
argintii, ce joacă până la mijloc. Ce-o fi însemnând 

asta?  

- Înseamnă că vrei să treci Oltul, că așa mă 
gândii eu!  



                                                                              Tărâmul ferecat 

10 

 

- Crezi tale că, dacă trec Oltul, pot atinge 

capătul curcubeului? Nici gând! Se mută. Nu-l pot 

atinge niciodată! 
- Nu curcubeul mă frământă pe mine. Altfel 

stau lucrurile! Uite! Am băgat mâna în tingire,    

și-am scos punga cu galbeni. Trebuie să răscumpă-
răm Moara lui Greere! După cum știi, am pus-o 

zălog pentru necazurile noastre, dar după judecată 
am rămas volnică. Plătim datoria, și gata, am scă-
pat! Dar vezi tu, banii sunt jurați. Ne aduc necazuri 

mari. Nu rămâne nimic în urma noastră, se risipesc 

toate. 

Mergi maică la Schit, peste Olt la Frăsinei. 

E acolo un părinte Policarp. Îl caută o lume întrea-

gă, pentru toate necazurile. Întrebi, până dai de 

urma lui! Roagă-l să facă slujbă de dezlegare asu-

pra banilor, să ne putem atinge de ei. Apoi să lași 
spre pomenire, cu soroc îndelungat, după cum te-o 

învăța, pentru sufletul lui Spirea, tatăl tău, cu 

odihnă și toate cele ce se cuvin, că a fost și el om 

pe lumea asta. Iar la urmă să citească și mai puter-

nic, pentru soarta ta cea bună. Pe mine, să nu mă 
treci, că sunt întinată rău în păcate. Că altfel m-aș 
fi dus de mult eu, dar m-am gândit, că e mai bine 

să meargă acolo, un suflet neprihănit. 

Voicu se dezlipi cu greu de priveliștea ce 

sta neclintită. O ascunse cu grijă în el și se întoarse 

spre Catinca, încredințând-o că a ascultat tot ce a 

spus. 
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- Bine! Și cum ai vrea să trec Oltul. Eu      

n-am trecut niciodată pe tărâmul celălalt! 

- Asta-i acum! Cum treci! Cum trece toată 
lumea. Cu luntrea. E un luntraș Pătru, care se cu-

noștea bine cu tatăl tău. 

- De ce să trec Oltul? Merg mai bine în sat, 

caut pe taica popa și ne citește ceva. 

- Ascultă ce-ți spun! Doar dincolo de Olt, la 

Frăsinei, avem ocrotire și dezlegare, pentru că prin 

mâinile lui Spirea, a trecut piatră cu piatră, la ridi-

carea blagoslovitei biserici, după ce a scăpat din 

temnița de la Văcărești. 
De bună voie și-a luat canonul, drept mul-

țumire pentru vorba bună pusă de starețul Calinic, 

care acum este Vlădică dincolo peste Olt, unde tot 

te uiți tu. 

- Spune-mi așa lămurit! Să pot pricepe și 
eu. De câte ori mi-ai povestit câte ceva, din faptele 

petrecute atunci, eu nu prea am reușit să înțeleg 

prea mult. 

- Dacă mintea-ți stă prin nori și nu vrei să-ți 
deschizi urechile la cuvintele mamei tale, ce să-ți 
fac eu! Ascultă măcar acum, cu mai multă luare 

aminte:   

Tatăl tău a fost în tabără la Râureni, alături 

de așa numitul Magheru și după ce s-a terminat rău 

acolo, nu s-a lăsat, a continuat revolta aici. Nu a 

predat hârtiile și armele. A ridicat întreaga suflare 

întărâtând cârmuitorii, care nu au stat cu mâinile în 
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sân. Caimacanul cel mare, Constantin Cantacuzino 

a cerut ajutor la oștirea împărătească, să poată pil-

dui pe răzvrătitori. Așa au venit peste noi cazacii, 

dar şi turcii lui Fuad Efendi. Și l-au prins pe Spirea 

al nostru, cu 150 și mai bine de împotrivitori, 

luându-le armele și orice alte hârtii, ce s-au găsit la 

dânșii. Pe cei mai vinovați, 23 au socotit ei, i-au 

pus în lanțuri, spre a fi închiși la mănăstirea      

Văcărești. 
De atunci a început chinul meu. Am pus 

moara zălog și am făcut drumul ca-n palmă până la 

Văcărești, să-l scot pe Spirea din lanțuri. Am în-

chis din ochi și-am dat bani în stânga, și-n dreapta, 

la toți împăunații, care promiteau marea cu sarea, 

dar nu făceau nimic. Așa că am rămas fără nici un 

sfanț. Numai Tatăl Ceresc mi-a îndrumat pașii spre 

mănăstirea Cernica cu gândul să cer milă să pot 

ajunge la tine acasă. A fost așa ca o minune, că 
tremură carnea pe mine și acum. Părintele Calinic 

care era atunci mai marele mult blagoslovitei mă-
năstiri, mi-a ascultat tot oful, m-a mângâiat cu pri-

virea-i blândă, care răsărea dintr-un chip luminat și 
m-a îndrumat, să merg în biserică la Icoana Sfân-

tului Niculae să mă rog așa, după cugetul meu, să-i 
spun sfântului, cum știu mai bine, necazul pe    

care-l aveam. Așa am făcut. Am luat la depănat 

toate ascunzișurile viclene ce stăteau la pândă să 
mă coboare și nu m-am lăsat, până nu le-am lămu-

rit pe toate.  
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Am rămas acolo zile și nopți, nu pot să știu, 

dar fără să încalc rânduiala cea veche pentru cei 

primiți vremelnic în sfintele mănăstiri. Parcă a fost 

o clipită, un vis, altfel sta asupra mea, mersul tim-

pului. Mă făcusem fulg și o liniște nemaipomenită 
coborâse în mine. Așa, cum să-ți spun: a apărut în 

fața mea, cel care mă îndrumase și ținea în sfântă 
ascultare întreaga suflare mănăstirească, arătân- 

du-se tare bucuros, că a fost primită rugăciunea ce 

o pusesem cu toată nevrednicia la picioarele Sfân-

tului Nicolae. Eu ascultam și nu mai puteam să 
vorbesc, îmi pierise graiul. Sorbeam cuvintele și 
rămâneau lipite în mine. 

Să mergi liniștită, că o să-ți găsești bărbatul 

acasă. Așa l-am auzit! Iar eu ca o femeie proastă 
ce sunt, rămasă fără grai, nu i-am mulțumit. Parcă 
i-am sărutat mâna, dar nu bag mâna în foc că am 

făcut măcar asta. Mă făcusem mică, mică de tot. 

Să vezi tu ce-nseamnă grija părintească! 
Crezi că m-a lăsat să plec așa de capul meu. Mă 
pierdeam. Eram răvășită rău. M-a dat în grija unor 

negustori, care mergeau după sare la Ocne și m-au 

lăsat dincolo de Olt, la Râmnic. 

Catinca ar fi vrut să-și descarce sufletul, să-i 
spună băiatului tot ce a întâmpinat ea pe drum în 

acele zile de toamnă târzie, până a ajuns la       

Cernica, să pună genunchii la pământ în fața Icoa-

nei Sfântului Nicolae. Dar se gândi că toate au 

timpul și rostul lor și nu pot fi oarecum dezgolite. 
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Păstră făgașul ales, așa cum și-l croise pentru băia-

tul ei. 

- Asta a fost! Când am ajuns acasă, aici în 

Piscul Măgurii, Spirea era cu tine. Apoi știi prea 

bine, că aveai și tu câțiva anișori, dar îți place să 
mă ții pe loc să-ți tot povestesc. Cum a fost, și așa 

și pe dincolea, să-mi răscolești tot sufletul, că par-

că nu sunt destul de amărâtă.  
Ajunsese Spirea ca o umbră, nu mai avea 

nici o vlagă în oase. I-am oblojit rănile cum am 

știut mai bine, până l-am pus pe picioare. Așa cum 

era, numai gândul la răzvrătire îl avea. Curăța ar-

mele cât e ziua de lungă. Când a auzit că Episco-

pul Calinic ridică un nou lăcaș la Frăsinei, nu a stat 

prea mult pe gânduri, a trecut Oltul și a ajutat după 
puterile lui. Și-a luat canon de mulțumire, pentru 

vorba cea bună pusă acolo sus la stăpânire de Vlă-
dica pentru el. S-a întors liniștit și, nu după mult 

timp s-a mutat dincolo, unde mergem cu toții. 
Ne-a lăsat prin ultimul grai, punga cu gal-

beni, dar sunt bani răi, cu multe jurăminte asupra 

lor. Sunt bani strânși pentru arme. Nu mai e nevoie 

de arme, în liniștea ce s-a lăsat acum. Dar noi, nu 

ne putem atinge de ei, că sunt jurați. 
Te uiți la mine, de parcă acum mă vezi pri-

ma dată. Eu zic să te hotărăști, că se face târziu și 
te apucă noaptea pe drumuri necunoscute. 
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- Merg pe urmele tatălui meu, fac așa cum 

spui! Dar n-o să fiu în primejdie mare, trecând pe 

un tărâm necunoscut, cu atâția bani asupra mea? 

- Să nu ai grijă! Dacă ai plecat pe acest 

drum, ai ocrotire, nu se atinge nici vântul de tine. 

Acum, ce te învăț eu! Ești om mare. Doar n-o să-i 
ții la vedere. Îi pituli sub brâu. Te încingi bine pes-

te ei și nu pomenești la nimeni despre bani. Îți dau 

ceva creițari pentru cheltuială și nu umbli la pun-

gă, până nu o așezi la dezlegat.  

- Acum și tălică, te porniși ca iureșul. Parcă 
pleacă moara undeva. Ce, nu mai putem tărăgăna! 

Să ne mai gândim, să mai întrebăm pe cineva... 

- Voicule, când ți-am spus o vorbă, vorbă să 
fie! Tu vrei să rămânem așa, de râsul orișicui? Să 
se risipească totul, să plece de-a valma agoniseala 

noastră? Vrei cu tot dinadinsul să rămânem păl-
mași? Se răsucește pe toate părțile Spirea în mor-

mânt. 

- Că tale vorbești așa și pe dincolea, dar nici 

nu vrei să te uiți dincolo de Olt, să vezi locul acela 

prins ca-ntr-o ferecătură. 
Uite, că merg! Da să-mi dai…, că nici nu 

știu cum să-ncep. 

- Ce să-ți dau? Hai, spune o dată! 
- Nu mă duc desculț sau în opinci, acolo 

unde a fost taica să aducă mulțumire, după cum 

spui! Cu punga de galbeni la brâu și desculț!     
Dă-mi cizmele lui tata, să arăt și eu a om! 
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Catinca nu-i răspunse, dar nici Voicu nu aș-
tepta un răspuns. Aveau ei înțelesul lor. Se-nțele-

geau din priviri. Mai călători o dată cu privirea 

dincolo de Olt și se dezlipi cu greu de pe strașina 

lumii, unde avea ca-n palmă, tot ce era cuprins sub 

cupola ce-l acoperea. Se scutură de povara ce-l 

apăsa, prinzând trainic firul vieții, își croi în minte, 

calea cea dreaptă, dar nu se lăsă prădat de gânduri, 

și întrebă: 
- Dacă tot trebuie să plec, îmi dai și mie ca-

lea cea mai dreaptă, ca să ajung cât mai de grabă la 

Olt? 

- Mare scofală! Treci pădurea, cobori spre 

apa Trantului și apoi o tot ții pe firul apei, care te 

duce drept la Olt. Că doar în Olt își varsă apele! 

Nici nu faci mult! Să zicem, că se mută soarele 

cam două palme în drumul lui pe cer. 

Un lucru îți mai spun! Dacă nu ne vedem în 

locul acesta peste trei zile, mă pui pe jar, trebuie să 
vin negreșit după tine. 

Fără să mai scoată o vorbă, îl pregăti la re-

pezeală pentru drum, încredințându-i punga cu 

galbeni, ținută la loc dosit, până o veni timpul dez-

legării, de orice jurământ. 

Voicu coborî din Piscul Măgurii, apucând 

pe Zăcătoare, să ajungă cât mai de grabă la Olt. 

Cunoștea locul, numai pe tărâmul celălalt nu căl-
case niciodată. Un fel de necunoscut, îl înconjura 
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și-l toca cu tot felul de întrebări: Cum o fi lumea 

dincolo de Olt? 

Cu cizmele prea mari pentru picioarele lui, 

dar care-i dădeau încredere la fiecare pas, că ciz-

mele lui Spirea au umblat mult și au fost martore, 

la câte și mai câte, dar nu vorbesc, nu au grai, își 
văd serioase de drumul lor. 

Întinse pasul, așa voinicește, călcând apăsat 

și nu așa la-ntâmplare. Să simtă pământul că are 

cizme. Îi cunoștea asprimea, fiind mai tot timpul 

desculț. 
Ajunse la Crucea Vlădicăi. Sunt multe cruci 

care stau drept semn de hotar. Voicu le cunoaște 

pe toate, dar cea mai arătoasă și mai aproape de el, 

sta întotdeauna, Crucea Vlădicăi. 
Se apropie încet, parcă voia să nu strice li-

niștea din poiană. Așa se cuvine, când te afli în 

fața unei Sfinte Cruci, și mai cu seamă aici, unde 

ținea în osebită rânduială marginea pădurii. 

Crucea e mare, din piatră dăltuită. Cu multe 

semne pe ea. Voicu trecu mâna peste înfloritura 

scrisului, parcă voia să locuiască în el scrisul acela. 

Aplecă genunchii la pământ și atinse cu fruntea 

piatra crucii. Brațele crucii se înclină, curg, spre a 

prinde într-o îmbrățișare, marginile gândului. 

Gândul lui Voicu este răzleț. Zboară până la Soare 

Apune, dincolo, pe tărâmul celălalt. 

Acolo în poiană, la ceasuri potrivite, pornea 

o rânduială, ținută-n mare taină. Voicu nu vedea, 
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nu auzea. Fruntea i se înfrățise cu piatra, când co-

pacii își înclinau crengile în metanie, dând răspuns 

la fiecare rază de lumină prin bătăi de frunze și 
lacrimi înmiresmate ce curgeau din tulpină, trans-

formate așa, dintr-o dată, în mărgele ce se înșirau 

prin poiană. Mărturiseau acum tot ce-au văzut, 

prin mii de ochi iscoditori, cu verdele strâns po-

doabă. Bradul se-nfioră, pornind în hohote de 

plâns, cu lacrimi mari înmiresmate, ofrandă răs-

pândită în poiană. 
Voicu dezlegă punga cu galbeni ascunsă 

sub brâu, și-o așeză la piciorul crucii. Se uită în 

toate părțile să nu fie văzut de omul cel rău. Oa-

menii ca oamenii, trec la deal la vale, și când dau 

cu ochii de bani se schimbă. Fierbe sângele în ei. 

Li se întunecă mintea și fac rele. Nu trebuie să aibă 
nici o teamă. Se află în fața Crucii Vlădicăi și are 

ocrotire. 

Auzi un trosnet. Nu era nimeni. O salcie 

plângătoare număra în gura mare, metaniile, des-

chizând și închizând peștera încăpătoare ce se 

formase în ea. Căuta de mult un sihastru să-l fe-

rească de vreme rea.  

Voicu nu luă în seamă salcia, nici nu-i înțe-

lese chemarea. Chiar dacă ar fi avut acest dar, nici 

nu i-ar fi trecut prin gând să locuiască într-o scor-

bură, chiar dacă era așezată într-o salcie plângătoa-

re. Sau să pună la păstrare punga cu galbeni în 

deschizătura sub formă de inimă. Mai bine așeză 
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punga la locul ei, îmbrățișă crucea drept mulțumire 

pentru apărarea ce-o căpătase, în călătoria spre 

tărâmul de dincolo de Olt, când auzi în urechea 

dreaptă îndemnul mamei: să nu stai gură căscată, 
că ajungi prea târziu și rămâi fără blagoslovenia ce 

trebuie luată, pentru vorba aceea, ce trebuie numai 

noi să o știm. 

Bobițe de rășină, mititele ca mărgelele de pe 

ie, se răspândiră prin poiană, se ciocniră jucăușe în 

fața Crucii Vlădicăi, răspândind mireasmă dulce, 

dulce ca mierea din ștubeu, unde lucrau de zor al-

binele, așezând cu migală ceară lângă ceară, pe un 

fir luat din perdeaua dantelată a unui păianjen bo-

gat. Se îngrijeau să ridice un sfeșnic în poiană, 
pentru nopțile când luna avea osteneală și rămânea 

răsturnată în puful unui nor îmbufnat. 

Voicu simți mireasma, dar crengile se ridi-

cară, bătând din palme, spre a-i deschide calea, 

celui ce fusese parte, fără să știe, la rânduiala lor 

ținută în poiană. Chiar atunci o ciocănitoare bătea 

de zor toaca. Se cam înfoia în mândrie, că nu știe 

nimeni a mânui ciocanul mai bine decât ea. Soare-

le sta de strajă. Se mai ridicase o palmă pe înaltul 

cerului. Nu se oprește, așa ca orișicine. Măsoară 
timpul. Nu poartă grija lui Voicu. Dacă nu vrea să 
se grăbească, n-are ce-i face! 

Toaca îi îndemnă pașii, coborând la repe-

zeală pădurea, folosind poteci mai dosite, să nu-l ia 
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pe nepregătite o întâlnire neașteptată și poate cu-n 

om rău. 

Ajunse la apa Trantului. Nu mai avea mult. 

După spusele mamei, era floare la ureche. Ținea 

firul apei și-l ducea fără greș direct la Olt. 

Urmări glasul apei, care clocotea de furie, 

când se lovea de o piatră. Valea Trantului e plină 
de pietre, sunt colorate, cu forme pornite din meș-
teșugul apelor. Le mângâie apele, le alintă, când 

trec gălăgioase povestind ce-au întâmpinat și cât 

de greu le-a fost să învârtească de atâta amar de ori 

roata morii, primind drept răsplată doar un praf de 

făină, scăpat printre crăpăturile zâmbărețe, cum 

scapi vorba cea rea și n-o mai poți îndrepta nicio-

dată. 
Voicu sări din piatră în piatră, să nu ude 

prea tare cizmele. Apele îl judecă și nu după cum 

vrea el. Au judecata lor. Îl judecă după greutatea 

cizmelor, care le atinge spinarea. Altfel stă legea 

când picioarele sunt libere ne-ncătușate în piele, 

prinzând fiorul apelor, care urcă până la glezne și 
urcă câte-o dată până ating creștetul luminându-l 

de toată întinăciunea, prin surâsul zânelor, ce se 

prind într-un dans peste ape. 

Întinse pasul, să nu crească prea mult soare-

le pe cer. L-ar fi oprit. Dar soarele are rânduiala 

lui, nu se supune dorințelor. Doar luna reușește să 
împrumute câte-o rază, să încălzească inimi singu-

ratice, la ceas de taină. 
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Se opri, lăsând să crească soarele cât o vrea. 

Ascultă cu atenție, și o luă tiptil pe marginea apei. 

Se dumiri. Două femei spălau cu grijă podoaba 

iilor, le învârteau pe toate părțile urmărind râurile 

cusute cu migală, să nu se verse în apele viclene, 

ducând meșteșugul lor în satele vecine. Dar albia 

Trantului nu poate primi atâtea râuri. E doar atât, 

cât poate să primească, când vin asupra ei năvalni-

ce puhoaie. 

Femeile țin cu sfințenie la râurile strânse cu 

migală pe albul pânzei, ca o hartă care ține strânse 

hotarele satului lor. Totul se moștenește, stând 

într-o rânduială pornită din vechime. Parcă ar fi o 

pecete, așezată cu migală spre inimă, ce coboară 
încet, spre mâini lucrătoare. 

Modelele sunt păstrare în cufere mici, dosi-

te cu grijă, într-un cotlon al minții, zăvorâte cu 

lacăte mari, care atârnă ca niște cercei de domnițe 

și nu se deschid niciodată, nici chiar la atingerea 

cu iarba fiarelor, atât de mult căutată, de cei cu 

deprinderea rea. 

Lucrau cu sârg, cu picioarele în apă, ude de 

atâta vânturat, de puteai să le storci și să le așezi la 

uscat până seara pe iarbă. 
Voicu se uită, o dată, de două ori, dar se ru-

șină, socotind în sine, că nu e bine să privească pe 

furiș, la ceea ce apa reușea să dezvelească, deve-

nind lipitoare pe trup. 
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Trase perdeaua de frunze și rămase în minte 

doar cu imaginea iilor așezate pe lespedea lată cât 

o față de masă. Nu mai zăbovi, întinse pasul, cu 

toată greutatea cizmelor, care răvășeau pământul. 

Le cunoștea pământul călcătura. Trecuseră de prea 

multe ori pe aici. 

Ajunse la locul unde apele erau mai sfătoa-

se, dând drumul în crețuri mici, la atâtea povești, 
sorbite cu poftă de pâlnia largă a Oltului. Și erau 

fericiți ochii care prindeau putere să vadă atâta 

bucurie, scăpată dintr-o mână ce străjuiește-n văz-

duh. Mulți împărați ar fi voit să vadă, ceea ce era 

de văzut, dar n-au văzut nimic, că ochii lor secați, 
se îndreptau în goană spre Apus. 

 

 

* 

 

Voicu rămase în marginea Oltului, căutând 

să-l cuprindă. Îl văzuse de atâtea ori, de sus, din 

Piscul Măgurii. Aici era altfel, îl putea atinge, dar 

de trecut dintr-o săritură, nici gând. Trebuie să gă-
sească luntrașul, altfel sta mult și bine proțopit în 

fața apei, fără nici un folos. Urmări poteca bătăto-

rită ca-n palmă, care trebuia să ducă undeva. Și-l 

duse în fața unui bordei cu temelia înaltă, din pia-

tră, ridicat pe un dâmb, să nu intre Oltul nepoftit 

pe fereastră. 
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Luntrea sta priponită cu o funie ce cuprin-

dea trupul unei sălcii ce-și muia frunzele în apă să 
se răcorească. Îi sta bine salciei încinsă cu funia, 

parcă avea un brăcinar să-i țină scoarța brăzdată să 
nu cadă, să rămână goală, fără pic de podoabă. 
Luntrea era cuprinsă de nerăbdare; una-două, da 

fuga să plece. Întindea funia de săreau bucățele din 

trupul salciei, care de multe ori îi venea s-o dea 

afară de sub umbra ei, să o ia soarele și vântul la 

întrebări până o ajunge, așa, să se scorojească. 
Voicu își drese glasul, pregătindu-se să stri-

ge, dar se poticni cu vorbele aproape șuierând pe 

buze, când de sub salcie, se ridică într-un cot, un 

bătrânel vioi, cu ochii jucăuși și alb, alb ca iarna. 

- Ce faci nepoate! Vrei să treci Oltul?  

- Da nene Pătrule, așa aș vrea!  

- De unde știi, că-mi zice Pătru? 

- Toată lumea știe, dar mie mi-a spus mama. 

- Eu te cunosc, dar nu știu de unde să te iau! 

Te cunosc după cizme. Cizmele astea le-am văzut 

de multe ori. Mi-au trecut prin față în viața mea, 

tot felul de încălțări, dar cizme ca ale tale numai 

unul Spirea purta. Ce călcătură țanțoșă avea      

Spirea. Cine știe dacă o mai fi trăind! Trecea des și 
mai ales noaptea. Era tare scump la vorbă dar plă-
tea boierește. Eu întotdeauna am crezut, că era un 

fel de haiduc, dar nu e treaba mea să cercetez vieți-
le oamenilor. Ori cum ai zis că te cheamă?       
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- Voicu din Piscul Măgurii! Al lui Catinca, 

că tata s-a prăpădit după răzvrătirea cea mare. 

Cum facem? Mă treceți Oltul? Nu vă osteniți de-

geaba. 

Pătru se ridică în capul oaselor, doar așa pe 

jumătate. Îl măsură de mai multe ori, parcă voia să 
se convingă de spusele lui. 

- Stai liniștit nepoate! Uite, eu m-am grăbit, 

și-am îmbătrânit. Ce vrei să cucerești lumea! 

- Mă grăbesc, că trebuie să ajung la schit, la 

Frăsinei. Am pomelnic pentru odihna cea veșnică a 

lui tata. Nu cunosc drumul și vine înserarea peste 

mine. 

- Toată lumea se grăbește nepoate, dar la 

mine stă rânduială. Neclintită rânduială! Nu pleacă 
luntrea, fără trei călători. Așează-te colea pe iarbă, 
și trage un pui de somn. Când e gata, te trezesc eu. 

Voicu se îndreptă fără o vorbă, spre margi-

nea Oltului. Valuri mici care lucrau de zor să spele 

nisipul, căutară să-i stropească cizmele. Era prea 

îngândurat să le ia în seamă. Măsură distanța până 
la malul de dincolo, prinse marginea apei cu toată 
strășnicia și căută să o tragă cu privirea, cât mai 

aproape, să găsească un loc pe unde ar putea mai 

ușor să treacă. Marginea Oltului are greutatea ei și 
a întâmpinat câte și mai câte! Nu se lasă mutată 
așa cu privirea. Se gândi să treacă înot, dar ce face 

cu hainele. Cu ele s-ar descurca, dar mai sunt ciz-
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mele și nu mai vorbim de ceea ce sta bine așezată 
sub brâu. 

Îl apucă ciuda și-i veni să apuce poteca, să 
se întoarcă acasă. Nici nu făcu prea mulți pași, și 
se pomeni piept în piept, cu un om mustăcios, care 

venea în fuga mare, să nu ferece Oltul porțile pen-

tru el. 

- Unde e luntrașul băiete? A trecut dincolo? 

A…, sunt topit! M-a prins rău oboseala. 

Voicu nu mai deschise gura să-i răspundă. Îi 
arătă unde se odihnea Pătru, sub salcie. 

- Hai trecem, că sunt fript, mă grăbesc rău!  

- Toată lunea se grăbește astăzi! De unde ați 
apărut fraților, de nu știți rânduiala? Eu nu urnesc 

luntrea fără trei călători!  

Te porniși ca o furtună. Unde te grăbești așa 

de zor!  

- Vreau să-l prind pe Episcopul Calinic la 

ieșirea din slujbă. Am auzit că împarte milostenie 

la cei năpăstuiți. 
- Încearcă! Eu nu zic să nu încerci! Dar da-

că nu ai gând curat, să știi că te alegi cu pedeapsă 
asupra ta. Odată, la un om așa ca tine, i-a trecut 

prin minte, să se prefacă mort. Trecea Vlădica prin 

locul acela, și i-au ieșit în cale rudeniile lui, cu jale 

mare, că nu au cu ce-l îngropa. Când a plecat   

Vlădica, săreau bucuroși într-un picior, că l-au pă-
călit. Numărau banii, ca să-i împartă, dar cel care 

făcuse pe mortul, era mort cu adevărat. Când faci 
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pasul acesta, trebuie să fi ajuns în necaz mare, să 
cadă cerul pe tine, să nu mai ai nici o scăpare. 

Atunci e altceva, poți aștepta din toate părțile milă, 
să se reverse asupra ta. 

Măi Voicule, măi nepoate! Cum îl cheamă 
pe omul acesta, care se grăbește? Parcă spuse ceva 

și eu ca omul bătrân, nu prea pricepui. Că nu-mi 

vine să-l întreb! 

- Nu știu nene! De unde să știu eu!  

- Dode, așa mă cheamă! Ce treabă aveți cu 

numele meu? Trec Oltul să-mi încerc norocul. Am 

auzit eu, că nimeni nu pleacă nemiluit, dacă ajunge 

să vadă fața Vlădicăi. 
- Bine grăiești, dar eu socotesc, că atunci 

când agoniseala s-a oprit și-n casa ta, e bine să 
scapi ceva din mână. Uite așa! Ca să ai mulțumire 

și să-ți meargă bine, pentru o faptă bună. 
Dode bombăni ceva, doar pentru el, și înce-

pu să-și roadă mai abitir vârful mustăților, care-i 

intrau nestingherite-n gură. 
- Măi oameni buni! Reîncepu luntrașul 

măsurându-l pe Dode, care sta plouat, cu fața întu-

necată. Îi luceau ochii și nările-i erau arcuite, parcă 
adulmeca prada. 

Vream să vă spun, că eu am trecut Oltul cu 

luntrea aceasta, de multe ori pe Episcopul Calinic. 

Odată începuse ploaia și a stat sub strașină, 
aici la bordeiul meu. Mi-a blagoslovit luntrea și 
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casa, să fiu păzit de prădători și de toată lucrarea 

celui viclean. 

E…, vă spun cu mâna pe inimă, că de 

atunci, nu ascund bruma de bani ce-o câștig. Îi țin 

pe masă, la vedere. Nu mi-a pierit niciodată vre-o 

para. 

- Vezi, l-ai trecut Oltul și era singur, iar 

acum ți-a venit așa, că trebuie musai să fim trei, că 
așa și pe dincolea. Se porni dintr-o dată Dode, lă-
sând vârful mustăților să mai stea și pe afară. 

- Numai că nu trecea singur. Era însoțit de 

doi frați, Orest și Anastasie. Așa-i chema! Eram 

numai urechi să-i ascult glasul și mi se topise ini-

ma de atâta bucurie, că doar nu-ți stă sub strașină, 
un vlădică în fiecare zi. 

Aveau multe cărți cu dânșii, care trebuiau 

trecute munții, la un alt Vlădică, pe care-l pome-

neau cu numele de Șaguna. 

- Aveau și bani! Aveau bani mulți la ei!  

Nu i-ai auzit vorbind despre bani? Se porni 

cu lăcomie Dode, căscând gura mare, de căzură 
mustățile în ea și le luă cu ciudă, din nou la jude-

cat. 

- Mai bine, vă întreb eu! Aveți bani să plă-
tiți trecerea! Doi creițari! Nici mai mult nici mai 

puțin. Așa stă socoteala. Luntrea lunecă pe apă, 
dar înghite parale nu merge de capul ei. Apoi sfan-

țul agonisit curge spre vistierie. 
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- Eu vă dau creițarii chiar acum. Numai să 
trecem! Crezi nene Pătrule, că o să vină azi, aici 

lângă noi, încă un om?  

- Poate vine Episcopul Calinic și nu mai 

trebuie să trec Oltul la Râmnic. Scutesc doi creițari 

și poate cine știe, pică o bogată milă. Glăsui șuie-

rat, printre mustăți Dode, așezându-se pe un bolo-

van țuguiat, ce servise drept scaun, la mulți călă-
tori și era așa de lustruit, încât cizmele lui Voicu, îl 

priveau întristate. 

- Odată a trecut pe aici Vlădica, însoțit de 

așa cum mi-a rămas în minte, Petrache Poenaru. 

Că era să uit era de față și Popa Șapcă, coborau de 

la Cozia și se îndreptau toți spre Schit la Fedeleșo-

iu. Aveau vorbă cu starețul, să-i ducă la Piua de 

hârtie. Am ascultat și eu, ca omul, cu sfială. Ce era 

să fac! Era mare nevoie de hârtie la teascurile care 

scot buchiile acelea înflorate, ce numai un obraz 

bisericesc le poate desluși. 
Le vorbea Petrache Poenaru, acel om îmbu-

nătățit în toate meșteșugurile, cum a făcut el un 

condei portăreț fără sfârșit. Și după cum îl mângâia 

cu privirea Vlădica am priceput eu că era un fel de 

minune. Îl luminase pe el Cel de Sus, să aducă fo-

los mare oamenilor înclinați spre cele ale scrisului. 

Apoi, îmi aduc aminte, ca acum; a scos o hârtie și 
le arăta unde era însemnat cu slove mari, Kir    

Calinic Episcopul Râmnicului. Erau fapte din tim-
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pul Domnului Tudor, așa am putut să pricep eu, că 
mai mult n-aveam cum!  

Gata! Am stat nițel de vorbă și acum putem 

pleca! S-a împlinit numărul pentru trecere. 

Voicu se întoarse spre poteca dintre sălcii. 

Într-adevăr se îndrepta spre ei, o fetișcană, numai 

coadele erau de ea. 

- Bine nene Pătrule! E o fată! Poate fi adău-

gată la număr?  

- Nu ține seama luntrea de parte bărbătească 
sau femeiască, suflarea e aceeași, plutește nestin-

gherită pe deasupra apelor. 

- Mai repejor, repejor! Că de când te aștep-

tăm! S-a ridicat soarele deasupra capului și pier-

dem bunătate de zi, pe marginea apei. O întâmpină 
Dode, mult mai bucuros decât îl arăta firea. 

- Am ținut-o numai într-o fugă, că mă gră-
besc nițel. Da de ce mă așteptați? 

- Uite așa! Că nu vrea Voicu să treacă fără 
tine. Luntrașul Pătru arătă spre Voicu, care lăsă 
capul în piept, privind vârful cizmelor. Nu-i con-

venea să fie luat, așa, în răspăr. Își înghiți vorbele, 

să nu facă supărare la cineva. Vorbele sunt de mul-

te ori rele, otrăvitoare, îți scapă ca din praștie și nu 

le mai poți întoarce niciodată. 
- Vai de mine! Cât e de mare Oltul! Mi-a 

spus leica cea mare, dar n-am crezut-o. Țineam eu 

sus și tare, că-l trec cu piciorul. Chiar dacă mă 
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udam, săream din piatră-n piatră, și țuști, dincolo 

pe mal. 

- Trage-ți sufletul nițel, fata moșneagului! 

Spune-mi drept! Ești din Negrea, sau mi s-a 

pupăzat mie vederea. 

- Din Negrea sunt moșule! Anghelina mă 
cheamă. Da’ de unde mă cunoști tale? 

- Cum de unde! După florile ce le ai pe ie. 

Am văzut florile în piezuri și-am știut că ești din 

Negrea. Flori în piezuri ca în Negrea, ori și unde 

nu găsești. 
- Șorțurile le-a făcut mama-n război. Sunt 

mândre? Am și vâlnic, dar îmi plac șorțurile.    

Anghelina se învârti într-un picior, să vânture pu-

țin șorțurile în fața lor. 

- Până cercetați șorțurile, eu dezleg luntrea. 

M-am săturat de atâtea întorsături! Ba e albă, ba e 

neagră. Hai să trecem! Lui Dode i se zbârliră din-

tr-o dată mustățile, nu-i mai intrau în gură. 
- Luntrea nu cunoaște decât un singur stă-

pân. Dacă-i dai drumul e nărăvașă. Să te păzești de 

lucruri pe care nu le cunoști! 
Sus în luntre, că-i dăm drumul pe apă!  
Anghelina rămase în urmă sfioasă. Ultima a 

venit, ultima pășește în luntre. Ș-apoi, nu se cade 

să urce înaintea bărbaților. Se apropie de Voicu și 
îl atinse ușor pe umăr. 

- Mă cheamă Anghelina și știu să fac pâine. 
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- Am auzit cum te cheamă. Ce treabă am eu 

dacă faci pâine!  

- Fac pâine bună! Așa spune toată lumea. 

Vrei să-ți dau puțină pâine! Anghelina duse mâna 

în trăistuța țesută, care semăna leit cu șorțurile. Era 

doldora trăistuța. Parcă venea din colindețe. 

- Păstreaz-o bine! Poate-ți apare cineva flă-
mând în cale. Nici nu mă gândesc să pun masa, 

acum în luntre!  

Anghelina se întristă. Își strânse buzele, pâ-

nă făcu gropițe în obraz, apoi apucă betele și le-

nfășură atât de strâns, până-i ajunse mijlocul sur-

cel. Îi era ciudă. Așa era ea. 

Luntrea e largă. Fiecare își găsi loc cu ușu-

rință. Pătru o împinse cu prăjina, până prinse spi-

narea valului călător. Lăsă prăjina să se odihnească 
și apucă cu dibăcie cârma. 

- Moșule, mă lași să țin mâna în apă? Îmi 

place mult apa. Noi spălăm tot ce avem la un pâ-

râu. E cam prăpăstios acolo. Apa vine repede. Da-

că nu ai grijă, îți fură șorțurile. Nu le mai prinzi. 

Odată… 

- Bine, dar să nu te apleci prea mult. În ziua 

asta, eu nu fac baie în râu! 

Că veni vorba! Odată treceam pe Episcopul 

Calinic, cu luntrea asta, că de fapt, alta nici nu am 

avut. Și-l văd că se apleacă spre luciul apei, de m-a 

luat cu fiori și-am lăsat cârma din mână. Când    

m-am apropiat, am văzut că prinsese în palmă, un 
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fluture mare, alb. Așa se întâmplă. Câte vietăți în-

ghite apa!  

S-a desfăcut Vlădica la dulamă și a scos un 

ștergar înflorat într-un colț. Atunci când s-a desfă-
cut un pic la dulamă, i-am văzut lucind pe piept, 

Crucea Sfântului Vladimir, prin care l-a onorat 

țarul. 

- Era mare, era de aur crucea? Se porni 

dintr-o dată Dode, schimbându-și locul să audă 
mai bine. 

- Așa, că mă pierdui, cu altele! A așezat 

Vlădica fluturele-n ștergar și a suflat asupra lui, 

până i s-au uscat aripile. Dacă mă credeți, mă cre-

deți! Eu vă spun ce-am văzut!  

Când a coborât din luntre Vlădica, i-a zbu-

rat fluturele din palme. Să vedeți! Făcea fluturele 

numai cercuri pe deasupra și la însoțit pe Vlădica, 

până nu i-am mai văzut. 

- Eu am auzit de la leica cea bătrână, de-un 

izvor minunat, care tămăduiește ori și ce. Tot 

Episcopul Calinic l-a slobozit din piatră și i-a dat 

har. Așa mi-a zis leica, să merg acolo! Să beau apă 
din izvor, să scap de oftat. 

- Stai potolită fata moșneagului! Tot omul 

oftează. Eu oftez după feciorii mei, care l-au urmat 

pe Domnul Tudor și nu s-au mai întors. Abia ai 

pornit în viață! N-ai de ce să oftezi! 

- Spui tale așa, dar cu mine e altfel! Oftez 

numai după apusul soarelui. Oftez de mi se zgudu-
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ie pieptul și se lasă o arsură mare, de-mi mistuie 

inima. 

Anghelina vorbea fără sfială. Cum e cerul 

senin, fără ciucuri de nori, era sufletul ei.          

Anghelina avea sufletul la vedere. Îl ținea în pal-

me. Acum, nu-l purta în palme, că avea mâna în 

apă. 
Voicu se uită pe furiș la mâna fetei. Fră-

mânta apa, căutând s-o prindă în palmă, da-i fugea 

printre degete. Credea că frământă pâine. Pregătea 

un aluat mare, în albia Oltului. Asta făcea            

Anghelina acum, în mintea ei. 

Lăsă mintea fetei să frământe cât o vrea, că 
tot se pricepe la pâine, și-ncepu, mai bine să-i nu-

mere florile după obinzele. Avea și el poale de 

cămașă, cu tot ce trebuie: colț, șăbac, flori, dar 

Anghelina avea printre urzeala pânzei albe, trecute 

fire colorate. 

Ce dacă are fire colorate! Pe el stă vestă 
neagră, de dimie piuită, plus cizmele pe care nu le 

are la-ndemână orișicine. Se potoli, că doar nu era 

să-și facă sânge rău, pentru niște fire colorate. 

Privi cu atenție, luciul apei și prinse un loc liniștit, 
cu valuri mici, cum sunt fluturii pe ie. Chipul fetei 

coborâse, pe oglinda apei. Îi căzuseră coadele pe 

piept și se legănau, odată cu apa. Între ele se adu-

naseră, bășici aurii, formând un ciorchine podoabă, 
care strălucea la fiecare străpungere a unei raze, 

răzlețită din soare, care cobora până-n adânc, să-și 
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domolească focul, să oprească pârjolul cel mare. 

La fiecare întoarcere, ciorchinele format strălucea, 

luând aur, din raza de foc. 

E o salbă de aur, își zise Voicu. Galbeni 

mulți înșirați drept podoabă, pe un piept alb, tre-

murând în apă. Îi stătea bine Anghelinei, cu salbă 
de aur, așezată între cozile negre, negre ca păcura, 

împletite strâns, să zbârnâie când le atingi, să sară 
scântei. Apele au îndrăgit-o repede pe Anghelina. 

I-au împodobit părul, cu tot ce-au strâns cu migală; 
dintre pietre, din banul lăsat ca-nvoială, din co-

moara ce stă pitulată sub moară, pe care o spală 
mereu, cu migală. 

Voicu duse mâna la brâu. Nu cumva or fi 

dat bir cu fugiții, galbenii mei, la gâtul              

Anghelinei?  Erau acolo! Punga cu galbeni sta bine 

priponită, sub brâu să nu-și verse prinosul prin că-
rări greșite. Nu de alta, dar fata nu are cum să știe, 

că galbenii trebuie dezlegați și te mai poți ține cu 

ceva, la acel oftat!  

- Țineți-vă bine! Am intrat în vârtej! Pătru 

se lupta din răsputeri, să țină luntrea în frâu, care 

se răsucea ca un titirez. Nu voia să intre în pâlnia 

largă, lacomă, ce se iscase dintr-o dată în apele 

liniștite, până atunci. 

Anghelina se ghemui la picioarele lui Voicu 

și reuși să-i spună printre ploaia de stropi: Eu nu 

știu să înot!  
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Se învârti luntrea, se răsuci, se lăsă-ntr-o 

parte, până când, se porni un val gălăgios de um-

plu pâlnia și-i strică planul. Agăță luntrea pe spina-

re, și-o aruncă cu putere, înapoi spre mal. 

- E…, așa da, trecere! Ajunserăm de unde 

am venit. Tainic vârtej. Să nu-l prind eu de veste. 

A mocnit între pietre și ne-a așteptat cu vicleșug. 

N-am întâmpinat așa ceva nici pe viitură, când 

clocoteau valurile de furie și răsăreau la fiecare pas 

rădăcini cu gheare întinse, să te cuprindă. Grea e 

viața pe uscat, dar mai grea e pe apă!  
Pătru împinse cu prăjina luntrea spre mal, 

dar nici nu se apropie prea mult, că Dode sări în 

apa ce-i atingea genunchii și-o porni ca apucatul, 

fără nici o vorbă printre sălcii, cu mustățile zbârli-

te, așa cum a venit. 

- Până la urmă, toate se lămuresc! Dode, 

dacă așa l-o fi chemând, nu a fost curat! A avut 

gând viclean în el. I-a ținut calea vârtejul ca să-l 
oprească, dar putea să ne prăpădească și pe noi. 

- Acum, ce facem nene! Mai trecem?        

N-avem cum! Nu mai suntem trei. Dacă ne punem 

pe așteptat, pleacă ziua. 

- Trecem! Cum nu! Avem pe Vlădica al 

Râmnicului cu noi. Nu v-am spus, că mi-a blago-

slovit de atâtea ori luntrea! 

Anghelina își luă mâinile de la ochi, îndrep-

tă cu o mângâiere șorțurile și se așeză potolită la 
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locul ei. Nu mai vântură cu mâna prin apă, să nu 

cadă vină asupra ei, că a stârnit cumva vârtejul. 

- Gata! Vedeți ce repede am ajuns ! Când ai 

ocrotire, e altceva!  

- Vreau acum, să vă pun creițarii în palmă. 
Așa cum ne-am tocmit!  

- Azi nu iau nici un creițar! Am scăpat din 

cumpănă mare. Poate rostiți și numele meu, o sin-

gură dată! Acolo unde mergeți, la schit. 

Ca să nu uit! Voicule, nepoate, că era să zic 

Spirea! Ai grijă, ce păstrezi în taină sub brâu, că nu 

mă feresc de Anghelina. Când așa numitul Dode, a 

amintit de bani, ai băgat mâna sub brâu. Eu am 

trecut prin multe! Să știi că Dode, era cu ochii pe 

tine!  

- O să am grijă de brâu, că e țesut cu urzeală 
din lacrimi, și culori luate din curcubeu. Când am 

plecat din Piscul Măgurii, a glăsuit mama Catinca 

așa: dacă vrei să ai putere, să stai încins cu brâul. 

Să nu-i dai drumul! Te împrăștii și curgi prin lo-

curi străine. Bag seamă, că de aceea duc eu mâna, 

așa des la brâu. Acum că ne-am lămurit, să ne spui 

tale, care-i calea cea mai dreaptă, să ajungem re-

pede la schit? 

- Nu-i mare lucru! Țineți drumul bătătorit 

spre muntele din față, și urmați prima vale, ce-o 

întâlniți pe mâna stângă. E o vale plină cu mori. 

E…, bine! O luați din moară-n moară, și ajungeți 
aproape de schit. 
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- Vă las o bucată de pâine, să vă faceți de 

lucru, cât întoarceți luntrea! E făcută de mine! Îmi 

place tare mult să fac pâine. Anghelina frânse un 

colț de pâine, cu mâinile sale mici, fiind numai 

ochi, să nu-l piardă cumva pe Voicu. Asta-i trebu-

ia! Tocmai acum, când putea să vină, în orice cli-

pă, peste ea oftatul. 
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- II - 

 

Catinca îl însoți pe Voicu cu gândul cel 

bun, care ocrotește pe cel drag. Fiecare palmă de 

loc și-o închipuia, măsurând timpul și socotind, 

unde ar trebui să fie. 

Trei zile trec pe negândite! Tot repeta, în-

vârtind degetele ca pe niște mătănii. Acum a trecut 

Oltul. Nici un semn de primejdie nu i se arăta. Nu 

căzuse asupra ei negura, care aduce întristare. Era 

încrezătoare, că altfel, nu-l pornea la drum. 

Lăsă toată frământarea, să se hodinească ni-

țel. O lăsă la umbră să-i treacă fierbințeala. Ascultă 
cu luare aminte, să prindă din zbor, o frântură mai 

deslușită de cuvinte : 

- Lume, lume! Să ia aminte toată suflarea! 

Duminică la Casa Obștii, după ieșirea bisericii, se 

vor judeca, toate prigonirile! 

- Strigă mai tare! Nene Trifule, ai mâncat 

azi? Dă drumul vorbelor, așa, hăuit. Să se spargă 
în Râpa Stanei. Văd că ai urcat până-n Piscul   

Măgurii așa, să nu zică oarecine, că nu te-ai oste-

nit. 

Unde e toba? Fără tobă, strigi degeaba. 

Arunci vorbele-n vânt. Toba dă greutate cuvinte-

lor. Bate, cum bate inima-n piept.  
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- Ce ai Catinca! Ce-ți veni! Vrei să te pui 

rău cu mine? Mai bine dă-mi o ulcică cu apă, că mi 

s-a dogit pieptul de atâta strigat. Vrei neapărat să 
mă lupt cu toba, până aici în Piscul Măgurii, când 

eu, abia-mi duc picioarele. 

- Hai, nu fi unchiaș arțăgos, că nu te lasă fi-
rea! Te dă de gol! Îți dau apă, da-mi spui așa pe 

șleau, cum stau daravelele. Nu mă iei pe ocolite, să 
stau un conac, până-ți scot fiecare vorbă cu clește-

le. 

- Dacă așa vrei, așa fac! Dar să nu te usture, 

și să-ncepi să mă jelești, să-mi strici băierile ini-

mii, că abia le-am cârpit. 

- Dă-i drumul, dar să nu-mi umbli cu vicle-

șug!   

- A…, tot aprigă ai rămas. Dacă ai avea sa-

bie la îndemână, mi-ai cresta pielea cu ea. 

- Sabia lui Spirea stă atârnată-n cui. Fluier 

de trei ori și coboară. Dar să știi, că limba omului 

taie mai aprig decât sabia. Te atinge în adâncul 

sufletului. 

- Ascultă la mine! Nu mai fluiera după sa-

bie, că s-ar putea să fluieri a pagubă. Duminică, ai 

înfățișare la Casa Obștii. Gata! Trebuie să stingi 

sorocul. Dacă nu vii cu banii, să nu mai spui la 

nimeni că ai moară. 
- Am hârtie la mână de la Scaunul Isprăvni-

cesc. Nu mă învârtesc pe mine, așa cum voiesc. Se 

reped ca ulii, crezându-mă femeie sărmană și sin-
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gură. N-au nimerit-o! S-a ridicat Voicu. Nu mai e 

copil. Are cine să bată din picior. 

- Socotește-te cu ei! Nu cu mine. Ți-am 

spus, și gata! Că era să uit: să iei la tine și ceva 

creițari pentru Cutia Obștii care are grabnică nevo-

ință pentru a întâmpina grelele împrejurări și ne-

prevăzutele nevoi, ce se pot întâmpla. 

- Cum ar fi plata pârcălabului. Vezi că știu! 

E primejdie mare în mijlocul obștii, dacă nu e dân-

sul îndestulat.  

- Te-nfoi la mine degeaba. Strig și eu ca 

apucatul. Lume, lume…, uite așa strig!  

- Trifu ridică din umeri, apoi duse mâna 

strașină la ochi. Cercetă soarele, și morocănos o 

luă la picior, să nu rămână așezare omenească fără 
vestea lui. 

Catinca nu-i purtă de grijă își frânse mâinile 

și începu să vorbească, așa de una singură: Că dacă 
nu vine Voicu cu banii dezlegați, m-am dus pe 

Apa Sâmbetei. Altfel venea vorba, dacă nu pu-

neam moara zălog. Eram liberă, fără nici o apăsa-

re. Acum, stai Catinca și așteaptă! Așa ai așteptat 

întreaga viață. Când trăia Spirea, pleca și iar pleca, 

de nu-i știai urma. Că așa a fost socoteala vieții 
mele, să stau cu inima cât un purice. 

Intră în casă și privi la Icoana Sfântului   

Nicolae. Privi cu nădejde că era adusă de Spirea 

când ținuse canonul de mulțumire la Frăsinei. O 

primise din mâinile Episcopului Calinic. Cu atât 
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venise. De atunci, ochii îi erau limpezi, nu mai 

aruncau scântei. Erau frumoși ochii lui Spirea. 

Poate vărsase râuri de lacrimi până i s-a curățat 

toată întinăciunea. S-au curățat ochii și a scăpat de 

povară. Că altfel cobora răutatea cea mare spre 

inimă și nu mai avea ce-i face. 

Acum Voicu a urcat la Frăsinei. A ajuns!  

S-a închinat cum l-am învățat, în biserica cea ma-

re, unde stă o brună de ajutor și din partea lui    

Spirea, tatăl său. A găsit el un loc unde să se odih-

nească, că au grijă mare pentru cei care-i cercetea-

ză pentru un sfânt ajutor. Apoi stă la slujbă după 
rânduială și mâine capătă dezlegarea pentru care   

l-am trimis. 

Așa gândea Catinca, căutând cu sfială în re-

petate rânduri spre Icoana Sfântului Nicolae. Nu 

da drumul la cuvinte, doar se înclina, măturând cu 

vârful degetelor pământul. 

Să închei odată socotelile, ca să intrăm ia-

răși pe făgașul vieții cel bun. Îi fac un rost băiatu-

lui și cu mine, fie ce-o fi!  

Se lăsase noaptea peste Piscul Măgurii. Li-

niștea domnea peste întreaga făptură. Doar carul 

din grindă lucra de zor, vrând cu tot dinadinsul să 
arate cât poate strica într-o singură noapte. 

Noaptea e sfetnic bun dar aduce spaimă 
când fluieră vântul în pridvor și umbrele își fac loc 

prin fereastra cât palma, lungindu-se pe lavița în-
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florată, fără nici o sfială, ca la ele acasă, că așa e la 

ele socoteala. 

Catincăi nu-i place întunericul dar l-a învins 

demult, nu e fricoasă. A trecut prin multe primejdii 

până i s-a potolit frica. Pecetlui ușa cu drugul de 

lemn și căută pe dibuite, vatra sobei. Răscoli prin 

cenușă și găsi un tăciune c-o scânteie aprinsă în el. 

Suflă încet, să nu scape fărâma de lumină. Nu-l 

lăsă, suflă asupra lui, cum văzuse odată la fierărie 

și tăciunele prinse culoare devenind un giuvaier rar 

întâlnit. Îl înconjură cu ceva uscături și întruchipă 
la repezeală un foc în vatră. 

Nu mai aprinse opaițul. Îl lăsă să se odih-

nească. Lumina din vatră răspândea limbi aurii 

care fremătau jucăușe, împingând întunericul în 

colțurile cele mai ascunse. Trase cenușa pe vatră și 
o întinse cu palma până dispărură toate urmele ce 

căutau să întineze cenușiul ei. 

Cu un băț între degete, cum ar fi avut un 

condei, începu să croiască un drum, dar nu așa la 

repezeală, ci cu migală, fiecare mișcare avea po-

ticniri, cu lacrimi amare ce udau cenușa, formând 

gropi mici, cu amestec bun de însemnat pe frunte, 

când venea deochiul viclean să întunece mintea.  

Catinca nu se însemnă pe frunte. Nici nu 

avea de gând. Mintea ei era limpede și vedea chiar 

acum, câte petrecuse atunci în acea toamnă târzie. 

Însemnă mai adânc locul și porni să croiască drum 

prin cenușa amară a vieții. 
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Închise ochii, se dezbrăcă de anii trecuți și 
ajunse iar aprigă, încrezătoare, ca atunci când por-

nise la drum, așa în necunoscut, să cutreiere lumea 

largă, până se va întoarce dreptatea la ei acasă. Așa 

era ea. Nu avea stare. Când i se înfiripa ceva în 

minte, nu se lăsa până nu ajungea la liman. Și-i 

venea să strige-n gura mare. Că oameni sunt toți! 
Ce să facă cu o femeie sărmană care-și caută băr-
batul aruncat în lanțuri în beciurile de la Văcărești. 

Întrebase în stânga și-n dreapta, să afle ca-

lea cea bună, care duce spre locașul domniei. Por-

nise așa, înfofolită ca o mătușă, cu straie din cele 

mai călduroase, în pragul dimineții, să cuprindă 
sub călcătura piciorului cărarea pe care doar o ză-
rea. 

Catinca alunecă pe drumul întruchipat prin 

cenușa din vatră, și tresări ca atunci când se auzise 

strigată:  
- Hei femeie! Unde alergi? Suie în căruță. 

Ai mai trecut Bădislava? Se vede că nu! Ocolești 
apa cât ocolești, dar tot prin ea ajungi. Cu picioare-

le înghețate, nu cred că ajungi prea departe. 

- Da’ de unde știi că e drumul meu pe 

această vale! Poate mă opresc aici. 

- Eu sunt om umblat. Știu multe. După cum 

se vede, ai cale lungă. Ori mergi la Argeș la târg, 

ori pe Valea Topologului la dărac. 

- Merg după soare. Țin răsăritul. Asta e ca-

lea mea. Până la urmă ajung undeva. 
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- Nu e socoteala mea. Fiecare cu drumul lui. 

Eu merg la moară la Topolog și dacă urci în căru-

ță, ai să-numeri, de câte ori trecem apa Bădislavei. 

Abia atunci ai să zici: vai de opincile mele și de 

obiele, că s-a ales praful de ele!  

- Și ce, nu pot să le perpelesc un pic la un 

foc! Chiar la moară. Ai auzit de Moara lui Greere? 

E…, bine! Să știi că e moara mea! Apoi, dacă am 

stat o viață lângă apă, nu mă tem de ea. Dacă-i cu-

noști tainele, nu-ți stă potrivnică, te curăță, te adu-

ce în fire să treci pragul spre lăcașul biruinței, fără 
lanțul rușinii atârnând cu greu la picioare. 

- Așa da! Cârtesc greu asupra apelor, că-mi 

strică mie rânduiala, când tot trec prin ele, la fieca-

re cotitură. Acum vin eu acasă! Îți place prin apă. 
Cu-i nu-i place! Dar acum când frigul te atinge în 

oase, crezi că e timpul să vânturi prin apă cu pi-

cioarele, așa, să te răcorești?  

- Bine! Mă sui în căruță, dar să nu te aud 

mai încolo, că trebuie să dau ceva creițari, că așa e 

socoteala pe aici, că altfel nu-ți merge bine toată 
ziua, că nu mai ai rând la moară sau că boii se țin 

cu cheltuială și mai știu eu ce, să ajungem la jude-

cată spre înfățișarea dreptății, ca să pierd eu bună-
tate de zi și calea din picioare. 

- Cât am umblat și am colindat, așa vorbă  
n-am întâmpinat. Auzi! Să cer plată pentr-un pus-

tiu de bine. Pe aici oamenii își rup de la gură când 

văd om străin la chip și cu traista la spinare. Așa e 
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la noi, așa am pomenit! Că sunt oamenii colțați 
între ei și au tot felul de pricini, e treaba lor. Dar 

nu intră în aceeași oală și omul călător. 

Omul își curmă vorba. Se lăsă dintr-o dată 
atâta liniște, de nu îndrăznea făptura să-nvârte foa-

ia vieții. Pe sub poala pădurii apăru ca o nălucă un 

călăreț care-și struni cu greu calul în fața lor. 

- Iar treci valea Precup și pe mine nu mă în-

trebi de sănătate! Păi așa ne-a fost nouă vorba! 

Câte căruțe au trecut ieri la moară. Unde sunt go-

loganii mei? Vama e vamă, trebuie cinstită, că alt-

fel se strică căruța, cad sacii, pleacă boii prin pădu-

re și nu le mai dai de urmă. 
- N-am văzut, n-am auzit! Am fost tot ple-

cat, în stânga în dreapta, că dacă stau pe vatră,   
nu-mi bagă nimeni în traistă. Nu-mi văd capul. Mă 
bate vântul. M-am pipernicit de atâta muncă. Nu 

am parale, dar mai dau și eu ceva din ale gurii. 

Poate mai rup o oaie, vreo orătanie, ceva… Doar 

sunt om! Datoria e ca râia. N-am rămas niciodată 
dator. 

- Și femeia de unde vine? Tot la moară 
merge sau are alt drum? 

- Să spună ea, că d-aia are gură! Spune fe-

meie ce ai pe suflet. Spune ca la spovedanie, să nu 

ascunzi nimic. 

- Pornii și eu ca femeia năcăjită spre Sfânta 

Mănăstire, că n-am fost și nici nu știu drumul, dar 

tare e bine să atingi cât de puțin racla unde hodi-
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nește sfântulița. Așa mi-au spus și mie cei bătrâni. 

I-am crezut. Că au fost, și mult s-a cunoscut în 

viața lor. 

- Ești cam meșteșugită la vorbă. Care e lo-

cul tău! Că așa îmbrobodită, nu-ți pot ghici portul. 

- Din Piscul Măgurii pornii. Nu e așa depar-

te. Eu văd Oltul ca-n palmă. Văd și dincolo de Olt, 

când e ziua veselă. Când eram mică, m-a luat taica 

cel bătrân, la târg de Sfântă Măria Mare… 

- Gata cu poveștile! Spune-mi dacă-l știi pe 

unul Spirea. Un om înspițat, falnic, iute la mânie și 
bun la mânuirea armelor. Trăgea des în Piscul  

Măgurii, unde zicea că are casă și o moară a lui. 

Catinca își lăsă capul să coboare mai adânc 

în cojoc, să nu iasă la iveală, tremuratul bărbiei. 

Coborî genele peste scânteierea ochilor, și încercă 
să vorbească cât mai domol. 

- După revolta cea mare, care a fost la noi, 

că poate a trecut zvon și pe meleagurile acestea. 

Tare greu ne-a fost și ne-o fi. Că au venit cazacii 

peste noi. Au venit și turcii și ne-au zdrențuit cum 

au vrut, de au scos oamenii din toate văgăunile, pe 

unde erau ascunși. Ferice de cei ce n-au trecut prin 

astfel de clipe. În lanțuri i-au pornit pe cei care     

s-au împotrivit. Dar unde or fi ei sărăcuții, cine să 
știe! La ocnă bag seamă, că așa se spune. E și taica 

popa cu ei. 

-  Lasă că știu eu mai bine! Crezi că noi am 

stat cu mâinile în sân? I-au dus la Văcărești!  
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E…, așa deci! Spirea s-a lăsat prins. Și eu 

băgam mâna în foc că omul acesta are iarba fiare-

lor. Ieșea din toate belele curat. Tare mă pui la în-

doială. Spirea la temniță! Și eu aveam o taină cu 

el!  

- S-or liniști stăpânitorii, că n-or fi așa câi-

noși cu oamenii sărmani. Îi așteptăm să se întoarcă 
la casele lor. Numai sănătoși și întregi să vină. 

- Dacă-l vezi pe Spirea, spune-i că l-ai avut 

în față pe Radu, în carne și oase. Să mă caute fe-

meie, că altfel îl caut eu! Trebuie să ne socotim! 

Acum când revolta s-a topit, altfel stau lucrurile. 

Ce stă ascuns la el, se reîntoarce de unde a venit. 

Legământul e legământ, nu se rupe niciodată!  
- Îi spun că nu mă doare gura! Numai să am 

cui spune, că cine știe dacă mai scapă cineva zdra-

văn, din lanțuri și chinuri neînchipuite. 

Catinca nu coborî din car. Rămase ghemuită 
între saci, căutând pe furiși la acest om aprig,    

care-i apăsa cu vorba bărbatul. Că-i venea ciudă și 
pe Spirea, care pentru izbânda revoltei s-a încurcat 

cu cine nu trebuie; cu oameni răi și periculoși, ca-

re-ți poartă sâmbetele și se țin scai de umbra ta. 

- Ai grijă Pricop! Să ai motica cu creițari la 

tine. Oaia nu se pune la socoteală, când pică soro-

cul, e a mea! Plătești vama, se-nvârte roata, nu 

plătești, stai pe vatră și o iei pe cocoașă. 
- Negreșit, că sunt om! Unu e Precup. Când 

am călcat eu învoiala sau m-am pus curmeziș la 
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poruncă? Sunt gologanii rari. Cine-i are îi ține cu 

dinții, nu le dă drumul. Îi numără când plouă și-i 
vântură în palmă, să nu prindă cocleală. 

Uite acum! Macin la moară și le duc mălai. 

Cu mălai mă pricopsesc. 

Radu își ridică mâinile care hodineau pe 

pistoale, își trase cojocul și-l apucă tusea. Nu era 

tusea cea rea care rupe din piept. Era mai mult un 

strigăt care răsună adânc în pădure. Apoi dintr-o 

singură mișcare, întoarse calul și dispăru pe altă 
cărare, tocmită de el. 

- Bine că am scăpat! Mi-ai purtat noroc.    

L-ai pus pe gânduri. Să știi că aveam ceva creițari, 

dar am îngroșat din piele. Îmi prind bine altă dată, 
când mă strânge în chingi și dau din colț în colț, 
până n-am ce face, le dau drumul și mi se rupe 

sufletul după ei, că tare greu se agonisesc în coliba 

omului. 

- Să părăsim locul degrabă, că cine știe ce 

primejdie ne paște. M-am suit în căruță să nu mă 
ud și bag seamă că din altă parte intră frigul în oa-

se, până te-nfioră în creștet. Rămâi beteag și purtă-
tor de vorbe tăioase, care țin calea, aducând suspin 

și necaz. 

Așa căută Catinca să îndepărteze povara ce 

venise asupra ei. Că altceva nu-i mai lipsea, decât 

să stea cu spaima asupra ei, că apare din senin 

omul acesta, să-i răvășească casa, căutând ce ea 

nici măcar nu știa. 
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Porniră agale pe Valea Bădislavei, numă-
rând trecerile prin apă, cu tot suspinul ce se ridica 

dintre văi, rupt din firea trecătoare, bântuită de 

tremurul ce înflorește în glas. 

Lui Precup îi plecase departe glăsuirea. În-

demna boii, fără să-i atingă cu nuiaua. Nici nu era 

nevoie. Aveau pasul lor și cunoșteau drumul spre 

moară. 
La Iazul Morii, își împreună apele 

Bădislava cu Topologul. Fiecare apă cu tainele ei. 

Acum erau înfrățite să urnească roata morii, cu 

lacrimă pioasă pentru cei ce așteptau un pumn de 

mălai și scrâșnire adâncă spre morarul ce biciuia 

amarnic, că stropi mărunți se pierd în zadar. 

Era forfotă mare când Precup dejugă boii. 

Se tângui fără glas, ridicându-și mâinile, ca și cum 

s-ar fi lăsat păgubaș, la atâta așteptare. Îl ajunse 

grija de a nu-l prinde noaptea pe drum, poticnind 

la fiecare trecere prin apă, la chiotul ciuhurezului, 

când ochi de lup stau văpaie, cerând uium pentru 

poteca lor. 

Catinca se apropie aducând cu ea mulțumi-

re. Nici gând! Precup avea acum alte socoteli și 
nu-i ardea de mulțumiri. Cerceta fețele oamenilor, 

să potrivească bine pe cine să ajute. Nu de alta, dar 

nici nu avea ce căuta de unul singur în moară. Îi 

mai trebuiau o pereche de mâini zdravene, să-l 
ajute, să țină calea la mălai și apoi la făină. 
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Ridică din umeri și se lăsă păgubașă. Alta 

era frământarea ce-o apăsa. Încotro să apuce?  

În fața morii, opri o cărucioară trasă de un 

cal mare, să pui scara să-l încaleci. Parcă venea din 

război așa era de înfumurat. 

Un om voinic, potrivit pentru calul său, se 

îngrijea să-l îndestuleze cu ceva grăunțe, luate de 

la moară. Făcea totul singur, nu-l deranja pe cel 

din căruță, care era tare grijuliu cu un cojoc. Îl ți-
nea în brațe, și-l vântura ușor. 

- Să nu vă fie cu supărare! Văd că sunteți 
călători. Pe unde să o tai eu mai de-a dreptul, să 
ajung la Mănăstirea Văcărești unde e și Locașul 

Domniei?  

Omul strânse cojocul în brațe și odihni o 

clipă mâinile. O cercetă de parcă n-ar mai fi văzut 

ființă omenească sau ea venită din Piscul Măgurii, 

arăta într-un fel neînchipuit.  

- Ai cumva lapte? Am nevoie de lapte!  

- Nu am! Cum să umblu cu ulcica de lapte 

atâta cale!  

- Eu vream lapte pentru copilul meu. N-ai 

copil mic să sugă la sân?  

- Copilul meu e ditamai flăcăul. Îl cheamă 
Voicu. Așa a vrut tatăl lui să-l numesc. Mănâncă 
ca oamenii!  

- Nu ai lapte! Păcat! Știi măcar să îngrijești 
de un copil? Să-l legeni, să-i cânți, să-i fluieri, să 
uite de foame? 
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- Știu, că doar singură mi-am crescut copi-

lul! 

- Atunci ia cojocul acesta în brațe, ca-i ni-

merit-o, neica Barbu merge chiar la Văcărești. Îl 

înduplec eu, că ține la cal ca la ochii din cap, să nu 

tragă din greu când urcă Dealul Momaia. Poate 

merg eu pe jos!  

Barbu se apropie, legănându-se ca un urs. 

Dacă voia sfărâma piatra în palmă. Scrâșni din 

dinți, dar nu cu răutate. Rămăsese cu melicul aces-

ta, scrâșnea din dinți și cine nu-l cunoștea îl credea 

amarnic. 

- Nici nu trecui bine pragul morii să schimb 

două vorbe cu stăpânul iazului și iată-l găsesc pe 

Duță, cu ajutor lângă el. Apoi să te mai aud bocind 

că ai rămas singur pe lumea asta, urgisit și cu 

prunc de crescut! 

- Mai bine te-ai gândi să-mi dai răsplată că 
ți-am găsit însoțitoare până la Văcărești. Îi fi tale 

cât muntele și neînfricat, dar tot mai bine e când 

are omul pe cineva lângă el. 

- Cum ai găsit-o? Să nu-mi umbli cu vicle-

șug. 

- Întreabă neică, să spună, că am văzut că e 

slobodă la gură!  
Catinca cerceta ce se află în cojoc. Acum se 

dumiri, de ce-i trebuia omului lapte. Un ghemotoc 

de om, își deschidea gura, căutând să primească în 
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somn, picătură de alinare. Înghițea de zor din bu-

curia ce-o primea prin mâinile ce-l alinau ușor. 

- La Văcărești merg, dar nu am luat încuvi-

ințare să urc în car. Dacă aveți milă de o femeie 

urgisită și sărmană, mă luați în grijă, că nu cunosc 

drumul și mă gândesc că pot adăuga și eu ceva 

pentru grăunțele celui ce se ostenește la car. 

- Trebuie să fie pricină mare de porniși la 

drum lung, așa de una singură!  
- Grăiesc fără ocolișuri, că pricep omul care 

are suflet bun și nu dorește răul nimănui. În urma 

revoltei ce a mai răbufnit încă o dată la noi, bărba-

tul meu stă în lanțuri la Văcărești. Cum să rămân 

pe vatră în Piscul Măgurii cu mâinile în sân. Am 

lăsat copilul la maica în Săliște și am pornit la 

drum, coborând pe apa Bădislavei, până am ajuns 

aici, chiar acum. 

- Dacă ajungi la Văcărești, cum bine ți-ai 

pus în gând, cum crezi că o să dobândești sloboze-

nia bărbatului? Ai trecere la vreun dregător și go-

logani mulți să deschizi porțile cele mari?  

- Doar credința într-un strop de dreptate mă 
călăuzește. Vine asupra mea un strop de chemare, 

care-mi netezește calea. Altfel cum aș fi răsărit 
chiar acum în drum!  

- Hai Duță, că mi-o făcuși! Scăpași de grija 

copilului, ca să-mi cobori mie povară pe cap. 

- Acum și tălică! Dacă așa sună soarta, ne 

supunem. Crezi că e bine să ne împotrivim la ceea 



Virgil Oprescu Runceanu 

53 

 

ce nu cunoaștem! Dacă ajungem părtași la o luptă 
care are în ea sâmburele dreptății? Ce facem, cum 

ne descurcăm, când ne ia la stors, lăuntrul din noi, 

care simte, nu vorbește!  

Barbu scrâșni din măsele. Cum e cremenea 

trebuia să fie măselele, altfel s-ar fi tocit, rămâ-

nând doar rădăcinile din ele. 

- Hai să pornim! Eram trei, acum suntem 

patru, iar din târg de la Pitești, purcedem la drum 

decât doi. Că multe fețe mai are viața!  

- Acum vorbesc și eu ca femeia îngrijorată, 
dar să nu fie cu supărare, că fiecare poartă necazul 

lui!  

Mă uit la copilașul acesta, neajutorat și por-

nit la drum lung. Ce se petrece cu mămuca lui?  

Duță se răsuci să cerceteze mai din plin pe 

Catinca. O vrăjmășie de gânduri se iscară dintr-o 

dată în el, care mai de care ațâțate să-i rupă baiere-

le sufletului. De ce ar mai spune încă o dată neca-

zul lui! Ce folos ar avea! Poate se golește puțin 

paharul de venin, să-nlăture amarul din privirea sa. 

- Am tot spus la fiece om, până am obosit. 

Își dau cu părerea și se-nvălmășesc în mine, vorbe-

le lor. Uite că-ți spun! Asta doar, pentru că-mi ții 
copilul în brațe. Ai grijă, dacă plânge copilul, amu-

țesc! Nu mai spun! 

A plecat să aducă apă de la fântână, că pri-

mise dezlegare de la taica popa, să umble slobodă 
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ca orișicine, iar copilul primise luminare fiindu-i 

naș neica Barbu, care îndeamnă acum calul. 

Așa, că dau din una-n alta și nu se înțelege 

mai nimic. A plecat la apă, și apă s-a făcut! Până la 

Dunăre nu s-a oprit, că altfel unde să fie! Tot satul 

a răscolit fiecare palmă de loc. Parcă a înghițit-o 

pământul de nu a rămas nici un semn după ea. În 

schimb am rămas eu cu micuțul, să-l plimb prin tot 

satul, după o picătură de lapte.  

Femeile îl primesc dar fiecare se uită mai 

întâi în ochii copilului ei să fie îndestulat, apoi îl 

primesc pe Barbu al meu, că i-am dat numele na-

șului să prindă putere ca el, să lupte cu vrăjmașul, 

să țină fruntea sus. 

Dacă stăpânirea a chemat oastea turcească 
să ne îngenuncheze că-o supărau cererile norodului 

românesc, la ce să ne așteptăm! Fac turcii ce vor 

după bunul lor plac. Cei mai mulți oameni își dau 

cu părerea, că e luată de turci. Nu a pierit în gura 

lighioanelor rele. Ar fi rămas un capăt de zdreanță 
pe undeva. 

A pierit multă lume. Fie ce-o fi! Rămâne 

copilul în urma ei! Să fie sănătos, că am dat vorbă 
în târg la Pitești, unde am o soră căpătuită. Să facă 
cum o ști că e din sângele ei. Are copil mic, se 

descurcă ea. 

Că am zis vorba ceea; dacă avea doi, ce fă-
cea, nu trebuia să-i crească! Apoi n-o să-l las de 

izbeliște. O să fac drumul ca-n palmă până la    
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Pitești. O răscumpăr pentru fapta ei. Îi duc acolo; 

una, alta, ce am și eu ca omul sărman. Cum îl în-

țarcă și îmbucă singur ca oamenii, îl iau acasă. 
Nu trecuseră  Dealul Momaia și Catinca lua 

aminte la fiecare vorbă rostită de Duță. Îl înconjură 
cu toată părerea de rău, ce stă să iasă din piept, 

potrivindu-și ochii asupra copilului, care căuta să 
apuce izvorul dătător de putere. Nu-l găsea, dar 

măcar își asculta povestea, care peste ani și ani îi 

va sta în minte, încredințat de adevăr. 
- Multe mai petrece omul, calcă-n stânga, 

calcă-n dreapta, se ostoiește să facă totul după 
dreptate, pierde, se ridică, nu se lasă. Așa e făcut 

omul! 

- Dacă mărturisești că nu lași copilul nici în 

ruptul capului și-ți iei sarcina asta grea, fără nici 

un ajutor, vei primi răsplată cândva și mângâiere la 

ceas de neputință. Dar te întreb și eu ca femeia 

trecută prin grele încercări, cum mă aflu si-n cea-

sul de acum:  

O să ai puterea să aștepți zi și noapte, 

uitându-te la poartă, să apară, așa din senin, mama 

copilului tău? Sau te vei lipi de altă femeie, cu 

gândul să aibă și copilul tău o mamă! 
- Nu mă gândesc leliță la-nsurătoare! Am 

nădejde în revărsările Iertărilor Cerești. Dacă sunt 

rău și am greșit, să primesc aspră pedeapsă, până 
într-o zi când o să simt sufletul ispășit. 



                                                                              Tărâmul ferecat 

56 

 

E luptă mare asupra mea. Crezi că nu m-am 

socotit! Dacă iau femeie spre ajutor, ce mă fac da-

că apare din robie cea hărăzită! Să o iau de mână și 
să-i arăt ulița, iar copilul să privească în lacrimi 

cum pleacă?  

Viața mea va fi o cruntă așteptare, până 
într-o zi, când Îndurătorul îmi va slobozi un semn. 

Barbu îndemnă calul să nu poticnească la 

urcuș. Întoarse capul și-i cercetă în treacăt, dar nu 

se amestecă în vorba lor. Scrâșni din măsele, 

trecându-și mâna prin păr, cu ciudă că Duță uitase 

să meargă măcar spre vârful dealului pe lângă car, 

cum bine spusese de la început, când luase ajutor 

pentru liniștea micuțului. Că putea vorbi și 
ținându-se cu mâna de car, până pleca năduful din 

el, că era sătul de atâta vorbărie și de jelit, că-i ve-

nea să-ncingă nuiaua în stânga și-n dreapta, pân-o 

striga la el chiotul grabnic din Râpa lui Ciontu;  

ce-ai neică, ce-ți veni! Bat frunzele din palme când 

trece un călător! 

- Neică Barbule, nașule! Oprește nițel omu-

le! Stai binișor nu te speria! Am nimerit-o!  

- Ce-ți veni! Pune o piatră la roată, să slo-

bozim calul din greutate. 

- Sunt corturi înjghebate la buza dealului! 

Dau o fugă până acolo. 

- Ia-o la picior, dar nu te apuca să sufli în 

cărbuni să ajungi tuciuriu, că nu te mai cunoaște 

copilul. 
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Duță se porni spre buza dealului și nu-și 
trase suflarea până nu prinse în mână rogojina ce 

sta pavăză pentru cel nepoftit. 

- Dai buzna fără strigare! Măcar să fi tușit 
un pic, să nu-mi plece inima-n răpi pe aici la vale. 

Nu sunt bărbații, au coborât în sat. Ce trebuință ai? 

S-a stricat căruța? Ai parale, că trimit după ei 

acum!  

- Nu-i chema! Strigă-ți o noră, o fătucă, 
vreo principesă, ce ai la-ndemână, dar să aibă copil 

la sân. 

- Că așa cerință n-am mai auzit! Dar ce-ți 
făcură omule, de le cauți, că n-au ieșit nici în jurul 

cortului. 

- Îți număr parale în palmă. Vreau lapte 

pentru copilul meu! 

- Păi la femeia ta îi secară izvoarele, sau o 

pierduși din căruță? 

- Hai mai repejor, că se scoală copilul. Nu 

mă tocmesc! Sunt om! 

Bătrâna își strânse țoloabele ce-i îngreunau 

pasul și legănându-și singurul ban care atârna în 

vârful unei împletituri de coadă subțire, se strecură 
după rogojină, dând drumul la o pală de fum, apoi 

aruncă niște sunete necunoscute, care semănau mai 

mult a descântec. 

Scoase la iveală o făptură durdulie, ce purta 

o năframă petrecută peste umăr, cu o greutate în 

ea, care o apleca. 
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- Sprijin eu copilul, să mergi slobodă la că-
ruța omului. Să-i dai pe partea stângă că e izvorul 

mai cald. Nu te pripești, îl lași să se îndestuleze, cu 

grijă cum te-am învățat, să nu prindă noduri, că o 

fi sleit de foame sărmanul. 

Duță strecură mâna în chimir și dibui un 

bănuț de aramă. 
- Ai plată de la mine pentru un ciur de mălai 

și răsplată de Sus coborâtă la fapta cea bună!  
Bătrâna se scutură ca de friguri. Îi arătă ba-

nul ce sta agățat de coadă. 
- Noi avem rânduială străbună. Pentru astfel 

de faptă, nici gând pentru așa ceva! Ar seca izvorul 

din piept și-ar pieri banul acesta care e din zestrea 

mea. 

Duță își arcui sprâncenele spre mirare și 
găsi de cuviință să-și așeze mâna o clipă pe umărul 

blatogit de poverile purtate. 

Porniră spre drumul croit șerpuit să fie ur-

cușul mai pașnic, urmăriți de ochi ageri dar atât de 

nedumeriți, că așa din senin, Duță sări din căruță, 
iar acum venea însoțit. 

- Am făcut rost de lapte! Liberează copilul 

din cojoc, să-l primească la piept, că știe ce să fa-

că, are copil mic, e mamă. 
 Din mâinile lui Catinca, trecu micuțul  

Barbu în alte mâini, fără să simtă, doar apropierea 

de piept îl făcu să tresară, căutând locul ce-i părea 

atât de cunoscut. 
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Chipul alb al copilului se contură ca o floare 

pe un câmp arămiu, pârjolit la foc și la soare, dar 

sângele tot sânge era și picătura de lapte, tot atât 

de albă. 
Catinca scotoci în desagă și scoase un șter-

gar înflorat, îl întocmi cum știa mai bine, și-l așeză 
pe brațul ce sprijinea copilul. În pornirea ei, parcă 
săvârșea un ritual rupt din hora socrilor ce dăinuia 

la ea în sat.  

Barbu cel mititel, se dezlipi de la sân și făcu 

ochi. Privi îndelung la chipul necunoscut, chip de 

mamă, care-l legănă nițel, arătându-i un zâmbet 

alb fără nici o știrbitură. 
- Gata, pornim! Să treacă copilul în cojoc. 

Până la Pitești nu mai oprim. 

Rămâi sănătoasă! Când o crește Barbu meu 

mai mare, o să trec să-ți cunoască copilul, că se 

zice că au devenit frați. Au supt la o mamă. 
Cine știe! Or veni vremuri mai bune. Pun 

umărul împreună pentru dreptate, că oameni sun-

tem toți. 
- Așa să fie! Că tare bine le potrivești. Dar 

să plecați cu copilul la drum lung, fără mamă, nu 

prea e bine. Lasă-l nene în cort cu cei prichindei! Îl 

iei tale cândva, că doar îl cunoști! Nu-și schimbă 
culoarea, tot alb rămâne. 

Duță nu mai răspândi vorbele, că se urnise 

căruța și se mulțumi să-i arate cu mâna, că așa ce-

va nu se poate.  
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- Să știi că la asta nu mă gândeam! De aceea 

ți-am nășit eu copilul că am priceput pornirea din 

tine. Nu stai buștean! Nu-ți ia cocoșul mămăliga 

din mână. 
Duță nu se-mpăună de vorbele nașului. Se 

lăsă dus de gândul care pleacă departe și ajunge 

până la marginea pământului, răscolind și căutând 

sămânța adevărului. 

- Și când ajungem la târg, la Pitești, cum bi-

ne zici tale, eu ce mă fac, încotro o apuc să ajung 

la Văcărești, spre Locașul Domniei. 

- Întreabă-l pe neica Barbu, eu în Pitești ră-
mân să-mi pun în rânduială copilul. Că e sucită și 
sora mea. Parcă văd cum sare cu gura pe mine; că 
am trecut peste vorba ei, luând pe cine nu trebuie, 

că se pricepe ea și nu crede în ruptul capului că a 

dispărut așa la-ntâmplare. 

O să mă atingă unde nu te-ai gândi. N-am 

de ales. Stau posac, închid ochii și plec capul până 
la pământ. Apoi îi trece și schimbă vorba, de parcă 
ar fi uitat. 

- Așa sunt frații, găsesc îngăduință cumva. 

Nu te lasă de izbeliște. N-are cum! Stă viața unui 

pui de om în grea primejdie! 

Catinca strânse cojocul la piept și căută la 

necazurile sale. Nu mai trebuia să legene copilul, îl 

legăna căruța. Era bine să-i căineze pe cei prinși în 

chingile aspre ale vieții, dar pentru ea se va găsi un 

gram de milostivire? Până acum nu a dat greș. Se 
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vede că a pășit cu dreptul. Toate s-au nimerit ca 

fiind rânduite pentru ea. Nimic nu stă în puterea 

omului dacă se-ndepărtează ocrotitorul și la fiecare 

pas se ridică opreliștea, lămurind că undeva stă 
nedreptatea. 

Carul o legăna, iar copilul căuta să-i aducă 
cu buzele fragă, puțină mulțumire. Drumul urmă-
rea firul apei. Era Argeșul care alerga să întâlneas-

că Râul Doamnei. Catinca cunoștea glasul apelor. 

Apele te judecă când le schimbi vadul, suspină 
când urnesc roata morii, apoi slobode înlătură su-

doarea, curățind întinăciunea, ce pătrunde pe furiș, 
alunecând în om. 

De obicei, apele își strigă numele în cânte-

cul lor. Catinca încercă să dezlege câte ceva din 

tainele lor, până plecă capul pe umăr și ațipi, ple-

când departe purtată de ape, doar mâinile treze, 

țineau în mare grijă copilul. 

Nici nu apucă să încropească un capăt de 

vis, că Duță îl atinse cu vârful degetelor pe nașul, 

zicând:  

- Gata, am ajuns! Aici stă sora mea. Între 

ape, că alt loc n-a mai găsit. Vine Râul Doamnei și 
se împreună cu Argeșul. 

Să nu pierdeți timpul cu mine! Ce mai ca-

lea-valea, copilul e bine, mai rămân o zi două până 
te întorci tale. Să ai izbândă, să aduci negreșit scu-

tul biruinței care ne-a unit. 
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Barbu struni calul și coborî greoi ca un urs. 

Îi veni să scrâșnească din măsele, dar se opri; spe-

ria calul tocmai când trebuia să-l îndestuleze cu un 

pumn, doi de grăunțe, că altfel i se lasă moleșeală 
în picioare și aveau drum lung de bătut.  

Duță nu mai zăbovi. Primi încuviințare din 

priviri, că e bine așa cum a zis. Nici Catinca nu 

rămase a nimănui. Se pomeni înconjurată de-o în-

curajare, pornită tot din priviri; să fie fără grijă, că 
se află pe mâini bune. 

Așteptară cam așa, cât ai învârti de două ori 

hora-n bătătură, trăgând din când în când câte-o 

strigătură. Așteptară cu urechea ciulită, să prindă 
vre-un glas răspicat sau ceva hărmălaie. Totul suna 

a pace, doar apele se-ngheoldeau să ajungă în va-

dul cel mare. 

- Se vede că lucrurile sunt aranjate. Pornim 

la drum, că așa e bine! E vremea înaintată și nu știi 
niciodată ce te așteaptă. 

- Bună poruncă dai tale, că așa gândește și 
sufletul meu! Numai lanțuri și chin văd în fața 

ochilor. Poate n-o fi chiar așa cum buchisește 

acum mintea mea de femeie sărmană, prinsă în 

adânc de vârtejul cel mare. 

- S-or potrivi cumva lucrurile. Sunt oameni 

acolo care au glas puternic afară. Nu stă socoteala 

doar în mâinile nevoiașilor. Altminterea n-aș fi 

pornit la drum. E și Popa Șapcă întemnițat. Ce să 
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mai vorbim! Sunt oameni cu greutate din întreaga 

țară. 
- Adevărat! Și taica popa de la noi e întem-

nițat acolo. Au încurajare, nu pică cerul așa,   

dintr-o dată, peste suflarea lor. 

- Acum eu îți spun pe limba dumitale, ca să-
nțelegi. Poate-mi porți noroc. Nu se știe niciodată 
de unde vine ajutorul! Caut să primesc un semn de 

la Popa Șapcă. Să-mi arunce peste ziduri prin ci-

neva, măcar două vorbe bine tâlcuite. Unde stă 
ascuns steagul revoltei celei mari. Nu oricare! Cel 

cusut cu migală în ceas de taină de domnița Maria 

Alexandrina, copila lui Gheorghe Magheru. 

Pricepi ce-ți spun! Dacă-l scot la iveală, 
fierbe sângele iar, fuge teama, se sperie vrăjmașul.  

Să zicem că ai trecere cumva și ajungi      

față-n față cu bărbatul tău. Lasă o clipă tânguiala la 

o parte și pune-l la cale să afle de taica Popa    

Șapcă. Cum va rosti numele de Barbu, acolo prin-

tre zăbrele, va slobozi vorbe cu tâlc, pricepute doar 

de mine, că așa ne-am înțeles în vremurile cele 

grele și ne-om înțelege, că nu s-a stins graiul dintre 

noi. 

- Crezi tale că ajung să-l văd pe Spirea, pe 

omul meu? Eu mă socoteam altfel în mintea mea. 

Însă, nu strică nicidecum să încercăm. 

Dacă ar veni asupra mea, acum o putere, aș 
vinde ce am mai scump. Aș scăpa din mână, chiar 

și Moara lui Greere. Să mă-ntruchipez într-o vieta-



                                                                              Tărâmul ferecat 

64 

 

te neînsemnată, să pătrund fără opreliște dincolo 

de ziduri, dar să am glas omenesc. 

Îți închipui tale câtă cerință ar năpădi peste 

mine, să poposesc la fiece casă, purtând bucuria, 

că ei sunt în viață. 
Barbu o ascultă ce-o ascultă, și dacă văzu că 

așa stau lucrurile, se agăță cu gândul, de locul un-

de sloboade cerul luminarea. Își lăsă sufletul să 
iasă afară, îl premeni dintr-o palmă în alta, să-l 
împrăștie scânteie în culorile curcubeului, de unde 

turnase-n țesătură, Domnița Maria Alexandrina, 

trei picături în trei culori, podoabă pentru steag. 
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- III- 

 

Voicu se afla pe tărâmul celălalt. Era prima 

lui călătorie, într-un loc necunoscut. Pornise voini-

cește, și nu oricum, mergea pe urmele tatălui său. 

Privi peste umăr, să vadă dacă Anghelina, mai vine 

sau nu. Era chiar în spatele lui, murmurând un cân-

tec, din care înțelese că era vorba, de un mugur, 

mugurel, pe care-l ruga, să se facă mai măricel. 

- Voicule! Credeam că ți-am pierdut urma!  

Am tocit vârful la opinci tot alergând! Acum, când 

te-am ajuns, ai luat seama la ceva? 

Bine…, îți spun eu! Ți-am atins umărul.   

N-ai simțit nimic?  

- Știu și eu! Parcă a trecut peste mine, o 

mângâiere ca de vânt. 

- Am fost eu! Am măsurat! Trec de umărul 

tău, cu două degete. Sunt înaltă! Leica zice, că  
așa-i stă bine unei fete: nici cât un dop, nici lungă 
ca o prăjină. Potrivită, așa ca mine!  

- Acum, ți-am atins mâna. Ai simțit?  

- Ce rost are să-mi atingi mâna?  

- Are! Să-ți opresc avântul. Că doar nu se 

sfârșește lumea! Altfel, mergi singur spre lăcașul 

sfințit de la Frăsinei. Eu nu pot să țin pasul cu tine!  

Voicu domoli pasul, să scape de gura ei. 

Mai bine mergea singur prin tărâmul necunoscut, 

dar ar fi fost prins de năvala gândurilor vrăjmașe. 
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E mai bine așa! Calea în doi, e mai ușoară și pri-

mejdia se-ndepărtează. 
Drumul e larg pe această parte a Oltului. 

Trec multe trăsuri și oamenii curg din toate părțile. 

Stau ciucure la răspântie și privesc la ei. Ca și   
Pătru, i-au dibuit de la prima vedere că sunt străini. 

După cum sunt îmbrăcați, după râurile de pe ie, 

după șăbac și brâu. Nu sunt curioși. Nici nu-i în-

treabă unde se grăbesc. Sunt obișnuiți cu forfotă 
mare și nu se uită după ei chiondorâș.  

- Voicule, crezi că acesta este Drumul    

Mare! Oare trece Vodă călare, cu alaiul pe aici?   

Ar trebui stropit cu apă când trece Vodă. E 

prea mult praf. Știi…, eu credeam că e pardosit cu 

piatră colorată cum e în tinda bisericii.  

- Drumul e drum. Îl ia la frământat, la deal 

la vale, tot felul de picioare. Unul mai apăsat altul 

mai moale, până curge untul din el și rămâne doar 

praful. Trec carele și-l netezesc. Că de stropit, n-ai 

grijă! Îl stropește ploaia. Și să nu dea sfântul chiar 

acum că îți văd opincile rămase în noroi. 

Anghelina se uită în vârful opincilor. Le 

scutură cu grijă, parcă rugându-le să nu se toceas-

că, să o poarte în loc luminos care nu rămâne nici-

odată sec de noroc. 

- Dacă greșim drumul, e rău de noi! Ne cu-

prinde noaptea cu primejdii mari și nu știu casă de 

om bun la care să tragem!  
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- Eu păstrez vorba lui nenea Pătru. Nu mă 
abat nici o șchioapă! Că dacă-ncep și eu, că o fi, 

și-om mai păți, încrucișând cărările, mâncăm toată 
pâinea și rămâne schitul ascuns. 

- Așa e! Nenea Pătru a vorbit cu dreptate, că 
altfel nu s-ar fi învrednicit niciodată să vadă cinsti-

ta față a Episcopului Calinic. 

Vezi! Se îndreaptă spre noi o trăsură. Ce 

mică e! Parcă ar fi teleaga lui Moș Onică! E la noi 

un om sărăcuț care are o căruță mică cu două roți, 
ca o jucărie și e trasă de un măgăruș. 

Voicu deschise gura să spună ceva, dar nu 

mai apucă. Se ridicase praful și scârțâia între dinți, 
când trăsura opri chiar în dreptul lor. 

- Ce stați în marginea drumului, așa nedu-

meriți! Unde ați pornit? Haideți cu mine! Sus în 

căruță, că nu pot struni calul. 

- Mă înclin și mulțumesc pentru vorba cea 

bună, dar noi venim de dincolo de Olt. Voicu arătă 
cu mâna să fie mai precis.  

Trebuie să ajungem în grabă, la schit, la 

Frăsinei. Să știți că nu e calea cea bună pentru noi, 

dacă ne luați!  
- Măi oameni buni! Lăsați schitul, că-l găsiți 

tot acolo, nu se mută. Veniți cu mine să vă arăt 
lumea. Și să-mi spui drept flăcăule, când te-ai în-

clinat, la cine de fapt ai făcut asta; la giubea sau la 

fermenea!? Nu trebuia, că le am de-mprumut. 
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- Eu vreau să văd lumea! Dar în ce parte a 

lumii ne duceți? Să nu fie prea departe, că se îngri-

jorează rău leica. A rămas pe capul ei toate treburi-

le. 

- La târg, la Râmnic! Dacă n-ați fost, e pă-
cat să nu vedeți, măcar biserica cea mare, ridicată 
de Episcopul Calinic. 

- Poate-l zărim pe Vlădica slujind, sau mă-
car așa, în trecere. Dar vedeți, la noi stă o rânduia-

lă: eu fără Voicu, nu urc în trăsură!  
- Hai Voicule! Urcă tu primul. Urcă lângă 

mine! Te pricepi la cai? Îți dau hățurile, că mi-au 

amorțit tare rău mâinile. 

- Știu să strunesc caii! Când trăia tata, 

aveam un cal așa de blând. Venise tata cu el din 

tabără de la Râureni. Spunea taica că Cezar a văzut 

multe în viața lui, numai că nu putea să povesteas-

că. Eu îi spuneam lui Cezar, câte și mai câte. Mă 
asculta. Da din cap vrând să arate, că a înțeles. Îi 

împleteam coama, și era tare bucuros. 

- Ce-mi place! Eu dacă aș avea un cal, miti-

tel cum e acesta de la trăsură, i-aș pune deoparte 

câte o bucată de pâine, și l-aș hrăni din mână, să 
mă aibă aproape de inima lui. Bine, i-aș da și fân, 

că la noi e o vorbă din popor; că cine nu dă fân la 

cai, nu poate să intre-n rai. 

Nici nu v-am spus! Eu sunt Anghelina, și 
mă pricep să fac pâine. 
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Fac pâine bună, o frământ mult, că așa m-a 

învățat leica cea bătrână!  
- Știți ceva! Acolo de unde veniți voi, de 

peste Olt, toți oamenii sunt guralivi. Vreți să mă 
țineți de vorbă, când eu sunt pus pe fugă! Cade 

soarele peste mine. Sus în trăsură! Uite, ca să vă 
fie mai ușor, îl numim pe căluțul meu, Cezărică, că 
poate fi nepot al lui Cezar, și tot de la târgul de la 

Râureni l-am dobândit. 

Voicu se uită pe Olt la deal, unde avea le-

gământ de ținut. Se uită pe Olt la vale, unde avea, 

câte și mai câte de văzut. Până la urmă, se-ncurajă. 
Tot pe urmele tatălui meu merg. N-a fost el, în 

tabără la Râureni?! Îi confirmară cizmele, care 

hrăpărețe, lungiră talpa, pregătindu-se de drum. 

- Merg jupâne, dar mă lăsați să strunesc eu 

calul! 

- Asta și așteptam! Mi-au amorțit degetele, 

și la mine nu trebuie așa ceva. Eu cânt la cobză, 
folosesc degetele. Sunt dascăl de muzichie. 

Fără vorbă lungă, Voicu se urcă în trăsură și 
primi frâul, iar Anghelina se așeză în spate, lăsând 

picioarele să se legene în voie, ca-ntr-un dans după 
cum dirija trăsura. 

- Eu nu am văzut până acum cobză, pe la 

noi lăutarii cântă la scripcă iar oamenii din fluier. 

Mie-mi place să cânt. Leica bătrână zice că am 

glas frumos. 
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- Dacă sunteți cu mine la drum, nu vă las 

așa, nerăsplătiți! Am aici din cărțile lui Anton 

Pann, și mai știți că eu sunt Oprea iar foile astea pe 

care scrie Musicul român, au văzut lumina tiparu-

lui, sub îndrumarea mea. 

- Ce bine! Eu nu știu să citesc, dar poate în-

văț. O carte e bună la casa omului. Când o să am 

copii îi dau negreșit la școală și învăț odată cu ei 

buchiile. 

- Dacă ați fi mai aproape, ați prinde de la 

mine tainele cititului! Până una, alta, vă descurcați 
așa cum puteți. 

Voicu nu se amestecă în vorbă. Ar fi vrut să 
spună, că el știe a citi. Își înghiți vorbele și strânse 

mai abitir hățurile să simtă calul că nu e de capul 

lui pe drum. Și câte nu erau în mintea lui acum. Că 
mai bine nu făcea el fapta aceasta, să se abată din 

drum. Numai pacostea de Anghelina poartă toată 
vina, cu vorbele ei: că-i place, că vrea…, de-i ve-

nea acum să sară din trăsură și s-o ia la sănătoasa 

pe drumul lui. 

- Gata, am ajuns! Când nu ești singur la 

drum, altfel călătorești. Mai schimbi o vorbă, roata 

se-nvârtește și ajungi pe negândite. 

Vă las lângă biserica cea mare ridicată de 

Chiriarhul Calinic și-mi văd de drum, că am multe 

socoteli astăzi de împlinit.  
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- Ce case mari! Ce multe sunt! Se proptesc 

una de alta, că așa ceva n-aș fi crezut. Voicule ce 

ne facem? Dacă ne rătăcim!  

- Hai că nu vă rătăciți! Luați cărțile să fie 

spre aducere aminte. Să țineți seama! Dacă intrați 
într-o prăvălie, să vă târguiți. Altfel dobândiți tare 

scump. 

Voicu își îndreptă straiele și se uită lung 

după trăsura care se făcu nevăzută. 
- Că așa-mi trebuie! Dacă-mi vedeam de 

drum, poate ajungeam sus la Frăsinei. Am ascultat 

la tine; că-ți place, că e bine… Acum să te văd! 

Noaptea e peste noi. Spune?  

- Acum mă găsiși pe mine țap ispășitor. Că 
și jupânul cu trăsurica, ne lăsă așa în mijlocul 

drumului. Nu te pierde cu firea! Suntem în fața 

bisericii. 

Anghelina ar fi cuprins în brațe, și-ar fi le-

gănat fiecare colț, agățat în această lume nouă. Se 

simțea pierdută în această învălmășeală, ce dădea 

pe afară, negăsind ușa spre ea. Se opri în fața unei 

căsuțe care stătea cuminte, îmbrobodită de atâta 

verdeață că doar prispa i se vedea. Parcă era un 

chip împodobit de toate puterile necunoscutului.  

- Voicule! Unde ești! Ai văzut așa ceva? O 

casă construită doar din frunze. Cine poate așa ce-

va!  

- A cuprins-o iedera! Eu am văzut copaci 

strânși ca-n frânghii de iederă până și-au lăsat tru-
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pul la pământ, pradă putreziciunii. Aici e altceva… 

A fost plantată ca podoabă și pavăză pentru căldu-

ra cea mare. 

- Cine stă la portiță și nu intră să cerceteze o 

bătrână uitată de timp?  

Anghelina se apropie să atingă iedera. Îm-

pinse cu grijă portița care era lipsită de iederă și cu 

pași mărunți ajunse sus pe prispă. 
- Sunt Anghelina, mătușă! Nu ne cunoașteți, 

că noi venim de dincolo de Olt. Avem noi o soco-

teală prin părțile acestea și încă, ne-a cam apucat 

noaptea. 

- Pentru mine tot una e! De e zi sau noapte, 

tot beznă e. N-am mai văzut lumina zilei, de când 

mi-au secat ochii și asta numai din plâns și lacrimi 

amare. Că așa mi-a fost mie dat pe acest pământ. 

Vino mai aproape să-ți ating straiele!  

Anghelina se apropie tiptil de bătrâna ce sta 

ghemotoc pe-un scăunel cu trei picioare, mic ca și 
stăpâna lui. Se lăsă cercetată de mâinile ce luceau, 

parcă erau urzite din frunzele de iederă. Nu erau 

verzi ca frunzele de iederă, ci mai mult negricioase 

ca pământul din care pleacă verdele vieții. 
- Nu ești singură! Mai auzii o vorbă! Nu 

văd nici măcar o scânteie de lumină, dar aud tare 

bine. Când e vremea potolită, prind crâmpeie din 

slujba ținută de Vlădica în biserica cea mare. 

- E Voicu, mătușă! Suntem împreună. Adi-

că, să-ți spun pe graiul meu, m-am alăturat urmei 
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lui, când am aflat unde merge. Că singură, mi-e 

cam teamă de primejdia rea. Apoi, Voicu e puter-

nic. Păcat că nu-l poți cerceta! Are cizme, cum nici 

jupânul Oprea, cel cu trăsurica, nu avea. 

Bătrâna ridică bărbia din piept și-l țintui pe 

Voicu cu ochii secați. Nu pricepură nimic. Sprân-

cenele se arcuiră, dar nu aveau putere să o ajute. 

Se coborâră ninse în crăpăturile săpate adânc de 

încruntarea amară. 
Își plimbă mâinile pe ie, pe șorțuri, cu multă 

grijă, să nu strice migala râurilor alese. Voicu re-

zemat de prispă se uita la pădurea de iederă. I se 

opri respirația, gândind în sine: nu cumva să mă ia 

și pe mine la cercetat!  

- Ferice de tine și de mâinile tale harnice. 

Că multă bogăție stă pe straiele tale! 

Cine nu a dat o împunsătură cu acul, nu 

știe! Eu știu! Am lucrat până am pierdut urechile 

acului și mi s-a pupăzat de tot vederea. 

- Pe mine m-a învățat leica bătrână. Știu bi-

ne meșteșugul! Dar mie, îmi place să fac pâine. 

Toată ziua aș frământa la pâine. 

Voicule, ce stai așa! Ce mă fac! A asfințit 
soarele și parcă simt o greutate în piept. Să știi că 
pe mine, mă apucă oftatul. Nu sta pitulat în iederă. 
Hotărăște acum! Unde plecăm? Hai măcar să ne 

vânturăm prin gura târgului să rămânem și noi cu 

ceva, din isprava asta, că altfel nu știu ce să mai 

spun!  
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- Măi copii! Stați binișor. Nu vă mai perpe-

liți. Aici sunteți pe mâini bune. Luați loc pe laviță. 
De aici vedeți tot ce se perindă prin târg. Biserica 

mare ridicată de Vlădica, străjuiește în față. Trăsu-

rile, oamenii, negustorii, toți prin fața casei mele 

își duc veacul. Vă odihniți, și mâine sunteți lumi-

nați. Răsare soarele și altfel se vede viața. 

- Așa gândesc și eu! E cald, e bine pe pris-

pă. Eu toată vara rămân noaptea pe prispă. Sus în 

Piscul Măgurii, cerul e mai aproape. Te mângâie 

luna și-numeri la stele, până adormi. 

Voicu se miră în sine, că deschisese gura să 
vorbească. Era cam nedumerit de ceea ce i se în-

tâmplă. Și apoi, atât de îngrijorat că părăsise calea, 

ce-o avea de urmat, lăsându-se ispitit de necunos-

cut, dar în același timp punând în primejdie, legă-
mântul ce-l avea asupra sa, pentru a fi dezlegat. 

- Eu nu dorm afară. Mi-e teamă, că vine 

peste mine, vietatea cea rea. Noaptea mișună tot 

felul de alea. Caută hrană și te trezești în sân, cu-n 

șoarece, liliac, ceva… Îți bate inima, pleacă som-

nul, și tremuri ca o vargă de atâta sperietură. 
- La Calița în bordei, nu găsești chip de spe-

rietură. Dar știți de ce? Vă spun eu!  

Sunt atât de săracă, că n-au ce agonisi de la 

mine, sărmanele vietăți. 
- Aoleo…, nici nu v-am spus, că mă cheamă 

Anghelina și sunt din Negrea, un sat mic de peste 
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Olt. Am eu pâine mătușă Calița! Mă pricep să fac 

pâine bună. 
Pentru a fi mai convingătoare, rupse un colț 

din pâinea ce-o purta în trăistuța, care era mai mult 

o podoabă ruptă din șorțurile ei. 

Calița primi pâinea, în mâinile sale, ce ară-
tau ca două vreascuri rupte din pădure. Nu erau 

vreascuri. Vreascurile trosnesc, nu au sevă. Prin 

mâinile lui Calița, cobora și urca un strop de viață, 
care nici nu se gândise c-ar putea pleca undeva. 

Purtând în palme, bucata de pâine, ca pe-o 

ofrandă, o legănă, până ajunse cu ea sub bărbie. 

Două lacrimi grele, ca două mărgele, se pitulară în 

miezul de pâine crescut. 

-E bună pâinea. E moale. Parcă e puf de pă-
pădie. Știi să faci pâine!  

- Știu! I-am spus și lui Voicu, dar nu a vrut 

să guste. El are merinde de la mama lui. 

Calița mestecă încet, aplecând de mai multe 

ori capul, drept mulțumire, mâinilor care plămădi-

seră pâinea, apoi începu domol, de parcă spunea o 

poveste nepoților.                 

-  Că m-au podidit lacrimile, și n-aș vrea să 
vă întristez! Sunt lacrimi de bucurie. 

Apoi, să vă grăiesc și eu ca femeia bătrână, 
ce milă s-a abătut peste mine, într-o bună zi. 

Stăteam așa amărâtă și-nfometată, la mila 

unor rubedenii, care mă urmăreau, să vadă dacă 
am dat colțul, să răpească ei nimicura asta, care se 
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poate numi casă. Că-mi aruncau și mie câte un colț 
de pâine, așa în silă, cum ai da unui câine oropsit. 

Într-o zi, vine…, că nu vreau să-i rostesc 

numele, și-mi zice: Ia babo și înfulecă turtă, să 
rupi câte puțin, că e cam tare!  Și a plecat suduind, 

și râzând în gura mare. 

Îmi era tare foame. Am încercat să rup din 

turtă, dar nu am reușit. Era tare și zgrunțuroasă. 
Am pipăit coaja cu mâinile, să găsesc un capăt mai 

moale, de unde să ciugulesc și eu ceva. Numai ce 

mă frământam eu, cum să fac să ajung la miez, că 
aud pașii unui om urcând aici pe prispă, care cum 

a început a glăsui asupra mea, fiecare vorbă mă 
mângâia. Cred că mă cunoștea. Mi-a rostit numele, 

apoi mi-a zis:  

- Nu te mai osteni. Ce ai în mână, nu e turtă, 
e o bucată de cărămidă. Cărămida are în ea oste-

neală, dar vai de cel ce o aruncă cu vicleșug. Că de 

aceea zic și eu ca cei din vechime: să nu te îngri-

jești ce vei mânca, că cineva se uită neîncetat la 

tine!  

Acum, eu vă spun cu mâna pe inimă! Am 

simțit că mă arde ceva în palme. Nu mai era cără-
mida, era pâine caldă, parcă atunci ieșită din cup-

tor. Mirosea pe toată ulița a pâine coaptă și a cup-

tor ars. De atunci, n-am mai fost lipsită de pâine. 

În fiecare zi a apărut, așa din senin, câte cineva. 

Cum se petrecu și azi, de m-ați miluit cu pâine. 
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- Și n-ați aflat cine a fost? Că sunt tare ne-

răbdătoare să aflu!  Poate are cineva nevoie să facă 
pâine, pentru oameni sărmani. Ce mi-ar plăcea! Și 

Anghelina, își trecu coadele pe piept, să fie mai 

convingătoare. 

Calița nu-i vedea coadele, nici ia cu râurile 

prinse în migală, dar îi simțea sufletul care dădea 

pe afară, căutând fără astâmpăr loc luminat. 

- N-am avut cutezanța să întreb cine a urcat 

la mine pe prispă, să mă miluiască, dar am auzit 

lumea pe uliță, cum cereau blagoslovenie și tot 

șopteau: E Vlădica! E Kir Calinic!  

- Mâine mergem la biserica cea mare să ne 

închinăm. Și dacă avem noroc, poate-l zărim pe 

Vlădica. Îi spun în șoaptă, că tata a avut un legă-
mânt de ținut. Se porni Voicu, așa dintr-o dată, 
fiind prins în mărturisirea bătrânei, că aproape, 

nici nu-i mai părea rău, că se abătuse din drumul 

lui, ajungând pe negândite aici. 

- Ce forfotă s-a pornit! S-au strâns ca-ntr-un 

cerc, căruțe, trăsuri, animale! Parcă a pornit, așa 

dintr-o dată, un adevărat bâlci. Ce-mi place! Eu   

n-am fost niciodată la un bâlci ținut sub lună și 
presărat cu stele. Anghelina își deschise brațele, 

parcă voia să-și îmbrățișeze dorința. 

- Așa s-a pomenit aici! Vin oamenii de prin 

sate îndepărtate, să prindă ziua de târg. Aici e locul 

de întâlnire. Vorbesc, pun la cale, câte și mai câte. 

Unii vor să fie dis-de-dimineață, la biserica cea 
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mare unde slujește Vlădica. Au tot felul de neca-

zuri, dar au și bucurii, că așa e viața omului pe 

acest pământ. Calița vorbea și se legăna pe scăune-

lul ei cu trei picioare. Așa-i plăcea ei să se legene! 

Și nici nu avea cu-i da socoteală. Se legăna și gata! 

- Ce bine și-au ales oamenii să stea chiar în 

colțul acela de poiană de sub poalele bisericii celei 

mari. Au ocrotire de primejdie peste noapte. Uite 

Voicule, au făcut și foc! Ce-mi place!  

Anghelina, ar fi dat o fugă până acolo. S-ar 

fi învârtit printre oameni și le-ar fi ascultat cu aten-

ție păsurile. Își îndepărtă cu grijă gândul, să nu 

aducă supărare gazdei, care putea pe bună dreptate 

să zică: bine Anghelina, nu e bine aici pe prispa 

mea! Privește, ascultă și ia aminte!  

Asculta! Cum să nu asculte! Cuvintele aler-

gau și ajungeau nestingherite până la ea: Leliță 
Săftiță! Auz neiculiță!.... 

- O fi vorba de Safta lui Cioarec. O cunosc! 

E o femeie trupeșă. Stă în Negrea și ține ea un fel 

de crâșmă la noi. 

- E doar un cântec. Stai liniștită! Nu vorbesc 

oamenii de Safta voastră. 
- Ce bine le potrivești Voicule, dacă știi car-

te!  

- E nevoie să citesc! Tu nu auzi tot ca mine. 

Leliță Săftiță! Așa o fi chemând-o pe femeia omu-

lui. 
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- Lasă, că știu eu! Dacă era femeia omului, 

nu-i zicea leliță. Auzi! Săracul om, i s-a stricat și 
giubeaua, dar și fermeneaua, stând în ploaie. O, ce 

femeie fără inimă Safta asta a lui! Să-l lase atâta 

timp în ploaie! Că nu s-ar jeli omul atâta, în fața 

întregii lumi. 

Și așa acoperiți de iederă, cu umbra bisericii 

celei mari drept căpătâi, se culcușiră fiecare pe un 

colț de laviță, neluând în seamă freamătul din po-

iană, nici luna care da chip blând omului călător, 

nici pe bătrâna Calița, care priveghea pe scăunelul 

ei cu trei picioare, cu bucuria întipărită pe frunte, 

că singurătatea plecase în noaptea aceea de la ea.  

Noaptea e sfetnic bun și atunci când somnul 

coboară și-ntreaga frământare rămâne atârnată în 

odaia ascunsă în dreptul inimii, pentru a da loc 

gândului pribeag ce pătrunde pe furiș, aducând noi 

rânduieli vieții, și răspunzând chemării, care pe 

timpul zilei era greu de atins. 

Anghelina își așeză coadele drept căpătâi și 
cu mâinile pitulate sub ie, lăsă totul să fugă, prin 

zâmbetul ce-i fremăta pe buze, cum ar încerca fără 
sfârșit ceva a povesti. Că și oftatul se lepădase de 

reaua pornire, rămânând rușinat de suflarea caldă, 
ce nu putea fi atinsă. 

Voicu călătorea strașnic pe tărâmul lui. 

Oglinda chipului se luminase într-o liniște ce-i 

domolea pornirea. Doar mâinile erau încă de stra-

jă, cu mișcări ce căutau spre brâu. Îl supărau ciz-
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mele și-i venea să libereze picioarele să miște de-

getele în voie. Gândul se topește în vis. Grija stă 
trează, că nu se știe niciodată când se strecoară 
cineva, acolo pe prispă. Pune mâna pe cizme și 
fuge. Fuge cu cizmele lui. 

Calița nu vede dar prinde din zbor, orice 

mișcare. Ațipește un pic, apoi ia la depănat întreg 

târgul. Pentru unii are imagine clară, pe alții îi știe 

doar din auzit, dar le-ntruchipează chipul după 
săbaș. Fiecare se aruncă în neam. Trebuie să se-

mene cu cineva! Dacă e tufean, nu are cum să știe, 

rămâne un chip șters care strigă neîncetat după 
nume. 

Acum, apăsă ochiul stâng, să mai prindă în-

că o dată bolta luminoasă, ce se lățea în cercuri 

colorate până la frunte, cu multe globuri ca niște 

stele. Tot urmări o stea mai stingheră. Dacă-i ține 

calea, îi croiește drum, să spargă bezna ce-nrobește 

cugetul. 

Se risipi totul când cântară cocoșii și se cră-
pă de ziuă. Cântau cocoșii pe întrecute, între bătăi 
de nicovală. 

Fierarul nu asculta cocoșii. Bătea fierul să 
scoată la iveală cât mai multe potcoave și tocmai 

acum cărbunii nu-l ascultau. 

Anghelina nu auzea bătăile de ciocan pe ni-

covală și chiar dacă le-ar fi auzit ar fi crezut că 
bate o toacă. În Negrea nu aveau fierar. Oamenii 
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foloseau cuie din lemn. Și buțile erau încinse, cu 

cercuri din fâșii de mesteacăn. 

La căsuța împodobită cu iederă ca o mătușă, 
se strecură pe portiță o umbră cu întruchipare de 

om. Își propti coatele pe prispă, îndepărtând cu 

grijă iedera. 

- Mătușă! Sunt eu Mitru. Nu te speria! Am 

venit la târg. Ce zici! Te-ai gândit la vorba mea? 

Ce tot sucălești acolo! Numeri lâna de la oi? Lasă-l 
încolo de numărat. Hai să vorbim!  

Calița pecetlui cu degetul, spre marea tăce-

re, arătând spre laviță unde Anghelina apărea ca un 

ghemotoc. 

- Ai oaspeți! Acum am priceput. Dacă ști-
am, nici nu îndrăzneam!  

- Ușor, ușor Mitrule. Unde te porniși așa cu 

noaptea-n cap. N-ai stare! Cât ar fi viața de grea, 

omul are nevoie și de odihnă. Dacă nu ai grijă, 
ajungi ca mine și atunci te odihnești vrând-

nevrând. 

Anghelina se ridică în capul oaselor. Era 

obișnuită să doarmă pe prispă, când căldura te sco-

tea afară din casă dar orice zgomot pătrundea în ea 

și nu putea să-l alunge, decât atunci când se încre-

dința, că nu poate deveni primejdios pentru ea.  

Își îndreptă straiele, și câteva clipe rămase 

nedumerită, neștiind unde se află și ce caută în 

casă străină. Se dumiri, reînnoind firul peripețiilor, 
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până ajunse la casa îmbrobodită cu iederă și bătrâ-

na Calița, pe care abia o zărea. 

- Vai de mine! Am adormit așa dintr-o dată. 
Nici nu știu dacă am visat ceva! Am fost ruptă de 

atâta osteneală. Acum, sunt alta! Pot pleca la 

drum. 

- Mătușă Calița! Unde găsiși așa mândrețe 

de fată? Nu mi-o vinzi mie?  

Anghelina întinse la repezeală straiele și i se 

arcuiră sprâncenele, până căzu privirea peste omul 

care-și arăta doar o parte din corp, restul rămânând 

pitulat după prispă. 
- Nu sunt de vânzare! Dacă ar auzi vorba 

aceasta leica cea bătrână, s-ar supăra foc. Apoi eu 

am ceva zestre, nu sunt așa aruncată pe drumuri, a 

nimănui. 

- Mitrule, lasă fata în plata Domnului, că e 

suflet curat. Crezi că ea e obișnuită cu vorbe ca la 

ușa cortului! Nici nu s-a luminat de ziuă, și începi 

să atingi unde nu cunoști, până într-o bună zi când 

ți-oi găsi nașul. 

- Acum și tale, te porniși așa năvală asupra 

mea. Am zis și eu ca omul o vorbă. Ce am dat cu 

parul. Eu cumpăr și vând! Asta am învățat, asta 

fac!  

- Când și-or deschide ușile prăvăliile, aș 
vrea să cumpăr un ac bun, pricopsit, să meargă 
strună când pornești să întruchipezi o floare.     

Tare-mi place să lucrez cu mâna la fitece nimicuri. 
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Că am scos la iveală înflorituri, așa din capul meu 

și a fost bine. Anghelina pentru a fi mai convingă-
toare își trecu degetele peste râurile ce hodineau pe 

ie. Le urmări cursul până ajunse în dreptul inimii 

unde râurile se răscoleau căutând să iasă din matcă 
afară. 

Mitru nu putea să vadă râurile de pe ie. Nu 

se crăpase bine de ziuă și apoi iedera strânsese bi-

ne oblonul, spre a păcăli ziua și pe cei ce numărau 

cântecul cocoșilor. 

- Hai mătușă! Zi o vorbă să mă mângâie. 

Vinzi căsuța? O să ai mulțumire. Fac o prăvălie pe 

cinste. E vad mare aici. Se vântură multă lume; 

unii urcă la biserică, alții cască gura la prăvălia din 

colț și nu mai vorbim de căruțașii care trag în po-

iană. Sau facem altfel. Te muți la mine și trăiești 
boierește! Ce zici?  

- Nu vând Mitrule! N-am cum. Aici am 

trăit, de aici plec când o veni sorocul. Nu-mi purta 

de grijă, că am pază bună! Mă învârtesc aici în 

lumea mea. Cunosc fiecare colțișor și nu mă potic-

nesc când pășesc să intru în casă. 
Din partea cealaltă a prispei, Voicu auzea 

ceva, dar toată vorbăria se-ncrucișa cu imagini din 

vis. Tărăgăna și nu-i venea să se ridice în nici un 

chip. Așa sta-n firea lui, trebuia să tragă cineva de 

el până se punea în capul oaselor. 

Cu chiu, cu vai se ridică pe marginea laviței 

și duse mâna la brâu, să cerceteze dacă lipsește 
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ceva. Se liniști și pentru a-și face simțită prezența, 

lovi podeaua cu cizmele. 

Mitru îndepărtă perdeaua de iederă, să lăr-
gească imaginea. Își frecă ochii osteniți și se porni 

aproape tânguit: 

- E…, mătușă, eu te credeam năpăstuită și 
singuratică, dar văd că se tot duce norocul de la 

mine. Și întruchipasem tot felul de acareturi în ca-

pul acesta al meu, iar acum a început să fluiere 

vântul a pagubă în jurul meu. 

- Asta pagubă să ai Mitrule! Ce ridică omul 

cu sudoare, înflorește în inima lui. Ce vine așa 

dintr-un noroc, nu durează, se risipește de nu ră-
mâne piatră pe piatră. 

- Atunci, pune mâna Mitrule la muncă, că 
numai îndemnul acesta l-am auzit! Că-mi vine așa, 

să zic vorba ceea, când n-am avut eu noroc pe lu-

me, să nojesc ceva mai ca oamenii. Mitrule-n jos, 

Mitrule-n sus și când faci socoteala, pozânaru-i 

gol, creițarul pleacă, nu se lipește de loc la mine. 

Se-ndepărtă pe picioarele lui. Nu mai era o 

umbră. Zorile îl înconjurau, lămurind chipul        

și-ntețind pașii spre călcătură adâncă. 
- Voicule, tu nu zici nimic! Omul acela voia 

să mă cumpere, să mă ducă-n robie. 

- Am auzit ceva, ca frânturi de vorbe încâl-

cite, da parcă porneau dintr-un vis, dar bag seamă, 
că a greșit omul tot gândindu-se la negustorie. 

Cred că voia să-ți cumpere ia!  
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- Și dacă-mi lua ia, eu cu ce mă acopeream? 

Rămâneam așa ca un pui golaș, să râdă tot târgul 

de mine, până se ducea vorba la Negrea și rămâ-

neam de poveste în sat. 

- Poate se-ndura bătrâna Calița, deschidea 

lada de zestre și găsea ceva pe măsură. Dacă nu ți 
se potrivea chiar nimic, luai încuviințare de la ie-

deră și întruchipai la iuțeală un acoperământ. 

- Dacă arunci vorbe potrivnice asupra mea, 

mă întristez și când mă întristez, mi se zguduie 

pieptul amarnic și pornește oftatul. Mai bine uităm 

vorba aruncată așa la-ntâmplare și care înveninea-

ză, că de fapt nu a rănit pe nimenea. Trimit omului 

cuvântul slobozit fără voie, și păstrez ia cu toate 

râurile după ea. Vorba pornește ca fulgerul și e 

câteodată tăioasă, te lovește năprasnic și doare de 

chiui și-ți vine să alergi ca apucatul, fără chip de 

scăpare . 

- Că eu zic, să lăsăm vorba bună, sau rea, să 
alerge după cum e sufletul omului, apoi să hodi-

nească cât o vrea, iar noi să ne pregătim să apucăm 

calea cea dreaptă, că dacă nu sunt în trei zile acasă, 
e vai și amar de pielea mea. Dacă mă abat o centi-

mă de la ceea ce am promis să fac, n-am ce mai 

căuta față-n față cu mama Catinca. 

- Eu sunt gata, dar nu plec până nu arunc o 

mână de apă pe ochi. Așa sunt eu învățată, să-mi 

spăl fața dimineața, să prind vioiciune, pentru în-

treaga zi. 
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- Să nu părăsești niciodată acest bun obicei! 

Glăsui Calița, care părea că doarme. Nu dormea, 

moțăia nițel pe scăunelul ei cu trei picioare. Arătă 
spre ciubărul care aștepta să fie luat la socoteală, 
că s-a scorojit stând de multe ori fără apă. 

- Unde e fântâna? Aduc acum apă proaspă-
tă! Îmi place să aduc apă. Cel mai mult îmi place, 

când coboară ciutura în apă. Când o ridici, scoți 
licoare de viață din adâncul pământului. 

- Mergi dincolo în locul unde sunt adunați 
căruțașii. Nu o să fie așa cum spui! Găsești acolo o 

fântână cu coferul găurit, și-o să ai osteneală până 
agonisești ceva apă. 

Anghelina fără vorbă multă, apucă ciubărul, 

care era o nimicură față de cel pe care-l folosea 

acasă. Porni spre fântâna, în jurul căreia se adunau 

căruțașii, dar până acum nu venise la nici unul 

gândul cel bun, să schimbe coferul. Scoteau așa și 
coferul răspândea apa prin toate crăpăturile, până 
într-o zi când tare supărat, avea să ajungă ciur. Nu 

mai cânta omul supărat pe acea Safta și nici nu-l 

putu recunoaște din mulțimea cuprinsă de griji și 
multe socoteli ale zilei. Oamenii nu cântă diminea-

ța. Doar la biserică se cântă cu sfială și legănat se 

cântă spre dimineață blajină. 
Dacă atunci ca prin minune, Calița ar fi avut 

parte de un potop de lumină peste ochi, o zărea 

negreșit pe Anghelina purtând ciubărul pe cap fără 
să-l sprijine, și nu avea nici glavie, doar părul ei 
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bogat știa greutatea ce căuta la fiecare pas, să ude 

pământul să-i facă necaz. 

Voicu o urmări de pe prispă, printre iederă, 
cu ce siguranță pășea. Ciubărul devenise un fel de 

podoabă, însemnându-i biruința din care se întor-

cea. Până la urmă îi păru rău că nu a plecat să o 

ajute. Da’ ce să-i facă, dacă e așa repezită! Pentru 

a arăta că nu e lipsit de suflet, o slobozi de povară 
și așeză ciubărul la locul lui. 

- Gata! Am adus apă bună, neîncepută, că 
nu am găsit pe nimeni dornic să scoată. 

Oamenii se gândesc la apă, doar când îi 

prinde pârjolul în cerul gurii. Atunci ar bea și apă 
tulbure. Nu e bine să arunci cu pietre să tulburi apa 

din fântână. Nici chiar în joacă. Așa mi-a spus mie 

leica cea bătrână, că vine timpul să-ți fie sete și să 
bei apă din fântâna pe care ai tulburat-o. 

Anghelina începu să se gospodărească, 
aranjând velința de pe laviță și căută o întruchipare 

de mătură, să lase locul curat. Găsi o ulcică de pă-
mânt pe palmarâcul prispei și aplecă ciubărul să 
prindă apă măcar așa cât ai sătura un stol de vrăbii 

după ce au curățat căpisterea de mălai. Coborî la 

iuțeală cele două lespezi ce primeau pașii ca trepte 

trainice, puse acolo cu multă chibzuială. 
Își spălă mâinile, fața și apoi trecu de mai 

multe ori cu degetele prin păr, că așa avea rânduia-

la, care nu se putea îndepărta de la ea. Acum era 

alta, că n-o mai apăsa între gene povara somnului 
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și încredințată că tot omul trebuie să facă ca ea, 

întinse ulcica lui Voicu, care se supuse fără nici o 

vorbă, numai că spălatul lui era așa de zgomotos 

că pleca apa în ploaie printre degetele lui. 

- Ar fi timpul, să ne luăm rămas bun și apoi 

să cercetăm după cele de cuviință, biserica cea ma-

re și dacă avem noroc poate-l zărim pe Episcopul 

Calinic. Apoi intrăm într-o prăvălie, vedem cum e 

la târg și pe aici ți-e drumul, că și așa am ocolit 

pământul, în loc să fi mers unde trebuie. 

- Acum, eu nu mă prind cu jurământ mătușă 
Calița, dar poate într-o zi, pașii mi-or călca iar uli-

ța aceasta și să te găsesc atunci sănătoasă, tot aici 

pe prispă. O să aduc pentru tale pâine bună cum 

numai eu știu să fac. Pot să-ți aduc poame și nuci. 

Lângă căsuța noastră e un nuc bătrân, cred că are 

ani, cât stau așa, pe-o ramură frunze. Leica spune 

că acolo l-a moștenit. Are el nucile atât de bune și 
au coaja așa de subțire, cum e foița de hârtie. Le 

poți sparge între două degete. Nici nu-ți vine să 
crezi! Așa lesne se lasă la spart. 

- Ai suflet bun și darnic, fata mătușii, dar ca 

să mestec nucile tale, mi-ar mai trebui o pereche 

de dinți, că ai mei au părăsit gura. Mă mulțumesc 

cu un dumicat de pâine, că doar nu mut pietre de 

moară să mă îndestulez cu mâncăruri alese. 

- Eu zic să ne grăbim că s-a pornit forfota 

pe ulița cea mare. Se ridică soarele și mai ajungem 

unde trebuie, la Sfântul Așteaptă. Facem ca ieri: 
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treanca- fleanca și ne trezim cine știe pe ce melea-

guri. Voicu se înclină în fața bătrânei, ca semn de 

rămas bun, fără să gândească că bătrâna Calița nu 

putea să-l vadă. 
Anghelina își deschise brațele să o apropie 

de pieptul ei, dar atât de neașteptată îi era pornirea, 

că ajunse cât pe ce să o răstoarne de pe scăunelul 

cel mic cu trei picioare. 

- Mergeți în Paza Domnului și să ziceți și 
pentru mine o rugăciune pe unde mergeți că m-o 

ierta Tatăl Ceresc cu dezlegare grabnică de pe 

acest pământ, că e grea bătrânețea, neputința și 
singurătatea. 

Anghelina îl urmă pe Voicu, coborând agale 

cele două lespezi ce țineau încă rânduiala trainică 
de coborâre spre ulița largă. 

Să mergem mai întâi la biserica cea mare că 
așa se cuvine. Ne închinăm și adăugăm rugăciune 

în fața blagoslovitelor icoane, apoi aprindem un 

crâmpei de lumină pentru cei care nu mai sunt. 

Anghelina încuviință aplecând capul. Își 
șterse ochii cu dosul palmei de lacrimile ce jucau 

între gene. Îi tremurau buzele și o greutate sta între 

ochi, gata să coboare spre cămara rostuită din lut, 

care simte când cugetul toacă. 
Ocoliră locul unde căruțașii își petrecuseră 

noaptea. Nu mai erau. Se răspândiseră pe negândi-

te să prindă loc în târg, să vândă , să cumpere, doar 

s-o prinde de ei puțină agoniseală. 
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Fântâna era la locul ei, nu plecase. Nici nu 

avea cum! Fântânile nu sunt umblătoare. Doar iz-

vorul se mută câteodată, apucă altă cale și rămâne 

fântâna seacă, se pustiește. Așa e și omul, dacă nu 

curge izvorul vieții pe unde trebuie, rămâne sălașul 

pustiu. 

Din ulița cea mare, până la biserica ridicată 
de Episcopul Calinic, e o pășită de loc. La ce bun 

să întrebi oamenii unde se află, când întreaga su-

flare, stă sub paza binecuvântării cinstitei cruci și 
ocrotirea Marelui Ierarh Nicolae. 

Așa căută în sinea lui și Voicu, să nu piardă 
timpul cu întrebatul și ajunseră în fața bisericii, 

călcând ușor să nu facă zgomot cu cizmele, să stri-

ce liniștea, care nu sta ascunsă era chiar acasă la 

ea. 

- Voicule, trebuie să intri primul, că așa se 

cuvine, întâi partea bărbătească. 
Fără a lungi vorba,Voicu se pecetlui cu 

Semnul Sfintei Cruci, apoi se înclină până atinse 

cu degetele pragul, că așa-l învățase pe el Catinca, 

și-l dăscălise cu sârg, să nu uite niciodată, să facă 
Semnul Sfintei Cruci cu mare cuviință. 

- Voicule, eu mă cutremur, mă fac mică de 

tot. N-am văzut un loc mai minunat, parcă ar fi un 

colț din poiana raiului care mi s-a arătat mie odată 
în vis. 



Virgil Oprescu Runceanu 

91 

 

- E palatul Sfintei Treimi. Așa mi-a povestit 

tata, că a aflat atunci, când a făcut canon de mul-

țumire, la ridicarea bisericii de la Frăsinei. 

- La noi în Negrea e o bisericuță mică, din 

lemn, ca o colibă, dar negreșit Dumnezeu locuiește 

și-n ea, că așa mi-a spus leica. 

- Așa cred și eu, dar unde ne aflăm noi 

acum, slujește Vlădica și când are trecere ascultă 
slujba și Domnul Țării. 

- Ce bine-mi pare că am venit aici. Eu mă 
închin acum, să rămână lămurită în mine priveliș-
tea aceasta, să nu piară niciodată. 

Dintre icoanele cele mari, se ridică fără să-i 
trosnească oasele, o cinstită față bisericească. Îi 

cercetă cu blândețe, pecetlui de mai multe ori cu 

arătătorul buzele, apoi le arătă locul unde trebuie 

să se așeze în tăcere adâncă, că așa se cuvine. 

Îl priviră rușinați și parcă ar fi vrut să spu-

nă; că știau cum se cade a intra în Sfânta Biserică, 
dar ei nu au văzut niciodată așa minunăție! 

Nici nu apucară să se așeze prea bine, că să-
riră ca la comandă când cântarea porni dintr-o dată 
și nu se mai sfârșea trecând dintr-un colț într-altul, 

apoi răsunând dincolo de tâmpla aurită și legăna 

candelele o blândă lumină, împuținând undelem-

nul, picătură cu picătură, în dulce har de lumină, 
pentru cei ce căutau să înlăture negura întristării cu 

scântei din lumină. 
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Și se lămuri iară și iară sorocul luminii. 

Acolo, pe-ntinderea lumii, ce stă într-o mână de 

lut, din care țâșnește izvor, să mângâie focul ce 

pleacă din palme, spre bolta podoabă de frunze cu 

har, trimițând rădăcini în adânc sub prestol, să pi-

cure prinosul prin arborele vieții. 
Anghelina simți o atingere pe creștet, ca o 

adiere, pecetluind-o cu acea putere ce lămurește 

calea și ține stavilă furiilor. Parcă auzea tot ce se 

petrece în jurul ei, când un abur ca puful ce sare 

dintr-o frunză răsărită-n Rusalii, ieșea, colinda, și 
se reîntorcea cu mireasmă din taina de necuprins, 

inundându-i cu tot ce sta prezent, într-o lucrare 

bine conturată în trup. 

- Hai, treziți-vă! Nu vă rușinați! Și apostolii 

au ațipit la Schimbarea Domnului la Față. 
Anghelina se uită nedumerită, la icoana zu-

grăvită pe un întreg perete, dar și la cel care-i vor-

bea. Nu înțelegea, de ce nu o ceartă și cum poate 

sfântul la picioarele căruia au ațipit, să-i privească 
cu atâta bunătate, înălțând crucea și arătându-le 

pergamentul în care sta înscris în câteva cuvinte 

înțelepciunea sa. Dacă știa să citească, n-ar fi pier-

dut nici o slovă, le lua cu ea, dar așa se mulțumi cu 

mângâierea ce cobora pe suflet. 

- Acum s-a terminat slujba, o să mergeți să 
gustați ceva, că așa a spus Părintele Episcop     

Calinic, când v-a blagoslovit. 
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- Cum, a trecut pe lângă noi Vlădica și nu   

l-am văzut! Trebuia să-i spun de tata, care a făcut 

canon de mulțumire la Frăsinei. S-a prăpădit taica 

și poate rostea Vlădica și pentru el o rugăciune. 

Voicu se întristase, că dacă tot încurcase ca-

lea pornită spre Frăsinei, cu dezlegarea primită, 
altfel ar fi avut obrazul să aducă mărturie în fața 

mamei lui. 

- Vlădica a plecat în grabă la Mănăstirea 

Lainici, acolo e stareț Cuviosul Irodion și e cale 

lungă până la Lainici. Vă îndemn să nu-l așteptați, 
că nu s-au băgat zilele în sac!  

- Eu aș vrea să mai vin, dar nu știu dacă mă 
lasă leica! Am plecat la Frăsinei și aproape c-am 

încurcat nițel drumul. Nu-mi pare rău, că multe    

s-au adăugat la mine. 

- E bine că cercetați sfintele lăcașuri dum-

nezeiești, că numai așa aveți parte de ajutor și veți 
fi păziți de rele și de văzduhul cel neprielnic, de 

toată boala sufletească și trupească, care se poate 

năpusti pe negândite asupra noastră. 
Cu acest îndemn, călăuză vrednică de ur-

mat, porniră cu cinstita față bisericească și supuși 
gustară bucatele rânduite pentru ziua aceea spre a 

fi împărțite călătorilor și nevoiașilor încercați de 

foame și slăbiți de vlagă. 
Acum cunoșteau drumul. Și-apoi nu mai era 

timp de pierdut. Voicu se uita să vadă munții, să 
fie mai aproape locul de unde a pornit. Se uita și 
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spre casă, dar Piscul Măgurii oricât de înalt îl cre-

dea, acum nu se lăsa în nici un chip văzut. 

- Voicule, tare mi-a plăcut în biserica cea 

mare unde slujește Episcopul Calinic, dar n-am 

înțeles un lucru; era acolo sus un mic pridvor și pe 

marginea lui era așezată o pasăre cu aripile desfă-
cute spre zbor. După cioc parcă era uliu. Dar ce 

rost avea acolo, m-am tot socotit, dar n-am nici o 

deslușire în mintea mea. 

- Am văzut, dar nu era uliu, era vultur. Să fi 
fost meșterit din piatră sau din altceva, că dacă nu 

pun mâna pe el, nu am cum să știu. Cred că a slujit 

unui sfânt, că mi-a povestit mie mama ceva cu o 

pasăre care aducea mâncare. Dar cine știe, o fi alt-

ceva! Mai bine întrebăm când ajungem la Frăsinei. 

Găsim acolo lămurire. 

- Dacă a fost vultur, mai bine! Nu mi-a fă-
cut nici un rău ca să-l apăs cu vorba. Uliu mă stri-

că, face prăpăd. Nici să nu aud de numele lui!  

- Am ajuns în dreptul fântânii, de unde ai 

scos apă cu coferul. De aici se vede casa cu iederă 
a bătrânei Calița. Tu vezi ceva acolo?  

- Văd! Intră chiar acum un cinstit obraz bo-

ieresc, că prea e-mpăunat cu giubeaua până la pă-
mânt. Și nu e singur are cu el un slujbaș care poar-

tă un coș. Ce mă bucur, îi duce merinde! A grăit 
adevărul bătrâna! Nu trece o zi, fără a fi miluită. 

- E milostiv și i se adaugă o faptă bună. Dar 

mai bine să nu-mi ia nimeni în seamă gândul cel 
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îndoielnic. Să nu vrea și jupânul acesta, casa bă-
trânei! 

- Nu se lasă mătușa Calița prea ușor. Cerce-

tează cu dibăcie sufletul omului. Apoi, după cum a 

spus, e apărată de vrăjmași și de grija unui colț de 

pâine, prin blagoslovenia ce stă asupra sa, de la 

Episcopul Calinic al Râmnicului. 

Tare aș vrea să aflu într-o bună zi, ce s-a 

mai petrecut la casa cu iederă. Cine știe dacă pașii 
mei vor mai fi îndrumați să mai calce aici. Că s-a 

îndurat leica de m-a slobozit să purced la drum, 

altfel rămâneam mult și bine în Negrea și nu tre-

ceam Oltul, pe tărâmul celălalt. Dacă mă curăț de 

oftat, altfel va fi viața! Nu se cădea să mă vait în 

fața bătrânei Calița, să-i aduc întristare, dar azi 

noapte iar am oftat. Am oftat rău de tot, mi s-a 

zguduit pieptul. Că așa e omul, când nu are un 

gram de noroc! Dacă nu ațipeam în biserică, spre 

marea mea rușine, că eu cred că m-am molipsit de 

la tine, îl vedeam pe Vlădica, când s-a apropiat de 

noi să ne blagoslovească. Atunci îi spuneam repe-

de despre apăsarea ce stă asupra mea. Două vorbe 

îmi trebuiau, și eram tămăduită. 
- Da’ eu, care puteam să-i spun că tata a dat 

o mână de ajutor la ridicarea cinstitei biserici de la 

Frăsinei. Îi spuneam numele Spirea, cel care s-a 

mutat din viața aceasta. Așa ar fi avut tata parte de 

pomenire mare, îi rostea numele Episcopul       

Calinic. 
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- Acum ce facem, ne mai uităm prin târg? 

Tare îmi place! Am auzit că sunt multe prăvălii cu 

tot felul de lucruri, ce-i trebuie omului în casă. 
- Nu mai stau nici o clipită! Apuc drumul 

Oltului spre izvor să ajung unde ne-a lăsat luntrea. 

Eu am o rânduială de împlinit! Din partea mea, 

poți rămâne cât vrei. Poate răsare cineva cunoscut 

și te întorci până la asfințit acasă. 
Anghelina plecă capul și strânse buzele, așa 

de ciudă, că niciodată nu poate să aleagă după voia 

sa. Rămase cu împlinirea că a văzut ce trebuia. Dar 

nu se știe când va veni iar o zi luminoasă și-i va 

descoperi alte minunății. Atunci va sălta bucuria 

atât de mult, încât va da pe afară. 
- Pe voi, eu vă cunosc de undeva! A…, ga-

ta. M-am dumirit! Ați fost oaspeți la mătușa Calița. 

Nu știam de unde să vă iau. Era cam întuneric, dar 

v-am deslușit. Cunosc atâta lume, dar anumite făp-

turi mi se cuibăresc, aici în mine și nu le mai pot 

scoate niciodată. 
Eu nu mă bag, dar vă întreb așa într-o doa-

ră, cu ce treburi pe aici prin târg?  

- Am venit să vedem și noi, poate o dată-n 

viață biserica ridicată de Vlădica Râmnicului, că 
multe fapte bune au ajuns și pe la noi. Ne-am în-

chinat în biserică, dar pe Vlădica nu l-am văzut. 

Tocmai pleca de zor la Mănăstirea Lainici. 
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Voicu prinse cuvântul să nu înceapă       
Anghelina să-și plângă oftatul și câte și mai câte 

încât să se deslușească omului și tainele lui. 

Anghelina nici nu avea de gând să vorbeas-

că cu Mitru, că așa înțelesese de la bătrâna Calița 

că-l cheamă. Cum să vorbească când el gândise s-o 

cumpere sau să-i acapareze mândrețea de ie, la 

care lucrase tot Postul Paștelui, să fie și ea în rân-

dul lumii cu lucru nou, să primească în palme 

Sfânta Lumină. 
- Eu fac cărăușie. Acum trebuie să merg ne-

greșit la Cozia. Încarc niște piatră. Nu orice piatră! 
Se găsește acolo o piatră lată care se desface-n fe-

lii. Are căutare mare. Cei care au prins agoniseală, 
fac potecă prin curte să nu-și strice încălțările prin 

noroi. 

- E în drumul nostru. Dacă nu-ți vine prea 

greu, ne poți lua și pe noi. Numai o parte din drum, 

că apoi avem altă cale. Nu te-ngreunăm așa, pe 

degeaba. Îți numărăm creițari în palmă. Ne înțele-

gem omenește!  

- Dacă nu mai aveți de colindat prin târg, 

putem porni, că se ridică năduful peste noi și le e 

greu și cailor. 

Anghelina nu asculta, era numai ochi la 

mulțimea pestriță, care se tot vântura după tot bu-

nul plac. Le cerceta cu luare aminte înfățișarea, dar 

mai ales cum erau împodobiți, că se și minuna în 

sinea ei, de câtă risipă de pânză rară, colorată și 
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înflorată puteau avea. Încercă să-și închipuie răz-

boiul de țesut, din care a ieșit pânza ca zarea și tot 

felul de ciubucării cum n-a mai văzut. 

- Voicule, dacă dăm greș și ne rătăcim, ne 

ducem unde nu te-ai gândi și ne trezim în alt capăt 
de lume, de nu le-nțelegem nici vorba! Atunci s-a 

sfârșit cu noi, cădem în robie. Vorbi  așa, șoptit, să 
nu priceapă Mitru temerea ei. Că tot pe jos era mai 

bine pentru ei!  

- Ai rămas pe timpul vechii stăpâniri. Acum 

e Vodă Cuza, nu mai cutează nimeni să facă rele. 

Și ai uitat că stă asupra noastră, blagoslovenia ce 

ne-a dat-o Episcopul Calinic! Dacă ar fi noapte ai 

mai zice, dar ne aflăm la lumina zilei. 

Voicu o încurajă, dar temerea era mai mare 

asupra lui și duse fără să vrea mâna la brâu, ca să 
cerceteze dacă stă în siguranță ceea ce nici gândul, 

nici cuvântul, nu aveau slobozenie a da la iveală, 
taina ce sta asupra lui. 

- Dacă nu mai aveți socoteli grabnice pe 

aici, ci vă mulțumiți doar cu mila Celui de Sus, eu 

zic că ar fi timpul să dăm frâu cailor, că eu trebuie 

să împlinesc astăzi această chirie. 

Fără prea multă vorbă, părăsiră poiana de la 

poalele bisericii ridicate de Episcopul Râmnicului, 

locul pe care-l cercetaseră îndelung cu o seară îna-

inte, chiar de pe prispa cu iederă, a bătrânei Calița. 

Bătrână ce le rămăsese la inimă, prin suferința ei 
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ce-o purta cu răbdare, dar și taina profundă ce-o 

înconjura. 

Și Mitru o avea la inimă, numai că săgeata 

lăsa inima în cuibul ei și zbura mai departe. 

Anghelina se așeză în spate. Nu de alta dar 

voia să cuprindă cât mai mult, să-mbrățișeze tot ce 

credea că e bun și frumos, să le așeze spre păstrare 

într-o parte a cugetului sfătuitor, că nu se știe când 

va avea nevoie de un sfat ziditor. 

- Voicule, am văzut o prăvălie și n-am 

cumpărat măcar un ac să-l duc mângâiere lui leica 

cea bătrână, că mi-a dat slobozenie să cercetez lo-

curi străine!  

- Dacă vă poftește inima la ceva mărunți-
șuri, să glăsuiți. Mitru e mâna dreaptă a negustori-

lor. Știu orice vicleșug! Mă târguiesc eu pentru 

voi. 

- Nici gând să ne oprim! Găsim noi un ac pe 

unde umblăm. Dacă nu, luăm un pistolnic să în-

semnezi cu el cinstita pâine, prinos pentru Sfânta  

Anafură. Că tot spui în stânga și-n dreapta că faci 

pâine bună. Apoi, îl așezi la Răsărit pentru buna 

pază în casă. 
Voicu așezat pe loitra carului, se arătă con-

vingător, că nici nu se gândea să ajungă a scoate 

punga pe tejgheaua negustorilor, dând slobozenie 

la necaz. 
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- Că acum, vorbim între noi ca oamenii că-
lători, să facem calea mai lină. Spuneți pe bună 
dreptate! Ce căutați voi la mătușa Calița?   

Vreți să o îmbrobodiți, să puneți mâna pe 

casă! Ați prins vreo vorbă aruncată de un căruțaș, 
și gata, grămadă pe pricopseală! Cu glăsuire mie-

roasă, că așa și pe dincolo. Vă ținem în palme, cu 

pâine caldă și ne grijim și pentru cele necesare su-

fletului!  

- Asta temere să stea asupra dumitale! Eu 

nu mă dau pentru nimic în lume din cuibul meu. 

Să lași în urmă vorba aceasta că nu se potrivește la 

noi. Avem alte socoteli care ne țin lipiți de melea-

guri apărate din greu, de cei care stau sub glie și au 

nădejde în noi.  

Anghelina lăsă casele și oamenii în plata 

Domnului, închise ochii să nu amețească de la le-

gănatul carului și nu-i deschise până nu plecă arsu-

ra dintre ochi. Se răsuci să-l cerceteze pe Mitru. 

Nu-i picaseră bine vorbele aspre aruncate cu oare-

ce răutate asupra lor. O îndemna ceva din interior, 

să vadă de unde au ieșit. 
Cercetă odată, de două ori și găsi un om mic 

negricios, cu mâinile prea lungi pentru corpul lui. 

După vorbă nu părea vârstnic, dar era tăbăcit și 
îmbătrânit peste vreme. La Calița printre iederă 
nu-i văzuse decât tăciunii ochilor. Acum îl încon-

jură, lăsându-și bărbia în piept, să poată trage mai 
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ușor pe la coada ochiului, la îmbrăcămintea omu-

lui. 

Era îmbrăcat ca și ei. Nu se boierise de loc, 

chiar dacă se fălea că ajută pe mulți negustori. Pâ-

nă la urmă, scoase afară gândul cel rău, și-l căină 
pe acest Mitru: Că o fi sărman și rupt de osteneală, 
dar un pic de bunătate tot se afla în el, că altfel   

nu-i lua în car și se toceau opincile ei. 

Mitru simțise sau nu, arsura ochilor ei în 

coaste, dar se întoarse pe negândite și glăsui do-

mol. 

- Că ați urcat astăzi la biserica cea mare! A 

slujit astăzi Vlădica, că l-am zărit plecând cu trăsu-

ra, în grabă mare? Atâtea griji stau în sarcina Sa, 

că eu nu-mi închipui cum le împlinește! 

- Mare dorință sta asupra noastră, măcar să-l 
zărim! Așa am aflat și noi că a plecat spre Lainici, 

la mănăstire unde e un stareț blând și îmbunătățit 
în cele sfinte, numit Irodion. Ați avut parte să fiți 
în apropierea Sa?  

Voicu ocoli toată tărășenia lor, cu ațipitul în 

biserică, să nu cadă în rușinea cea mare. Putea să-i 
dea jos din căruță sau să râdă cu gura până la 

urechi, povestind și la alții, că a întâlnit niște som-

noroși. Și-ar fi avut bună dreptate!  

- Dacă am fost în apropierea lui Vlădica! Eu 

sunt Mitru și l-am slujit de nu știu câte ori!  

Dar omul e lacom și cade repede în păcat. 

Să vă spun, că tot am început:  
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Era cu un an, doi, înainte de a urca Vodă 
Cuza la domnie. Și-mi trimite într-o zi vorbă Vlă-
dica, că trebuie să merg de grabă la Schitul Iezer, 

cu o povară de grâu. Era foamete mare, sărăcie în 

popor. Nu mai prididea Vlădica, să ajute sărmanii 

prin grija Sfintelor Mănăstiri. 

Am încărcat eu sacii cu grâu de la negusto-

rul care primise destui gologani în palmă, că nu se 

îndura nimeni să dea de pomană, nici un pumn de 

grâu. Pornind la drum, a încolțit în mine gândul cel 

rău și până la faptă n-a mai fost mult. Aveam la 

mine un tureac de sac și ce am zis: dacă iau câte 

puțin din fiecare sac, nici nu se cunoaște. Și până 
la urmă, chiar dacă am luat creițari pentru cărăușie, 

sunt și eu sărman, să am parte și de puțin uium. 

Cum am ajuns într-un loc dosnic, am luat 

sacii la rând și am pus din fiecare, așa cât am cre-

zut că nu bate la ochi. Apoi am pitulat sacul în tu-

fe, cum numai eu mă pricep, că nici cel mai ager 

ochi nu l-ar fi dibuit. 

Să vedeți! Când am ajuns în dreptul cireșu-

lui trăsnit, caii s-au poticnit. Dă chiot, îndeamnă! 
Nimic! Se ridicau în două picioare și trăgeau în 

părți să răstoarne căruța. 

Eu am petrecut multe, dar așa ceva nu în-

tâmpinasem! Nu aveam frică nici de întuneric, nici 

de oameni răi, dar acum m-a luat cu tremurat și a 

venit un frig peste mine, de mi s-a zburlit părul. 

Cât pe ce să-mi sară căciula. 
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I-am luat cu binișorul de frâu, încercând să-i 
urnesc să treacă locul cel rău. Nici chip să mă as-

culte. Am încercat să-i întorc, cu gândul de a apu-

ca pe un drum lăturalnic. 

Uite că au vrut! Dar când am ajuns în drep-

tul tufelor unde era ascuns săcoteiul cu grâu, iar   

s-au oprit. 

E…, mi-am zis! Asta era! Nu merge la mine 

furtișagul! Cum am pus săcoteiul în car, trăgeau 

caii ca mielușeii, că știau drumul. 

Am împlinit chiria și aproape că am uitat tă-
rășenia, până într-o zi când dau față-n față cu Vlă-
dica, care m-a întrebat parcă așa într-o doară : 

- Mitrule, ai ajuns cu bine la Iezer? Ai avut 

grijă să nu pierzi din grâul sărmanilor pe drum?  

Încercam eu să zic ceva, dar îmi pierise gra-

iul. Dau să deschid gura, și-mi trosneau fălcile. 

Până la urmă am lăsat capul și am privit vârful 

opincilor, așteptând să primesc dojană, dar mă ru-

gam să nu sloboadă legătură asupra mea. 

- Ai grijă Mitrule, să nu se mai sperie caii 

niciodată!  
Asta a fost! A făcut semn vizitiului să por-

nească, iar eu am rămas așa mult și bine. Nu mă 
puteam urni. Parcă intrasem cu picioarele în noroi 

lipicios și nu le mai puteam dezlipi. 

Acu-i acu! Să vă spun și n-o să mă credeți! 
Când am ajuns acasă, mohorât și plouat rău, că-mi 

curgeau lacrimile șuvoi, pentru fapta cea necugeta-
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tă. Așa, că pornisem să spun! Am găsit săcoteiul 

cu grâu, acasă, la mine pe prispă. 
- Ce mă bucur, că nu ați rămas pocit în mij-

locul drumului! Eu aș fi alergat pe brânci să cer 

iertăciune. Și Anghelina se ghemui de parcă voia 

să arate cum ar fi făcut. 

- S-a lămurit atunci fapta. Când mi-am ple-

cat capul și mi s-a legat limba am fost într-o mută 
mărturisire și am priceput că am dobândit iertare, 

când am fost miluit, că sărăcia bat-o s-o bată, m-a 

împins în păcat. 

Vă spun cu mâna pe inimă! De atunci nu 

mai pun mâna pe nici un pai care nu este în drept a 

fi al meu și încerc în fiecare zi să ajut după putință 
pe câte cineva. 

Mitru îndemnă caii și se pierdu cu gândul în 

altă parte, lăsând să-i scape spre auzire frânturi 

dintr-un cântec în care tot amintea de-un haiduc. 

Anghelina se perpelea și nu-și mai găsea lo-

cul, că-i venea pe limbă să-l întrebe: Cum rămâne 

cu bătrâna Calița? Voia acest Mitru ispășit s-o în-

șele sau cu adevărat îi purta grija și dorea din toată 
inima să-i ușureze bătrânețea?  
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- IV- 

 

În Piscul Măgurii liniștea coboară agale, ne-

stingherită de glasul lăuntric ce-nfășoară în mreje 

tăinuite întreaga făptură. 
Catinca chiar dacă ar alerga să prindă un 

colț de liniște rătăcită printr-un ungher, n-ar putea. 

Frământarea îi sta buclucașă în cale, înăbușind-o în 

șoapte de glas rătăcitor. După întreaga socoteală 
ținută în frâu chiar dincolo de cunoașterea locuri-

lor neatinse vreodată de picioarele ei, Voicu ar fi 

trebuit să se întoarcă acasă. 
Să fi întâmpinat ceva? N-are cum! E întru-

chiparea lui Spirea, nu se lasă prins oarecum în 

nestatornicia pasului stingher. A rămas la sfintele 

slujbe de peste noapte și zi, apoi n-a găsit băiatul 

la-ndemână timpul hărăzit pentru el de un cinstit 

obraz ostenitor în Sfânta Mănăstire. Și cum să ple-

ce așa cum a venit! A așteptat să primească asu-

pra-i întreaga dezlegare. Că poate s-au îndurat să 
rânduiască și-o mică pomenire pentru tatăl lui, 

numărându-i ostenelile și cântărind bruma de la-

crimi așezată ofrandă pe lespedea răbdării, limpe-

zită prin pocăința lui. 

Decât să umble năucă frângându-și mâinile, 

mai bine se întoarse la drumul însemnat prin cenu-

șa din vatră, ajungând la zidurile de înconjur ale 
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Mănăstirii Văcărești. Le rostui cum știu mai bine, 

să pară trainice și cu mult preț. Trainice au fost că 
altfel ar fi căzut în numeroasele încercări prin care 

au trecut. 

Catinca n-ar fi adăugat nici o piatră la zidul 

mănăstirii. L-ar fi mistuit din priviri, să nu mai fie 

opreliște pentru cei ferecați în lanțuri aici. 

Ajunsese cu Barbu în plină noapte la      

Văcărești. Până dimineața și-a găsit reazem într-un 

pinten al zidului, iar când frigul pătrundea pe furiș 
furnicând prin oase își perpelea mâinile la focul 

întreținut cu migală de oameni ca și ea, care trăiau 

cu nădejdea, că prezența lor aici, va însemna ceva. 

Când noaptea își pleacă capul, omul ațipește 

un pic, chircit lângă foc, rezemat de zid, numărând 

rotirea caraulei de la poarta cea mare, cu porunci 

repezite într-o limbă săracă, fără cântec sau jalnic 

suspin. 

Focul întețit nu știe de întristarea lor. Își 
plimbă limbile aurii, peste chipuri ce și-au lăsat 

frumusețea acasă, slobozind la joc umbrele, până 
când vor scoate la iveală imagini ce stau ascunse 

sub obloanele trase asupra ochilor. 

Într-un loc necunoscut trec greu clipele de 

priveghere. Catinca se agățase strașnic de firul 

trainic al năzuinței sale. Îl urmase încrezătoare, că 
va ajunge la un bun liman. 

Cum s-a crăpat de ziuă, în fața turnului de la 

poartă, au năpădit de nu se știe unde, atâția oa-
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meni, veniți ca la comandă. Catinca se amestecă 
printre ei, să culeagă orice cuvânt, care putea dez-

lega ceva pentru ea. 

Rămăsese așa, a nimănui, că nici pe Barbu 

nu-l mai zărea. Se topise în învălmășeala de oa-

meni, unii apăsați de necaz, cu sufletul la gură, 
alții setoși nevoie mare să afle ce și cum se mai 

întâmplă, dar cei mai aprigi erau un fel de precu-

peți ce cășunau asupra ta, să-ți vândă cu dea sila 

orișice. 

Apariția unui slujbaș înveșmântat mai ose-

bit, purtând pe anteriu o culoare cam ștearsă, care 

trebuia să-i lămurească rangul, strânse mulțimea 

într-un murmur de așteptare a unei porunci. 

- E nevoie de oameni înăuntru, cu pricepere 

la zidărie și fierărie! La cuhnie doar cinci femei cu 

osebită aplecare la pregătirea bucatelor. 

Departamentul treburilor din Lăuntru, a gă-
sit mai îndemânatică această Mănăstire Văcărești, 
să primească întemnițații de la Plumbuita, alături 

de răzvrătiții care sunt înlănțuiți aici. De aceea se 

întruchipează cu trăinicie locașurile cele vechi, 

întărindu-se acolo unde s-au șubrezit. Pentru oste-

neală, se numără gologani după cum se lămurește 

lucrătura făcută la zi. 

Se-nimeriră atât de mulți cu îndemânare 

spre cele arătate, încât jupânul se văzu nevoit să-i 
însemne mai mult după înfățișare, că după pricepe-

re, nici nu avea cum. 
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Catinca îl zări pe Barbu îndreptându-se spre 

poarta cea mare, străjuită de turn. Își zise în sine: 

să știi că a avut noroc, poate până la urmă, află ce 

vrea, dar oare pe cine o fi rânduit să aibă grijă de 

cal?  

Să pună și ea piciorul în prag, trecând peste 

temerea grea? O fi bine să pătrundă dincolo de 

poarta cea mare, alături de celelalte femei?  

Cu această pornire, se apropie de jupânul 

care de data aceasta alegea mai cu grijă, cercetând 

mâinile celor ce voiau să trebăluiască în cuhniile 

ce odinioară ospătaseră capete încoronate și înalte 

fețe bisericești. 
I se făcuse inima cât puricele, încercând în 

orice chip să atragă atenția asupra sa. Înclinată ca 

la rugăciunea fierbinte, când ceri Stăpânitorului  

să-ți deschidă poarta adevărului, atinse în treacăt, 
fără a stârni supărare, poalele anteriului cu rânduri 

ce brăzdau înflorate spre găitane din fir aurit. În-

cercă să prindă căldura bunătății, dar nu primi ni-

mic. O furnicătură porni prin degete, cu amețeală 
căzută din senin. 

- Pentru astăzi, am isprăvit! Mai vedem 

mâine! Nu am îngăduință să pătrundă dincolo de 

ziduri peste măsură. E o rânduială amarnică, stă 
sabia deasupra capului! Cum ai făcut pasul greșit, 
ai și pierit!  

- Nu pentru astfel de fapte, mă înclin și ud 

cu lacrimi pământul. Alta e apăsarea mea și porni-
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rea de a cere îngăduință pentru a grăi într-un chip 

nevoința mea. 

Jupânul scutură în treacăt anteriul parcă vo-

ind să îndepărteze urmele palmelor, ce-l atinseseră 
cu atâta stăruință, aproape lipindu-se de el. 

Erau mâini tăbăcite cu crăpături adânci, din 

oase și carne, dar mai curate când se uneau într-un 

singur punct, cu însemnarea sfântă ce stă în lumi-

nă. 
- N-am trebuință de slujitori! Grăiește lămu-

rit că nu-mi stă grija asupra ta!  

Catinca se ținea scai de jupânul care se stre-

cura printre oameni să ducă la împlinire agoniseala 

de bărbați și femei socotiți pe sprânceană, la tot 

felul de lucrări ce trebuiau de grabă făcute. 

- Eu am bărbatul închis între aceste ziduri!  

Dacă stă în puterea domniei tale, să-i faci viețuirea 

mai ușoară sau slobozirea, că e suflet nevinovat, 

pun la bătaie agoniseala mea. 

Jupânul își turti fesul până se sprijini de 

sprânceană și apucând-o de umăr, o îndemnă din 

priviri să-l urmeze până pieri iscodirea celor ce-i 

urmăreau cu osebite scorniri. Își propti cotul de 

zidul zdravăn acoperit cu olane, se încredință că 
toată fierberea acum s-a potolit, oamenii înțele-

gând că-i rup degeaba mânecile anteriului, nu mai 

era nevoie de brațe muncitoare pentru azi. 

- Acum spune-mi în două vorbe. Ce ai la ti-

ne?  
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- Am pus zălog moara! Zestrea mea. Argint 

curat zimțuit. Nu opresc un sfanț! Pun totul la bă-
taie, numai să-mi scoți curat bărbatul!  

- Scoate-i la lumină femeie! Aici nu stăm pe 

vorbă lungă. 
Catinca strecură mâna în traistă și scotoci în 

locul tainic unde așezase punga din piele de capră, 
meșterită de ea. I-o așeză în palmă fără să clipeas-

că, cuprinsă așa de-o bucurie ce i se oglindea pe 

față, că a izbutit să-l convingă pe acest slujbaș 
domnesc să înlesnească cumva sau prin cineva, 

pentru eliberarea lui Spirea. 

Jupânul o cântări în palmă. Răsfiră cu grijă 
încrețitura pungii și scoase la iveală un sfanț argin-

tiu. Scrijeli pe piatra zidului cu el, apoi îl încercă 
între dinți. 

- Cam puțin pentru o astfel de faptă! Trebu-

ie să-i împart în stânga și-n dreapta! Eu cu ce ră-
mân, doar cu punga? N-ai mai dosit ceva? Scoate 

tot!  

- Vă spun cu mâna pe inimă! E tot ce am! E 

o avere! E moara mea aici! 

- Stă în puterea mea să te ajut, dar dacă te 

apuci să bați toba, că ai făcut și ai dres, să știi că ai 

pierdut tot. Pecetluiește-ți gura că intrăm pe făga-

șuri periculoase, care spulberă orice nădejde și 
aduce zăngănit de lanțuri. 

- Sunt ca pământul, nimic nu scapă din gura 

mea, că am trecut prin necazuri, de s-a argăsit su-
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fletul în mine și vorba nu mai iese așa de slobodă, 
ci cu multă chibzuială. 

Că m-am rătutit rău de tot și nici nu spusei 

numele bărbatului. Spirea îl cheamă și e din Piscul 

Măgurii. Pe el să-l ajuți negreșit, să se întoarcă 
nevătămat acasă, la copilul lui, că nu știu ce ne 

facem fără el!  

- Așa deci, Spirea! Îmi stă cunoscut numele. 

O să mă lămuresc ce faptă apăsătoare stă asupra 

sa. Întoarce-te la vatra ta, că ai încăput pe mâini 

bune!  

Catinca îi sorbi vorbele și-l urmări după an-

teriul verzui, până trecu dincolo de ziduri prin 

poarta cea mare. Acum se cuibări în ea ca un ghem 

în dreptul pieptului, îndoiala; că poate nu a făcut 

bine, aruncându-se așa dintr-o dată în fața unui 

necunoscut. Să mai fi cercetat un timp cum stau 

lucrurile, ce făgaș au apucat, în a cui putere stă 
eliberarea lui Spirea. Să-l fi întrebat și pe Barbu 

când ieșea din slujirea agonisită. 
Poate e mai bine așa! Fie ce-o fi! A încercat 

și gata! Că dacă se sucește așa, pe toate părțile, 

scapă printre degete bunătatea zilei și lasă loc în-

tunericului vrăjmaș, care aduce învălmășeală în 

cuget. 

Că mai bine intra între ziduri cu cei aleși 
pentru împlinirea poruncilor. Punea genunchii la 

pământ în fața Sfintei Biserici, îl zărea printre gra-

tii pe Spirea și poate primea lămurire folositoare 
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de la cinstiții părinți slujitori, cum să pornească 
după dreptate la împlinirea celor arzătoare care-o 

apasă. Că multe fețe mai are și viața. Până la urmă 
o să-mi vină a plânge, că nu trebuia să plec de aca-

să. Și dacă intram între ziduri, ajungând până aco-

lo, de a-l vedea pe Spirea, știu eu ce se putea în-

tâmpla! Dacă se întorcea cu asprime asupra mea; 

că ce-am căutat să plec din Piscul Măgurii, fără 
încuviințarea lui, și am lăsat băiatul, dar și casa de 

izbeliște. Mai bine că n-am intrat!  

- Îți frângi mâinile de pomană! Uită-te la 

mine și ia bine aminte la ce-ți spun! Ce ai dat ju-

pânului Evdochiu, s-a dus, nu mai vezi înapoi și 
nici ajutor nu vei căpăta. 

Catinca se lipi de zidul rece, până simți glo-

duri trecând prin inimă. Îl măsură pe cel care-i 

vorbea, așa dintr-o dată, și căută să-l găsească așe-

zat undeva în mintea ei. Nu-l găsi, și nici nu avea 

cum! Nu ieșise atât de departe în lume, iar acest 

om nu călcase prin Piscul Măgurii, că după înfăți-
șare l-ar fi recunoscut. 

- Ce să dau! N-am dat nimic. Tot ce am stă 
asupra mea. O nimica toată. Podoabe sărăcăcioase 

lucrate de mână și traista goală. 
- Așa o fi cum grăiești! Când te aud mi se 

rupe inima. Numai că Fănache, care-ți vorbește, a 

văzut totul. Fără prea multă tocmeală i-ai dat jupâ-

nului ceva însemnat. L-am văzut. El ține ochii pe 

jumătate închiși să nu strice vederea pe oricine. De 
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data aceasta a făcut ochii mari, pieptănându-și bar-

ba cu degetele, parcă spunând, că așa chilipir se 

ivește destul de rar. 

- Am cerut și eu dezlegare să intru dincolo 

de ziduri, pentru slujirea celor necesare. Mi-a spus 

jupânul că nu se mai poate azi. Nici nu știam că-l 
strigă Evdochiu. Dacă așa e, nu stau eu acum po-

trivnică. 
- Cât sunt eu de Fănache, trecut prin ciur și 

încercat de toate vicleniile, dar să știi că te înalți în 

ochii mei, pentru tăria ce-o dai prin vorbele tale. 

Până la urmă nu e socoteala mea. Te-ai în-

voit cu jupânul și gata! Eu am răbdare, pot aștepta 

cu săptămânile, dar când mi-am pus ceva în a dez-

lega, nu mă las. Așa e Fănache! Face orice, să 
ajungă adevărul curat până la el. Menirea mea, nu 

are scaun de judecată, dar se înclină prin fire,      

la-ndepărtarea pe cât se poate a nedreptăți. 
- Nedreptăți sunt cât cuprinde lumea, dar 

asupra mea au năpădit dintr-o dată, că am omul 

închis între ziduri, aici la Văcărești. Am pornit cu 

rugăminte fierbinte la jupânul care tocmește oa-

meni pentru oarecare împliniri, dar după cum mi-a 

spus mai am de așteptat. Cine știe, poate mâine sau 

în altă zi!  

- Te văd hotărâtă pentru tăinuire adâncă.  
Ți-ai călcat pe suflet și-ai încuviințat să intre tăce-

rea. Îți merge gândul că dacă-ți scapă ceva, vei 

apăsa mai mult starea bărbatului. Spun adevărul 
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curat. Îți cunosc îndrăzneala ochilor, că Fănache 

este meșter în astfel de întruchipări. Dar lăsăm to-

tul la o parte, până când o să vii la mine, strigând 

după ajutor. 

Atunci, te ajut. Am văzut totul. Pot da măr-
turie înaintea celor care împart dreptatea, să pri-

mești înapoi, ceea ce ai dat cu atâta ușurință jupâ-

nului Evdochiu. 

Catinca se pierdu într-o învălmășeală de 

imagini, care-i țineau calea, învrăjbind-o cu tot 

ceea ce sta înaintea ei drept biruință. 
Căută pe furiș la acest om ce tot repetase 

numele Fănache, neîndrăznind să-i cerceteze fața, 

se opri asupra mâinilor lui prea albe, cu degete 

subțiri pe care jucau ca o podoabă, unghii ce că-
deau în străveziu. 

Fără să vrea își frecă mâinile. Erau aspre, 

dar încă păstrau lucrătura neînchipuită în mintea 

unui zugrav ce caută-n culori să le mai facă o dată. 
Că trebuia să rămână încrâncenată, că omul 

acesta, după cum arăta, nu era: boier, negustor sau 

țăran. Purta haine prea strâmte și o tunică ce nu 

arăta în nici un chip a fermenea. Fără pic de barbă 
și ochii de un verde închis cu sclipiri, ce poate 

aduce amețeală dacă nu te-mpotrivești la timp cu 

petale din gene. 

- Dacă tot am bătut drumul cu multă greuta-

te până aici, măcar să fi avut parte de priveliștea 

Sfintei Mănăstiri. Îmi mângâiam sufletul și rămâ-
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neau în mine, toate podoabele zidirii, mărturisin-

du-le celor de acasă, mai ales lui Voicu, băiatul 

meu, să știe și el unde a stat înlănțuit tatăl lui. 

- Nici nu trebuie să intri. Te sui pe deal, 

acolo între vii și ai totul ca-n palmă. Nu te aleargă 
nimeni. O să ai în fața ochilor cea mai minunată 
priveliște. Îți spun eu care sunt cele mai arătoase. 

O să vezi cu ușurință, Biserica cea mare și Paracli-

sul ridicat mai târziu de Constantin Mavrocordat, 

apoi o iei de jur împrejur găsindu-le așezate în do-

uă incinte: Casa Domnească, Stăreția, Galeria ar-

cată, Cuhniile, Turnul clopotniță și Chiliile. Ceea 

ce nu o să vezi, și care de fapt nici nu mai sunt, îți 
spun eu acum: Tipografia, Școala de grecie, Bibli-

oteca lui Nicolae Mavrocordat și Colecția de ma-

nuscrise. 

- Înseamnă că ați cercetat Sfânta Mănăstire, 

când nu era închisă cu strajă ca acum. 

- Nu numai atât, bunicul a fost dascăl de 

grecie aici. Sunt legat trup și suflet de acest loc, 

care dacă vrei să pricepi, stă în fruntea zidirilor ce 

nu au seamăn. 

- Au tocmit bine, cei cu gânduri bune pentru 

norod, dar ce folos dacă acum au ajuns pe mâini 

rele, stricându-i zestrea și închizând ușile, care 

trebuiau să fie veșnic deschise: pentru cei asupriți 
mângâiere, nu apăsare, pedeapsă și chin. 

- Toate își au timpul și rostul lor. Partea bi-

sericească rămâne curată și neatinsă, nu se schim-
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bă după vrerea stăpânilor. Nicolae Mavrocordat a 

dorit să fie aici un izvor nesecat de învățătură, 
cărți, hrisoave au stat în mare cinste. Ce păcat că  
l-a răpus ciuma și întreaga zestre strânsă cu migală 
s-a risipit. 

Îți spun așa, să-mi alung năduful, altfel lu-

ând bine seama, văd că ești plecată departe și nu-ți 
stă grija să asculți la cele multe și rele ce s-au pe-

trecut între zidurile pe care ai vrea să le sfărâmi.  

- Acum să nu-mi fie spre judecată nevredni-

cia mea. Fac ochii mari, ascut urechile, stau lamu-

ră. Că întotdeauna mi-a plăcut să ascult! Altfel 

cum să trăiască omul bine pe pământ? Doar luând 

aminte și culegând tot ce este bun!  

- Nu trebuie să-mi spui nimic. Am văzut! Ai 

mintea slobodă, cu multe înțelesuri prinse din ca-

zanii. Nici nu trebuie să-mi bat capul să-ți pun îna-

inte faptele acestui loc. Ar trece ca vântul pe lângă 
urechile tale, că ești înfășurată în alte socoteli ca-

re-ți prind calea și nu te lasă să mai vezi altceva. 

- Necazurile se țin scai de mine. Am și grija 

băiatului asupra mea și câte greutăți stau pe capul 

meu. Am scăpat moara din mână, care-mi aducea o 

brumă de câștig, dar și tot ce se perindă prin lume, 

acolo se depăna. Acum sunt lipsită și străină în fața 

zidurilor care sunt aprige și greu de trecut. 

- Dacă vrei ca totul să fie bine, stai o clipă 
locului și ascultă ce-ți spun! Și eu am mare nevoie 

de ajutor. Îți spun fără ocolișuri. Caut de multă 
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vreme să pun mâna pe Erotocritul lui Alecu      

Văcărescu. E o scriere rară, care s-a răspândit în 

mai multe copii prin țară. Că a fost în marea bibli-

otecă a mavrocordaților, asta știu, dar nu am putut 

ajunge până la ea. Tot mai nădăjduiesc că a rămas 

undeva rătăcită prin vre-un cufăr. De aceea dau 

târcoale, poate se ivește norocul, să-i dau cumva 

de urmă!  
- Și cum Doamne ferește, să-l găsesc eu, ca-

re nu știu pic de carte și nici nu pot rosti numirea 

aceea încurcată!  
- Iată cum! Eu stau bine cu generalul rus 

Luders, care răspunde din partea Căimăcăniei Țării 
Românești de cei ferecați spre pedeapsă, între 

aceste ziduri. Generalului îi place să stea la taclale 

cu mine. Îi povestesc câte și mai câte, că mă pricep 

și le primește cu nesaț pe toate. 

Acum am ajuns unde trebuie: deci pot vorbi 

pentru bărbatul dumitale și mai mult să-l dau în 

vileag pe jupân Evdochiu, pentru a-ți întoarce 

punga aceea despre care ți legământ și nu vrei să 
grăiești nimic. 

- Dacă faceți fapta aceasta, vă pun la po-

melnic în fiecare zi. Cu zdrobire de inimă grăiesc 

că vă pun!  

- E bine și așa, dar alta e socoteala! Te tri-

mit la Cernica la mănăstire. Starețul Calinic are 

bibliotecă aleasă, nu ca a mavrocordaților, dar pen-

tru vremurile acestea pe care le trăim îndestulătoa-
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re, iar cărțile sunt numai una și una, alese cu price-

pere. Mă tot gândesc că Erotocritul lui Alecu    

Văcărescu, ar trebui să fie într-o copie și la      

Cernica, având în vedere rudenia dintre Starețul 

Calinic cu neamul Văcăreștilor. 

- Să pornesc la drum așa răvășită, într-un 

loc neînchipuit și îndepărtat, fără chip de pricepere 

să scot la iveală o scriere aleasă, care poate are 

cuvinte aspre de blestem, ce se pot răsfrânge asu-

pra mea până la al șaptelea neam. Stau în răscruce 

și mă închin, că în așa încercare n-am mai fost pâ-

nă acum. 

- Dacă o iei pe poteci greșite, nu mai ajungi 

la limanul dorit. O să stai în fața acestor porți până 
o să ajungi să cerșești, că foamea nu va primi nici 

o fărâmă din bucatele morii, care te-a îndestulat 

când era. Erotocritul este o scriere populară, ce nu 

are nici o atingere de cele bisericești. Îndepărtează 
astfel de temeri, că nu te trimit să aduci tulburare 

în sânul celor duhovnicești. 
Uite, îți scriu mare pe un colț de hârtie: 

Erotocritul lui Alecu Văcărescu. Te cred, nu poți 
ține minte, dar arăți hârtia la cel ce ține în grijă 
cărțile rare strânse cu grijă de starețul Calinic. Spui 

așa într-o doară că ai auzit povestindu-se la moară, 
la gura focului din vatră, de un târgoveț, un haiduc, 

cineva, și nu ai priceput prea mult. Că a rămas o 

taină nedeslușită care te frământă, ce s-a întâmplat 

cu Erotocrit și Aretusa. 
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- Să zicem că-mi spune povestea sfințitul 

părinte. Cu mirare îmi spune, că lumea nu vine la 

Sfânta Mănăstire după povești. Îmi tâlcuiește pe 

înțelesul meu, să-mi stingă frământarea, îmi citește 

puțin din scrierea aleasă despre care grăiești. Dar 

la ce-mi folosește! Cum pot să vă ajut?  

- Eu știu această povestire, mai bine ca ori-

cine! Nu caut această deslușire! Atâta vreau să 
știu, că manuscrisul lui Alecu Văcărescu se află și 
la Cernica. 

E atât de greu? Îți cer marea cu sarea? Mai 

greu este pentru mine, să mă ploconesc pe lângă 
generalul rus și pe la toți împăunații, care o să mă 
privească din lungul prăjini. Și toate acestea să 
aflu ce s-a pus la cale, ca pedeapsă pentru răzvrăti-
ții puși la opreală, aici la Văcărești, printre care stă 
sub apăsare și bărbatul tău. 

- Dacă-i așa, pornesc la drum! Tare întorto-

cheate sunt cărările mele și neînchipuite chiar în 

visele cele tulburi, care vlăguiesc trupul, până se-

mpuținează în așternut. 

Iacă, aștept să primesc hârtia aceea în pal-

mă, și să mă ardă tot timpul grija de a primi un 

răspuns prielnic, așa cum dorința v-ați pus. 

- Așa trebuie! Până chem vizitiul, stai locu-

lui! Să nu te depărtezi prea mult. Nu te speria, o să 
fie ușor! Mănăstirea Cernica e aproape, nu la capă-
tul pământului. Ai să vezi! O pășită de loc. 
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Că mai aveam ceva, dar m-am pierdut cu 

atâtea încurcături, ce iscodesc prin mine și nu-mi 

dau tihnă, în ceasul de acum. 

Gata, am ajuns unde trebuia! Te-am văzut 

vorbind cu un om falnic, care privea cu ușurință 
peste ceilalți. Se ținea țanțoș și nu cădea nici o te-

mere peste el. Cred că a fost ales printre cei rându-

iți să pătrundă dincolo de ziduri, pentru împlinirea 

poruncilor. 

Dacă-ți e rudenie sau cunoscut din sat, ar 

trebui să-mi spui! Poate să aducă grabnică lămuri-

re, spre cele ce urmează a socoti împreună, cu iz-

bândă sigură. 
-A…, știu pe cine ați văzut! Omul acela ma-

re cât un urs, m-a luat în căruță. 
Cred că de milă m-a luat! Nicidecum, ca  

să-i țin de urât. Cunoștea drumul, mergea pe întu-

neric, ca prin bătătura casei. Ce noroc a picat peste 

mine! Cine știe câte zile aș fi bâjbâit prin toate 

coclaurile, să ajung până aici. 

M-a ajutat, dar nu m-a miluit cu două vorbe 

tot drumul. Doar la cal îi arunca frânturi dintr-o 

grăire, doar de el cunoscută. 
A prins de veste că e nevoie de brațe puter-

nice aici la mănăstire, ținute în socoteală chiar de 

Cinstita Căimăcănie. Asta e! Omul se zbate, merge 

și-n vârful muntelui, când e vorba să prindă golo-

ganul în pungă. 
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Fănache mărunți din buze, căutând să pri-

ceapă ceva din privirea pierdută, de care Catinca 

se agăța. Își zise, așa fără grai: Dacă o sucesc prea 

mult, dă bir cu fugiții, și rămâne de izbeliște, ple-

carea la Cernica. Mai bine aduc în grabă vizitiul. 

 

* 

 

Catinca se pierduse prin atâtea drumuri care 

frământau cenușa din vatră. Numai ea le putea des-

luși, că erau clare în mintea ei și nu se-ndepărtau 

chiar dacă ar fi măturat cu podul palmei toată ce-

nușa cu atâtea însemnări. Că-i venea să pornească 
la drum pe urmele lui Voicu. Așteptarea era mai 

aprigă decât o pedeapsă. Dacă nu ajunge la timp cu 

dezlegarea primită, se duce în hăul datornicilor 

moara lor, rămânând sărmani și numărând zilele 

muncite cu palmele. 

Până la urmă Fănache nu a fost o piază rea, 

dacă nu-i trăsnea lui grija pentru Erotocritul acela, 

că m-am obișnuit cu rostirea lui, și-am păstrat hâr-

tia cu teamă, dar n-a mai plecat până acum de la 

mine. Numai că povestea n-am aflat-o niciodată. 
Dacă-l căutam pe Fănache, se încurcau lucrurile, 

iar dacă întrebam din om în om, căutând înțelesul 

desprins din acea povestire, aș fi fost socotită pe 

bună dreptate că nu am toți boii acasă. 
Pentru a stinge mai ușor așteptarea, conti-

nuă drumul, topită de văpaia ce-o mistuia, până 
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ajunse cu însemnările la primul ostrov, unde dăi-
nuia Mănăstirea Cernica. Până aici o adusese tră-
sura lui Fănache, după cum poruncise vizitiului, 

lăsând-o să pătrundă într-o altă lume, care nu avea 

atingere cu strigătul ce venea de afară. 
Cuprinsă de o adâncă temere, Catinca se lă-

sase dusă, doar de voia sorții. Îi coborâse plumb în 

picioare și nu avea cine să o împingă. Vizitiul fă-
cuse cale întoarsă și avea poruncă să apară negreșit 
în același loc, doar peste două zile. 

Toată zădărnicia se risipi, când în fața ochi-

lor se-nfățișă ostrovul cu întreaga agonisire de zi-

duri, care țineau într-un buchet chiliile, ce străjuiau 

biserica oglindă pentru soare. 

Nici nu-și credea ochilor, că o neînsemnată 
făptură cum era, să pătrundă așa la-ntâmplare,  

într-un loc înzestrat cu atâta migală, mai ales că 
purta în mână acel petic de hârtie cu însemnările 

lui Fănache, care o făceau străină, la tot ce vedea.  

Se scutură de toată dăscăleala primită, lă-
sând să cadă în traistă însemnările cu Erotocritul și 
ale cui vor fi, pentru a-și libera mâna, spre adâncă 
pecetluire cu semnul Sfintei Cruci. Acum simți 
cum coboară din creștet o liniște necunoscută, 
liberându-i încrâncenarea și tot coborând încetișor, 

ajunse să topească plumbul din picioare, fiind în-

conjurată de atâta mișcare, cu lucrări potrivite, ca-

re nu conteneau să o învăluie, fără să o atingă. 
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Căută cu aplecare spre cinstitele fețe biseri-

cești, care-și vedeau de ostenelile lor, fără nici o 

clintire, acoperiți de un văl al bucuriei, ce-i mângâ-

ia în ascultarea ce nu cădea povară. Și tare ar fi 

dorit să intre acum în haina lor, să prindă mișcarea, 

să țină pasul pe cărarea, ce avea urcuș domol. 

Nestingherită, cercetă cu luare aminte, tot 

ce putea cuprinde cu firava-i simțire, ca o adiere ce 

coboară ușor, și pe care o simte, dar nu știe de un-

de vine și de la cine, sau când pleacă la fel de ușor. 

Asta e! Trebuie să-mi las pașii călăuziți. Cu 

pornirile mele, rămân de ocară. Am pierdut moara 

într-o clipită, printre degete, fără nici o împotrivi-

re. Am ajuns în așa orbire, încât am pus în palmă 
toți gologanii, fără chip de socotință, ajungând să 
alerg cu un capăt de hârtie mototolită în palmă, 
pentru al cărui înțeles nici nu vreau să mă supun. 

Undeva într-un colț stă și fărâma mea de lumină. 
Nu o stinge urgia întristării când vrea ea! Când 

bate vântul pribegiei o întețește, până se ridică fla-

căra mistuind hotarul vrăjmaș.  
Catinca căută spre cuvioasele fețe ostenitoa-

re care nu conteneau a ține rucodelia la loc de cin-

ste, iar alte fețe chivernisitoare spre cele rânduite 

cu sfințenie, dar și a altor obraze subțiri și chiar 

străinilor, printre care se afla și ea.  

Și ei nu se mai tânguiesc că au avut cândva 

o moară! Moara lor macină doar un pumn de făină, 
pentru pâinea ce crește-n iesle sub lumină de stea, 
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cu urcuș spre jertfelnic de fărâmă și picătură, co-

borând doar prin ușa deschisă în piept, bucurie și 
har. 

Atunci, așez genunchii pe prima treaptă,   
și-ncep să-ndepărtez povara ce stă în calea mea. Pe 

fiecare treaptă, sună chemarea: nu te lăsa, mută 
genunchii, vino mai sus!  

Unde să plec! E bine așa, pe prima treaptă. 
Aici e locul meu! Și nu și-ar fi dezlipit genunchii 

în nici un chip, dacă o mână n-ar fi atins-o pe creș-
tet, grăind cu glas domol, ce pătrundea în suflet, 

sărind în ajutor. 

- Mergi în ostrov și te roagă înaintea Sfântu-

lui Nicolae! Spune tot ce te apasă, nu ocoli nimic. 

Coboară o lacrimă și nu uita, să aduci și mulțumi-

re, că așa se cuvine. 

Catinca ar fi vrut să-și mărturisească neca-

zul, în gura mare, dar gura nu-i mai era slobodă ca 

de obicei. Sta ca-ntr-un vis. I se-ncurcaseră rău 

ițele, doar ochii scânteiau, cuprinși de-o bucurie 

necunoscută. Își îndreptă genunchii să aducă mul-

țumire, atingând în treacăt haina groasă de șiac, ce 

ascundea un trup firav, care se întărea prin lumina 

feței, ce aducea bucurie zilei. 

Prea era nedumerită. Copleșită de acea 

blândețe rară, care-i topea inima și aducea lângă ea 

îndemn, dar și mângâiere. Nu apucă să înțeleagă 
prea mult, că firava făptură urcă cu ușurință, treap-

tă cu treaptă spre locașul unde Sfântul Mare Mu-
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cenic Gheorghe, sta protector, făurit în culori după 
pioasă rânduială, cu post și rugăciune, de cel ce se 

semna zugravul Adam. 

- Se vede că e prima dată, când cercetezi 

Sfânta Mănăstire! Nu cunoști locul! Când nu cu-

noști, e bine să întrebi; că cine vrea să dobândeas-

că, cu întrebarea să călătorească! Dar te ajut fără să 
întrebi! Părintele Stareț te-a îndrumat să mergi în 

ostrovul mare, la Biserica închinată Sfântului Ie-

rarh Nicolae. Acolo la Sfânta Icoană să te rogi, să 
spui Sfântului Nicolae, necazul ce te apasă. Când 

te rogi Sfântului, să nu cauți meșteșug și socotință, 
mai bine să izvorască lacrimă la fiecare rostire și 
tare mult se va bucura Sfântul, revărsând multă 
milostivire. 

- Merg cu rugăminte fierbinte către Sfântul 

Nicolae, așa cum bine am primit povață. Mă rog 

pentru bărbatul meu Spirea, care a luptat până la-

năbușirea revoltei, apoi a ținut focul aprins și la 

noi în sat, până au venit asupritorii de i-au luat în 

lanțuri, iar acum sunt între ziduri, bine ferecați la 

Mănăstirea Văcărești. S-a ridicat pentru un strop 

de dreptate și de ce să primească pedeapsă?!  

Așa vreau să mărturisesc înaintea sfântului 

și mai am alte cele care stau cu apăsare în pieptul 

meu. Că tare L-aș ruga să nu fie osândit cel drept 

pentru fapte necugetate care după Pravila Mare, 

pot fi asupra mea. 
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Fără tăgadă le spun, ca la lumina zilei, dar 

ce mă fac, că lacrimă nu-mi curge! A secat izvorul. 

M-am asprit rău în fața primejdiei. Sunt ca piatra. 

Nu mai am lacrimi! Ce mă fac? Dacă nu e primită 
rugămintea mea! 

- Plânge sufletul! Sunt lacrimi pe care nu le 

vezi. Dârzenia ce te-nconjoară, nu-și mai are locul 

în clipa de taină care te așteaptă. Pune rânduială în 

gândurile tale și-nlătură tot ce stă povară. 
Mergi și te roagă! O să găsești ușor, n-ai 

nici o teamă! Când te simți liberată, să poftești la 

trapeză pentru a-ți potoli foamea, cu ce avem rân-

duit astăzi pentru oaspeți. 
Catinca luă seama la ridicarea mâinii care 

flutură ca o aripă, arătându-i calea spre Biserica 

închinată Sfântului Nicolae, prin osteneala de odi-

nioară a Cuviosului Timotei. 

Se uită lung după acest cinstit viețuitor al 

ostrovului, cu barba căruntă, subțire și părul legat 

strâns în coadă. O mână de om dar cu atâta vioi-

ciune și se îngrijește ca alții să primească hrană. 
Oare atât de multă apă ce înconjoară, nu o fi 

având ceva pește, pentru hrana părinților osteni-

tori? O fi altă rânduială, ce nu trebuie să o isco-

desc! 

Ostrovul a primit în brațele lui cu înclinare 

adâncă lăcașul sfințeniei. L-a primit cu mângâierea 

neîntreruptă a apei, ce suie, coboară, să țină în bu-
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nă rânduială ce stă trimis de sus și nici nu are pe 

întreg pământul seamăn. 

Apele înconjoară, stau pitulate, veghează, 
sunt grijulii când vântul le-mpinge spre mal. Nu 

vor să știrbească nici o fărâmă din pământul ce 

ține în palme sămânța cea bună. Sunt atât de moi și 
pufoase. Grijulii, aduc în spinare, pe o rază căzută 
din soare, fuior împletit din nisip, să-și răzime os-

trovul capul, când e ostenit. 

Catinca se făcu ușoară, să nu prindă în vâr-

ful opincilor firul de iarbă înclinat chiar atunci în 

metanie adâncă. Prinse cărarea de umeri să nu alu-

nece în grija ce lasă sufletul pustiu, lămurindu-se 

doar când fruntea aplecată atinse icoana ce aștepta 

cu răbdare ruptă din veac, să primească în șoaptă 
printr-un suspin, tot ce prin gând aleargă. 

Deșertă la picioare desaga plină cu toate so-

cotelile vieții, murmurând un cântec de jale, prin 

care cerea ajutor. Sunt grele faptele așezate-n 

cumpănă! Se rostogolesc, nu au loc, se sparg în 

mii de bucăți când ating pământul, căutând sălaș în 

alt loc. 

Când înflorește-n cuget rodul mulțumirii 

pentru revărsarea bunătății ce-mpodobește viața, 

cumpăna se ridică, așteptând glasul tainic ce întă-
rește fapta în culori, pentru cel care iartă. Teama 

nu se agață de suflet, e ostenită de atât înconjor. 

Nu are cum să străbată platoșa din piept ridicată. 
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Alăturată unei stări ce-i dăruia puterea să 
întindă-n covor țesătura din viață, nu mai avea 

acum trebuință de numărarea clipelor ce dau grabă, 
gândul era luminat, lucra mai cu spor. 

Când suspinul se zbătu în piept căutând o 

portiță să iasă afară, Catinca simți că-i joacă măr-
gele în gene. Întinse mâna și prinse pe vârful dege-

tului un bob argintiu, călător grijuliu prin oceanul 

oglindă de fapte. O lacrimă! Ce fac cu ea? O propti 

cu privirea să nu dea rostogolul, până o așeză în 

cuibul format în mâna Sfântului Nicolae, ce împăr-
țea de zor puii binecuvântărilor. 

Se ridică și atinse cu fruntea, mâna care nu 

contenea să aducă binecuvântare. O liniște des-

prinsă din adâncul ostrovului pătrunse în ea. Se 

rupsese în două făptura. Una plecase cu desaga-n 

spinare, alta sta locului liberată de orice greutate. 

Pentru a fi încredințată că a rămas plămada chipu-

lui neștirbită, se îndreptă spre luciul apei, să prindă 
un petic de oglindă, fără crețuri din suflare de vânt 

aruncate.  

Apa îi prinse chipul. Îl strecură, îl netezi, 

împodobindu-l cu veșminte din frunze, primite dar 

de preț de la toamnă. 
Într-o oglindire se recunoscu. Într-alta se 

pierdu, nemaiavând la îndemână, îndrăzneala ochi-

lor. 

Acum altfel stau lucrurile asupra mea. Pot 

să merg liniștită la cuibul meu din Piscul Măgurii. 
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Nu mai sunt a nimănui, că am fost premenită cu o 

altă simțire. Nu-mi mai trebuie ajutor omenesc 

cumpărat, care sucește omul și-l afundă acolo unde 

apa băltește și-o umple toate buruienile cu vicle-

șug. 

Cu astfel de gânduri, se întoarse în ostrovul 

mic, pășind fără grabă printre cei ostenitori care-și 
țineau rânduiala și cei veniți din afară zguduiți de 

necaz, dar atât de încrezători. 

Nici nu apucă să ia la depănat o mână de 

oameni adunați ciucure, sleiți de puteri, care după 
port tare mult aduceau cu cei viețuitori în regiunea 

ei, când trebui să se facă mică, rămânând fără su-

flare. În fața ei sta pironit vizitiul lui Fănache. O 

cercetă în treacăt, apoi se amestecă printre oameni, 

întruchipând din mâini o făptură și întrebând dacă 
n-au văzut-o, încotro a apucat, sau unde a intrat, 

strigând că e încurcătură mare asupra lui și nu știe 

în ce ungher s-o mai caute. 

Catinca își trecu mâna peste față, să înțelea-

gă ce s-a petrecut cu ea. Își mușcă limba să alunge 

visul de la ea. Nu visa. Era întruchipată în toate ale 

ei, așa cum intrase în ostrov. Bine, dar vizitiul, 

omul trimis de Fănache, nu mă recunoștea. Au 

căzut solzi pe ochii lui și i s-a pupăzat vederea, ori 

eu m-am schimbat când am deșertat întreaga pova-

ră ce-mi întuneca mintea, acolo înaintea Icoanei 

Sfântului Nicolae. 
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Asta-mi mai trebuia! Mă întorc acasă și nu 

mă recunoaște băiatul, iar Spirea când se întoarce, 

mă scoate afară ca pe o străină. Tare încurcate sunt 

cărările mele. Dacă mi-ar sta în putere aș plânge în 

hohote, până mi s-ar schimonosi fața și s-ar strân-

ge lumea în jurul meu ca la horă. Că nici nu știu 

cum e mai bine, în ceasul acesta pentru mine. Se-

nfioră, dând să cadă, când o mână poposi pe umă-
rul ei, pornind un glas, ce-i sta cunoscut, lipit 

adânc în cugetul ei. 

- Te-ai rugat Sfântului Nicolae, cum te-am 

povățuit?  

- M-am rugat, cum m-am priceput. Am pus 

înaintea Icoanei, toată povara cea grea care mă 
apasă. I-am cerut fierbinte, să-l aibă în pază pe 

bărbatul meu. 

- Bine ai făcut! Mergi acum! O să-ți găsești 
bărbatul acasă. Să mulțumiți Măicuței Domnului și 
Sfântului Nicolae pentru tot ajutorul. 

- O să mulțumesc în fiecare zi! Cu luare- 

aminte o să mulțumesc, că tare multe se petrecură 
cu mine, de nici nu știu pe unde mai calc. 

- Acum mergi la poartă! Te așteaptă căruța-

șii care pornesc după sare la Ocne. O să ai loc în 

carul lor, până aproape de casă. Sunt și ceva me-

rinde pregătite pentru drumul tău. 

Catinca se aplecă să-i atingă mâna cu frun-

tea că buzele-i erau veștede. Așa de greoaie era în 

mișcări, că pierdu printre degete întreaga agonisea-
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lă de mulțumire rară, ce încolțise așa, dintr-o dată, 
în mintea ei atât de mult încercată. 

Nu găsi altceva, decât să urmărească, cum 

cinstita față bisericească, împărțea cu blândețe po-

vață după povață, celor ce-i făceau cărare în jur și 
se aplecau cu metanie, să primească blagoslovenia 

cea întăritoare în cuget. 

Acum urca cu aceeași ușurință treptele unde 

Catinca primise îndemn spre aleasă rugăciune. Cât 

timp trecuse? A fost noapte și zi, cât a stat în os-

trovul mare, fără să simtă în nici un chip trecerea 

timpului? 

Prea multe s-au petrecut cu mine! Am ră-
mas așa nedumerită! Dacă Cuviosul Stareț m-a 

recunoscut, înseamnă că nu sunt schimbată prea 

mult la-nfățișare. Poate că ochii vizitiului tocmit 

de Fănache, s-au pipernicit să nu mă recunoască! 
 

 

* 

 

 

- Lume, lume! Să ia aminte toată suflarea!  

Catinca tresări. Se rupse cu greu de însem-

nările ce brăzdau cenușa din vatră. Totul era adânc 

înscris în cugetul ei. Ridică fruntea, să fie cât mai 

semeață, apoi își lăsă pașii purtați spre prispă, cău-

tând cu tot dinadinsul să vadă care e pricina. 
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- Ce să iau aminte moș Trifule? Toată ziua 

stai pisălog cu gura pe oameni! Nu trece o zi, fără 
să aducă moșul strigare! Unde e toba? Eu fără tobă 
nu mai primesc porunci! Pentru ce las să cadă crei-

țarul în cutia obștii? Mie îmi place să aud cum bate 

toba! Să bată așa, cum bate inima-n piept!  

- Catinca taică! Nu e bine! Dacă ai banii, nu 

mai sta atârnată, stinge odată gâlceava! Uite, dacă 
mâine nu sună gologanii în Casa Obștii, se duce 

moara ta pe Apa Sâmbetei. Stau pisălog cu gurile 

căscate, cei cărora le-ai pus-o zălog. Eu atâta am 

avut să-ți spun. 

- Că și tale ești o unealtă a lor! Îți sclipesc 

ochii și duci vestea cu bucurie din casă în casă, că 
rămâne Catinca fără moară. Lasă că știu eu!  

- Duc păcatele mele. Ce-ți veni! Te-am 

gugulit de când erai mică, și-acum mă crezi hain și 
cu răutatea-n sân, ca nu știu cine! Așa e omul când 

îi vrei binele, și-i spui ce are de făcut. Sare cu gura 

la tine precum colțatul! 

- N-am bani acum! Poate am mâine! Nu se 

știe niciodată cum se lămuresc lucrurile. Eu am 

mare încredere în rânduiala vieții, care nu stă în 

putere omenească. Dacă e bine pentru mine, să nu 

mai am moară, mă supun! Că am trecut eu prin 

multe alea și nu am rămas niciodată de izbeliște. 

Am patalama la mână de la Scaunul Isprăv-

nicesc, care grăiește altfel, nu cum vor ei! Așa să 
le spui moșule!  



Virgil Oprescu Runceanu 

133 

 

- Cu tine nu o scot la capăt nici până mâine. 

N-ai ce face! Trebuie să vii cu tot ce ai. Poate că-
deți cumva la învoială! Că-mi vine așa, amar pe 

viața asta, când se coboară asupra omului toate 

relele și dă din colț în colț și nu știe cum să mai 

iasă. Ce trai, ce odihnă să mai ai, când vezi că vine 

bolovanul de-a rostogolul asupra ta?!  

Moș Trifu ridică spicul sprâncenelor să va-

dă dacă s-a mai domolit. Își duse mâna la cap a 

pagubă, că vorbise-n zadar. Catinca nu mai era pe 

prispă. Nu se întorsese la însemnările lăsate prin 

cenușa din vatră. Plecase genunchii în fața icoanei 

Sfântului Nicolae, icoană dăruită lui Spirea de 

Episcopul Calinic, când făcuse el canon de mulțu-

mire și ajutase după putință cu palmele lui la ridi-

carea Bisericii hărăzite Sfântului Schit Frăsinei. 

Suspinul nu se auzea până afară, se ridica 

încet spre icoană. Doar murmurul se auzea până-n 

vatră; că dacă de la Frăsinei a venit cu blagoslove-

nie Sfânta Icoană, tot de acolo trebuia să se întoar-

că degrabă, Voicu băiatul ei.  
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-V- 

 

Pe Voicu îl săgeta graba în toate oasele. 

Chiar dacă arunca o privire peste Olt până-n Piscul 

Măgurii, nu putea să-și vadă mama frângându-și 
mâinile și urmărind poteca pe care nădăjduia să 
apară. 

Se uită lung la Anghelina, care nu lua în 

seamă zdruncinăturile carului, sorbind cu nesaț 
fiecare colțișor, încercând să-l îmbrățișeze cu ru-

găminte să nu plece prea repede de la ea. O lăsă în 

bucuria ei și cercetă toate intrările care dădeau spre 

Olt, cu grija de a nu trece peste locul unde-i lăsase 

luntrea lui Pătru. 

- Gata, noi am ajuns! Nu mai mergem! 

Apucăm pe valea plină cu mori, să ajungem la       

Frăsinei. 

- Fiți fără teamă! Vă lasă Mitru unde trebu-

ie, să nu vă prindă de la început osteneală, că aveți 
ceva de îndemnat, dar nu vă vait eu, că tinerețea 

are alt spor. 

 Uite c-am ajuns! Acum vă purtați singuri 

de grijă, iar pentru Mitru se crestează undeva un 

bine pe care l-a făcut, că așa am înțeles eu de la o 

vreme încoace, că atunci când îți stă în putință, 
trebuie neapărat să ajuți. 

- Dacă treceți vreodată prin Negrea, vă răs-

plătesc cu o pâine. Mă pricep să fac pâine bună! 
Nici nu v-am spus: mă cheamă Anghelina!  
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Mitru puse tăcere, îi urmări cum coboară 
din car și cu gândul la pâinea lui Anghelina își în-

demnă calul să pornească la drum. 

Așa cum îi povățuise și Pătru luntrașul, pâ-

nă la valea cu morile, n-a fost drum lung. O pășită 
de loc. Dar când pornești în necunoscut și te abați 
de la drumul cel bun, ți se pare cu totul altfel. O 

greutate se coboară-n picioare, să te țintuiască lo-

cului, să iei aminte pe unde treci. 

Drumul urma șerpuit marginea apei, dar în 

unele locuri, cu vad larg, trecea direct prin apa mă-
runtă și creață. Poate să fie apa, mai adâncă, decât 

cea a Trantului! Își zise Voicu, măsurând-o cu vâr-

ful cizmei. Pentru mine, e o nimica toată! Mai greu 

de Anghelina, care trebuie să sară din piatră în pia-

tră. Dacă nu i-o veni cumva, un gând, să se așeze 

pe marginea apei și să jelească, până i se vor slăbi 

băierile inimii, că vrea să fie trecută-n spinare, alt-

fel o apucă oftatul, și câte și mai câte… 

Anghelina nici nu se gândea la așa ceva. 

Acum era cocoțată pe o punte, care nu arăta mai 

lată, decât două palme. Meșterul lăsase să cadă un 

lemn pe malul celălalt, îl cioplise de-a lungul, și 
gata puntea. Trebuia să te faci fulg sau să ai obiș-
nuința cu tine pentru fiecare zi, să poți trece, cu 

ochii închiși. 
- Am văzut prima moară! Suntem pe dru-

mul cel bun. E moara mea! I-am văzut roata. N-ai 

cum să ridici pretenții! Am văzut-o înaintea ta!  
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- Bine, a ta să fie! Mai ales că e o moară 
stricată, și părăsită. Nici nu i se învârtește roata, și 
stă gata să cadă. 

- Aș fi dorit, să am moara mea, să curgă 
multă făină, să fac pâine! Anghelina se întristă. I 

se agăță întristarea de gene, apoi căzu năvalnic pe 

piept, scuturând râurile de pe ie. Și începu iar, 

aproape tânguit: 

- Că tot așa ni s-a făcut nedreptate, pentru 

șase prăjini de pământ, pe care le-am plătit, atât în 

clacă cât și în dijmă. Ne-au luat și câte-o baniță de 

porumb pe deasupra, pe toți anii. 

Degeaba tot glăsuiau despre împietrirea 

dreptului de pământ al fiecăruia, că tot pălmaș am 

rămas. Nu am fost înscriși în catastif cu boi. 

Voicule! Cum stați cu pământul! Ați primit!  

- Am luat ceva! La mijlocaș ne-au rânduit, 

că avem doi boi. Un loc rău, cu ferigă și mărăciniș, 
dar îl îndreptam noi cumva. 

- Uite altă moară! Merge! Se-nvârte roata. 

Chiar dacă nu vrei, eu tot intru! 

Anghelina nu mai așteptă răspunsul, dădu 

buzna în moară, unde pietrele scrâșneau din răspu-

teri, lepădând cămașă după cămașă, să aducă tre-

murând în copaie, câțiva pumni de făină, așa, cât ai 

plămădi o pâine, pentru doi fugari. 

- De unde ai apărut! Unde-ți este povara? 

Macini sau nu! Mă pregăteam să trag zăvorul. 
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- N-am ce măcina! Voiam doar să mă uit. 

Nici nu știu cum vă cheamă!  
- Oneț, morarul. Că morar sunt de când mă 

știu, din neam în neam, dar nu pricep, ce poftești 
în moara mea!  

- Neică Oneț! Tare te-aș ruga! Să mă lași ni-

țel, să-mi plimb mâna prin făină. Eu știu să fac 

pâine bună! Vreau să simt între degete făina. 

Voicu apăru în ușa morii, plecă capul drept 

respect, și zise ceva, care se pierdu în huruitul mo-

rii. 

- Ați pornit undeva amândoi? Sunteți frați, 
că prea semănați! Mergeți să-l întâmpinați pe Vo-

dă?  

- Mergem sus, spre sihăstria Frăsineiului. 

Am intrat să-ntrebăm, dacă mai e cale lungă.    
Voicu își acoperi cu palmele capul, să nu-i albeas-

că părul, de atâta praf de făină. 
- Vai de mine! Stau cu voi la taifas, și eu 

sunt fript. Trebuie să ajung în drumul mare. Trece 

Vodă Cuza cu alai. Are o vorbă cu Episcopul    

Calinic la Cozia. Da’ voi, de unde veniți? Cred că 
sunteți singurii, care nu știți! Pe ce lume trăiți?  

Păi Vlădica nostru, stă în mare cinste, înain-

tea lui Vodă. A semnat hârtiile unirii, după mitro-

politul țării. Dar câte n-a făcut, că-l iubește Vodă, 
și-l ține, drept sfânt. 

- A venit și la noi peste Olt, cuvânt bun 

despre Vlădica. Aleargă oamenii; să-l întâmpine, 
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să-i ceară povață și cei năpăstuiți, bogată milă. Am 

auzit, că și haina o întinde spre cel sărac. Mama 

Catinca știe mai multe. Ea a fost la Cernica când 

eram eu mai mic. Apoi, unde alergăm noi azi! La 

sfânta lucrare ce-și are începutul din mâinile sale.  

- Neică Oneț! Vă spun și eu ce-am auzit, de 

la leica cea bătrână. Și Episcopul Clement, al nos-

tru de la Argeș, a semnat hârtiile și a mers cu lume 

multă, să vestească la Iași unirea. N-am fost nicio-

dată la Iași! Nici la Argeș, că e departe rău, dar 

știu să fac pâine. 

- Auzi…, flăcăule! Cu tine vreau să vor-

besc! Te văd bine înspițat. N-ai vrea să cumperi 

moara? Ce zici! Batem palma! O dau ieftin, ca 

braga. Trebuie să-mi găsesc liniștea, într-un colț de 

lume. Toată viața, n-am auzit altceva, decât hurui-

tul pietrelor. Gata! S-au tocit pietrele, le-am 

schimbat. Acum, trebuie schimbat morarul. 

Lui Voicu, îi veni să ducă mâna la brâu, un-

de odihnea punga cu galbeni. Își aduse aminte de 

vorbele lui Pătru luntrașul. Se opri. Își duse mâna 

în șold, ca la horă, și căută să schimbe cu dibăcie 

vorba. 

- Ne vedem de drumul nostru spre Frăsinei, 

să ne mângâiem necazurile. De mori și de măcinat, 

nu stă în puterea noastră acum!  

- Hai bine! Să ne vedem fiecare de calea lui. 

Voi la Frăsinei la cele blagoslovite, că nu mai aveți 
mult, iar eu fuga, fuga, cu povara de păcate în spi-



Virgil Oprescu Runceanu 

139 

 

nare, că doar plec de la moară! Poate-l zăresc pe 

Vodă! Ș-apoi, fie ce-o fi!  

Morarul Oneț, trase zăvorul, lăsând moara 

să mai scrâșnească odată din dinți, după un bob de 

grâu, ce nu voia în nici un chip să moară. Își scutu-

ră straiele și porni valvârtej, spre Drumul Mare, ce 

sta primitor drept pe Valea Oltului. 

Numai Anghelina uitase de toate, urcând la 

repezeală într-un ochi de poiană însorit. Îngenun-

chease în iarbă, ca la rugăciunea fierbinte, când 

fruntea atinge pământul și gândul răzleț, se stinge 

în rouă. Se ridică dintr-o dată. Era mai înaltă, sau 

iarba o purta acum, mai spre vârf. Găsi o aglică în 

cinci foi, ascunsă bine de iarbă. O prinse în păr și 
era mai mult decât o podoabă: prin violetul deschis 

spre cer, prin parfumul pe frunte aprins și chipul ce 

devenea înflorit. Părăsise toate grijile vieții, pri-

mind în țesătura tainică a firii, tot ce grăiește lămu-

rit despre frumusețea ce curge domol, încă de la 

bun început. 

Deschise brațele să cuprindă tot ce stă la po-

runcă: să încolțească, să răsară, să crească, să ro-

dească, ținându-se de mână atunci când trece vân-

tul să fure o sămânță pentru ogorul lui. Își plecă 
genunchii pe covorul împurpurat de zâmbetul ce 

deschide poarta să cadă pe pământ curcubeul, care 

scutură din spinare să pice pe pământ atâta culoa-

re, cât poate primi pe obrazul ei o floare vestitoare. 

Întinse șorțul, să mângâie cu migală, țesătura po-



                                                                              Tărâmul ferecat 

140 

 

doabă din flori, cu tot ce primea chiar atunci un 

semn de odihnă venit de la soare. Florile de pe șor-

țuri sunt făcute de mână omenească, nu vor să se 

amestece cu florile din poiană, doar culorile alear-

gă căutând să-mprumute violetul ce sta chiar 

atunci să apară. 
Sub umbra șorțului florile sunt pioase, storc 

din petale rouă de lacrimi, că n-au ascultat împre-

ună sfatul primit de la blânda lună, să aibă mai 

mult dulce nectar pentru fagurul ce stă atârnat în 

bătrânul stejar. 

Voicu nu avea acum grija florilor, se agăța 

mai mult de scăpătatul soarelui care-și vedea de 

drum spre asfințit. Era pus la grea încercare când 

în socotelile lui intra o altă persoană, cu tot felul 

de aplecări care-l îngreunau, dar în același timp o 

undă de bucurie se revărsa în cuget, făcându-l mult 

mai răbdător. 

- Mai bine mergeam cu acel om numit    

Mitru spre Cozia. Știam un rost! Vedeam pe Vodă 
Cuza cu Episcopul Calinic și aveam o mulțumire! 

Îi duceam mărturie lui mama, că nu am umblat în 

zadar. Așa stăm și ne minunăm, cum n-am mai fi 

văzut flori niciodată!  
Ce faci acum? Cauți încă o moară! Morilor 

nu le priește pe vârful dealului. Să știi că nu te mai 

aștept! O să cauți singură Izvorul Tămăduitor. 

Anghelina își ridică șorțul de pe capetele 

îmbujorate ale florilor, le-mbrățișă cu tot gândul 
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bun, revenind pe negândite unde pământul nu avea 

flori, pentru că era bătut de picioare călătoare și 
arăta a drum. 

- Am zărit scânteind în iarbă o aglică.     
Mi-am prins-o în păr, să fiu păzită de rele, că așa 

mi-a spus leica cea bătrână. Că voiam să zic să 
mergem la Cozia, dar mi-a fost teamă că ne rătă-
cim rău și nu mai ajungem niciodată la Izvorul 

Tămăduitor. Apoi și nenea Mitru care ținea sus și 
tare că le știe pe toate, de data aceasta le-a cam 

încurcat. Credea că Vlădica a plecat spre Lainici, 

că nici nu știu unde vine locul acela, iar de Vodă 
nici nu avea habar, se gândea doar la pietrele lui și 
cum să ajungă stăpân peste casa bătrânei Calița. 

- Ce știm noi! Poate a fost o întâlnire de tai-

nă, fără alai și câte cele, dar cu toate acestea tot s-a 

aflat ceva, că altfel n-ar fi alergat morarul Oneț așa 

dintr-o dată, cu atâta aprindere pe el, să renunțe pe 

vecie la moară. 
Nu se știe niciodată, poate vine Vodă la 

Frăsinei, dar până una alta eu trebuie să scap de 

cizme. Mi s-au îngreunat rău picioarele, că nu știu 

ce mi-a venit să le cer mamei. Merg desculț că 
sunt învățat!  

Voicu liberă picioarele din cizmele lui    

Spirea și hotărî să le ascundă sub un rug bogat în 

frunziș și mare cât o claie. Nici vietate nu putea 

pătrunde în ascunziș prin atâtea ace pregătite de 
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apărare. Își răcori picioarele în apă și deveni așa de 

ușurat, dar pentru Anghelina prea greu de urmat. 

- Acum nu mă alerga! Că am pasul mic de 

furnică. Trebuie mers cu grijă: te lovești, faci bătă-
turi și pierdem mai mult dacă te întorci după ciz-

me!  

- Pot să fac picioarele ferfeliță, cizmele le 

iau la întoarcere! Până atunci să povestească pe 

unde au umblat, că taica nu s-a despărțit de ele 

niciodată. Le-a purtat cu grijă, a mers mai mult 

călare. 

Cred că nu mai avem mult. A devenit locul 

prăpăstios, și-a rămas departe orice așezare ome-

nească. 
- Uite o moară! Încă o moară! O vezi? Ce 

mică e! Scoate făină pentru un bob de anafură din 

care gustă cel ce s-a făcut vrednic să urce spre lo-

cașul sihaștrilor. 

- Eu nu mai cercetez nici o moară! Toată 
viața numai vorba asta mi-a ținut calea. M-am să-
turat! Chiar dacă macină frunze de frasin pentru 

leac și împarte fragi la săraci, nu mă abat din calea 

mea acum!  

- Dacă nu vreți să veniți la moară, atunci vi-

ne moara la voi și tot nu scăpați! 
Anghelina se cuibări lângă Voicu, luând 

seama la scobitura din stâncă, de unde glăsuia ci-

neva către ei. Îl luă la dibuit pe la coada ochiului, 

pe furiș și se-nfioră că așa ciudățenie de om, nu 
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mai întâmpinase. În apropierea unei astfel de făp-

turi, năpădea asupra ta acel speriat, care te pune pe 

fugă până vezi chip luminat și cauți izvorul să 
alungi de pe față păienjenișul ochilor. Că avea ca-

pul țuguiat împodobit cu păr aspru împrumutat din 

țepi de la arici, crescut cu chibzuială, de-l numărai 

pe degete dacă aveai tocmeală. Cu fruntea ascuțită, 
strașină pentru ochi și ascunzătoare pentru tot ce a 

văzut cândva. Mustața căruntă cât coada de vulpoi, 

când se zbârlea atingea urechea cu vârfurile ei. 

Cămașa prea largă la mâneci, ascundea tremurul 

mâinii, care intrase pe furiș în cuibul rândunicilor 

și primise aprig blestem la atingerea puilor. Ițarii 

strânși în nojițe până la genunchi, cu încrețituri 

bătute în negru, ce țineau tot greul chimirului în 

care nu zornăiau acum creițari și nici pistoale nu se 

mai odihneau. 

Cu omul acesta nu e de glumit, e negru pe 

dinăuntru și cei însemnați în fel și chip sunt răi. 
Dacă ar pricepe și Voicu, că nu aveam ce căuta 

aici! 

- Nu vă speriați prea tare, eu sunt Cioltin, 

cel mai iscusit morar de pe valea aceasta. E mică 
moara, dar pietre din cremene la alta nu găsiți! 
Aici stă dibăcia, că iese făina pulbere bună pentru 

delicatese, de aceea sunt căutat!  

- Așa a zis și morarul Oneț, care a dat fuga 

să-l întâmpine pe Vodă! Și l-am crezut că m-a lă-
sat să ating făina care cădea în copaie. 
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- Are și el, dar nu ca a mea! La el curge, la 

mine picură numai spumă. Toată dibăcia stă în 

pietre și oamenii au luat seama, mă caută pentru că 
vor să coboare pecetea blagosloveniei peste prin-

oasele cele mai bune care pot fi așezate înaintea 

Icoanei Preacuratei. 

- Noi ne grăbim să ajungem sus la Frăsinei, 

că poate prindem un crâmpei din rugăciune! După 
cum vedeți, nu avem povară acum, dar data viitoa-

re o să ținem negreșit seamă, mai ales că           
Anghelina se pricepe să facă pâine. 

- E drept ce spune! Fac pâine bună și tare-

mi place: să frământ aluatul, să-l întind, să-l întru-

chipez în fel și chip, până ajunge să îndestuleze 

casa omului, dar mai înainte de toate, pâinea e pri-

nos pentru jertfelnic când e făcută cu mare grijă, 
pecetluită și-n glas de rugăciune, că așa m-a dăscă-
lit pe mine leica când m-a îndrumat spre împlinirea 

acestei porunci. 

- Nici o firimitură nu trebuie nesocotită sau 

atinsă din greșeală cu piciorul. Noi întotdeauna 

închinăm pâinea și mama Catinca o frânge, că așa 

a văzut pe un cuvios părinte la Mănăstirea Cernica, 

care împărțea milostenie celor înfometați. 
- Hai să lăsăm pâinea, că aveți pricepere în 

toate cele. Nu mi-ați spus de unde veniți, că după 
cum sunteți împodobiți, nu ați trecut munții până 
aici!  
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- Am trecut Oltul nene Cioltin! Eu sunt din 

Negrea, un sat mic în mijlocul pădurilor. Dacă ur-

căm în vârful dealului, îl zărim ca o pată plină de 

pistrui pe întinsul pădurilor. Ce bine ar fi să avem 

o biserică mare, cum am văzut că a ridicat Episco-

pul Calinic la Râmnic. Ar străluci crucea pe cer și 
s-ar vedea de aici! Noi primim miruitul pe frunte 

intr-o bisericuță de lemn, un piculeț mai răsărită 
decât moara dumitale. Nu se ridică înaintea ochilor 

până aici, dar o vede neîncetat Tatăl Ceresc și o 

mângâie cu har. 

- Știu unde e satul tău! Am colindat mult, că 
așa e făcut omul; să se zbată, să nu stea locului, să 
aibă ce povesti. Acum e altceva! Stă grea povară 
asupra mea și nu am stare până nu primesc semn 

de liberare. 

Strecurați-vă ușor pe puntea care duce la 

roata morii, să vă arăt! Luați seama! Roata e oprită 
că apa nu cade prin scocuri decât la porunca mea. 

Vedeți laturile trainice care sunt lovite de vâltoarea 

apei? Ei bine! Pe fiecare latură am tras semne cu 

înflorituri, dar nu la întâmplare, toate au un rost. 

Eu trebuie să iau la puricat, tot ce mișcă pe 

valea aceasta: Unii trec cu trăsura, i-am trecut aici, 

alții pe jos, cum sunteți și voi, vă trec aici, unii trec 

călare, și aceștia au latura lor. Eu trebuie să-i 
dibuiesc pe cei care poartă cizme, până ajung la 

acele cizme cu înflorituri din piele și cu bulbi de 

argint. Când îl zăresc pe cel care umblă cu astfel 
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de cizme, dau de veste că a urcat, spre lucrarea ce 

s-a ridicat, pe vechea vatră de la Frăsinei. 

O să ziceți că e floare la ureche, să intri în 

vorbă cu oamenii, să tragi cu ochiul la picioarele 

lor. E chin! Așteptarea te roade, nu-ți dă tihnă. 
Somnul cade pe piatra alergătoare a morii și fuge, 

se rotește, dar la mine rar poposește. 

Cel mai greu e pentru mine, că nu-l cunosc, 

nu am avut atingere cu el niciodată, singurul semn 

de recunoaștere sunt cizmele. 

Acum, că mi-am dat drumul la gură și v-am 

deslușit taina mea, mă înclin către voi, să obțin 

ajutor. Uite cum! Voi urcați la schit. Luați seama 

dacă poartă cineva cizme precum v-am spus. Când 

coborâți îmi dați de veste. 

- Bine nene Cioltin, noi urcăm la Schit, pen-

tru a aduce mulțumire adâncă la binefacerile cobo-

râte asupra noastră. Apoi vom pune genunchii la 

pământ să se ușureze asuprirea și toate cele răutăți, 
dar să luăm seama la ce au în picioare cei rugători 

ca și noi, crezi că se cuvine să săvârșim fapta 

aceasta? Atunci când cugetul e-mpovărat și nu 

umblă slobod, se-ndepărtează darul dreptății și lasă 
poarta deschisă să pătrundă stricăciunea. 

Dacă zici tale că e bine așa, facem precum 

spui, că doar n-o să-i luați pielea omului pentru 

niște cizme, chiar dacă sunt înflorate și cu bulbi 

argintii!  
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Anghelina se uită la picioarele lui Voicu,  

și-i sta pe limbă, să spună că tot așa sunt și cizmele 

lui, care acum stăteau pitulate sub frunzișul rugu-

lui. Își înghiți vorbele și porni a grăi cu multă 
chibzuială:  

- Dacă nu ar sta graba asupra noastră, aș 
poposi aici, cât ar trece prin pietre o povară cu 

boabe aurii, bune de măcinat! Dar lasă, că atunci 

când ne întoarcem, și roata dă drumul la huruitul 

pietrelor, dau o fugă până aici, să prind între dege-

te făină, atât, cât ai săra un ou!  

Să nu fie cu supărare vă întreb și eu; dacă a 

trecut Vodă sau Vlădica pe această vale, i-ați tre-

cut cu crestături mai aparte, acolo pe laturile roții?  

- Pe Vodă nu l-am văzut, dar Episcopul    

Calinic a făcut locul ca-n palmă de atâta umblet. 

Am încercat odată să-l trec pe latura unde rândui-

sem boierii, dar când încercam să fac o crestătură 
mai acătării, mi-au amorțit dintr-o dată degetele și 
m-a fulgerat prin mână un tremurat, de care nu am 

mai scăpat. De atunci mă slujesc mai mult de mâna 

stângă. 
- Eu aș fi mers acolo sus, puneam genunchii 

la pământ și mărturiseam tot gândul vrăjmaș, că 
am auzit că tare iertător e Vlădica!  

- M-am gândit și m-am sucit în toate părțile. 

Nu e ușor! Părăseam straja și cei care m-au trimis 

nu glumesc! Tremuratul e floare la ureche, pier-
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deam mâinile cu totul, ajungeau ferfeliță sub pie-

trele morii.  

Să lăsăm asta la o parte, că altundeva stă 
gândul meu acum! Luați aminte! Să nu zăboviți 
prea mult, că sunt fript de atâta așteptare!  

O să țin roata morii oprită, să nu vă ostenesc 

prea mult la urnirea ei. Când îi dau drumul și apa 

lovește, toți cei trecuți prin semne adânci pe laturi-

le roții, pun umărul la urnirea ei, scrâșnesc din 

dinți și după ce-și ia avânt sunt aprig biciuiți. 
Anghelina își duse mâna la umărul stâng. O 

picătură rece ca gheața, căuta vad să coboare spre 

inima ei. Nu mai întâmpinase așa ceva. Oare aces-

tui om îi putea trece prin cap, să-i lege de roată, 
drept cumpănă la rotirea ei?  

- Plecăm să împlinim ce vă apasă! Că e bine 

să ascultăm povața celor trecuți prin negură de ani!  

Voicu își înfoie pieptul să simtă dacă punga 

cu galbeni stătea liniștită la locul ei așezată sub 

brâu, apoi trebui să o tragă după el pe Anghelina, 

care nu mai putea păși. I se tăiaseră dintr-o dată 
picioarele, o prinsese oftatul și sta aproape să 
plângă.  

- Așa să faceți! Altfel dau drumul la apă, să 
cadă chiar pe latura aceea unde ați văzut, cât de 

adânc v-am trecut. Să luați bine seama, iar dacă 
auziți pe orișicine rostind numele Spirea, trebuie să 
știți că el poartă cizmele acelea. Trageți cu urechea 
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să prindeți câte ceva: când coboară sau dacă a 

ajuns din lucrător, viețuitor al acestui schit. 

Porniră fără să se uite peste umăr la moara 

mică cu roata scrijelită de atâtea crestături și doar 

când pădurea-i îmbrățișă, reveniră în fire, căutând 

să-ndepărteze totul ca pe-o piază rea, cu nici un 

gând să-mplinească acele porunci ce dezgoleau 

răutatea și care în desaga lor nu aveau cum să în-

capă. 
Anghelina își aminti de aglica așezată în 

păr, de apărarea ce putea să i-o dea și se-nveseli 

dintr-o dată. Poate-i luminează mintea să dezlege 

și ea taina cititului. După revolta cea mare, școala 

s-a închis pentru mult timp, iar când s-a pus iar pe 

picioare după toată rânduiala, era prea mare să 
primească încuviințare pentru deslușirea buchilor.  

- Voicule! Știi să dai glas la o slovă prinsă 
pe hârtie?  

- Știu, că nu ne-a lăsat taica popa, așa, de 

izbeliște! Ne-a dăscălit, cum a știut mai bine. Pic 

cu pic, s-a lipit câte ceva de noi!  

- Crezi, că dacă ți-aș munci, o zi, două, pe 

terenul acela plin de mărăcini, pe care l-ai primit, 

ți-ai rupe de la inimă și m-ai învăța și pe mine să 
scriu! Dar mai întâi, arată-mi că știi!  

Scrie Anghelina, cu degetul, aici pe nisip!  

- Nu scriu nimic! Vrei să cadă iar înserarea 

peste noi!? De când ai prins aglica în păr, ai uitat 

că trebuie să ajungi la Izvorul Tămăduitor? 
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Trecură pe lângă peretele stâncos, cu luciu 

luat din cremene, atunci când scapără scânteia, de 

sus până jos. Pe la mijloc, într-o spărtură, cât ai 

întinde un lat de mână, dintr-o sămânță purtată în 

palme de vânt, ieșise un frasin plăpând. Își strânse-

se frunzele-n cunună, să lumineze cărarea, când stă 
după colț blânda lună. Anghelina, se-nduioșă de 

viața lui. Era orfan, și i se păru că strigă după aju-

tor. 

Drumul părăsi valea, urcând de-a dreptul 

spre inima pădurii. Se coborâse dintr-o dată o li-

niște ca-n nopțile când greierii stau zăvorâți în ca-

să. 
Anghelina se poticni. O pâclă cu fâșii lumi-

noase îi ținu calea. Încercă s-o îndepărteze, dar 

stăvilarul creștea, devenea din ce în ce mai vigu-

ros. Brațele pătrundeau formând ochiuri adânci, 

doar pentru acoperământul făpturii. Se formase un 

zid de nepătruns. Își apropie atât de mult fața, până 
rămase lipită de acel puf dulceag, cum gustase 

odată puful buclat pe un băț, cumpărat de la un 

târg, ținut de Sfântul Ilie. 

- Voicule, nu te-ndepărta! Ce mă fac! S-a 

lăsat în calea mea, un perete, ca de fum. Când e 

albăstrui, când galben cenușiu. Nu pot să-l trec. Nu 

mă lăsa așa! Mă apucă spaima cea rea! 

- Hai, dă-mi mâinile! Te trag eu! Cred că ți 
s-au retezat puterile, de atâta mers. 
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O apucă strâns de amândouă mâinile, ca la 

hora mare, și o trase spre el cu putere. Nici chip! 

Se lovea de ceva, dar cu toate acestea, lovitura nu 

durea. 

- Când i-am spus lui mama Catinca, că eu 

văd din Piscul Măgurii, drept aici, ceva ca o fere-

cătură, m-a luat, că sunt cu capul în nori. N-ai ce 

face! Nu poți să treci. Că toate cele învârtite și su-

cite, se țin astăzi scai de capul meu! 

Uite, dau fuga acum, să-ți aduc apă din Iz-

vorul Tămăduitor! Să nu părăsești cumva locul! 

Voicu urmă calea bătătorită, ce brăzda desi-

șul pădurii, întorcând capul prea des să prindă 
mișcarea care-l putea urmări. Nu era țipenie de om 

sau vietate. Liniștea domnea înțeleaptă pe tronul ei 

de piatră dantelată, ținând în palme pe oricine era 

speriat: de greutatea ce cade cu vicleșug în spate, 

de ochiul vrăjmaș ce trimite săgeți înveninate, de 

cel ce umblă târâș sprijinindu-se pe coate, de o 

gură strâmbă ce păzește intrarea într-o scorbură 
largă. 

Lăsând liniștea să-l cuprindă, îndepărtă grija 

de a cerceta ce se petrece în spate, dând liber pi-

cioarelor să cuprindă cât pot. 

Se poticni când printre frasinii ce se-nclinau 

slugarnici porni o pocnitură, ș-apoi un ropot de 

pocnituri, tresărind frunza întoarsă spre soare și 
liniștea își trăgea întreaga oștire mult mai la vale 

unde doar gândul străbate ușor. 
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A dat drumul la roată morarul Cioltin și se 

tânguiesc pietrele după ajutor! O să mă lovească 
vâltoarea în creștet! Își făcu mâinile colivie să 
oprească primejdia care întârzia să apară. 

Peste întreaga pădure trecu un glas ce alu-

neca spre pământ, apoi sălta pierzându-se cu totul 

în văzduh. Iară porniră ropote de la oștiri lovind cu 

buzduganul în scuturile lor, oprite la comandă, de 

cel ce a plămădit, cupola din aramă și argint. 

Voicu șezu locului și se dumiri; nu se auzea 

roata morii, nici scrâșnetul pietrelor, se pornise 

toaca și clopotul trimitea veste-n cer. 

Îl năpădi toată bucuria care rămăsese pitula-

tă sub cămașa-nflorată, încercând să țină pasul cu 

ropotele oștirii ce ascultau de toacă și simțind cum 

clopotul bate odată cu inima lui, dezvăluidu-i clar: 

biserica e aproape! 

Izvorul slobozit din adâncuri de Episcopul 

Calinic pentru încredințarea celor ostenitori că acel 

loc se află sub ocrotirea Celui Preaînalt, a dat celor 

care însetează trăinicia vieții, iar celor betegi pece-

te în cuget și vigoare trupească. Așa auzise Voicu 

pe Spirea, povestind despre faptele petrecute aici, 

când făcuse canon de mulțumire pentru toate bine-

facerile revărsate asupra sa, ajutând cu mâinile la 

orice lucrări care stăteau în putința lui. 

Înseamnă că Cioltin și cei pe care-i slujea, 

la fiecare trecere spre sfântul locaș, nu au putut  

să-l recunoască, fiind îndepărtați de o putere ce nu 
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înceta să-l ocrotească. Altfel nu pot să-mi închipui 

cum n-au putut să-l prindă în atâția ani! Și toate 

acestea, pentru că dreptatea a stat alături de el; lup-

tând cu cinste, nu pentru câștig cu vicleșug și tră-
dare.  

Gândeau că Spirea putea să țină pe seama 

lui o întreagă oștire, că altfel cum ar fi încropit la 

repezeală încă o revoltă, după înăbușirea celei mari 

de la Râureni. Astfel credeau că asupra lui sunt 

averi nemăsurate, nu o biată pungă ce sta pitulată 
chiar acum, sub brâul lui Voicu. 

Ajunse cu suflarea tăiată, de atâta greutate. 

Urcă și urcă, fără să mai poarte grija picioarelor 

care în lipsa cizmelor se zdrențuiseră ca niciodată. 
Acesta-i izvorul! Și adevăru-i fu mărturisit, 

de-o sfântă troiță, înfiptă adânc în tâmpla, cu la-

crimi adăpată. 
Voicu își răcori sufletul din apa izvorului și 

se tot legănă, descumpănit. Toate ca toate! Am 

găsit izvorul, dar în ce-i duc apă Anghelinei? Prea 

multă socoteală, înseamnă scurgere de timp. Își 
prinse mâinile căuș și umplu cu apă, acest vas ce 

pornea din carne și oase. 

Alergă pe același drum, cu privirea ațintită 
asupra mâinilor, să nu piardă o picătură, din preți-
osul conținut. Mâinile se transformaseră în lut, că 
din lut își aveau ele obârșia. 
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 Voicu își lăsă sufletul să atârne peste mâi-

ni, să oprească picăturile de apă, care tot încercau 

să găsească crăpături. 

- Gata, am ajuns! Întinse mâinile prin per-

deaua grea, pe care el nu o putea vedea. 

Anghelina apucă în palmele sale mici, vasul 

format, își afundă fața, și sorbi încet, cu grijă, până 
la ultima picătură. 

Pe cale se auzi huruit de roți. Opri lângă ei, 

o trăsură. Se coborî ridicându-și anteriul, o înaltă 
față bisericească, cu barba căruntă ce atingea paf-

taua de la brâu. Îi înconjură cu o privire plină de 

blândețe, și glăsui către ei, aproape cântat : 

- Ce stați așa! Sunteți cununați?  

Voicu aplecă capul, să se înțeleagă, că nu. 

- Nu a ajuns până la voi povața dată de Vlă-
dica, Părintele Calinic al nostru, că: unde s-ar afla 

un om necununat, să-l cunune și să-l cerceteze 

pentru ce nu se cunună!? 

Pentru că v-am cercetat, vă dezleg, de orice 

legătură poate fi asupra voastră!  
Mergeți și vă cununați! Să nu tărăgănați 

prea mult. 

S-a pornit ca o furtună trăsura, și doar col-

bul a rămas în urma ei. Poate se grăbea sfințitul, 

să-l întâmpine pe Vodă. 
- Voicule, să nu mă lași singură! Dacă am 

primit dezlegare pentru toate cele, nu mai urci la 

Schit. Mă cuprinde întunericul și mi-e frică!  
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- Știu și eu! Că dacă spun la cineva prin câte 

am trecut, nici nu mă crede. Am fost atât de aproa-

pe de biserica la care a pus o mână de ajutor și ta-

tăl meu, dar nu am reușit să o zăresc. Mi-a oprit 

priveliștea sprânceana dealului, dar am auzit clo-

potul și toaca și cu atâta mulțumire am rămas. 

Trebuie să ajung în Piscul Măgurii cât mai 

de grabă, mă așteaptă mama Catinca și ea nu glu-

mește, e jale mare pe capul meu! 

- Nu mai vorbi! Cred că leica bătrână m-a 

dat pierdută în toată Negrea. Își frânge mâinile 

sărăcuța, ca pe niște vreascuri le frânge. Așa e ea, 

când sunt nițel plecată de acasă, o înfășoară teama 

că se poate abate răul asupra mea. 

Că nu am apucat să-ți spun tot adevărul! 

Sunt singură pe lume. Toți ai mei au fost luați din-

colo de holeră. Mai întâi au fost luați frățiorii mei. 

Holera nu se îndură de lacrimile omului. Zboară 
când își alege prada, seceră tot, bunul și răul. Taica 

n-a știut să intre la tocmeală cu holera, s-a stins pe 

negândite, cum e cântecul orbului despre Vâlcu, ce 

sta pe malul Oltului, bea omul și la holeră nu se 

gândea. Până când șireata i-a atins copilele. În za-

dar a încercat să se tocmească Vâlcu punându-și 
viața înaintea ei și întreaga agoniseală. Ce folos! 

Nu iartă, trece mai departe, seceră și nu se lasă 
până nu vede totul pustiu, cum a rămas și casa 

Vâlcului, vorba cântecului. 
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Ce nu a reușit Vâlcu cu copilele lui, a putut 

leica cea bătrână. A alergat în munți la sihastrul 

tămăduitor care rar putea fi zărit. A primit într-un 

colț de năframă, flori de ghimpe pregătite în glas 

de rugăciune. Cu această fiertură m-am pus pe pi-

cioare, că altfel mă adăugam și eu lângă ceilalți. 
Am rămas întinsă pe rogojină multă vreme, 

ajunsesem piele și os, puteai să vezi prin mine. Nu 

m-a lăsat leica până nu m-a pus pe picioare. Când 

eram mai bine, am mâncat strugure și nu aveam 

dezlegare să mă ating de așa ceva. M-a întors și iar 

am căzut pe rogojină de toți credeau că nu mai am 

scăpare. N-a fost să fie cum voia îmbrobodita, am 

scăpat și nu de alta, ca să fiu astăzi aici!  

De atunci a rămas leica temătoare și mă su-

cește cu vorba pe toate părțile, ca să nu se atingă 
de mine vreo răutate și ține tot felul de leacuri 

aproape. O caută lumea că are suflet bun, altfel    

s-ar fi încurcat cu mine să mă crească!?  

Mă lași să grăiesc numai eu și nu scoți un 

cuvânt. Ai auzit ce a zis Sfințitul, că ar fi bine să 
ne cununăm cât mai de grabă! Puteam eu să gră-
iesc ceva? Nu se cuvenea, chiar dacă am ceva zes-

tre și mă pricep să fac pâine. Am tăcut, că așa sunt 

învățată, să plec capul cu supunere, până răsare 

gândul cel bun. 

Voicule, tu vrei să mă lași în mijlocul pădu-

rii, să mă răpună fiarele înfometate? Vrei să scapi 

de legământul ce l-a pus asupra noastră Sfințitul?  
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- Nu plec! Coborâm cât mai degrabă spre 

Olt. Trebuie să ajung în Piscul Măgurii să duc răs-

puns mamei Catinca. Părăsim drumul și o luăm  

de-a coasta să ocolim Moara lui Cioltin, altfel că-
dem iar în altă încurcătură. Apoi căutăm mărăcine-

le unde am lăsat cizmele. Eu fără cizme nu mă în-

torc acasă!  
Lăsară drumul să poarte în palme toți pașii 

călătorilor și o luară pieptiș prin desișul pădurii, cu 

grija de a nu se depărta prea mult, înțelegându-se 

prin semne, ca nu cumva să fie auziți. 
Ajunseră într-un ochi de poiană, lăsat dina-

dins de pădure, să încingă zânele jocul în ea. 

Acum zânele erau plecate să-ntindă prin ramuri un 

fir de mătase, să coboare pe el când își scutură 
clopoțelul o ghindă, strigând în gura mare că doar 

ea poartă podoabele rare. 

În mijloc de poiană a răsărit un măr, dintr-o 

sămânță căzută din ciocul unei mierle speriate, ce 

se pornise să strige suratele să-i vină-n ajutor,       

s-alunge împreună pe uliul prădător. 

Un măr în mijloc de pădure e bine primit de 

tot ce mișcă-n taină și lăudat cu sârg de omul oste-

nit, care întinde mâna să fure pentru el, roșul ce 

stă-n obraz. Potolind setea cu mustul, iar foamea 

se amână, gustând din miezul lui. 

Anghelina se minună. Un măr în mijlocul 

pădurii! Se gândi să numească locul Poiana      

Mărului și aproape că era să dea drumul la gândul 
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ei, dar se opri: că înțelesul era să nu vorbească, să 
țină post negru de orice glăsuire. Dacă-ncerca să-
ntruchipeze cântarea păsărilor, cădea-n greșeală, 
folosind prea mult cântarea cea de seară, și atunci 

toți cântăreții veneau să ceară socoteală, cu atâta 

tărăboi ce ațâța să sară și un stol de pițigoi. 

Iată, ditămai pomul, și n-a păstrat pentru 

noi, decât un singur măr! Se ridică cu ușurință în-

tre crengi, prinzând în palmă rodul mărului. Un 

măr mare și nu e pădureț! Dacă e acrișor, ține de 

sete și alină foamea. Îl crestă cu dinții, să-l desfacă 
în două părți egale. Le cântări în palme și cu mâi-

nile întinse, îi făcu semn lui Voicu să-și aleagă. 
Se codi, dând de înțeles că nu-i arde de 

mâncat mere, dar până la urmă își alese partea din-

spre inimă, și nu greși, că mărul îi înteți puterea. 

- Gata, acum putem vorbi! Am trecut mult 

de moara lui Cioltin! Coborâm spre vale să găsim 

rugul unde am ascuns cizmele, și apoi ne vedem 

mai cu sârg de drum. Tare mi-e frică, că ne apucă 
noaptea și nu trecem Oltul în seara asta!  

- Nu mă mai gândesc la nimic! Fie ce-o fi! 

Am scăpat de oftat. Simt eu că nu mă mai apasă 
greutatea aceea în piept. 

Voicule, dacă nu erai cu mine, cine îmi 

aducea apă de la Izvorul Tămăduitor? Rămâneam 

cu oftatul să mă chinui cu el toată viața. Am trecut 

eu prin ce am trecut, dar nu m-a apăsat prea mult, 

că eram mică. Oftatul e altceva; te ofilește, își ține 
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calea și apoi îl aștepți cu-nfrigurare și nu știi când 

apare. 

Acum mă tot gândesc: de ce n-am putut tre-

ce prin ferecătura aceea, pe care ai văzut-o din  

Piscu Măgurii? Sunt curată ca lacrima și n-am 

asuprit pe nimeni cu fapta în toată viața mea!     

M-am uitat chiondorâș la câte cineva, care mi s-a 

părut mie buclucaș, dar apoi mi-a părut rău. 

A…, gata, am găsit! Am căutat pe furiș la 

morarul Cioltin și am judecat că nu prea cred că e 

morar, socotind că altceva învârtește și nicidecum 

roata morii cum tot încerca să ne bage-n poveste. 

L-am luat la depănat din cap până-n picioa-

re și mi-a venit o temere că e om rău. Nu trebuia să 
gândesc astfel! Chiar dacă-mi făcea rău, nu trebuia 

să-l judec. Nu mi-a fost trecută greșeala, și de ace-

ea s-a pus opreliște în calea mea. 

- Nu e de loc așa! Eu am gândit cu apăsare 

mai aspră, până la scrâșnire din dinți și nu am fost 

oprit. Eu pricep așa: că e bine să-i ai cât mai 

aproape pe cei buni, dar de cel rău să te ferești, să 
fugi cât te țin picioarele, cum am făcut și noi. 

Când omul dă drumul la vorbă, nu mai so-

cotește timpul. Iată, am ajuns! Aici e rugul! Îmi 

iau cizmele, că e vai ș-amar de picioarele mele. 

Nici într-o săptămână nu se limpezesc din atâtea 

bătături. 
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Voicu cercetă cizmele, să vadă dacă nu s-a 

cuibărit vreo vietate în ele, apoi se așeză pe iarbă, 
să le tragă mai ușor în picioare. 

- Stai, nu te grăbi! Trebuie picioarele înfășa-

te, altfel te bat cizmele și va fi mult mai rău!  

Pe negândite, își scoase poalele iei de sub 

bete și rupse o fâșie, cât ai întinde o palmă, de jur 

împrejur. O împărți în două și purtându-le legănat 

ca pe-o ofrandă, îngenunche, apucând în palmele 

ei piciorul îl înfășă, cum ar fi înfășat pruncul, lă-
sând afară doar degetul mare. 

Se aplecă atât de mult, încât îi aburi cu su-

flarea picioarele, apoi trecu peste ele, fără să vrea, 

ca-ntr-o mângâiere, cu spicul părului ei împletit. 

- Mi-ai oblojit picioarele, de parcă aș fi ră-
sărit din bătălie rănit! Unde ai învățat meșteșugul, 

că prea lesne ai deprinderea lui?!  

Anghelina se ridică purtând mulțumirea în 

colțul buzelor, nu de alta, dar săvârșise o faptă bu-

nă. Vântură din mână, parcă voind să spună: că e o 

nimica toată, orice fată știe să înfeșe, altfel ce-ar 

face când ar deveni mamă. 
- Acum poți umbla mai cu sârg, calci apăsat 

fără grijă. Tare mi-e frică de întuneric! Ne apucă 
noaptea prin locuri străine. La Râmnic am avut 

noroc cu bătrâna Calița, dar aici cine ne deschide 

poarta? Nu cunoaștem pe nimeni. Numai morarul 

Oneț dacă s-a întors din întâmpinarea lui Vodă! 
Mai bine-l ocolim, cășună asupra noastră să-i 
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cumpărăm moara și apoi de unde știm, că nu e în 

același rang cu morarul Cioltin! Te vede cu cizme-

le și ia foc, ne aleargă până la Olt, de ajungem să 
trecem apa fără luntre, prin vâltoarea cea mare și 
trebuie să iei seama, că eu nu știu să înot, mă duc 

ca bolovanul și ajung la Dunăre. Că vorbesc așa, 

pe delături, să se îndulcească timpul cu noi, dar eu, 

nici nu știu unde e Dunărea!  

- Avem apărare, nu suntem singuri! Altfel 

ajungeam în stăpânirea morarului Cioltin. La 

Râmnic ne-a blagoslovit Vlădica, iar aici sfințitul 

ne-a dezlegat de orice legătură, cum să mai aibă 
loc răutatea în apropierea noastră!  

- Așa e, ne-a dezlegat de orice legătură, dar 

parcă a mai zis ceva!  

Voicu își lumină fața, lăsând poarta dreptă-
ții deschisă, să intre când vrea, să-i cerceteze cin-

stea, că decât să arunce cu vorbe goale, mai bine 

așteaptă rânduiala cea înțeleaptă, să scoată la ivea-

lă vrerea sa. 

Altă apăsare sta agățată ca scaiul căutând cu 

tot dinadinsul să-l trimită în nestatornicia clipei în 

care se afla. A primit dezlegare de orice legătură 
este asupra lui, dar mama Catinca va fi mulțumită 
cu aceasta? Oare sfințitul a prins în dezlegare și 
punga cu galbeni ce sta ascunsă sub brâu? Acum 

nici nu îndrăznea să-și închipuie, ce va fi când va 

ajunge acasă și va încerca din răsputeri să întindă 
pe masă, întreaga învârtitură prin care a trecut. 
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- Voicule, încotro te îndrepți! Am părăsit 

drumul cel bun. Nu am trecut pe aici! Să știi că 
amurgul e înșelător, te fură, te duce unde nu vo-

iești! Eu pe unde trec, mă agăț de câte ceva, care 

rămâne mult timp cu mine. De aici nu am luat ni-

mic și aveam ce lua!  

Vezi acolo sus? Ce mai înseamnă și asta! 

Între îmbrățișarea copacilor, e o ridicătură ce joacă 
pe spinarea ei o lumină pe la mărgini colorată. 
Parcă ar fi lumina din candelă  care-și poartă ini-

ma-n culori peste chipul ce prin har dăinuiește 

când ridică mâna și blagoslovește, trimițând fâșii 
rupte din lumina mângâietoare, peste toți ce aș-
teaptă să coboare strop de lacrimă în pocale. Iată, 
acum trece peste flori care-și deschid brațele să 
prindă culori, nu le arde focul inimii când trece, 

nici puful păpădiei nu pârlește. 

Să știi, că rămân nelămurită toată viața, da-

că nu văd! Dau o fugă să mă lămuresc, că n-o fi 

focul din lume, dacă zăbovim câteva clipe. 

Nu mai așteptă încuviințare. Prinse dâra de 

lumină și alergă, neluând seama la florile care în-

torceau capetele, arătându-i podoaba lor, într-o 

mângâiere ce lăsa să cadă printre ele o șoaptă: ce 

atâta grabă, pe covorul lor!  

Ajunse în locul unde fâșia de lumină despi-

ca peretele de piatră, luminând cărarea ce pornea 

spre adânc. Încercă să prindă un crâmpei de lumi-

nă, să-l țină în palmă, podoabă cu dar de lumină. 
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Prinse între degete doar mușchiul mărunt și creț, 
presărat cu flori mici ce-și primeau argintiul din 

piatră. 
Voicu se apropie, neștiind ce cuvinte          

s-aleagă. Anghelina sta într-o văpaie luminoasă, 
ce-i prindea ia, într-o lucrătură nefăcută de mână. 
Întindea mâinile încercând să se spele pe față, să 
rămână mereu luminoasă. 

- Voicule, să ai grijă! Nu strica calea lumi-

nii! 

- Stăm așa mult și bine. Nu vezi, că lumina 

pornește prin această deschizătură!?  

Anghelina măsură cu palma deschizătura, 

ce forma o petală pe întinderea peretelui de piatră 
și subțiindu-se într-o dungă, dispăru înăuntru. 

Cu toată teama ce-i sta pavăză, Voicu nu 

rămase cu mâinile-n sân, se strecură prin deschiză-
tura formată în peretele de piatră, întinzând mâini-

le să cerceteze încotro se îndreaptă și fără nici un 

efort alunecă într-o adâncitură în formă de oală, 
mult mai mare decât bordeiul săpat de Spirea în 

Piscul Măgurii, ce-i servise drept ascunzătoare. 

Se trase binișor să nu strice calea luminii, 

așteptând răspuns de la ochi, când poate cerceta 

acea adâncitură, ce părea că nu este făcută de mâ-

nă. 
Pipăi încet prin pâcla cenușie, zgribulindu-i 

genele, până atinse vălul străveziu, ce-i lămuri tot 

lăcașul ascuns în inima pietrei. În liniștea pietrei, îl 
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trase de mânecă un fior, greu de stăpânit la povețe: 

că dacă-l întâmpina înăuntru un viețuitor cu dinți 
ascuțiți, nedeprins cu oaspeți sau chiar dornic să se 

răfuiască pentru vechi pricini cu un om. Că numai 

Anghelina are așa, o pornire să mă tragă în locuri 

unde nici gândul n-ar putea poposi. Cercetă fiecare 

colțișor să-i dea de urmă, că doar n-a înghițit-o 

piatra. Întrezări sub salba de lumină, un ghemotoc 

lipit de piatră, din care pornea un murmur, cum 

numai apele șoptesc, atunci când nu e vremea rea.  

- Acum ce faci? De ce te tânguiești! Intri 

nepoftită în lăcașul pietrei și tot pe tine te apucă 
întristarea?  

Anghelina, fără să întoarcă capul, ridică 
mâna arătându-i să privească mai sus, apoi îi zise 

aproape șoptit:  

- Mă rog! Nu așa trebuie când te afli în fața 

unei icoane? Pui genunchii la pământ și-ți limpe-

zești mintea, înșirând pe lespede toate faptele tale. 

- E bine să te rogi! Mama se roagă la Icoana 

Sfântului Nicolae în fiecare zi. Și eu mă rog, dar 

nu de față cu mama. Singur mă rog, doar eu și 
sfântul. Pentru cine te-ai rugat acum?  

- Cum pentru cine! M-am rugat să o aibă în 

pază pe leica, că o fi tare îngândurată de cât am 

lipsit. Am adus și mulțumire că simt eu că a plecat 

oftatul de la mine. Apoi m-am rugat și pentru tine, 

dar nu spun ce!  
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- Dacă tot ai primit atâtea lămuriri,        

spune-mi ce facem! S-a împuținat lumina, vine 

noaptea, și în loc să ne vedem de drum, scotocim 

prin crăpăturile pietrelor, că altceva nu găsim mai 

bun de făcut!  

- Voicule, nu vezi Icoana Precistei așezată 
în scobitura pietrei, ca-ntr-o iesle a vremurilor în-

delungate! Prin deschizătura din piatră, dă năvală 
lumina drept spre icoană și după ce se lămurește în 

focul ce înconjoară podoabă, se întoarce mai caldă 
afară. Am simțit-o pe fața mea când m-a întâmpi-

nat. 

Aici suntem ocrotiți de primejdiile nopții. E 

bine să rămânem, că sălaș mai bun nu găsim! În 

locul acesta a locuit un sihastru și cu mâinile lui a 

așezat în lumină icoana. Trebuie să avem mare 

grijă să nu stricăm urmele pașilor lui. 

De la un astfel de om mi-a adus leacuri tă-
măduitoare leica cea bătrână. Abia aștept să-i po-

vestesc cum am fost călăuzită să pătrund într-un 

loc, care stă departe de lume. 

Voicu se apropie de Icoana Precistei, își pe-

cetlui întreaga făptură cu semnul biruinței, 

plecându-și capul până atinse cu fruntea mâinile ce 

țineau în palme lumina. 

Se-nvigoră și îndrăzni să ceară fără glas, 

dezlegare pentru tot ce se afla asupra lui. Acum 

mama Catinca nu mai avea cum spune, că nu și-a 
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împlinit porunca, că nu poate slobozi povara ce 

chema paguba în Piscul Măgurii. 

- Eu prind o mireasmă ca de oală nouă. Ca 

atunci când plouă mărunt cu soare pe pământul 

fierbinte. Am găsit! Un fir de apă iese din piatră. Îl 
vezi? Se strânge ca-ntr-o copaie, apoi se revarsă 
printr-o spărtură, să ude-n adânc rădăcina pietrei, 

înălțând-o ușor sub povară de timp. Câtă răbdare  

i-a trebuit să lucreze în taină acest locaș cu portiță 
așezată-n lumină!  

- A ajutat și mâna omului, îndreptând colțu-

rile și dând chip celor trebuitoare. 

Vezi acolo! E o lespede mai înaltă, ca un 

pat. Pe ea s-a odihnit omul cel rugător. Am auzit 

pe leica, că dacă te întinzi nițel pe acel pat, scapi 

de toate junghiurile din coaste și picioarele se-

nzdrăvenesc dacă au bătături. 

- Atunci, mă descotorosesc de cizme și mă 
întind nițel, să scap de durerea ce-am căpătat-o la 

picioare de atâta umblet. 

- Te poți întinde, dar să știi: în noaptea asta, 

eu acolo dorm! Sunt mai plăpândă și am nevoie să 
prind vigoare în oase. L-am văzut prima, și așa se 

cade în astfel de împrejurări.  
Voicu atinse cu privirea lespedea care putea 

fi folosită drept loc de odihnă, și se lăsă păgubaș, 
căutând să se îndreptățească, că a fi prevăzător în 

viață e cu socotință mult mai bine. Piatra e rece, 

poți rămâne înțepenit dacă încerci să te odihnești 



Virgil Oprescu Runceanu 

167 

 

pe ea. Nici umbra deasă nu e prietenoasă, fără să 
știi se furișează în piept și ajungi să te prindă tusea 

seacă, care te usucă, îți stoarce toată vlaga din oa-

se, ajungând povară în casă, când vine vremea plo-

ioasă.  
Dibui un perete adâncit ca o firidă, lucrat de 

apă, ajutat de vânt, de mișcarea ce zguduie când 

vrea prin pământ, sau în nevoință cioplind cu 

unealtă făurită din piatră, cu lacrimă-n metanie, 

când tot ce e mândru și tare, se apleacă, se-ndoaie. 

Grijuliu, strânse din frunzele ce năvăliseră 
curioase prin deschizătură și din câteva brațe bune 

își rândui în firidă un strașnic culcuș. 
Se miră de izvorul ce lucrase din greu să 

străpungă prin piatră și cu mâna făcută căuș prinse 

din vasul format picături de apă, de unde pornea 

negreșit acea mireasmă de oală nouă, ce o simte 

omul când pleacă pe rouă la cosit. 

- Voicule, dacă ai băut apă, primești de la 

mine un colțișor de pâine?  

Altfel n-ai să știi dacă fac pâine bună!  
Fără să aștepte poticniri; că mai bine lasă, 

că nu-mi vine acum să mă așez la masă, Anghelina 

împărți cu el ultima bucată de pâine, ce nu-și mai 

avea rostul în trăistuța ce semăna atât de mult cu 

șorțurile ei. 

- A găsit blânda lună deschizătura din piatră 
și mângâie chipul icoanei. Bacă ține așa toată 
noaptea, avem feștilă aprinsă până dimineață, când 
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începe soarele să-și rostogolească roata pe întinsul 

pământului. 

Voicu se minună că a-nceput să grăiască, 
cum nu avea el pornire spre acele vorbe cu alese 

înflorituri. Dar locul în care se afla, îi da brânci la 

cuvinte. 

- Eu mă culcușesc pe lespede într-o dungă, 
pe partea unde stă inima, cu fața spre icoană, și mă 
ia somnul în brațele sale repejor, că nici nu apuc să 
rostesc în gând de trei ori Tatăl nostru. Ai să vezi! 

Nici suflare nu mai am. Da’ să nu te sperii, că așa 

dorm eu liniștită, cum mă așez, așa mă scol!  

Anghelina se făcu covrig pe lespedea răs-

frântă, cu întruchipare de jilț, ce servise drept tron 

pentru un vrednic conducător, apoi stropită cu apă 
din izvor, a primit poruncă să servească pe cel os-

tenit. 

Liniștea din inima pietrei se strecură milos-

tivă în lăcașul blând, primitor, lăsând cugetul călă-
tor să pornească în zbor pe fereastră, dar să aibă 
grijă, nu cumva să se rătăcească. 

Somnul trase perdeaua peste deschizătura 

pietrei, să nu iasă pe afară aburul vieții, până nu 

răsare soarele dreptății. Doar atunci, prin poruncă 
lumina apare, răsfrântă-n icoană spulberă perdea-

ua, ca să iasă afară, ce a stat sub piatră vreme mă-
surată. 

Anghelina se trezi la prima năvală de lumi-

nă, se dumiri unde se află și trecu prin văpaia lu-
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minii să se primenească de greutatea somnului, ce 

sta greoaie apăsând pe gene. 

Se apropie de izvor și prinse între degete câ-

teva picături de apă, să-ncredințeze ochilor lacri-

mile pornite din piatră. 
Lacrimile stoarse din piatră întăresc voința 

dau putere când sunt primite cu adâncă smerenie, 

aducând pe lespede-n dar, pulbere ruptă din stele 

oglindită-n ochi de cristal. 

- Voicule, nu te-ai trezit! Acum nu te mai 

grăbești, că soarele nu așteaptă, a și pornit lucrarea 

dimineții. Vino să vezi! Ostenitorul din lăcașul cel 

ascuns al pietrei a scrijelit aici deasupra izvorului o 

întruchipare ce seamănă cu-n pește. 

Sărmanul, a avut un peștișor și la-ngrijit 

cum a putut, în scobitura pietrei unde se strânge 

apă. Când a pierit, l-a pus aici, ca să nu-l uite nici-

odată. 
Voicu se ridică, scuturându-se de frunzele 

ce nu voiau să-l părăsească și cercetă cu tot dina-

dinsul liniile ce țineau peștele lipit de piatră, să nu 

o părăsească prea ușor. 

- Poate a vrut să ne spună, că apa e bună da-

că în ea viețuiește un pește! Sau a fost pescar și 
stând aici în lăcașul pietrei s-a gândit la meșteșu-

gul lui, pe care nu l-a părăsit niciodată, tot pescar 

rămânând. 
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.- Eu aș fi ținut în grijă un iepuraș! Îi adu-

ceam din pădure tot ce poftea și-l scăpam de vi-

cleana vulpe. 

- Lasă iepurașul! Un arici ți-ar fi fost de aju-

tor. Împrumutai ace și te apucai de cusut, că tot 

drumul ți-ai dorit să cumperi măcar un ac să-l duci 

acasă mărturie lui leica pe unde ai umblat. 

Anghelina își trecu degetele peste râurile ce 

curgeau pe ie, cusute cu migală până se arcuise 

acul de atâtea împunsături. Le opri în palmă să nu 

dea buzna coborând de-a valma în izvor. 

- Că nici nu ți-am spus! Lespedea pe care 

m-am întins este caldă. Am dormit cum aș fi stat 

după cuptor. Sunt cărbuni aprinși sub lespedea 

lată, care bag seamă nu se sting niciodată. Pune 

mâna, că poate nu mă crezi! Da, ce să mai vorbim! 

În frunză a fost mult mai bine, că foșnește pe la 

urechi și te ține treaz, chiar când ești rupt de obo-

sit. 

- Dacă te-ai odihnit așa de bine, să vedem 

cât de sprintenă ești la picior. M-a prins graba! 

Dacă nu ajung astăzi în Piscul Măgurii, cade cerul 

pe mine!  

Fără să strice valul de lumină, se apropie de 

icoană, plecându-și fruntea până atinse mâna dătă-
toare de mir. Se pecetlui cu mâna dreaptă de mai 

multe ori, atingând cu vârful degetelor luciul ce 

arăta cât de tare e piatra și așteptă să vadă dacă 
este urmat, în rânduiala ce-o avea învățată. 
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Purtat de lumină, alunecă prin deschizătura 

formată în piatră, fără nici o opreliște, dinăutru era 

mult mai largă, deschizând calea vieții, pentru un 

trup ce-și purta suflarea pe afară și se făcuse ușor. 

- Ai plecat așa, dintr-o dată! Să mă prindă 
teama că nu mă aștepți! Am împodobit Icoana  

Precistei cu năframă, prima mea cusătură, de care 

nu m-am despărțit niciodată, să o aibă Măicuța   

la-ndemână pentru lacrimile Ei. 

- Acum lăsăm toate la o parte și pornim la 

drum. Nu mai zăbovim nici o clipă! Trebuie să 
găsim calea bătută de picior, nu mai mergem pe 

ocolite. Cercetăm altădată în tihnă, locurile astea!  

- Tare minunat e să calci cu piciorul pe un-

de au colindat oameni aleși cu trecere la cele sfin-

te! Eu până acum n-am atins alte meleaguri. Nu-

mai așa prin împrejurimile satului și doar la târg 

câte-o dată. Nu aveam cum! Cine-mi purta de gri-

jă! S-a îndurat leica de mine, când a văzut că mă 
ofilesc de la oftat. Sărăcuța, mi-a dat slobozenie să 
caut undeva alinare. Și iată, am dobândit! N-a mai 

venit năvalnic peste mine să-mi zguduie pieptul, 

dar nici eu nu l-am chemat în gând. Nici în vis nu 

a apărut. Am eu o temere asupra mea: dacă apare 

iar, după ce trec Oltul? Că aici a fost altceva, dar 

dincolo rămân singurică. 
Auzi, răpăne ceva! Cred că e pe aproape 

moara lui nenea Oneț. Dă zor, are de măcinat. S-a 

răzgândit omul, nu mai vrea să scape de ea! Dacă 
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o luam noi când a dat drumul la vorbă, era altceva. 

Acum nu mai vrea!  

- Numai la moară și măcinat îți stă gândul! 

Nu-mi trebuie! Chiar dacă mi-o dă plocon, n-o 

primesc. Aici sunt doar în trecere spre locuri, unde 

cele sfinte sălășluiesc. Eu din Piscul Măgurii nu 

mă mut!  

Anghelina își înghiți vorbele. Cu noduri le 

înghiți. Așa sunt vorbele când le pui stavilă: se 

răscolesc, se bat cap în cap, încercând în fel și chip 

să iasă într-o altă formă afară. Le ținu bine în frâu, 

că mai bună e chibzuiala, chiar dacă dreptatea se 

ridică însemnând pe răboj lămurire, pentru o vre-

me mai potrivită. 
Acum erau pe drumul cel bun care ținea va-

lea, alergând spre Olt să întâmpine Drumul cel 

Mare, pe unde, dacă era adevărat, trecuse Vodă 
călare.  

Ținea pasul cu greu, și nu intra în pricepe-

rea ei, de ce atâta grabă, că doar era vremea bună, 
și nu se arăta nici un semn că Oltul s-ar putea re-

vărsa, ieșind din matca sa. 

Spre a-i fi mai ușor, își urmări umbra, cău-

tând să o prindă în vârful opincilor. Umbra e șirea-

tă, nu se lăsă prinsă; se agăță de înfloriturile ciz-

melor ce alergau înainte, nu de alta, dar putea să-și 
strice vălul prin atâta colb.  

- Se vede moara lui Oneț! Am avut dreptate, 

dar nu mai zic nimic! Nici nu mă duc să încerc 
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făina. Dacă ne vede se întristează omul, că nu ne-a 

făcut nici un rău. Ținem drumul, nu ne abatem nici 

o palmă, altfel apare întortocheat și greu. 

Își puse pavăză gurii, pecetluindu-și buzele 

cu două degete, că se juruise în gând să nu mai 

scoată grai, până n-o fi trasă de mânecă cu multe 

rugăminți. 
La întoarcere drumul părea mai greu. Nu se 

schimbase cu nimic, doar locurile atinse pentru 

prima dată o țineau subjugată, o chemau cu tot 

dinadinsul, de întorcea capul cu gândul de a lăsa 

totul baltă, să mai guste o dată din bucuria ce pă-
trunde adânc și nu lasă uitarea să-nceapă. 

Se cocoță pe o punte, să nu treacă prin apă 
și ridică mâinile, chemând aerul în ajutor să nu 

cadă. Încerca să zboare, dar nu avea aripi, doar 

mâinile o ajutau și ia înflorată, care fiind scurtată 
ieșise acum de sub bete, îi țineau în cumpănă tru-

pul, atunci când pasul înainta cu grijă, ușor. 

În treacăt, luă seama la casele înșirate pe 

vale și începu să le socotească, dacă sunt mai ară-
toase decât cele pitulate prin poieni, care adunate 

cu greu în mănunchi, întruchipau satul ei. 

Într-adevăr erau clădite din piatră și arătau 

mai semețe, dar le găsea reci, nu primitoare cum 

își dorea. 

Fără să schimbe o vorbă, ieșiră în drumul 

cel mare care urmărea Oltul. Cu grijă îl urmărea, 
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să nu-l stârnească cumva, să trimită viitură peste 

el, când e vremea prea rea. 

Acum avea ce să vadă, se vânturau la deal și 
la vale tot felul de oameni: unii pe jos, alții călare, 

cei mai mulți erau mohorâți, care nu răspundeau la 

vorba cea bună, deprinsă de ea, de când a-nceput 

să grăiască. Bine că nu a fost calea prea lungă! Se 

răcea gura de pomană și se-ncovriga de atâtea ple-

căciuni în fața celor care mormăiau și se făceau că 
plouă, neluând în seamă chipul blajin. 

Părăsiră drumul, lăsându-se purtați printre 

trestie, de poteca pe care nu o slăbiră de sub pi-

cioare, până când nu auziră apele Oltului vorbind. 

- Nene Pătrule, ce bine-mi pare că ne-ai aș-
teptat! Dacă erai dincolo, trebuia să-mi fac mâinile 

pâlnie, să strig tare peste apă, să plece suflarea cu 

glasu-n spinare, să vestească chemare. 

- Să știți, că era cât pe ce, să las luntrea de 

izbeliște și să vin după voi!  

Pleacă omul să caute locul cel sfânt, dar du-

pă ce ține toată rânduiala, se întoarce la casa lui. 

Mi-au trecut pe dinaintea ochilor tot felul de întru-

chipări, și încercam eu să le alung, dar năpădeau 

peste mine. 

Să-mi spuneți cu mâna pe inimă. Pe unde 

ați colindat atâtea zile?  

- Ne-am lăsat încântați și am ajuns la   

Râmnic! Că așa e omul, când vine peste el dorul 

de ducă. Nu are stare, nu se mai oprește. Aleargă 
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cât îl țin picioarele, să cuprindă mai mult decât i   

s-a rânduit, când a plecat de acasă. 
Voicu se porni dintr-o dată, căutând să pri-

ceapă în privirea luntrașului, dacă are de gând să-i 
treacă Oltul sau caută opreliști meșteșugite, de nici 

nu-ți închipuiai, de unde le tot scoate. 

- Măcar ați prins vreun folos? Episcopul 

Calinic slujea în biserica cea mare sau era plecat 

spre împlinirea grijilor părintești?  

- Nu l-am zărit nene Pătrule, nici nu ne-am 

învrednicit să-i sărutăm dreapta. Ne-a blagoslovit 

fără să-l vedem, că noi pluteam atunci într-altă 
lume! Eu am simțit ceva: o liniște necunoscută, se 

cobora înlăuntru și mi se făcuse părul numai inele, 

că tare m-am minunat, fiindcă eu țin părul mereu 

împletit. 

- Așa da! V-a blagoslovit, dar nu l-ați văzut! 

Îmbătrânește omul degeaba, că tot nu poate des-

luși, ce se ascunde în spatele oricărei făpturi!  

- A coborât peste noi, ca o ploaie de vară, 
atâtea lucruri noi, care se revărsau fără lămurire, că 
erau pentru oameni cu înțelesul bine clădit, strecu-

rat până rămânea limpezit. Poate mai târziu le în-

dreptăm, să pricepem mai acătării unde le așezăm. 

Eu eram fript că m-am abătut din drum, căl-
când porunca de a ajunge la timp în Sihăstria    

Frăsinei, iar Anghelina voia să cumpere neapărat 

un ac, uitând că a plecat să scape de oftat. 
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- Mi-ar fi prins bine un ac cu urechile mari, 

îl prindea leica în cusătură, că i-au secat ochii de 

atâtea lacrimi și-i tremură un pic și mâna. 

- Până la urmă, dacă ați ajuns sus la Frăsinei 

cu toate întâmpinările neașteptate, ați uitat să tre-

ceți într-un crâmpei de rugăciune, pe nevrednicul 

Pătru luntrașul? Tare e bine, când se roagă cineva 

pentru tine! Se zbate inima și nu știi de ce! Se lim-

pezesc ochii și te bucuri că vezi! Trece primejdia 

rea și pricepi, că te afli în purtare de grijă. 
- Cum să uit nene Pătrule! Am pus genun-

chii la pământ înaintea Icoanei Precistei, pentru 

tale și să fie ținută în pază luntrea cea plutitoare. 

Am așezat și-un gând tânguit, pentru odihna veșni-

că a flăcăilor pe care i-ați pierdut; cu Domnul   

Tudor au pierit sărăcuții! Pe leica cea bătrână am 

așezat-o osebit lângă mâinile purtătoare de grijă, 
alături de bătrâna Calița care are nevoie de sprijin 

necontenit. I-am trecut pe toți prin fața icoanei,   

și-am mulțumit că sa-ndepărtat în zilele acestea 

oftatul de la mine, apoi am mai zis ceva, dar nu pot 

să spun!  

Pătru luntrașul își șterse ochii cu podul 

palmei, scuturând o lacrimă în partea aceea a apei, 

care ținea în grijă toate lacrimile adunate. Se ridică 
după piatra lată ce-i servise ca jeț, de când luase 

luntrea în grijă, cu sârguința trează, în a călăuzi pe 

cei premeniți să primească făgăduința, care locu-

iește dincolo de apă. 
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- Până dezlegați luntrea, poate ne spuneți 
dacă a trecut Vodă cu alai spre Cozia! Pe cine să 
mai crezi! Moraru Oneț, o ținea sus și tare, că-l 
întâmpină Episcopul Calinic, dar Mitru, un om 

despre care nu mai spun acum ce daraveli învârtea 

el, bănuia că Vlădica a plecat în grabă spre Lainici. 

Și noi am auzit vorba aceasta, dar poți să știi câte 

cerințe apar la Vlădica, așa dintr-o dată!  
Pe cale n-am întâmpinat vânzoleală de oa-

meni, care să ne dea ceva de gândit, dar am rămas 

nelămuriți, că într-altfel nici nu puteam merge la 

Cozia, chiar dacă trimetea Vodă după noi. 

- N-am auzit flăcăule! La mine răsuflă toate 

vestirile, bune și rele. Năvăleau oamenii să-i trec 

Oltul. Numai să fi fost ceva ascuns, ținut în mare 

taină, că se poate și așa. Mai repede e o născocire 

omenească. I se năzărește unuia, că așa și pe 

dincolea și pornește vorba ca frunza-n vânt. 

Cu Vodă e altceva: ori trece cu alai și-l vede 

toată lumea, ori într-un fel de-ntruchipare necu-

noscută, spre împliniri domnești.  
Vlădica stă în fiece zi în mijlocul norodului, 

împărțind har și milostivire, de aceea toți îl au la 

inimă și-l urmează ca pe un sfânt. 

Ultima dată când l-am văzut, am luat aminte 

la tot ce a spus: să nu părăsești rugăciunea nici 

când ești obosit, să te rogi întotdeauna mai mult. 

Mă rog, cum să nu mă rog! Când dau dru-

mul la luntre și până trec apa, numai la cele sfinte 
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gândesc. Cu apele nu te pui! Nu pot să-mi scot din 

minte prăpădul ce l-au făcut apele în furia lor, că 
nici sfintele lăcașuri așezate pe vale n-au scăpat de 

revărsarea cea mare, de toate acestea, cred că s-a 

dus vuiet până-n satele de sub munți, unde aveți 
sălaș mai trainic decât noi!  

Pe Anghelina o apucă întristarea, că nu a 

spus adevărul curat, cum a fost oprită de pâcla 

deasă să urce sus la Frăsinei. Nenea Pătru a socotit 

că m-am rugat acolo pentru el, dar eu am fost că-
lăuzită de lumină, spre lăcașul pietrei, unde cu voia 

Precistei s-a ostenit un sihastru, ce a făcut parte din 

vatra Frăsinei. I se alătură dintr-un colț mângâie-

rea, spunând în gura mare; că rugăciunea a fost 

primită și-n acel loc și dusă mai departe, unde nu 

au putut atinge pașii ei. 

- Nu mai apare nimeni. Hai să trecem! În-

depărtați teama care vă spune, că s-ar putea stârni 

vârtejul. Apele sunt înțelepte, nu stau potrivnice, 

decât atunci când simt pe spinarea lor, apăsarea 

nedreptății. Cu răzvrătire amarnică pornesc, arun-

când în stropi pedeapsa lor. 

Anghelina se ghemui într-un colț, depărtând 

dorința care-o îndemna să mai vânture nițel cu 

mâna prin apă, să-i simtă tremurul când își spune 

povestea în șoaptă. Să-i fie mai ușor, își agăță pri-

virea de un nor, care ținea cu tot dinadinsul, acum 

să-i întreacă, tot făcând semn cu o vâslă, vântului 
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să mai tacă, să nu scoale vre-o stea, oprindu-l să 
treacă. 

Cât era luntrea de largă, Voicu nu găsi un 

loc, care să-l poarte ca-ntr-un leagăn pe apă. Se 

înfipse strașnic chiar în mijloc, ca un braț ce ține 

cumpăna să nu se-ncline, când poartă-n poală biru-

ințe străbune. 

- Ce repede am trecut! Nici n-am apucat să 
tivesc o frântură din cer coborâtă în oglinda ce 

sclipește-n apă, și iată-mă cu picioarele pe pământ! 

Dacă nu era luntrea trebuia să ocolim până se sub-

ția Oltul, să-l putem trece cu piciorul. 

Stând așa cu ochii pe cer, s-a pornit de-a 

rostogolul peste mine, un dor care stârnea ce e mai 

mândru în Negrea, satul meu; că în Piscul Măgurii 

unde stă Voicu, nu știu cum e, că nu am fost nicio-

dată! Abia l-am strunit pe nesăbuitul dor, 

răcorindu-l cu apă. 
Acum, e altfel! Parcă s-a rupt din mine o 

părticică și locuiește-n taină, dincolo de Olt. 

- Așa e omul când descoperă locuri ce ră-
mân alese de mintea lui. Când am trecut munții 
prin Vama Cucului, pe cărări dosnice cunoscute 

doar de oieri și călcate cu grijă de cei porniți în 

bejenie, au locuit în mine fapte și locuri, pe care nu 

le pot îndepărta niciodată. Cum mă vedeți, o mână 
de om neînsemnată, am stat atunci alături de Pro-

topopul Ion Bratu, slujitor vrednic la Râmnic, cu 
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voce de aur și crâncen luptător pentru drepturile 

românilor.  

Am băut apă din Fântâna Împăratului și      
l-am ascultat tot drumul vorbind cu Timotei      

Cipariu iar despre boier Glogoveanu numai cuvin-

te de cinste avea. 

Să ajung eu la vrednicia de a purta în traistă 
cărți rare care trebuiau să ajungă din mâna Episco-

pului Calinic la o înaltă față bisericească numită 
Șaguna. 

- Dacă ne povesteai tale când am trecut, îl 

căutam la Râmnic! Poate slujea cu Vlădica în bise-

rica cea mare. Ce mi-ar fi plăcut să-i ascult glasul! 

Știu să cânt frumos, dar mai mult îmi place să fac 

pâine ! 

- Nu aveați cum! S-a întors la Rășinari aco-

lo unde l-am însoțit eu. S-au mai așezat lucrurile 

privind pe cei răzvrătiți și acum e mâna dreaptă a 

celui despre care v-am spus că are numele Șaguna. 

Sunt oameni învățați plini de înțelepciune, nu pot 

uita ușor, pe cei ce i-au primit cu brațele deschise, 

în casa lor. Trimit răvaș după răvaș, să nu se stingă 
legătura sfântă cu roade alese pentru vremuri noi. 

- Am pregătit creițarii pentru toată ostenea-

la! Trebuie să punem ceva la bătaie! Luntrea se 

ține cu cheltuială și dările sunt mari! Apoi, nu e 

bine să treci o apă fără să scapi ceva din mână. 
Voicu întinse brațul ca la poruncă, făcând să zor-

năie gologanii în palmă. 
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- Cea mai mare plată din lume este rugăciu-

nea rostită cu tot dinadinsul, pentru binele celui 

oropsit. V-ați rugat în fața Precistei, cu tot gândul 

bun, e de ajuns!  

 - Eu mă prind acum cu mâna pe luntre nene 

Pătrule, că nu mă opresc la atât! Mă mai rog o dată 
și-n bisericuța noastră din Negrea, care e atât de 

mică, cât o colibă, dar Voicu care pricepe un pic 

slovele, spune că: și-n ea încap toți sfinții rugători. 

Pătru se îndreptă semeț spre luntre, să facă 
în ciudă anilor grei. O priponi de salcie și se așeză 
pe lespedea așteptărilor, fără grijă că-i fluieră sără-
cia-n bordei. Nici nu mai luă seama la Anghelina 

care încă se agăța cu privirea de tărâmul ce sta pă-
răsit peste Olt, dar grija de a nu-l pierde cumva pe 

Voicu, o urni pe negândite din loc. 

- Voicule, vrei să mă lași singură cu toată 
povara acestor zile asupra mea? Eu credeam că o 

putem împărți! Mai bine nu plecam eu din Negrea, 

că simt cum se întoarce mai abitir oftatul la mine!  

Tu urci pe Valea Trantului și mă lași singu-

rică. De ce nu mergi cu mine până la leica, să te 

vadă și ea, că dacă-i spun eu, o să zică: că așa și pe 

dincolea. 

- Să zică ce-o vrea pe lumea asta! Nu mă 
mai abat nici un pas din calea mea! Eu trebuie să 
ajung negreșit în Piscul Măgurii. 

- Dacă ești în așa mare primejdie, rabd eu, 

nu te las singur, merg cu tine!  
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Peste Voicu năvăliră fiori, că la astfel de în-

torsături ciudoase și năbădăioase nici nu se gân-

dea. Cum să apară el în Piscul Măgurii, așa tam-

nesam, însoțit de Anghelina! O să facă mama tără-
boiul din lume; că m-a trimis cu toată încrederea 

să săvârșesc în taină o faptă, iar eu am umblat 

brambura atâtea zile, întorcându-mă însoțit, că nu 

puteam duce singur dezlegarea ce-i ținea mintea 

trează. 
Căută pe furiș la Anghelina, peste care co-

borâse amărăciunea întristării, ce aduce tăcerea pe 

buze. Îi număra pașii cu fruntea plecată, să nu fie 

cumva mai târziu judecată, că-i plecau în șiroaie 

lacrimi, ce-și aveau obârșia în ochi pitulată. 
Părăsiră Valea Trantului, gospodărită din 

belșug cu ape gălăgioase, care văzându-i că nu 

stau pereche, lăsau să le scape suspin printre pie-

tre. 

Pașii conteniră în fața Crucii Vlădicăi, ce 

dăinuia în hotar, pavăză cu har pentru viața care nu 

piere-n zadar. 

Voicu se opri cercetând cărarea care pornea 

de la picioarele sale, ca dintr-o îmbrățișare, de-a 

dreptul spre Negrea. 

Se trezi într-o mare strâmtorare. Încotro să 
apuce: spre casă sau spre Negrea? Dacă nu se ho-

tărăște acum, fără nici o tăgadă, îl apucă și pe el 

oftatul. 
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Se înclină până la pământ deschizând brațe-

le spre Crucea Vlădicăi, pentru a primi în cuget 

aleasă lămurire: să meargă pe calea cea dreaptă sau 

să se abată pe cărări străine?! 

 

                             * 

 

Sus pe Piscul Măgurii, când ziua e veselă, 
cerul se bucură, lăsând să plutească până la pă-
mânt, scară beteală ruptă din lacrimi de stele, pen-

tru cei ce pornesc să ajungă la ele. 

Pentru Catinca ziua sta înnourată și nu gă-
sea ochi potriviți ca să vadă, că cerul nu avea pre-

gătit subsuoară, nici un nor pe pământ să răsară. 
Orice mișcare îi aducea ropot de pași înain-

tând semeți pe cărare, dar așteptarea nu mai ierta, 

arunca cu pietre de moară spre ea. 

Hotărî să trimită risipei toată năzuința, 

coborându-și fruntea în fața celor ce țineau în pal-

me, toată agoniseala strânsă cu migală pentru zes-

trea ei. 

Adună toate înscrisurile însemnate cu dege-

tul ei, și gândi că-i timpul să coboare întru-

ntâmpinare, unde toți jurații și împricinații, aștep-

tau s-o vadă, chiar în fața lor, stând îngenuncheată. 
Pe cărarea ce a ținut în spate poveri nenu-

mărate, sporind bătătura spre Moara lui Greere, cu 

inima săltându-i cămașa, Voicu se agăță de cer și 
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de pământ să nu cadă în coate, ajungând de poves-

te, chiar aici, în fața mamei lui. 

- Până la urmă, am ajuns! N-a fost așa, cât 

ai bate din palme! Nici nu pot să-ți spun, la câte 

încercări am fost supus, până să primesc toată dez-

legarea. 

Catinca lăsă să-i scape înscrisurile din mâ-

nă, căutând să pătrundă cu privirea prin pavăza ce 

încerca cu tot dinadinsul să-i îmblânzească porni-

rea. 

- Voicule, cine e fătuca asta? Se ține scai de 

tine, și nu-mi spui nimic?  

- Sunt Anghelina mamă! Toate ale mele 

sunt în Negrea. Acolo stă obârșia mea! M-am ală-
turat lui Voicu să ajung sus la Frăsinei! Dacă por-

neam singură, nu găseam niciodată alinare, că s-a 

pus opreliște-n calea mea și aveam trebuință de 

ajutor. 

- La multe încercări am fost supusă, dar   

ca-n zilele astea de frământată, parcă n-am fost 

vre-o dată! Am ajuns să-mi întorc viața pe dos, să 
iau la depănat și firul de iarbă pe care l-am călcat. 

Că așa e omul când stă pe jar și-l întreabă gândul 

pribeag dacă a zidit ceva trainic spre folosul celei 

din urmă chemări. 
Acum spune-mi dacă s-a risipit legătura și 

dacă ai lăsat pomenire pe numele tatălui tău, ca să 
fie dezlegare la ce ne-a lăsat, cu ușurare la sufletul 

său. 
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- Că nu avem timp a depăna toate petrecute 

pe tărâmul de dincolo de Olt, dar mărturisesc cu 

mâna pe inimă, prin ferecătura pe care am văzut-o 

eu de aici, n-a fost chip ca Anghelina să străbată 
nici pic. Eu am ajuns până aproape, dar n-am văzut 

lucrarea, la care s-a ostenit puțin și tatăl meu. Însă 
izvorul stă mărturie, cu stropi de dezlegare căzând 

pe pieptul meu. 

- Așa e mamă! Mi-a adus Voicu apă în pal-

me din Izvorul Tămăduitor, că nu avea nici o ulci-

că la îndemână. A trecut cu ea dincolo de ferecătu-

ră, și cum am gustat a plecat de la mine, toată gre-

utatea ce-mi sta cu vicleșug cuibărită în piept. 

- Nu pricep nimic! Voi mă credeți încuiată 
la minte și vreți să mă îmbrobodiți? Că-mi vine 

acum să zic ceva! Și până la urmă: Ce tot îmi spui 

mamă?!  

Anghelina își plecă spre inimă capul. Cu 

greutatea întristării și-l plecă, fără să vadă cum o 

coadă îi plecase vitează pe piept, luptând din răs-

puteri să oprească râurile ce voiau să coboare, să 
curgă, să nu mai fie podoabă pe ie. Se-nvigoră și 
arcuind coadele-n mâini, se porni cu grai fără la-

crimi. 

- Nu am mamă! M-a crescut leica bătrână, 
că toți ai mei au pierit, unu câte unu, numai în mi-

ne a rămas un pic de suflare și a crescut încet, în-

cet, până am ajuns mare. Mi-a venit așa, să zic 

mamă în gând, dar mi-a scăpat vorba pe-afară! Da’ 
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i-am zis lui Voicu, că am ceva zestre și mă pricep 

să fac pâine bună. 
Voicu își auzi numele trecut pe catastiful 

vinovaților, și socoti că dacă lasă intrarea deschisă 
pe făgașul acum slobozit, nu va ieși prea bine.   

Se-nvigoră, luând în ajutor toată priceperea ce da 

ocol, ducând în spate faptele dorite, care acum, 

numai prin grai puteau fi deslușite. 

- Că vream să spun, dar mi-am pierdut ca-

pul și nu știu ce s-o alege de mine. Când ne aflam 

noi în fața hotarului de unde pornea întreaga fere-

cătură, a apărut nestingherită o trăsură, din care a 

coborât o sfințită față bisericească, după chip trăi-
tor în ascultarea ce-o revarsă sihăstria. S-a apropiat 

de locul unde în mare nedumerire ne aflam, întin-

zând brațul și arătând spre Olt, ne purta ca pe o 

aripă, spre tărâmul unde stăm acum, apoi ne-a bla-

goslovit zicând așa: Pentru că v-am cercetat și 
aveți suflet curat, vă dezleg de orice legătură stă 
asupra voastră! Acum spune și tale, în dezlegarea 

rostită, nu a fost prinsă și punga cu galbeni, care 

sta sub brâul meu? 

- A mai grăit către noi Sfințitul ceva, dar 

Voicu a uitat vorba asta s-o mai spună! Eu nu pot 

să uit, și-o mărturisesc așa cum ne-a fost dată. 
Anghelina își drese cât mai bine glasul, 

aducând cuvintele Sfințitului înaintea lor, și zicând 

ca o adevărată vestitoare așa:   
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Prin locurile voastre, nu a ajuns povața ce a 

grăit pentru cei muritori Vlădica, Părintele nostru 

Calinic, că: unde s-ar afla om necununat, să-l cu-

nune și să-l cerceteze pentru ce nu se cunună!? 

Mergeți de grabă și vă cununați! Să nu tărăgănați 
prea mult, că e mare păcat!   

Așa a zis Sfințitul și nu pot să depărtez 

niciodată aceste cuvinte de la mine. 

Eu aș vrea să pun la bătaie zestre mea, să 
luăm moara lui nenea Oneț, că ne-a rugat omul. Aș 
face pâine bună pentru cei sărmani și strâmtorați 
care urcă cu gând bun la Frăsinei. 

- Voicule, dă-mi punga cu galbeni, că por-

nesc degrabă unde sunt așteptată, să slobod din 

zălog Moara lui Greere, ca drept de moștenire pen-

tru voi, că nu-mi vine bine, când aud că umblați 
după mori, pe meleaguri străine. O să văd eu, cât 

de bună e pâinea!  

Ce mai stai! Dacă Anghelina vrea să-mi zi-

că mamă și Sfințitul v-a blagoslovit să fiți împreu-

nă, mergi în Negrea și o cere de la cine trebuie, 

după toată rânduiala străbună. 
- Merg mamă, dar mai întâi vreau să urc în 

pisc, să-i arăt lui Anghelina, Tărâmul ferecat pe 

care l-am văzut eu ca-n palmă peste Olt cu îngrădi-

tură din flăcări, ce nu se lăsa acolo văzut, dar a fost 

pentru ea de netrecut. 
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- E un început de legământ, ce a răsărit din 

gând sfânt și urmează a fi dat. Păstrați-l cu grijă, 
neîntinat, așa cum l-ați primit. 

Porniți acum! Nu stați în cumpănă! Ați atins 

Tărâmul ferecat, i-ați primit lucrarea, ce trebuință 
mai aveți, să-l cercetați și de aici, încă o dată?  

 

 

 

        

 

 


